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 اکنح اک ایبؿ : ابب

 اکنح یک تلیضف

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح یک تلیضف

     1    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً عامز بً زرارہ، علی بً مشہز، اعنع، ابزاہیه، حرضت علكنہ بً قیص :  راوی

ًٔ ُزَراَرةَ  ٔ بِ ًُ َعأمز ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًٔ َقِیٕص َقاَل ُنِيُت  َحذَّ ًِ َعِلَكَنَة بِ ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ٕ َع ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
َحذَّ

ٌُ َصِل َلَک  یّبا ٔمِيُط َؾَكاَل َلُط عُِثَنا ٌُ َؾَحَلِشُت ََقٔ ًٔ َمِشُعودٕ بٔنٔىّی َؾَخََل بٔطٔ عُِثَنا َجَک جَ  َمَع َعِبٔذ اہللٔ بِ ٌِ أَُزوِّ ا أَ ارَٔیّة بِْٔکّ

َُّط َلِیَص َلُط َحاَجْة ٔسَوی صَٔذظٔ أََطاَر  ا َرأَی َعِبُذ اہللٔ أَى ًِ َنِؿٔشَک َبِعَف َما َقِذ َمَضی َؾَلنَّ َک ٔم ُ
ََٔیَّ بَٔیٔذظٔ َؾحُِْٔت َوصَُو تَُذِّکِّ  إ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ًِ ُقِلَت َذلَٔک َلَكِذ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ ِد  َيُكوُل َلئ ًِ اِسَتَلاَع ٔمِيهُِه اِلَبائََة َؾِلَيَتزَوَّ َبأب َم َه یَا َمِعََشَ الظَّ َوَسلَّ

َّطُ َلطُ ؤَجاْئ  ِوؤ َؾإٔى ًِ َلِه َيِشَتٔلِع َؾَعَلِیطٔ بٔالؼَّ ٔد َوَم ًُ لِٔلََفِ َُّط أَغَفُّ لِٔلَبََصٔ َوأَِحَؼ  َؾإٔى

ا،می، رضحت  ہمقل نب  سی رفامےت ںیہ ہک ںیم  ٰین ںیم دبعاہلل نب دوعسد ےک دبع اہلل نب اعرم نب زرارہ، یلع نب رہسم، اشمع، ارب

اس ھت اھت۔ رضحت امثعؿ اؿ ےک اس ھت اہنتیئ ںیم وہےئ وت ںیم اےکن رقبی ھٹیب ایگ۔ رضحت امثعؿ ےن رفامای اہمترا دؽ اچاتہ ےہ ہک ںیم 

اتزہ رکے۔ بج انب دوعسد ےن داھکی ہک رضحت امثعؿ وک اؿ  ایسی زلیک ےس اہمتری اشدی رکا دفں وج اہمترے ےئل دہع امیض یک اید

ےس اس ےک العفہ افر وکیئ اکؾ ہ ںی )راز یک ابت ہ ںی رکین( وت اہ ھت ےس ااشرہ ےس ےھجم البای ںیم احرض وہا اس فتق انب دوعسد رفام 

ںیم ےس سج ںیم یھب اکنح یک ااطتستع وہ وت فہ رےہ ےھت ہک ارگ مت ہی ہہک رےہ وہ وت رنکؽ اہلل ےن یھب ہی رفامای ےہ ہک اے وجاون! مت 

اشدی رکےل ویکہکن اس ےس اگنہ یکھج ریتہ ےہ افر رشاگمہ یک افحتظ وہ  ےہ۔ افر سج ںیم اکنح رکےن یک ااطتستع ہن وہ وت فہ 

 رفزفں اک اامتہؾ رکے ویکہکن رفزہ وہشت وک متخ رک داتی ےہ ۔



 

 

 ، اشمع، اربا،می، رضحت  ہمقل نب  سیدبعاہلل نب اعرم نب زرارہ، یلع نب رہسم :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح یک تلیضف

     2    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً مینوٌ، قاسه ، حرضت عائظہاحنذ بً ازہز، آدو، عیسٰی ب :  راوی

ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت  ًِ اِلَكأسٔه َع ٌٕ َع ًُ َمِیُنو ثََيا عٔیَسی بِ ثََيا آَدُو َحذَّ ٔ َحذَّ ًُ اِْلَِزَصز ثََيا أَِحَنُذ بِ َّی اہللُ  َحذَّ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ًِ َلِه َيِعَنِل بٔ  ًِ ُسئًَّی َؾَن َه اليِّکَاُح ٔم ٌَ َذا كَِوٕل َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ کَا ِّی ُمکَاثْٔز بٔهُِه اِْلَُمَه َوَم ُجوا َؾإٔن ُشئًَّی َؾَلِیَص ٔمىِّی َوَتزَوَّ

ِوَو َلُط ؤَجاْئ  ٌَّ الؼَّ َیاؤ َؾإٔ ًِ َلِه َیحِٔذ َؾَعَلِیطٔ بٔالؼِّ  َؾِلَيِئهِح َوَم

ؽ اہلل ےن رفامای اکنح ریمی تنس ےہ وج ریمی تنس رپ ادمح نب ازرہ، آدؾ، ٰیسیع نب ومیمؿ، اقمس ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنک

لمع ہن رکے اس اک ھجم ےس وکیئ قلعت ہ ںی افر اکنح ایک رکف اس ےئل ہک اہمتری رثکت رپ ںیم اوتمں ےک اسےنم رخف رکفں اگ افر سج 

 اس یک وہشت وک وتڑ دے اگ۔ںیم ااطتستع وہ وت فہ اکنح رکےل افر سج ںیم ااطتستع ہن وہ وت فہ رفزے رےھک اس ےئل ہک رفزہ 

 ادمح نب ازرہ، آدؾ، ٰیسیع نب ومیمؿ، اقمس ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح یک تلیضف

     3    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً یحٌٰی، سعیذ بً سلامیٌ، محنذ بً مشله، ابزاہیه بً میرسہ، كاؤض، حرضت ابً عباض :  راوی

ثََيا إٔبَِزاصٔ  ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحذَّ ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َسٔعیُذ بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ كَ َحذَّ َة َع ًُ َمِیرَسَ ًِ یُه بِ اُوٕض َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلِه ىََز لِٔلُنَتَحابَّئِن ٔمِثَل اليِّکَاحٔ  ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  ابِ

تبحم دمحم نب ٰییحی، دیعس نب امیلسؿ، دمحم نب ملسم، اربا،می نب رسیمہ، اطؤس، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای دف 

 رکےن فاولں )ںیم تبحم ڑباھےن( ےک ےئل اکنح یسیج وکیئ زیچ ہن دیھکی یئگ۔

 دمحم نب ٰییحی، دیعس نب امیلسؿ، دمحم نب ملسم، اربا،می نب رسیمہ، اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 د رےنہ یک اممتعنرجم

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رجمد رےنہ یک اممتعن

     4    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومزواٌ، محنذ بً عثناٌ، ابزاہیه بً سعذ، زہزی، سعیذ بً مشیب، حرضت سعذ :  راوی

ٌَ اِلُعثِ  ًُ عُِثَنا ُذ بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا ًِ َسِعٕذ َحذَّ ٔب َع ًٔ اِلُنَشیَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ َسِعٕذ َع ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ َنانٔیُّ َحذَّ

 ٌَ ٔ َل َوَلِو أَذ ٌٕ التَّبَتُّ ًٔ َمِوُعو ٌَ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َعلَی عُِثَنا َتَؼِيَياَقاَل َلَكِذ َردَّ َرُسوُل اہللٔ َػل ِْ ََ   َلطُ 

رمفاؿ، دمحم نب امثعؿ، اربا،می نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رضحت امثعؿ نب اوب

 (وعظمؿ وک رجمد رےنہ ےس عنم رفام دای افر ارگ آپ اؿ وک ااجزت دے دےتی وت مہ یصخ وہ اجےت )اتہک وعروتں اک ایخؽ یھب ہن آےئ

 ؿ، اربا،می نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت دعساوبرمفاؿ، دمحم نب امثع :  رافی



 

 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رجمد رےنہ یک اممتعن

     5    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، زیذ، معاذ بً ہظاو، قتادہ، حشً، حرضت سنزةبَش بً آدو :  راوی

ًِ َقَتاَدَة عَ  ثََيا أَبٔی َع ًُ صَٔظاوٕ َحذَّ ثََيا ُمَعاذُ بِ ََ َحذَّ زََو َقا ِْ ًُ أَ ًُ آَدَو َوَزیُِذ بِ ثََيا بَِٔشُ بِ ٌَّ َحذَّ ًِ َسُنَزَة أَ ًٔ َع ًِ اِلَحَش

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىََهی ًِ َقِبلَٔک  َرُسوَل اہللٔ َػل أَ َقَتاَدةُ َوَلَكِذ أَِرَسِلَيا ُرُسَّل ٔم زََو َوََقَ ِْ
ًُ أَ ٔل َزاَد َزیُِذ بِ ًِ التَّبَتُّ َع

یَّّة   َوَجَعِلَيا َلُضِه أَِزَواّجا َوذُرِّ

دی نب ازحؾ ےتہک رشب نب آدؾ، زدی، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت رمسة رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رجمد رےنہ ےس عنم رفامای ز

 ںیہ ہک رضحت اتقدہ ےن ہی دحثی انس رک ہی آتی زپیھ ےب کش مہ ےن آپ ےس ےلہپ رنکؽ ےجیھب افر اؿ وک ویبایں افر افالد دی۔

 رشب نب آدؾ، زدی، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت رمسة :  رافی

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

  

 اخفدن ےک ذہم ویبی اک قح

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اخفدن ےک ذہم ویبی اک قح

     6    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، طعبہ، ابی قزرہ، حهیه بً معاویہ :  راوی

ًُ أَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ أَ َحذَّ ًٔ ُمَعاؤیََة َع ًِ َحٔهیٔه بِ ًِ أَبٔی َقزَِعَة َع ًِ ُطِعَبَة َع ٌَ َع ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ٌَّ َرُجَّل بٔی َطِيَبَة َحذَّ

ٌِ یُِلٔعَنَضا إَٔذا َه َما َحلُّ اِلَنزِأَةٔ َعلَی الزَِّؤد َقاَل أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِب  َسأََل الئَّيیَّ َػل ََ َيرِضٔ ٌِ یَهُِشَوَصا إَٔذا اِنَتَسی َو كَٔعَه َوأَ

ََّ فٔی اِلبَِیٔت  ٔ ََ َیِضحُزِ إ ِح َو ََ يَُكبِّ  اِلَوِجَط َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، ہبعش، ایب زقرہ، میکح نب اعمفہی رفامےت ںیہ ہک اکی رمد ےن یبن ےس وپاھچ ہک اخفدن ےک ذہم ویبی 

آپ ےن رفامای بج وخد اھکےئ وت اےس یھب الھکےئ افر بج وخد ےنہپ وت اےس یھب انہپےئ افر رہچے رپ ہن امرے افر ربا الھب  اک ایک قح ےہ

 ہن ےہک افر اےس اگل ہن السےئ رگم اےنپ یہ رھگ ںیم ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، ہبعش، ایب زقرہ، میکح نب اعمفہی :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اخفدن ےک ذہم ویبی اک قح

     7    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احوؾ ابوبْک بً طيبہ، حشين بً علی، زائذہ ، طبیب بً رغقذہ، سلامیٌ بً حرضت عنزو بً :  راوی

َقَذَة ا ًٔ رَغِ ًِ َطبٔیٔب بِ ًِ َزائَٔذَة َع ًُ َعلٓٔیٕ َع ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َعِنزٔو َحذَّ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ِلَبارٔقٔیِّ َع

َة اِلَوَدأع َمَع َرُسؤل ا َُّط َطضَٔذ َححَّ ثَىٔی أَبٔی أَى ًٔ اِْلَِحَؤؾ َحذَّ َ َوَوَعَى بِ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَحنَٔذ اہلَل َوأَثِىَی َعَلِیطٔ َوَذِّکَّ ہللٔ َػل

 ٔ ّْا َغيَِر َذل ًَّ َطِی ٌَ ٔمِيُض ٌٕ َلِیَص َتِنلٔهُو ًَّ عِٔيَذُنِه َعَوا َُّض يِّرا َؾإٔى َْ ٌِ َیأِتٔيَن بَٔؿاحَٔظةٕ ثُهَّ َقاَل اِسَتِوُػوا بٔاليَِّشأئ  ََّ أَ ٔ  َک إ

ٌِ أَكَِعَيهُِه َؾََل  بّا َغيَِر ُمبَرِّٕح َؾإٔ ًَّ َْضِ بُوصُ أجٔع َواِْضٔ ـَ ًَّ فٔی اِلَن ًَ َؾاصُِحزُوصُ ٌِ َؾَعِل َيٕة َؾإٔ ٌَّ َکهُِه ُمبَيِّ ٔ ًَّ َسبٔیَّل إ  َتِبُػوا َعَلِیضٔ

هُِه َعلَی  ا َحكُّ ا َؾأَمَّ ا َولٔئَشائٔهُِه َعَلِیهُِه َحكًّ ًِ نَٔشائٔهُِه َحكًّ ٌَّ فٔی بُُیوتٔهُِه ٔم ََ یَأَِذ ٌَ َو صُو ًِ َتِْکَ ًَّ ُُفَُطهُِه َم َْ
نَٔشائٔهُِه َؾََل یَُوكِّ



 

 

 ًَّ ًَّ َوكََعأمضٔ ٔ ًَّ فٔی نِٔشَوتٔض ٌِ تُِحٔشيُوا إَٔلِیضٔ ًَّ َعَلِیهُِه أَ ُض ََ َوَحكُّ ٌَ أَ صُو ًِ َتِْکَ  لَٔن

 اولداع ںیم یبن ارکؾ اوبرکب نب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ ، بیبش نب رغدقہ، امیلس

ت

ا
  
ة
ؿ نب رضحت رمعف نب اوحص رفامےت ںیہ ہک فہ 

ےک اس ھت رشکی وہےئ آپ ےن اہلل اعتٰیل یک دمح ف انثء یک افر فظع ف تحیصن رفامیئ رھپ رفامای وعروتں ےک اس ھت الھبیئ رکےن یک فتیص 

ہ افر یسک زیچ ےک امکل ہ ںی وہ االّ ہی ہک فہ یلھک دباکری )ھجم ےس( ول اس ےئل ہک فہ اہمترے اپس دیقی ںیہ مت اؿ ےس )امجع( ےک العف

 رکںی افر ارگ فہ ااسی رکںی وت اؿ وک رتسبفں ںیم االیک وھچڑ دف )ینعی اےنپ اس ھت ث  الس( افر اہ ںی امرف نکیل تخس ہن امرف )ہک ڈہی یلسپ

اہمترا قح وعروتں رپ ےہ افر اہمتری وعروتں اک قح مت رپ ےہ وتڑ دف( رھپ ارگ ہی اہمتری ابت امؿ ںیل وت اؿ ےک ےئل افر راہ ہن التش رکف 

اہمترا ویبویں رپ ہی قح ےہ ہک اہمترا رتسب اےس ہن رفدنےن دںی ےسج مت اندنسپ رکےت وہ )ینعی اہمتری ااجزت افر رمیض ےک ریغب رھگ ہن 

ر ونس! اؿ اک مت رپ ہی قح ےہ ہک مت ابلس افر اھکان آےن دںی( افر سج وک مت اندنسپ رکےت وہ اےس اہمترے رھگ آےن یک ااجزت ہن دںی اف

 دےنی ںیم اؿ ےک اس ھت ااھچ رباتؤ رکف۔

 اوبرکب نب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ ، بیبش نب رغدقہ، امیلسؿ نب رضحت رمعف نب اوحص :  رافی

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

  

 ویبی ےک ذہم اخفدن اک قح

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ےک ذہم اخفدن اک قح

     8    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عؿاٌ ، حناد بً سلنہ، علی بً زیذ جذعاٌ، سعیذ بً مشیب، حرضت عائظہ :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ٌَ َع ًٔ ُجِذَعا ًٔ َزیِٔذ بِ ًِ َعلٔیِّ بِ ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َحذَّ ا ثََيا َعؿَّ ٔب أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ  اِلُنَشیَّ

ٌِ َيِشُحَذ ْٔلَ  َه َقاَل َلِو أََمزُِت أََحّذا أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َعائَٔظَة أَ ٌِ َتِشحَُذ لٔزَِؤجَضا َع َحٕذ َْلََمزُِت اِلَنزِأََة أَ



 

 

ََٔی ًِ َجَبٕل أَِسَوَد إ ََٔی َجَبٕل أَِسَوَد َؤم ًِ َجَبٕل أَِحَنَز إ ٌِ َتِيُكَل ٔم ٌَّ َرُجَّل أََمَز اِمَزأََتُط أَ ٌِ َتِؿَعَل  َوَلِو أَ ٌَ ىَِولَُضا أَ  َجَبٕل أَِحَنَز َلکَا

امحد نب ہملس، یلع نب زدی دجاعؿ، دیعس نب بیسم، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ ، 

رگ فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیم یسک وک ہی مکح داتی ہک فہ دفرسے وک دجسہ رکے وت وعرت وک مکح داتی ہک فہ اےنپ اخفدن وک دجسہ رکے افر ا

ڑ ےس ہایہ اہپڑ رپ افر ہایہ اہپڑ ےس رسخ اہپڑ رپ )رھتپ(  لقتن رکف وت وعرت وک اچےئہ ہک ااسی رک وکیئ رمد ویبی وک مکح دے ہک رسخ اہپ

 سگرے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ ، امحد نب ہملس، یلع نب زدی دجاعؿ، دیعس نب بیسم، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ےک ذہم اخفدن اک قح

     9    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ازہز بً مزواٌ، حناد بً زیذ، ایوب، قاسه، طيبانی، عبذاہلل بً اوفی، حرضت معاذ :  راوی

ٌَ َقاَل َحذَّ  ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَصزُ بِ ا َحذَّ ًٔ أَبٔی أَِوفَی َقاَل َلنَّ ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ِيَبانٔیِّ َع ًِ اِلَكأسٔه الظَّ ًِ أَیُّوَب َع ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ َقٔذَو ثََيا َحنَّ

َه َقاَل َما صََذا یَا ُمَعاذُ َقاَل أََتِیُت الظَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اؤ َسَحَذ لٔلئَّيیِّ َػل ًِ الظَّ ٌَ ُمَعاْذ ٔم اَو َؾَواَؾِكُتُضِه َيِشُحُذو

َّی اہللُ عَ  ٌِ َنِؿَعَل َذلَٔک بَٔک َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِّی َلِو ْٔلََساقَٔؿتٔضِٔه َوبََلارَٔقتٔضِٔه َؾَودِٔدُت فٔی َنِؿٔسی أَ َلِیطٔ َوَسلََّه َؾََل َتِؿَعلُوا َؾإٔن

ٔ اہللٔ  ٌِ َيِشحَُذ لَٔػيِر ی اِلَنزِأَةُ َحلَّ ُنِيُت آٔمّزا أََحّذا أَ ََ تَُددِّ ٕذ بَٔیٔذظٔ  ٌِ َتِشُحَذ لٔزَِؤجَضا َوالَّٔذی َنِؿُص ُمَحنَّ  َْلََمزُِت اِلَنزِأََة أَ

َی َحلَّ َزِؤجَضا َوَلِو َسأََلَضا َنِؿَشَضا َوهَٔی َعلَی َقَتٕب َلِه َتِنَيِعطُ  َّی تَُددِّ  َربَِّضا َحً

ب، اقمس، ابیشین، دبعاہلل نب افیف، رضحت اعمذ بج اشؾ ےسآےئ وت یبن ارکؾ وک دجسہ ایک آپ ےن ازرہ نب رمفاؿ، امحد نب زدی، اوی

اگل  رفامای اعمذ! ہی ایک؟ رعض ایک ںیم اشؾ ایگ وت داھکی ہک الہ اشؾ اےنپ ذمیبہ افر رکسعی رامنہؤں وک دجسہ رکےت ںیہ وت ریمے دؽ وک ااھچ

 رنکؽ ےن رفامای! آہدنہ ااسی ہن رکان اس ےئل ہک ارگ ںیم یسک وک مکح داتی ہک ریغ اہلل وک دجسہ ہک مہ آپ ےک اس ھت ااسی یہ رکںی وت اہلل ےک



 

 

رکے وت ویبی وک مکح داتی ہک فہ اخفدن وک دجسے رکے اس ذات یک مسق سج ےک ےضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ وعرت 

کت اےنپ اخفدن اک قح ادا ہ ںی رک  افر ارگ اخفدن اس ےس اطمہبل رکے ہک  اےنپ رپفرداگر اک قح اس فتق کت ادا ہ ںی رکیتکس بج

اےنپ آپ وک ریمے رپسد رک دف ) تبح ےک ےئل( افر ویبی اس فتق اپالؿ رپ وہ )اہجں  تبح لکشم ےہ( وت یھب وعرت وک ااکنر ہ ںی 

 رکان اچےئہ۔

 ہلل نب افیف، رضحت اعمذازرہ نب رمفاؿ، امحد نب زدی، اویب، اقمس، ابیشین، دبعا :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ےک ذہم اخفدن اک قح

     10    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یل، ابی نَص ، عبذاہلل بً عبذالزحنً، مشاور، حرضت او سلنہابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ؾـ :  راوی

ًٔ َعِبٔذ ا ًِ أَبٔی َنَِصٕ َعِبٔذ اہللٔ بِ ِیٕل َع ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ ُمَشاؤٕر اِلٔحِنيَرٔیِّ َع ًٔ َع لزَِّحَن

طٔ َقاَلِت َسنِٔعُت أُوَّ  ٕ َماَتِت َوَزِوُجَضا عَ  أُمِّ َه َيُكوُل أَیَُّنا اِمَزأَة َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِيَضا َسَلَنَة َتُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

َلِت اِلَحيَّةَ  َْ  َرإق َد

ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل وک ہی اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، ایب رصن ، دبعاہلل نب دبعارلنمح، اسمفر، رضحت اؾ ہملس رفام  ںیہ 

 اراشد رفامےت وہےئ انس ہک وج وعرت یھب اس احؽ ںیم رمے ہک اس اک اخفدن اس ےس وخش وہ فہ تنج ںیم دالخ وہی ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، ایب رصن ، دبعاہلل نب دبعارلنمح، اسمفر، رضحت اؾ ہملس :  رافی

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

  



 

 

 وعروتں یک تلیضف

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک تلیضف

     11    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً عنزوہظاو بً عنار، عیسٰی بً یوىص، عبذالزحنً بً زیاد بً انعه، عبذاہلل بً یزیذ، حرضت  :  راوی

 ًِ ًٔ أَِنُعَه َع ًُ زٔیَادٔ بِ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًُ یُوىَُص َحذَّ ثََيا عٔیَسی بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َعِبٔذ  َحذَّ ًٔ َیزٔیَذ َع َعِبٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعِنزٕو أَ ًِ اہللٔ بِ َل ٔم ـَ ىَِیا َطِیْئ أَِؾ ًِ َمَتأع الذُّ ىَِیا َمَتاْع َوَلِیَص ٔم ََّنا الذُّ َه َقاَل إٔى

الَٔحةٔ   اِلَنزِأَةٔ الؼَّ

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، دبعارلنمح نب زاید نب امعن، دبعاہلل نب زیدی، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل 

 اھٹےن )افر اامعتسؽ رکےن( یک زیچ ےہ افر کین وعرت ےس ڑبھ رک تلیضف فایل وکیئ زیچ اتمع داین ںیم ہ ںی ےہ۔ےن رفامای! داین عفن ا

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، دبعارلنمح نب زاید نب امعن، دبعاہلل نب زیدی، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک تلیضف

     12    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً اسناعیل بً سنز، ونیع، عبذاہلل بً عنز بً مزہ، ساله بً ابی جعذ، حرضت ثوباٌ :  راوی

ًُ إِٔسَنعٔ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی اِلحَ َحذَّ ًِ َسالٔٔه بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُمزََّة َع ًٔ َعِنزٔو بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ثََيا َونٔیْع َع ًٔ َسُنَزَة َحذَّ ًِ یَل بِ ِعٔذ َع



 

 

 َ خُٔذ َقاَل عَُنزُ َؾأ َصٔب َما ىَزََل َقالُوا َؾأَیَّ اِلَنأل ىَتَّ ٔة َوالذَّ َـّ ا ىَزََل فٔی اِلٔؿ ٌَ َقاَل َلنَّ ٔ ثَِوبَا ىَا أَِعَلُه َکهُِه َذلَٔک َؾأَِوَؿَع َعلَی َبٔعيرٔظ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوأَىَا فٔی أَثَزٔظٔ َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ أَیَّ اِلَنأل ىَتَّ  ا َؾأَِدَرَک الئَّيیَّ َػل خِٔذ أََحُذُنِه َقِلّبا َطأِّکّ خُٔذ َؾَكاَل لَٔيتَّ

ا َوَز  ةٔ َولَٔشاىّا َذأِّکّ ٔ اِْلِٔخَ  ِوَجّة ُمِدٔمَيّة ُتٔعيُن أََحَذُنِه َعلَی أَِمز

دمحم نب اامسلیع نب رمس، فعیک، دبعاہلل نب رمع نب رمہ، اسمل نب ایب دعج، رضحت وثابؿ بج نکےن اچدنی ےک قلعتم رقآؿ یک آایت 

 انزؽ وہںیئ وت ولوگں ےن اہک مہ وکؿ اس امؽ )رض
َ
ب  َ
فَؿ اذَلھ
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 ِنیَ ی

 

َ
اّل
َ
فرت ےک فتق ےک ےئل عمج رک ےک( ر ںیھ رضحت رمع ےن ف

 رفامای ںیم ںیہمت اتبؤں اگ اوہنں ےن اانپ افٹن زیت ایک افر یبن یک دخث  ںیم احرض وہےئ۔ ںیم اؿ ےک  ےھچی  ےھچی اھت رعض ایک اے اہلل

فایل زابؿ افر اامیؿ دار ویبی وج ےک رنکؽ مہ وکؿ اس امؽ ر ںیھ آپ ےن رفامای مت ںیم ےس اکی رکش رکےن فاال دؽ، ذرک رکےن 

 ( آرخت ےک اعمہلم ںیم اس یک اعمفؿ ےنب رھک ےل )درتقیقح یہی زیچںی رضفرت ےک فتق اکؾ ےن فایل ںیہ

 دمحم نب اامسلیع نب رمس، فعیک، دبعاہلل نب رمع نب رمہ، اسمل نب ایب دعج، رضحت وثابؿ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک تلیضف

     13    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

  :  راوی

ًُ أَبٔی اِلَع  ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا الٕٔذ َحذَّ َْ  ًُ ثََيا َػَذَقُة بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ًِ اِلَكأسٔه َع ًٔ َیزٔیَذ َع ًِ َعلٔیِّ بِ اتَٔهةٔ َع

ًُ َبِعَذ َتِكَوى ا ٌَ َيُكوُل َما اِسَتَؿاَد اِلُنِدٔم َُّط کَا َّى اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَى ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ َزِوَجٕة َػالَٔحٕة أَُماَمَة َع يِّرا َلطُ ٔم َْ ہللٔ 

ٌِ أََمَزَصا أَكَاَعِتطُ  ٔ ٔ  إ ٌِ َغاَب َعِيَضا َنَؼَحِتُط فٔی َنِؿٔشَضا َوَمال ٔ ٌِ أَِقَشَه َعَلِیَضا أَبَزَِّتُط َوإ ٔ ِتطُ َوإ ٌِ ىََوَز إَٔلِیَضا ََسَّ ٔ  طٔ َوإ

رکےت  اشھؾ نب امعر ، دصہق نب اخدل ، امثعؿ نب ایب اعہکت ، یلع نب زیدی ، اقمس ، اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفامای

ےھت اہلل ےک وقتی ےک ومنم ےن کین ویبی ےس یلھب وکیئ زیچ احلص ہ ںی یک ۔ ارگ اےس مکح دے وت رفامربنداری رکے اس رپ اگنہ 



 

 

ڈاےل وت ) اخفدن وک ( رسفر احلص وہ افر ارگ اس ےک رھبفہس رپ مسق اھکےل وت فہ اس مسق وک اچس رک داھکےئ افر اخفدن یک ریغ وموجدی 

 ( فر اخفدن ےک امؽ ںیم اس یک ریخ وخایہ رکے ) ینعی اس یک رمیض ےک الخػ وکیئ اکؾ ہن رکےںیم اینپ ذات ا

  :  رافی

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

  

 ددنیار وعرت ےس اشدی رکان

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ددنیار وعرت ےس اشدی رکان

     14    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً حهیه، یحٌٰی بً سعیذ، عبیذاہلل بً عنز، سعیذ بً ابی سعیذ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ َسٔعیذٔ  ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ًُ َسٔعیٕذ َع ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ٌَّ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی َسٔعیٕذ َع بِ

َه َقاَل تُِيَهُح اليَِّشاُئ ْٔلَِربَٕع لَٔنالَٔضا َولَٔحَشبَٔضا َولَٔحَنالٔضَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َرُسوَل اہللٔ َػل ی ا َولٔٔذیئَضا َؾاِهََفِ بَٔذأت الذِّ

 َتزٔبَِت یََذاَک 

، ٰییحی نب دیعس،  دیب اہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای وعرت ےس ٰییحی نب میکح

اچر فوجہ ےس اکنح ایک اجات ےہ اس ےک امؽ یک فہج ےس افر اس ےک بسح بسن یک فہج ےس افر اس یک وخوصبر  یک فہج ےس افر اس یک 

 ر ویبی وک احلص رک ریتے اہ ھت اخک آولد وہں ۔ددنیاری یک فہج ےس سپ وت ددنیا

 ٰییحی نب میکح، ٰییحی نب دیعس،  دیباہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اشدی رکانددنیار وعرت ےس 

     15    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، عبذالزحنً، جعَف بً عوٌ، عبذاہلل بً یزیذ، حرضت عبذاہلل بً عنزو :  راوی

ًِ اِْلُِٔفٔ  ٌٕ َع ًُ َعِو ًٔ اِلُنَحارٔبیُّ َوَجِعََفُ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن
یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًٔ َحذَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ َیزٔیَذ َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ یئیِّ َع

ًَّ َؾَعَسی حُِشيُ  ٔ ُجوا اليَِّشاَئ لُٔحِشئض ََ َتزَوَّ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًَّ َعِنزٕو َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ُجوصُ ََ َتزَوَّ ًَّ َو ٌِ یُزِدَٔیُض ًَّ أَ ُض

 ًَّ ٔ ًٕ ْٔلَِمَوالٔض َماُئ َسِوَداُئ َذاُت دٔی ًٔ َوَْلََمْة َِخِ ی ًَّ َعلَی الذِّ ُجوصُ ًِ َتزَوَّ ًَّ َوَکٔه ٌِ تُِلػَٔیُض ًَّ أَ لُ َؾَعَسی أَِمَوالُُض ـَ  أَِؾ

اوبرکبی، دبعارلنمح، رفعج نب وعؿ، دبعاہلل نب زیدی، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای وعروتں ےس 

وخوصبر  یک فہج ےس اشدی ہن رکف وہاتکس ےہ ہک اؿ یک وخوصبر  اؿ وک الہتک ںیم ڈاؽ دے افر ہن اؿ ےس اؿ ےک اوماؽ اؿ اؿ یک 

 وک رسشک انبدںی ےگ اہتبل ددنیاری یک اینبد رپ اشدی رکف افر انیقی اکؿ ںیم نکراخ فایل اکیل ابدنی وج ددنیار وہ رتہب ےہ۔

  نب وعؿ، دبعاہلل نب زیدی، رضحت دبعاہلل نب رمعفاوبرکبی، دبعارلنمح، رفعج :  رافی

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

  

 ونکارویں ےک ایبؿ ںیم

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ونکارویں ےک ایبؿ ںیم

     16    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہياد بً َسی، عبذہ ابً سلامیٌ، عبذالنلک، علاء، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی



 

 

 ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًِ َعَلإئ َع ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ ِجُت اِمَزأَّة  َحذَّ َعِبذٔ اہللٔ َقاَل َتزَوَّ

َه َؾَكاَل أَ َعلَی عَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَلكٔیُت َرُسوَل اہللٔ َػل ِجَت یَا َجابٔزُ ُقِلُت َنَعِه ِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل َتزَوَّ

 ًَّ ا تََُلعٔبَُضا ُقِلُت ُن ّبا َقاَل َؾَضَلَّ بِْٔکّ ّبا ُقِلُت ثَيِّ ا أَِو ثَيِّ ًَّ َقاَل َؾَذاَک  َقاَل أَبِْٔکّ َل بَِیىٔی َوبَِيَيُض ُْ ٌِ َتِذ َواْت َؾَخٔظیُت أَ َْ َٔی أَ

 ٌِ  إَٔذ

انہد نب رسی، دبعہ انب امیلسؿ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےک دہع ابمرک ںیم اکی 

رعض ایک یج۔ رفامای ونکاری ےہ ہی ہبیث )ویبہ ای ہقلطم( ےس ںیم  وعرت ےس اشدی یک وت آپ ےن رفامای اجرب مت ےن اشدی رکیل؟ ںیم ےن

ےن رعض ایک ہبیث ےس۔ رفامای! ونکاری ےس ویکں ہن یک فہ اہمترے اس ھت یتلیھک ںیم ےن رعض ایک ریمی )دس( ںینہب ںیہ اس ےئل ےھجم 

 ادنہشی وہا ہک فہ ریمے افر اؿ ےک درایمؿ احلئ وہ اجےئ ی۔ رفامای! رھپ درتس ےہ۔

 انہد نب رسی، دبعہ انب امیلسؿ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ونکارویں ےک ایبؿ ںیم

     17    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً ميذر، محنذ بً كلحہ، عبذالزحنً بً ساله بً عتبہ بً حرضت عوینز بً ساعذہ انؼاری :  راوی

ثَىٔی َعِبُذ الزَّ  ًُ كَِلَحَة التَِّیِٔمُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
ًٔ َحذَّ ًُ َسالٔٔه بِ ًٔ بِ ًٔ عَُویِٔه  ِحَن عُتَِبَة بِ

َه َعَلیِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ظٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َساعَٔذَة اِْلَِنَؼارٔیُّ َع ًَّ أَِعَذُب بِ َُّض هُِه بٔاِْلَبِکَارٔ َؾإٔى

 ٔ  أَِؾَواّصا َوأَىَِتُل أَِرَحاّما َوأَِرَضی بٔاِلَیٔشير

 رذنر، دمحم نب ،ہحل، دبعارلنمح نب اسمل نب  ہبت نب رضحت وع رم نب اسدعہ ااصنری ےس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اربا،می نب



 

 

ےن رفامای مت ونکاری وعروتں وک )اکنح ےک ےئل( اایتخر رکف ویکہکن فہ ریشںی دنہ ، زایدہ رمح ےننج فایل افر وھتڑے امؽ رپ رایض وہےن 

 فایل وہ  ںیہ ۔

 اربا،می نب رذنر، دمحم نب ،ہحل، دبعارلنمح نب اسمل نب  ہبت نب رضحت وع رم نب اسدعہ ااصنری :  رافی

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

  

 آزاد افر زایدہ ےننج فایل وعروتں ےس اشدی رکان

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےننج فایل وعروتں ےس اشدی رکان آزاد افر زایدہ

     18    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سَلو ابً سوار، نثير بً سلیه، ؿحاک بً مزاحه، حرضت اىص بً مالک :  راوی

 ٔ ثََيا َنث إر َحذَّ ًُ َسوَّ ُو بِ ثََيا َسَلَّ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَ َحذَّ ًٔ ُمزَاحٕٔه َقاَل َسنِٔعُت أَىََص بِ أک بِ حَّ َـّ ًِ ال ًُ ُسَلِیٕه َع يرُ بِ

ٌِ یَِلَيی اہلَل كَاصّٔزا ًِ أََراَد أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل َم ائٔزَ  َمالٕٔک َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ِد اِلََحَ ّزا َؾِلَيَتزَوَّ  ُمَلضَّ

، السؾ انب نکار، ریثک نب میلس، احضک نب زمامح، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل وک ہی رفامےت اشہؾ نب امعر

 وہےئ انس وج اچےہ ہک اہلل یک ابراگہ ںیم اصػ احرض وہ وت فہ آزاد وعروتں ےس اشدی رکے۔

 رضحت اسن نب امکلاشہؾ نب امعر، السؾ انب نکار، ریثک نب میلس، احضک نب زمامح،  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 آزاد افر زایدہ ےننج فایل وعروتں ےس اشدی رکان

     19    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً کاسب، عبذاہلل بً حارث، مخزومی، كلحہ ، علاء حرضت ابوہزیزہيعكوب بً حنیذ ب :  راوی

 ًِ ًِ كَِلَحَة َع ًُ اِلَحارٔٔث اِلَنِخزُومٔیُّ َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیذٔ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َحذَّ َعَلإئ َع

َّی اہللُ ِّی ُمکَاثْٔز بٔهُِه  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  َعَلِیطٔ َوَسلََّه اىِٔهُحوا َؾإٔن

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعاہلل نب احرث، زخمفیم، ،ہحل ، اطعء رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای ہک اکنح ایک 

 رکف اس ےئل ہک ںیم اہمتری رثکت رپ رخف رکفں اگ۔

 اہلل نب احرث، زخمفیم، ،ہحل ، اطعء رضحت اوبرہریہوقعیب نب دیمح نب اکبس، دبع :  رافی

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

  

 یسک وعرت ےس اکنح اک ارادہ وہ وت اکی رظن اےس دانھکی

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک وعرت ےس اکنح اک ارادہ وہ وت اکی رظن اےس دانھکی

     20    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، حؿؽ بً غیاث، ححاد، محنذ بً سلامیٌ، سہل بً ابی حثنہ، حرضت محنذ بً سلنہ :  راوی

 ًِ إد َع ًِ َححَّ ًُ غَٔیإث َع ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ  َحذَّ ًٔ أَبٔی َحِثَنَة َع طٔ َسِضٔل بِ ًِ َعنِّ ٌَ َع ًٔ ُسَلامِیَ ٔذ بِ ُمَحنَّ

َّی ىََوزُِت إَٔلِیَضا فٔی ىَِخٕل َلَضا ؾَ  ُ َلَضا َحً َلِبُت اِمَزأَّة َؾَحَعِلُت أََتَخبَّأ َْ ًٔ َمِشَلَنَة َقاَل  ٔذ بِ كٔیَل َلُط أََتِؿَعُل صََذا َوأَىَِت ُمَحنَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل إٔذَا أَِلَيیَػاحُٔب َرُسؤل اہللٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل اہللُ فٔی َقِلٔب   َػل



 

 

ٌِ یَِيُوَز إَٔلِیَضا  اِمزٕٔئ ِْٔلَبَة اِمَزأَةٕ َؾََل بَأَِض أَ

امیلسؿ، لہس نب ایب ہمثح، رضحت دمحم نب ہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی وعرت اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اجحج، دمحم نب 

وک اکنح اک اغیپؾ اجیھب رھپ ںیم ےکپچ ےس وکشش رکےن اگل اہیں کت ںیم ےن اس رپ اکی رظن ڈاؽ یہ یل فہ اےنپ اکی وجھکر ےک ابغ ںیم 

 ںیہ رفامای ںیم ےن رنکؽ اہلل وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج یھت یسک ےن اؿ ےس اہک ہک آپ رنکؽ اہلل ےک احصیب وہ رک ااسی رک رےہ

 اہلل اعتٰیل یسک رمد ےک دؽ ںیم ڈاؽ دے ہک فہ یسک وعرت وک اغیپؾ اکنح ےجیھب وت اکی رظن اےس دھکی ےنیل ںیم وکیئ رحج ہ ںی ۔

 ، رضحت دمحم نب ہملساوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اجحج، دمحم نب امیلسؿ، لہس نب ایب ہمثح :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک وعرت ےس اکنح اک ارادہ وہ وت اکی رظن اےس دانھکی

     21    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی، زہير بً محنذ، محنذ بً عبذالنلک، عبذالززام، معنز ، ثابت ، اىص بً مالک، مػيرہ بً طعبہ حشً بً :  راوی

ثََيا  ًُ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک َقالُوا َحذَّ ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ُل َوُزَصيِرُ بِ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَخَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ َحذَّ ٕ َع ًِ َمِعَنز أم َع َعِبُذ الزَّزَّ

 ٔ َّ ثاب َد اِمَزأَّة َؾَكاَل َلطُ الئَّيیُّ َػل ٌِ یََتزَوَّ
ًَ ُطِعَبَة أََراَد أَ ٌَّ اِلُنػٔيَرَة بِ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اذَِصِب َؾاىُِوزِ ٕت َع

َجَضا َؾَذَِّکَ  ٌِ یُِدَدَو بَِيَيهَُنا َؾَؿَعَل َؾَتزَوَّ َُّط أَِْحَی أَ ًِ ُمَواَؾَكتَٔضاإَٔلِیَضا َؾإٔى   ٔم

نسح نب یلع، زریہ نب دمحم، دمحم نب دبعاکلمل، دبعارلزاؼ، رمعم ، تبن  ، اسن نب امکل، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

ؽ ول اس ےئل ریغمہ نب ہبعش ےن اکی وعرت ےس اشدی اک ارادہ ایک وت یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اجؤ اس رپ اکی اگنہ ڈا

 ہک ہی مت دفونں ےک درایمؿ تبحم ںیم امہ رک دار ادا رکے اگ اوہنں ےن ااسی یہ ایک رھپ اوہنں ےن اینپ ابیمہ وماتقف اک ذترکہ ایک۔

 نسح نب یلع، زریہ نب دمحم، دمحم نب دبعاکلمل، دبعارلزاؼ، رمعم ، تبن  ، اسن نب امکل، ریغمہ نب ہبعش :  رافی



 

 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک وعرت ےس اکنح اک ارادہ وہ وت اکی رظن اےس دانھکی

     22    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ی، بْک بً عبذاہلل، مزنی، حرضت مػيرہ بً طعبہحشً بً ابی ربیع، عبذالززام، معنز ، ثابت بيان :  راوی

ًِ بَِْکٔ  ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ َع ٕ َع ًِ َمِعَنز أم َع ًُ أَبٔی الزَّبٔیٔع أَىَِبأَىَا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ اِلُنػٔيَرةٔ َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ اِلُنزَنٔیِّ َع  بِ

ًٔ ُطِعَبَة َقاَل أََتِیُت اليَّ  َُّط أَ بِ ُلبَُضا َؾَكاَل اذَِصِب َؾاىُِوزِ إَٔلِیَضا َؾإٔى ِْ ُت َلطُ اِمَزأَّة أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَذَِّکِ ٌِ ٔيیَّ َػل ِجَذُر أَ

بَرِتُُضَنا بَٔكِولٔ  ِْ ََٔی أَبََویَِضا َوأَ ًِ اِْلَِنَؼارٔ َؾَخَلبُِتَضا إ َُّضَنا  یُِدَدَو بَِيَيهَُنا َؾأََتِیُت اِمَزأَّة ٔم َه َؾَهأَى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ الئَّيیِّ َػل

َّی اہللُ عَ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ کَا ٔ َصا َذلَٔک َقاَل َؾَشنَٔعِت َذلَٔک اِلَنزِأَةُ َوهَٔی فٔی ِْٔذرَٔصا َؾَكاَلِت إ ٌِ َتِيُوزَ َِّکٔ َلِیطٔ َوَسلََّه أََمَزَک أَ

ََّ َؾأَِنُظُذ  ٔ ًِ ُمَواَؾَكتَٔضاَؾاىُِوزِ َوإ ِجُتَضا َؾَذَِّکَ ٔم ََّضا أَِعَوَنِت َذلَٔک َقاَل َؾَيَوزُِت إَٔلِیَضا َؾَتزَوَّ  َک َنأَى

نسح نب ایب رعیب، دبعارلزاؼ، رمعم ، تبن  انبین، رکب نب دبع اہلل، زمین، رضحت ریغمہ نب ہبعش رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن اپک یلص اہلل 

احرض وہا افر اکی وعرت اک ذترکہ ایک ےسج ںیم اکنح اک اغیپؾ دے راہ اھت آپ ےن رفامای ہک اجؤ اےس دھکی ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم 

یھب ول اس ےیل ہک ہی اہمتری ابیمہ تبحم ےک ےئل تہب انمبس ےہ وت ںیم اکی ااصنری وعرت ےک اپس ایگ افر اس ےک فادلنی ےک 

 وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ یھب انسدای، اشدی اہ ںی ہی ااھچ ہن اگل )ہک ذرےعی اےس اغیپؾ اکنح دای افر ںیم ےن اس ےک فادلنی

دفاہل زلیک وک دےھکی( وت اس وعرت ےن رپدے ںیم ہی اسری ابت نس یل ک ےن یگل ارگ وت اہلل ےک رنکؽ ےن ںیہمت ااجزت دی ےہ ہک 

)ہک ااسی ہن رکان( وگای اس ےن اےس ڑبی ابت اھجمس ، رفامای رھپ ںیم ےن اےس  دوھکی وت دھکی ےتکس وہ فرہن ںیم ںیہمت اہلل یک مسق دیتی وہں

 (دھکی ایل رھپ اوہنں ےن وماتقف اک ذترکہ ایک )ہک ابمہ تہب اتفل ےہ

 نسح نب ایب رعیب، دبعارلزاؼ، رمعم ، تبن  انبین، رکب نب دبعاہلل، زمین، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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



 

 

  

 املسمؿ اھبیئ اغیپؾ اکنح دے وت دفرسا یھب ایس وک اغیپؾ ہن دے

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اھبیئ اغیپؾ اکنح دے وت دفرسا یھب ایس وک اغیپؾ ہن دے

     23    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سہل بً ابی سہل، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، سعیذ بً مشیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ًُ أَبٔی َسِضٕل َقا إر َوَسِضُل بِ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَ َحذَّ ًٔ اِلُنَشیَّٔب َع بٔی  َسٔعیٔذ بِ

ََ یَِخُلِب الزَُّجُل َعلَی ِْٔلَبةٔ أَْٔیطٔ  َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

اشہؾ نب امعر، لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل ےن اراشد 

  )املسمؿ( اھبیئ ےک اغیپؾ رپ اغیپؾ ہن دے۔رفامای وکیئ رمد اےنپ

 اشہؾ نب امعر، لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ؾ اکنح دے وت دفرسا یھب ایس وک اغیپؾ ہن دےاملسمؿ اھبیئ اغیپ

     24    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً حهیه، یحٌٰی بً سعیذ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ عُبَِیذٔ  ًُ َسٔعیٕذ َع ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ َّی  َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع اہللٔ بِ



 

 

ََ َیِخُلِب الزَُّجُل َعلَی ِْٔلَبٔة أَْٔیطٔ  َه   اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

امای ہک وکیئ رمد اےنپ اھپیئ ےک اغیپؾ ٰییحی نب میکح، ٰییحی نب دیعس،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رف

 رپ اغیپؾ ہن دے۔

 ٰییحی نب میکح، ٰییحی نب دیعس،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح دے وت دفرسا یھب ایس وک اغیپؾ ہن دےاملسمؿ اھبیئ اغیپؾ 

     25    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، ابی بْک بً ابی الحَه بً ػخير، حرضت ؾاكنہ بيت قیص :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٕ  َحذَّ ًٔ ُػَخيِر ًٔ أَبٔی اِلَحِضٔه بِ ًِ أَبٔی بَِْکٔ بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ بِ

َه إَٔذا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ  اِلَعَذؤیِّ َقاَل َسنِٔعُت َؾاكَٔنَة بِٔيَت َقِیٕص َتُكوُل َقاَل َٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ىٔیىٔی َؾآَذىَِتُط َحَلِلٔت َؾآذ

َّی اہللُ َعَلیِ  ًُ َزیِٕذ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٕ َوأَُساَمُة بِ ًُ ُػَخيِر ُجْل َؾَخَلَبَضا ُمَعاؤیَُة َوأَبُو اِلَحِضٔه بِ ا ُمَعاؤیَُة َُفَ َه أَمَّ
طٔ َوَسلَّ

اْب لٔليِّ  ُجْل َْضَّ ا أَبُو اِلَحِضٔه َُفَ ََ َماَل َلطُ َوأَمَّ ًِ أَُساَمُة َؾَكاَلِت بَٔیٔذَصا َصَهَذا أَُساَمُة أَُساَمُة َؾَكاَل َلَضا َتزْٔب  َشأئ َوَکٔه

ِجُتُط َؾا يِْر َلٔک َقاَلِت َؾَتزَوَّ َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه كَاَعُة اہللٔ َوكَاَعُة َرُسولٔطٔ   غِتََبِلُت بٔطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل

 رز، رضحت افہمط تنب  سی رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب 
ی

 

 
ص

م نب 

 ھ
ج
ل

دمحم، فعیک، ایفسؿ، ایب رکب نب ایب ا

 رز افر ااسہم نب زدی ےن ا
ی

 

 
ص

ؿ وک ےھجم رفامای بج اہمتری دعت سگر اجےئ وت ےھجم اتب دانی ںیم ےن آپ وک اتب دای۔ رھپ اعمفہی ، اوبامہجل نب 

د رفامای اعمفہی وت سلفم افر اندار ےہ اہتبل ااسہم انمبس ےہ اوہنں ےن اہ ھت ےک ااشرے ےس اہک ااسہم! ایپؾ دای وت رنکؽ اہلل ےن اراش

ااسہم! )افہمط تنب  سی ےن ااسہم وک اتیمہ ہن دی اس ےئل ہک فہ زدی ےک ےٹیب ےھت افر زدی الغؾ یبن ےھت( آپ ےن اؿ ےس رفامای اہلل 



 

 

 ےہ۔ رفام  ںیہ ایس رہپ ںیم ےن ااسہم ےس اشدی رکیل وت ھجم رپ رکش ایک اجےن اگل۔ افر اس ےک رنکؽ یک ااطتع اہمترے ےئل رتہب

 رز، رضحت افہمط تنب  سی اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، :  رافی
ی

 

 
ص

م نب 

 ھ
ج
ل

 فعیک، ایفسؿ، ایب رکب نب ایب ا

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

  

 ونکاری ایہبیث دفونں ےس اکنح یک ااجزت انیل

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری ایہبیث دفونں ےس اکنح یک ااجزت انیل

     26    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حرضت ابً عباضاسناعیل بً موسی، مالک بً اىص، عبذاہلل بً ؾـل، ىاؾع بً جبير بً ملعه،  :  راوی

ٔل اِلَضأطِٔمِّ  ـِ ًٔ اِلَؿ ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًُ أَىٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ یُّ َحذَّ ذِّ ًُ ُموَسی الشُّ ثَىٔی إِٔسَنٔعیُل بِ ًٔ  َحذَّ ٔ بِ ًٔ ُجَبيِر ًِ ىَاؾٔٔع بِ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ َضا َواِلبِْٔکُ ُتِشَتأَِمزُ فٔی ُمِلٔعٕه َع ًِ َولٔیِّ لََّه اِْلَیُِّه أَِوََی بَٔيِؿٔشَضا ٔم

َه َقاَل إٔذِىَُضا ُسهُوتَُضا ٌِ َتَتکَلَّ ٌَّ اِلبِْٔکَ َتِشَتِحٌٔی أَ ٔ  َنِؿٔشَضا قٔیَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ

، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای اامسلیع نب ومیس، امکل نب اسن، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج نب معطم

وشرہ فایل وعرت )ویبہ ای ہقلطم( اےنپ فیل ےس زایدہ اےنپ سفن رپ قح ریتھک ےہ۔ افر ونکاری ےس اس ےک ابرے ںیم ااجزت یل اجےئ 

 یہ اس یک ااجزت ےہ۔ی یسک ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ونکاری ابت رکےن ےس رشام  ےہ۔ رفامای اس اک اخومش رانہ 

 اامسلیع نب ومیس، امکل نب اسن، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج نب معطم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انیلونکاری ایہبیث دفونں ےس اکنح یک ااجزت 

     27    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، ولیذ بً مشله، اوزاعی، یحٌٰی بً ابی نثير، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ ُمِشلٔ  ثََيا اِلَولٔیُذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن
ًِ أَبٔی َحذَّ ٕ َع ًُ أَبٔی َنثٔير ثَىٔی یَِحٌَی بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحذَّ

ٕه َحذَّ

 ِ َّی ُتِشَتأ یُِّب َحً ََ تُِيَهُح الثَّ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع ٌَ َوإٔذِىُضَ َسَلَنَة َع َّی ُتِشَتأَِذ ََ اِلبِْٔکُ َحً ا َمَز َو

ُنوُت   الؼُّ

ح دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای ہبیث اک اکن

ر ہن رکاای اجےئ اہیں کت ہک اس ےس ااجزت یل اجےئ افر ونکاری اک یھب اکنح ہن ایک اجےئ اہیں کت ہک اس ےس ااجزت یل اجےئ اف

 ونکاری اک اخومش رانہ ااجزت ےہ۔

 دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ں ےس اکنح یک ااجزت انیلونکاری ایہبیث دفون

     28    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عیسی بً حناد، مَصی، لیث بً سعذ، عبذاہلل بً عبذالزحنً بً ابی حشين، حرضت عذی نيذی :  راوی

 ًِ ًُ َسِعٕذ َع یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ٕ اِلنَِٔصٔ اد ًُ َحنَّ ثََيا عٔیَسی بِ ًٔ  َحذَّ ًِ َعٔذیِّ بِ ًٔ أَبٔی حَُشيِٕن َع ًٔ بِ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن َعِبٔذ اہللٔ بِ

ًِ َنؿِ  یُِّب ُتِعزُٔب َع َه الثَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  ٔشَضا َواِلبِْٔکُ رَٔؿاَصا َػِنُتَضاَعٔذٓیٕ اِکٔهِيذٔیِّ َع



 

 

ی،  ثی نب دعس، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب نیسح، رضحت دعی یدنی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یسیع نب امحد، رصم

 رنکؽ اہلل ےن رفامای! ہبیث وخد اینپ رمیض اک ااہظر رکے افر ونکاری یک راضدنمی اخومیش ےہ ۔

 رضحت دعی یدنییسیع نب امحد، رصمی،  ثی نب دعس، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب نیسح،  :  رافی

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

  

 یٹیب یک رمیض ےک ریغباس یک اشدی رکان

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یٹیب یک رمیض ےک ریغباس یک اشدی رکان

     29    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، یحٌٰی بً سعیذ، قاسه بً محنذ، عبذالزحنً بً یزیذ، اور محنع بً یزیذ :  راوی

ًَ مُ  ٌَّ اِلَكأسَه بِ ًٔ َسٔعیٕذ أَ ًِ َیِحٌَی بِ ٌَ َع ًُ َصاُرو ثََيا یزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ بََرُظ أَ َحذَّ ِْ ٕذ أَ ًٔ َحنَّ ٌَّ َعِبَذ الزَِّحَن

ٌَّ َرُجَّل ٔمِيُضِه یُِذعَی َْٔذاّما أَىَِهَح ابَِيّة  بََراُظ أَ ِْ ًَ َیزٔیَذ اِْلَِنَؼارٔیَّئِن أَ َع بِ ًَ َیزٔیَذ َوُمَحنِّ َصِت ىٔکَاَح أَبٔیَضا َؾأََتِت بِ  َلطُ َؾَْکٔ

ِت َلطُ  َه َؾَذَِّکَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًَ َعِبذٔ اِلُنِئذرٔ َوَذَِّکَ یَِحٌَی  َرُسوَل اہللٔ َػل دَّ َعَلِیَضا ىٔکَاَح أَبٔیَضا َؾَيَهَحِت أَبَا لَُبابََة بِ َُفَ

ّبا ََّضا کَاىَِت ثَيِّ  أَى

اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، ٰییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، دبعارلنمح نب زیدی، افر عمجم نب زیدی دفونں ااصنری ںیہ رفاتی 

ےت ںیہ ہک اؿ ںیم اکی صخش دخاؾ انیم ےن اینپ یٹیب اک اکنح رک دای۔ یٹیب وک ابپ اک ہی اکنح دنسپ ہن آای فہ اہلل ےک رنکؽ یک دخث  رک

ںیم احرض وہیئ افر ہی ابت رعض رک دی آپ ےن ابپ ےک اکنح وک رد رفام دای۔ رھپ اس ےن اوبابلہب نب دبعاذنملر ےس اکنح ایک۔ رضحت 

 رفامےت ںیہ ہک ہی زلیک ہبیث )ہقلطم ای ویبہ( ںیھت ۔ ٰییحی نب دیعس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، ٰییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، دبعارلنمح نب زیدی، افر عمجم نب زیدی :  رافی



 

 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یٹیب یک رمیض ےک ریغباس یک اشدی رکان

     30    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہياد، ونیع، نہنص بً حشً، ابً حرضت بزیذہ :  راوی

ًٔ بُزَ  ًِ ابِ ًٔ َع ًٔ اِلَحَش ًِ َنِضَنٔص بِ ثََيا َونٔیْع َع ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ َّی َحذَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َجائَِت َؾَتاْة إ یَِذَة َع

ٔشیَشَتُط َقاَل َؾَحَعَل اِْلَِمزَ  َْ ًَ أَْٔیطٔ لٔيَرَِؾَع بٔی  َجىٔی ابِ ٌَّ أَبٔی َزوَّ ٔ إَٔلِیَضا َؾَكاَلِت َقِذ أََجزُِت َما َػَيَع  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَلِت إ

ًِ أََر  ٔ َطِیْئ أَبٔی َوَکٔه ًِ اِْلَِمز ََٔی اِْلبَأئ ٔم ٌِ َلِیَص إ ٌِ َتِعَلَه اليَِّشاُئ أَ  ِدُت أَ

ش نب نسح، انب رضحت ربدیہ رفامےت ںیہ ہک اکی وجاؿ وعرت یبن یک دخث  ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک ریمے 

 م
کہ

انہد، فعیک، 

 افر اس اک اقحرت متخ وہ اجےئ۔ رفامےت ںیہ ہک فادل ےن اےنپ ےجیتھب ےس ریمی اشدی اس ےئل رکادی اتہک ریمی فہج ےس ا

ت

صب
سب 

 

خ

اکس

آپ ےن اس وعرت وک اایتخر دے دای وت ک ےن یگل ریمے فادل ےن وج رک دای ںیم اس یک ااجزت دیتی وہں نکیل ںیم ہی اچیتہ یھت 

 ( ی رک دںیوعروتں وک ولعمؾ وہ اجےئ ہک ابپ وک اےکن ابرے ںیم ہی اایتخر ہ ںی )ہک راضدنمی ےک ریغب ایکن اشد

ش نب نسح، انب رضحت ربدیہ :  رافی

 م
کہ

 انہد، فعیک، 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یٹیب یک رمیض ےک ریغباس یک اشدی رکان

     31    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوسرق، یحٌٰی بً یزداد ، حشين بً محنذ، جزیز بً حازو، ایوب، عْکمہ ، حرضت ابً عباض :  راوی

ٕذ اِلَنزَِوُروذٔیُّ َحذَّ  ًُ ُمَحنَّ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًُ َیزَِداَد اِلَعِشَْکٔیُّ َحذَّ رِقٔ َیِحٌَی بِ ثََيا أَبُو الشَّ ًِ َحذَّ ًُ َحازٔوٕ َع أَیُّوَب  ثَىٔی َجزٔیزُ بِ

ِت لَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَذَِّکَ ا أََتِت الئَّيیَّ َػل ٌَّ َجارَٔیّة بِْٔکّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ َجَضا َوهَٔی کَارَٔصْة َع ٌَّ أَبَاَصا َزوَّ ُط أَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  َرَصا الئَّيیُّ َػل
 َؾَخيَّ

زیداد ، نیسح نب دمحم، رجری نب احزؾ، اویب، رکعہم ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی ونکاری زلیک یبن یک اوبرقس، ٰییحی نب 

 دخث  ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک ہک اس ےک فادل ےن زربدیتس اس اک اکنح رکا دای ےہ وتیبن ےن اس زلیک وک اایتخر دای۔

 ، رجری نب احزؾ، اویب، رکعہم ، رضحت انب ابعساوبرقس، ٰییحی نب زیداد ، نیسح نب دمحم :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یٹیب یک رمیض ےک ریغباس یک اشدی رکان

     32    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح ، معنز بً سلامیٌ رقی ، زیذ بً حباٌ ، ایوب سختیانی، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ أَیُّ  ٌَ َع ًٔ حٔبَّا ًِ َزیِذٔ بِ ِّیُّ َع ٌَ الزَّق ًُ ُسَلامِیَ زُ بِ بَّأح أَىَِبأَىَا ُمَعنَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ َحذَّ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ِختَٔیانٔیِّ َع ًٔ  وَب الشَّ ابِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ٔمِثَلطُ  ًِ الئَّيیِّ َػل  َعبَّإض َع

دمحم نب ابصح ، رمعم نب امیلسؿ ریق ، زدی نب ةحؿ ، اویب ایتخسین، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس یھب اس دنس ےس یہی )اسیج ہک افرپ 

 ذگرا( ومضمؿ رمفی ےہ ۔

 یق ، زدی نب ةحؿ ، اویب ایتخسین، رکعہم، رضحت انب ابعسدمحم نب ابصح ، رمعم نب امیلسؿ ر :  رافی



 

 

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

  

 انابغل زلویکں ےک اکنح اؿ ےک ابپ رکےتکس ںیہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 انابغل زلویکں ےک اکنح اؿ ےک ابپ رکےتکس ںیہ

     33    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سویذ بً سعیذ، علی بً مشہز، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

ًِ َعائَٔظةَ  ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ٕ َحذَّ ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ َجىٔی َرُسوُل اہللٔ  َقاَلِت َتزَوَّ َحذَّ

 ًٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوأَىَا بِٔيُت ٔستِّ ٔسئيَن َؾَكٔذِمَيا اِلَنٔذیَيَة َؾَيزَِلَيا فٔی بَىٔی اِلَحارٔٔث بِ اِلَخزَِرٔد َؾُوعٔهُِت َؾَتَنزََّم َطَعزٔی  َػل

ٌَ َو  ِّی أُوُّ ُروَما ی َوفَی َلطُ ُجَنِیَنْة َؾأََتِتىٔی أُم
َّ ِت بٔی َؾأََتِيُتَضا َوَما أَِدرٔی َما َحً َْ ِّی َلفٔی أُِرُجوَحٕة َوَمعٔی َػَواحَٔباْت َٔی َؾََصَ ٔن إ

َذ  َْ ًَ َبِعُف َنَؿٔسی ثُهَّ أَ ی َسَه
َّ ِّی َْلَىَِضُخ َحً ٔن ارٔ َوإ َذِت بَٔیٔذی َؾأَِوَقَؿِتىٔی َعلَی بَأب الذَّ َْ َ ًِ َمإئ تُزٔیُذ َؾأ ّْا ٔم ِت َطِی

ِ َؾَنَشَحِت  ًَ َعلَی اِلَخي ًِ اِْلَِنَؼارٔ فٔی بَِیٕت َؾُكِل اَر َؾإَٔذا نِٔشَوْة ٔم َلِتىٔی الذَّ َْ ٔ َواِلبََرَنٔة َوَعلَی بٔطٔ َعلَی َوِجهٔی َوَرأِٔسی ثُهَّ أَِد ر

ََّ َرُسوُل اہللٔ  ٔ ِنٔی َؾَلِه یَزُِعىٔی إ ًِ َطأ ًَ ٔم ًَّ َؾأَِػَلِح ٕ َؾأَِسَلَنِتىٔی إَٔلِیضٔ ٔ كَائٔز يِر َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ُؿّهی َؾأَِسَلَنِتىٔی إَٔلِیطٔ َْ  َػل

 َوأَىَا َیِوَمئٕٔذ بِٔيُت تِٔشٔع ٔسئيَن 

نکدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن ھجم ےس اکنح ایک سج فتق ریمی رمع ھچ ربس 

رث نب زخرج ےک ہلحم ںیم ایقؾ ایک۔ ےھجم اانت دشدی اخبر وہا ہک ہک ابؽ ڑھج ےئگ رھپ ابولں اکوھچاٹ اس اھچگ یھت۔ مہ دمہنی آےئ وت ونبااحل

ومڈنفوھں کت وہایگ ریمی فادلہ اؾ رفامؿ ریمے اپس آںیئ وت ںیم اینپ ویلیہسں ےک اس ھت وھجےل ںیم یھت۔ اوہنں ےن ےھجم دنلب 

ےھجم ولعمؾ یھب ہن اھت ہک ااکن ایک ارادہ ےہ اوہنں ےن ریما اہ ھت ڑکپا افر رھگ ےک درفازہ رپ ڑھکا  آفاز ےس اکپرا ںیم اؿ ےک اپس یلچ یئگ افر

 ےل رک دای اس فتق ریما اسسن وھپؽ راہ اھت اہیں کت ہک ریما اسسن رہھٹ ایگ رھپ اوہنں ےن ھچک اپین ایل ریما رہچہ دوھای رس وپاھچن افر رھگ

ںیت یھت ک ےن ںیگل ریخ ف ربتک فایل افر ایھچ تمسق فایل وہ۔ ریمی فادلہ ےن ےھجم اؿ ےک رپسد رک آںیئ وت رمکہ ںیم ھچک ااصنری وعر



 

 

 دای۔ اوہنں ےن ریما اھگنسر ایک رھپ ےھجم دؿ ڑچےھ رنکؽ اہلل یک ااچکن آدم ےس ربھگاٹہ یس وہیئ اس فتق ریمی رمع ون ربس یھت۔

 رضحت اعہشئ نکدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 انابغل زلویکں ےک اکنح اؿ ےک ابپ رکےتکس ںیہ

     34    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، اَسائیل، ابی اسحل، ابی عبیذہ، حرضت عبذاہللاحنذ بً سياٌ، ابواحنذ  :  راوی

ًِ أَبٔی عُبَِیَذَة  ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ائٔیُل َع ثََيا إَِٔسَ ثََيا أَبُو أَِحَنَذ َحذَّ ٌٕ َحذَّ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُذ بِ َد الئَّيیُّ َحذَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َتزَوَّ َع

 ٔ َه َعائ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َة َسَيّة َػل َِّی َعِيَضا َوهَٔی بِٔيُت ثََنانٔی َعَِشَ  َظَة َوهَٔی بِٔيُت َسِبٕع َوبَىَی بَٔضا َوهَٔی بِٔيُت تِٔشٕع َوتُُوف

 ادمح نب انسؿ، اوبادمح ، ارسالیئ، ایب ااحسؼ ، ایب  دیبہ، رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ ےن رضحت اعہشئ ےس اکنح ایک ہکبج ایکن

 اسؽ یھت افر وناسؽ یک رمع ریتصخ وہیئ افر بج آپ اک فاصؽ وہا وت اس فتق اؿ یک رمع ااھٹرہ اسؽ یھت۔رمع است 

 ادمح نب انسؿ، اوبادمح ، ارسالیئ، ایب اقحس، ایب  دیبہ، رضحت دبعاہلل :  رافی

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

  

 انابغل زلیک اک اکنح فادل ےک العفہ وکیئ افر رکدے وت؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 انابغل زلیک اک اکنح فادل ےک العفہ وکیئ افر رکدے وت؟



 

 

     35    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

  بً عنزعبذالزحنً بً ابزاہیه ، عبذاہلل بً ىاؾع، عبذاہلل ، حرضت عبذاہلل :  راوی

ثَىٔی عَ  ائُٔؼ َحذَّ ًُ ىَاؾٕٔع الؼَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن
ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًُ ىَاؾٕٔع َع ِبُذ اہللٔ بِ

ٌٕ َتَزَک ابَِيّة لَ  ًُ َمِوُعو ٌُ بِ َّطُ حٔيَن َصَلَک عُِثَنا ًٔ عَُنَز أَى َضا َوَلِه ُيَظاؤِرَصا ابِ أَی ُقَذاَمُة َوصَُو َعنُّ َْ َجئیَضا  ًُ عَُنَز َؾزَوَّ ُط َقاَل ابِ

ًَ ُطِعَبةَ  َجَضا اِلُنػٔيَرَة بِ ٌِ یُزَوِّ َصِت ىٔکَاَحطُ َوأََحبَِّت اِلَحارٔیَُة أَ َجَضا إٔیَّاظُ َوَذلَٔک َبِعَذ َما َصَلَک أَبُوَصا َؾَْکٔ   َؾزَوَّ

ا،می ، دبعاہلل نب انعف، دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج امثعؿ نب وعظمؿ اک ااقتنؽ وہا دبعارلنمح نب ارب

اوہنں ےن اکی یٹیب وھچڑی انب رمع رفامےت ںیہ ہک ریمے امومں دقاہم ےن وج اس زلیک ےک اچچ ےھت اس زلیک ےس وشمرہ ےئل ریغب یہ 

ادل ااقتنؽ رک ےکچ ےھت۔ وت اس ےن اس اکنح وک دنسپ ہن ایک۔ اس یک رمیض یھت ہک ریغمہ ریما اکنح اس ےس رکا دای اس فتق اس ےک ف

 نب ہبعش ےس اس یک اشدی وہ ابالرٓخ دقاہم ےن اؿ ےس یہ اکنح رکادای۔

 دبعارلنمح نب اربا،می ، دبعاہلل نب انعف، دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 فیل ےک ریغب اکنح ابلط ےہ ۔

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فیل ےک ریغب اکنح ابلط ےہ ۔

     36    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، حرضت عائظہابوبْک بً ابی طيبہ، معاذ ، ابً جزیخ، سلامیٌ بً موسی، رعوہ :  راوی

ًٔ مُ  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًُ ُجَزیِٕخ َع ثََيا ابِ ًُ ُمَعاذٕ َحذَّ ثََيا ُمَعاذُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع وَسی َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ   َلِه یُِئهِحَضا اِلَؤَیُّ َؾئکَاحَُضا بَاكْٔل َؾئکَاحَُضا بَاكْٔل َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل
ٕ یَُّنا اِمَزأَة



 

 

 ًِ ٌُ َؤَیُّ َم ِلَلا ٌِ اِطَتَحزُوا َؾالشُّ ٌِ أََػابََضا َؾَلَضا َمِضزَُصا بَٔنا أََػاَب ٔمِيَضا َؾإٔ  ََ َؤَیَّ َلطُ  َؾئکَاحَُضا بَاكْٔل َؾإٔ

، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای! سج وعرت اک اکنح فیل اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذ 

ہن رکاای وہ وت اس اک اکنح ابلط ےہ اس اک اکنح ابلط ےہ ارگ رمد ےن اس ےس  تبح رکیل وت اےس اس فہج ےس رہم ےلم اگ افر ولوگں ںیم 

 اک وکیئ فیل ہن وہ۔ ڑگھجا وہ وت ابداشہ فیل ےہ اس اک سج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذ ، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فیل ےک ریغب اکنح ابلط ےہ ۔

     37    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، عبذاہلل بً مبارک، ححاد، زہزی، رعوہ، حرضت عائظہ اور حرضت ابً عباض :  راوی

 ٔ ًِ َعائ َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع إد َع ًِ َححَّ ًُ اِلُنَباَرٔک َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًِ َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َظَة َع الئَّيیِّ َػل

 ٔ ََ ىٔکَاَح إ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض َقا ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ َه و َع ََّ بَٔوَٓٔیٕ َوفٔی َحذٔیٔث َعائَٔظَة َوَسلَّ

ََ َؤَیَّ َلطُ   ًِ ٌُ َؤَیُّ َم ِلَلا  َوالشُّ

اہلل نب ابمرک، اجحج، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ افر رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ ےن رفامای! فیل ےک اوبرکبی، دبع

 ریغب وکیئ اکنح ہ ںی افر سج اک فیل ہن وہ وت اس اک فیل ابداشہ وہ اتکس ےہ ۔

 ساوبرکبی، دبعاہلل نب ابمرک، اجحج، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ افر رضحت انب ابع :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فیل ےک ریغب اکنح ابلط ےہ ۔

     38    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حل، ابی بزدہ، حرضت ابوموسٰی محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب، ابوعواىہ، ابواس :  راوی

ثََيا أَبُو إِٔسَحَل اِلضَ  ثََيا أَبُو َعَواىََة َحذَّ َوارٔٔب َحذَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًُ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی ُموَسی َحذَّ ًِ أَبٔی بُزَِدَة َع ِنَذانٔیُّ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ََّ بَٔوَٓٔیٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ ََ ىٔکَاَح إ َه   َسلَّ

وکیئ دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، اوبوعاہن، اوب ااحسؼ ، ایب ربدہ، رضحت اوب ومٰیس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای! فیل ےک ریغب 

 اکنح ہ ںی ۔

 ٰیسدمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، اوبوعاہن، اوباقحس، ایب ربدہ، رضحت اوبوم :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فیل ےک ریغب اکنح ابلط ےہ ۔

     39    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ذ بً سيریً، حرضت ابوہزیزہجنیل بً حشً، محنذ بً مزواٌ، ہظاو بً حشاٌ، محن :  راوی

ًُ َحشَّ  ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَ اِلُعَكِیلٔیُّ َحذَّ ًُ َمزَِوا ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ اِلَعَتکٔیُّ َحذَّ ًُ اِلَحَش ثََيا َجنٔیُل بِ

ًَ َحذَّ ًٔ ٔسيرٔی ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ٌَ َع ا

َّی اہللُ َعَلیِ  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَّ الزَّاىَٔیَة هَٔی َع ُد اِلَنزِأَةُ َنِؿَشَضا َؾإٔ ََ تُزَوِّ ُد اِلَنزِأَةُ اِلَنزِأََة َو ََ تُزَوِّ َه  طٔ َوَسلَّ

ُد َنِؿَشَضا  الًَّٔی تُزَوِّ



 

 

فرسی لیمج نب نسح، دمحم نب رمفاؿ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای! وعرت د

 وعرت اک اکنح ہن رکے افر ہن اانپ اکنح رکے اس ےئل ہک دباکر وعرت یہ اانپ اکنح وخد رک  ےہ۔

 لیمج نب نسح، دمحم نب رمفاؿ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اغشر یک اممتعن

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اغشر یک اممتعن

     40    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سویذ بً سعیذ، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ ابِ  ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًِ َحذَّ َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ عَُنَز َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل

َجَک ابَِئًی  ٌِ أَُزوِّ َتَک َعلَی أَ ِْ ُ ِجىٔی ابَِيَتَک أَِو أ ُجٔل َزوِّ ٌِ َيُكوَل الزَُّجُل لرٔلَّ َػاُر أَ َػارٔ َوالظِّ ًٔی َوَلِیَص بَِيَيُضَنا الظِّ ِْ ُ أَِو أ

 َػَذاْم 

، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن عنم رفامای اکی رمد دفرسے ےس ےہک ہک اینپ نکدی نب دیعس

فہ( ھچک درتخ ای ریشمہہ اک اکنح ھجم ےس رک دف اس رشط رپ ہک ںیم اینپ درتخ ای ریشمہہ اک اکنح مت ےس رک دفں اگ افر دفونں اک )اس اکنح ےک الع

 رہم ہن وہاگ۔

 دی نب دیعس، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمعنک :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اغشر یک اممتعن

     41    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہ، یحٌی بً سعیذ، ابواسامہ ، عبذاہلل ، ابوزىاد، ارعد ابوہزیزہابوبْک بً ابی طيب :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ًُ َسٔعیٕذ َوأَبُو أَُساَمَة َع ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحذَّ ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ ی الزِّىَادٔ َع

َػارٔ  َقاَل ىََهی َرُسولُ  ًِ الظِّ َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب دیعس، اوبااسہم ، دبعاہلل ، اوبزاند، ارعج اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اغشر ےس

 عنم رفامای ےہ

 اہلل ، اوبزاند، ارعج اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب دیعس، اوبااسہم ، دبع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اغشر یک اممتعن

     42    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بت اىص بً مالکحشين بً مَذی عبذا لززام معنز ثا :  راوی

 ًٔ ًِ أَىَٔص بِ ًِ ثَابٕٔت َع أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ًُ َمِضذٔٓیٕ َقاَل أَىَِبأَىَا َعِبُذ الزَّزَّ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ َمالٕٔک َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ  َحذَّ

ََ ٔطَػاَر فٔی اِْلِٔسََلؤ  َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ھد ی دبع

م

 ا رلزاؼ رمعم تبن  اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن رفامای االسؾ ںیم اغشر ہ ںی ےہ۔نیسح نب 



 

 

ھد ی دبعا رلزاؼ رمعم تبن  اسن نب امکل :  رافی

م

 نیسح نب 

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

  

 وعروتں اک رہم

 ح اک ایبؿاکن :   ابب

 وعروتں اک رہم

     43    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، عبذالعزیز، یزیذ بً عبذاہلل بً ٍاد، محنذ بً ابزاہیه، ابی سلنہ، عائظہ :  راوی

 ٔ َراَوِرد ٔ الذَّ بَّأح أَىَِبأَىَا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحذَّ ًٔ إٔبَِزاصٔیَه َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٔ َع ًٔ اِلَضاد ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًِ َیزٔیَذ بِ یُّ َع

ٌَ َػَذا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَلِت کَا ٌَ َػَذاُم نَٔشأئ الئَّيیِّ َػل َة ُقطُ فٔی أَِزَوأجطٔ اثَِيًَِی َعَِشَ َسَلَنَة َقاَل َسأَِلُت َعائَٔظَة َنِه کَا

ِنُص ٔمائَٔة دِٔرَصٕه  َْ ٕة َوَذلَٔک  ـُ أُوقٔیَّ ا َصِل َتِذرٔی َما اليَّعُّ صَُو نِٔؼ ّة َوَنظًّ  أُوقٔیَّ

 دمحم نب ابصح، دبعازعلزی، زیدی نب دبعاہلل نب اھد، دمحم نب اربا،می، ایب ہملس، اعہشئ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس وپاھچ ہک یبن

اک رہم انتک اھت؟ رفامےن ںیگل آپ یک ازفاج اک رہم ابرہ افہیق افر اکی شن اھت۔ ںیہمت ولعمؾ ےہ شن انتک وہات ےہ ارکؾ یک ازفاج رہطمات 

 فصن افہیق وہات ےہ افر ہی اپچن نک درمہ وہا۔

 دمحم نب ابصح، دبعازعلزی، زیدی نب دبعاہلل نب اھد، دمحم نب اربا،می، ایب ہملس، اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک رہم



 

 

     44    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

حنذ بً سيریً، ابی عحؿاء، ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، ابً عوٌ، نَص بً علی، یزیذ بً زریع، ابً عوٌ، م :  راوی

 حرضت عنز بً الخلاب

 ٔ ًُ َعل ثََيا َنَِصُ بِ ٌٕ ح و َحذَّ ًٔ َعِو ًِ ابِ ٌَ َع ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ َحذَّ ثََيا َیزٔیُذ بِ ِٔمُّ َحذَّ ـَ ٓیٕ اِلَحِض

ًِ ُمَحنَّ  ٌٕ َع ًُ َعِو ثََيا ابِ ََ ُتَػالُوا َػَذاَم ُزَریِٕع َحذَّ أب  ًُ اِلَخلَّ َلِٔمِّ َقاَل َقاَل عَُنزُ بِ ًِ أَبٔی اِلَعِحَؿأئ الشُّ ًَ َع ًٔ ٔسيرٔی ٔذ بِ

هُِه بٔضَ  ُنِه َوأََحكَّ ََ ٌَ أَِو ىَِیا أَِو َتِكّوی عِٔيَذ اہللٔ کَا َمّة فٔی الذُّ ََّضا َلِو کَاىَِت َمِْکُ َّ اليَِّشأئ َؾإٔى ْذ َػل ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َما ا ُمَحنَّ

 ٌَّ ٔ ّة َوإ َة أُوقٔیَّ ًِ اثَِيًَِی َعَِشَ ًِ بََياتٔطٔ أَِنثََر ٔم ََ أُِػٔذَقِت اِمَزأَْة ٔم ًِ نَٔشائٔطٔ َو ُل َػَذَقَة اِمَزأَتٔطٔ أَِػَذَم اِمَزأَّة ٔم  الزَُّجَل َلُیَثكِّ

ٌَ َلَضا َعَذاَوْة فٔی َنِؿٔشطٔ َوَيُكولُ  َّی یَهُو ا َمِولّٔذا َما أَِدرٔی  َحً بٔیًّ بَٔة َوُنِيُت َرُجَّل رَعَ َم اِلرٔقِ بَٔة أَِو رَعَ َقِذ کَلِٔؿُت إَٔلِیٔک َعَلَل اِلرٔقِ

بَةٔ  ُم اِلرٔقِ بَٔة أَِو رَعَ  َما َعَلُل اِلرٔقِ

ح اء ء، رضحت رمع نب اباطخب اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، انب وعؿ، رصن نب یلع، زیدی نب زرعی، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی
ج

، ایب 

رفامےت ںیہ ہک وعروتں ےک رہم رگاں ہن روھک اس ےئل ہک ارگ ہی داینفی ای دخا ےک اہں وقتٰی یک ابت وہ  وت مت بس ںیم اس ےک دقحار 

ر رفامای افر رمد اینپ ویبی دمحم ےھت۔ آپ ےن اینپ ازفاج ںیم ےس افر اینپ اصزبحادویں ںیم ےس یسک اک رہم یھب ابرہ افہیق ےس زایدہ ہن رقم

 اک رہم زایدہ راتھک ےہ رھپ اس ےک دؽ ںیم دینمش دیپا وہ اج  ےہ۔ )ویبی اطمہبل رک  ےہ افر ہی ادا ہ ںی رکاتکس( افر اتہک ےہ ںیم ےن

اءافجعء ےتہک ںیہ ہک ریتے ےئل تقشم ربداتش یک اہیں کت زیکشمہ یک ریس یھب ااھٹین زپی ای کشم ےک اپین یک رطح ےھجم ہنیسپ آای۔ اوب

 ںیم الص رعب ہن اھت ہکلب ابںیئ وطر رپ دفرسے العہق اک اھت اس ےئل قلع ارقلہب ای رعؼ ارقلہب اک بلطم ہ ںی اھجمس۔

ح اء ء، رضحت :  رافی
ج

رمع  اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، انب وعؿ، رصن نب یلع، زیدی نب زرعی، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی، ایب 

 بنب اباطخ

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعروتں اک رہم

     45    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

  بً حرضت عامز بً ربیعہابوعنز، ہياد بً َسی، ونیع، سؿیاٌ ، عاػه بً عبیذاہلل، عبذاہلل :  راوی

 َ ًٔ عُب ًِ َعأػٔه بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٔیِّ َقا ًُ الرسَّ یزُ َوَصيَّادُ بِ ٔ ثََيا أَبُو عَُنَز الرضَّ ٔ َحذَّ ًٔ َعأمز ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ِیٔذ اہللٔ َع

ًِ بَىٔی َؾزَاَر  ٌَّ َرُجَّل ٔم ًِ أَبٔیطٔ أَ ًٔ َربٔیَعَة َع َه ىٔکَاَحطُ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َد َعلَی َنِعَلئِن َؾأََجاَز الئَّيیُّ َػل  َة َتزَوَّ

اوبرمع، انہد نب رسی، فعیک، ایفسؿ ، اعمص نب  دیب اہلل، دبعاہلل نب رضحت اعرم نب رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک ونبزنارہ ےک اکی رمد 

 ح ایک۔ یبن ارکؾ ےن اےکس اکنح وک انذف رقار دای۔ےن )وطبر رہم( وجوتں ےک وجڑے ےک دبہل ںیم اکن

 اوبرمع، انہد نب رسی، فعیک، ایفسؿ ، اعمص نب  دیباہلل، دبعاہلل نب رضحت اعرم نب رہعیب :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اک رہموعروتں 

     46    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حؿؽ بً عنز ، عبذالزحنً بً مہذی، سؿیاٌ، ابی حازو، حرضت سہل بً سعذ :  راوی

 ًِ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ًُ َمِضٔذٓیٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًُ َعِنزٕو َحذَّ ثََيا َحِؿُؽ بِ ًٔ َسِعٕذ َقاَل َجائَِت اِمَزأَْة َحذَّ َسِضٔل بِ

 َّ ُجَضا َؾَكاَل َرُجْل أَىَا َؾَكاَل َلُط الئَّيیُّ َػل ًِ یََتزَوَّ َه َقاَل َم
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل اَتّنا إ َْ َه أَِعٔلَضا َوَلِو  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 ٔ ًِ َحٔذیٕذ َؾَكاَل َلِیَص َمع ٌٔ ٔم آ ًِ اِلرُقِ ِجُتَهَضا َعلَی َما َمَعَک ٔم  ی َقاَل َقِذ َزوَّ

صفح نب رمع ، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس رفامےت ںیہ ہک اکی اخوتؿ یبن ارکؾ یک دخث  ںیم 



 

 

ؾ ےن رفامای اےس ھچک دف ارگہچ ولےہ احرض وہںیئ۔ یبن ارکؾ ےن رفامای اؿ ےس وکؿ اکنح رکے اگ اکی رمد ےن رعض ایک، ںیم۔ یبن ارک

یک اوگنیھٹ وہ اس ےن رعض ایک ریمے اپس وت ہی یھب ہ ںی۔ رفامای اہمترے اپس وج رقآؿ ےہ اس ےک وعض ںیم ےن اس اک اکنح 

 اہمترے اس ھت رک دای۔

 صفح نب رمع ، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک رہم

     47    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوہظاو، محنذ بً یزیذ، یحٌٰی بً یناٌ، رؾاشی، علیہ، حرضت ابوسعیذ ْذری :  راوی

ثََيا  ًِ عَ َحذَّ ثََيا اِْلرََغُّ الزََّقأشیُّ َع ٌٕ َحذَّ ًُ یََنا ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َیزٔیَذ َحذَّ ُذ بِ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ أَبُو صَٔظاوٕ الزَِّؾاعٔیُّ ُمَحنَّ َة اِلَعِوفٔیِّ َع ٔلیَّ

َد َعائَٔظَة َعلَی  َه َتزَوَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٌَ دِٔرَصّنااِلُخِذرٔیِّ أَ ِنُشو َْ  َمَتأع بَِیٕت قٔیَنُتطُ 

اوباشہؾ، دمحم نب زیدی، ٰییحی نب امیؿ، رافیش، ہیطع، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن رضحت اعہشئ ےس اکی 

 رھگ ےک اسامؿ ےک وعض اکنح ایک سج یک تمیق اچپس درمہ یھت۔

 ؿ، رافیش، ہیطع، رضحت اوبدیعس دخریاوباشہؾ، دمحم نب زیدی، ٰییحی نب امی :  رافی

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

  

 رمد اکنح رکے رہم رقمر ہن رکے ایس احؽ ںیم اےس ومت اجےئ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمد اکنح رکے رہم رقمر ہن رکے ایس احؽ ںیم اےس ومت اجےئ

     48    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذالزحنً بً مہذی، سؿیاٌ، ُفاض، طعيی، مرسوم، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

 ٌَ ًِ ُسِؿَیا ًُ َمِضٔذٓیٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعِبذٔ  َحذَّ وٕم َع ًِ َمرِسُ ِعٔيیِّ َع ًِ الظَّ إض َع ًِ ُٔفَ َع

ِق َلَضا َقاَل َؾَك  ِل بَٔضا َوَلِه َيَِفٔ ُْ َد اِمَزأَّة َؾَناَت َعِيَضا َوَلِه یَِذ ًِ َرُجٕل َتزَوَّ َُّط ُسئَٔل َع َذاُم َوَلَضا اہللٔ أَى اَل َعِبُذ اہللٔ َلَضا الؼَّ

َه َقَضی فٔی بٔزَِو اِلنٔيَراُث َوَعَلِیَضا اِلعٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌٕ اِْلَِطَحعٔیُّ َطضِٔذُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًُ ٔسَيا ةُ َؾَكاَل َمِعكُٔل بِ
َع بِٔئت ذَّ

ًِ ُس  ًُ َمِضذٔٓیٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ إٔبَِزاصٔیَه َوأطٕل بٔنِٔثٔل َذلَٔک َحذَّ ًِ َمِيُؼوٕر َع ٌَ َع ِؿَیا

ًِ َعِبٔذ اہللٔ ٔمِثَلطُ  ًِ َعِلَكَنَة َع  َع

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، رفاس، یبعش، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس وپاھچ ایگ اکی رمد ےن یسک 

ےن رہم یھب رقمر ہن ایک وہ )وت ایک مکح ےہ( رفامای وعرت وک رہم یھب ےلم اگ  وعرت ےس اکنح ایک افر ریتصخ ےس ےلہپ یہ وفت وہایگ افر اس

افر رتہک ںیم ہصح یھب ےلم اگ افر اس رپ دعت یھب فابج وہی۔ وت رضحت لقعم نب انسؿ ایعجش رفامےن ےگل ںیم وگایہ داتی وہں ہک 

فرسی دنس ںیم یھب دبعاہلل نب دوعسد ےس یہی ومضمؿ رمفی رنکؽ اہلل ےن ربفع تنب فاقس ےک ابرے ںیم ااسی یہ ہلصیف رفامای اھت۔ د

 ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، رفاس، یبعش، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 ہبطخ اکنح

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ اکنح



 

 

     49    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، عیسٰی بً یوىص، ابی ، جذی، ابی اسحل، ابواحوؾ، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ثَىٔی أَبٔی ًُ یُوىَُص َحذَّ ثََيا عٔیَسی بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ  َحذَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع ی أَبٔی إِٔسَحَل َع ًِ َجذِّ َع

 ٔ َواتَٔنُط أَِو َقاَل َؾَوات َْ ٔ َو َه َجَوأمَع اِلَخيِر َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َمِشُعودٕ َقاَل أُوتَٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ََلة ِلَبَة الؼَّ ُْ ٔ َؾَعلََّنَيا  َح اِلَخيِر

ِلبَ  ُْ ََلُو َعَلِیَک أَیَُّضا الئَّيیُّ َو َباُت الشَّ يِّ َلَواُت َواللَّ ٔحیَّاُت ِهَّلِل َوالؼَّ ََلةٔ التَّ ِلَبُة الؼَّ ُْ  َوَرِحَنُة اہللٔ َوبََزکَاتُطُ َة اِلَحاَجٔة 

ََّ اہللُ  ٔ ََ إَٔلَط إ  ٌِ الٔحٔيَن أَِطَضُذ أَ ََلُو َعَلِيَيا َوَعلَی عَٔبادٔ اہللٔ الؼَّ ٌِ الشَّ ِلَبُة اِلَحاَجٔة أَ ُْ ّذا َعِبُذُظ َوَرُسولُُط َو ٌَّ ُمَحنَّ  َوأَِطَضُذ أَ

َْأت  ًِ َسیِّ ورٔ أَِنُؿٔشَيا َؤم ًِ ُُشُ ُظ َوَنُعوذُ بٔاہللٔ ٔم ًِ یَِضٔذظٔ اہللُ َؾََل اِلَحِنُذ ِهَّلِل ىَِحَنُذُظ َوَنِشَتٔعييُُط َوَنِشَتِػَٔفُ أَِعَنالَٔيا َم

لَّ َلطُ  ـٔ ّذا َعبِ  ُم ٌَّ ُمَحنَّ یَک َلطُ َوأَ ََ َُشٔ ََّ اہللُ َوِحَذُظ  ٔ ََ إَٔلَط إ  ٌِ لِٔل َؾََل َصادَٔی َلطُ َوأَِطَضُذ أَ ـِ ًِ ُي ُذُظ َوَرُسولُطُ ثُهَّ َتٔؼُل َوَم

ُكوا اہلَل حَ  ًَ آَميُوا اتَّ ًِ نَٔتأب اہللٔ یَا أَیَُّضا الَّٔذی ِلبََتَک بَٔثََلٔث آیَإت ٔم ُكوا ُْ ٌَ َواتَّ ََّ َوأْمُتَْن ُمِشلُٔنو ٔ ًَّ إ ََ َتُنوتُ لَّ ُتَكاتٔطٔ َو

َّ َس  ُكوا اہللَ َوُقولُوا َقِو ٌَ َعَلِیهُِه َرقٔيّبا اتَّ ٌَّ اہللَ کَا ٔ ٌَ بٔطٔ َواِْلَِرَحاَو إ ٔذیّذا ُيِؼلِٔح َکهُِه أَِعَناَکهُِه َوَيِػَٔفِ اہلَل الَّٔذی َتَشائَلُو

ًِ یُٔلِع اہللَ َوَرُسوَلطُ َؾَكِذ َؾاَز َؾِوّزا َعٔوامّی َکهُِه ذُ   ىُوبَهُِه َوَم

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، ایب ، دجی، ایب ااحسؼ ، اوباوحص، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل وک الھبیئ یک اجعم 

ِ افر ادتبایئ فااہتنیئ ابںیت اطع وہیئ ںیھت آپ ےن ںیمہ امنز 
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 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، ایب ، دجی، ایب اقحس، اوباوحص، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی
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 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ اکنح

     50    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بْک بً ْلـ، ابوبَش، یزیذ بً زریع، داؤد بً ابی ہيذ، عنزو بً سعیذ، سعیذ بً جبير، حرضت ابً عباض :  راوی

ـٕ أَبُو بَِٔشٕ َحذَّ  َل َْ  ًُ ثََيا بَِْکُ بِ ًٔ َحذَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًُ َسٔعیٕذ َع ثَىٔی َعِنزُو بِ ًُ أَبٔی صِٔيٕذ َحذَّ ثََيا َداُودُ بِ ًُ ُزَریِٕع َحذَّ ثََيا َیزٔیُذ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل اِلَحِنُذ ِهَّلِل ىَِحَنُذُظ َوَنِشَتعٔ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ٕ َع ورٔ  ييُطُ َوَنُعوذُ ُجَبيِر ًِ ُُشُ بٔاہللٔ ٔم

لِٔل َؾََل َصادَٔی َلُط َوأَِط  ـِ ًِ ُي لَّ َلُط َوَم ـٔ ًِ یَِضٔذظٔ اہللُ َؾََل ُم َْأت أَِعَنالَٔيا َم ًِ َسیِّ ََ أَِنُؿٔشَيا َؤم ََّ اہللُ َوِحَذُظ  ٔ ََ إَٔلَط إ  ٌِ َضُذ أَ

ّذا َعِبُذُظ َوَرُسو ٌَّ ُمَحنَّ یَک َلُط َوأَِطَضُذ أَ ا َبِعُذ َُشٔ  لُُط أَمَّ

رکب نب فلخ، اوبرشب، زیدی نب زرعی، داؤد نب ایب دنہ، رمعف نب دیعس، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ 
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  نب زرعی، داؤد نب ایب دنہ، رمعف نب دیعس، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعسرکب نب فلخ، اوبرشب، زیدی :  رافی
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 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ اکنح

     51    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً یحٌٰی ، محنذ بً ْلـ، عبیذاہلل بً موسی، اوزاعی، َقہ، زہزی، ابوسلنہ، حرضت  :  راوی



 

 

 ابوہزیزہ

ثَ  ـٕ اِلَعِشَكََلنٔیُّ َقالُوا َحذَّ َل َْ  ًُ ُذ بِ ًُ یَِحٌَی َوُمَحنَّ ُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َيا عُبَِیُذ اہللٔ َحذَّ ًُ ُموَسی َع  بِ

َّی ا ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًِ الزُّصِزٔیِّ َع َة َع ًِ َُقَّ ََ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع ٕ ذٔی بَإل  َه کُلُّ أَِمز ہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 یُِبَذأُ ؾٔیطٔ بٔاِلَحِنذٔ أَِقَلعُ 

 نب ٰییحی ، دمحم نب فلخ،  دیب اہلل نب ومیس، افزایع، رقہ، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم

 اہلل ےن اراشد رفامای! رہ متہم اباشلؿ اکؾ سج ںیم دمح ےس ادتباء ہن یک اجےئ انامتؾ وہات ےہ ۔

 اہلل نب ومیس، افزایع، رقہ، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ٰییحی ، دمحم نب فلخ،  دیب :  رافی
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 اکنح یک ریہشت

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح یک ریہشت

     52    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی، ْلیل بً عنزو، عیسٰی بً یوىص، ْالذ بً ایاض، ربیعہ بً ابی عبذالزحنً، قاسه، حرضت عائظہ :  راوی

الٔٔذ بِ  َْ  ًِ ًُ یُوىَُص َع ثََيا عٔیَسی بِ ََ َحذَّ ًُ َعِنزٕو َقا ِٔمُّ َواِلَخلٔیُل بِ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًِ َربٔیَعةَ َحذَّ ًٔ أَبٔی  ًٔ إِٔلَیاَض َع بِ

َه َقاَل أَِعلٔيُوا َصَذا ال َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ َعائَٔظَة َع ًِ اِلَكأسٔه َع ًٔ َع بُوا َعَلِیطٔ بٔاِلػٔزِبَالٔ َعِبٔذ الزَِّحَن  يِّکَاَح َواِْضٔ

نمح، اقمس، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک یبن ارکؾ ےن رصن نب یلع، لیلخ نب رمعف، ٰیسیع نب ویسن، اخدل نب اایس، رہعیب نب ایب دبعارل

 رفامای! اس اکنح یک ریہشت ایک رکف افر اس ںیم دػ اجب۔



 

 

 رصن نب یلع، لیلخ نب رمعف، ٰیسیع نب ویسن، اخدل نب اایس، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، اقمس، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح یک ریہشت

     53    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً راؾع، ہظیه ، ابی بلخ، محنذ بً ْاكب، ؾـل ، حرضت محنذ بً حاكب :  راوی

ثََيا صَُظ  ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ َه َؾِؼُل َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َحاكٕٔب َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ أَبٔی بَِلٕخ َع ِیْه َع

ِوُت فٔی اليِّکَاحٔ  فُّ َوالؼَّ اؤ الذُّ  َما بَيَِن اِلَحََلٔل َواِلََحَ

، دمحم نب اخبط، لضف ، رضحت دمحم نب اح
 
ح

ی ل

بط رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای الحؽ افر رحاؾ ںیم رفؼ رمعف نب راعف، میشہ ، ایب 

 دػ افر اکنح ںیم آفاز ےس وہات ےہ ۔

، دمحم نب اخبط، لضف ، رضحت دمحم نب احبط :  رافی
 
ح

ی ل

 رمعف نب راعف، میشہ ، ایب 

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

  

 اشدی ےک تیگ اگان افر دػ اجبان

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اشدی ےک تیگ اگان افر دػ اجبان

     54    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، حناد بً سلنہ، حرضت ابوالحشين ْالذ مذنی :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ الْٔذ اِلنَ  َحذَّ َْ ًِ أَبٔی اِلُحَشئِن اِسُنطُ  ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ٌَ َحذَّ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ َذنٔیُّ َقاَل أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ

ِلَيا َعلَی الزُّ  َْ فِّ َویََتَػيَّيَِن َؾَذ ًَ بٔالذُّ بِ ىَا َذلَٔک َلَضا ُنيَّا بٔاِلَنٔذیَئة یَِوَو َعاُطوَراَئ َواِلَحَوارٔی َيرِضٔ بَیِّٔع بِٔئت ُمَعوِّذٕ َؾَذَِّکِ

ٌٔ َیَتَػيَّ  ٔسی َوعِٔئذی َجارٔیََتا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َػبٔیَحَة رُعِ َل َعلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ٌٔ آبَائٔی َؾَكاَلِت َد ٌٔ َوَتِيُذبَا َيَتا

ٌٔ ؾامَٔی  ََ ًَ ُقتٔلُوا یَِوَو بَِذٕر َوَتُكو ََّ الَّٔذی ٔ ا صََذا َؾََل َتُكولُوُظ َما َيِعَلُه َما فٔی غَٕذ إ ٌٔ َوؾٔيَيا ىَٔيی  َيِعَلُه َما فٔی غَٕذ َؾَكاَل أَمَّ ََ  َتُكو

 اہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، رضحت اوبانیسحل اخدل دمین رفامےت ںیہ ہک مہ اعوشرہ ےک دؿ دمہنی ںیم ےھت )مک 

( ایچبں دػ اجب ریہ ںیھت افر تیگ اگریہ ںیھت مہ رعیب تنب وعمذ ےک اپس ےئگ افر ہی ابت اؿ ےس ذرک یک۔ رفامےن ںیگل ہک نس

ریمی اشدی یک حبص رنکؽ اہلل ریمے اپس رشتفی الےئ افر اس فتق )مک نس( ایچبں ریمے اپس تیگ اگریہ ںیھت افر ریمے 

 وہےئ افر اگےن اگےن ںیم فہ ہی یھب اگےن ںیگل افر مہ ںیم ان ے یبن ںیہ وج )  )آہدنہ( یک آابء اک ذترکہ رک ریہ ںیھت وج دبر ںیم دیہش

 ابت اجےتن ںیہ آپ ےن رفامای ہی ابت ث  وہک اس ےئل ہک )  یک ابت اہلل اعتٰیل ےک نکا وکیئ ہ ںی اجاتن۔

 اخدل دمین اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، رضحت اوبانیسحل :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اشدی ےک تیگ اگان افر دػ اجبان

     55    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً رعوہ، حرضت عائظہابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ہظاو ب :  راوی

ًِ َعائَٔظةَ  ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َل َعلَیَّ أَبُو بَِْکٕ  َحذَّ َْ َقاَلِت َد



 

 

ٌٔ بَٔنا َتَكاَو  َیا ًِ َجَوارٔی اِْلَِنَؼارٔ ُتَػيِّ ٌٔ ٔم َلِت بٔطٔ اِْلَِنَؼاُر فٔی یَِوؤ بَُعإث َقاَلِت َوَلِیَشَتا بُٔنَػيَِّيَتئِن َوعِٔئذی َجارٔیََتا

َه َوَذلَٔک فٔی یَِوؤ عٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌٔ فٔی بَِیٔت الئَّيیِّ َػل ِیَلا َّی اہللُ َؾَكاَل أَبُو بَِْکٕ أَبَٔنزُِمورٔ الظَّ ٔ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل ِْ یٔذ اِلٔؿ

ٌَّ لٔکُلِّ َقِووٕ عٔیّذا َوَصَذا عٔیُذىَاعَ  ٔ  َلِیطٔ َوَسلََّه یَا أَبَا بَِْکٕ إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک اوبرکب ریمے اپس رشتفی الےئ اس فتق ریمے اپس دف 

دؿ ےک قلعتم ےہک ےھت۔ )اعبث انیم ہگج ںیم ااصنر ےک دف )مک نس( ااصنری ایچبں فہ ااعشر اگریہ ںیھت وج ااصنر ےن اعبث ےک 

ولیبقں افس زخرج یک گنج وہیئ رھپ اربس کت اجری ریہ االسؾ یک ربتک ےس ہی زلایئ وموقػ وہیئ( ہی ایچبں اباقدعہ اگےن فایل ہن 

۔ یبن ارکؾ ےن رفامای اے اوبرکب رہ وقؾ یک وکیئ ںیھت وت اوبرکب ےن اہک اطیشؿ اک اباج ےل رک یبن ےک رھگ ںیم آیئ وہ۔ ہی دیع ارطفل اک دؿ اھت

 دیع وہ  ےہ افر ہی امہری دیع ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ی ےک تیگ اگان افر دػ اجباناشد

     56    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، عیسٰی بً یوىص، عوف، ثنامہ بً عبذاہلل، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًِ ثُنَ  ثََيا َعِوْف َع ًُ یُوىَُص َحذَّ ثََيا عٔیَسی بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحذَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َع اَمَة بِ

ًَّ َویََتَػيَّيَِن  ًَ بُٔذؾِّضٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َمزَّ بَٔبِعٔف اِلَنٔذیَيةٔ َؾإَٔذا صَُو بَٔحَوإر َيرِضٔ ًِ بَىٔی اليَّحَّارٔ َػل ًُ َجَوإر ٔم ًَ ىَِح َوَيُكِل

ًَّ َیا َحبََّذا مُ  ِّی َْلُحٔبُّهُ ٔن َه َيِعَلُه اہللُ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َجارٔ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل ْذ ٔم  َحنَّ

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، وعػ، امثہم نب دبع اہلل، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ دمہنی ںیم یسک ہگج سگر 

ػ اجبریہ ںیہ افر ہی اگریہ ںیہ مہ ونباجنر یک ایچبں ںیہ دمحم ایک وخب زپفیس ںیہ یبن ارکؾ ےن رفامای اہلل رےہ ےھت داھکی ہک ھچک ایچبں د



 

 

 اجاتن ےہ ہک ںیم مت ےس تبحم راتھک وہں ۔

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، وعػ، امثہم نب دبعاہلل، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اشدی ےک تیگ اگان افر دػ اجبان

     57    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسحل بً ميؼور، جعَف بً عوٌ، ابی زبير، حرضت ابً عباض :  راوی

ًُ َمِيُؼورٕ  ثََيا إِٔسَحُل بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل أَىَِهَحِت َعائَٔظةُ  َحذَّ ًِ ابِ ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ٌٕ أَىَِبأَىَا اِْلَِجَلُح َع ًُ َعِو  َذاَت أَىَِبأَىَا َجِعََفُ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل أَصَِذیُِتِه اِلَؿَتاةَ  ًِ اِْلَِنَؼارٔ َؾَحاَئ َرُسوُل اہللٔ َػل ابَٕة َلَضا ٔم َقالُوا َنَعِه َقاَل أَِرَسِلُتِه َمَعَضا  ََقَ

ٌَّ اِْلَِنَؼاَر َقِوْو ؾٔیضِٔه غَزَْل  ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ُيَػىِّی َقاَلِت  ًِ َيُكوُل َم َؾَلِو َبَعِثُتِه َمَعَضا َم

ا اىَا َوَحیَّ  ُنِه أََتِيَياُنِه أََتِيَياُنِه َؾَحیَّ

ااحسؼ نب وصنمر، رفعج نب وعؿ، ایب زریب، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اعہشئ ےن اینپ اکی رقان  دار ااصنرہی یک اشدی رکایئ۔ 

رنکؽ اہلل رشتفی الےئ افر وپاھچ مت ےن دنہل وک رفاہن رک دای؟ ولوگں ےن رعض ایک یج اہں۔ رفامای اس ےک اس ھت یسک )یچب( وک اجیھب وج 

اعہشئ ےن رعض ایک ہ ںی۔ اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ااصنری تیگ اگےن وک دنسپ رکےت ںیہ ارگ مت اےکن اس ھت وکیئ جیھب  تیگ اگےئ؟

 دےتی وج ہی ںیتہک مہ اہمترے اپس آیئ ںیہ مہ اہمترے اپس آیئ ںیہ اہلل ںیمہ یھب وخش رےھک افر ںیہمت یھب وخش رےھک۔

 ریب، رضحت انب ابعساقحس نب وصنمر، رفعج نب وعؿ، ایب ز :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اشدی ےک تیگ اگان افر دػ اجبان

     58    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 مالک، لیث، حرضت محاہذمحنذ بً یحٌٰی، ثعلبہ بً ابی  :  راوی

 ًِ ًِ َلِیٕث َع نٔیِٔمِّ َع ًٔ أَبٔی َمالٕٔک التَّ ًِ َثِعَلَبَة بِ یَابٔیُّ َع ثََيا اِلَٔفِ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ عَُنزَ َحذَّ  ُمَحاصٕٔذ َقاَل ُنِيُت َمَع ابِ

َل إِٔػَبَعِیطٔ فٔی أُذُىَِیطٔ ثُهَّ  َْ َّی  َؾَشنَٔع َػِوَت كَِبٕل َؾأَِد َّی َؾَعَل َذلَٔک ثَََلَث َمزَّإت ثُهَّ َقاَل َصهََذا َؾَعَل َرُسوُل اہللٔ َػل ی َحً َتَيهَّ

 اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه 

دمحم نب ٰییحی، ہبلعث نب ایب امکل،  ثی، رضحت اجمدہ رفامےت ںیہ ہک ہک ںیم رضحت انب رمع ےک اس ھت اھت۔ آپ ےن ڈوھؽ یک آفاز ینس وت 

 اکونں ںیم اایلگنں ڈاؽ ںیل افر فاہں ےس ٹہ ےئگ۔ نیت ابر ااسی یہ ایک رھپ رفامای اہلل ےک رنکؽ ےن ااسی یہ ایک۔دفونں 

 دمحم نب ٰییحی، ہبلعث نب ایب امکل،  ثی، رضحت اجمدہ :  رافی

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

  

 فں اک ایبؿڑجیہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ڑجیہفں اک ایبؿ

     59    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، ہظاو بً رعوہ، زیيب بيت حرضت او سلنہ :  راوی

ًِ صَٔظاؤ بِ  ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌَّ َحذَّ ًِ أُوِّ َسَلَنَة أَ ًِ زیَِيَب بِٔئت أُوِّ َسَلَنَة َع ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ



 

 

ًٔ أَبٔی  َل َعَلِیَضا َؾَشنَٔع ُمَخيَّّثا َوصَُو َيُكوُل لَٔعِبذٔ اہللٔ بِ َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َد ـَ غَ الئَّيیَّ َػل ٔ ائ ٌِ َيِؿَتِح اہللُ اللَّ ٔ َة إ ّذا أَُمیَّ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌٕ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ بُُیوتٔهُِه  َدَلِلُتَک َعلَی اِمَزأَةٕ ُتِكبُٔل بٔأَِربَٕع َوتُِذبٔزُ بَٔثَنا ُجوُظ ٔم  أَِِخٔ

رشتفی الےئ وت انس ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ اؿ ےک اپس 

اکی ڑجیہا رضحت دبعاہلل نب اہیم ےس ہہک راہ ےہ ارگ اہلل )  اطفئ حتف رکا دںی وت ںیم ںیہمت اتبؤں اگ فہ وعرت وج اسےنم آےئ وت 

وک  ٹیپ ںیم اچر لب وہےت ںیہ افر فاسپ اجےئ وت )فیہ لب دفونں رطػ ےس لکن رک( آھٹ وہ اجےت ںیہ وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اس

 اےنپ رھگفں ےس اکنؽ دف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب رضحت اؾ ہملس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ڑجیہفں اک ایبؿ

     60    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 يعكوب بً حنیذ بً کاسب، عبذالعزیز بً ابی حازو، سہیل ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔیطٔ عَ  ًِ ُسَضِیٕل َع ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َع ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیٔذ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ٌَّ َرُس َحذَّ وَل اہللٔ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ

ًَ اِلَنزِأََة َتَتَظبَُّط بٔالزَِّجأل َوالزَُّجَل َیَتَظبَُّط بٔاليَِّشائٔ  َه َلَع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلزی نب ایب احزؾ، لیہس ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل ےن تنعل رفامیئ اس 

  باشتہب اایتخر رکے افر اس رمد رپ وج وعروتں یک باشتہب اایتخر رکے۔وعرت رپ وج رمدفں یک

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلزی نب ایب احزؾ، لیہس ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ں اک ایبؿڑجیہف

     61    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً حَلد، ْالذ بً حارث، طعبہ، قتادہ، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ قَ  ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ اِلَحارٔٔث َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا  دٕ اِلَباصٔلٔیُّ َحذَّ
َلَّ َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌَّ َحذَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ َتاَدَة َع

َضأت  ًَ اِلُنَتَظبِّ ًِ الزَِّجأل بٔاليَِّشأئ َوَلَع ضٔيَن ٔم ًَ اِلُنَتَظبِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلَع ًِ اليَِّشأئ بٔالزَِّجالٔ  الئَّيیَّ َػل  ٔم

رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن وعروتں یک باشتہب اایتخر اوبرکب نب الحد، اخدل نب احرث، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، 

 رکےن فاےل رمدفں رپ تنعل رفامیئ افر رمدفں یک باشتہب اایتخر رکےن فایل وعروتں رپ یھب تنعل رفامیئ ۔

 اوبرکب نب الحد، اخدل نب احرث، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اکنح رپ ابمرک ابد دانی

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح رپ ابمرک ابد دانی

     62    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ت ابوہزیزہسویذ بً سعیذ، عبذالعزیز بً محنذ، سہیل بً ابی ػالح، حرض :  راوی

 ٔ ًٔ أَبٔی َػال ًِ ُسَضِیٔل بِ َراَوِردٔیُّ َع ٕذ الذَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ٌَّ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًِ أَبٔیطٔ َع ٕح َع



 

 

أَ َقاَل بَاَر  ٌَ إَٔذا َرؾَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه کَا ٕ الئَّيیَّ َػل يِر َْ  َک اہللُ َکهُِه َوبَاَرَک َعَلِیهُِه َوَجَنَع بَِيَيهَُنا فٔی 

نکدی نب دیعس، دبعازعلزی نب دمحم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ےس ےہ ہک یبن ارکؾ بج اکنح رپ ابمرةکد دےتی وت رفامےت اہلل 

 ف عمتجم رےھک۔ ںیہمت ربتک دے افر مت رپ ربتک ڈاےل افر ںیہمت اعتیف ےک اس ھت قفتم

 نکدی نب دیعس، دبعازعلزی نب دمحم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح رپ ابمرک ابد دانی

     63    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، محنذ بً عبذاہلل، حرضت عكیل بً ابی كالب :  راوی

ًِ َعكٔیٔل بِ  ًٔ َع ًِ اِلَحَش ثََيا أَِطَعُث َع ًُ َعِبذٔ اہللٔ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َد اِمَزأَةّ َحذَّ َّطُ َتزَوَّ  ًٔ أَبٔی كَالٕٔب أَى

ًِ ُقولُوا َنَنا َقاَل َرُسوُل اہللٔ  ََ َتُكولُوا َصهََذا َوَکٔه ًِ بَىٔی ُجَظَه َؾَكالُوا بٔالزََّؾأئ َواِلبَئيَن َؾَكاَل  َه ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

 اللَُّضهَّ بَارِٔک َلُضِه َوبَارِٔک َعَلِیضِٔه 

م یک اکی وعرت ےس اشدی یک وت ولوگں ےن اہک مت ںیم اافتؼ  دمحم نب اشبر، دمحم نب دبع اہلل، رضحت لیقع نب

 

خ ش

ایب اطبل ےن ہلیبق ونب

وہ افر ےٹیب دیپا وہں۔ آپ ےن رفامای ان ے ہن وہک ہکلب فہ وہک وج اہلل ےک رنکؽ ےن )اس ومعق رپ( اہک اے اہلل اؿ وک ربتک دے افر اؿ 

 رپ ربتک ڈاؽ دے۔

 رضحت لیقع نب ایب اطبل دمحم نب اشبر، دمحم نب دبعاہلل، :  رافی

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

  



 

 

 فہمیل اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فہمیل اک ایبؿ

     64    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ثابت بيانی، حرضت اىص بً مالک احنذ بً عبذہ، حناد بً زیذ، :  راوی

ًٔ َمالٕٔک أَ  ًِ أَىَٔص بِ ثََيا ثَابْٔت اِلبَُيانٔیُّ َع ًُ َزیِٕذ َحذَّ ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َعِبَذَة َحذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل

ًٔ َعِوٕف أَثََز ُػ  ًٔ بِ ًِ َرأَی َعلَی َعِبٔذ الزَِّحَن ٌٔ ىََواةٕ ٔم ِجُت اِمَزأَّة َعلَی َوِز ِّی َتزَوَّ ٔن ةٕ َؾَكاَل َما صََذا أَِو َمِط َؾَكاَل َیا َرُسوَل اہللٔ إ َِفَ

 َذَصٕب َؾَكاَل بَاَرَک اہللُ َلَک أَِولِٔه َوَلِو بَٔظاةٕ 

ؾ ےن رضحت دبعارلنمح نب وعػ رپ زرد ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، تبن  انبین، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارک

اشنؿ داھکی وت وپاھچ ہک ہی اسیک ےہ؟ رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم ےن اکی وعرت ےس یلھٹگ ےک ربارب نکےن ےک وعض اکنح ایک 

 ےہ آپ ےن رفامای اہلل ںیہمت ربتک دے فہمیل رکانیل وخاہ اکی رکبی یہ وہ۔

  انبین، رضحت اسن نب امکلادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، تبن  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فہمیل اک ایبؿ

     65    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، حرضت اىص بً مالکاحنذ بً عبذہ، حناد بً زیذ، ثابت بيانی :  راوی



 

 

ًٔ َمالٕٔک َقاَل َم  ًِ أَىَٔص بِ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ َع ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َعِبَذَة َحذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ َّی اہللُ َحذَّ ا َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل

ًِ نَٔشائٔطٔ َما أَِوَلَه  َُّط َذبََح َطاةّ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِوَلَه َعلَی َطِیٕئ ٔم  َعلَی َزیَِيَب َؾإٔى

ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، تبن  انبین، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہ ںی داھکی ہک یبن ارکؾ ےن اینپ ازفاج رہطمات 

 ںیم ےس یسک اک فہمیل ااسی ایک اسیج رضحت زبنی اک ایک۔ آپ ےن اکی رکبی ذحب یک۔

 امحد نب زدی، تبن  انبین، رضحت اسن نب امکلادمح نب دبعہ،  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فہمیل اک ایبؿ

     66    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً جعَف، سؿیاٌ بً عيييہ، وائل بً داوئذ، حرضت اىص بً مالک محنذ بً ابی عنز، غیاث :  راوی

ًُ عُيَ  ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ًُ َجِعََفٕ الزََّحٔيیُّ َقا ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َوغَٔیاُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ َحذَّ ًُ َداُوَد َع ثََيا َوائُٔل بِ ِيَيَة َحذَّ

ًِ الزُّصِزٔیِّ عَ  ٕ ابِئطٔ َع َة بَٔشؤیٕل َوَتِنز َه أَِوَلَه َعلَی َػٔؿیَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َمالٕٔک أَ  ًِ أَىَٔص بِ

دمحم نب ایب رمع، ایغث نب رفعج، ایفسؿ نب ہنییع، فالئ نب داؤد، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن رضحت ہیفص 

 ے ےس ایک۔اک فہمیل وتس افر وھچاہر

 دمحم نب ایب رمع، ایغث نب رفعج، ایفسؿ نب ہنییع، فالئ نب دافدئ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فہمیل اک ایبؿ

     67    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زہير بً ْحب، ابوْیثنہ، سؿیاٌ، علی بً زیذ بً جذعاٌ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

 ًٔ ًِ أَىَٔص بِ ٌَ َع ًٔ ُجِذَعا ًٔ َزیِٔذ بِ ًِ َعلٔیِّ بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ِیَثَنَة َحذَّ َْ ٕب أَبُو  ًُ َْحِ ثََيا ُزَصيِرُ بِ ٔيیِّ  َمالٕٔک َقاَل َطضِٔذُت لٔليَّ َحذَّ

 ًُ ََّ ابِ ٔ ِث بٔطٔ إ ِبزْ َقاَل ابًِ َماَجَة َلِه یَُحذِّ ُْ  ََ َه َولٔیَنّة َما ؾٔیَضا َلِحْه َو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ   عَُيِيَيةَ َػل

 زریہ نب رحب، اوبہمثیخ، ایفسؿ، یلع نب زدی نب دجاعؿ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن ارکؾ ےک اکی فہمیل ںیم

 رشکی وہا اس ںیم ہن وگتش اھت ہن رفیٹ۔ فنصم ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی رصػ اامؾ انب ہنییع یہ رفاتی رکےت ںیہ ۔

 زریہ نب رحب، اوبہمثیخ، ایفسؿ، یلع نب زدی نب دجاعؿ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فہمیل اک ایبؿ

     68    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سویذ بً سعیذ، ؾـل بً عبذاہلل، جابز، طعيی، مرسوم، حرضت عائظہ اور او سلنہ :  راوی

ًُ َعِبذٔ  ُل بِ َـّ ثََيا اِلُنَؿ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًِ َعائَٔظَة َوأُوِّ َسَلَنَة َقاَلَتا  َحذَّ وٕم َع ًِ َمرِسُ ِعٔيیِّ َع ًِ الظَّ ٕ َع ًِ َجابٔز اہللٔ َع

َّی ىُِذَْٔلَضا َعلَی َعلٓٔیٕ َؾَعَنِذ  زَ َؾاكَٔنَة َحً ٌِ ىَُحضِّ َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِطَياُظ أََمَزىَا َرُسوُل اہللٔ َػل ََٔی اِلبَِیٔت َؾََفَ ّيا ىَا إ تَُزابّا َليِّ

 ٔ أق اِلَبِلَحأئ ثُهَّ َحَظِوىَا ٔمزَِؾَكَتئِن لٔیّؿا َؾَيَؿِظَياُظ بٔأَیِٔذیَيا ثُهَّ أَكَِعِنَيا َتِنّزا َوَزب ًِ أرَِعَ يّبا َوَسَكِيَيا َماّئ َعِذبّا َوَعَنِذىَا ٔم

ٕ َؾَعَزِؿَياُظ فٔی َجاىٔٔب اِلبَِیٔت لُٔیِلَيی َعَلِیطٔ الثَّ  ََٔی عُود ٔض َؾاكَٔنةَ إ ًِ رُعِ ًَ ٔم ّسا أَِحَش َكاُئ َؾَنا َرأَیَِيا رُعِ  ِوُب َويَُعلََّل َعَلِیطٔ الشِّ



 

 

نکدی نب دیعس، لضف نب دبع اہلل، اجرب، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ افر اؾ ہملس رفام  ںیہ ہک یبن رکمی ےن ںیمہ مکح دای ہک رضحت 

مہ رمکہ ںیم ںیئگ افر احطب ےک ارطاػ یک رنؾ یٹم اس ںیم اھچبیئ رھپ دف ویکتں ںیم وجھکر  افہمط وک ایتر رک ےک رضحت یلع ےک اپس ںیجیھب

یک اھچؽ رھبی۔ رھپ اہوھتں ےس یہ اس یک دانھیئ یک۔ رھپ مہ ےن ولوگں وک وھچاہرے افر شمشک الھکیئ، ریشںی اپین الپای افر اکی 

 یئ افر مہ ےن افہمط یک اشدی ےس ایھچ اشدی ہ ںی دیھکی۔ڑکلی رمکہ ےک وکےن ںیم ڑپکے افر زیکشمہ اکٹلےن ےک ےئل اگل

 نکدی نب دیعس، لضف نب دبعاہلل، اجرب، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ افر اؾ ہملس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فہمیل اک ایبؿ

     69    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، عبذالعزیز بً ابی حازو، ابی حازو، ابی ، سہل بً سعذ، حرضت ابواسیذ ساعذی :  راوی

ثَىٔی أَبٔی ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َحذَّ ٔ بِ بَّأح أَىَِبأَىَا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ اعٔٔذیِّ َقاَل َدَعا أَبُو أَُسِیٕذ  َحذَّ ًٔ َسِعٕذ الشَّ ًِ َسِضٔل بِ َع

ادَٔمُضِه اِلَعزُوُض َقاَلِت َتِذرٔ َْ ٔسطٔ َؾکَاىَِت  ََٔی رُعِ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اعٔٔذیُّ َرُسوَل اہللٔ َػل ی َما َسَكِیُت َرُسوَل اہللٔ الشَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ًَّ إٔیَّاظُ  َػل ًَّ َؾأَِسَكِيُتُض ِيُتُض ا أَِػَبِحُت َػؿَّ ًِ اللَِّیٔل َؾَلنَّ  َقاَلِت أَِنَكِعُت َتَنَزإت ٔم

دمحم نب ابصح، دبعازعلزی نب ایب احزؾ، ایب احزؾ، ایب ، لہس نب دعس، رضحت اوبادیس اسدعی ےن یبن ارکؾ وک اینپ اشدی ںیم البای۔ دنہل 

۔ دنہل ےن اہک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل وک ایک الپای رات وک ھچک وھچاہرے وگھبدےیئ ےھت۔ ےن یہ امہمونں یک دخث  یک

 حبص اؿ وک اصػ رک ےک فہ رشن  آپ وک الپای۔

 دمحم نب ابصح، دبعازعلزی نب ایب احزؾ، ایب احزؾ، ایب ، لہس نب دعس، رضحت اوبادیس اسدعی :  رافی

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

  



 

 

 دوعت وبقؽ رکان

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دوعت وبقؽ رکان

     70    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، سؿیاٌ، ابً عيييہ، زہزی، عبذالزحنً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا عَ  ًِ أَبٔی صُ َحذَّ ٔد َع ًٔ اِْلرَِعَ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ َعاؤ لٔیُّ بِ َزیَِزَة َقاَل َُشُّ اللَّ

ًِ َلِه یُحِٔب َؾَكِذ  اُئ َوَم  َعَصی اہللَ َوَرُسوَلطُ  كََعاُو اِلَولٔیَنةٔ یُِذعَی َلَضا اِْلَغِئَیاُئ َویُتَِرُک اِلُؿرَقَ

یلع نب دمحم، ایفسؿ، انب ہنییع، زرہی، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک دبرتنی اھکان فہمیل اک اھکان ےہ سج ںیم دوعت 

 رفامین یک۔امدلارفں وک دی اج  ےہ افر اندارفں وک وھچڑ دای اجات ےہ افر وج دوعت وبقؽ ہن رکے اس ےن اہلل افر اس ےک رنکؽ یک ان

 یلع نب دمحم، ایفسؿ، انب ہنییع، زرہی، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دوعت وبقؽ رکان

     71    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسحل بً ميؼور، عبذاہلل بً ىنير، عبیذاہلل ، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ ابِ  ًِ ىَاؾٕٔع َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ َع ٕ َحذَّ ًُ ىَُنيِر ًُ َمِيُؼوٕر أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ ثََيا إِٔسَحُل بِ َّی اہللُ َعلَ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِیطٔ ًٔ عَُنَز أَ



 

 

ٕض َؾِلُیحِٔب  ََٔی َولٔیَنٔة رُعِ َه َقاَل إَٔذا دُعَٔی أََحُذُنِه إ  َوَسلَّ

ااحسؼ نب وصنمر، دبعاہلل نب ریمن،  دیب اہلل ، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک وک اکنح 

 ےک فہمیل ںیم دوعت دی اجےئ وت فہ وبقؽ رکےل۔

 قحس نب وصنمر، دبعاہلل نب ریمن،  دیباہلل ، انعف، رضحت انب رمعا :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دوعت وبقؽ رکان

     72    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حنذ بً عبادہ، یزیذ بً ہاروٌ، عبذالنلک بً حشين ، ميؼور، ابی حازو، حرضت ابوہزیزہم :  راوی

ًُ حَُشيِٕن  ثََيا َعِبُذ اِلَنلٔٔک بِ ٌَ َحذَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ َعَباَدَة اِلَوأسٔليُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ َحذَّ َخعٔیُّ َع

أَبُو َمالٕٔک اليَّ

ًِ أَبٔی َل یَِووٕ َحل   َمِيُؼوٕر َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلَولٔیَنُة أَوَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٕ َع انَٔی َمِعزُوْف  َحازٔو َوالثَّ

الَٔث رٔیَاْئ َوُسِنَعْة   َوالثَّ

رہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای! فہمیل ےلہپ دمحم نب ابعدہ، زیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب نیسح ، وصنمر، ایب احزؾ، رضحت اوب

 دؿ اک قح ےہ دفرسے دؿ یکین ےہ رسیتے دؿ رایاکری افر رہشت یبلط ےہ۔

 دمحم نب ابعدہ، زیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب نیسح ، وصنمر، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ونکاری افر ہبیث ےک اپس رہھٹان



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری افر ہبیث ےک اپس رہھٹان

     73    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہياد بً َسی، عبذہ بً سلامیٌ، محنذ بً اسحل، ایوب، ابوقَلبہ، حرضت اىص :  راوی

ًِ أَبٔی حَ  ًِ أَیُّوَب َع ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ ًِ أَىَٕص َقاَل َقاَل ذَّ قََٔلبََة َع

یِّٔب ثَََلثّا َولِٔلبِْٔکٔ َسِبّع  ٌَّ لٔلثَّ ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اَرُسوُل اہللٔ َػل

انہد نب رسی، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ ، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای بیث )ہقلطم ای 

 ویبہ( ےک ےئل نیت دؿ ںیہ افر ونکاری ےک ےئل است دؿ ںیہ ۔

 انہد نب رسی، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب اقحس، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری افر ہبیث ےک اپس رہھٹان

     74    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بی بْک، عبذالنلک، حرضت او سلنہابوبْک بً ابی طيبہ، یحٌٰی بً سعیذ، سؿیاٌ، محنذ بً ا :  راوی

ًٔ أَ  ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ٌُ َع ا ًُ َسٔعیٕذ اِلَكلَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ أَبٔی َحذَّ ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ بٔی بَِْکٕ َع

 ُ ًِ أ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ صَٔظاوٕ َع ًٔ اِلَحارٔٔث بِ َد أُوَّ َسَلَنَة أََقاَو عِٔيَذَصا بَِْکٔ بِ ا َتزَوَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلنَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل وِّ َسَلَنَة أَ

ٌِ َسبَِّعُت َلٔک َسبَِّعُت لٔئَشائٔی ٔ ٌِ ٔطِْٔت َسبَِّعُت َلٔک َوإ ٔ ٌْ إ  ثَََلثّا َوَقاَل َلِیَص بٔٔک َعلَی أَصِلٔٔک َصَوا



 

 

، ٰییحی نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب ایب رکب، دبعاکلمل، رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن بج اؿ ےس اوبرکب نب ایب ہبیش

اشدی یک وت نیت راںیت اؿ ےک اہں ایقؾ ایک افر رفامای اےنپ اخفدن )ینعی ریمے( زندکی اہمترے ےئل رنکایئ )افرےب ریتبغ( ہ ںی ےہ 

 رہھٹفں افر ارگ اہمترے اپس است رفز رہھٹا وت ابیق ویبویں ےک اپس یھب است رفز رہھٹفں اگ۔ ارگ مت اچوہ وت است رفز اہمترے اہں

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب ایب رکب، دبعاکلمل، رضحت اؾ ہملس :  رافی

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

  

 بج ویبی رمد ےک اپس آےئ وت رمد ایک ےہک؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 بج ویبی رمد ےک اپس آےئ وت رمد ایک ےہک؟

     75    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

زو بً طعیب، حرضت محنذ بً یحٌٰی ، ػالح بً محنذ، یحٌٰی، عبیذاہلل بً موسی، سؿیاٌ، محنذ بً عحَلٌ، عن :  راوی

 عبذاہلل بً عنزو

ًُ مُ  ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ََ َحذَّ ٌُ َقا ا ًٔ َیِحٌَی اِلَكلَّ ٔذ بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ یَِحٌَی َوَػالُٔح بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا وَسی َحذَّ

ًِ أَبٔیطٔ عَ  ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ٌَ َع ًٔ َعِحََل ٔذ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل إٔذَا ُمَحنَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ َعِنزٕو َع ظٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًِ َجذِّ

ِّی أَِسأَلَُک  ٔن ُضهَّ إ ِذ بَٔيأػَيتَٔضا َوِلَیُكِل اللَّ ُْ ِ ادّٔما أَِو َدابَّّة َؾِلَیأ َْ ٔ َما جُ أََؾاَد أََحُذُنِه اِمَزأَّة أَِو  يِر َْ يِرَٔصا َو َْ  ًِ بَٔلِت َعَلِیطٔ ٔم

َصا َوَُشِّ َما ُجبَٔلِت َعَلِیطٔ  ًِ َُشِّ  َوأَعُوذُ بَٔک ٔم

 دمحم نب ٰییحی ، اصحل نب دمحم، ٰییحی،  دیب اہلل نب ومیس، ایفسؿ، دمحم نب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رمفی ےہ ہک

اجونر احلص رکے وت اس یک اشیپین ڑکپ رک ےہک اے اہلل ںیم اس یک الھبیئ آپ یبن ارکؾ ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ ویبی ، اخفدن ای 

ےس اماتگن وہں افر اس یک تقلخ افر تعیبط یک الھبیئ افر آپ یک انپہ اماتگن وہں اس ےک رش ےس افر اس یک تقلخ فتعیبط ےک رش 



 

 

 ےس۔

 ؿ، دمحم نب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعفدمحم نب ٰییحی ، اصحل نب دمحم، ٰییحی،  دیباہلل نب ومیس، ایفس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 بج ویبی رمد ےک اپس آےئ وت رمد ایک ےہک؟

     76    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً راؾع، جزیز، ميؼور، ساله بً ابی جعذ، ِّکیب، حرضت ابً عباض :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ یِٕب َع ًِ ُِّکَ ًٔ أَبٔی اِلَحِعٔذ َع ًِ َسالٔٔه بِ ًِ َمِيُؼوٕر َع ثََيا َجزٔیْز َع ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ َّی اہللُ َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل َعبَّإض َع

ٌَ َماَعَلِیطٔ َوَس  ِیَلا ٌَ َوَجيِِّب الظَّ ِیَلا ٌَّ أََحَذُنِه إَٔذا أَتَی اِمَزأََتُط َقاَل اللَُّضهَّ َجيِِّبىٔی الظَّ َه َقاَل َلِو أَ ٌَ بَِيَيُضَنا  لَّ َرَزِقَتىٔی ثُهَّ کَا

ظُ  ٌَ أَِو َلِه َيرُضَّ ِیَلا  َوَلْذ َلِه ُيَشلِِّم اہللُ َعَلِیطٔ الظَّ

ر، اسمل نب ایب دعج، رکبی، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ ےن رفامای! ارگ مت ںیم ےس وکیئ رمعف نب راعف، رجری، وصنم

اینپ ویبی ےک اپس اجےئ وت ہی ےہک اے اہلل دفر رکدے ےھجم اطیشؿ ےس افر دفر رک دے اطیشؿ وک اس )افالد( ےس وج آپ ےھجم اطع 

 اس رپ اطیشؿ طلسم ہن وہےن دےگنی ای رفامای ہک اطیشؿ اس ہچب وک رضر ہن اچنہپ ےکس اگ۔رفامںیئ ےگ رھپ ایکن افالد وہ وت اہلل اعتٰیل 

 رمعف نب راعف، رجری، وصنمر، اسمل نب ایب دعج، رکبی، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دہامجع ےک فتق رپ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امجع ےک فتق رپدہ

     77    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، ابواسامہ، حرضت بہز بً حهیه :  راوی

ٌَ َوأَبُو ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ َقاَل ُقِلُت  َحذَّ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًُ َحٔهیٕه َع ثََيا بَِضزُ بِ ََ َحذَّ أَُساَمَة َقا

ًِ َزِوَجتَٔک أَِو َما َم  ََّ ٔم ٔ ِتٔی ٔمِيَضا َوَما ىََذُر َقاَل اِحَؿِى َعِوَرَتَک إ َلَهِت َینٔييَُک ُقِلُت َیا َرُسوَل َیا َرُسوَل اہللٔ َعِوَراتَُيا َما ىَأ

ََ تُزٔیََضا أََحّذا َؾََل تُزٔیَيََّضا  اہللٔ  ٌِ ٌِ اِسَتَلِعَت أَ ُضِه فٔی َبِعٕف َقاَل َؾإٔ ـُ ٌَ اِلَكِوُو َبِع ٌِ کَا ٔ ٌَ أََرأَیَِت إ ٌِ کَا ُقِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ َؾإٔ

ًِ اليَّاضٔ  ٌِ يُِشَتِحَیا ٔمِيطُ ٔم الّٔیا َقاَل َؾاہللُ أََحلُّ أَ َْ  أََحُذىَا 

ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، اوبااسہم، رضحت رہب نب میکح اےنپ فادل ےس فہ اےنپ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن  اوبرکب نب

رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اتبےیئ ہک مہ سک دح کت رتس وھکؽ ےتکس ںیہ افر سک دح کت اپھچان رضفری ےہ۔ رفامای اینپ ویبی افر 

اچب ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اتبےیئ ارگ ولگ )رہتش دار ابمہ( اےھٹک رےتہ وہں ؟ ابدنی ےک العفہ رہ اکی ےس اانپ رتس 

 رفامای ارگ اہمترے سب ںیم وہ ہک وکیئ رتس ہن دھکی ےکس وت رہسگ رہسگ وکیئ ہن دےھکی ںیم ےن رعض ایک ہک ارگ مہ ںیم ےس وکیئ االیک وہ۔

 ؾ فایح رکین اچےئہ ۔رفامای اہلل اعتٰیل ےس ااسنونں یک تبسنب زایدہ رش

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، اوبااسہم، رضحت رہب نب میکح :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 امجع ےک فتق رپدہ

     78    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

اسحل بً وہب، ولیذ بً قاسه، احوؾ بً حهیه، راطذ بً سعذ، عبذاَعلی بً عذی، حرضت عتبہ بً عبیذ  :  راوی



 

 

 سلِم

ثََيا اِْلَِحَوُؾ بِ  ًُ اِلَكأسٔه اِلَضِنَذانٔیُّ َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ
ًُ َوصِٕب اِلَوأسٔليُّ َحذَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًُ ًُ َحهٔ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َوَرأطُذ بِ یٕه َع

َّی اہللُ َعلَ  َلِٔمِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َعِبٕذ الشُّ ًِ عُتَِبَة بِ ًُ َعذٔٓیٕ َع ِیطٔ َوَسلََّه إَٔذا أَتَی أََحُذُنِه أَصَِلُط َسِعٕذ َوَعِبُذ اِْلَِعلَی بِ

 ِ ََ یََتَحزَِّد َتَحزَُّد اِلَعي رِ َو
ٔ
ًٔ َؾِلَیِشَتت  َریِ

ااحسؼ نب فبہ، فدیل نب اقمس، اوحص نب میکح، رادش نب دعس، دبعاالیلع نب دعی، رضحت  ہبت نب  دیب یملس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ 

 (اہلل ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اینپ اہیلہ ےک اپس اجےئ وت رپدہ رکے افر دگوھں یک رطح اگنن ہن وہ )ینعی ابلکل ربہنہ ہن وہ

 اقحس نب فبہ، فدیل نب اقمس، اوحص نب میکح، رادش نب دعس، دبعاالیلع نب دعی، رضحت  ہبت نب  دیب یملس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 امجع ےک فتق رپدہ

     79    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، سؿیاٌ، ميؼور، موسٰی بً عبذاہلل بً یزیذ، حرضت عائظہ :  راوی

ًٔ َعِبٔذ اہللٔ  ًِ ُموَسی بِ ًِ َمِيُؼوٕر َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ یَزٔیَذ َع َمِوَّی لَٔعائَٔظَة بِ

َه َقمُّ َقاَل أَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َد َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َما ىََوزُِت أَِو َما َرأَیُِت َُفِ ةٕ َع ََ ًِ َمِو بُو بَِْکٕ َقاَل أَبُو نَُعِیٕه َع

 لَٔعائَٔظةَ 

اہلل نب زیدی، رضحت اعہشئ یک اکی ابدنی رفاتی رک  ںیہ ہک رضحت اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، ومٰیس نب دبع

 ےن رفامای ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ اک اقمؾ رتس ہن داھکی۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، ومٰیس نب دبعاہلل نب زیدی، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 وعروتں ےک اس ھت  ےھچی یک راہ ےس  تبح یک اممتعن

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک اس ھت  ےھچی یک راہ ےس  تبح یک اممتعن

     80    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زیز بً مختار، سہیل بً ابی ػالح، حارث بً مخلذ، حرضت ابوہزیزہمحنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب، عبذالع :  راوی

ًِ ُسَضیِ  ًُ اِلُنِخَتارٔ َع ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز َوارٔٔب َحذَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًُ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اِلَحارٔٔث َحذَّ ًٔ أَبٔی َػالٕٔح َع ٔل بِ

ًِ أَبٔی صَُزیِزَ  ًٔ ُمَخلَّٕذ َع ََٔی َرُجٕل َجاَمَع اِمَزأََتطُ بِ ََ یَِيُوزُ اہللُ َعزَّ َوَجلَّ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ًِ الئَّيیِّ َػل   فٔی دُبُزَٔصاَة َع

 دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلزی نب اتخمر، لیہس نب ایب اصحل، احرث نب دلخم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتٰیل اس رمد یک رطػ رظن رتمح ہ ںی رفامےت وج اینپ ویبی ےس  ےھچی یک راہ ےس  تبح 

 رکے۔

 دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلزی نب اتخمر، لیہس نب ایب اصحل، احرث نب دلخم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک اس ھت  ےھچی یک راہ ےس  تبح یک اممتعن



 

 

     81    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً طعیب، عبذاہلل بً ٍزمی، حرضت ْزینہ بً ثابت احنذ بً عبذہ، عبذالواحذ بً زیاد، ححاد بً اركاة، عنزو :  راوی

ًٔ ُط  ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ أَِركَاَة َع أد بِ ًِ َححَّ ًُ زٔیَادٕ َع ًُ َعِبَذَة أَىَِبأَىَا َعِبُذ اِلَواحٔٔذ بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ َحذَّ ًٔ َصَزمٓٔیٕ َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ َعِیٕب َع

ًٔ ثَابٕٔت َقاَل َقاَل َر  زَیَِنَة بِ ََ َتأِتُوا اليِّ ُْ ًِ اِلَحلِّ ثَََلَث َمزَّإت  ََ َيِشَتِحٌٔی ٔم ٌَّ اہللَ  ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َشاَئ ُسوُل اہللٔ َػل

 ًَّ  فٔی أَِدبَارٔصٔ

رکےت ںیہ ہک یبن ادمح نب دبعہ، دبعاولادح نب زاید، اجحج نب اراطة، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رھیم، رضحت زخہمی نب تبن  ایبؿ 

اپس رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت ابر اراشد رفامای اہلل اعتٰیل قح ابت ک ےن ےس ایح ہ ںی رفامےت )رھپ اراشد رفامای( وعروتں ےک 

  ےھچی یک راہ ےس ث  اج۔

 ت زخہمی نب تبن ادمح نب دبعہ، دبعاولادح نب زاید، اجحج نب اراطة، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رھیم، رضح :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک اس ھت  ےھچی یک راہ ےس  تبح یک اممتعن

     82    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ل ، جنیل بً حشً، سؿیاٌ، محنذ بً ميهذر، حرضت جابز بً عبذاہللسہل بً ابی سہ :  راوی

 ًٔ ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ًٔ َقا ًُ اِلَحَش ًُ أَبٔی َسِضٕل َوَجنٔیُل بِ ثََيا َسِضُل بِ َّطُ َسنَٔع َجابٔزَ َحذَّ اِلُنِيَهٔذرٔ أَى

ًَ َعِبٔذ اہللٔ َيُكوُل کَاىَِت  ٌَ اِلَوَلُذ أَِحَوَل َؾأَىِزََل اہللُ ُسِبَحاىَُط نٔ  بِ ًِ دُبُزَٔصا کَا ًِ أَتَی اِمَزأََتُط فٔی ُقبُلَٔضا ٔم َشاُؤُنِه یَُضودُ َتُكوُل َم

َّی ٔطُِْتِه  ثَهُِه أَن ْث َکهُِه َؾأِتُوا َْحِ  َْحِ

اہلل رفامےت ںیہ ہک وہیدی اہک رکےت ےھت ہک وج صخش لہس نب ایب لہس ، لیمج نب نسح، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبع



 

 

 وعرت یک آےگ یک راہ ںیم  ےھچی یک اجبن ےس  تبح رکے اگ وت ہچب اگنیھب وہاگ اس رپ اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ اہمتری وعرںیت

 ایتیھکں ںیہ اہمترے ےئل۔ نک اینپ ویتیھکں ںیم سج رطح اچوہ آؤ۔

  ، لیمج نب نسح، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلللہس نب ایب لہس :  رافی

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

  

 زعؽ اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ اک ایبؿ

     83    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومزواٌ، محنذ بً عثناٌ، ابزاہیه بً سعذ، ابً طہاب، عبیذاہلل بً عبذاہلل، حرضت ابوسعیذ ْذری :  راوی

ًٔ ٔطَضإب حَ  ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ٌَ اِلُعِثَنانٔیُّ َحذَّ ًُ عُِثَنا ُذ بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًُ عَ َحذَّ ثَىٔی عُبَِیُذ اہللٔ بِ ِبذٔ اہللٔ ذَّ

ًِ اِلَعزِٔل َؾَكاَل  َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیِّ َقاَل َسأََل َرُجْل َرُسوَل اہللٔ َػل ََ َع  ٌِ ََ َعَلِیهُِه أَ  ٌَ أََو َتِؿَعلُو

 ٔ ٌَ إ ٌِ َتهُو ًِ َنَشَنٕة َقَضی اہللُ َلَضا أَ َُّط َلِیَص ٔم  ََّ هَٔی کَائَٔيْة َتِؿَعلُوا َؾإٔى

اوبرمفاؿ، دمحم نب امثعؿ، اربا،می نب دعس، انب اہشب،  دیب اہلل نب دبع اہلل، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن 

 ہک سج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زعؽ ےک قلعتم درایتف ایک رفامای ایک مت ااسی رکےت وہ؟ ارگ ہن رکف وت رحج یھب ہ ںی اےئلس

 اجؿ ےک وہےن اک اہلل ےن ہلصیف رفام دای فہ وہ رک رےہ ی۔

 اوبرمفاؿ، دمحم نب امثعؿ، اربا،می نب دعس، انب اہشب،  دیباہلل نب دبعاہلل، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ اک ایبؿ

     84    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہاروٌ بً اسحل، سؿیاٌ، عنزو، علاء، جابز حرضت جابز :  راوی

 ٕ ًِ َجابٔز ًِ َعَلإئ َع ًِ َعِنزٕو َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ًُ إِٔسَحَل اِلَضِنَذانٔیُّ َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو
َقاَل ُنيَّا َنِعزُٔل َعلَی َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َحذَّ

ٌُ یَِيزٔلُ  آ َه َواِلرُقِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

اہرفؿ نب ااحسؼ ، ایفسؿ، رمعف، اطعء، اجرب رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک مہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم زعؽ 

 )نکیل رقآؿ ںیم اس یک اممتعن ہن آیئ ہن ف ی ےک ذرہعی رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس عنم رکےت ےھت رقآؿ یھب ارتات اھت

 رکاای ایگ اس ےس ولعمؾ وہا ہک ہی اجزئ ےہ ۔

 اہرفؿ نب اقحس، ایفسؿ، رمعف، اطعء، اجرب رضحت اجرب :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ اک ایبؿ

     85    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حشً بً علی، اسحل بً عیسی، ابً لہیعہ، جعَف بً ربیعہ، زہزی، مَحز، حرضت عنز بً الخلاب :  راوی

لُ  ًُ َعلٓٔیٕ اِلَخَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ  َحذَّ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ َربٔیَعَة َع ثَىٔی َجِعََفُ بِ ًُ َلضٔیَعَة َحذَّ ثََيا ابِ ًُ عٔیَسی َحذَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  أب َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ اِلَخلَّ ًِ عَُنَز بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی صَُزیَِزَة َع رٔ بِ َه أَ  ُمََحَّ ََّ َوَسلَّ ٔ ةٔ إ ًِ اِلَُحَّ ٌِ ُيِعزََل َع



 

 

 بٔإٔذِىَٔضا

نسح نب یلع، ااحسؼ نب یسیع، انب ہعیہل، رفعج نب رہعیب، زرہی، رحمز، رضحت رمع نب اباطخب رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن آزاد وعرت ےس اس یک ااجزت ےک ریغب زعؽ ےس عنم رفامای۔

 قحس نب یسیع، انب ہعیہل، رفعج نب رہعیب، زرہی، رحمز، رضحت رمع نب اباطخبنسح نب یلع، ا :  رافی

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

  

 وھپیھپ افر اخہل ےک اکنح ںیم وہےت وہےئ یجیتھب افر اھبیجن ےس اکنح ہن ایک اجےئ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وھپیھپ افر اخہل ےک اکنح ںیم وہےت وہےئ یجیتھب افر اھبیجن ےس اکنح ہن ایک اجےئ

     86    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ہظاو بً حشاٌ، محنذ بً سيریً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ الئَّيیِّ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع ًَ َع ًٔ ٔسيرٔی ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َع ا ًٔ َحشَّ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع  َبَة َحذَّ

اَلتَٔضا َْ ََ َعلَی  تَٔضا َو ََ تُِيَهُح اِلَنزِأَةُ َعلَی َعنَّ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

اسہم، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبا

 ےن رفامای وھپیھپ افر اخہل ےک اکنح ںیم وہےت وہےئ یجیتھب افر اھبیجن ےس اکنح ہن ایک اجےئ۔

 اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وھپیھپ افر اخہل ےک اکنح ںیم وہےت وہےئ یجیتھب افر اھبیجن ےس اکنح ہن ایک اجےئ

     87    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوِّکیب، عبذہ بً سلامیٌ، محنذ بً اسحل، يعكوب بً عتبہ، سلامیٌ بً يشار، ابی سعیذ، حرضت ابوسعیذ  :  راوی

 ْذری

 ًِ ًٔ عُتَِبَة َع ًِ َيِعُكوَب بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًٔ َيَشارٕ  َحذَّ ٌَ بِ ًِ أَبٔی  ُسَلامِیَ َع

ٌِ یَِحَنَع  ًِ ىٔکَاَحئِن أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یَِيَهی َع الزَُّجُل بَيَِن اِلَنزِأَةٔ َوَعنَّتَٔضا َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیِّ َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

اَلتَٔضا َْ  َوبَيَِن اِلَنزِأَةٔ َو

ب نب  ہبت، امیلسؿ نب اسیر، ایب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک ںیم اوبرکبی، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ ، وقعی

 افر ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دف اکنوحں ےس عنم رفامےت انس ینعی ہی آدیم اخہل افر اھبیجن وک اکنح ںیم عمج رکے افر یجیتھب

 وھپیھپ وک اکنح ںیم عمج رکے۔

 نب امیلسؿ، دمحم نب اقحس، وقعیب نب  ہبت، امیلسؿ نب اسیر، ایب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری اوبرکبی، دبعہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ح ہن ایک اجےئوھپیھپ افر اخہل ےک اکنح ںیم وہےت وہےئ یجیتھب افر اھبیجن ےس اکن

     88    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 جبارہ بً مػلص، ابوبْک، ابوبْک بً ، حرضت ابوموسٰی  :  راوی

 ًِ ًُ أَبٔی ُموَسی َع ثَىٔی أَبُو بَِْکٔ بِ ِضَظلٔیُّ َحذَّ
ثََيا أَبُو بَِْکٕ اليَّ ًُ اِلُنَػلِّٔص َحذَّ ثََيا ُجَباَرةُ بِ َّی  َحذَّ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل



 

 

اَلتَٔضا َْ ََ َعلَی  تَٔضا َو ََ تُِيَهُح اِلَنزِأَةٔ َعلَی َعنَّ َه   اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ش، اوبرکب، اوبرکب نب ، رضحت اوب ومٰیس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وھپیھپ افر 

ل

 

ضع

اھبیجن ےس ابجرہ نب 

 اکنح ہن ایک اجےئ۔

ش، اوبرکب، اوبرکب نب ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

ل

 

ضع

 ابجرہ نب 

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

  

 الطؼ ددیے وت ایک ےلہپ رمد اینپ ویبی وک نیت الطؼ ددیے فہ یسک افر ےس اشدی رک ےل افر دفرسا اخفدن  تبح ےس ےلہپ

 اخفدن ےک اپس ولٹ رک یتکس ےہ ؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  یتکس ےہ ؟رمد اینپ ویبی وک نیت الطؼ ددیے فہ یسک افر ےس اشدی رک ےل افر دفرسا اخفدن  تبح ےس ےلہپ الطؼ ددیے وت ایک ےلہپ اخفدن ےک اپس ولٹ رک

     89    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

 ًِ َوةُ َع بََرنٔی رُعِ ِْ ًِ الزُّصِزٔیِّ أَ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ هٔيِّ َحذَّ ٌَّ اِمَزأََة رَٔؾاَعَة اِلرُقَ  َعائَٔظَة أَ

ِّی ُنِيُت عِٔيَذ رَٔؾاَعَة َؾَللََّكىٔی َؾَبتَّ  ٔن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَلِت إ ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ  َجائَِت إ ًٔ بِ ِجُت َعِبَذ الزَِّحَن كَََلقٔی َؾَتزَوَّ

َه الئَّيیُّ َػ  ِؤب َؾتََبشَّ
ٌَّ َما َمَعطُ ٔمِثُل صُِذبَٔة الثَّ ٔ ٔ َوإ َّی الزَّبٔير ََ َحً ََٔی رَٔؾاَعَة  ٌِ َتزِٔجعٔی إ ًَ أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل أَتُزٔیٔذی ل

 َتُذوقٔی عَُشِیَلَتُط َویَُذوَم عَُشِیَلَتٔک 

 فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رافہع رقیظ یک اہیلہ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس یک دخث  ںیم احرض وہ رک رعض رکےن یگل ںیم رافہع ےک اکنح ںیم یھت۔ اوہنں ےن ےھجم الطؼ ددیی نیت الطںیق۔ رھپ ںیم 

 ےن دبعارلنمح نب زریب ےس اشدی رکیل اس ےک اپس وت ڑپکے اک ولپ ےہ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  یتکس ےہ ؟رمد اینپ ویبی وک نیت الطؼ ددیے فہ یسک افر ےس اشدی رک ےل افر دفرسا اخفدن  تبح ےس ےلہپ الطؼ ددیے وت ایک ےلہپ اخفدن ےک اپس ولٹ رک

     90    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، محنذ بً جعَف، طعبہ، علكنہ، سله بً زریز، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٔ َمزِثَٕذ َقاَل  ًِ َعِلَكَنَة بِ ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٕ َسنِٔعُت  َحذَّ ًَ َرٔزی َسالَٔه بِ

َّی اہللُ عَ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ ًٔ اِلُنَشیَّٔب َع ًِ َسٔعیٔذ بِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َع ًِ َسالٔٔه بِ ُث َع ٌُ َلطُ یَُحذِّ َلِیطٔ َوَسلََّه فٔی الزَُّجٔل َتهُو

ُجَضا َرُجْل َؾُیَللُِّكَضا  َّی یَُذوَم اِلُعَشِیَلةَ اِلَنزِأَةُ َؾُیَللُِّكَضا َؾَيَتزَوَّ ََ َحً ٔل َقاَل  ََٔی اِْلَوَّ َل بَٔضا أََتزِٔجُع إ ُْ ٌِ یَِذ  َقِبَل أَ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش،  ہمقل، ملس نب زرری، رضحت انب رمع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ 

ؼ ددیے وکیئ افر رمد اس ےس اشدی رکےل رھپ  تبح ےس ےلہپ الطؼ دے دے ایک اس رمد ےک قلعتم سج یک ویبی وہ فہ اےس الط

 فہ ےلہپ اخفدن ےک اپس ولٹ یتکس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہ ںی ولٹ یتکس اہیں کت ھچک دہش ھکچ ےل۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش،  ہمقل، ملس نب زرری، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 الحہل رکےن فاال افر سج ےک ےئل الحہل ایک اجےئ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 الحہل رکےن فاال افر سج ےک ےئل الحہل ایک اجےئ



 

 

     91    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، ابوعامز، ذمعہ بً ػالح، سلنہ بً و ہزاو، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ عِْٔکٔ  ًٔ َوصَِزاَو َع ًِ َسَلَنَة بِ ًٔ َػالٕٔح َع ًِ َزِمَعَة بِ ٕ َع ثََيا أَبُو َعأمز إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع

ًَ َرُسوُل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلُنَحلَِّل َواِلُنَحلََّل َلطُ َلَع  اہللٔ َػل

دمحم نب اشبر، اوباعرم، ذہعم نب اصحل، ہملس نب ف رہاؾ، رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ہل ایک اجےئ۔تنعل رفامیئ الحہل رکےن فاےل رپ افر اس صخش رپ سج ےک ےئل الح

 دمحم نب اشبر، اوباعرم، ذہعم نب اصحل، ہملس نب ف رہاؾ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 الحہل رکےن فاال افر سج ےک ےئل الحہل ایک اجےئ

     92    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً اسناعیل واسلي، ابواسامہ، ابً عوٌ، محالذ بً اسناعیل، حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع  اِلَوأسٔليُّ َحذَّ
ًٔ اِلَبِختَرٔیِّ ًُ إِٔسَنٔعیَل بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اِلَحارٔٔث  َحذَّ ِعٔيیِّ َع ًِ الظَّ ٌٕ َوُمحالْٔذ َع َعِو

َه اِلُنَحلَِّل َواِلُنَحلََّل َلطُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعلٓٔیٕ َقاَل َلَع  َع

ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اامسلیع فایطس، اوبااسہم، انب وعؿ، اجمدل نب اامسلیع، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ 

 فملس ےن تنعل رفامیئ الحہل رکےن فاےل رپ افر اس صخش رپ سج ےک ےئل الحہل ایک اجےئ۔

 دمحم نب اامسلیع فایطس، اوبااسہم، انب وعؿ، اجمدل نب اامسلیع، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی



 

 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 الحہل رکےن فاال افر سج ےک ےئل الحہل ایک اجےئ

     93    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً عثناٌ بً ػالح، لیث، ابً سعذ، ابومؼعب، مَشح بً ہاماٌ، حرضت عكبہ بً عامز :  راوی

ثَ  ًَ َسِعٕذ َيُكوُل َقاَل َٔی َحذَّ ثََيا أَبٔی َقاَل َسنِٔعُت اللَِّیَث بِ ًٔ َػالٕٔح اِلنَِٔصٔیُّ َحذَّ ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ُح َيا َیِحٌَی بِ أَبُو ُمِؼَعٕب ٔمَِشَ

َه أَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًُ َعأمز ٌَ َقاَل عُِكَبُة بِ ًُ َصاَعا بٔرُُنِه بٔالتَِّیٔص اِلُنِشَتَعارٔ َقالُوا بَلَی یَا بِ ِْ ُ ََ أ

ًَ اہللُ اِلُنَحلَِّل َواِلُنَحلََّل َلطُ   َرُسوَل اہللٔ َقاَل صَُو اِلُنَحلُِّل َلَع

 اہلل ہیلع ٰییحی نب امثعؿ نب اصحل،  ثی، انب دعس، اوببعصم، رشمح نب اہامؿ، رضحت ہبقع نب اعرم رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص

فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت امےگن وہےئ اسڈن ےک قلعتم ہن اتبؤں ؟ احصہب ےن رعض ایک ویکں ہ ںی اے اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس۔ رفامای فہ الحہل رکےن فاال ےہ اہلل ےن تنعل رفامیئ الحہل رکےن فاےل رپ افر اس رپ سج ےک ےئل الحہل ایک اجےئ۔

 ٰییحی نب امثعؿ نب اصحل،  ثی، انب دعس، اوببعصم، رشمح نب اہامؿ، رضحت ہبقع نب اعرم :  فیرا

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

  

 وجیبسن رےتش رحاؾ ںیہ فہ راضیع یھب رحاؾ ںیہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ںیہ فہ راضیع یھب رحاؾ ںیہوجیبسن رےتش رحاؾ 

     94    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، ححاد، حهه، رعاک بً مالک، رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

 ٕ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعائَٔظَة  َحذَّ َوَة َع ًِ رُعِ ًٔ َمالٕٔک َع أک بِ ًِ رٔعَ ًِ اِلَحَهٔه َع إد َع ًِ َححَّ َع

ًِ اليََّشٔب  ُو ٔم ًِ الزََّؿأع َما َیَِحُ ُو ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َیَِحُ  َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

نب امکل، رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اجحج، مکح، رعاک 

 ےن اراشد رفامای راضع ےس فہ رےتش رحاؾ وہ اجےت ںیہ وج بسن ےس رحاؾ ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اجحج، مکح، رعاک نب امکل، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وجیبسن رےتش رحاؾ ںیہ فہ راضیع یھب رحاؾ ںیہ

     95    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابز بً زیذ، حرضت ابً عباضحنیذ بً مشعذہ، ابوبْک بً َْلد، ْالذ بً حارث، سعیذ، قتادہ، ج :  راوی

ثََيا َسٔعیْذ  ًُ اِلَحارٔٔث َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا  ََ َحذَّ دٕ َقا َلَّ َْ  ًُ ًُ َمِشَعَذَة َوأَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا حَُنِیُذ بِ ًٔ َزیِٕذ  َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًِ َقَتاَدَة َع َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًِ  َع ََّضا ابَِيُة أَخٔی ٔم لٔٔب َؾَكاَل إٔى ًٔ َعِبٔذ اِلُنلَّ َوَسلََّه أُرٔیَذ َعلَی بِٔئت َحِنزََة بِ

ًِ اليََّشٔب  ُو ٔم ًِ الزََّؿاَعةٔ َما َیَِحُ ُو ٔم َُّط َیَِحُ  الزََّؿاَعٔة َوإٔى

انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص  دیمح نب دعسمہ، اوبرکب نب الخد، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، اجرب نب زدی، رضحت

ی اہلل ہیلع فآہل فملس وک وشمرہ دای ایگ ہک زمحہ نب دبعابلطمل یک اصزبحادی ےس اکنح اک، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ریم

 راضیع یجیتھب ےہ افر راضتع ےس فیہ رےتش رحاؾ وہ اجےت ںیہ وج بسن ےس رحاؾ ںیہ ۔



 

 

  نب دعسمہ، اوبرکب نب الخد، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعسدیمح :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وجیبسن رےتش رحاؾ ںیہ فہ راضیع یھب رحاؾ ںیہ

     96    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، یزیذ بً ابی حبیب، ابً طہاب، رعوہ بً زبير، زیيت بيت ابی سلنہ، او النوميين  :  راوی

 حرضت او حبيبہ

ًٔ أَبٔی َحبٔی ًِ یَزٔیَذ بِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َزیَِيَب َحذَّ ٔ أَ ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ٕب َع

َّی اہللُ َعَلیِ  ََّضا َقاَلِت لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ثَِتَضا أَى ٌَّ أُوَّ َحبٔيَبَة َحذَّ ثَِتُط أَ ًٔی َعزََّة َقاَل َرُسوُل بِٔيَت أَبٔی َسَلَنَة َحذَّ ِْ ُ َه اىِٔهِح أ طٔ َوَسلَّ

 َّ ًِ اہللٔ َػل يَن َذلٔٔک َقاَلِت َنَعِه یَا َرُسوَل اہللٔ َؾَلِشُت َلَک بُٔنِخلَٔیٕة َوأََحلُّ َم ًٔی  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَتُٔحبِّ ِْ ُ ٕ أ يِر َْ َنىٔی فٔی  َُشٔ

 َّ ََ یَحٔلُّ َٔی َقاَلِت َؾإٔى ٌَّ َذلَٔک  َه َؾإٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َة بِٔيَت أَبٔی َسَلَنَة َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ َتِئهَح دُرَّ ََّک تُزٔیُذ أَ ُث أَى ا ىََتَحذَّ

ََّضا َلِو َلِه َتهُ  َه َؾإٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َربٔيَبًٔی فٔی َحِحزٔی َما َحلَِّت َٔی َؾَكاَل بِٔيَت أُوِّ َسَلَنَة َقاَلِت َنَعِه َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ََ ََّضا  ًَّ إٔى ََ بََياتٔهُ ًَّ َو َواتٔهُ َْ ًَ َعلَیَّ أَ ًِ الزََّؿاَعٔة أَِرَؿَعِتىٔی َوأَبَاَصا ثَُویَِبُة َؾََل َتِعزِٔؿ ًُ أَبٔی  بَِيُة أَخٔی ٔم ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َحذَّ

ًِ َز  ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َّی َطِيَبَة َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أُوِّ َحبٔيَبَة َع یَِيَب بِٔئت أُوِّ َسَلَنَة َع

 اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىَِحَوظُ 

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، زیدی نب ایب بیبح، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زتنی تنب ایب ہملس، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہبیبح ےس 

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ریمی  نہ زعہ ےس اکنح رک۔ےئجی۔ اہلل ےک رنکؽ رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک رنک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہمت ہی دنسپ ےہ۔ رعض ایک یج اہں ںیم ایلیک وت آپ ےک اپس ہ ںی وہں )ہک نکک  وک اندنسپ رکفں 

تک ےک ےئل ریمی  نہ تہب ومزفں ےہ۔ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل آپ یک وت تہب یس ازفاج ںیہ( افر الھبیئ ںیم ریمی رش



 

 

فملس ےن رفامای ریمے ےئل الحؽ ہ ںی۔ رعض ایک ہک مہ ںیم وت ابںیت وہ  ریتہ ںیہ ہک آپ درہ تنب ایب ہملس ےس اکنح اک ارادہ رےتھک 

 فآہل فملس ےن رفامای ارگ فہ ریمی رن ہب ہن وہ  وت یھب ریمے ںیہ۔ رفامای اؾ ہملس یک یٹیب۔ رعض ایک یج اہں۔ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع

ے ےئل الحؽ ہن وہ  ویکہکن فہ ریمی راضیع یجیتھب ےہ ےھجم افر اس ےک فادل وک وثہیب ےن دفدھ الپای اھت۔ ذہلا اینپ ںینہب افر ایٹیبں ریم

 اسےنم شیپ ہن ایک رکف۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ

  رحم،  ثی نب دعس، زیدی نب ایب بیبح، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زتنی تنب ایب ہملس، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہبیبحدمحم نب :  رافی

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

  

 اکی دفابر دفدھ وچےنس ےس رحث  تبن  ہ ںی وہ  ۔

 ایبؿ اکنح اک :   ابب

 اکی دفابر دفدھ وچےنس ےس رحث  تبن  ہ ںی وہ  ۔

     97    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً بَش، ابً ابی رعوبہ، قتادہ، ابوْلیل، عبذاہلل بً حارث، حرضت او الؿـل :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيبَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًِ أَبٔی اِلَخلٔیٔل َع ًِ َقَتاَدَة َع وبََة َع ًُ أَبٔی رَعُ ثََيا ابِ ًُ بَِٔشٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َة َحذَّ بِ

ُو الزَّ ََ تََُحِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثَِتُط أَ ٔل َحذَّ ـِ ٌَّ أُوَّ اِلَؿ ُة اِلَحارٔٔث أَ ٌٔ أَِو اِلَنؼَّ ََ الزَِّؿَعَتا ِؿَعُة َو

 ٌٔ َتا  َواِلَنؼَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، انب ایب رعفہب، اتقدہ، اوبلیلخ، دبعاہلل نب احرث، رضحت اؾ الضفل ایبؿ رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل 

 ( رکات )رحث  راضتع تبن  ہ ںی وہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی دف ابر دفدھ وچانس رحاؾ ہ ںی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، انب ایب رعفہب، اتقدہ، اوبلیلخ، دبعاہلل نب احرث، رضحت اؾ الضفل :  رافی

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



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ر دفدھ وچےنس ےس رحث  تبن  ہ ںی وہ  ۔اکی دفاب

     98    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ْالذ بً ْذاغ، ابً علبہ، ایوب، ابً ابی ملیهہ، عبذاہلل بً زبير، حرضت عائظہ :  راوی

ًُ عُلَ  ثََيا ابِ ًٔ َْٔذإغ َحذَّ الٔٔذ بِ َْ  ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعائَٔظَة َحذَّ ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی ُمَلِیَهَة َع ًِ ابِ ًِ أَیُّوَب َع َة َع یَّ

 ٌٔ َتا ُة َواِلَنؼَّ ُو اِلَنؼَّ ََ تََُحِّ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل  َع

ن کہ، دبعاہلل
مل
ن ہ، اویب، انب ایب 

 نب زریب، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اخدل نب دخاش، انب عل

 فملس ےن اراشد رفامای اکی دف ابر دفدھ وچےنس ےس رحث  تبن  ہ ںی وہ  ۔

ن کہ، دبعاہلل نب زریب، رضحت اعہشئ :  رافی
مل
ن ہ، اویب، انب ایب 

 دمحم نب اخدل نب دخاش، انب عل

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفابر دفدھ وچےنس ےس رحث  تبن  ہ ںی وہ  ۔

     99    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سه، عنزہ، حرضت عائظہ ػذيكہعبذالوارث بً عبذالؼنذ بً عبذالوارث، حناد بً سلنہ، عبذالزحنً بً قا :  راوی

ًُ َسَلَنَة  ادُ بِ ثََيا َحنَّ ثََيا أَبٔی َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اِلَوارٔٔث َحذَّ َنٔذ بِ ًُ َعِبٔذ الؼَّ ثََيا َعِبُذ اِلَوارٔٔث بِ ًٔ اِلَكأسٔه َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن َع

 ٌَ ََّضا َقاَلِت کَا ًِ َعائَٔظَة أَى ًِ َعِنَزَة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ِنْص  َع َْ ََّ َعَِشُ َرَؿَعإت أَِو  ٔ ُو إ ََ یََُحِّ ٌٔ ثُهَّ َسَكَم  آ ًِ اِلرُقِ ؾامَٔی أَىِزََل اہللُ ٔم



 

 

 َمِعلُوَماْت 

دبعارلنمح نب اقمس، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ایبؿ رفام  ںیہ ہک رقآؿ  دبعاولارث نب دبعادمصل نب دبعاولارث، امحد نب ہملس،

  ہک رھپ وموقػ وہایگ ہک رحاؾ ہ ںی رکات رگم اپچن ای دس ابر دفدھ انیپ سج اک ع ینی ملع وہ۔رکمی ںیم ہی انزؽ وہا اھت

 دبعاولارث نب دبعادمصل نب دبعاولارث، امحد نب ہملس، دبعارلنمح نب اقمس، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ڑبی رمع فاےل اک دفدھ انیپ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ڑبی رمع فاےل اک دفدھ انیپ

     100    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذالزحنً بً قاسه، حرضت عائظہ :  راوی

ارٕ  ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َجائَِت َسضِ  َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ اِلَكأسٔه َع ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا َلُة َحذَّ

 ٔ ِّی أََری فٔی َوِجطٔ أَب ٔن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ََٔی الئَّيیِّ َػل ؤل َسالٕٔه بِٔيُت ُسَضِیٕل إ ُْ ًِ دُ اصَٔیَة ٔم ی حَُذِيَؿَة اِکَْکَ

ـَ أُِرٔؿُعُط َوصَُو َرُجْل َنبٔيْر َؾتَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِرٔؿٔعیطٔ َقاَلِت َنِی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َعلَیَّ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل َه َرُسوُل اہللٔ َػل َبشَّ

َه َوَقاَل َقِذ َعلِٔنُت أَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَلِت َما َرأَیُِت فٔی َوِجطٔ أَبٔیَوَسلَّ َّطُ َرُجْل َنبٔيْر َؾَؿَعَلِت َؾأََتِت الئَّيیَّ َػل حَُذِيَؿَة  ى

ٌَ َطضَٔذ بَِذّرا صُطُ َبِعُذ َوکَا ّْا أَِِّکَ  َطِی

 ہک  ہلہ تنب لیہس یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ

دخث  ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ اسمل ےک ریمے اپس آےن ےس ےھجم )اےنپ 

ملس ےن رفامای مت اےس دفدھ الپ دف۔ اخفدن( اوبذحہفی ےک رہچہ رپ اندنسپدیی ےک آتبر ولعمؾ وہےت ںیہ۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ف



 

 

 رعض ایک اےس دفدھ ےسیک الپؤں فہ وت ڑبی رمع اک رمد ےہ۔ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکسماےئ افر رفامای ےھجم یھب ولعمؾ ےہ

ںیم احرض وہںیئ افر رعض یک ہک  ہک فہ ڑبی رمع اک رمد ےہ۔ اوہنں ےن ااسی یہ رکایل رھپ فہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث 

 اس ےک دعب ںیم ےن اوبذحہفی ںیم اندنسپدیی یک وکیئ ابت ہن دیھکی افر اوبذحہفی دبری ےھت۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ڑبی رمع فاےل اک دفدھ انیپ

     101    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوسلنہ ، یحٌٰی بً ْلـ، عبذاَعلی، محنذ بً اسحل، عبذاہلل بً ابی بْک، عنزہ، عائظہ، عبذالزحنً بً قاسه،  :  راوی

 حرضت عائظہ

ثََيا  ًٔ أَبٔی بَ َحذَّ ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َع ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ًِ أَبُو َسَلَنَة َیِحٌَی بِ ًِ َعِنَزَة َع ِْکٕ َع

ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َلَكِذ ىَزََلِت آیَ  ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ اِلَكأسٔه َع ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ٌَ َعائَٔظَة و َع ا َوَلَكِذ کَا ٔ َعَِشّ ُة الزَِّجٔه َوَرَؿاَعُة اِکَهبٔير

 َْ َه َوَتَظاغَِلَيا بَٔنِوتٔطٔ َد َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ا َماَت َرُسوُل اہللٔ َػل یزٔی َؾَلنَّ ًْ َؾأَکََلَضافٔی َػٔحیَؿٕة َتِحَت ََسٔ  َل َدأج

، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ، اعہشئ، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک  اوبہملس ، ٰییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ

رمج یک آتی افر ڑبی رمع ےک آدیم وک دس ابر دفدھ الپےن یک آتی انزؽ وہیئ افر فہ ریمے تخت ےلت یھت۔ بج اہلل ےک رنکؽ یلص 

 وغشمؽ وہےئ وت اکی رکبی ادنر آیئ افر فہ اکذغ اھکیئگ۔اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاصؽ وہا افر مہ آپ یک فافت یک فہج ےس 

 اوبہملس ، ٰییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دمحم نب اقحس، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ، اعہشئ، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  



 

 

 دفدھ وھچےنٹ ےک دعب راضتع ہ ںی

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ وھچےنٹ ےک دعب راضتع ہ ںی

     102    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، سؿیاٌ، اطعث ابً ابی طعظاء، مرسوم، حرضت عائظہ :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ  َحذَّ ًِ َعائ وٕم َع ًِ َمرِسُ ًِ أَبٔیطٔ َع ِعَثأئ َع ًٔ أَبٔی الظَّ ًِ أَِطَعَث بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع َظَة أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ

ًِ صََذا َقاَلِت َصَذا أَخٔی َل َعَلِیَضا َوعِٔيَذَصا َرُجْل َؾَكاَل َم َْ َه َد َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًَ  أَ ًِ تُِذِْٔل َقاَل اىُِوزُوا َم

ًِ اِلَنَحاَعةٔ  ٌَّ الزََّؿاَعَة ٔم ًَّ َؾإٔ  َعَلِیهُ

ء ء، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ 

 

س
غ

 

ص
اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اثعش انب ایب 

۔ رعض ایک ریما اھبیئ ےہ۔ رفامای وغر رکف مت ک  وک اےنپ اپس آےن ےک اپس رشتفی الےئ اؿ ےک اپس اکی رمد اھت رفامای ہی وکؿ ےہ

 ( دیتی وہ اس ےئل ہک راضتع ایس فتق وہ  ےہ بج ہچب یک ذغا دفدھ وہ )ینعی نپچب ںیم

ء ء، رسمفؼ، رضحت اعہشئ :  رافی

 

س
غ

 

ص
 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اثعش انب ایب 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ وھچےنٹ ےک دعب راضتع ہ ںی

     103    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْحملہ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً وہب، ابً لہیعہ، ابی اسود، رعوہ، حرضت عبذاہلل بً زبير :  راوی



 

 

ًِ أَبٔی اِْلَِسَودٔ عَ  ًُ َلضٔیَعَة َع بََرنٔی ابِ ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ ٔ َحذَّ ًٔ الزُّبَيِر ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ َوَة َع ًِ رُعِ

 ََّ ٔ ََ َرَؿاَع إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  َما َؾَتَل اِْلَِمَعاَئ أَ

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، ایب انکد، رعفہ، رضحت دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 (فملس ےن رفامای راضتع فیہ ےہ وج ںیتن ریچے )مک ینس ںیم وہ، ینعی ینتج دمت اہقفء رکاؾ ےن اتبیئ ےہ اس ےک ادنر وہ

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، ایب انکد، رعفہ، رضحت دبعاہلل نب زریب :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ وھچےنٹ ےک دعب راضتع ہ ںی

     104    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً رمح، عبذاہلل بً لہعیہ، یزیذ بً ابی حبیب، عكیل ابً طہاب، ابوعبیذہ، عبذاہلل بً زمعہ حرضت  :  راوی

 زیيب بيت ابی سلنہ

ًِ یَزٔیَذ بِ  ًُ َلضٔیَعَة َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ یُّ َحذَّ ًُ ُرِمٕح اِلنَِٔصٔ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ بََرنٔی أَبُو َحذَّ ِْ ًٔ ٔطَضإب أَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی َحبٔیٕب َوعَُكِیٕل َع

ٌَّ أَِزَواَد  بََرِتطُ أَ ِْ ََّضا أَ طٔ َزیَِيَب بِٔئت أَبٔی َسَلَنَة أَى ًِ أُمِّ ًٔ َزِمَعَة َع ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًَّ عُبَِیَذَة بِ ُض َه کُلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  الئَّيیِّ َػل

اَلؿِ  ًَ َوَما یُ َْ ًَّ أََحْذ بٔنِٔثٔل َرَؿاَعةٔ َسالٕٔه َمِوََی أَبٔی حَُذِيَؿَة َوُقِل َل َعَلِیضٔ ُْ ٌِ یَِذ ِذرٔیَيا َلَعلَّ َذلَٔک کَاىَِت ًَ َعائَٔظَة َوأَبَيَِن أَ

َؼّة لَٔشالٕٔه َوِحَذظُ  ِْ  ُر

ن ہ، زیدی نب ایب بیبح، لیقع انب اہشب، اوب دیب
ہ غ
ل
ہ، دبعاہلل نب زہعم رضحت زبنی تنب ایب ہملس رفام  ںیہ دمحم نب رحم، دبعاہلل نب 

ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امتؾ ازفاج رہطمات ےن رضحت اعہشئ یک اخمتفل یک افر اوہنں ےن ذحہفی ےک الغؾ اسمل یک 

بس ےن اہک ایک ربخ ہی رصػ  رطح راضتع رک ےک اےنپ اپس )ایس رطح ابیق وعروتں ےک اپس یھب( ےن اجےن ےس عنم رفامای افر



 

 

 اےلیک اسمل ےک ےئل رتصخ وہ )ابویقں ےک ےئل ااسی مکح ہن وہ( ۔

ن ہ، زیدی نب ایب بیبح، لیقع انب اہشب، اوب دیبہ، دبعاہلل نب زہعم رضحت زبنی تنب ایب ہملس :  رافی
ہ غ
ل
 دمحم نب رحم، دبعاہلل نب 

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

  

 رمد یک رطػ ےس دفدھ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رمد یک رطػ ےس دفدھ

     105    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت أََتانٔی َعِمِّ مٔ َحذَّ َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًِ الزََّؿاَعٔة أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ

َّی دَ  ٌَ َلطُ َحً ٌِ آَذ َب اِلحَٔحاُب َؾأَبَِیُت أَ ٌُ َعلَیَّ َبِعَذ َما ُْضٔ ٔ ًُ أَبٔی ُقَعِیٕص َيِشَتأِذ َّی اہللُ َعَلِیطٔ أَِؾَلُح بِ َل َعلَیَّ الئَّيیُّ َػل َْ

ََّنا أَِرَؿَعِتىٔی اِلَنزِأَةُ َوَلِه یُزِٔؿِعىٔی الزَُّجُل َقا ٔک َؾأَِذنٔی َلُط َؾُكِلُت إٔى طُ َعنُّ
َّ َه َؾَكاَل إٔى  َل َتزٔبَِت یََذأک أَِو یَنٔيئُک َوَسلَّ

رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رپدہ اک مکح انزؽ وہےن ےک دعب ریمے راضیع اچچ احلف اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، 

ش ریمے اپس آےئ ادنر آےن یک ااجزت اچیہ ںیم ےن ااجزت دےنی ےس ااکنر ایک۔ اہیں کت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

عب 
ق

نب 

۔ ںیم ےن رعض ایک ےھجم وعرت ےن دفدھ الپای ےہ رمد فملس ریمے اپس رشتفی الےئ افر رفامای فہ اہمترے اچچ ںیہ اوکن ااجزت ددیف

 ےن وت ہ ںی الپای رفامای ریتے اہ ھت اخک آولد وہں ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   باب

 رمد یک رطػ ےس دفدھ

     106    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

ٕ عَ  ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ  ًِ صَٔظاؤ بِ َجاَئ َعِمِّ ٔم

َه َؾِلیَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َلُط َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ آَذ ٌُ َعلَیَّ َؾأَبَِیُت أَ ٔ ََّنا الزََّؿاَعةٔ َيِشَتأِذ ٔک َؾُكِلُت إٔى لِٔخ َعَلِیٔک َعنُّ

ٔک َؾِلَیلِٔخ َعَلِیٔک أَِرَؿَعِتىٔ  ُط َعنُّ
َّ  ی اِلَنزِأَةُ َوَلِه یُزِٔؿِعىٔی الزَُّجُل َقاَل إٔى

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک ریمے راضیع اچچ آےئ افر ریمے اپس آےن یک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے اچچ اہمترے اپس آےتکس ااجزت بلط یک ںیم ےن ااجزت دےنی ےس ااکنر رک دای وت رنکؽ 

ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک ےھجم وت وعرت ےن دفدھ الپای ےہ رمد ےن ہ ںی الپای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اہمترے اچچ ںیہ 

 اہمترے اپس آےتکس ںیہ ۔

 ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن :  رافی

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

  

 رمد االسؾ الےئ افر اس ےک اکنح ںیم دف ںینہب وہں

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رمد االسؾ الےئ افر اس ےک اکنح ںیم دف ںینہب وہں

     107    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذالشَلو بً ْحب، اسحل بً عبذاہلل بً ابی ُفدہ، ابی وہب، ابی ِخاغ، حرضت دیلِم :  راوی

ًٔ َعِبذٔ  ًِ إِٔسَحَل بِ ٕب َع ًُ َْحِ ََلؤ بِ ثََيا َعِبُذ الشَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی َوصِٕب اِلَحِیَظانٔیِّ َحذَّ َوَة َع ًٔ أَبٔی َُفِ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  یَِلِٔمِّ َقاَل َقٔذِمُت َعلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ الذَّ إغ الزَُّعِیىٔیِّ َع ًِ أَبٔی ِٔخَ ِجُتُضَنا فٔی َع ٌٔ َتزَوَّ َتا ِْ ُ َوعِٔئذی أ

 َرَجِعَت َؾَللِِّل إِٔحَذاصَُنا اِلَحاصٔلٔیَّةٔ َؾَكال إَٔذا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالسلؾ نب رحب، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب رفدہ، ایب فبہ، ایب رخاش، رضحت دیملی رفامےت ںیہ ہک ںیم 

ح ایک اھت آپ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا افر ریمے اکنح ںیم دف ںینہب ںیھت نج ےس اجتیلہ ںیم اکن

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ فاسپ اجؤوت اؿ ںیم ےس اکی وک الطؼ ددیانی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالسلؾ نب رحب، اقحس نب دبعاہلل نب ایب رفدہ، ایب فبہ، ایب رخاش، رضحت دیملی :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رمد االسؾ الےئ افر اس ےک اکنح ںیم دف ںینہب وہں

     108    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یوىص بً عبذاَعلی، ابً وہب، ابً لہعیہ، ابی وہب، ؿحاک بً حرضت ؾيروز دیلِم :  راوی

ثََيا یُوىُُص  َّطُ  َحذَّ ثَُط أَى ًِ أَبٔی َوصِٕب اِلَحِیَظانٔیِّ َحذَّ ًُ َلضٔیَعَة َع بََرنٔی ابِ ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا ابِ ًُ َعِبٔذ اِْلَِعلَی َحذَّ ًَ بِ اَک بِ حَّ َـّ  َسنَٔع ال

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ًِ أَبٔیطٔ َقاَل أََتِیُت الئَّيیَّ َػل ُث َع یَِلِٔمَّ یَُحذِّ ٌٔ َؾيِرُوَز الذَّ َتا ِْ ُ ِّی أَِسَلِنُت َوَتِحًٔی أ ٔن َه َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َٔی كَلِِّل أَیََّتُضَنا ٔطَِْت   َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ن ہ، ایب فبہ، احضک نب رضحت ریففز دیملی رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن ارک
ہ غ
ل
ؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، انب 

فملس یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم املسمؿ وہایگ وہں افر ریمے اکنح ںیم دف ںینہب ںیہ۔ رنکؽ 



 

 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای اؿ ںیم ےس سج اکی وک اچوہ الطؼ ددیف۔

ن ہ، ایب فبہ، احضک نب رضحت ریففز دیملیویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، انب  :  رافی
ہ غ
 ل

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

  

 رمد املسمؿ وہ افر اس ےک اکنح ںیم اچر ےس زادئ وعرںیت وہں ۔

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رںیت وہں ۔رمد املسمؿ وہ افر اس ےک اکنح ںیم اچر ےس زادئ وع

     109    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً ابزاہیه، ہظیه، ابً ابی لیلی، حنیؼہ بيت طنزدل، حرضت قیص بً حارث :  راوی

ًِ حُ  ًٔ أَبٔی َلِیلَی َع ًِ ابِ ثََيا صَُظِیْه َع ِوَرقٔیُّ َحذَّ
ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًٔ اِلَحارٔٔث َحذَّ ًِ َقِیٔص بِ َنزَِدٔل َع َة بِٔئت الظَّ ـَ َنِی

َه َؾُكِلُت َذلَٔک َلُط َؾَك  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌٔ نِٔشَوةٕ َؾأََتِیُت الئَّيیَّ َػل ًَّ أَِرَبّعاَقاَل أَِسَلِنُت َوعِٔئذی ثََنا تَرِ ٔمِيُض ِْ  اَل ا

  
می
ة

صہ تنب رمشدؽ، رضحت  سی نب احرث رفامےت ںیہ ہک ںیم االسؾ الای وت ریمی آھٹ ویبایں ادمح نب اربا،می، میشہ، انب ایب یلیل، 

 ںیھت۔ ںیم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا افر ہی ابت رعض یک۔ رفامای اؿ ںیم ےس اچر اک ااختنب رکول۔

 صہ تنب رمش :  رافی
می
ة

 دؽ، رضحت  سی نب احرثادمح نب اربا،می، میشہ، انب ایب یلیل، 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رمد املسمؿ وہ افر اس ےک اکنح ںیم اچر ےس زادئ وعرںیت وہں ۔



 

 

     110    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً حهیه، محنذ بً جعَف، معنز ، زہزی، ساله، ابً عنز، غیَلٌ بً سلنہ، حرضت ابً عنز :  یراو

ًِ ابِ  ًِ َسالٕٔه َع ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ثََيا َمِعَنْز َع ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َحذَّ ٌُ بِ ًٔ عَُنَز َقاَل أَِسَلَه غَِیََل

ًَّ أَِرَبّعا ِذ ٔمِيُض ُْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه   َسَلَنَة َوَتِحَتطُ َعَِشُ نِٔشَوةٕ َؾَكاَل َلطُ الئَّيیُّ َػل

ٰییحی نب میکح، دمحم نب رفعج، رمعم ، زرہی، اسمل، انب رمع، الیغؿ نب ہملس، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک الیغؿ نب ہملس املسمؿ 

 ویبایں ںیھت۔ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اراشد رفامای اؿ ںیم ےس اچر رھک ول۔وہےئ وت اؿ یک دس 

 ٰییحی نب میکح، دمحم نب رفعج، رمعم ، زرہی، اسمل، انب رمع، الیغؿ نب ہملس، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اکنح ںیم رشط اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ںیم رشط اک ایبؿ

     111    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عنزو بً عبذاہلل، محنذ بً اسناعیل، ابواسامہ، عبذالحنیذ بً جعَف، یزیذ بً ابی حبیب، مزثذ بً عبذاہلل،  :  راوی

 بً عامز حرضت عكبہ

ًِ َعِبٔذ اِلَحنٔیٔذ  ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ََ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َقا ُذ بِ ًُ َعِبٔذ اہللٔ َوُمَحنَّ ثََيا َعِنزُو بِ ًٔ أَبٔی َحذَّ ًِ یَزٔیَذ بِ ًٔ َجِعََفٕ َع بِ

ًِ الئَّيیِّ  ٕ َع ًٔ َعأمز ًِ عُِكَبَة بِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َع ًِ َمزِثَٔذ بِ ٌِ یُوفَی بٔطٔ َما  َحبٔیٕب َع ٔن أَ ِ
ٌَّ أََحلَّ الَشَّ ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل إ َػل

وَد   اِسَتِحَلِلُتِه بٔطٔ اِلَُفُ



 

 

رمعف نب دبع اہلل، دمحم نب اامسلیع، اوبااسہم، دبعادیمحل نب رفعج، زیدی نب ایب بیبح، رمدث نب دبع اہلل، رضحت ہبقع نب اعرم ےس 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بس ےس زایدہ سج رشط وک وپرا رکان رضفری ےہ فہ رشط ےہ سج یک رفاتی ےہ ہک یبن رک

 اینبد رپ مت )اےنپ ےئل( رفوجں وک الحؽ رکف۔

  نب اعرمرمعف نب دبعاہلل، دمحم نب اامسلیع، اوبااسہم، دبعادیمحل نب رفعج، زیدی نب ایب بیبح، رمدث نب دبعاہلل، رضحت ہبقع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ںیم رشط اک ایبؿ

     112    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ت عبذاہلل بً عنزو بً العاؾابوِّکیب، ابوْالذ، ابً جزیخ، عنزو بً طعیب، حرض :  راوی

ظٔ قَ  ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ الٕٔذ َع َْ ثََيا أَبُو  یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ َّی َحذَّ اَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ًِ َػَذإم أَِو حَٔبإئ أَِو صٔ  ٌَ ٔم ًِ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َما کَا ٌَ َبِعَذ عِٔؼَنةٔ اليِّکَاحٔ َؾُضَو لَٔن َبٕة َقِبَل عِٔؼَنةٔ اليِّکَاحٔ َؾُضَو َلَضا َوَما کَا

ُتطُ  ِْ ُ ُو الزَُّجُل بٔطٔ ابَِيُتُط أَِو أ  أُِعٔلَیُط أَِو حُٔيَی َوأََحلُّ َما یُِْکَ

رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکبی، اوباخدل، انب رججی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص 

ایگ ای  فملس ےن رفامای اکنح دنبےنھ ےس لبق وج یھب رہم، ہفحت، دہہی وہ فہ ویبی اک ےہ افر وج اکنح دنبےنھ ےک دعب وہ وت فہ اس اک ےہ ےسج دای

  نہ ےہ۔ہبہ ایک ایگ افر بس ےس زایدہ آدیم اک ازعاز سج یک فہج ےس ایک اجےئ ایکس یٹیب ای 

 اوبرکبی، اوباخدل، انب رججی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

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

  



 

 

 رمد اینپ ابدنی وک آزاد رکےک اس ےس اشدی رکےل

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وک آزاد رکےک اس ےس اشدی رکےل رمد اینپ ابدنی

     113    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً سعیذ، ابوسعیذ، عبذہ بً سلامیٌ، ػالح بً ػالح وی، طعيی، ابوبزدہ، حرضت ابوموسٰی  :  راوی

ًُ َسٔعیٕذ أَبُو َسٔعیٕذ اِْلََطخُّ َحذَّ  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ِعٔيیِّ َع ًِ الظَّ ًٔ َوٓیٕ َع ًٔ َػالٔٔح بِ ًِ َػالٔٔح بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ

ًِ کَاىَِت َلطُ َجارَٔیْة َؾأَدَّبَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًِ أَبٔی ُموَسی َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ أََدبََضا َوَعلَّ بُزَِدَة َع َنَضا َضا َؾأَِحَش

ًَ بٔيَ  ًِ أَصِٔل اِکٔهَتأب آَم ٌٔ َوأَیَُّنا َرُجٕل ٔم َجَضا َؾَلُط أَِجَزا ًَ َتِعلٔیَنَضا ثُهَّ أَِعَتَكَضا َوَتزَوَّ ٌٔ َؾأَِحَش ٕذ َؾَلُط أَِجَزا ًَ بُٔنَحنَّ بٔیِّطٔ َوآَم

ٌِ َوأَیَُّنا َعِبٕذ َمِنلُوٕک أَدَّی َحلَّ اہللٔ َعَلِیطٔ َوَحلَّ َمَوالٔیطٔ ؾَ  ٔ ٔ َطِیٕئ إ ِعٔيیُّ َقِذ أَِعَلِيُتَهَضا بَٔػيِر
ٌٔ َقاَل َػالْٔح َقاَل الظَّ َلُط أَِجَزا

ََٔی اِلَنذٔیَيةٔ  ٌَ الزَّانُٔب َليَرَِنُب ؾامَٔی دُوىََضا إ  کَا

رنکؽ اہلل یلص اہلل  دبع اہلل نب دیعس، اوبدیعس، دبعہ نب امیلسؿ، اصحل نب اصحل  ی، یبعش، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس رفامےت ںیہ ہک

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج یک ابدنی وہ فہ اےس اےھچ ادناز ےس آداب اھکسےئ افر اےھچ ادناز ےس اس یک میلعت فرتتیب رکے رھپ 

ہیلع فآہل اےس آزاد رک ےک اس ےس اشدی رکےل اےس دفرہا ارج ےلم اگ۔ افر وج یھب اتکیب رمد اےنپ یبن رپ اامیؿ الےئ افر دمحم )یلص اہلل 

فملس( رپ اامیؿ الےئ اےس دفرہا ارج ےلم اگ۔ افر وج یھب ولممک الغؾ اہلل ےک رفاضئ ادا رکے افر اےنپ آاقؤں اک قح ادا رکے اس وک 

دفرہا ارج ےلم اگ۔ اس دحثی ےک رافی اصحل ےتہک ںیہ ہک ریمے ااتسذ اامؾ یبعش ےن رفامای ہی دحثی ںیم ےن ںیہمت الب اعمفہض تفم 

 . ی احالہکن اس ےس مک ابت ولعمؾ رکےن ےک ےئل یھب دمہنی اک رفس رکان زپات اھتیہ ددی

 دبعاہلل نب دیعس، اوبدیعس، دبعہ نب امیلسؿ، اصحل نب اصحل  ی، یبعش، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ ابدنی وک آزاد رکےک اس ےس اشدی رکےل

     114    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عبذہ، حناد بً زیذ، ثابت، عبذالعزیز ، حرضت اىص :  راوی

ًُ َزیِذٕ  ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َعِبَذَة َحذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ُة لٔٔذِحَیَة اِلکَِلٔيیِّ ثُهَّ  َحذَّ ًِ أَىَٕص َقاَل َػاَرِت َػٔؿیَّ ٔ َع ثََيا ثَابْٔت َوَعِبُذ اِلَعزٔیز َحذَّ

ادْ  َجَضا َوَجَعَل عِٔتَكَضا َػَذاَقَضا َقاَل َحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َبِعُذ َؾَتزَوَّ ٔ َػاَرِت لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ٔ لَٔثابٕٔت یَا  َؾَكاَل َعِبُذ اِلَعز یز

ٕذ أَىَِت َسأَِلَت أََنّشا َما أَِمَضَزَصا َقاَل أَِمَضَزَصا َنِؿَشَضا  أَبَا ُمَحنَّ

ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، تبن ، دبعازعلزی ، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ہیفص )بج ربیخ ںیم دیق وہںیئ وت( دہیح یبلک ےک ہصح ںیم 

ہلل ہیلع فآہل فملس وک لم ںیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اشدی رکیل افر آزادی وک ااکن آںیئ رھپ دعب ںیم رنکؽ اہلل یلص ا

 رہم رقار دای۔ امحد ےتہک ںیہ ہک دبعازعلزی ےن تبن  ےس اہک آپ ےن اسن ےس وپاھچ اھت ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہیفص وک

 زادی( رہم ںیم دی۔ایک رہم دای؟ رفامای ایکن ذات )آ

 ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، تبن ، دبعازعلزی ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ ابدنی وک آزاد رکےک اس ےس اشدی رکےل

     115    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 جیع بً مبَش، یوىص بً محنذ بً زیذ، ایوب، عْکمہ، حرضت عائظہ :  راوی

ًِ عِْٔکٔ  ًِ أَیُّوَب َع ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُص بِ ٕ َحذَّ ًُ ُمَبَشِّ ثََيا حُبَِیُع بِ ٌَّ َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَ َرُسوَل  َمَة َع



 

 

َجَضا َة َوَجَعَل عِٔتَكَضا َػَذاَقَضا َوَتزَوَّ َه أَِعَتَل َػٔؿیَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

شیج نب رشبم، ویسن نب دمحم نب زدی، اویب، رکعہم، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت 

 ادی وک یہ ااکن رہم رقار دے رک اؿ ےس اشدی رکیل ۔ہیفص وک آزاد ایک افر آز

 شیج نب رشبم، ویسن نب دمحم نب زدی، اویب، رکعہم، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اقیک ااجزت ےک ریغب الغؾ اکاشدی رکان

 ؿاکنح اک ایب :   ابب

 اقیک ااجزت ےک ریغب الغؾ اکاشدی رکان

     116    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ازہز بً مزواٌ، عبذالوارث بً سعیذ، قاسه بً عبذالوحذ، عبذاہلل بً محنذ بً عكیل، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا َعِبُذ الِ  ٌَ َحذَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَصزُ بِ ًٔ َحذَّ ًٔ ُمَحنَّذٔ بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًُ َعِبٔذ اِلَواحٔذٔ َع ثََيا اِلَكأسُه بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ َوارٔٔث بِ

 ٔ ٔ إ َد اِلَعِبُذ بَٔػيِر َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إَٔذا َتزَوَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ٌَ َعاصٔ َعكٔیٕل َع ٔ کَا ٌٔ َسیِّٔذظ  ّزاذِ

ازرہ نب رمفاؿ، دبعاولارث نب دیعس، اقمس نب دبعاولدح، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت انب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای الغؾ اےنپ آاق یک ااجزت ےک ریغب اشدی رکےل وت فہ زاین وہاگ۔

 نب دیعس، اقمس نب دبعاولدح، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت انب رمعازرہ نب رمفاؿ، دبعاولارث  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اقیک ااجزت ےک ریغب الغؾ اکاشدی رکان

     117    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، ػالح بً محنذ بً یحٌٰی بً سعیذ، ابوغشاٌ، مالک بً اسناعیل، ميذل، ابً جزیخ، موسٰی بً  :  راوی

 عكبہ، ىاؾع، حرضت ابً عنز

ثََيا أَبُو  ََ َحذَّ ًٔ َسٔعیٕذ َقا ًٔ یَِحٌَی بِ ًُ ُمَحنَّذٔ بِ ًُ یَِحٌَی َوَػالُٔح بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َحذَّ ٌَ َمالُٔک بِ ا غَشَّ

َّی اہللُ  ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عُِكَبَة َع ًِ ُموَسی بِ ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَیَُّنا َعبِذٕ َمِيَذْل َع

ٌٔ َمَوالٔیطٔ َؾُضَو َزا ٔ إٔذِ َد بَٔػيِر  ٌٕ َتزَوَّ

دمحم نب ٰییحی، اصحل نب دمحم نب ٰییحی نب دیعس، اوباسغؿ، امکل نب اامسلیع، دنمؽ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع 

 ۔ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج الغؾ یھب اموکلں یک ااجزت ےک ریغب اشدی رکےل فہ زاین ےہ 

دمحم نب ٰییحی، اصحل نب دمحم نب ٰییحی نب دیعس، اوباسغؿ، امکل نب اامسلیع، دنمؽ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت  :  رافی

 انب رمع

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

  

 اکنح ہعتم یک اممتعن

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ہعتم یک اممتعن

     118    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، بَش بً عنز، مالک بً اىص، ابً طہاب، عبذاہلل ، حشً، ابً محنذ بً علی، حرضت علی بً ابی  :  راوی



 

 

 كالب

ًُ عَُنزَ  ثََيا بَِٔشُ بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ابِىَِی  َحذَّ ًِ َعِبذٔ اہللٔ َواِلَحَش ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ َحذَّ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ أَبٔی كَالٕٔب أَ ًِ َعلٔیِّ بِ ًِ أَبٔیضَٔنا َع ًٔ َعلٓٔیٕ َع ٔذ بِ ًِ ُمِتَعٔة اليَِّشأئ َیِوَو ُمَحنَّ ِیبَرَ  ىََهی َع َْ

ٔ اِْلِٔنٔشیَّةٔ  ًِ لُُحوؤ اِلُحُنز  َوَع

دمحم نب ٰییحی، رشب نب رمع، امکل نب اسن، انب اہشب، دبعاہلل ، نسح، انب دمحم نب یلع، رضحت یلع نب ایب اطبل رفامےت ںیہ ہک رنکؽ 

 وگتش ےس عنم رفامای۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک دؿ وعروتں ےک اس ھت ہعتم ےس افر اپوتل دگوھں ےک 

 دمحم نب ٰییحی، رشب نب رمع، امکل نب اسن، انب اہشب، دبعاہلل ، نسح، انب دمحم نب یلع، رضحت یلع نب ایب اطبل :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 تعناکنح ہعتم یک امم

     119    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذہ ابً سلامیٌ، عبذالعزیز بً عنز، ربیع بً حرضت سبرہ :  راوی

 ًٔ ٔ بِ ًِ َعِبٔذ اِلَعزٔیز ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ِجَيا  َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َِخَ ًٔ َسبَِرَة َع ًِ الزَّبٔیٔع بِ عَُنَز َع

ٌَّ اِلُعزِبَةَ  ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی َححَّةٔ اِلَوَدأع َؾَكالُوا یَا َرُسوَل اہللٔ إ ِت َعَلِيَيا َقاَل َؾاِسَتِنتُٔعوا  َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل َقِذ اِطَتذَّ

ًِ َصٔذظٔ اليِّ  ٔ ٔم وا َذلَٔک ل ًَّ أََجَّل َؾَذَِّکُ ٌِ ىَِحَعَل بَِيَيَيا َوبَِيَيُض ََّ أَ ٔ ٌِ یَِئهِحَيَيا إ ًَّ َؾأَبَيَِن أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َشأئ َؾأََتِيَياصُ لئَّيیِّ َػل

 ٔ ًُ َعٓهٕ َ ِجُت أَىَا َوابِ ًَّ أََجَّل َؾََخَ َه َؾَكاَل اِجَعلُوا بَِيَيهُِه َوبَِيَيُض ًِ بُزِدٔی َوأَىَا أََطبُّ َوَسلَّ ی َمَعُط بُزِْد َوَمعٔی بُزِْد َوبُزِدُُظ أَِجَودُ ٔم

ِیَلَة ثُهَّ غَ  ِجُتَضا َؾَنَهِثُت عِٔيَذَصا تِٔلَک اللَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ ٔمِيُط َؾأََتِيَيا َعلَی اِمَزأَةٕ َؾَكاَلِت بُزِْد َنبُرِدٕ َؾَتزَوَّ َذِوُت َوَرُسوُل اہللٔ َػل

ِستٔنِ َو  َٔ ِّی َقِذ ُنِيُت أَذٔىُِت َکهُِه فٔی ا ٔن ًٔ َواِلَبأب َوصَُو َيُكوُل أَیَُّضا اليَّاُض إ َه َقائْٔه بَيَِن الزُِّن
ََٔی َسلَّ َمَضا إ ٌَّ اہللَ َقِذ َْحَّ ٔ ََ َوإ َتأع أَ



 

 

ًَّ َطِیْئ َؾِلُیِخٔل َسبٔیَلضَ  ٌَ عِٔيَذُظ ٔمِيُض ًِ کَا ّْاَیِوؤ اِلكَٔیاَمٔة َؾَن ًَّ َطِی ا آَتِيُتُنوصُ ُذوا ٔمنَّ ُْ ِ ََ َتأ  ا َو

 اولداع ںیم ےئگ ولوگں ےن 

ت

ا
  
ة
اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ انب امیلسؿ، دبعازعلزی نب رمع، رعیب نب رضحت ربسہ رفامےت ںیہ ہک مہ 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ ےس دفری امہرے ےئل تخس رگاں وہ ریہ ےہ

فملس ےن رفامای رھپ اؿ وعروتں ےس اکنح رک ےک افدئہ ااھٹؤ مہ اؿ وعروتں ےک اپس ےئگ وت اوہنں ےن ابیمہ دمت رقمر ےئک ےئگ اکنح 

ای رھپ ابیمہ دمت ےس ااکنر رک دای۔ احصہب ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذترکہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

رقمر رکول وت ںیم افر ریما اکی اچچزاد اھبیئ ےلکن ریمے اپس یھب اکی اچدر یھت افر اس ےک اپس یھب نکیل اس یک اچدر ریمی اچدر ےس 

دمعہ یھت اہتبل ںیم اس یک ہب ةسن زایدہ وجاؿ اھت۔ اس وعرت ےن اہک اچدر وت اچدر یک رطح ےہ نک ںیم ےن اس ےس اشدی رکیل ںیم 

س رات اس ےک اپس رہھٹا۔ حبص آای وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رک  افر ابب ےک درایمؿ ڑھکے وہےئ رفام رےہ ےھت اے ا

ولوگ! ںیم ےن ںیہمت ہعتم یک ااجزت دی یھت وغر ےس ونس اہلل ےن ایقث  کت ےئلیک ہعتم رحاؾ رفام دای اےئلس سج ےک اپس وکیئ ہعتم فایل 

 ہتس وھچڑ دے افر وج مت ےن اہ ںی دای اس ںیم ےس ھچک فاسپ ہن ول۔وعرت وہ اس اک را

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ انب امیلسؿ، دبعازعلزی نب رمع، رعیب نب رضحت ربسہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہعتم یک اممتعن اکنح

     120    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عشكَلنی، ُفیابی، اباٌ بً ابی حازو، ابوبْک بً حؿؽ، حرضت ابً عنز :  راوی

 ٔ ًٔ أَب ٌَ بِ ًِ أَبَا یَابٔیُّ َع ثََيا اِلَٔفِ ـٕ اِلَعِشَكََلنٔیُّ َحذَّ َل َْ  ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ا َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َلنَّ ًِ ابِ ًٔ َحِؿٕؽ َع ًِ أَبٔی بَِْکٔ بِ ی َحازٔوٕ َع

 ٔ ٌَ َلَيا ف ٔ َه أَذ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ َلَب اليَّاَض َؾَكاَل إ َْ أب  ًُ اِلَخلَّ ََ َؤََی عَُنزُ بِ َمَضا َواہللٔ  ی اِلُنِتَعٔة ثَََلثّا ثُهَّ َْحَّ

ٌَ أَ أَعِ  ٌِ َیأِتَٔیىٔی بٔأَِرَبَعٕة َيِظَضُذو ََّ أَ ٔ ٔ إ ََّ َرَجِنُتُط بٔاِلحَٔحاَرة ٔ ًْ إ ُع َوصَُو ُمِحَؼ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ أََحلََّضا َبِعَذ إٔذِ َلُه أََحّذا یََتَنتَّ



 

 

َمَضا  َْحَّ

ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخب ہفیلخ ےنب وت ولوگں  دمحم نب القسعین، رفاییب، اابؿ نب ایب احزؾ، اوبرکب نب صفح، رضحت انب رمع رفامےت

وک ہبطخ دےتی وہےئ رفامای! البہبش رنکؽ ےن نیت رمہبت ںیمہ ہعتم یک ااجزت دی رھپ اےس رحاؾ رقار ددیای۔ اہلل یک مسق سج ےک قلعتم 

اچر وگاہ الےئ وج وگایہ یھب دںی ہک اہلل  ولعمؾ وہا ہک ہعتم رکات ےہ افر فہ نصحم وہا وت ںیم اس وک اسگنسر رکفں اگ۔ ااّل ہی ہک ریمے اپس

 ےک رنکؽ ےن اےس رحاؾ رکےن ےک دعب رھپ اےس الحؽ اتبای۔

 دمحم نب القسعین، رفاییب، اابؿ نب ایب احزؾ، اوبرکب نب صفح، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 رحمؾ اشدی رکاتکس ےہ۔

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اشدی رکاتکس ےہ۔

     121    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، یحٌٰی بً آدو، جزیذ بً حازو، ابوؾزارة، یزیذ بً اػه، او النوميين حرضت مینوىہ بيت  :  راوی

 الحارث

ثََيا أَ  ًِ َحذَّ ثََيا أَبُو َؾزَاَرَة َع ًُ َحازٔوٕ َحذَّ ثََيا َجزٔیزُ بِ ًُ آَدَو َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثَِتىٔی بُو بَِْکٔ بِ ًٔ اِْلََػهِّ َحذَّ َیزٔیَذ بِ

جَ  َه َتزَوَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض َمِیُنوىَُة بِٔيُت اِلَحارٔٔث أَ اَلَة ابِ َْ اَلًٔی َو َْ  َضا َوصَُو َحََلْل َقاَل َوکَاىَِت 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب آدؾ، رجدی نب احزؾ، اوبزفارة، زیدی نب امص، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن تنب ااحلرث ےس رفاتی ےہ ہک 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الحؽ )ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ہن( یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اشدی اس احؽ ںیم یک ہک آ

 ےھت۔ زیدی ےتہک ںیہ رضحت ومیمہن ریمی افر رضحت انب ابعس یک اخہل ںیہ ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب آدؾ، رجدی نب احزؾ، اوبزفارة، زیدی نب امص، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن تنب ااحلرث :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اشدی رکاتکس ےہ۔

     122    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً َْلد، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، جابز بً زیذ، حرضت ابً عباض :  راوی

ٔ حَ  ًِ َجابٔز ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا دٕ اِلَباصٔلٔیِّ َحذَّ َلَّ َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌِ أَبٓٔی ذَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًٔ َزیِٕذ َع  بِ

وٕ  َه ىََهَح َوصَُو ُمَِحٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب الخد، ایفسؿ نب ہنییع

 ےن احبتل ارحاؾ اکنح ایک۔

 اوبرکب نب الخد، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اشدی رکاتکس ےہ۔

     123    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، عبذاہلل بً رجاء، مالک بً اىص، ىاؾع، ىبیہ بً وہب، اباٌ بً حرضت عثناٌ بً عؿاٌ :  راوی



 

 

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َو  َحذَّ ًِ ىَبٔیطٔ بِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ أَىَٕص َع ًِ َمالٔٔک بِ ِّیُّ َع ًُ َرَجإئ اِلَنک ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ بَّأح َحذَّ ًُ الؼَّ ٌَ بِ ًِ أَبَا صِٕب َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلُنَِحٔ  ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َع ا ًٔ َعؿَّ ٌَ بِ ًٔ عُِثَنا ََ یَِخُلُب بِ ََ یُِئهُح َو ََ َیِئهُح َو  ُو 

دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء، امکل نب اسن، انعف، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب رضحت امثعؿ نب افعؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل 

 ؾ ےجیھب۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحمؾ ہن اانپ اکنح رکے ہن دفرسے اک اکنح رکے ہن یہ اکنح اک اغیپ

 دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء، امکل نب اسن، انعف، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب رضحت امثعؿ نب افعؿ :  رافی

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

  

 اکنح ںیم رسمہ افر ربارب ےک ولگ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  رسمہ افر ربارب ےک ولگاکنح ںیم

     124    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً سابور، عبذالحنیذ بً سلامیٌ، ؾلیح، محنذ بً عحَلٌ، ابً وثینہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًُ ثََيا َعِبُذ اِلَحنٔیذٔ بِ ِّیُّ َحذَّ ًُ َسابُوَر الزَّق ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ  َحذَّ ًِ ابِ ٌَ َع ًٔ َعِحََل ًِ ُمَحنَّذٔ بِ و ُؾَلِیٕح َع ُْ ٌَ اِْلَِنَؼارٔیُّ أَ ُسَلامِیَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إَٔذا أََتاُنِه َم  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ُجوظُ َوثٔیَنَة اليََِّصٔیِّ َع لَُكطُ َودٔیَيطُ َؾزَوِّ ُْ  ٌَ ََّ  ًِ َتزَِؿِو ٔ إ

یْف  ًِ ؾٔتَِيْة فٔی اِْلَِرٔق َوَؾَشاْد رَعٔ  َتِؿَعلُوا َتهُ

 مہ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
ب

 

ث
ح، دمحم نب الجعؿ، انب ف

فلب 

فملس دمحم نب اسوبر، دبعادیمحل نب امیلسؿ، 

احتل ںیہمت دنسپ وہ وت اس اک اکنح رک دف افر ارگ ہن رکف ےگ وت زنیم ےن رفامای بج اہمترے اپس ااسی رہتش آےئ سج ےک االخؼ افر دینی 

 ںیم ہنتف افر ڑبا اگبڑ وہاگ۔



 

 

 مہ، رضحت اوبرہریہ :  رافی
ب

 

ث
ح، دمحم نب الجعؿ، انب ف

فلب 

 دمحم نب اسوبر، دبعادیمحل نب امیلسؿ، 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ںیم رسمہ افر ربارب ےک ولگ

     125    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً سعیذ، ْحث بً عنزاٌ، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

ثََيا اِلَحارُٔث بِ  ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَل َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ یُّ َع ٌَ اِلَحِعََفٔ ًُ عِٔنَزا

َه َتَخيَّرُوا لٔيَُلٔؿهُِه َواىِٔهُحوا اِْلَِنَؿاَئ َوأَىِٔهُحوا إَٔلِیضِٔه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوُل اہللٔ َػل

ؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےنپ دبع اہلل نب دیعس، رحث نب رمعاؿ، اشہ

 وفطنں ےک ےئل )ایھچ وعروتں اک( ااختنب رکف افر وفک وعروتں ےس اکنح رکف افر وفک رمدفں ےک اکنح ںیم دف۔

 دبعاہلل نب دیعس، رحث نب رمعاؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ویبویں یک ابری رقمر رکان

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں یک ابری رقمر رکان

     126    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ادہ، ْض بً اىص، بظير بً ىہیک، حرضت ابوہزیزہابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، ہناو، قت :  راوی

ًِ بَ  ًٔ أَىَٕص َع ًِ اليَّرِضٔ بِ ًِ َقَتاَدَة َع اوٕ َع ًِ َصنَّ ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیِزََة َحذَّ ًٔ ىَضٔیٕک َع ٔ بِ ٔظير

َّی اہللُ عَ  ی َجاَئ یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌٔ یَنٔیُل َمَع إِٔحَذاصَُنا َعلَی اِْلُِِخَ ًِ کَاىَِت َلُط اِمَزأََتا َلِیطٔ َوَسلََّه َم

ِیطٔ َساقْٔم   َوأََحُذ ٔطكَّ

سج یک دف اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امہؾ، اتقدہ، رض نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای 

 ویبایں وہں فہ اؿ ںیم ےس اکی وک دفرسی رپ رتحیج داتی وہ فہ ایقث  ےک رفز اس احؽ ںیم آےئ اگ ہک اس اک اکی ہصح ڈاکلھ وہا وہاگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امہؾ، اتقدہ، رض نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں یک ابری رقمر رکان

     127    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، یحٌٰی بً یناٌ، معنز، زہزی، رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَ َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ٕ َع ًِ َمِعَنز ٌٕ َع ًُ یََنا ثََيا َیِحٌَی بِ َّی اہللُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ  َػل

َع بَيَِن نَٔشائٔطٔ  ٌَ إَٔذا َساَُفَ أََِقَ َه کَا
 َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ی، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفس رپ اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب امیؿ، رمعم، زرہ

 رشتفی ےل اجےن ےتگل وت اینپ ازفاج ےک درایمؿ رقہع ڈاؽ ےتیل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب امیؿ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی



 

 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں یک ابری رقمر رکان

     128    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

رضت ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً یحٌٰی ، یزیذ بً ہاروٌ، حناد بً سلنہ، ایوب، ابوقَلبہ، عبذاہلل بً یزیذ، ح :  راوی

 عائظہ

ٌَ أَىَِبأَىَا َحنَّ  ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ََ َحذَّ ًُ َیِحٌَی َقا ُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ًِ أَیُّوَب َع ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ

ٌَ َرُسو ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت کَا ًٔ َیزٔیَذ َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيِكٔشُه بَيَِن نَٔشائٔطٔ َؾَیِعٔذُل ثُهَّ َيُكوُل قََٔلبََة َع ُل اہلل َػل

ََ أَِملُٔک   اللَُّضهَّ َصَذا ؾِٔعلٔی ؾامَٔی أَِملُٔک َؾََل َتلُِنىٔی ؾامَٔی َتِنلُٔک َو

القہب، دبعاہلل نب زیدی، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ٰییحی ، زیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، اویب، اوب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ےک درایمؿ ابری رقمر رفامےت افر اس ںیم دعؽ افر رباربی ےس اکؾ ےتیل رھپ ہی داع امےتگن 

ومرد المث  ہن رہھٹاےیئ اس زیچ ںیم وج آپ ےک اے اہلل! ہی ریمی اکر رکدی ےہ اس زیچ ںیم سج ںیم ریما اایتخر ےہ اب ےھجم 

 اایتخر ںیم ےہ افر ریمے اایتخر ںیم ہ ںی ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ٰییحی ، زیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، اویب، اوبالقہب، دبعاہلل نب زیدی، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ویبی اینپ ابری نکک  وک دے یتکس ےہ۔

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ویبی اینپ ابری نکک  وک دے یتکس ےہ۔

     129    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہابوبْک بً ابی طيبہ، عكبہ بً ْالذ، محنذ بً ػباح، عبذالعزیز بً  :  راوی

بَّأح أَىِبَ  ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ الٕٔذ ح و َحذَّ َْ  ًُ ثََيا عُِكَبُة بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٕذ َجنٔیّعا َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ أَىَا َعِبُذ اِلَعزٔیز

ًِ َعائَٔظ  ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َع ا َنبَٔرِت َسِوَدةُ بِٔيُت َزِمَعَة َوَصَبِت یَِوَمَضا لَٔعائَٔظَة َؾکَا َة َقاَلِت َلنَّ

َه َيِكٔشُه لَٔعائَٔظَة بَٔیِوؤ َسِوَدةَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

فہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک بج رضحت نکدہ نب اوبرکب نب ایب ہبیش، ہبقع نب اخدل، دمحم نب ابصح، دبعازعلزی نب دمحم، اشہؾ نب رع

 زہعم رمع ردیسہ وہںیئگ وت اوہنں ےن اینپ ابری ےھجم ددیی وت رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت نکدہ اک دؿ یھب ےھجم دےتی۔

 رضحت اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش، ہبقع نب اخدل، دمحم نب ابصح، دبعازعلزی نب دمحم، اشہؾ نب رعفہ، :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی اینپ ابری نکک  وک دے یتکس ےہ۔

     130    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حٌٰی، عؿاٌ، حناد بً سلنہ، ثابت، سنیة، حرضت عائظہابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ی :  راوی

ًُ َسلَ  ادُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َحذَّ ا ثََيا َعؿَّ ََ َحذَّ ًُ َیِحٌَی َقا ُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ َة َع ًِ ُسَنیَّ ًِ ثَابٕٔت َع َنَة َع

َّی اہللُ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ َعائَٔظَة أَ ُة یَا َعائَٔظُة صَِل َلٔک أَ َة بِٔئت حٌَُٓیٕ فٔی َطِیٕئ َؾَكاَلِت َػٔؿیَّ َه َوَجَذ َعلَی َػٔؿیَّ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

َذِت َْٔناّرا َلَضا َمِؼ  َْ َ َه َعىِّی َوَلٔک َیِومٔی َقاَلِت َنَعِه َؾأ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِتطُ بُوّغا بٔزَ تُزِضٔی َرُسوَل اہللٔ َػل ٌٕ َُفَطَّ ا ِعََفَ

َه َؾَكاَل الئَّيیُّ 
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی َجِئب َرُسوُل اہلل َػل َه یَا َعائَٔظُة بٔاِلَنأئ لَٔیُؿوَح رٔیُحُط ثُهَّ َقَعَذِت إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َػل



 

 

ـِ  َّطُ َلِیَص َیِوَمٔک َؾَكاَلِت َذلَٔک َؾ ٔ َُفَضَٔی َعِيَضاإَٔلِیٔک َعىِّی إٔى بََرِتُط بٔاِْلَِمز ِْ
َ ًِ َيَظاُئ َؾأ  ُل اہللٔ یُِدتٔیطٔ َم

، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ت

من ا
ش
اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ٰییحی، افعؿ، امحد نب ہملس، تبن ، 

ہیفص ےن اعہشئ ےس اہک اے اعہشئ ایک مت اچیتہ وہ ہک مت رنکؽ اہلل  فملس یسک ابت یک فہج ےس رضحت ہیفص نب ییح ےس انراض وہےئ وت

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ھجم ےس رایض رکادف افر ریمی ابری ںیہمت لم اجےئ؟ اعہشئ ےن اہک کیھٹ ےہ۔ اس ےک دعب اعہشئ ےن اانپ 

فر رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولہپ ںیم اجںیھٹیب۔ زرفعاؿ ںیم راگن وہا دفہٹپ ایل افر اس رپ اپین ڑھچاک اتہک اس یک کہم ےلیھپ ا

ء ہی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اعہشئ ! دفر وہ اج آج اہمتری ابری ہ ںی ےہ۔ اعہشئ ےن اہک ذاکل لضف اہلل ویہیت نم اشی

فآہل فملس وک اتبیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ہیفص  اہلل اک لضف ےہ ےسج اچںیہ اطع رفامںیئ۔ افر اسری ابت آپ یلص اہلل ہیلع

 ےس رایض وہےئگ۔

، رضحت اعہشئ :  رافی

ت

من ا
ش
 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ٰییحی، افعؿ، امحد نب ہملس، تبن ، 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی اینپ ابری نکک  وک دے یتکس ےہ۔

     131    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حؿؽ بً عنزو، عنز بً علی، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

َو  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًُ َعلٓٔیٕ َع ثََيا َعِنزُو بِ ًُ َعِنزٕو َحذَّ ثََيا َحِؿُؽ بِ ٔ اِْلیَُة َحذَّ ََّضا َقاَلِت ىَزََلِت صَٔذظ ًِ َعائَٔظَة أَى ًِ أَبٔیطٔ َع َة َع

 ٌِ ّدا َؾأََراَد أَ ََ يِْر فٔی َرُجٕل کَاىَِت َتِحَتُط اِمَزأَْة َقِذ كَاَلِت ُػِحبَُتَضا َوَوَلَذِت ٔمِيطُ أَِو َْ ِلُح  َيِشتَِبٔذَل بَٔضا َُفَاَؿِتطُ َعلَی  َوالؼُّ

ٌِ ُتكٔیَه عِٔيَذ  ََ َيِكٔشَه َلَضاأَ  ُظ َو

 افر حلص یلھب ےہ۔ انزؽ وہیئ اس رمد ےک ابر
ٌ
ز ْ
 َ

 

حُ خ

ْ ل ُ
ّ
ص
ل

ا
َ
ے صفح نب رمعف، رمع نب یلع، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ آتی ف

اس ویبی وک  ںیم سج یک ویبی رعہص دراز ےس اس ےک اکنح ںیم یھت افر اس اخفدن ےس ایکس اکیف افالد یھب وہیئ یھت رھپ اس رمد ےن



 

 

دبانل اچاہ )ہک اس وک الطؼ دے رک یسک افر وعرت ےس اشدی رک ےل( وت اس وعرت ےن اخفدن وک اس ابت رپ رایض ایک ہک فہ اس اخفدن 

 ےک اہں رےہ افر اخفدن اس یک ابری ہن دے۔

 صفح نب رمعف، رمع نب یلع، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح رکاےن ےک ےئل افسرش رکان

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح رکاےن ےک ےئل افسرش رکان

     132    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زیذ بً ابی حبیب، ابی ْير، حرضت ابودہه رحنة اہللہظاو بً عنار، معاویہ بً یحٌٰی، معاویہ بً یزیذ، ی :  راوی

ًٔ أَ  ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ َیزٔیَذ َع ثََيا ُمَعاؤیَُة بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ثََيا ُمَعاؤیَُة بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ٔ َع ًِ أَبٔی اِلَخيِر بٔی َحبٔیٕب َع

 َّ ثَِيئِن فٔی اليِّکَاحٔ ُرصِٕه َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َٔ َع بَيَِن ا ٌِ ُيَظؿَّ َؿاَعةٔ أَ ٔل الظَّ ـَ ًِ أَِؾ َه ٔم  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 اہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل 

ت

ما
ة
اشہؾ نب امعر، اعمفہی نب ٰییحی، اعمفہی نب زیدی، زیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت اوبدمہ ر

 ےن اراشد رفامای رتہبنی افسرش ہی ےہ ہک دف ےک درایمؿ اکنح یک افسرش رکے۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اہلل :  رافی

ت

ما
ة
 اشہؾ نب امعر، اعمفہی نب ٰییحی، اعمفہی نب زیدی، زیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت اوبدمہ ر

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکنح رکاےن ےک ےئل افسرش رکان

     133    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ُشیک ، عباض بً ذرح، بَي، حرضت عائظہ :  راوی

ًِ اِلَع  یْک َع ثََيا َُشٔ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َعثََر أَُساَمُة بَٔعتََبٔة َحذَّ ًِ اِلَبهٔیِّ َع ًٔ ذَُریِٕح َع بَّأض بِ

ِرتُ  َه أَٔمیٔلي َعِيُط اِْلََذی َؾَتَكذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َو اِلَبأب َؾُظخَّ فٔی َوِجضٔطٔ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ُط َؾَحَعَل َیُنؽُّ َعِيُط الذَّ

َكطُ َوَیُنحُّ  َّی أَُنؿِّ ٌَ أَُساَمُة َجارَٔیّة َلَحلَِّيُتُط َوَنَشِوتُطُ َحً ًِ َوِجضٔطٔ ثُهَّ َقاَل َلِو کَا  ُط َع

اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی ، ابعس نب ذرح، یھب، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک ااسہم درفازہ یک وچٹھک رپ رگ زپے اؿ ےک رہچہ رپ زمخ 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اک زمخ اصػ رکف )ابغر فریغہ اھجڑف( ےھجم رکاتہ وہیئ وت آپ وخد یہ اؿ اک  آای وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل

ں وخؿ اصػ رکےن ےگل افر رہچہ ےس وپےنھچن ےگل رھپ رفامای ارگ ااسہم زلیک وہات وت ںیم اس وک زویر انہپات افر اےھچ اےھچ ڑپکے انہپات اہی

 کت ہک اس یک اشدی رک داتی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی ، ابعس نب ذرح، یھب، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ویبویں ےک اس ھت ااھچ ربات رکان

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں ےک اس ھت ااھچ ربات رکان

     134    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبَشبْک بً ْلـ، محنذ بً یحٌٰی، ابوعاػه، جعَف بً یحٌٰی بً ثوباٌ، عنارہ حرضت ابً عباض :  راوی



 

 

ًٔ َیِحٌَ  ًِ َجِعََفٔ بِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َع ََ َحذَّ ًُ َیِحٌَی َقا ُذ بِ ـٕ َوُمَحنَّ َل َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ طٔ عَُناَرَة  یَحذَّ ًِ َعنِّ ٌَ َع ًٔ ثَِوبَا بِ

يِرُُنِه  َْ يِرُُنِه  َْ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ َعبَّإض َع ًِ ابِ ًِ َعَلإئ َع ٌَ َع ًٔ ثَِوبَا يِرُُنِه ْٔلَصِلٔی بِ َْ  ْٔلَصِلٔطٔ َوأَىَا 

 نب وثابؿ، امعرہ رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع اوبرشبرکب نب فلخ، دمحم نب ٰییحی، اوباعمص، رفعج نب ٰییحی

فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس رتہبنی ولگ فہ ںیہ وج اےنپ رھگ فاولں ےک ےئل رتہبنی ںیہ افر ںیم مت ںیم بس ےس زایدہ اےنپ رھگ 

 فاولں ےس ااھچ ربات رکےن فاال وہں ۔

  نب ٰییحی، اوباعمص، رفعج نب ٰییحی نب وثابؿ، امعرہ رضحت انب ابعساوبرشبرکب نب فلخ، دمحم :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں ےک اس ھت ااھچ ربات رکان

     135    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، ابوْالذ، اعنع، طؿیل، مرسوم، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ًٔ َعنِ  ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ وٕم َع ًِ َمرِسُ ًِ َطكٔیٕل َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع الٕٔذ َع َْ ثََيا أَبُو  یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ زٕو َقاَل َقاَل َرُسوُل اہلٔل َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ   َوَسلََّه َْٔیاُرُنِه َْٔیاُرُنِه لٔئَشائٔضِٔه  َػل

اوبرکبی، اوباخدل، اشمع، قیفش، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم 

 بس ےس ےلھب فہ ںیہ وج اینپ ویبویں ےک ےئل ےلھب ںیہ ۔

 ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب رمعاوبرکبی، اوباخدل، اشمع، قیفش :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں ےک اس ھت ااھچ ربات رکان

     136    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سؿیاٌ بً عيييہ ، ہظاو بً رعوہ حرضت عائظہ ػذيكہ ہظاو بً عنار ، :  راوی

ًِ َعائَٔظَة  ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی َحذَّ َقاَلِت َساَبَكىٔی الئَّيیُّ َػل

 اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَشَبِكُتطُ 

 امعر ، ایفسؿ نب ہنییع ، اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ دصہقی رفام  ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے اس ھت اشہؾ نب

 دفڑ اک اقمہلب ایک وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آےگ ڑبھ یئگ۔

 اشہؾ نب امعر ، ایفسؿ نب ہنییع ، اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں ےک اس ھت ااھچ ربات رکان

     137    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 لہ ، علی بً زیذ ، او محنذ، حرضت عائظہابوبذر عباد بً ولیذ، حباٌ بً ہَلل، مبارک بً ؾـا :  راوی

ًِ عَ  اَلَة َع ـَ ًُ َؾ ثََيا ُمَباَرُک بِ ًُ صََٔلٕل َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َحبَّا ًُ اِلَولٔیٔذ َحذَّ ثََيا أَبُو بَِذٕر َعبَّادُ بِ ًِ َحذَّ ٕذ َع ًِ أُوِّ ُمَحنَّ ًٔ َزیِٕذ َع لٔیِّ بِ

ا َقٔذَو َرُسوُل اہللٔ َػ  ًَ نَٔشاُئ اِْلَِنَؼارٔ َعائَٔظَة َقاَلِت َلنَّ َة بِٔئت حٌَُٓیٕ ٔجِْ وْض بَٔؼٔؿیَّ َه اِلَنٔذیَيَة َوصَُو رَعُ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ل

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِبُت َؾَذَصِبُت َؾَيَوَز َرُسوُل اہللٔ َػل ُت َوَتَيكَّ ِ
ٌَ َعِيَضا َقاَلِت َؾتََيْکَّ بَرِ ِْ

َ ََٔی َعِیىٔیَؾأ َؾَعَزَؾىٔی َقاَلِت َؾاِلَتَؿَت   إ



 

 

ـَ َرأَیِٔت َقاَلِت ُقِلُت أَِرٔسِل یَُضودٔیَّْة َوِسَم یَُضو َيىٔی َؾَكاَل َنِی ـَ ِعُت اِلَنِشَی َؾأَِدَرَنىٔی َؾاِحَت  دٔیَّإت َؾأََِسَ

  ںیہ ہک بج رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبدبر ابعد نب فدیل، ةحؿ نب الہؽ، ابمرک نب اضفہل ، یلع نب زدی ، اؾ دمحم، رضحت اعہشئ رفام

فآہل فملس )ربیخ ےس فایسپ رپ( دمہنی رشتفی الےئ افر آپ ہیفص تنب ییح ےک دفاہل نب ےکچ ےھت وت ااصنری وعرںیت آںیئ افر ہیفص 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک قلعتم اتبےن ںیگل۔ رفام  ںیہ ہک ںیم ےن اینپ تئیہ دبیل اقنب ڈاال افر یلچ یئگ )ہیفص وک دےنھکی( رنکؽ 

 ےن ریمی آںیھکن دھکی رک اچہپؿ ایل۔ رفام  ںیہ ہک ںیم ےن ہنم ومڑا افر زیتی ےس یلچ۔ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ڑکپ

 ں ےک درایمؿ۔ایل افر وگد ںیم ےل ایل۔ رھپ رفامای مت ےن یسیک دیھکی ےہ؟ ںیم ےن اہک سب وھچڑ دےئجی اکی وہیدؿ ےہ وہیدون

 اوبدبر ابعد نب فدیل، ةحؿ نب الہؽ، ابمرک نب اضفہل ، یلع نب زدی ، اؾ دمحم، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں ےک اس ھت ااھچ ربات رکان

     138    حذیث                               لذ دووج  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طیہ ، محنذ بً بَش، زِّکیا، ْالذ بً سلنہ ، بہي ، رعوہ بً زبير، حرضت عائظہ :  راوی

 ًٔ الٔٔذ بِ َْ  ًِ یَّا َع ًِ َزَِّکٔ ًُ بَِٔشٕ َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ َقاَل  َحذَّ ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًِ اِلَبهٔیِّ َع َسَلَنَة َع

َيی ثُهَّ َقاَلِت َیا َرُسوَل اہللٔ ـِ ٌٕ َوهَٔی َغ ٔ إٔذِ َلِت َعلَیَّ َزیَِيُب بَٔػيِر َْ َّی َد ُة أَبٔی َقاَلِت َعائَٔظُة َما َعلِٔنُت َحً  أََحِشبَُک إَٔذا َقَلَبِت بَُيیَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه دُوىَٔک َؾاىَِتَٔصٔ بَِْکٕ ذَُرِيَعتَِیضَ  ی َقاَل الئَّيیُّ َػل
َّ ِؿُت َعِيَضا َحً ی َؾأَِقَبِلُت َعَلِیَضا ا ثُهَّ أََقَبَلِت َعلَیَّ َؾأرَِعَ

 َّ أَیُِت الئَّيیَّ َػل ّْا َُفَ َّی َرأَیُِتَضا َوَقِذ یَبَٔص رٔيُكَضا فٔی ؾٔیَضا َما َتزُدُّ َعلَیَّ َطِی  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یََتَضلَُّل َوِجُضطُ َحً

بنی اوبرکب نب ایب ہیش ، دمحم نب رشب، زرکای، اخدل نب ہملس ، یہب ، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک ےھجم ولعمؾ یہ ہن وہا ہک ز

ےئل اکیف ےہ ہک اوبرکب یک یٹیب اینپ رک  ےٹلپ ریمے اپس الب ااجزت آںیئگ فہ ہصغ ںیم ںیھت۔ ک ےن ںیگل اے اہلل ےک رنکؽ آپ ےک 

)ابزف فریغہ وھکےل( رھپ ریمی رطػ وتمہج وہںیئ ںیم ےن اؿ یک رطػ ےس ہنم ریھپ ایل۔ اہیں کت ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

ںیم ایکن رطػ وتمہج وہںیئ )افر  فملس ےن رفامای مت یھب وہک اینپ دمد رکف )ویکہکن زبنی ےن تخس ابت یک افر الب ااجزت رھگ ںیم آںیئ(

وجاب دای( اہیں کت ںیم ےن داھکی ہک اؿ اک ہنم ںیم وھتک کشخ وہایگ۔ ھچک وجاب ہ ںی دے ںیکس رھپ ںیم ےن داھکی ہک رنکؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ اگمگج راہ ےہ

  ، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئاوبرکب نب ایب ہیش ، دمحم نب رشب، زرکای، اخدل نب ہملس ، یہب :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں ےک اس ھت ااھچ ربات رکان

     139    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حرضت عائظہ بً حبیب قاضی ، ہظاو بً رعوہ، رعوہ، حؿؽ بً عنزو، عنز :  راوی

ًِ أَبٔیطٔ عَ  َوَة َع ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ َحبٔیٕب اِلَكاضٔی َقاَل َحذَّ ثََيا عَُنزُ بِ ًُ َعِنزٕو َحذَّ ثََيا َحِؿُؽ بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت ُنِيُت َحذَّ

ََٔیَّ َػَواحَٔباتٔی یََُلعٔبَِيىٔیأَِلَعُب بٔاِلبََيأت َوأَىَا عِٔيَذ َرُسؤل اہللٔ َػ  ُب إ ٌَ يُرَسِّ َه َؾکَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ل

صفح نب رمعف، رمع نب بیبح اقیض ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ںیم زگویں ےس یتلیھک یھت ہکبج ںیم اہلل ےک 

 ں وک ریمے اپس ےنلیھک ےک ےئل جیھب دےتی ےھت۔رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یھت آپ ریمی ویلیہس

 صفح نب رمعف، رمع نب بیبح اقیض ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ویبویں وک امران

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ویبویں وک امران

     140    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، ہظاو بً رعوہ، رعوہ ، حرضت عبذاہلل بً زمعہ :  راوی

 ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٕ َحذَّ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َزِمَعَة َقاَل  َحذَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع رُعِ

َو یَِحلُٔذ  ََ ٔ ًَّ ثُهَّ َقاَل إ َه ثُهَّ َذَِّکَ اليَِّشاَئ َؾَوَعَوُضِه ؾٔیضٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َلَب الئَّيیُّ َػل  أََحُذُنِه اِمَزأََتطُ َجِلَذ اِْلََمٔة َوَلَعلَّطُ َْ

أجَع  ـَ ٌِ ُي ًِ آِٔخٔ َیِؤمطٔ أَ  َضا ٔم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ ، رضحت دبعاہلل نب زہعم رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

مت ںیم اکی اینپ  ےن ہبطخ اراشد رفامای اس دفراؿ وعروتں اک ذرک ایک افر رمدفں وک وعروتں ےک قلعتم تحیصن رفامیئ رھپ رفامای بک کت

 (ویبی وک ابدنی یک رطح امرے اگ وہ اتکس ےہ اس دؿ آرخ ںیم )ینعی رات وک فہ اس وک اس ھت اٹلےئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ ، رضحت دبعاہلل نب زہعم :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں وک امران

     141    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، ہظاو بً رعوہ ، رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

 ًِ ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی  َحذَّ َب َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َما َْضَ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ صَٔظاؤ بِ

ّْا ٔ َطِی َب بَٔیٔذظ ََ َْضَ ََ اِمَزأَّة َو ادّٔما َلُط َو َْ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه 



 

 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ یسک یھب اخدؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ ، رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنک

 ای اہیلہ وک ہن امرا ہکلب اےنپ دتس ابمرک ےس یسک زیچ وک ہ ںی امرا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں وک امران

     142    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً ػباح ، سؿیاٌ بً عيييہ ، زہزی ، عبذاہلل بً عبذاہلل بً عنز ، ایاض بً محنذ بً ػباح ، سؿیاٌ بً  :  راوی

 ، ایاض بً عبذاہلل بً ابی ذبابعيييہ ، زہزی ، عبذاہلل بً عبذاہلل 

ًٔ َعِبذٔ  ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا ُسِؿَیا ًُ الؼَّ ُذ بِ بََرىَا ُمَحنَّ ِْ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ أَ ًِ إٔیَأض بِ ًٔ عَُنَز َع  اہللٔ بِ

 َّ ًٔ أَبٔی ذُبَإب َقاَل َقاَل الئَّيیُّ َػل َه بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ًَّ إَٔماَئ اہللٔ َؾَحاَئ عَُنزُ إ بُ ََ َترِضٔ َه   ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ًَ َؾَلاَف بٔآٔل ُمَحنَّ  بِ ًَّ َؾرُضٔ ٔ بٔض ًَّ َؾأُِمزِ برَٔضِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ذٕ َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ َقِذ َذئَٔز اليَِّشاُئ َعلَی أَِزَوأجضٔ َػل

ٌَ اِمَزأَّة کُلُّ اِمَزأَةٕ  ٕذ َسِبُعو ِیَلَة بٔآٔل ُمَحنَّ ا أَِػَبَح َقاَل َلَكِذ كَاَف اللَّ ٕ َؾَلنَّ ـُ نَٔشإئ َنثٔير ٔ ٌَ كَائ َتِظَتکٔی َزِوَجَضا َؾََل َتحُٔذو

 أُوَلئَٔک َْٔیاَرُنِه 

، دبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع ، اایس نب دمحم نب ابصح ، ایفسؿ نب ہنییع ، زرہی ، دبعاہلل نب دبعاہلل دمحم نب ابصح ، ایفسؿ نب ہنییع ، زرہی 

رضحت رمع ، اایس نب دبعاہلل نب ایب ذابب رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل یک دنبویں وک رہسگ ہن امرا رکف وت 

 فملس یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! وعرںیت اغبل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

آںیئگ اےنپ اخفدنفں رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہ ںی امرےن یک ااجزت ددیی وت اؿ یک اٹپیئ وہیئ۔ رھپ رنکؽ اہلل یلص اہلل 

رںیت آںیئ۔ حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای9 رات دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس ےک رھگاےن ںیم تہب یس وع



 

 

 ےک رھگاےن ںیم رتس وعرںیت آںیئ رہ وعرت اےنپ اخفدن یک اکشتی رک ریہ یھت مت اؿ رمدفں وک رتہب ہن اپؤ ےگ۔

نب رمع ، اایس نب دمحم نب ابصح ، ایفسؿ نب ہنییع ، زرہی ، دبعاہلل  دمحم نب ابصح ، ایفسؿ نب ہنییع ، زرہی ، دبعاہلل نب دبعاہلل :  رافی

 نب دبعاہلل ، اایس نب دبعاہلل نب ایب ذابب

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبویں وک امران

     143    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌی ، حشً بً مذرک كحاٌ ، یحٌی بً حناد ، ابوعواىہ ، داؤد بً عبذاہلل اودی، عبذالزحنً، اطعث  :  راوی

 بً قیص

ًُ َحنَّ  ثََيا َیِحٌَی بِ ََ َحذَّ ٌُ َقا ا حَّ ًُ ُمِذرٕٔک اللَّ ًُ بِ ًُ یَِحٌَی واِلَحَش ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعِبذٔ َحذَّ ًِ َداُوَد بِ ثََيا أَبُو َعَواىََة َع ادٕ َحذَّ

ا  ًٔ َقِیٕص َقاَل ٔؿِؿُت عَُنَز َلِیَلّة َؾَلنَّ ًِ اِْلَِطَعٔث بِ ًٔ اِلُنِشلٔیِّ َع ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ََٔی اہللٔ اِْلَِودٔیِّ َع ٌَ فٔی َجِؤف اللَِّیٔل َقاَو إ کَا

بَُضا َؾَحَحزُِت  َّ  اِمَزأَتٔطٔ َيرِضٔ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ّْا َسنِٔعُتطُ َع أططٔ َقاَل َٔی یَا أَِطَعُث اِحَؿِى َعىِّی َطِی ََٔی ُٔفَ ا أََوی إ ی اہللُ بَِيَيُضَنا َؾَلنَّ

 ٔ ال ٕ َوَنٔشیُت الثَّ ََّ َعلَی ؤِتز ٔ ََ َتَيِه إ ُب اِمَزأََتطُ َو ََ ُيِشأَُل الزَُّجُل ؾٔیَه َيرِضٔ َه  ًٔ َعَلِیطٔ َوَسلَّ الٔٔذ بِ َْ  ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َثَة َحذَّ

ٔ ىَِحَوظُ  ثََيا أَبُو َعَواىََة بٔإِٔسَيادٔظ ًُ َمِضٔذٓیٕ َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن  َْٔذإغ َحذَّ

رفاتی ےہ ہک دمحم نب ییحی ، نسح نب دمرک احطؿ ، ییحی نب امحد ، اوبوعاہن ، داؤد نب دبعاہلل افدی، دبعارلنمح، اثعش نب  سی ےس 

رضحت رمع ےن دوعت ےک رفز بج رات ڈےنلھ یک رقبی وہیئ ڑھکے وہ رک اینپ وعرت وک امرا۔ ںیم اؿ دفونں ےک درایمؿ ںیم ایگ۔ 

بج فہ اےنپ رتسب رپ اجےن ےگل وت ھجم ےس اہک اید رھک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہک رمد ےس اینپ ویبی وک امرےن ےک قلعتم نکاؽ ہن ایک اجےئ اگ افر ث  نک ریغب فرت زپےھ افر اکی افر رسیتی ابت یھب ی رفامےت ےھت

 نکیل ںیم اس وک اید ہن رھک اکس۔ اکی افر دنس ےس دفرسی رفاتی یھب ایسی یہ رمفی ےہ ۔



 

 

 اہن ، داؤد نب دبعاہلل افدی، دبعارلنمح، اثعش نب  سیدمحم نب ییحی ، نسح نب دمرک احطؿ ، ییحی نب امحد ، اوبوع :  رافی

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

  

 ابولں ںیم وجڑا اگلان افر وگدان اسیک ےہ؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ابولں ںیم وجڑا اگلان افر وگدان اسیک ےہ؟

     144    حذیث                               وجلذ دو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، ابواسامہ ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، ابً عنز :  راوی

ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ ٕ َوأَبُو أَُساَمَة َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ الئَّيیِّ َحذَّ ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع  بِ

ًَ اِلَوأػَلَة َواِلُنِشَتِؤػَلَة َواِلَوأطَنَة َواِلُنِشَتِؤطَنةَ  َّطُ َلَع َه أَى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

 ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم ،  دیب اہلل نب رمع، انعف، انب رمع

 تنعل یجیھب وجڑ اگلےن فایل افر وجڑ وگلاےن فایل رپ )ابولں ںیم( افر وگدنےنھ فایل افر دنگوھاےن فایل رپ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم ،  دیباہلل نب رمع، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ابولں ںیم وجڑا اگلان افر وگدان اسیک ےہ؟

     145    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ؾاكنہ ، حرضت اسناء ابوبْک بً ابی طيبہ ، عبذہ بً سلامیٌ ، ہظاو بً رعوہ ، :  راوی

ًِ َؾاكَٔنَة عَ  َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ََٔی َحذَّ ًِ أَِسَناَئ َقاَلِت َجائَِت اِمَزأَْة إ

ٌَّ ابِيَ  ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَلِت إ یِّْص َوَقِذ أََػابَِتَضا اِلَحِؼَبُة َؾَتَنزََّم َطِعزَُصا َؾأَٔػُل َلَضا ؾٔیطٔ َؾَكاَل الئَّيیِّ َػل ًٔی رُعَ

ًَ اہللُ اِلَوأػَلَة َواِلُنِشَتِؤػَلةَ  َه َلَع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوُل اہللٔ َػل

رضحت اامسء ےس رمفی ےہ ہک اکی اخوتؿ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش ، دبعہ نب امیلسؿ ، اشہؾ نب رعفہ ، افہمط ، 

س فملس ےک اہں آیئ افر اہک ریمی یٹیب یک )یئن یئن( اشدی وہیئ، رھپ اس وک کچیچ یک امیبری القح وہیئگ سج ےس فہ یجنگ وہیئگ ، ایک ںیم ا

 یک اہلل احبسہن فاعتٰیل ےن وجڑا اگلےن فایل رپ افر سج ےک وجڑا ےک ابولں ںیم وجڑا اگلولں ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تنعل

 اگلای اجےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ، دبعہ نب امیلسؿ ، اشہؾ نب رعفہ ، افہمط ، رضحت اامسء :  رافی

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

  

 اک ایبؿ اکنح :   ابب

 ابولں ںیم وجڑا اگلان افر وگدان اسیک ےہ؟

     146    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوعنز حؿؽ بً عنزو، عبذالزحنً بً عنز ، عبذالزحنً بً مہذی ، سؿیاٌ بً ميؼور، ابزاہیه ، علكنہ ، حرضت  :  راوی

 عبذاہلل بً مشعود

ثََيا أَبُو عَُنزَ  ٌُ  َحذَّ ثََيا ُسِؿَیا ًُ َمِضٔذٓیٕ َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ََ َحذَّ ًُ عَُنَز َقا ًٔ بِ ًُ َعِنزٕو َوَعِبُذ الزَِّحَن ًِ َمِيُؼورٕ  َحِؿُؽ بِ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ًَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َلَع ًِ َعِلَكَنَة َع ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع َه اِلَوأطَنأت َواِلُنِشَتِؤطَنأت َع

ًِ بَىٔی أََس  َِّرأت لَٔخِلٔل اہللٔ َؾَبَلَؼ َذلَٔک اِمَزأَّة ٔم ًٔ اِلُنَػي َؼأت َواِلُنَتَؿلَِّحأت لِٔلُحِش ٕذ ُيَكاُل َلَضا أُوُّ َيِعُكوَب َواِلُنتََينِّ



 

 

ََّک ُقِلَت  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  َؾَحائَِت إَٔلِیطٔ َؾَكاَلِت بََلَػىٔی َعِيَک أَى ًَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َلَع ًُ َم ََ أَِلَع َنِیَت َوَنِیَت َقاَل َوَما َٔی 

أِتٔطٔ َؾَك  ٌِ ُنِئت ََقَ ٔ ُ َما بَيَِن َلِوَحِیطٔ َؾَنا َوَجِذتُُط َقاَل إ أ ِّی َْلََِقَ ٔن أِٔت َوَما آَتاُنِه ِذ َوَجِذتٔطٔ أََما ََقَ َوصَُو فٔی نَٔتأب اہللٔ َقاَلِت إ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِّی الزَُّسوُل َؾُخُذوُظ َوَما ىََضاُنِه َعِيطُ َؾاىَِتُضوا َقاَلِت بَلَی َقاَل َؾإٔ َه َقِذ ىََهی َعِيُط َقاَلِت َؾإٔن َسلَّ

ٌَ َقاَل اذَِصٔيی َؾاىُِوزٔی َؾَذَصبَ  ًُّ أَصَِلَک َيِؿَعلُو ّْا َقاَل َعِبُذ َْلَُه ّْا َقاَلِت َما َرأَیُِت َطِی ًِ َحاَجتَٔضا َطِی ِت َؾَيَوَزِت َؾَلِه َتَز ٔم

 اہللٔ َلِو کَاىَِت َنَنا َتُكولٔيَن َما َجاَمَعتَِيا

دوعسد ےس اوبرمع صفح نب رمعف، دبعارلنمح نب رمع ، دبعارلنمح نب دہمی ، ایفسؿ نب وصنمر، اربا،می ،  ہمقل ، رضحت دبعاہلل نب 

رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل یک وگدنےنھ افر دنگوھاےن فاویلں رپ افر ابؽ ااھکڑےن افر داوتنں وک وطبر 

نسح اشکدہ رکےن فاویلں رپ )ینعی( اہلل یک تقلخ وک دبےنل فاویلں رپ۔ ہی دحثی ینب ادس یک اکی اخوتؿ اؾ وقعیب ےن ینس وت فہ دبعاہلل 

اپس آیئ افر ک ےن یگل ںیم ےن انس ہک مت ےن ااسی )ااسی( اہک؟ اوہنں ےن اہک ویکں ےھجم ایک وہا ہک ںیم تنعل ہن رکفں سج رپ یبن رکمی  ےک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل یجیھب افر ہی ابت وت رقآؿ ںیم وموجد ےہ۔ فہ وبیل ںیم ےن وت اسرا رقآؿ زپاھ نکیل ہی )تنعل( ںیہک

 یئ۔ دبعاہلل ےن اہک ارگ وت رقآؿ زپیھ وہ  وت رضفر ہی آتی دھکی یتیل ینعی وج مکح مت وک اہلل اک رنکؽ دے مت اس رپ لمع رکف افر سجہن اپ

ےس رفےک رک اجؤ ینتج ابںیت دحثی ےس تبن  ںیہ وگای فہ رقآؿ ےس )یھب( تبن  ںیہ۔ فہ اخوتؿ وبیل اہں! ہی وت رقآؿ ںیم ےہ۔ 

وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم ایک وہ۔ فہ وبیل ریما ایخؽ ےہ اہمتری ویبی یھب ااسی رک  ےہ۔ دبعاہلل دبعاہلل ےن اہک 

 ےن اہک اج دھکی ول۔ نکیل اس ےن ایسی وکیئ ابت ہن اپیئ۔ دبعاہلل ےن اہک ارگ ااسی وہات وت فہ یھبک ریمے اس ھت ہن رہ یتکس ۔

ف، دبعارلنمح نب رمع ، دبعارلنمح نب دہمی ، ایفسؿ نب وصنمر، اربا،می ،  ہمقل ، رضحت دبعاہلل نب اوبرمع صفح نب رمع :  رافی

 دوعسد

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

  

 ک  دونں ںیم اینپ ازفاج ےس  تبح رکان  بحتس ےہ ۔

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ک  دونں ںیم اینپ ازفاج ےس  تبح رکان  بحتس ےہ ۔



 

 

     147    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع بً جزاح، سؿیاٌ ، اسناعیل بً امیہ ، عبذاہلل بً رعوہ ، رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ َسٔعیٕذ َجنٔیّعا َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ًُ اِلَحزَّاحٔ ح و َحذَّ ثََيا َونٔیُع بِ َحذَّ

ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َتزَوَّ  َوَة َع ًِ رُعِ َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ َة َع ًٔ أَُمیَّ ًِ إِٔسَنٔعیَل بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َجىٔی اَع لئَّيیُّ َػل

ٌَ أَِحَوي عِٔيَذُظ ٔمىِّی َوکَاىَِت َعائَٔظُة َتِشَتٔحبُّ  إل َؾأَیُّ نَٔشائٔطٔ کَا إل َوبَىَی بٔی فٔی َطوَّ َه فٔی َطوَّ ٌِ تُِذَْٔل نَٔشائََضا فٔی َوَسلَّ  أَ

 َطوَّالٕ 

 ، دبعاہلل نب رعفہ ، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، ایفسؿ ، اامسلیع نب اہیم

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس وشاؽ ےک ےنیہم ںیم اکنح ایک افر  تبح یھب۔ رھپ ایک وکیئ یب یب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ھجم ےس

 یک اکن ی وعرںیت وشاؽ ےک ےنیہم ںیم اجںیئ ۔ زایدہ وبحمب یھت افر رضحت اعہشئ وک دنسپ اھت ہک اخفدنفں ےک اپس اؿ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، ایفسؿ ، اامسلیع نب اہیم ، دبعاہلل نب رعفہ ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ک  دونں ںیم اینپ ازفاج ےس  تبح رکان  بحتس ےہ ۔

     148    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، اسود بً عامز، زہير، محنذ بً اسحل، عبذاہلل بً ابی بْک، عبذالنلک بً حارث بً ہظاو،  :  راوی

 حارث بً ہظاو

ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ  ًٔ َحذَّ ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ثََيا ُزَصيِْر َع ٕ َحذَّ ًُ َعأمز ثََيا أَِسَودُ بِ ًِ أَبٔیطٔ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ أَبٔی بَِْکٕ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔیطٔ أَ ًٔ صَٔظاوٕ َع ًٔ اِلَحارٔٔث بِ ًِ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ إل َوَجَنَعَضا إَٔلِیطٔ َع َد أُوَّ َسَلَنَة فٔی َطوَّ َوَسلََّه َتزَوَّ



 

 

 فٔی َطوَّالٕ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انکد نب اعرم، زریہ، دمحم نب ااحسؼ ، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاکلمل نب احرث نب اشہؾ، احرث نب اشہؾ ےس رمفی 

 دیسہ اؾ ہملس ےس وشاؽ ےک ےنیہم ںیم اکنح افر وشاؽ ےک ےنیہم ںیم یہ  تبح ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؾ اوملنینم

 یھب یک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انکد نب اعرم، زریہ، دمحم نب اقحس، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاکلمل نب احرث نب اشہؾ، احرث نب اشہؾ :  رافی

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

  

 رمد اینپ ویبی ےس وکیئ زیچ دےنی ےس لبق دوخؽ رکے۔

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ ویبی ےس وکیئ زیچ دےنی ےس لبق دوخؽ رکے۔

     149    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ميؼور، كلحہ، ْیثنہ، حرضت عائظہمحنذ بً یحٌٰی، ہثیه بً جنیل، ُشیک،  :  راوی

ًِ كَِلَحةَ  ًِ َمِيُؼوٕر َهيَُّط َع یْک َع ثََيا َُشٔ ًُ َجنٔیٕل َحذَّ ثََيا اِلَضِیَثُه بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ  َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَ ِیَثَنَة َع َْ  ًِ َع

َه أََمَزَصا أَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ّْاَرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ُيِعٔلَیَضا َطِی  ٌِ تُِذَْٔل َعلَی َرُجٕل اِمَزأََتطُ َقِبَل أَ

دمحم نب ٰییحی، میثہ نب لیمج، رشکی، وصنمر، ،ہحل، ہمثیخ، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعہشئ 

  اخفدن ےن ویبی وک وکیئ زیچ )رہم( دای وہ۔دصہقی وک مکح دای وشرہ ےک اپس اس یک ویبی وک جیھب دںی ، لبق اس ےس ہک

 دمحم نب ٰییحی، میثہ نب لیمج، رشکی، وصنمر، ،ہحل، ہمثیخ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  



 

 

 وکیسن زیچ وحنمس ےہ افر وکیسن ابمرک وہ  ےہ؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وکیسن زیچ وحنمس ےہ افر وکیسن ابمرک وہ  ےہ؟

     150    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، سلامیٌ بً سلیه، یحٌٰی بً جابز، حهیه بً معاویہ، مخنز بً معاویہ :  راوی

إر حَ  ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحٔهیٔه بِ َحذَّ ٕ َع ًٔ َجابٔز ًِ یَِحٌَی بِ ًُ ُسَلِیٕه اِلکَِلٔيیُّ َع ٌُ بِ ثَىٔی ُسَلامِیَ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ًٔ ذَّ

 ََ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل  ًٔ ُمَعاؤیََة َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ بِ طٔ ٔمِخَنز ًِ َعنِّ ًُ فٔی  ُمَعاؤَیَة َع ٌُ اِلُیِن ُطِدَو َوَقِذ یَهُو

ارٔ  ٔض َوالذَّ  ثَََلثَٕة فٔی اِلَنزِأَةٔ َواِلََفَ

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، امیلسؿ نب میلس، ٰییحی نب اجرب، میکح نب اعمفہی، رمخم نب اعمفہی ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن یبن رکمی 

 فآہل فملس رفامےت ےھت۔  تستس ھچک ہن  ہ ںی افر یھبک نیت زیچںی ابمرک وہ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 ںیہ ۔ وعرت وھگڑا رھگ۔ )ینعی بج ہی وحنمس ہ ںی وت ابیق اایشء دبرہج افٰیل ٰینثتسم وہںیئگ( ۔

  اعمفہیاشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، امیلسؿ نب میلس، ٰییحی نب اجرب، میکح نب اعمفہی، رمخم نب :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وکیسن زیچ وحنمس ےہ افر وکیسن ابمرک وہ  ےہ؟

     151    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہلل بً ىاؾع، مالک بً اىص، ابی حازو، حرضت سہل بً سعذعبذالشَلو بً عاػه، عبذا :  راوی



 

 

ًِ أَ  ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ًُ ىَاؾٕٔع َقاَل َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َعأػٕه َحذَّ ََلؤ بِ ثََيا َعِبُذ الشَّ ًٔ َسِعذٕ َحذَّ ًِ َسِضٔل بِ بٔی َحازٔوٕ َع

َّی اہللُ َعَلیِ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِدَو أَ ًٔ َيِعىٔی الظُّ ٔض َواِلَنزِأَةٔ َواِلَنِشَه ٌَ َؾفٔی اِلََفَ ٌِ کَا ٔ  طٔ َوَسلََّه َقاَل إ

دبعاالسلؾ نب اعمص، دبعاہلل نب انعف، امکل نب اسن، ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

  وہ  وت اؿ نیت زیچفں ںیم وہ  ۔( وعرت( وھگڑے( رھگ ںیم ۔فملس ےن اراشد رفامای ارگ )ابرفلض(  تستس وکیئ زیچ

 دبعاالسلؾ نب اعمص، دبعاہلل نب انعف، امکل نب اسن، ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زیچ وحنمس ےہ افر وکیسن ابمرک وہ  ےہ؟ وکیسن

     152    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً ْلـ، ابواسامہ، بَش بً مؿـل، عبذالزحنً بً اسحل، زہزی، ساله، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ثََيا بٔ  ـٕ أَبُو َسَلَنَة َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا َیِحٌَی بِ ًِ أَبٔیطٔ َحذَّ ًِ َسالٕٔه َع ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًٔ إِٔسَحَل َع ًٔ بِ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن ٔل َع َـّ ًُ اِلُنَؿ َِشُ بِ

ارٔ قَ  ٔ َوالذَّ ٔض َواِلَنزِأَة ِدُو فٔی ثَََلٕث فٔی اِلََفَ َه َقاَل الظُّ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثَ أَ ىٔی أَبُو عُبَِیَذَة اَل الزُّصِزٔیُّ َؾَحذَّ

ئٔ  ََ ََّضا کَاىَِت َتُعذُّ َصُد ًِ أُوِّ َسَلَنَة أَى ثَِتُط َع َتُط َزیَِيَب َحذَّ ٌَّ َجذَّ ًٔ َزِمَعَة أَ ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ـَ  بِ ِی ًَّ الشَّ ََلثََة َوَتزٔیُذ َمَعُض
 الثَّ

مل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص ٰییحی نب فلخ، اوبااسہم، رشب نب لضفم، دبعارلنمح نب ااحسؼ ، زرہی، اس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  تستس نیت زیچفں ںیم ےہ۔ وھگڑے، وعرت افر رھگ ںیم۔ زرہی ےن اہک ھجم ےس اوب دیبہ ےن 

  ںیھت افر رہ اکی ولتار وک ایبؿ ایک ہک اؿ یک رافی زبنی ےن اؿ ےس ہی دحثی ایبؿ یک اؾ ہملس ےن فہ اؿ نیت زیچفں اک امشر رک

 ڑباھ  ںیھت ۔

 ٰییحی نب فلخ، اوبااسہم، رشب نب لضفم، دبعارلنمح نب اقحس، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی



 

 

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

  

 ریغت اک ایبؿ

 ایبؿ اکنح اک :   ابب

 ریغت اک ایبؿ

     153    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً اسناعیل، ونیع، طيباٌ، ابی معاویہ، یحٌٰی بً ابی نثير، ابی سہه، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ٌَ أَبٔی ُمَعا ًِ َطِيَبا ثََيا َونٔیْع َع ًُ إِٔسَنٔعیَل َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َحذَّ ًِ أَبٔی َسِضٕه َع ٕ َع ًٔ أَبٔی َنثٔير ًِ یَِحٌَی بِ ؤیََة َع

ُظ اہللُ ؾَ  ًِ اِلَػيَِرةٔ َما یُٔحبُّ اہللُ َؤمِيَضا َما یَِْکَ َه ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ا َما یُٔحبُّ َؾاِلَػيَِرةُ فٔی الزِّیبَ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ا أَمَّ ٔة َوأَمَّ

ٔ رٔیَبةٕ  ُظ َؾاِلَػيَِرةُ فٔی غَيِر  َما یَِْکَ

 دمحم نب اامسلیع، فعیک، ابیشؿ، ایب اعمفہی، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب مہس، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ےہ تمہت ےک اقمؾ رپ ریغت رکے افر وج اندنسپ ےہ فہ فملس ےن رفامای یضعب ریغت اہلل وک وبحمب ےہ یضعب اندنسپ۔ وج دنسپ ےہ فہ ہی 

 ہی ےہ ہک ریغب تمہت ےک ےب افدئہ ریغت رکے افر طقف امگؿ رپ وکیئ دقؾ ااھٹان اہجتل ےہ۔

 دمحم نب اامسلیع، فعیک، ابیشؿ، ایب اعمفہی، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب مہس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ریغت اک ایبؿ

     154    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ہاروٌ بً اسحل، عبذہ بً سلامیٌ، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

ثَ  ًُ إِٔسَحَل َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ُت َعلَی اِمَزأَةٕ َحذَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َما رٔغِ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ َيا َعِبَذةُ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلَضا َوَلَكِذ  ًِ ذِِّٔکٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ا َرأَیُِت ٔم ٔذیَحَة ٔمنَّ َْ ُت َعلَی  َصا بٔبَِیٕت فٔی أََمَزُظ َر  َقمُّ َما رٔغِ َ
ٌِ یَُبَشِّ بُّطُ أَ

ًِ َذَصٕب َقاَلُط ابًِ َماَجةَ  ًِ َقَؼٕب َيِعىٔی ٔم  اِلَحيَّةٔ ٔم

اہرفؿ نب ااحسؼ ، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن یھبک یسک وعرت رپ ریغت ہ ںی اھکیئ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارثک اؿ وک اید رکےت )ارگہچ اس فتق فہ فافت اپ یک ںیھت( افر امنکا دخہجی ےک ویکہکن ںیم دیتھکی یھت ہک یبن

اہلل زعفلج ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح دای ہک دخہجی وج تنج ںیم ےہ اےس نکےن ےس انبےئ ےئگ اکمؿ یک اشبرت 

 ددیںی ۔

 رعفہ، رضحت اعہشئاہرفؿ نب اقحس، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ریغت اک ایبؿ

     155    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہلل بً ابی ملیهہ، مشور بً مَخمہعیسی بً حناد، لیث بً سعذ، عبذاہلل بً سعذ، عبذا :  راوی

 ًِ ًٔ أَبٔی ُمَلِیَهَة َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًُ َسِعٕذ َع ثََيا اللَِّیُث بِ ٕ اِلنَِٔصٔیُّ َحذَّ اد ًُ َحنَّ ثََيا عٔیَسی بِ َمَة َقاَل َحذَّ ًٔ َمَِخَ اِلنِٔشَورٔ بِ

َه َوصُوَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ یُِئهُحوا ابَِيَتُضِه  َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ اِلُنػٔيَرةٔ اِسَتأَِذىُونٔی أَ ٌَّ بَىٔی صَٔظاؤ بِ ٔ ٔ َيُكوُل إ َعلَی اِلنِٔيبَر

 ًُ ٌِ یُزٔیَذ َعلٔیُّ بِ
ََّ أَ ٔ ٌُ َلُضِه إ ََ آَذ ٌُ َلُضِه ثُهَّ  ََ آَذ ٌُ َلُضِه ثُهَّ  ًَ أَبٔی كَالٕٔب َؾََل آَذ ٌِ یَُل َعلٔیَّ بِ لَِّل ابَِئًی َویَِئهَح أَبٔی كَالٕٔب أَ

َعْة ٔمىِّی َیزٔیبُىٔی َما َرابََضا َویُِدذٔیىٔی َما آَذاَصا ـِ ََّنا هَٔی َب  ابَِيَتُضِه َؾإٔى



 

 

ن کہ، وسمر نب رخمہم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن وک رفامےت انس ، بج 
مل
یسیع نب امحد،  ثی نب دعس، دبعاہلل نب دعس، دبعاہلل نب ایب 

 ہک ینب اشہؾ نب اہریغمہ ےن ھجم ےس ااجزت ام یگ ہک فہ اینپ یٹیب اک اکنح یلع نب ایب اطبل ےس رک دںی ؟ ںیم یھبک ااجزت آپ ربنم رپ ےھت

ؼ ہ ںی داتی۔ یھبک ااجزت ہ ںی داتی۔ یھبک ااجزت ہ ںی داتی )نیت ابر اراشد رفامای( اہں ! ہی وہاتکس ےہ ہک یلع ریمی یٹیب )افہمط( وک الط

یٹیب ےس اکنح رکےل۔ اس ےئل ہک افہمط ریما )رگج اک( ڑکٹا ےہ افر وج اےس انوگار ےگل ےھجم یھب یتگل ےہ افر سج ےس دے افر اؿ یک 

 اےس دصہم ےچنہپ ےھجم یھب اس ےس فیلکت وہ  ےہ ۔

ن کہ، وسمر نب رخمہم :  رافی
مل
 یسیع نب امحد،  ثی نب دعس، دبعاہلل نب دعس، دبعاہلل نب ایب 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ریغت اک ایبؿ

     156    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، ابوالامیٌ، طعیب، مشور بً مَخمہ، علی بً ابی كالب، مشور بً مَخمہ :  راوی

ًُ اِلحُ َحذَّ  بََرنٔی َعلٔیُّ بِ ِْ
ًِ الزُّصِزٔیِّ أَ ٌٔ أَىَِبأَىَا ُطَعِیْب َع ثََيا أَبُو اِلامَیَ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ َمَة ثََيا ُمَحنَّ ًَ َمَِخَ ٌَّ اِلنِٔشَوَر بِ َشئِن أَ

َلَب بِٔيَت أَبٔی َجِضٕل َوعِٔيَذُظ َؾاكٔ  َْ ًَ أَبٔی كَالٕٔب  ٌَّ َعلٔیَّ بِ بََرُظ أَ ِْ ا َسنَٔعِت بَٔذلَٔک أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَلنَّ َنُة بِٔيُت الئَّيیِّ َػل

 ٔ ُب ل ـَ ََ َتِػ ََّک  ٌَ أَى ثُو ٌَّ َقِوَمَک یََتَحذَّ ٔ َه َؾَكاَلِت إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َؾاكَٔنُة أََتِت الئَّيیَّ َػل ی بََياتَٔک َوصََذا َعلٔی  ىَانّٔحا ابَِيَة أَب

ا َذ ثُهَّ َقاَل أَمَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَشنِٔعُتطُ حٔيَن َتَظضَّ ِّی َقِذ أَىَِهِحُت أَبَا  َجِضٕل َقاَل اِلنِٔشَوُر َؾَكاَو الئَّيیُّ َػل َبِعُذ َؾإٔن

َع  ـِ ٕذ َب ٌَّ َؾاكَٔنَة بِٔيَت ُمَحنَّ ٔ ثَىٔی َؾَؼَذَقىٔی َوإ ًَ الزَّبٔیٔع َؾَحذَّ ََ َتِحَتنُٔع اِلَعأؾ بِ ََّضا َواہللٔ  ٌِ َتِؿتٔيُوَصا َوإٔى ُظ أَ ْة ٔمىِّی َوأَىَا أَِِّکَ

ًِ اِلخِٔلَبةٔ   بِٔيُت َرُسؤل اہللٔ َوبِٔيُت َعُذوِّ اہللٔ عِٔيَذ َرُجٕل َواحٕٔذ أَبَّذا َقاَل َؾَيزََل َعلٔی  َع

 اطبل، وسمر نب رخمہم ےس رمفی ےہ ہک رضحت یلع ےن اوب لہ یک یٹیب وک دمحم نب ٰییحی، اوباامیلؿ، بیعش، وسمر نب رخمہم، یلع نب ایب

)اکنح اک( ایپؾ دای افر انکتق اؿ ےک اکنح ںیم افہمط ںیھت۔ بج ہی ربخ افہمط ےن ینس وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک آپ 



 

 

ایس فہج ےس یلع اب )دفرسا( اکنح رکےن فاےل ںیہ ےک قلعتم ولگ ےتہک ںیہ ہک آپ وک اینپ ویٹیبں ےک قلعتم ہصغ ہ ںی آات۔ 

اوب لہ یک یٹیب ےس۔ وسمر ےن اہک ہی ربخ نس رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ںیم ےن انس آپ ےن دہشت زپاھ رھپ رفامای 

اھت چس تبن  ایک افر ےب کش افہمط دمحم یک درتخ اامدعب ! ںیم ےن اکنح ایک اینپ یٹیب )زبنی( اک اوبااعلص نب ارلعیب ےس افر اوہنں ےن وج اہک 

ریما اکی ڑکٹا ےہ افر ںیم ہ ںی اچاتہ ہک ولگ اوکس انگہ ںیم ےنٹیسھگ یک وکشش رکںی۔ اہلل یک مسق ! ےب کش اہلل ےک رنکؽ افر اہلل ےک 

 رک دای۔ دنمش یک یٹیب اکی صخش ےک اپس یھبک عمج ہ ںی وہںیتکس۔ ہی نس رک رضحت یلع رکؾ ےن اغیپؾ )رتک(

 دمحم نب ٰییحی، اوباامیلؿ، بیعش، وسمر نب رخمہم، یلع نب ایب اطبل، وسمر نب رخمہم :  رافی

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

  

 سج ےن اانپ سفن )اجؿ( ہبہ یک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک۔

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اانپ سفن )اجؿ( ہبہ یک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک۔

     157    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذہ بً سلامیٌ، ہظاو بً رعوہ، عائظہ، او النوميين عائظہ :  راوی

 ٔ ًُ أَب ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ََّضا کَاىَِت َتُكوَحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَى ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ُل أََما ی َطِيَبَة َحذَّ

َّی أَىِزََل اہللُ تُزِظٔی َه َحً َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ َتَضَب َنِؿَشَضا لٔلئَّيیِّ َػل ًِ  َتِشَتهٔی اِلَنزِأَةُ أَ ًَّ َوتُِدؤی إَٔلِیَک َم ًِ َتَظاُئ ٔمِيُض َم

ٌَّ َربََّک َلُیَشارُٔع فٔی َصَواَک  ٔ  َتَظاُئ َقاَلِت َؾُكِلُت إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ، اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رمفی ےہ رفام  ںیہ ایک وعرت رشؾ ہ ںی رک  وج 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہیں کت ہک آتی انزؽ وہیئ سج وک وت اچےہ دجا رکے افر سج وک وت اچےہ اانپ آپ ہبہ رک دیتی ںیہ

 اےنپ اپس رےھک۔ بت ںیم ےن اہک آپ اک رب یھب آپ یک وخاشہ ےک اطمقب یہ مکح انزؽ رکات ےہ ۔



 

 

 اوملنینم اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ، اؾ  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اانپ سفن )اجؿ( ہبہ یک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک۔

     158    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبَش بْک بً ْلـ، محنذ بً بظار، مزحوو بً عبذالعزیز، ثابت، حرضت ثابت :  راوی

ٔ َحذَّ  ًُ َعِبٔذ اِلَعزٔیز ثََيا َمزِحُوُو بِ ََ َحذَّ إر َقا ًُ َبظَّ ُذ بِ ـٕ َوُمَحنَّ َل َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ثََيا ثَابْٔت َقاَل ُنيَّا ُجلُوّسا َمَع َحذَّ

 ٔ ًٔ َمال َه َؾَعَزَؿِت َنؿِ أَىَٔص بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل َشَضا َعَلِیطٔ َؾَكاَلِت ٕک َوعِٔيَذُظ ابَِيْة َلطُ َؾَكاَل أَىَْص َجائَِت اِمَزأَْة إ

يِْر  َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َیا َرُسوَل اہللٔ َصِل َلَک فٔیَّ َحاَجْة َؾَكاَلِت ابَِيُتُط َما أََقلَّ َحَیائََضا َقاَل هَٔی  ٔمِئک َرغَٔبِت فٔی َرُسؤل اہللٔ َػل

َه َؾَعَزَؿِت َنِؿَشَضا َعَلِیطٔ   َوَسلَّ

اوبرشب رکب نب فلخ، دمحم نب اشبر، رموحؾ نب دبعازعلزی، تبن ، رضحت تبن  ےس رفاتی ےہ ہک مہ اسن نب امکل ےک اپس ےھٹیب ےھت 

 اکی وعرت یبن ےک اپس آیئ افر اےنپ آپ وک آپ رپ شیپ ایک ینعی ارگ آپ وک ریمی افر ایکن اکی یٹیب یھب اپس یھت۔ اسن ےن اہک

س وخاشہ وہ وت وبقؽ رفامںیئ۔ ہی نس رک اسن یک یٹیب وبیل یسیک مک ایحء فایل یھت فہ اخوتؿ؟ اسن ےن اہک )البہبش( فہ ھجت ےس رتہب یھت۔ ا

  ہیلع فآہل فملس رپ شیپ ایک۔ےن رتبغ یک اہلل ےک رنکؽ ںیم افر اینپ اجؿ وک آپ یلص اہلل

 اوبرشب رکب نب فلخ، دمحم نب اشبر، رموحؾ نب دبعازعلزی، تبن ، رضحت تبن  :  رافی

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

  

 یسک صخش اک اانپ زلےک )بسن( ںیم کش رکان۔



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک اانپ زلےک )بسن( ںیم کش رکان۔

     159    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، سعیذ مشیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ الؼَّ  ُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ اِلُنَشیَّٔب َحذَّ ًِ َسٔعیذٔ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّاحٔ َقا

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل  ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ بَىٔی َؾزَاَرَة إ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َجاَئ َرُجْل ٔم ٌَّ امِ  َع ٔ َزأَتٔی َوَلَذِت یَا َرُسوَل اہللٔ إ

ًِ إٔبٕٔل َقاَل َنَعِه َقاَل َؾَنا أَ  َه صَِل َلَک ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِلَواىَُضا َقاَل حُِنْز َقاَل َصِل ؾٔیَضا غََُلّما أَِسَوَد َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

َّی أََتاَصا َذلَٔک  َن ٌَّ ؾٔیَضا َلُوِرّقا َقاَل َؾأ ٔ ًِ أَِوَرَم َقاَل إ ًٔ  ٔم بِ َٔ ّقا ىَزََعُط َواللَِّؿُى  ْم ىَزََعَضا َقاَل َوَصَذا َلَعلَّ رٔعِ َقاَل َعَسی رٔعِ

بَّاحٔ   الؼَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک ینب زفارہ اک اکی صخش یبن 

افر اہک ای رنکؽ اہلل ! ریمی ویبی ےن اکال زلاک انج )ینعی بسن ںیم کش ایک( آپ ےن رفامای ریتے  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای

اپس افٹن ںیہ ؟ وبال ںیہ۔ آپ ےن رفامای ااکن رگن اسیک ےہ ؟ وبال رسخ۔ آپ ےن رفامای اؿ ںیم وکیئ تچ ربک ےہ ؟ وبال ےہ۔ آپ ےن 

 ایل وہاگ۔ آپ ےن رفامای رھپ )کش ویکں رکات ےہ( ریتے اہیں یھب یسک رگ رفامای فہ اہکں ےس آای؟ وبال یسک رگ ےن ہی رگن چنیھک

 ےن ہی رگن اکنال وہاگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک اانپ زلےک )بسن( ںیم کش رکان۔



 

 

     160    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، عبادہ بً کلیب، ابوغشاٌ، جویزیہ بً اسناء، ىاؾع، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

یِٕب َقاَل حَ  ثََيا أَبُو ُِّکَ ًٔ عَُنَز َحذَّ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ أَِسَناَئ َع ًِ ُجَویِزٔیََة بِ ٌَ َع ا ِیثٔیُّ أَبُو َغشَّ
ًُ کَُلِیٕب اللَّ ثََيا عَُباَدةُ بِ ٌَّ َرُجَّل ذَّ أَ

ٌَّ اِمَزأَ  ٔ َه َؾَكاَل َیا َرُسوَل اہللٔ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَصِٔل اِلَبادَٔیٔة أَتَی الئَّيیَّ َػل َّا أَصُِل ٔم أشی غََُلّما أَِسَوَد َوإٔى تٔی َوَلَذِت َعلَی ُٔفَ

ًِ إٔبٕٔل َقاَل َنَعِه َقاَل َؾَنا أَِلَواىَُضا َقاَل حُِنْز َقاَل  ًِ ؾٔيَيا أَِسَودُ َقمُّ َقاَل َصِل َلَک ٔم ََ َقاَل  بَِیٕت َلِه یَهُ صَِل ؾٔیَضا أَِسَودُ َقاَل 

ْم ؾٔیَضا أَِوَرُم َقاَل َنَعِه قَ  ْم َقاَل َؾَلَعلَّ ابَِيَک َصَذا ىَزََعطُ رٔعِ ٌَ ىَزََعُط رٔعِ ٌِ یَهُو ٌَ َذلَٔک َقاَل َعَسی أَ َّی کَا  اَل َؾأَن

اوبرکبی، ابعدہ نب بیلک، اوباسغؿ، وجریہی نب اامسء، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک لگنج اک راہیشئ یبن ےک اپس آای 

ےن اکی زلاک انج ہایہ رگن فاال افر امہرے اہیں وکیئ اکال ہ ںی۔ آپ ےن رفامای ریتے اپس افٹن ںیہ ؟ وبال افر ک ےن اگل ریمی ویبی 

ںیہ۔ آپ ےن رفامای ااکن رگن ایک ےہ ؟ وبال رسخ۔ آپ ےن رفامای اؿ ںیم وکیئ ربکتچا ےہ ؟ وبال ےہ۔ آپ ےن رفامای ہی رگن اہکں ےس 

 ۔ آپ ےن اراشد رفامای رھپ ریتے ےچب ںیم یھب یسک رگ ےن )اکال رگن( چنیھک ایل وہاگ۔آای؟ وبال اشدی یسک رگ ےن چنیھک ایل وہ

 اوبرکبی، ابعدہ نب بیلک، اوباسغؿ، وجریہی نب اامسء، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 ہشیمہ ابپ اک وہات ےہ افر زاین ےئلیک وت )طقف( رھتپ یہ ےہ۔ہچب 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہچب ہشیمہ ابپ اک وہات ےہ افر زاین ےئلیک وت )طقف( رھتپ یہ ےہ۔

     161    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عائظہ، ابً زمعہ، سعذ، حرضت عائظہ ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، رعوہ، :  راوی

ًِ َعائَٔظ  َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًَ َزِمَعَة َحذَّ ٌَّ َعِبَذ بِ ٔ َة َقاَلِت إ



 

 

َّی اہللُ َعَلیِ  ََٔی الئَّيیِّ َػل َتَؼَنا إ ِْ ًٔ أََمٔة َزِمَعَة َؾَكاَل َسِعْذ یَا َرُسوَل اہللٔ أَِوَػانٔی أَخٔی إَٔذا َقٔذِمُت َوَسِعّذا ا طٔ َوَسلََّه فٔی ابِ

ًُ أََمةٔ أَبٔی ُولَٔذ  ًُ َزِمَعَة أَخٔی َوابِ طُ َوَقاَل َعِبُذ بِ ـَ ٔ ًٔ أََمةٔ َزِمَعَة َؾأَِقب ََٔی ابِ ٌِ أَىُِوَز إ َة أَ
أغ أَبٔی َُفَ  َمهَّ َّی َعلَی ُٔفَ أَی الئَّيیُّ َػل

أغ َواِحَتحٔٔيی  ًَ َزِمَعَة اِلَوَلُذ لِٔلَٔفَ  َعِيُط یَا َسِوَدةُ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َطَبَضطُ بُٔعتَِبَة َؾَكاَل صَُو َلَک یَا َعِبَذ بِ

 ںیہ ہک دبع نب زہعم افر دعس نب ایب اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، اعہشئ، انب زہعم، دعس، رضحت اعہشئ ایبؿ رک 

فاقص ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑگھجا ایگ زہعم یک ولڈنی ےک ہچب ںیم۔ دعس ےن اہک ای رنکؽ اہلل ! ریمے اھبیئ 

یئ ےہ افر ریمے ےن فتیص یک یھت ہک بج ںیم ہکم اجؤں وت زہعم یک ولڈنی ےک ہچب وک ےل ولں افر دبع نب زہعم ےن اہک فہ ریما اھب

ابپ یک ولڈنی اک اٹیب ےہ ریمے ابپ ےک رتسب رپ دیپا وہا۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہچب یک باشتہب  ہبت ےس وسحمس رک ےک 

 رگم نکدہ وت رفامای فہ ہچب ریتا ےہ اے دبع نب زہعم ! )وگ باشتہب  ہبت ےس ےہ( افر ہچب ہشیمہ اخفدن اک وہات ےہ افر زاین ےئلیک طقف رھتپ ںیہ

 )رہباحؽ( اس ےس رپدہ رکے ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، اعہشئ، انب زہعم، دعس، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وہات ےہ افر زاین ےئلیک وت )طقف( رھتپ یہ ےہ۔ ہچب ہشیمہ ابپ اک

     162    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، عبیذاہلل بً ابی یزیذ، اميرالنوميين عنز ؾاروم :  راوی

ثََيا ُسِؿیَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ عَُنَز أَ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی یَزٔیَذ َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ا

أغ   اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقَضی بٔاِلَوَلٔذ لِٔلَٔفَ

 رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع،  دیب اہلل نب ایب زیدی، اریماوملنینم رمع افرفؼ ےس



 

 

 فملس ےن ہی ہلصیف اصدر رفامای ہک ہچب وت )رہباحؽ( اخفدن ےک فاےطس ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع،  دیباہلل نب ایب زیدی، اریماوملنینم رمع افرفؼ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہچب ہشیمہ ابپ اک وہات ےہ افر زاین ےئلیک وت )طقف( رھتپ یہ ےہ۔

     163    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زہہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، سعیذ بً مشیب، ابوہزیزہ ، حرضت ابوہزی :  راوی

ٔب  ًٔ اِلُنَشیَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َقاَل َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ َع

ٔ اِلَحَحزُ  أغ َولِٔلَعاصٔز  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل اِلَوَلُذ لِٔلَٔفَ

ؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشہ

 رفامای ہچب امں وک ےلم اگ ای اس ےک اخفدن وک افر زاین ےئلیک )وت طقف( رھتپ ںیہ ۔

 ہ ، رضحت اوبرہریہاشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہری :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہچب ہشیمہ ابپ اک وہات ےہ افر زاین ےئلیک وت )طقف( رھتپ یہ ےہ۔

     164    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، ُشحبیل بً مشله، ابوامامہ باہلی :  راوی

ًُ ُمِشلٕٔه َقاَل َسنِٔع  ِحبٔیُل بِ ثََيا ُُشَ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َقاَل َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ُت أَبَا أَُماَمَة اِلَباصٔلٔیَّ َحذَّ

ٔ اِلَحَحزُ  َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ  أغ َولِٔلَعاصٔز َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل اِلَوَلُذ لِٔلَٔفَ  َػل

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح نب ملسم، اوباامہم ابیلہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

  )(ضح( رھتپ ںیہ ۔رفامےت انس ہک ہچب وت امں اک ےہ افر زاین ےئلیک وت

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح نب ملسم، اوباامہم ابیلہ :  رافی

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

  

 ارگزفنیج ںیم ےس وکیئ ےلہپ االسؾ وبقؽ رکےل ؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےس وکیئ ےلہپ االسؾ وبقؽ رکےل ؟ارگزفنیج ںیم 

     165    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عبذہ، حؿؽ بً جنیع، سناک، عْکمہ، ابً عباض، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ عٔ  ثََيا ٔسَناْک َع ًُ ُجَنِیٕع َحذَّ ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ َعِبَذَة َحذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ََٔی الئَّيیِّ َحذَّ ٌَّ اِمَزأَّة َجائَِت إ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ْٔکَمَة َع

ُل َؾَكاَل یَا َرُسوَل ا َجَضا َرُجْل َقاَل َؾَحاَئ َزِوُجَضا اِْلَوَّ َه َؾأَِسَلَنِت َؾَتزَوَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِّی َقِذ ُنِيُت أَِسَلِنُت َمَعَضا َػل ٔن ہللٔ إ

ََٔی َزِوجٔ َوَعلَٔنِت بٔإِٔس  ًِ َزِؤجَضا اِْلَِخٔ َوَردََّصا إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ٔم لٔ ََلمٔی َقاَل َؾاىَِتزََعَضا َرُسوُل اہللٔ َػل  َضا اِْلَوَّ

ادمح نب دبعہ، صفح نب عیمج، امسک، رکعہم، انب ابعس، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک اکی اخوتؿ یبن ےک اپس آیئ افر االسؾ 

یہ املسمؿ وہا ؽ رکایل افر اکنح یھب رکایل رھپ ااکس  الہ اخفدن آای افر ک ےن اگل ای رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! ںیم اینپ ویبی اسیک ھت وبق



 

 

 اھت افر ہی ابت اس ےک ملع ںیم یھب یھت۔ ہی نس رک یبن ےن اےس اخوتؿ دفرسے اخفدن ےس رکیل )فاسپ( دولادی ۔

 ہ، صفح نب عیمج، امسک، رکعہم، انب ابعس، رضحت انب ابعسادمح نب دبع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ارگزفنیج ںیم ےس وکیئ ےلہپ االسؾ وبقؽ رکےل ؟

     166    ذیثح                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً َْلد، یحٌٰی بً حهیه، یزیذ بً ہاروٌ، محنذ بً اسحل، داؤد بً حؼين، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ُذ بِ  ٌَ أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ََ َحذَّ ًُ َحٔهیٕه َقا دٕ َویَِحٌَی بِ َلَّ َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ اِلُحَؼئِن ًُ إِٔسَحَل عَ َحذَّ ًِ َداُوَد بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َردَّ ابَِيَتُط َعلَی ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًٔ الزَّبٔیٔع َبِعَذ َسَيَتئِن  َع أَبٔی اِلَعأؾ بِ

لٔ   بٔئکَاحَٔضا اِْلَوَّ

رفؿ، دمحم نب ااحسؼ ، داؤد نب ،نیص، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی اوبرکب نب الخد، ٰییحی نب میکح، زیدی نب اہ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اصزبحادی )زبنی( وک اوبااعلص نب رعیب ےک اپس دف ربس ےک دعب ایس سگہتش اکنح رپ جیھب دای۔

 نب اقحس، داؤد نب ،نیص، رکعہم، رضحت انب ابعساوبرکب نب الخد، ٰییحی نب میکح، زیدی نب اہرفؿ، دمحم  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ارگزفنیج ںیم ےس وکیئ ےلہپ االسؾ وبقؽ رکےل ؟



 

 

     167    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، معاویہ، ححاد، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ًِ َجذِّ  ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ًِ َححَّإد َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع یِٕب َقاَل َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ َّی اہللُ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ظٔ أَ

ًٔ الزَّبٔیٔع بٔئکَإح َجٔذیذٕ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َردَّ   ابَِيَتطُ َزیَِيَب َعلَی أَبٔی اِلَعأؾ بِ

اوبرکبی، اعمفہی، اجحج، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ 

 اصزبحادی زبنی وک اوبااعلص ےک اپس ولاٹ دای ےئن اکنح رپ۔

 بی، اعمفہی، اجحج، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعاوبرک :  رافی

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

  

 دفدھ الپےن یک احتل ںیم امجع رکان؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ الپےن یک احتل ںیم امجع رکان؟

     168    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، یحٌٰی بً اسحل، یحٌٰی بً ایوب، محنذ بً عبذالزحنً بً ىوؾل، رعوہ، عائظہ، جذامہ بيت  :  راوی

 وہب

ًُ أَیُّو ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ إِٔسَحَل َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ ىَِوَؾٕل َحذَّ ًٔ بِ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ َب َع

ََّضا َقاَلِت َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ ًِ ُجَذاَمَة بِٔئت َوصِٕب اِْلََسٔذیَّٔة أَى ًِ َعائَٔظَة َع َوَة َع ًِ رُعِ ٔشیِّ َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلرُقَ  َػل

 ًِ ٌِ أَىَِهی َع ًِ  َيُكوُل َقِذ أََرِدُت أَ َدصُِه َوَسنِٔعُتُط َيُكوُل َوُسئَٔل َع ََ ٌَ أَِو ٌَ َؾََل َيِكُتلُو اِلػَٔیأل َؾإَٔذا َؾارُٔض َوالزُّوُو ُيػٔیلُو



 

 

 اِلَعزِٔل َؾَكاَل صَُو اِلَوأِدُ اِلَخفٔیُّ 

اہم تنب فبہ ےس رفاتی ےہ ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ااحسؼ ، ٰییحی نب اویب، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ، اعہشئ، دج

 َ( یک احتل ںیم امجع رکےن ےس عنم رکےن اک ارادہ ایک۔ وبہج اےکس ہک 
ن 

 

ع

ےن یبن ےس انس۔ آپ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن دفدھ الپےن )

وہات افر ںیم ےن  ااکس زلاک فیعض وہ اجات ےہ۔ رھپ ںیم ےن داھکی وت افرس افر رفؾ ےک ولگ یھب ااسی رکےت ںیہ افر ایکن افالد وک رضر ہ ںی

 آپ ےس ولوگں وک زعؽ یک ابن  درایتف رکےت وہےئ انس۔ آپ ےن رفامای فہ وت ہیفخ زدنہ دروگر رکان ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب اقحس، ٰییحی نب اویب، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ، اعہشئ، دجاہم تنب فبہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ الپےن یک احتل ںیم امجع رکان؟

     169    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسناء بيت یزیذ ہظاو بً عنار، یحٌٰی بً حنزہ، عنزو بً مہحز، ابی مشله، اسناء بيت یزیذ بً سهً ، :  راوی

َُّط َسنَٔع أَبَاُظ اِلُنَضا ٕ أَى ًٔ ُمَضأجز ًِ َعِنزٔو بِ ًُ َحِنزََة َع ثََيا یَِحٌَی بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحذَّ ُث َع ًَ أَبٔی ُمِشلٕٔه یَُحذِّ ٔجَز بِ

ََّضا َسنٔ  َتُط أَى ََ ًٔ َوکَاىَِت َمِو َه ًٔ الشَّ َدُنِه أَِسَناَئ بِٔئت َیزٔیَذ بِ ََ ََ َتِكُتلُوا أَِو َه َيُكوُل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َعِت َرُسوَل اہللٔ َػل

َعطُ  َّی َيَِصَ ٔ َُفَٔسطٔ َحً ٌَّ اِلَػِیَل َلُیِذرُٔک اِلَؿارَٔض َعلَی َهِضز ٔ ٔ إ ا َؾَوالَّٔذی َنِؿٔسی بَٔیٔذظ  َٔسًّ

رز، ایب ملسم
 ح 
مہ

، اامسء تنب زیدی نب  نک ، اامسء تنب زیدی ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن انس ہک یبن رکمی اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، رمعف نب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت ےھت اینپ افالد وک وپدیشہ لتق ث  رکف۔ اس ذات یک مسق ! سج ےک اہ ھت ںیم ریمی )یلص اہلل ہیلع 

 َ نکار وک اےنپ وھگڑے ےس رگاداتی
ن 

 

ع

  ےہ اس فتق اک  رکات ےہ ۔فآہل فملس( یک اجؿ ےہ 

رز، ایب ملسم، اامسء تنب زیدی نب  نک ، اامسء تنب زیدی :  رافی
 ح 
مہ

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، رمعف نب 



 

 

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

  

 وجاخوتؿ اےنپ وشرہ وک فیلکت اچنہپےئ ۔

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وجاخوتؿ اےنپ وشرہ وک فیلکت اچنہپےئ ۔
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 محنذ بً بظار، مومل، سؿیاٌ، اعنع، ساله بً ابی جعذ، ابوامامہ :  راوی

ثََيا ُسِؿیَ  ْل َحذَّ ثََيا ُمَدمَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی أَُماَمَة َقاَل أََتِت َحذَّ ًٔ أَبٔی اِلَحِعذٔ َع ًِ َسالٔٔه بِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ٌُ َع ا

ٌٔ َلَضا َقِذ َحَنَلِت أََحَذصَُنا َوهَٔی َتُكودُ اِْل  ا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِمَزأَْة َمَعَضا َػبٔیَّ َّی اہللُ الئَّيیَّ َػل  َِخَ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ًَّ اِلحَ  َل ُمَؼلَِّیاتُُض َْ ًَّ َد ََٔی أَِزَوأجضٔ ََ َما َیأِتٔيَن إ  يَّةَ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َحأمََلْت َوالَٔذاْت َرحامَٔیْت َلِو

دمحم نب اشبر، وملم، ایفسؿ، اشمع، اسمل نب ایب دعج، اوباامہم ےس رفاتی ےہ۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی 

۔ اس ےک دف ےچب ےھت۔ اکی وک وگد ںیم ےئل وہےئ یھت دفرسے وک چنیھک ریہ یھت۔ آپ ےن رفامای ہی وعرںیت وچبں وک وعرت آیئ

ااھٹےن فایل دیپا رکےن فاایل ےنپ وچبں رپ رمح رکےن فاایلں ارگ اےنپ وشرہفں وک فیلکت ہن اچنہپںیئ وت وجاؿ ںیم ےس امنزی ںیہ فہ تنج 

 ںیم اجںیئ ۔

 اشبر، وملم، ایفسؿ، اشمع، اسمل نب ایب دعج، اوباامہمدمحم نب  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وجاخوتؿ اےنپ وشرہ وک فیلکت اچنہپےئ ۔
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 عبذالوہاب بً ؿحاک، اسناعیل بً عیاغ، بحير بً سعذ، ْالذ بً معذاٌ، نثير بً مزہ، معاذ بً جبل :  راوی

 ًٔ الٔذٔ بِ َْ  ًِ ًٔ َسِعٕذ َع ٔ بِ ًِ بَٔحير ًُ َعیَّإغ َع ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ أک َحذَّ حَّ َـّ ًُ ال ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب بِ ًٔ َحذَّ ٔ بِ ًِ َنثٔير ٌَ َع  َمِعَذا

ََ تُِدذٔی اِمَزأَْة َزِوَجضَ  َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َجَبٕل َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ُمَعاذٔ بِ ًِ اِلُحورٔ ُمزََّة َع ََّ َقاَلِت َزِوَجُتطُ ٔم ٔ ا إ

ٌِ يُ  ََّنا صَُو عِٔيَذٔک َدْٔیْل أَِوَطَک أَ ََ تُِدذٔیطٔ َقاَتَلٔک اہللُ َؾإٔى  َؿارَٔقٔک إَٔلِيَيااِلٔعئن 

دبعاولاہب نب احضک، اامسلیع نب ایعش، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریثک نب رمہ، اعمذ نب لبج ےس رمفی ےہ ہک یبن ےن رفامای 

 اتس فہ وکیئ اخوتؿ وج اےنپ وشرہ وک اذیاء اچنہپےئ وت تنج یک وحرںی وج اس رمد ےئلیک صتخم ںیہ یتہک ںیہ اہلل ےھجت ربابد رکے اس وک ث 

 ریتے اپس دنچ رفز ےئلیک ارتا ےہ افر رقبی یہ ےہ ہک ھجت وک وھچڑ رک )فاسپ( امہرے اپس ولٹ آےئ اگ۔

 دبعاولاہب نب احضک، اامسلیع نب ایعش، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریثک نب رمہ، اعمذ نب لبج :  رافی

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

  

 رحاؾ الحؽ وک رحاؾ ہ ںی رکات۔

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رحاؾ الحؽ وک رحاؾ ہ ںی رکات۔
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 نز بً ْلابیحٌٰی بً معلی بً ميؼور، اسحل بً محنذ، عبذاہلل بً عنز، ىاؾع، ابً عنز، حرضت ع :  راوی

 ًُ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ؤیُّ َحذَّ ٕذ اِلََفِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًٔ َمِيُؼوٕر َحذَّ َّی بِ ًُ ُمَعل ثََيا َیِحٌَی بِ ٌَّ َحذَّ ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع  عَُنَز َع

اُو  ُو اِلََحَ ََ یََُحِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل   اِلَحََلَل  الئَّيیَّ َػل



 

 

ی نب وصنمر، ااحسؼ نب دمحم، دبعاہلل نب رمع، انعف، انب رمع، رضحت رمع نب اطخب ےن ایبؿ ایک ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ضعل

 ٰییحی نب 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای رحاؾ الحؽ وک رحاؾ ہ ںی رکات۔

ی نب وصنمر، اقحس نب دمحم، دبعاہلل نب رمع،  :  رافی

ضعل

 انعف، انب رمع، رضحت رمع نب اطخبٰییحی نب 

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

  

 الطؼ اک ایبؿ : ابب

 الطؼ اک ایبؿ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ اک ایبؿ۔
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سویذ بً سعیذ، عبذاہلل بً عامز بً زرارہ، مرسوم بً مززباٌ، یحٌٰی بً زِّکیا، ػالح بً وی، سلنہ بً نہیل،  :  راوی

 سعیذ بً جبير، ابً عباض، اميرالنوميين حرضت عنز بً ْلاب

ًُ اِلنَ  وُم بِ ًٔ ُزَراَرَة َوَمرِسُ ٔ بِ ًُ َعأمز ًُ َسٔعیٕذ َوَعِبُذ اہللٔ بِ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًٔ أَبٔی َحذَّ یَّا بِ ًُ َزَِّکٔ ثََيا َیِحٌَی بِ ٌٔ َقالُوا َحذَّ زُِزبَا

 ًِ ًٔ َعبَّإض َع ًِ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ ًٔ ُنَضِیٕل َع ًِ َسَلَنَة بِ ًٔ وَٓیٕ َع ًٔ َػالٔٔح بِ ًِ َػالٔٔح بِ ٌَّ َزائَٔذَة َع أب أَ ًٔ اِلَخلَّ  عَُنَز بِ

َّی اہللُ َعلَ   ِیطٔ َوَسلََّه كَلََّل َحِؿَؼَة ثُهَّ َراَجَعَضاَرُسوَل اہللٔ َػل

 َ، دیعس نب ریبج، انب 
 ن 
کہ

نکدی نب دیعس، دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ، رسمفؼ نب رمزابؿ، ٰییحی نب زرکای، اصحل نب  ی، ہملس نب 

وملنینم دیسہ ہصفح وک الطؼ دی ابعس، اریماوملنینم رضحت رمع نب اطخب ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؾ ا

 رھپ اؿ ےس )اہلل زعفلج ےک رفامؿ فہ رفزہ رےنھک فایل ابعدت رکےن فایل افر تنج ںیم ریتی ویبی ےہ ہک فہج ےس( رتعج رکیل۔



 

 

 َ، دیعس نب :  رافی
 ن 
کہ

ریبج،  نکدی نب دیعس، دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ، رسمفؼ نب رمزابؿ، ٰییحی نب زرکای، اصحل نب  ی، ہملس نب 

 انب ابعس، اریماوملنینم رضحت رمع نب اطخب

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ اک ایبؿ۔
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 ومل، سؿیاٌ، ابی اسحل، ابوبزدہ، ابوموسیمحنذ بً بظار، م :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًِ أَبٔی بُزَِدَة َع ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ْل َحذَّ ثََيا ُمَدمَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ی ُموَسی َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َحذَّ

َه َما بَاُل أَِقَواوٕ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ اہللٔ َيُكوُل أََحُذصُِه َقِذ كَلَِّكُتٔک َقِذ َراَجِعُتٔک َقِذ كَلَِّكُتٔک َػل ٌَ بُٔحُذود  َیِلَعبُو

دمحم نب اشبر، وملم، ایفسؿ، ایب ااحسؼ ، اوبربدہ، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارااشد رفامای اؿ 

 زعفلج ےک ااماامت ےس ک لی رکےت ںیہ۔ وکیئ اتہک ےہ ںیم ےن ھجت وک الطؼ دی ہ ںی روجع ایک ولوگں یک ایک احتل وہیئگ ےہ وج اہلل

 ہ ںی الطؼ دی۔

 دمحم نب اشبر، وملم، ایفسؿ، ایب اقحس، اوبربدہ، اوبومیس :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ اک ایبؿ۔

     175    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 نثير بً عبیذ الحنصی، محنذ بً ْالذ، عبیذاہلل بً ولیذ، محارب بً دثار، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ ًُ عُبَِیٕذ اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ ثََيا َنثٔيرُ بِ ًِ َحذَّ ًٔ دٔثَإر َع ًِ ُمَحارٔٔب بِ افٔیِّ َع ًٔ اِلَولٔیذٔ اِلَوػَّ ًِ عُبَِیذٔ اہللٔ بِ الٕٔذ َع َْ  ًُ بِ

ََٔی اہللٔ ال َه أَبَِػُف اِلَحََلٔل إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ََلُم َعِبٔذ اہللٔ بِ  لَّ

 نب اخدل،  دیب اہلل نب فدیل، احمرب نب دتبر، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ریثک نب  دیب ایصمحل، دمحم

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای الحؽ ےئک ےئگ اکومں ںیم ےس اہلل زعفلج وک بس ےس زایدہ اندنسپ )زیچ( الطؼ ےہ۔

 نب فدیل، احمرب نب دتبر، رضحت دبعاہلل نب رمعریثک نب  دیب ایصمحل، دمحم نب اخدل،  دیباہلل  :  رافی

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

  

 تنس الطؼ اک ایبؿ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 تنس الطؼ اک ایبؿ ۔

     176    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ادریص، عبیذاہلل ، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  ویرا

 ًِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ًُ إِٔدرٔیَص َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ِكُت اِمَزأَتٔی َوهَٔی َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل كَلَّ ابِ

َّی َتِلُضَز ثُهَّ َحائْٔف ؾَ  َه َؾَكاَل ُمزُِظ َؾِليَُرأجِعَضا َحً َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ َذَِّکَ َذلَٔک عَُنزُ لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ٔ  َتٔحیَف ثُهَّ َتِلُضَز ثُهَّ إ

ةُ الًَّٔ  ََّضا اِلٔعذَّ ٌِ َطاَئ أَِمَشَهَضا َؾإٔى ٔ ٌِ یَُحأمَعَضا َوإ  ی أََمَز اہللُ َطاَئ كَلََّكَضا َقِبَل أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی،  دیب اہلل ، انعف، رضحت انب رمع ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ 

دی۔ رضحت رمعےن یبن ےس ااکس ذرک ایک وت آپ ےن رفامای اےس وہک رتعج رکےل اہیں کت ایکس ویبی ضیح ےس اپک وہ اجےئ رھپ 

افر اس ےس اپک وہ اےکس دعب ارگ وخاشہ وہ وت الطؼ دے امجع ےس لبق افر ارگ اچےہ وت اکنح ںیم رےھک افر یہی دعت ےہ ضیح آےئ 



 

 

 وعروتں یک سج اک اہلل زعفلج ےن مکح رفامای

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی،  دیباہلل ، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 تنس الطؼ اک ایبؿ ۔

     177    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، یحٌٰی بً سعیذ، سؿیاٌ، ابی اسحل، ابواحوؾ، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ثََيا مُ  ًِ َعِبٔذ اَحذَّ ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ًُ َسٔعیٕذ َع ثََيا َیِحٌَی بِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ہللٔ َقاَل كَََلُم َحنَّ

ٔ ٔجَناعٕ  ًِ َغيِر ٌِ یَُللَِّكَضا كَاصّٔزا ٔم يَّةٔ أَ  الشُّ

اوحص، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن اہک تنس رطےقی ےس الطؼ دانی ہی ےہ ہک دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، ایفسؿ، ایب ااحسؼ ، اوب

 وعرت وک ضیح ےس رفاتغ اپےن ےک دعب الطؼ دے افر اس رہط ںیم امجع ہن رکے۔

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، ایفسؿ، ایب اقحس، اوباوحص، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 تنس الطؼ اک ایبؿ ۔

     178    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 علی بً مینوٌ، حؿؽ بً غیاث، اعنع، ابی اسحل، ابواحوؾ، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ثََيا َعلٔیُّ 
ًِ عَ  َحذَّ ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ًُ غَٔیإث َع ثََيا َحِؿُؽ بِ ِّیُّ َحذَّ ٌٕ الزَّق ًُ َمِیُنو ِبٔذ اہللٔ َقاَل فٔی بِ

الَٔثَة كَلََّكَضا َو  ٕ َتِللٔیَكّة َؾإَٔذا كَُضَزِت الثَّ يَّةٔ یَُللُِّكَضا عِٔيَذ کُلِّ كُِضز ْة كَََلٔم الشُّ ـَ  َعَلِیَضا َبِعَذ َذلَٔک َحِی

یلع نب ومیمؿ، صفح نب ایغث، اشمع، ایب ااحسؼ ، اوباوحص، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن ایبؿ ایک الطؼ اک تنس رطہقی ےہ ہک 

 وعرت وک رہط ںیم اکی الطؼ دے بج رسیتی ابر اپک وہ وت آرخی الطؼ دے افر اس ےک دعب دعت اکی ضیح وہی۔

 ومیمؿ، صفح نب ایغث، اشمع، ایب اقحس، اوباوحص، رضحت دبعاہلل نب دوعسدیلع نب  :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 تنس الطؼ اک ایبؿ ۔

     179    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی، عبذاَعلی، ہظاو ، محنذ، یوىص بً جبير، ابوغَلب، ابً عنز، یوىص بً جبير :  راوی

 ُ ًِ یُوى ٕذ َع ًِ ُمَحنَّ ثََيا صَٔظاْو َع ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َقاَل َحذَّ ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ٕب َقاَل َحذَّ ٕ أَبٔی َغَلَّ ًٔ ُجَبيِر َص بِ

ًَ عَُنَز كَلََّل اِمَزأَ َس  ًِ َرُجٕل كَلََّل اِمَزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف َؾَكاَل َتِعزُٔف َعِبَذ اہللٔ بِ ًَ عَُنَز َع َتَی عَُنزُ أَِلُت ابِ َتطُ َوهَٔی َحائْٔف َؾأ

 ٔ ٌِ یَُزأجَعَضا ُقِلُت أَيُِعَتذُّ ب َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾأََمَزُظ أَ ٌِ َعَحزَ َواِسَتِحَنَل الئَّيیَّ َػل ٔ  تِٔلَک َقاَل أََرأَیَِت إ

رصن نب یلع، دبعاالیلع، اشہؾ ، دمحم، ویسن نب ریبج، اوبالغب، انب رمع، ویسن نب ریبج ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن انب رمع ےس وپاھچ اکی 

الطؼ دی اینپ وعرت وک احتل ضیح رمد ےن وعرت وک الطؼ دی احتل ضیح ںیم ؟ اوہنں ےن اہک انب رمع وک اچہپاتن ےہ۔ اوہنں ےن 

؟  ںیم وت رمع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ ےن مکح دای ہک فہ روجع رکے۔ ںیم ےن اہک ہی الطؼ امشر وہی ای ہ ںی

 اوہنں ےن اہک ریتا ایک ایخؽ ےہ ارگ فہ اعزج وہ ای امحتق رکے۔



 

 

 ، ویسن نب ریبج، اوبالغب، انب رمع، ویسن نب ریبجرصن نب یلع، دبعاالیلع، اشہؾ ، دمحم :  رافی

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

  

 احہلم وعرت اک الطؼ دےنی اک رطہقی ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 احہلم وعرت اک الطؼ دےنی اک رطہقی ۔

     180    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، محنذ بً عبذالزحنً، موَی، كلحہ، ساله، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ مُ  ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َمِوََی آٔل كَِلَحَة َحذَّ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ٔذ بِ َحنَّ

َّی اہللُ عَ  َّطُ كَلََّل اِمَزأََتطُ َوهَٔی َحائْٔف َؾَذَِّکَ َذلَٔک عَُنزُ لٔلئَّيیِّ َػل ًٔ عَُنَز أَى ًِ ابِ ًِ َسالٕٔه َع َلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل ُمزُِظ َؾِليَُرأجِعَضا َع

 اصْٔز أَِو َحأمْل ثُهَّ یَُللِِّكَضا َوهَٔی كَ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح، ومیل، ،ہحل، اسمل، رضحت انب رمع ےن الطؼ دی اینپ وعرت وک 

امای احتل ضیح ںیم۔ رضحت رمع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااکس ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف

 روجع رکے رھپ الطؼ دے بج فہ ضیح ےس اپک وہ ای احہلم وہ اجےئ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح، ومیل، ،ہحل، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 ااسی صخش وج اینپ ویبی وک اکی یہ سلجم ںیم نیت الطںیق ددیے ۔



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ااسی صخش وج اینپ ویبی وک اکی یہ سلجم ںیم نیت الطںیق ددیے ۔

     181    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 وزىاد، عامز، طعيی، عامز طعيیمحنذ بً رمح، لیث بً سعذ، اسحل بً ابی ُفوہ، اب :  راوی

 ًِ ًِ أَبٔی الزِّىَادٔ َع َوَة َع ًٔ أَبٔی َُفِ ًِ إِٔسَحَل بِ ًُ َسِعٕذ َع ثََيا اللَِّیُث بِ ًُ ُرِمٕح َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ِعٔيیِّ َقاَل ُقِلُت َحذَّ ٕ الظَّ  َعأمز

ًِ كَََلقٔٔک َقاَلِت كَلَّ  ثٔیىٔی َع َّی لَٔؿاكَٔنَة بِٔئت َقِیٕص َحذِّ ًٔ َؾأََجاَز َذلَٔک َرُسوُل اہللٔ َػل ََٔی اِلَیَن ارْٔد إ َْ َكىٔی َزِوظٔی ثَََلثّا َوصَُو 

 اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه 

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ااحسؼ نب ایب رففہ، اوبزاند، اعرم، یبعش، اعرم یبعش ےس رفاتی ےہ ںیم ےن افہمط تنب  سی ےس اہک مت اینپ 

ایبؿ رکف۔ اوہنں ےن اہک ہک ریمے اخفدن ےن ھجم وک نیت الطںیق دںی افر فہ نمی وک اجےن فاال اھت۔ یبن رکمی یلص اہلل  الطؼ وک دحثی

 ہیلع فآہل فملس ےن اس )الطؼ( وک ربرقار راھک۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، اقحس نب ایب رففہ، اوبزاند، اعرم، یبعش، اعرم یبعش :  رافی

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

  

 روجع )دعبازالطؼ( اک ایبؿ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 روجع )دعبازالطؼ( اک ایبؿ ۔

     182    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً عبذاہلل بً طخير، عنز بً حؼين، مْف بً طخيربَش بً ہَلل، جعَف بً سلامیٌ، یزیذ ، مْف ب :  راوی



 

 

 ِّ َْ ًِ ُم ًِ یَزٔیَذ الزِِّطٔک َع َبعٔیُّ َع ُـّ ٌَ ال ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َجِعََفُ بِ وَّاُف َحذَّ ًُ صََٔلٕل الؼَّ ثََيا بَِٔشُ بِ ٔ َحذَّ ير خِّ ًٔ الظِّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٔف بِ

 ًِ ًَ اِلُحَؼئِن ُسئَٔل َع ٌَ بِ ٌَّ عِٔنَزا ٌُ  أَ ََ َعلَی َرِجَعتَٔضا َؾَكاَل عِٔنَزا َرُجٕل یَُللُِّل اِمَزأََتطُ ثُهَّ َيَكُع بَٔضا َوَلِه ُيِظضِٔذ َعلَی كَََلقَٔضا َو

ٔ ُسيَّٕة أَِطضِٔذ َعلَی كَََلقَٔضا َوَعلَی َرِجَعتَٔضا ٔ ُسيَّٕة َوَراَجِعَت بَٔػيِر  كَلَِّكَت بَٔػيِر

رزاؿ نب ،نیص ےس رشب نب الہؽ، رفعج نب امیلسؿ، 
م
ی ع ہ 

زیدی ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رمع نب ،نیص، رطمػ نب ریخش ےس رفاتی 

درایتف ایک ایگ ہک اکی صخش الطؼ دے اینپ ویبی وک رھپ اس ےس امجع رکے افر ہن الطؼ رپ اس ےن یسک وک وگاہ ایک افر ہن یہ روجع 

وجع یھب الخػ تنس ایک۔ الطؼ رپ یھب ولوگں وک وگاہ رکے افر روجع رپ؟ رمعاؿ ےن اہک اس ےن الطؼ یھب تنس ےک الخػ دی افر ر

 رپ یھب۔

 رشب نب الہؽ، رفعج نب امیلسؿ، زیدی ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رمع نب ،نیص، رطمػ نب ریخش :  رافی

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

  

 یک دیپاشئ اسیک ھت یہ احہلم اخوتؿ اب ہن وہاجےئ ی۔ ہچب

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہچب یک دیپاشئ اسیک ھت یہ احہلم اخوتؿ اب ہن وہاجےئ ی۔

     183    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، عواو، او کلثوومحنذ بً عنز بً ہیاد، قبیؼہ بً عكبہ، سؿیاٌ، عنزو بً مینوٌ، زبير :  راوی

ًٔ َمیِ  ًِ َعِنزٔو بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ًُ عُِكَبَة َحذَّ ثََيا َقبٔیَؼُة بِ إد َحذَّ ًٔ َصیَّ ًُ عَُنَز بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ٔ بِ ًِ الزُّبَيِر ًِ أَبٔیطٔ َع ٌٕ َع ُنو

َُّط کَاىَِت عِٔيَذُظ أُوُّ کُِلُثووٕ بِٔيُت عُِكَبَة َؾَك  اؤ أَى ََٔی اِلَعوَّ َد إ اَلِت َلطُ َوهَٔی َحأمْل كَیِِّب َنِؿٔسی بَٔتِللٔیَكٕة َؾَللََّكَضا َتِللٔیَكّة ثُهَّ َِخَ

َّی اہللُ َعلَ  َذَعَضا اہللُ ثُهَّ أَتَی الئَّيیَّ َػل َْ َذَعِتىٔی  َْ َجَع َوَقِذ َوَؿَعِت َؾَكاَل َما َلَضا  ََلةٔ َُفَ اِکٔهَتاُب ِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل َسَبَل الؼَّ

ََٔی َنِؿٔشَضا ُلِبَضا إ ِْ  أََجَلُط ا



 

 

دمحم نب رمع نب ایہج، ہصیبق نب ہبقع، ایفسؿ، رمعف نب ومیمؿ، زریب، وعاؾ، اؾ وثلکؾ ےس رمفی ےہ ہک اؿ ےک اکنح ںیم اؾ وثلکؾ تنب 

دے دی۔ رھپ امنز زپھ رک  ہبقع ںیھت۔ اوہنں ےن زریب ےس اہک ریما دؽ وخش رک دف اکی الطؼ دے رک۔ اوہنں ےن اکی الطؼ اوکس

فاسپ ولےٹ وت فہ ہچب نج  یک یھت۔ زریب ےن اہک وہا اس وک اس ےن ھجم ےس ورک ایک اہلل اعتیل اس ےس ورک رکے )دبہل دے( رھپ انجب 

 یبن ےک اپس آےئ۔ آپ ےن رفامای اہلل یک اتکب یک اعیمد سگر یئگ۔

 ف نب ومیمؿ، زریب، وعاؾ، اؾ وثلکؾدمحم نب رمع نب ایہج، ہصیبق نب ہبقع، ایفسؿ، رمع :  رافی

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

  

 فافت اپ اجےن فاےل صخش یک احہلم ویبی یک دعت ہچب ےتنج اس ھت یہ وپری وہاجیگیئ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  دعت ہچب ےتنج اس ھت یہ وپری وہاجیگیئ۔فافت اپ اجےن فاےل صخش یک احہلم ویبی یک

     184    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواحوؾ، ميؼور ، ابزاہیه، اسود، ابی سيابل سے مزوی ےہ سبعیہ اسلنیہ :  راوی

ثََيا أَبُو ا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َيابٔٔل َقاَل َوَؿَعِت َحذَّ ًِ أَبٔی الشَّ ٔ َع ًِ اِْلَِسَود ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ َمِيُؼوٕر َع ِْلَِحَؤؾ َع

ا َتَعلَّ  ًَ َلِیَلّة َؾَلنَّ ی ٕع َوعَِٔشٔ ـِ ٔ ٔ َزِؤجَضا بٔب ُة بِٔيُت اِلَحارٔٔث َحِنَلَضا َبِعَذ َوَؾاة َؾِت ُسبَِیَعُة اِْلَِسَلنٔیَّ ًِ نَٔؿأسَضا َتَظوَّ  ِت ٔم

ٌِ َتِؿَعِل َؾَكِذ َمَضی  ٔ َه َؾَكاَل إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  أََجلَُضاَؾٔعیَب َذلَٔک َعَلِیَضا َوذُِّٔکَ أَِمزَُصا لٔلئَّيیِّ َػل

ن ہ وج احرث یک یٹیب یھت اےنپ اخفدن یک
م
سل
ن ہ ا
فافت  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، وصنمر ، اربا،می، انکد، ایب انسلب ےس رمفی ےہ سب غ

 ےک دعب سیب دؿ دعب ہچب ینج۔ بج افنس افرغ وہیئ وت اس ےن انبؤ اگنسر ایک۔ ولوگں وک ااھبنچ وہا افر اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےس ااکس احؽ ایبؿ ایک۔ آپ ےن رفامای ےب کش فہ اگنسر رکے۔ ایکس دعت لمکم وہ یک ۔

ن ہاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص،  :  رافی
م
سل
ن ہ ا
 وصنمر ، اربا،می، انکد، ایب انسلب ےس رمفی ےہ سب غ



 

 

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 فافت اپ اجےن فاےل صخش یک احہلم ویبی یک دعت ہچب ےتنج اس ھت یہ وپری وہاجیگیئ۔

     185    حذیث                               وجلذ دو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً مشہز، داؤد بً ابی ہيذ، طعيی ، مرسوم اور عنز بً عتبہ :  راوی

ِعئ  ًِ الظَّ ًٔ أَبٔی صِٔيٕذ َع ًِ َداُوَد بِ ٕ َع ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ عُتَِبَة َحذَّ وٕم َوَعِنزٔو بِ ًِ َمرِسُ یِّ َع

ََّضا َوَؿَعِت  ًِ أَِمزَٔصا َؾَهتََبِت إَٔلِیضَٔنا إٔى ىَٔضا َع ََ
َ ََٔی ُسبَِیَعَة بِٔئت اِلَحارٔٔث َيِشأ َُّضَنا َنتََبا إ َبِعَذ َوَؾاةٔ َزِؤجَضا بَٔخِنَشٕة أَى

أَِت َتِللُُب اِلَخيَِر َؾَنزَّ  ًَ َؾَتَضیَّ ی ٕ  َوعَِٔشٔ ی آِٔخَ اِْلََجَلئِن أَِرَبَعَة أَِطُضز ِعٔت اِعَتذِّ ًُ َبِعَهٕک َؾَكاَل َقِذ أََِسَ َيابٔٔل بِ بَٔضا أَبُو الشَّ

َه َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ اِسَتِػَٔفِ َٔی َقاَل َوؾٔیَه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ا َؾأََتِیُت الئَّيیَّ َػل بَرِ َوَعَِشّ ِْ
َ ٌِ َوَجِذٔت َذاَک َؾأ ٔ تُُط َؾَكاَل إ

ظٔی  َزِوّجا َػالّٔحا َؾَتزَوَّ

 ی عہ تنب احرث وک اھکل 
اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، داؤد نب ایب دنہ، یبعش ، رسمفؼ افر رمع نب  ہبت ےس رمفی ےہ اؿ دفونں ےن سب

ؿ دعب ہچب انج رھپ اوہنں ےن ایتری یک اکنح یک وت ااکناحؽ وپاھچ۔ اوہنں ےن وجاب اھکل ہک اوہنں ےن اےنپ اخفدن یک فافت ےک سیچپ د

اؿ ےس اوباانسللب ےن اہک وت ےن تلجع یک دعت وپری رک ینعی اچر ےنیہم دس دؿ۔ ہی نس رک فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

راشد رفامای ایک وہا؟ اانپ وپرا احؽ ایبؿ ایک۔ آںیئ افر رعض ایک ای رنکؽ اہلل ! ریمے ےئل داع رفامےیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

 آپ ےن رفامای ارگ کین صخش لم اجےئ وت اکنح رکےل ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، داؤد نب ایب دنہ، یبعش ، رسمفؼ افر رمع نب  ہبت :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فافت اپ اجےن فاےل صخش یک احہلم ویبی یک دعت ہچب ےتنج اس ھت یہ وپری وہاجیگیئ۔

     186    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

  :  راوی

ثََيا عَ  ََ َحذَّ إر َقا ًُ َبظَّ ُذ بِ ًُ َعلٓٔیٕ َوُمَحنَّ ثََيا َنَِصُ بِ ًٔ َحذَّ ًِ اِلنِٔشَورٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ َداُوَد َحذَّ ِبُذ اہللٔ بِ

ًِ نَٔؿأسَضا ٌِ َتِئهَح إَٔذا َتَعلَِّت ٔم َّى اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أََمَز ُسبَِیَعَة أَ ٌَّ الئَّيیَّ َػل َمَة أَ  َمَِخَ

نب داؤد ، اشہؾ نب رعفہ ، وسمر نب رخمہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ےن رصن نب یلع ، دمحم نب اشبر، دبعاہلل 

ن ہ وک مکح رفامای ہک اکنح رک یتکس ےہ بج اےنپ افنس ےس رفاتغ احلص رکے ینعی اپک وہاجےئ وت۔
م
سل
 ی عہ ا
 سب

  :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 فافت اپ اجےن فاےل صخش یک احہلم ویبی یک دعت ہچب ےتنج اس ھت یہ وپری وہاجیگیئ۔

     187    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً مشعودمحنذ بً مثىی، ابومعاویہ، اعنع، مشله، مرسوم، حرضت عبذاہلل ب :  راوی

ًِ َعِبذٔ  وٕم َع ًِ َمرِسُ ًِ ُمِشلٕٔه َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع ًُ اِلُنَثىَّی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َمِشُعودٕ َقاَل َواہللٔ َحذَّ اہللٔ بِ

ی َبِعَذ أَِرَبَعةٔ  َعيَّاُظ َْلُىِزَٔلِت ُسوَرةُ اليَِّشأئ اِلُكَِصَ ََ ًِ َطاَئ  ا َلَن ٕ َوَعَِشّ  أَِطُضز

دمحم نب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس رمفی ےہ اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق ! وج وکیئ اچےہ مہ 

 ےس اعلؿ رکےل ہک نکرۃ اسنء رصتخم )نکرۃ الطؼ( اس آتی ےک دعب ارتی سج ںیم اچر ےنیہم دس دؿ یک دعت اک مکح دای ایگ ےہ۔



 

 

 دمحم نب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  یراف

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

  

 ویبہ دعت اہکں وپری رکے؟

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ دعت اہکں وپری رکے؟

     188    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، ابوْالذ، سلامیٌ بً حیاٌ، سعذ بً اسحام بً نعب بً عحزة، زیيب بيت زیيب بً نعب بً  :  راوی

 عحزہ

 ًِ ٌَ َع ا ًُ َحیَّ ٌُ بِ الٕٔذ اِْلَِحَنزُ ُسَلامِیَ َْ ثََيا أَبُو  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ  َحذَّ ًٔ عُِحَزَة َع ًٔ َنِعٔب بِ ًٔ إِٔسَحَل بِ َسِعٔذ بِ

ِيَعَة بِٔيَت َمالٕٔک  َتُط اِلَُفَ ِْ ُ ٌَّ أ ًٔ عُِحَزَة َوکَاىَِت َتِحَت أَبٔی َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیِّ أَ َد َزِوظٔی فٔی كََلٔب َزیَِيَب بِٔئت َنِعٔب بِ َقاَلِت َِخَ

ٔف اِلَك  َ َْ ٔ ًِ َدارٔ أَصِلٔی أَِعََلٕد َلُط َؾأَِدَرَنُضِه ب ًِ دُورٔ اِْلَِنَؼارٔ َطأسَعٕة َع ُذوؤ َؾَكَتلُوُظ َؾَحاَئ ىَِعُی َزِوظٔی َوأَىَا فٔی َدإر ٔم

َه َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ َجاَئ ىَِعُی َزِوظٔی َوأَىَا فٔی َدإر َط  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َدارٔ َؾأََتِیُت الئَّيیَّ َػل َوتٔی  أسَعٕة َع ِْ ٔ أَصِلٔی َوَدارٔ إ

 َ ٌَ َٔی َؾأ ٌِ َتأَِذ ٌِ َرأَیَِت أَ ََ َداّرا یَِنلٔهَُضا َؾإٔ َّ َورٔثُِتُط َو ََ َما َّ یُِئؿُل َعلَیَّ َو َّطُ َوَلِه یََذِع َما َوتٔی َؾإٔى ِْ ٔ ِلَحَل بَٔذارٔ أَصِلٔی َوَدارٔ إ

ََٔیَّ َوأَِجَنُع َٔی فٔی َبِعٔف أَِمزٔی قَ  ٌٔ َرُسؤل أََحبُّ إ یَزّة َعِیىٔی لَٔنا َقَضی اہللُ َٔی َعلَی لَٔشا ِجُت ََقٔ ٌِ ٔطِْٔت َقاَلِت َؾََخَ ٔ اَل َؾاِؾَعلٔی إ

َّی إَٔذا ُنِيُت فٔی اِلَنِشحٔٔذ أَِو فٔی َبِعٔف اِلُحِحَزةٔ َدَعانٔی َؾَكاَل َن  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َحً ـَ َزَعِنٔت َقاَلِت اہللٔ َػل َؾَكَؼِؼُت َعَلِیطٔ  ِی

 ٔ َّی َیِبلَُؼ اِکٔهَتاُب أََجَلُط َقاَلِت َؾاِعَتَذِدُت ؾ اَؾَكاَل اِمهُثٔی فٔی بَِيتٔٔک الَّٔذی َجاَئ ؾٔیطٔ ىَِعُی َزِؤجٔک َحً ٕ َوَعَِشّ  یطٔ أَِرَبَعَة أَِطُضز

بنی تنب زبنی نب بعک نب رجعہ ےس رمفی ےہ وج اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، امیلسؿ نب ایحؿ، دعس نب ااحسؼ نب بعک نب رجعة، ز

اوبدیعس دخری ےک اکنح ںیم ںیھت ہک ریمی  نہ رفہعی تنب امکل ےن اہک ریما اخفدن اےنپ یمجع الغومں وک ڈوھڈنےن الکن افر اوکن اپای 

ںیم ااصنر ےک رھگ ںیم یھت وج  )العہق( دقفؾ ےک انکرہ رپ نکیل الغومں ےن اوکس امر ڈاال ریمے اخفدن ےک رمےن یک ربخ یچنہپ سج فتق



 

 

ریمی راہشئ ےس دفر اھت۔ ںیم یبن ےک اپس آیئ افر رعض ایک ای رنکؽ اہلل ! ریمے اخفدن یک ومت یک االطع آیئ ےہ افر ںیم دفرسے 

فارث رھگ ںیم وہں وج دفر ےہ ریمے افر ریمے اھبویئں ےک رھگ ےس افر ریمے اخفدن ےن ھچک فرہث ہ ںی وھچڑا سج وک رخچ رکفں ای 

ونبں۔ ہن یہ ریما ذا  رھگ ےہ۔ اب ارگ آپ ااجزت رمتمح رفامںیئ وت ںیم اےنپ رہتش دارفں افر اھبویئں ےک رھگ ںیم یلچ اجؤں۔ ہی 

ےھجم انمبس اتگل ےہ ہک اس ےس ےھجم وہستل وہ اجےئ ی۔ آپ ےن رفامای ارگ وت اچیتہ ےہ وت ان ے یہ رکےل۔ رفہعی ےن اہک ںیم ہی نس 

 ےک(  م آںوھکں ےس  یلک ویکہکن اہلل ےن اےنپ رنکؽ یک زابؿ ابمرک رپ ریمے افدئہ اک مکح انزؽ ایک۔ ںیم دجسم ںیم رک )امرے وخیش

 رہ یہ یھت ای یسک رجحے ںیم ہک رھپ یبن ےن ےھجم البای افر رفامای وت ایک یتہک ےہ؟ ںیم ےن اسرا فاہعق ایبؿ ایک۔ آپ ےن رفامای ایس رھگ ںیم

 رمےن یک ربخ آیئ۔ اہیں کت ہک رقآؿ یک )اتبیئ یئگ( دمت وپری وہ اجےئ۔ اہجں ریتے اخفدن ےک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، امیلسؿ نب ایحؿ، دعس نب ااحسؼ نب بعک نب رجعة، زبنی تنب زبنی نب بعک نب رجعہ :  رافی

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

  

 دفراؿ دعت اخوتؿ رھگ ےس ابرہ اجیتکس ےہ ای ہ ںی ؟

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ دعت اخوتؿ رھگ ےس ابرہ اجیتکس ےہ ای ہ ںی ؟

     189    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 رعوہ، حرضت رعوہ محنذ بً یحٌٰی، عبذالعزیز بً عبذاہلل، ابً ابی زىاد، ہظاو بً :  راوی

ًِ صَٔظ  ٔ َع ًُ أَبٔی الزِّىَاد ثََيا ابِ ًُ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ِلُت َحذَّ َْ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َد َوَة َع ًٔ رُعِ اؤ بِ

ًِ أَصِلَٔک كُلَِّكِت َؾنَ  ٌَ َؾُكِلُت َلُط اِمَزأَْة ٔم بََرِتَيا َعلَی َمزَِوا ِْ َزِرُت َعَلِیَضا َوهَٔی َتِيَتكُٔل َؾَكاَلِت أََمَزِتَيا َؾاكَٔنُة بِٔيُت َقِیٕص َوأَ

ٌُ هَٔی أََمَزِتُضِه بَٔذلَٔک  ٌِ َتِيَتكَٔل َؾَكاَل َمزَِوا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أََمَزَصا أَ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َوةُ َؾُكِلُت أََما َو أَ اہللٔ َلَكِذ  َقاَل رُعِ

َؽ َلَضا َر  َْ ـَ َعَلِیَضا َؾلَٔذلَٔک أَِر ًٕ َوِحٕع َؾخٔی ٌَّ َؾاكَٔنَة کَاىَِت فٔی َمِشَه ٔ َّی اہللُ َعابَِت َذلَٔک َعائَٔظُة َوَقاَلِت إ ُسوُل اہللٔ َػل

 َعَلِیطٔ َوَسلََّه 



 

 

ت رعفہ ےس رمفی ےہ ہک ںیم رمفاؿ ےک اپس ایگ افر ںیم ےن دمحم نب ٰییحی، دبعازعلزی نب دبع اہلل، انب ایب زاند، اشہؾ نب رعفہ، رضح

اہک اہمتری مہ وقؾ وعرت وک الطؼ دی یئگ افر فہ ابرہ وھگیتم رھپ  ےہ۔ ںیم اس ےک اپس سگرا وت اس ےن اہک مہ وک افہمط تنب  سی ےن 

یک مسق !رضحت اعہشئ ےن بیع ایک افہمط یک اس اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھگ دبےنل یک ااجزت دی۔ رمفاؿ ےن اہک اہلل 

دحثی رپ افر اہک افہمط اکی اخیل اکمؿ ںیم یھت وت اےس وخػ وسحمس وہا اس ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکمؿ دبےنل یک 

 ااجزت رمتمح رفامیئ۔

 رعفہ دمحم نب ٰییحی، دبعازعلزی نب دبعاہلل، انب ایب زاند، اشہؾ نب رعفہ، رضحت :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ دعت اخوتؿ رھگ ےس ابرہ اجیتکس ےہ ای ہ ںی ؟

     190    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ؽ بً غیاث، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہ ػذيكہابوبْک بً ابی طيبہ، حؿ :  راوی

ًِ أَبٔیطٔ َقاَلِت ؾَ  َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًُ غَٔیإث َع ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ اكَٔنُة بِٔيُت َقِیٕص یَا َرُسوَل َحذَّ

ٌِ ُيِكَتَحَه َعلَیَّ َؾأََمزَ  اُف أَ َْ ِّی أَ ٔن ٌِ َتَتَحوََّل اہللٔ إ  َصا أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ےن ایبؿ ایک افہمط تنب  سی ےن اہک ای رنکؽ اہلل! وکیئ 

 )وچر ریٹلا( ریمے رھگ ںیم ہن سھگ آےئ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکس ااجزت رمتمح رفامیئ ہک فاہں ےس لکن ےل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دفراؿ دعت اخوتؿ رھگ ےس ابرہ اجیتکس ےہ ای ہ ںی ؟

     191    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سؿیاٌ بً ونیع، ح، احنذ بً ميؼور، ححاد بً محنذ، ابً جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز بً عبذ اہلل :  راوی

ذٕ  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َححَّاُد بِ ًُ َمِيُؼوٕر َحذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ثََيا َرِوْح ح و َحذَّ ًُ َونٔیٕع َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًٔ ُجَزیِٕخ َجنٔ  َحذَّ ًِ ابِ یّعا َع

ٌِ َتُحذَّ ىَِخَلَضا ؾَ  اَلًٔی َؾأََراَدِت أَ َْ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل كُلَِّكِت  ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َع بََرنٔی أَبُو الزُّبَيِر ِْ َد إَٔلِیطٔ َؾأََتِت أَ ٌِ َتَِخُ زََجَزَصا َرُجْل أَ

 َ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل بَل قٔی أَِو َتِؿَعلٔی َمِعزُوّؾاالئَّيیَّ َػل ٌِ َتَؼذَّ َّٔک َعَسی أَ ی ىَِخَلٔک َؾإٔى  ی َؾُحذِّ

ایفسؿ نب فعیک، ح، ادمح نب وصنمر، اجحج نب دمحم، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ۔ ریمی اخہل وک الطؼ 

وت اکی صخش ےن اہ ںی رھگ ےس ےنلکن رپ ہیبنت یک۔ فہ یبن ےک اپس آںیئ۔  دی یئگ رھپ اوہنں ےن ارادہ ایک اینپ وجھکرفں )اک ابغ( اکےنٹ اک

 آپ ےن اراشد رفامای ہ ںی ! وت اکٹ اینپ وجھکرفں وک اےئلس ہک وت دصہق دے ی ای درگی کین اکؾ رس ااجنؾ دے ی۔

  دبع اہللایفسؿ نب فعیک، ح، ادمح نب وصنمر، اجحج نب دمحم، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب :  رافی

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

  

 سج وعرت وک الطؼ دی اجےئ وت دعت کت وشرہ رپ راہشئ فہقفن دانی فابج ےہ ای ہ ںی ؟

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 فابج ےہ ای ہ ںی ؟ سج وعرت وک الطؼ دی اجےئ وت دعت کت وشرہ رپ راہشئ فہقفن دانی

     192    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، ابوبْک بً ابی جَـه بً ػخير، حرضت ؾاكنہ بيت قیص :  راوی

 ََ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٕ َحذَّ ًٔ ُػَخيِر ًٔ أَبٔی اِلَحِضٔه بِ ًِ أَبٔی بَِْکٔ بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ  َحذَّ



 

 

ٌَّ َزِوَجَضا كَلََّكَضا ثَََلثّا َؾَلِه یَِحَعِل َلَضا َرُسولُ  ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  اِلَعَذؤیِّ َقاَل َسنِٔعُت َؾاكَٔنَة بِٔيَت َقِیٕص َتُكوُل إ لََّه اہللٔ َػل

ََ َنَؿَكّة   ُسهِىَی َو

 رز، رضحت افہمط تنب  سی ےس رفاتی ےہ فہ یتہک ںیھت ہک 
ی

 

 
ص

م نب 

 

 ھض
ة

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوبرکب نب ایب 

۔ )ینعی ہن یہ اکمؿ دولاای اےکن اخفدن ےن اوکن نیت الطںیق دںی۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن اؿ ےئلیک ینکس دالیئ افر ہن یہ ہقفن

 افر ہن یہ رخہچ( ۔

 رز، رضحت افہمط تنب  سی :  رافی
ی

 

 
ص

م نب 

 

 ھض
ة

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوبرکب نب ایب 

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

  

 ؿالطؼ اک ایب :   ابب

 سج وعرت وک الطؼ دی اجےئ وت دعت کت وشرہ رپ راہشئ فہقفن دانی فابج ےہ ای ہ ںی ؟

     193    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، جزیز، مػيرہ ، طعيی، ؾاكنہ بيت قیص، حرضت ؾاكنہ بيت قیص :  راوی

 ٔ ًُ أَب ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ِعٔيیِّ َقاَل َقاَلِت َؾاكَٔنُة بِٔيُت َقِیٕص كَلََّكىٔی َزِوظٔی َعلَیَحذَّ ًِ الظَّ ًِ ُمػٔيَرَة َع ثََيا َجزٔیْز َع َعِضذٔ  ی َطِيَبَة َحذَّ

ََ ُس  َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َه ثَََلثّا َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ َنَؿَكةَ َرُسؤل اہللٔ َػل  هِىَی َلٔک َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، رجری، ریغمہ ، یبعش، افہمط تنب  سی، رضحت افہمط تنب  سی ےس رمفی ےہ ہک ےھجم ریمے اخفدن ےن دہع وبنی 

ؿ ےہ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ںیم نیت الطؼ دںی۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای )اے افہمط( ریتے ےئل ہن اکم

 ایہقفن ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رجری، ریغمہ ، یبعش، افہمط تنب  سی، رضحت افہمط تنب  سی :  رافی

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



 

 

  

 وبتق الطؼ ویبی وک ڑپکے دانی۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ے دانی۔وبتق الطؼ ویبی وک ڑپک

     194    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً مكذاو، ابواطعث، عبیذ بً قاسه، ہظاو بً رعوہ، عائظہ، عنزہ بيت جوٌ، حرضت عائظہ :  راوی

 ًُ ثََيا عُبَِیُذ بِ ًُ اِلنِٔكَذاؤ أَبُو اِْلَِطَعٔث اِلٔعِحلٔیُّ َحذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ َعائَٔظَة  َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ اِلَكأسٔه َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه حٔيَن أُِدَْٔلِت َعَلِیطٔ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌٔ َتَعوَّذَِت ٔم ٌَّ َعِنَزَة بِٔيَت اِلَحِو َؾَكاَل َلَكِذ عُِذٔت بُٔنَعاذٕ َؾَللََّكَضا أَ

َعَضا بَٔثََلثَٔة أَثَِوإب َرازٔقٔیَّةٕ َوأََمَز أَُس   اَمَة أَِو أََنّشا َؾَنتَّ

ادمح نب دقماؾ، اوباثعش،  دیب نب اقمس، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ، رمعہ تنب وجؿ، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ رمعہ تنب وجؿ ےن اہلل 

ےن رفامای وتےن ان ے )اہلل زعفلج( یک انپہ بلط  یک انپہ ام یگ آرضحنت ےس۔ بج فہ آپ ےک اپس الیئ یئگ وت اس ےن وعتذ زپاھ۔ آپ

 یک سج )اک یہ قح ےہ( ےس ہک انپہ امینگن اچےئہ ۔

 ادمح نب دقماؾ، اوباثعش،  دیب نب اقمس، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ، رمعہ تنب وجؿ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ارگ رمد الطؼ ےس ااکنری وہ؟

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رمد الطؼ ےس ااکنری وہ؟



 

 

     195    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عنزو بً ابی سلنہ، ابوحؿؽ، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً العاؾ :  راوی

ُذ بِ  ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعِنزٔو َحذَّ ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ ٕ َع ًِ ُزَصيِر يِّیٔسیُّ َع
ًُ أَبٔی َسَلَنَة أَبُو َحِؿٕؽ التَّ ثََيا َعِنزُو بِ ًِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ًٔ ُطَعِیٕب َع بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل إَٔذا ادََّعِت اِلَنزِأَةُ كَََلَم  ًِ الئَّيیِّ َػل ٔ َع ظ ًِ َجذِّ َزِؤجَضا َؾَحائَِت َعلَی َذلَٔک بَٔظاصٕٔذ َعِذٕل أَبٔیطٔ َع

ٌِ ىَکََل َؾيُهُولُطُ بَٔنِيزَٔلٔة َطاصٕٔذ آَِخَ َوَجاَز  ٔ اصٔٔذ َوإ ـَ بََلَلِت َطَضاَدةُ الظَّ ٌِ َحَل ـَ َزِوُجَضا َؾإٔ ٔ   كَََلُقطُ اِسُتِحل

ص ےس رمفی ےہ ہک بج وعرت ہی دوعی رکے ہک اےکس دمحم نب ٰییحی، رمعف نب ایب ہملس، اوبصفح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعل

وشرہ ےن الطؼ دے دی ےہ افر الطؼ رپ اکی ربتعم صخش وک وگاہ یھب انبےئ وت اس ےک اخفدن وک مسق دی اجےئ ی۔ ارگ فہ مسق اھکےئ ہک 

اک مسق ےس ااکنر رکان دفرسے  ںیم ےن الطؼ ہ ںی دی وت اس وگاہ یک وگایہ ابلط وہ اجےئ ی افر ارگ فہ )وشرہ( مسق ہن اھکےئ وت اس

 وگاہ ےک لثم وہاگ افر الطؼ ومک  وہ اجےئ ی۔

 دمحم نب ٰییحی، رمعف نب ایب ہملس، اوبصفح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

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

  

 ؼ دانی اکنح رکان ای روجع رکان۔یسنہ )ذماؼ( ںیم الط

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 یسنہ )ذماؼ( ںیم الطؼ دانی اکنح رکان ای روجع رکان۔

     196    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ً ماہک، حرضت ہظاو بً عنار، حاته بً اسناعیل، عبذالزحنً بً حبیب بً اردک، علاء بً ابی رباح، یوسـ ب :  راوی

 ابوہزیزہ

ًٔ أَِرَدَک  ًُ َحبٔیٔب بِ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًُ إِٔسَنٔعیَل َحذَّ ثََيا َحاتُٔه بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ أَبٔی َربَإح  َحذَّ ثََيا َعَلاُئ بِ َحذَّ



 

 

ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ ًٔ َماَصَک َع ـَ بِ ًِ یُوُس ًَّ ٔجذ  اليِّکَاُح َع ًَّ ٔجذ  َوَصزِلُُض صُ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ثَََلْث ٔجذُّ  َػل

ََلُم َوالزَِّجَعةُ   َواللَّ

امکہ، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی  اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، دبعارلنمح نب بیبح نب اردک، اطعء نب ایب رابح، ویفس نب

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت ابوتں ںیم ذماؼ یھب ان ے یہ ےہ ح ےس تقیقح۔ افر تقیقح ںیم انہک )رہباحؽ( ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 یقیقح وطر رپ یہ )وصتمر( وہات ےہ۔ اکنح۔ الطؼ۔ رتعج ۔

 ت اوبرہریہاشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، دبعارلنمح نب بیبح نب اردک، اطعء نب ایب رابح، ویفس نب امکہ، رضح :  رافی

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

  

 زری بل الطؼ دانی افر زابؿ ےس ھچک ادا ہن رکان۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 زری بل الطؼ دانی افر زابؿ ےس ھچک ادا ہن رکان۔

     197    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً مشہز، عبذہ بً سلامیٌ، ح، حنیذ بً مشعذہ، ْالذ بً حارث، سعیذ بً ابی رعوبہ،  :  راوی

 قتادہ، زرارہ حرضت ابوہزیزہ

ًُ ُسَلامِیَ  ٕ َوَعِبَذةُ بِ ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًُ َمِشَعَذَة َحذَّ ثََيا حَُنِیُذ بِ ٌَ ح و َحذَّ

ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل  ًٔ أَِوفَی َع ًِ ُزَراَرَة بِ ًِ َقَتاَدَة َع وبََة َع ًٔ أَبٔی رَعُ ًِ َسٔعیذٔ بِ َّی اہللُ اِلَحارٔٔث َجنٔیّعا َع َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ٌَّ اہللَ  ٔ ِه بٔطٔ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ ثَِت بٔطٔ أَِنُؿَشَضا َما َلِه َتِعَنِل بٔطٔ أَِو َتکَلَّ ا َحذَّ ًٔی َعنَّ   َتَحاَوَز ْٔلُمَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دبعہ نب امیلسؿ، ح، دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، زرارہ رضحت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل ےن ریمی اث  ےس دؽ ںیم دیپا وہےن )فاےل اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص



 

 

 ایخالت فابوتں( ےس درسگر ایک اال ہی ہک فہ )اؿ ایخالت( رپ لمع ریپا وہ ای زابؿ ےس ادا رکے۔

 احرث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، زرارہ اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دبعہ نب امیلسؿ، ح، دیمح نب دعسمہ، اخدل نب :  رافی

 رضحت اوبرہریہ

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

  

 دویاےن انابغل افر نکےن فاےل یک الطؼ اک ایبؿ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 دویاےن انابغل افر نکےن فاےل یک الطؼ اک ایبؿ ۔

     198    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، محنذ بً ْالذ ابً ْذاغ، محنذ بً یحٌٰی، عبذالزحنً بً مہذی، حناد  :  راوی

 بً سلنہ، حناد، ابزاہیه، اسود، عائظہ حرضت او النوميين عائظہ ػذيكہ

ثََيا أَبُو بَِْکٔ  ًُ َیحِ َحذَّ ُذ بِ ًٔ َْٔذإغ َوُمَحنَّ الٔٔذ بِ َْ  ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ ح و َحذَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ََ بِ ٌَی َقا

ًِ اِْلَ  ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ادٕ َع ًِ َحنَّ ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َمِضٔذٓیٕ َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَ ِسَودٔ َع

 ٔ ػٔير ًِ الؼَّ ی َيِشتَِیكَٔى َوَع
َّ ًِ اليَّائٔٔه َحً ًِ ثَََلثَٕة َع َه َقاَل ُرؾَٔع اِلَكَلُه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی  َػل ٌٔ َحً ًِ اِلَنِحيُو ی یَهِبََر َوَع

َّ َحً

 ٔ َّی یَبَِرأَ َيِعكَٔل أَِو ُئؿیَل َقاَل أَبُو بَِْکٕ ف ًِ اِلُنبَِتلَی َحً  ی َحٔذیثٔطٔ َوَع

، اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب اخدل انب دخاش، دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس، امحد، اربا،می، انکد

 ےن اراشد رفامای نیت اصاخص ےس  مل ااھٹ ایل اعہشئ رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ایگ۔( نکےن فاےل ےس اال ہی ہک فہ دیبار وہ۔( انابغل ےس یتح ہک ولبتغ وک چنہپ اجےئ۔۔ دویاےن ےس اہیں کت ہک فہ دنترتس ف وتاان 

 وہ اجےئ۔ اوبرکب یک رفاتی ویں ےہ اال ہی ہک فہ دنترتس وہ اجےئ ۔



 

 

دی نب اہرفؿ، دمحم نب اخدل انب دخاش، دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس، امحد، اربا،می، اوبرکب نب ایب ہبیش، زی :  رافی

 انکد، اعہشئ رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ دصہقی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 انابغل افر نکےن فاےل یک الطؼ اک ایبؿ ۔ دویاےن

     199    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، رود بً عبادہ، ابً جزیخ، قاسه بً یزیذ، علی بً ابی كالب، حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ :  راوی

ثََيا َرِوُح بِ  إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحذَّ ًٔ أَبٔی كَالٕٔب أَ ًِ َعلٔیِّ بِ ًُ َیزٔیَذ َع ًُ ُجَزیِٕخ أَىَِبأَىَا اِلَكأسُه بِ ثََيا ابِ ًُ عَُباَدَة َحذَّ

 ٔ ًِ اليَّائ ٌٔ َوَع ًِ اِلَنِحيُو ٔ َوَع ػٔير ًِ الؼَّ َه َقاَل یُزَِؾُع اِلَكَلُه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ٔه َرُسوَل اہللٔ َػل

رفح نب ابعدہ، انب رججی، اقمس نب زیدی، یلع نب ایب اطبل، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص  دمحم نب اشبر،

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  مل ااھٹ ایل انابغل ےس دویاےن ےس افر نکےن فاےل ےس )اال ہی ہک فہ اس احتل ےس لکن رک وہش ف 

 وحاس ںیم آاجںیئ( ۔

 دمحم نب اشبر، رفج نب ابعدہ، انب رججی، اقمس نب زیدی، یلع نب ایب اطبل، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی

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

  

 ربج ےس ای وھبؽ رک الطؼ دےنی اک ایبؿ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 رک الطؼ دےنی اک ایبؿ ۔ربج ےس ای وھبؽ 



 

 

     200    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً محنذ بً یوسـ، ایوب بً سویذ، ابوبْک، طہز بً حوطب، حرضت ابوذر غؿاری :  راوی

ثََيا أَیُّوُب  یَابٔیُّ َحذَّ ـَ اِلَٔفِ ًٔ یُوُس ٔذ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ًِ أَبٔی  َحذَّ ًٔ َحِوَطٕب َع ٔ بِ ًِ َطِضز ثََيا أَبُو بَِْکٕ اِلُضَذَٔیُّ َع ًُ ُسَویِٕذ َحذَّ بِ

ًٔی اِلَخ  ًِ أُمَّ ٌَّ اہللَ َتَحاَوَز َع ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ ٌَ َوَما اِسُتِْکٔصُوا عَ َذٓرٕ اِلػَٔؿارٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  َلِیطٔ َلأَ َواليِِّشَیا

اربا،می نب دمحم نب ویفس، اویب نب نکدی، اوبرکب، رہش نب وحبش، رضحت اوبذر افغری ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل ےن ریمی اث  ےس وھبؽ وچک افر زربدیتس )رکفاےئ ےئگ اکؾ( اعمػ رک دےیئ ۔

 فس، اویب نب نکدی، اوبرکب، رہش نب وحبش، رضحت اوبذر افغریاربا،می نب دمحم نب وی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ربج ےس ای وھبؽ رک الطؼ دےنی اک ایبؿ ۔

     201    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، مشعز، قتادہ، زرارہ بً اوفی، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ًٔ أَِوف ًِ ُزَراَرَة بِ ًِ َقَتاَدَة َع ٕ َع ًِ ٔمِشَعز ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َحذَّ ی َع

ا تَُوِسؤُض بٔطٔ ُػُذوُرَصا َما َلِه تَ َرُسو ًٔی َعنَّ ٌَّ اہلَل َتَحاَوَز ْٔلُمَّ ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِعَنِل بٔطٔ أَِو َتَتکَلَِّه بٔطٔ َوَما ُل اہللٔ َػل

 اِسُتِْکٔصُوا َعَلِیطٔ 

ریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رعسم، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت اوبرہ

ا رفامای اہلل اعتیل ےن درسگر رفام دای ریمی اث  ےس اس اکؾ )فنکنکں( وک وج اےکن دولں ںیم آےئ اال ہی ہک لمع ریپاہن وہ ای زابؿ ےس اد



 

 

 ہن رکے۔ ایس رطح درسگر ایک وبہج ارکاہ ےئک ےئگ اکومں ےس ۔

 ر، ایفسؿ نب ہنییع، رعسم، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت اوبرہریہاشہؾ نب امع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ربج ےس ای وھبؽ رک الطؼ دےنی اک ایبؿ ۔

     202    ذیثح                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً مؼفی، ولیذ بً مشله، اوزاعی، علاء، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ َعَلائٕ  ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع
ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ ی اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ

ًُ اِلُنَؼفَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ الئَّيیِّ َحذَّ ًٔ َعبَّإض َع ًِ ابِ  َع

َّی اہللُ  صُوا َعَلِیطٔ  َػل ٌَ َوَما اِسُتِْکٔ ًٔی اِلَخَلأَ َواليِِّشَیا ًِ أُمَّ ٌَّ اہللَ َوَؿَع َع ٔ َه َقاَل إ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

دمحم نب یفصم، فدیل نب ملسم، افزایع، اطعء، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےب 

 ػ رک دای ریمی اث  وک نایسؿ افر ابرم روبجری ےئک ےئگ اکؾ۔کش اہلل زعفلج ےن اعم

 دمحم نب یفصم، فدیل نب ملسم، افزایع، اطعء، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ ۔ربج ےس ای وھبؽ رک الطؼ دےنی

     203    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، محنذ بً اسحل، ثور، عبیذبً ابی ػالح، ػؿیہ بيت طيبہ، او النوميين  :  راوی

 حرضت عائظہ ػذيكہ

ثََيا عَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َة َحذَّ ًِ َػٔؿیَّ ًٔ أَبٔی َػالٕٔح َع ًِ عُبَِیذٔ بِ ًِ ثَِوٕر َع ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َع ًُ ىَُنيِر ِبُذ اہللٔ بِ

 ََ ََ كَََلَم َو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثَِتىٔی َعائَٔظُة أَ  إٔغََِلٕم  َعَتاَم فٔی بِٔئت َطِيَبَة َقاَلِت َحذَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ااحسؼ ، وثر،  دیبنب ایب اصحل، ہیفص تنب ہبیش، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ےس 

 رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای زربدیتس )رکےن یک وصرت ںیم( الطؼ افر اتعؼ ہ ںی ےہ۔

 نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب اقحس، وثر،  دیبنب ایب اصحل، ہیفص تنب ہبیش، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی اوبرکب :  رافی

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

  

 اکنح ےس ےلہپ الطؼ وغل )ابت( ےہ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ح ےس ےلہپ الطؼ وغل )ابت( ےہ۔اکن

     204    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوِّکیب، ہظیه، عامز، ابوِّکیب، حاته بً اسناعیل، عبذالزحنً بً حارث، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً  :  راوی

 عنزو بً العاؾ

ثََيا صَُظِیْه أَ  یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًٔ َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن ًُ إِٔسَنٔعیَل َع ثََيا َحاتُٔه بِ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ىَِبأَىَا َعأمْز اِْلَِحَوُل ح و َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ أَ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ََ َتِنلُٔک َه قَ اِلَحارٔٔث َجنٔیّعا َع ََ كَََلَم ؾامَٔی   اَل 

اوبرکبی، میشہ، اعرم، اوبرکبی، احمت نب اامسلیع، دبعارلنمح نب احرث، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس 



 

 

 ؼ ہ ںی زپ ۔رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج وعرت اک آدیم امکل )اخفدن( یہ ہ ںی وت اوکس الط

اوبرکبی، میشہ، اعرم، اوبرکبی، احمت نب اامسلیع، دبعارلنمح نب احرث، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب  :  رافی

 ااعلص

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ وغل )ابت( ےہ۔اکنح ےس ےلہپ 

     205    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً سعیذ، علی بً حشين بً واقذ، ہظاو بً سعذ، زہزی، رعوہ، مشور بً مَخمہ :  راوی

 ٔ ًٔ َواق ًُ اِلُحَشئِن بِ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ارٔمٔیُّ َحذَّ

ًُ َسٔعیٕذ الذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ َحذَّ َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ َسِعٕذ َع ثََيا صَٔظاُو بِ ٕذ َحذَّ

ََ عِٔتَل قَ  ََ كَََلَم َقِبَل ىٔکَإح َو َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل َمَة َع ًٔ َمَِخَ  ِبَل ٔمِلٕک اِلنِٔشَورٔ بِ

زرہی، رعفہ، وسمر نب رخمہم ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  ادمح نب دیعس، یلع نب نیسح نب فادق، اشہؾ نب دعس،

فملس ےن اراشد رفامای اکنح ےس لبق الطؼ ہ ںی افر ہن کلم ےس ےلہپ آزادی ےہ۔ )ینعی بج یسک زیچ اک اؿ زیچفں ںیم ےس وت امکل ہ ںی 

 ای فوجد ہ ںی وت رد اسیک( ۔

 ادق، اشہؾ نب دعس، زرہی، رعفہ، وسمر نب رخمہمادمح نب دیعس، یلع نب نیسح نب ف :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےس ےلہپ الطؼ وغل )ابت( ےہ۔



 

 

     206    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عبذالززام، معنز، جویبر، ؿحاک، ىزال بً سبرہ، علی بً ابی كالب ، حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ :  راوی

ًِ ال أک َع حَّ َـّ ًِ ال ٕ َع ًِ ُجَویِبٔر أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ عَ َحذَّ ًٔ َسبَِرَة َع ًٔ أَبٔی يَّزَّأل بِ لٔیِّ بِ

ََ كَََلَم َقِبَل اليِّکَاحٔ  َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل  كَالٕٔب َرضَٔی اہللُ َعِيطُ َع

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، وجربی، احضک، زناؽ نب ربسہ، یلع نب ایب اطبل ، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکنح ےس لبق الطؼ یک وکیئ تیثیح ہ ںی ۔ رکمی

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، وجربی، احضک، زناؽ نب ربسہ، یلع نب ایب اطبل ، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی

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

  

 ک  املکت ےس الطؼ وہاج  ےہ ؟

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ک  املکت ےس الطؼ وہاج  ےہ ؟

     207    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، ولیذ بً مشله، اوزاعی، زہزی، اوزاعی :  راوی

 ًٔ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َقاَل َسأَِلُت الزُّصِزٔیَّ أَ َحذَّ
ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ یُّ أَِزَوأد بِ

ٌَّ ا ًِ َعائَٔظَة أَ َوةُ َع بََرنٔی رُعِ ِْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِسَتَعاَذِت ٔمِيُط َؾَكاَل أَ َلِت َعلَی َرُسؤل اہللٔ الئَّيیِّ َػل َْ ا َد ٌٔ َلنَّ بَِيَة اِلَحِو

َّی اہللُ َعلَ  َه َؾَذىَا ٔمِيَضا َقاَلِت أَعُوذُ بٔاہللٔ ٔمِيَک َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِیطٔ َوَسلََّه عُِذٔت بَٔعٔویٕه اِلَحئی َػل

 بٔأَصِلٔٔک 



 

 

دیل نب ملسم، افزایع، زرہی، افزایع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن زرہی ےس درایتف ایک ہک یبن یک وکیسن ویبی دبعارلنمح نب اربا،می، ف

ےن آپ ےس انپہ ام یگ ؟ اوہنں ےن اہک ھجم ےس رعفہ ےن ایبؿ ایک رضحت اعہشئ ےس ہک وجؿ یک یٹیب بج یبن ےک اپس الیئ یئگ افر آپ 

 ۔ آپ ےن رفامای وتےن انپہ ام یگ ڑبے یک اب اےنپ رھگ فاولں ےک اپس یلچ اج۔رقبی وہےئ وت وبیل ںیم اہلل یک انپہ امیتگن وہں

 دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، افزایع :  رافی

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

  

 الطؼ ہتب )ابنئ( اک ایبؿ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ ہتب )ابنئ( اک ایبؿ ۔

     208    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، جزیز بً حازو، زبير بً سعیذ، عبذاہلل بً علی بً یزیذ بً رکاىہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًٔ َسٔعیٕذ َع ٔ بِ ًِ الزُّبَيِر ًٔ َحازٔوٕ َع ٔ بِ ًِ َجزٔیز ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ َعلٔیُّ بِ

َتَی َرُسوَل اہللٔ  َة َؾأ َُّط كَلََّل اِمَزأََتطُ اِلبَتَّ ٔ أَى ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُرکَاىََة َع ًٔ َیزٔیَذ بِ ًٔ َعلٔیِّ بِ َه َؾَشأََلطُ  بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َػل

ََّ َواحَٔذّة َقاَل آہللٔ َما أََرِدُت بَٔضا ٔ دََّصا َعَلِیطٔ  َؾَكاَل َما أََرِدَت بَٔضا َقاَل َواحَٔذّة َقاَل آہللٔ َما أََرِدَت بَٔضا إ  َواحَٔذّة َقاَل َُفَ
ََّ ٔ إ

َف َصَذا اِلَحٔذیَث َقاَل ابًِ َماَجَة أَبُو َقاَل ُمَحنَّذ بًِ َماَجَة َسنِٔعت أَبَا ا َياؾٔٔسیَّ َيُكوُل َما أَُِشَ ٕذ اللَّ ًَ ُمَحنَّ ًٔ َعلٔیَّ بِ ِلَحَش

 عُبَِیٕذ َتَزَنُط ىَأجَیُة َوأَِحَنُذ َجبَُن َعِيطُ 

راکہن ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن اینپ  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، رجری نب احزؾ، زریب نب دیعس، دبعاہلل نب یلع نب زیدی نب

وعرت وک الطؼ ہتب دی وت فہ یبن ےک اپس آیئ۔ آپ ےن رفامای ہتب ےس وت ےن ایک رماد ایل؟ اوہنں ےن اہک اکی الطؼ۔ آپ ےن رفامای اہلل 

 یبن ےن راکہن یک زفہج فاسپ یک مسق ! ایک وت ےن اکی یہ رماد یل؟ راکہن ےن اہک اہلل یک مسق! ںیم ےن وت اکی یہ رماد یل۔ رافی ےن اہک بت

ی ےس انس فہ ےتہک ےھت ہی دحثی ینتک دمعہ ےہ ینعی اس یک دنس تہب حیحص

فش

 ولاٹ دی۔ دمحم نب امہج ےن اہک ںیم ےن اوبانسحل یلع نب دمحم انط



 

 

 ےہ۔ انب امہج ےن اہک اوب دیب وک انہیج ےن رتک ایک افر اامؾ ادمح اس ےس رفاتی رکان اندنسپ رکےت ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، رجری نب احزؾ، زریب نب دیعس، دبعاہلل نب یلع نب زیدی نب راکہن :  رافی

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

  

 آدیم اینپ وعرت وک اایتخر دے دے وت؟

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  وعرت وک اایتخر دے دے وت؟آدیم اینپ

     209    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابومعاویہ، اعنع، مشله ، مرسوم، حرضت عائظہ ػذيكہ :  راوی

ًِ اِْلَِعَنٔع عَ  ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ يََّرىَا َرُسوُل َحذَّ َْ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت  وٕم َع ًِ َمرِسُ ًِ ُمِشلٕٔه َع

ّْا تَرِىَاُظ َؾَلِه ىََزُظ َطِی ِْ َه َؾا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

آہل فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ملسم ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 مہ )ازفاج رہطمات( وک اایتخر دای نکیل مہ ےن آپ یہ وک اایتخر ایک۔ )وت( رھپ آپ ےن اس وک ھچک ہ ںی اھجمس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ملسم ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اینپ وعرت وک اایتخر دے دے وت؟



 

 

     210    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عبذالززام، معنز، زہزی، رعوہ، حرضت عائظہ ػذيكہ :  راوی

ثََيا عَ  ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌِ ُنِيتُنَّ َحذَّ ٔ ا ىَزََلِت َوإ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َلنَّ َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع  ِبُذ الزَّزَّ

ِّی ذَ  ٔن َه َؾَكاَل یَا َعائَٔظُة إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َل َعلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ٌَ اہلَل َوَرُسوَلُط َد ََ  أِّکْ تُزِٔد  ٌِ َلٔک أَِمّزا َؾََل َعَلِیٔک أَ

ٌَّ أَبََویَّ َلِه یَهُوىَا لَٔیأُِمَزانٔی بٔ  َّی َتِشَتأِٔمزٔی أَبََویِٔک َقاَلِت َقِذ َعلَٔه َواہللٔ أَ أَ َعلَیَّ یَا أَیَُّضا الئَّيیُّ َتِعَحلٔی ؾٔیطٔ َحً اقٔطٔ َقاَلِت َؾرَقَ َٔفَ

ٌِ ُنِيتُنَّ  ٔ تَرُِت اہلَل َوَرُس ُقِل ْٔلَِزَوأجَک إ ِْ ىَِیا َوزٔیَيَتَضا اِْلَیأت َؾُكِلُت فٔی َصَذا أَِسَتأِٔمزُ أَبََویَّ َقِذ ا ٌَ اِلَحَیاَة الذُّ  وَلطُ تُزِٔد

 
ُ
وُسلَا َ

ر
َ
َ ف
َ
َؿ الِلّ

ْ
زِد ُ

ت

َ ت
ّ

 
ُ

ت

ْ

 

ُ

ِإْؿ ک
َ
( ارتی دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ بج آتی )ف

وت یبن ریمے اپس رشتفی الےئ افر رفامای اے اعہشئ ! ںیم ھجت ےس اکی ابت اتہک وہں افر اس ںیم وکیئ رباء ہ ںی اس ںیم دلجی ہن 

رکان بج کت اےنپ فادلنی ےس وشمرہ ہن رکےل۔ رضحت اعہشئ ےن اہک اہلل یک مسق ! آپ وخب اجےتن ےھت ہک ریمے امں ابپ آپ وک 
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 رک دفں یبن ! اینپ ازفاج ےس ہہک دف ارگ مت داین یک زدنی افر ایکس آاسشئ دنسپ رک  وہ وت آؤ ںیم مت وک ھچک دفں افر ایھچ رطح رتصخ

ابت ںیم  افر ارگ مت اہلل وک افر اےکس رنکؽ وک اچیتہ وہ وت اہلل ےن وج مت ںیم ےس کین ںیہ اؿ ےئلیک ڑبا وثاب ایتر ایک ےہ۔ ںیم ےن اہک ایک اس

 اےنپ فادلنی ےس وشمرہ رکفں۔ )ےھجم اس اعمےلم ںیم وشمرے وک وکیئ رضفرت ہ ںی( ریمے دؽ ےن اہلل افر اےکس رنکؽ یلص 
 َ

َم

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر ایک۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 وعرت ےئلیک علخ ےنیل یک رکاتہ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 علخ ےنیل یک رکاتہ ۔وعرت ےئلیک 



 

 

     211    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بْک بً ْلـ، ابوعاػه، جعَف بً یحٌٰی بً ثوباٌ، علاء، حرضت ابً عباض :  راوی

ًٔ ثَ  ًٔ َیِحٌَی بِ ًِ َجِعََفٔ بِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َع ـٕ أَبُو بَِٔشٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا بَِْکُ بِ ًِ َحذَّ ًِ َعَلإئ َع ٌَ َع ًٔ ثَِوبَا طٔ عَُناَرَة بِ ًِ َعنِّ ٌَ َع ِوبَا

 ِ ََلَم فٔی َغي ََ َتِشأَُل اِلَنزِأَةُ َزِوَجَضا اللَّ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ٌَّ ابِ ٔ ٔ ُنِيضٔطٔ َؾَتحَٔذ رٔیَح اِلَحيَّةٔ َوإ ر

ًِ َمٔشيَرةٔ أَِرَبٔعيَن َعاّمارٔیَحَضا َلُیوَجُذ   ٔم

رکب نب فلخ، اوباعمص، رفعج نب ٰییحی نب وثابؿ، اطعء، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 یھب ہن وعرت اےنپ اخفدن ےس بت کت الطؼ ہن امےگن بج کت تہب روبجر ہن وہ اجےئ وج وکیئ وعرت ااسی رکے ی فہ تنج یک وخوبش

 اپےئ ی افر )اجؿ ول( تنج یک وخوبش اچسیل ربس یک اسمتف ےس آاج  ےہ۔

 رکب نب فلخ، اوباعمص، رفعج نب ٰییحی نب وثابؿ، اطعء، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ؿالطؼ اک ایب :   ابب

 وعرت ےئلیک علخ ےنیل یک رکاتہ ۔
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 احنذ بً ازہز، محنذ بً ؾـل، حناد بً زیذ، ایوب، ابوقَلبہ، ابی اسناء، حرضت ثوباٌ :  راوی

ٔل عَ  ـِ ًُ اِلَؿ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحذَّ ًُ اِْلَِزَصز ثََيا أَِحَنُذ بِ ٌَ َحذَّ ًِ ثَِوبَا ًِ أَبٔی أَِسَناَئ َع ًِ أَبٔی قََٔلبََة َع ًِ أَیُّوَب َع ًٔ َزیِٕذ َع ادٔ بِ ًِ َحنَّ

ٔ َما ََلَم فٔی َغيِر َه أَیَُّنا اِمَزأَةٕ َسأََلِت َزِوَجَضا اللَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اْو َعَلِیَضا َرائَٔحةُ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  اِلَحيَّةٔ  بَإِٔض َؾََحَ

ادمح نب ازرہ، دمحم نب لضف، امحد نب زدی، اویب، اوبالقہب، ایب اامسء، رضحت وثابؿ ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اراشد رفامای سج وعرت ےن اےنپ وشرہ ےس الطؼ بلط یک الب رضفرت )رشیع( ےک وت ایسی وعرت رپ تنج یک وخوبش نکانھگن یھب 



 

 

 رک دای اجات ےہ ۔رحاؾ 

 ادمح نب ازرہ، دمحم نب لضف، امحد نب زدی، اویب، اوبالقہب، ایب اامسء، رضحت وثابؿ :  رافی

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

  

 علخ ےک دبےل اخفدن دای ایگ امؽ فاسپ ےل اتکس ےہ۔

 ؿالطؼ اک ایب :   ابب

 علخ ےک دبےل اخفدن دای ایگ امؽ فاسپ ےل اتکس ےہ۔
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 ازہز بً مزواٌ، عبذاَعلی بً عبذاَعلی، سعیذ بً ابی رعوبہ، قتادہ، عْکمہ ، حرضت ابً عباض :  راوی

ثََيا عَ  ٌَ َحذَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَصزُ بِ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًِ َقَتاَدَة َع وبََة َع ًُ أَبٔی رَعُ ثََيا َسٔعیُذ بِ ًُ َعِبذٔ اِْلَِعلَی َحذَّ ِبُذ اِْلَِعلَی بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَلِت َواہللٔ َما أَِعتُٔب  ٌَّ َجنٔیَلَة بِٔيَت َسلُوَل أََتِت الئَّيیَّ َػل ٔ َعبَّإض أَ لُٕل َعلَی ثَاب ُْ  ََ ًٕ َو ٕت فٔی دٔی

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ا َؾَكاَل َلَضا الئَّيیُّ َػل ـّ ََ أُكٔیُكطُ بُِػ ُظ اِکهَُِفَ فٔی اِْلِٔسََلؤ  ًَ َعَلِیطٔ َحٔذيَكَتُط َقاَلِت َنَعِه َوَکٔهىِّی أَِِّکَ ی َه أََتزُدِّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ََ یَزَِدادَ َؾأََمَزُظ َرُسوُل اہللٔ َػل َذ ٔمِيَضا َحٔذيَكَتُط َو ُْ ِ ٌِ َیأ  َسلََّه أَ

ازرہ نب رمفاؿ، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رکعہم ، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک ہلیمج تنب ولسؽ 

 وہں نکیل ںیم تخس تحام  وسحمس رک  وہں یبن ےک اپس آیئ افر اہک اہلل یک مسق ! ںیم تبن  رپ یسک دنی ای قلخ یک رباء ےس ہصغ ہ ںی

 ہک املسمؿ وہ رک وشرہ یک انرکشی رکفں ںیم ایک رکفں ؟ فہ ےھجم رہ احؽ ںیم اندنسپ ںیہ۔ بت آپ ےن رفامای وت ااکس دای وہا ابغ فاسپ رک

 دئ رہسگ ہن ںیل ۔دے ی؟ وبیل یج اہں ریھپ دف یگ۔ آرخ آپ ےن تبن  وک مکح دای ہک وعرت ےس )طقف( اانپ ابغ ںیل زا

 ازرہ نب رمفاؿ، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رکعہم ، رضحت انب ابعس :  رافی

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



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ےل اتکس ےہ۔ علخ ےک دبےل اخفدن دای ایگ امؽ فاسپ
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 ابوِّکیب، ابوْالذ، ححاد، عنزو بً طعیب، عبذاہلل بً عنزو بً العاؾ :  راوی

ًِ أَ  ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ًِ َححَّإد َع الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو  یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ظٔ َقاَل کَاىَِت َحبٔيَبُة بِٔيُت َحذَّ ًِ َجذِّ بٔیطٔ َع

ََ َمخَ  ٌَ َرُجَّل َدٔمامّی َؾَكاَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ َواہللٔ َلِو إض َوکَا ًٔ َطنَّ ًٔ َقِیٔص بِ َل َعلَیَّ َسِضٕل َتِحَت ثَابٔٔت بِ َْ اَؾُة اہللٔ إَٔذا َد

ًَ َعَلِیطٔ َحٔذيَكَتطُ َقاَلِت َنَعِه َُفَدَِّت َعَلِیطٔ َحذٔيَكَتُط َقاَل َلَبَؼِكُت فٔی َوِجضٔطٔ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ  ی َه أََتزُدِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  َم بَِيَيُضَنا َرُسوُل اہللٔ َػل  َؾََفَّ

ص ےس رفاتی ےہ ہبیبح تنب لہس تبن  نب  سی نب امشس ےک اوبرکبی، اوباخدل، اجحج، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب ااعل

ہعف( اکنح ںیم یھت۔ فہ وخوصبرت ہن ےھت وت ہبیبح ےن اہک ای رنکؽ اہلل ! اہلل یک مسق ! ارگ اہلل زعفلج اک وخػ ہن وہات وت بج تبن  )یلہپ د

ولاٹ  ےہ؟ فہ وبیل اہں ! رھپ اس ےن تبن  اک دای ایگ  ریمے اسےنم آےئ وت ںیم اےکس ہنم رپ وھتک دیتی۔ آپ ےن رفامای ااھچ! وت ااکس ابغ

 ابغ ولاٹ دای افر یبن ےن اؿ ںیم رفتقی رکفا دی ۔

 اوبرکبی، اوباخدل، اجحج، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

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

  

 علخ فایل وعرت دعت ےسیک سگارے؟

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 علخ فایل وعرت دعت ےسیک سگارے؟
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علی بً سلنہ ىیشابوری، يعكوب بً ابزاہیه بً سعذ، ابی ، ابً اسحام، عبادہ بً ػامت، ربیع بيت معوذ بً  :  راوی

 عبادہ بً ولیذ بً ػامت عَفاء،

 ًِ ثََيا أَبٔی َع ًٔ َسِعٕذ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًُ َسَلَنَة اليَِّیَشابُورٔیُّ َحذَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ َحذَّ بََرنٔی عَُباَدةُ بِ ِْ ًٔ إِٔسَحَل أَ ابِ

ًِ الزُّبَیِّٔع بِٔئت  أمٔت َع ًٔ الؼَّ ًٔ عَُباَدَة بِ ًِ  اِلَولٔیٔذ بِ َتَلِعُت ٔم ِْ ثٔیىٔی َحٔذیَثٔک َقاَلِت ا اَئ َقاَل ُقِلُت َلَضا َحذِّ ًٔ َعَِفَ ٔ ابِ ُمَعوِّذ

ٌَ َحذٔ  ٌِ یَهُو ََّ أَ ٔ َة َعَلِیٔک إ ََ عٔذَّ ةٔ َؾَكاَل  ًِ اِلٔعذَّ ٌَ َؾَشأَِلُت َماَذا َعلَیَّ ٔم  یَث َعِضٕذ بٔٔک َؾَتِنهُثٔيَن عِٔيَذظُ َزِوظٔی ثُهَّ ٔجُِْت عُِثَنا

َه فٔی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اَئ َرُسؤل اہللٔ َػل ـَ ََّنا َتبَٔع فٔی َذلَٔک َق ّة َقاَلِت َوإٔى ـَ يَن َحِی ـٔ َّی َتٔحی َمزِیََه اِلَنَػالٔیَّةٔ َوکَاىَِت َتِحَت  َحً

َتَلَعِت ٔمِيطُ  ِْ ًٔ َقِیٕص َؾا  ثَابٔٔت بِ

، ایب ، انب ااحسؼ، ابعدہ نب اصث ، رعیب تنب وعمذ نب رفعاء، ابعدہ نب فدیل نب یلع نب ہملس شینوبری، وقعیب نب اربا،می نب دعس

اصث  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعیب تنب وعمذ نب رفعاء ےس اہک مت اینپ دحثی ےھجم انسؤ۔ اوہنں ےن اہک ںیم ےن اےنپ وشرہ ےس 

ت ےہ؟ اوہنں ےن اہک ھجت رپ دعت ہ ںی رگم بج ریتے علخ یل رھپ ںیم رضحت امثعؿ ےک اپس آیئ افر اؿ ےس وپاھچ ھجم رپ ینتک دع

اخفدن ےن ھجت ےس احؽ ںیم  تبح یک وہ۔ وت اس ےک اپس رہ اہیں کت ہک ےھجت اکی ضیح آاجےئ۔ رعیب ےن اہک امیلسؿ ےن اس ںیم 

 ےس علخ ایل یھت۔ریپفی یک یبن ےک ےلصیف یک۔ رممی اغمہیل ےک ابب ںیم۔ فہ تبن  نب  سی نب امشس ےک اکنح ںیم ںیھت افر اؿ 

یلع نب ہملس شینوبری، وقعیب نب اربا،می نب دعس، ایب ، انب ااحسؼ، ابعدہ نب اصث ، رعیب تنب وعمذ نب رفعاء، ابعدہ نب  :  رافی

 فدیل نب اصث 

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

  

 االیء اک ایبؿ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   باب

 االیء اک ایبؿ ۔
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 ہظاو بً عنار، عبذالزحنً بً ابی رجال، عنزہ، حرضت عائظہ :  راوی

ًِ أَبٔیطٔ  ًُ أَبٔی الزَِّجأل َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی  َحذَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت أَِقَشَه َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعِنَزَة َع َع

 ٌَ َّی إَٔذا کَا ًَ یَِوّما َحً ی َل َعلَی نَٔشائٔطٔ َطِضّزا َؾَنَهَث تِٔشَعّة َوعَِٔشٔ ُْ ََ یَِذ  ٌِ َه أَ َل َعلَیَّ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َْ ٔمَشاَئ ثَََلثٔيَن َد

ََّک أَِقَشِنَت  ِضزُ َصَهَذ  َؾُكِلُت إٔى ِضزُ َصهََذا یُزِٔسُل أََػابَٔعُط ؾٔیَضا ثَََلَث َمزَّإت َوالظَّ َل َعَلِيَيا َطِضّزا َؾَكاَل الظَّ ُْ ََ َتِذ  ٌِ ا أَ

الَٔثةٔ   َوأَِرَسَل أََػابَٔعطُ کُلََّضا َوأَِمَشَک إِٔػَبّعا َواحّٔذا فٔی الثَّ

اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک یبن ےن مسق اھکیئ ہک اینپ ازفاج ےس اکی امہ کت  تبح اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب ایب راجؽ، رمعہ، رضحت 

ہن رکںی ےگ رھپ آپ اسیتن دؿ کت رےک رےہ بج وسیتںی دؿ ہس رہپ وہیئ وت آپ ریمے اہں رشتفی الےئ۔ ںیم ےن اہک آپ ےن 

 وہات ےہ افر نیت ابر بس اویلگنں وک الھک راھک افر وت اکی امہ ےئلیک مسق اھکیئ یھت ہک امہرے رقبی ہن آںیئ ےگ؟ آپ ےن رفامای ہنیہم اانت

 اانت وہات ےہ افر بس اویلگنں وک الھک راھک )امنکا اکی( آج دؿ وپرے وہےئگ وت مسق یھب وپری وہیئگ۔

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب ایب راجؽ، رمعہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 االیء اک ایبؿ ۔
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 سویذ بً سعیذ، یحٌٰی بً زِّکیا بً ابی زائذہ، حارثہ بً محنذ، عنزہ، حرضت عائظہ :  راوی

ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ  ثََيا ُسَویُِذ بِ ٌَّ َرُسوَل َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَ ًِ َعِنَزَة َع ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ َحارٔثََة بِ ًٔ أَبٔی َزائَٔذَة َع یَّا بِ ًُ َزَِّکٔ ثََيا َیِحٌَی بِ

ٌَّ َزیَِيَب َردَِّت َعَلِیطٔ َصٔذیََّتطُ َؾَكاَلِت َعائَٔظُة َلَك  ََّنا آََی ْٔلَ َه إٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ ِذ أَ اہللٔ َػل َب َػل ـٔ ِقَنأَِتَک َؾَػ



 

 

 ًَّ َه َؾآََی ٔمِيُض  َوَسلَّ

ایک  نکدی نب دیعس، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، احرہث نب دمحم، رمعہ، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن االیء

رضحت اعہشئ ےن اہک زبنی ےن آپ وک رشدنمہ ایک۔ ہی نس رک یبن رکمی  اس ےئل ہک رضحت زبنی ےن آپ اک اجیھب وہا ہصح ریھپ دای وت

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تخس انراض وہےئ افر آپ ےن االیء ایک اؿ )ازفاج رہطمات( ےس۔

 نکدی نب دیعس، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، احرہث نب دمحم، رمعہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 االیء اک ایبؿ ۔
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ت او احنذ بً یوسـ، ابوعاػه، ابً جزیخ، یحٌٰی بً عبذاہلل بً محنذ بً ػیفی، عْکمہ بً عبذالزحنً، حرض :  راوی

 سلنہ

ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ  ًِ َیِحٌَی بِ ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َع َلِٔمُّ َحذَّ ـَ الشُّ ًُ یُوُس ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ َحذَّ ًٔ َػِیفٓٔیٕ َع ٔذ بِ ًٔ ُمَحنَّ

َّی اہللُ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أُوِّ َسَلَنَة أَ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن َمَة بِ ٌَ عِْٔکٔ ا کَا ًِ َبِعٔف نَٔشائٔطٔ َطِضّزا َؾَلنَّ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه آََی ٔم

ِضزُ تِٔشْع  ٌَ َؾَكاَل الظَّ و ََّنا َمَضی تِٔشْع َوعَِٔشُ ًَ َراَح أَِو غََذا َؾكٔیَل یَا َرُسوَل اہللٔ إٔى ی ٌَ تِٔشَعّة َوعَِٔشٔ و  َوعَِٔشُ

اہلل نب دمحم نب ،یفی، رکعہم نب دبعارلنمح، رضحت اؾ ہملس ےس رمفی ےہ ہک یبن ادمح نب ویفس، اوباعمص، انب رججی، ٰییحی نب دبع

ےن اینپ ازفاج ےس اکی امہ کت االیء ایک بج اسیتن دؿ لمکم وہےئ وت آپ ولطع آاتفب ےک دعب رشتفی الےئ۔ ولوگں ےن اہک ای 

 رفامای ہنیہم )یھبک( اسیتن دؿ اک یھب وت وہات ےہ ۔ رنکؽ اہلل ! ایھب وت اسیتن دؿ وہےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد

 ادمح نب ویفس، اوباعمص، انب رججی، ٰییحی نب دبعاہلل نب دمحم نب ،یفی، رکعہم نب دبعارلنمح، رضحت اؾ ہملس :  رافی



 

 

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

  

 ؿ ۔اہظر اک ایب

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ ۔
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ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، محنذ بً اسحل، محنذ بً عنزو بً علاء، سلامیٌ بً يشار، سلنہ بً  :  راوی

 ػَخہ بیاضی

ًُ أَبٔی َط  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َعَلإئ عَ َحذَّ ًٔ َعِنزٔو بِ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ إِٔسَحَل َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحذَّ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ ِيَبَة َحذَّ

ََ أََری  ًِ اليَِّشأئ  ًٔ َػَِخٕ اِلبََیاضٔیِّ َقاَل ُنِيُت اِمَزأّ أَِسَتهِثٔرُ ٔم ًِ َسَلَنَة بِ ًٔ َيَشإر َع ٌَ بِ ًِ َر ُسَلامِیَ ٌَ ئُؼیُب ٔم ُجَّل کَا

 ُ ث ٌُ َؾبَِيَيَنا هَٔی تَُحذِّ ا ـَ َّی یَِيَشلَٔخ َرَم ًِ اِمَزأَتٔی َحً ٌُ َهاَصزُِت ٔم ا ـَ َل َرَم َْ ا َد ـَ َذلَٔک َما أُٔػیُب َؾَلنَّ ىٔی َذاَت َلِیَلٕة اىَِهَظ

ا أَِػَبِحُت غَ  بَرٔی َوُقِلُت َلُضِه َسلُوا َٔی َرُسوَل اہللٔ  َذِوُت َعلَی َقِومٔیَٔی ٔمِيَضا َطِیْئ َؾَوثَِبُت َعَلِیَضا َؾَواَقِعُتَضا َؾَلنَّ َْ بَرِتُُضِه  ِْ َ َؾأ

َه َؾَكالُوا َما ُنيَّا َنِؿَعُل إّٔذا یُِيزَٔل اہللُ َعزَّ َوَجلَّ ؾٔيَيا نَٔتابّا أَِو َیهُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َػل ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ ؾٔيَيا ٔم  و

 ِ ًِ َسِوَف نَُشلُِّنَک لَٔحزٔیَزتَٔک اذَِصِب أَىَِت َؾاذُِِّکِ َطأ َه َقِوْل َؾَيِبَيی َعَلِيَيا َعاُرُظ َوَکٔه َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ىََک لَٔزُسؤل اہللٔ َػل

بَرِتُُط اِلَخبََر َؾَكاَل َر  ِْ َ َّی ٔجُِْتطُ َؾأ ِجُت َحً َه َقاَل َؾََخَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَىَِت بَٔذاَک َؾُكِلُت أَىَا َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُسوُل اہللٔ َػل

َثَک بٔاِلَحلِّ َما أَِػَبِحُت أَِملُٔک بَٔذاَک َوَصا أَىَا َیا َرُسوَل اہللٔ َػابْٔز لُٔحهِٔه اہللٔ َعلَیَّ َقاَل َؾأَِعتِٔل َرَقَبّة َقاَل ُقِلُت َوالَّٔذی َبَع 

ََّ َرَقبَ  ٔ ًِ الِ إ َل ٔم َْ َل َعلَیَّ َما َد َْ ًٔ ُمتََتابَٔعئِن َقاَل ُقِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ َوَصِل َد ِوؤ ًٔی َصٔذظٔ َقاَل َؾُؼِه َطِضَزیِ ََّ بٔالؼَّ ٔ َبََلٔئ إ

 ٔ يَن ٔمِشٔهيّيا َقاَل ُقِلُت َوالَّٔذی َبَعَثَک بٔاِلَحلِّ َلَكِذ ب ِم أَِو أَكِٔعِه ٔستِّ ٔ َما َلَيا َعَظاْئ َقاَل َقاَل َؾَتَؼذَّ تَِيا َلِیَلتََيا َصٔذظ

يَن ٔمِشٔهيّيا َواىَِتؿٔ  ََٔی َػاحٔٔب َػَذَقٔة بَىٔی ُزَریِٕل َؾُكِل َلُط َؾِلَیِذَؾِعَضا إَٔلِیَک َوأَكِٔعِه ٔستِّ  ِع بَٔبكٔيَّتَٔضاَؾاذَِصِب إ

ف نب اطعء، امیلسؿ نب اسیر، ہملس نب ہرخہ ایبیض ےس رمفی ےہ ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رمع



 

 

ےن وعروتں وک تہب اچاتہ اھت افر ںیم یسک رمد وک ہ ںی اجاتن وج وعروتں ےس اینت  تبح رکات وہ ح ےس ںیم رکات اھت۔ ریخ راضمؿ آای وت ںیم 

 رک ریہ یھت ہک اس یک راؿ ےس ڑپکا افرپ وہایگ۔ اینپ وعرت ےس اہظر رکایل اریخ راضمؿ کت۔ اکی رات ریمی ویبی ھجم ےس وگتفگ

ںیم اس ےس  تبح رک اھٹ۔ بج حبص وہیئ وت ولوگں ےک اپس ایگ افر اؿ ےس ایبؿ ایک افر رعض یک ہک ریمے ےئل ہی ہلئسم مت 

ری اشؿ )رباء( ںیم اتکب آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکف۔ اوہنں ےن اہک مہ وت ہ ںی وپںیھچ ےگ ااسی ہن وہ ہک امہ

 انزؽ وہ وج اتایقث  ابیق رےہ ای یبن ھچک )ہصغ( رفام دںی افر ایکس رشدنمی اترمع ںیمہ ابیق رےہ نکیل اب وت وخد یہ اینپ یطلغ یک زسا

یج اہں ! ایک ےہ افر ںیم تگھب افر وخد یہ اج افر یبن ےس اانپ احؽ ایبؿ رک۔ ہملس ےن ایبؿ ایک ہک آپ ےن رفامای وت ہی اکؾ ایک ےہ؟ رعض ایک 

احرض وہں ای رنکؽ اہلل ! افر ںیم اہلل زعفلج ےک مکح رپ اصرب روہں اگ وج ریمے ابرے ںیم ارتے۔ آپ ےن رفامای وت اکی ربدہ آزاد 

ہ اگلاتر رک ںیم ےن اہک مسق ایکس سج ےن آپ وک اچسیئ اسیک ھت اجیھب ںیم وت سب اےنپ یہ سفن اک امکل وہں۔ آپ ےن رفامای ااھچ! دف ام

رفزے رھک۔ ںیم ےن رعض ایک ای رنکؽ اہلل ! ہی وج البھجم رپ آیئ ہی رفزہ رےنھک یہ ےس وت آیئ۔ آپ ےن رفامای وت دصہق دے افر اسھٹ 

اسمنیک وک اھکان الھک۔ ںیم ےن اہک مسق ایکس سج ےن آپ وک اچسیئ اسیک ھت اجیھب مہ وت اس رات یھب افےق ےس ےھت امہرے اپس رات اک 

 اھت۔ آپ ےن رفامای ینب زرقی ےک اپس اج افر اس ےس ہہک فہ ےھجت وج امؽ دے اس ںیم ےس اسھٹ اسمنیک وک الھک افر وج ےچب اےس اھکان ہن

 اےنپ اامعتسؽ ںیم ال۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب اقحس، دمحم نب رمعف نب اطعء، امیلسؿ نب اسیر، ہملس نب ہرخہ ایبیض :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ ۔
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 ہ بً زبير، عائظہ، رعوہ بً زبيرابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ابی عبیذہ، اعنع، تنیه، ابً سلنہ، رعو :  راوی

 ًِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبٔی َع ًُ أَبٔی عُبَِیَذَة َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ  َحذَّ َوَة بِ ًِ رُعِ ًٔ َسَلَنَة َع َتنٔیٔه بِ

ٔ َقاَل َقاَلِت َعائَٔظُة َتَباَرَک الَّٔذی َؤس  ُط َوهَٔی الزُّبَيِر ـُ ِوَلَة بِٔئت َثِعَلَبَة َویَِخفَی َعلَیَّ َبِع َْ َو  ِّی َْلَِسَنُع لََکَ ٔن َع َسِنُعطُ کُلَّ َطِیٕئ إ



 

 

 ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوهَٔی َتُكوُل یَا َرُسوَل اہللٔ أَکََل َطَباب ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل َّی إَٔذا َنبَٔرِت ی َوىَثَرُِت َلُط بَ َتِظَتکٔی َزِوَجَضا إ ِلىٔی َحً

َّی ىَزََل ٔجبَِرائٔیُل بَٔضدُ  ِّی أَِطهُو إَٔلِیَک َؾَنا بَزَٔحِت َحً ٔن ُضهَّ إ ٔئ اِْلیَأت َقِذ َسنَٔع اہللُ َقِوَل ٔسىِّی َواِنَكَلَع َوَلٔذی َهاَصَز ٔمىِّی اللَّ ََ

ََٔی اہللٔ   الًَّٔی تَُحادٔلَُک فٔی َزِؤجَضا َوَتِظَتکٔی إ

ڑبی اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ایب  دیبہ، اشمع، میمت، انب ہملس، رعفہ نب زریب، اعہشئ، رعفہ نب زریب ےس رمفی ےہ ہک اعہشئ ےن اہک فہ 

ربتک فاال ےہ وج رہ زیچ وک اتنس ےہ۔ ںیم )اس ھت فاےل رمکے ںیم وہ رک( وخہل تنب ہبلعث یک ابت ہن نس اپیئ فہ اکشتی رک ریہ یھت اےنپ 

فدن ےس قلعتم ہک ای رنکؽ اہلل ! ریما اخفدن ریمی وجاین اھک ایگ افر ریما ٹیپ اےکس ےل ریچا ایگ۔ بج ںیم فیعض وہیئ افر افالد دیپا اخ

 رکےن ےک اقلب ہن ریہ وت اس ےن ھجم ےس اہظر ایک۔ ای اہلل ! ںیم اانپ وکشہ ھجت ےس رک  وہں۔ رھپ فہ یہی یتہک ریہ اہیں کت ہک ربجالیئ

ِ( ینعی نس یل اہلل ےن اس وعہی آای
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رت یک ابت وج ڑگھج  یھت ت ےل رک ارتے )دَقْ 

 ھجت ےس اےنپ اخفدن ےک ابرے ںیم افر اہلل ےس وکشہ رک  یھت۔

 ، میمت، انب ہملس، رعفہ نب زریب، اعہشئ، رعفہ نب زریباوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ایب  دیبہ، اشمع :  رافی

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

  

 افکرہ ےس لبق یہ ارگاہظر رکےن فاالامجع رک ےھٹیب۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ۔افکرہ ےس لبق یہ ارگاہظر رکےن فاالامجع رک ےھٹیب

     221    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عبذاہلل بً سعیذ، عبذاہلل بً ادریص، محنذ بً اسحل، محنذ بً عنزو بً علاء، سلامیٌ بً يشار، حرضت  :  راوی

 سلنہ بيت ػَخہ

ًُ إِٔدرٔ  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ َعَلإئ َع ًٔ َعِنزٔو بِ ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ یَص َع

َه فٔی اِلُنَو  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ َػَِخٕ اِلبََیاضٔیِّ َع ًِ َسَلَنَة بِ ًٔ َيَشإر َع ٌَ بِ َ َقاَل ُسَلامِیَ ٌِ یَُهَفِّ ٔ یَُواقُٔع َقِبَل أَ اصٔز



 

 

اَر   ْة َواحَٔذةْ َنؿَّ

دبع اہلل نب دیعس، دبعاہلل نب ادرسی، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رمعف نب اطعء، امیلسؿ نب اسیر، رضحت ہملس تنب ہرخہ ےس رمفی ےہ ہک 

ینعی دف یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہظر رکےن فاال ارگ افکرے ےس ےلہپ امجع رکے وت اکی یہ افکرہ الزؾ وہاگ۔ )

 دہعف افکرہ ہ ںی دانی زپے اگ ہکلب اکی یہ افکرہ افکتی رکات ےہ( ۔

 دبعاہلل نب دیعس، دبعاہلل نب ادرسی، دمحم نب اقحس، دمحم نب رمعف نب اطعء، امیلسؿ نب اسیر، رضحت ہملس تنب ہرخہ :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 افکرہ ےس لبق یہ ارگاہظر رکےن فاالامجع رک ےھٹیب۔

     222    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً یزیذ، غيذر، معنز، حهه بً اباٌ، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًُ َیزٔیَذ َحذَّ  ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًِ َحذَّ ٌَّ َرُجَّل َهاَصَز ٔم ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ٌَ َع ًٔ أَبَا ًِ اِلَحَهٔه بِ ثََيا َمِعَنْز َع  ثََيا غُِيَذْر َحذَّ

َه َؾَذَِّکَ َذلَٔک َلُط َؾَكا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َتَی الئَّيیَّ َػل َ َؾأ ٌِ یُهََفِّ َما َحَنَلَک َعلَی َذلَٔک َقاَل َیا َرُسوَل َل اِمَزأَتٔطٔ َؾَػٔظَیَضا َقِبَل أَ

ٔحَک َرُسوُل اہللٔ َػ  ـَ ٌِ َوَقِعُت َعَلِیَضا َؾ ٔ َؾَلِه أَِملِٔک َنِؿٔسی أَ َه َوأََمزَُظ اہللٔ َرأَیُِت بََیاَق حِٔحَلِیَضا فٔی اِلَكَنز َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ل

 َ ی یُهََفِّ
َّ بََضا َحً ََّ َيرِقَ  أَ

زیدی، دنغر، رمعم، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ اکی صخش ےن اینپ ویبی ےس اہظر ایک افر افکرہ  ابعس نب

 ےس لبق اس ےس  تبح یک رھپ فہ یبن ےک اپس آای افر آپ ےس ذرک ایک۔ آپ ےن اراشد رفامای وتےن )فایعق( ااسی ایک ؟ فہ وبال ای رنکؽ اہلل

دیفسی دیھکی اچدنین ںیم افر ںیم ےب اایتخر وہایگ افر امجع رک اھٹ۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! ںیم ےن ایکس ڈنپیل یک 

 رکسمادےیئ افر آپ ےن اوکس مکح دای ہک افکرہ دےنی ےس لبق )اب دفابرہ( امجع ہن رکے۔



 

 

 ابعس نب زیدی، دنغر، رمعم، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اعلؿ اک ایبؿ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ ۔

     223    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 رضت سہل بً ساعذیابومزواٌ، محنذ بً عثناٌ، ابزاہیه بً سعیذ، ابً طہاب، ح :  راوی

ًٔ ٔطَضإب عَ  ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ٌَ َحذَّ ًُ عُِثَنا ُذ بِ ٌَ اِلُعِثَنانٔیُّ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
اعٔٔذیِّ َحذَّ ًٔ َسِعٕذ الشَّ ًِ َسِضٔل بِ

ًٔ َعٔذٓیٕ َؾَكاَل َسِل َٔی َرُسوَل اہللٔ  ََٔی َعأػٔه بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أََرأَیَِت َرُجَّل َوَجَذ َمَع اِمَزأَتٔطٔ َرُجَّل َقاَل َجاَئ عَُویِنْٔز إ  َػل

ًِ َذلَٔک  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع ـَ َيِؼَيُع َؾَشأََل َعأػْه َرُسوَل اہللٔ َػل َّی اہللُ َؾَكَتَلطُ أَيُِكَتُل بٔطٔ أَِو َنِی  َؾَعاَب َرُسوُل اہللٔ َػل

 ٔ ََّک َلِه َتأِت َّی َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلَنَشائَٔل ثُهَّ َلكَٔیُط عَُویِنْٔز َؾَشأََلُط َؾَكاَل َما َػَيِعَت َؾَكاَل َػَيِعُت أَى ٕ َسأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل ىٔی بَٔخيِر

َه َؾَعاَب اِلَنَشائَٔل َؾَكاَل عَُویِنْٔز َواہللٔ َْلتٔيَنَّ  َتَی َرُسوَل اہللٔ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َه َوَْلَِسأََليَُّط َؾأ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َرُسوَل اہللٔ َػل

ًَ بَِيَيُضَنا َقاَل عَُویِنْٔز َواہللٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَوَجَذُظ َوَقِذ أُىِزَٔل َعَلِیطٔ ؾٔیضَٔنا َؾََلَع ًِ اىَِلَلِكُت بَٔضا یَا َرُس َػل ٔ وَل اہللٔ َلَكِذ  َلئ

َه َؾَؼاَرِت ُسيَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ َیأُِمَزُظ َرُسوُل اہللٔ َػل ّة فٔی اِلُنَتََلعَٔيئِن ثُهَّ َقاَل الئَّيیُّ َنَذبُِت َعَلِیَضا َقاَل َؾَؿاَرَقَضا َقِبَل أَ

 ٔ ٌِ َجائَِت ب َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اىُِوزُوَصا َؾإٔ ٌِ َػل ٔ ََّ َقِذ َػَذَم َعَلِیَضا َوإ ٔ طٔ أَِسَحَه أَِدَعَخ اِلَعِيَيئِن َعٔویَه اِْلَِلَيَتئِن َؾََل أَُراُظ إ

 ٔ ََّ کَاذٔبّا َقاَل َؾَحائَِت بٔطٔ َعلَی اليَِّعٔت اِلَنِْکُوظ ٔ ْة َؾََل أَُراُظ إ َُّط َوَْحَ  َجائَِت بٔطٔ أَُحِینَٔز َنأَى

، اربا،می نب دیعس، انب اہشب، رضحت لہس نب اسدعی ےس رمفی ےہ ہک وع رم نب الجعین اعمص نب دعی اوبرمفاؿ، دمحم نب امثعؿ

ےک اپس آای افر اہک یبن ےس ریمے ےئل ہی ہلئسم درایتف رکف ارگ وکیئ رمد اینپ ویبی اسیک ھت یسک اگیبےن صخش وک دےھکی ) تبح رکےت 



 

 

را اجےئ ای رھپ ایک رکے؟ ریخ اعمص ےن یبن ےس ہی ہلئسم وپاھچ۔ آپ ےن ان ے نکاولں وہےئ( رھپ اوکس امر ڈاےل وت ایک وخد اےکس دبےل ام

ہ ںی وک ربا اجان۔ رھپ وع رم اعمص ےس الم افر وپاھچ وت ےن ریمے ےئل ایک ایک؟ اعمص ےن اہک ںیم وپاھچ نکیل ھجت ےس ےھجم یھبک وکیئ الھبیئ 

نکاولں وک۔ وع رم ےن اہک اہلل یک مسق ! ںیم وت انجب رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  یچنہپ۔ ںیم ےن یبن ےس وپاھچ آپ ےن ربا وسحمس ایک اؿ

فملس ! ےک اپس اجؤں اگ افر آپ ےس وپوھچں اگ رھپ فہ آای یبن ےک اپس وت داھکی ہک آپ رپ ایس ابن  ف ی انزؽ وہ ریہ ےہ۔ آرخ آپ 

س وعرت وک اےنپ اس ھت ےل ایگ وت وگای ںیم ےن اس رپ وھجیٹ تمہت اگلیئ۔ ےن اعلؿ رکاای۔ رھپ وع رم ےن اہک اہلل یک مسق ! ارگ ںیم اب ا

آرخ وع رم ےن اوکس یبن ےک ابت رکےن ےس ےلہپ یہ وھچڑ دای۔ رھپ ہی تنس وہیئگ اعلؿ رکےن فاےل ںیم۔ اس ےک دعب یبن ےن رفامای 

اتھجمس وہں ہک وع رم ےن یچس تمہت اگلیئ افر ارگ رسخ  دوھکی ارگ وع رم یک وعرت اکال ہچب اکیل آںوھکں فاال ڑبے رسنی فاال ےنج وت ںیم

 رگن اک ہچ ح ےس فرحہ )ڑیکا( وت ںیم اتھجمس وہں ہک وع رم وھجاٹ ےہ۔ رافی ےن اہک رھپ اس وعرت اک ہچب ربی لکش اک دیپا وہا۔

 اوبرمفاؿ، دمحم نب امثعؿ، اربا،می نب دیعس، انب اہشب، رضحت لہس نب اسدعی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ ۔

     224    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بَشیک بً سحناء، حرضت  محنذ بً بظار، ابً ابی عذی، ہظاو بً حشاٌ، عْکمہ ، ابً عباض، ہَلل بً امیہ، :  راوی

 ابً عباض

 ًِ َمُة َع ثََيا عِْٔکٔ ٌَ َحذَّ ا ًُ َحشَّ ًُ أَبٔی َعٔذٓیٕ أَىَِبأَىَا صَٔظاُو بِ ثََيا ابِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحذَّ ٌَّ صََٔلَل بِ ًٔ َعبَّإض أَ  ابِ

َّی اہللُ عَ  َة َقَذَف اِمَزأََتُط عِٔيَذ الئَّيیِّ َػل َيَة أَِو أَُمیَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلبَيِّ ًٔ َسِحَناَئ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل یٔک ابِ َلِیطٔ َوَسلََّه بََٔشٔ

ًَّ اہللُ فٔی  ِّی َلَؼادْٔم َوَليُِيزَٔل ٔن َة َوالَّٔذی َبَعَثَک بٔاِلَحلِّ إ ًُ أَُمیَّ ُئ َهِضزٔی َقاَل َؾَيزََلِت أَِمزٔی َما یُبَرِّ َحذ  فٔی َهِضزَٔک َؾَكاَل صََٔلُل بِ

ـَ  ٌَّ َغ َّی بََلَؼ َواِلَخأمَشَة أَ ََّ أَِنُؿُشُضِه َحً ٔ ًِ َلُضِه ُطَضَذاُئ إ ٌَ أَِزَواَجُضِه َوَلِه َیهُ ًَ َیزُِمو ًِ َوالَّٔذی ٌَ ٔم ٌِ کَا ٔ َب اہللٔ َعَلِیَضا إ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  َف الئَّيیُّ َػل ادٔقٔيَن َؾاِنََصَ َّی اہللُ الؼَّ َة َؾَظضَٔذ َوالئَّيیُّ َػل ًُ أَُمیَّ َه َؾأَِرَسَل إَٔلِیضَٔنا َؾَحائَا َؾَكاَو صََٔلُل بِ
َسلَّ



 

 

ًِ َتائٕٔب ثُهَّ َقاَمِت َؾَظضَٔذِت َؾلَ  ٌَّ أََحَذُنَنا کَاذْٔب َؾَضِل ٔم ٌَّ اہلَل َيِعَلُه أَ ٔ ٌَ عِٔيَذ اِلخَ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل إ ا کَا ٌَّ نَّ أمَشٔة أَ

ًُ َعبَّإض َؾَتَلهَّأَِت  ََّضا َلُنؤجَبْة َقاَل ابِ ادٔقٔيَن َقالُوا َلَضا إٔى ًِ الؼَّ ٌَ ٔم ٌِ کَا ٔ َب اہللٔ َعَلِیَضا إ ـَ ََّضا َغ َّی َهَييَّا أَى َوىَهََؼِت َحً

ُح َقِومٔی َسائَٔز اِلَیِوؤ َؾَكاَل اليَّ  ـَ ََ أَِؾ ٌِ َجائَِت بٔطٔ أَِنَحَل َستَرِٔجُع َؾَكاَلِت َواہللٔ  َه اىُِوزُوَصا َؾإٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔيیُّ َػل

ًٔ َسِحَناَئ َؾَحائَِت بٔطٔ َنَذلَٔک َؾَكاَل  یٔک ابِ اَقئِن َؾُضَو لََٔشٔ َذلََّخ الشَّ َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  اِلَعِيَيئِن َسابَٔؼ اِْلَِلَيَتئِن  الئَّيیُّ َػل

َه لَ  ٌْ َوَسلَّ
ِ ٌَ َٔی َوَلَضا َطأ ًِ نَٔتأب اہللٔ َعزَّ َوَجلَّ َلکَا ََ َما َمَضی ٔم  ِو

مء ء، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ 
ج
ش

دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، اشہؾ نب اسحؿ، رکعہم ، انب ابعس، الہؽ نب اہیم، رشبکی نب 

مء ء ےک اس ھت۔ آپ ےن رفامای وت وگاہ ال ہ ںی وت وبقؽ رک )دح( ہک الہؽ نب اہیم ےن تمہت اگلیئ اینپ ویبی رپ یبن ےک اسےنم رشکی نب 
ج
ش

اینپ ھٹیپ رپ۔ الہؽ ےن اہک مسق اس یک سج ےن آپ وک اچسیئ اسیک ھت اجیھب ںیم اچس وہں افر اہلل ریمے ابرے ںیم وکیئ ااسی مکح رضفر 
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ینعی وج ولگ تمہت اگلےت ںیہ اینپ ویبویں وک زان یک افر اےکن اپس وکیئ وگاہ ہ ںی رگم امنکا اؿ ےک اےنپ سفن ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

آےئ۔ ےلہپ الہؽ نب اہیم ڑھکے وہےئ افر وگایہ دی افر آپ یہی رفامےت  فآہل فملس ولےٹ افر الہؽ افر ایکس ویبی وک ولباای۔ فہ دفونں

اجےت ےب کش اہلل رتہب اجاتن ےہ ہک مت ںیم ےس اکی )رضفر( وھجاٹ ےہ۔ وت ےہ وکیئ وتہب رکےن فاال۔ ریخ! اس ےک دعب وعرت ڑھکی 

ہک اہلل اعتیل اک بضغ وعرت رپ ارتے ارگ رمد اچس ےہ وہیئ افر اس ےن یھب وگاایہں دںی بج اپوچنںی وگایہ اک فتق آای ینعی ہی ک ےن اک 

وت ولوگں ےن اہک ہی وگایہ رضفر فابج رک دے ی رب ذفاالجلؽ فاالرکاؾ ےک بضغ وک افر دفزخ وک ارگ ہی وھجیٹ وہیئ وت۔ ہی نس رک فہ 

اس وعرت ےن اہک اہلل یک مسق !  اخوتؿ یکجھج افر ڑمی مہ ےن ایخؽ ایک اشدی اب لھبنس اجےئ افر اینپ وگایہ ےس روجع رکےل نکیل

ی ںیم اےنپ ہلیبق وک رنکا رکےن فایل ہ ںی۔ آرخ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دوھکی! ارگ اس وعرت اک ہچب اکیل آںوھکں فاال رھب

مء ء اک ےہ۔ آرخ ایس وصرت اک زلاک دیپا وہا۔ بت
ج
ش

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رسنی فاال ومیٹ ڈنپویلں فاال دیپا وہا وت فہ رشکی نب 

 اراشد رفامای ارگ اہلل یک اتکب ںیم )اعلؿ یک ابن ( مکح ہن وہات وت ںیم اس وعرت اسیک ھت )رضفر( ھچک )دحانذف( رکات۔

مء ء، رضحت انب ابعس :  رافی
ج
ش

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، اشہؾ نب اسحؿ، رکعہم ، انب ابعس، الہؽ نب اہیم، رشبکی نب 

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اعلؿ اک ایبؿ ۔

     225    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بزاہیه، علكنہ، عبذاہلل بً مشعودابوبْک بً َْلد، اسحام بً ابزاہیه بً حبیب، عبذہ بً سلامیٌ، اعنع، ا :  راوی

 ًُ ثََيا َعِبَذةُ بِ ََ َحذَّ ًٔ َحبٔیٕب َقا ًُ إٔبَِزاصٔیَه بِ دٕ اِلَباصٔلٔیُّ َوإِٔسَحُل بِ
َلَّ َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ إٔبَِزاصٔیَه  َحذَّ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ٌَ َع ُسَلامِیَ

 ٔ ًِ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل ُنيَّا ف ًِ َعِلَكَنَة َع ٌَّ َرُجَّل َوَجَذ َمَع اِمَزأَتٔطٔ َرُجَّل َؾَكَتَلطُ َع ی اِلَنِشحٔذٔ َلِیَلَة اِلُحُنَعةٔ َؾَكاَل َرُجْل َلِو أَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَذ  ٌَّ َذلَٔک لٔلئَّيیِّ َػل ٌِ َتکَلََّه َجَلِذتُُنوُظ َواہللٔ َْلَذُِِّکَ ٔ ُظ لٔلئَّيیِّ َقَتِلُتُنوُظ َوإ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  َِّکَ َػل

ًَ اليَّئ  ٌٔ ثُهَّ َجاَئ الزَُّجُل َبِعَذ َذلَٔک َيِكٔذُف اِمَزأََتطُ َؾََلَع َه بَِيَيُضَنا َؾأَىِزََل اہللُ َعزَّ َوَجلَّ آیَأت اللَِّعا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ یُّ َػل

ٌِ َتحٔیَئ بٔطٔ أَِسَوَد َؾَحا  ئَِت بٔطٔ أَِسَوَد َجِعّذاَوَقاَل َعَسی أَ

اوبرکب نب الخد، ااحسؼ نب اربا،می نب بیبح، دبعہ نب امیلسؿ، اشمع، اربا،می،  ہمقل، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ مہ بش ہعمج 

وکڑے اگلؤ ےگ۔ اہلل وک دجسم ںیم ےھت ہک اکی صخش وک دےھکی رھپ اوکس امر ڈاےل وت ایک مت اوکس امر ڈاولےگ؟ افر ارگ زابؿ ےس ےہک وت اوکس 

 یک مسق ! ںیم ہی وت یبن ےس وہکں اگ۔ بت اہلل اعتیل ےن آایت اعلؿ انزؽ رفامںیئ۔ رھپ فہ صخش آای افر اس ےن اینپ وعرت رپ زان یک تمہت

وہا اےکس اہں اگلیئ۔ یبن ےن دفونں ںیم اعلؿ رکاای افر رفامای ےھجم امگؿ ےہ اشدی اس وعرت ےک اہں اکال ہچب دیپا وہ۔ ہنیعب ان ے یہ 

 رگنھگایےل ابولں فاال ہچب دیپا وہا۔

 اوبرکب نب الخد، ااحسؼ نب اربا،می نب بیبح، دبعہ نب امیلسؿ، اشمع، اربا،می،  ہمقل، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

  ایبؿالطؼ اک :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ ۔
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 احنذ بً سياٌ، عبذالزحنً بً مہذی، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

 َ ًٔ أَى ًِ َمالٔٔک بِ ًُ َمِضٔذٓیٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ٌٕ َحذَّ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُذ بِ ًَ َحذَّ َع ََ ٌَّ َرُجَّل  ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ٕص َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَِيَيُضَنا َوأَِلَحَل اِلوَ  َم َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َوَلٔذَصا َؾََفَّ ٔ اِمَزأََتُط َواىَِتفَی ٔم  َلَذ بٔاِلَنزِأَة

ت انب رمع ےس رمفی ےہ ہک اکی صخش ےن اعلؿ ایک اینپ وعرت ےس ادمح نب انسؿ، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، انعف، رضح

 افر اس ےس دیپا وہےئ ےچب وک اانپ ہچب امےنن ےس ااکنری وہا وت یبن ےن دفونں ںیم دجایئ رکفا دی افر ہچب امں ےک وحاےل رک دای۔

 ادمح نب انسؿ، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ ۔
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 بً جبير، حرضت ابً عباض علی بً سلنہ، يعكوب بً ابزاہیه بً سعذ، ابً اسحام، كلحہ بً ىاؾع، سعیذ :  راوی

 ًِ ثََيا أَبٔی َع ًٔ َسِعٕذ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًُ َسَلَنَة اليَِّیَشابُورٔیُّ َحذَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ إِٔسَحَل َقاَل َذَِّکَ كَِلَحُة َحذَّ ابِ

ًٔ َعبَّإض َقاَل َتزَ  ًِ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ ًُ ىَاؾٕٔع َع َل بَٔضا َؾَباَت بِ َْ ٌَ َؾَذ ًِ بَِلٔعِحََل ًِ اِْلَِنَؼارٔ اِمَزأَّة ٔم َد َرُجْل ٔم وَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ََٔی الئَّيیِّ َػل ا أَِػَبَح َقاَل َما َوَجِذتَُضا َعِذَراَئ َُفُؾَٔع َطأِىَُضا إ َه َؾَذَعا اِلَحارٔیََة َؾَشأََلَضا عِٔيَذَصا َؾَلنَّ

 بَلَی َقِذ ُنِيُت َعِذَراَئ َؾأََمَز بٔضَٔنا َؾَتََلَعَيا َوأَِعَلاَصا اِلَنِضزَ َؾَكاَلِت 

یلع نب ہملس، وقعیب نب اربا،می نب دعس، انب ااحسؼ، ،ہحل نب انعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک اکی ااصنری 

 تبح یک ایس ےک اپس راہ۔ بج حبص وہیئ وت ک ےن اگل ںیم ےن اس وک رمد ےن )ہلیبق( الجعؿ یک اخوتؿ ےس اکنح ایک افر رات وک اس ےس 

ابرکہ ہ ںی اپای۔ آرخ دفونں اک دقمہم یبن ےک اپس اچنہپ۔ اس ےن اہک ںیم وت ابرکہ یھت۔ آپ ےن مکح دای وت دفونں ےن اعلؿ ایک افر آپ 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعرت وک رہم دولاای۔

 ب نب اربا،می نب دعس، انب ااحسؼ، ،ہحل نب انعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعسیلع نب ہملس، وقعی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ ۔
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 محنذ بً یحٌٰی، حیوة بً ُشیح، ؿنزہ بً ربیعہ، ابً علاء، عنزو بً طعیب ، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً العاؾ :  راوی

ًٔ عَ  ًِ ابِ ًٔ َربٔیَعَة َع ًِ َؿِنَزَة بِ مٔیُّ َع یِٕح اِلَحرِضَ ًُ ُُشَ ثََيا َحِیَوةُ بِ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔیطٔ َحذَّ ًٔ  َلإئ َع ًِ َعِنزٔو بِ َع

ََ ُمََل  ًِ اليَِّشأئ  َه َقاَل أَِربَْع ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ظٔ أَ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ُة َتِحَت ُطَعِیٕب َع اىٔیَّ ًَّ اليََِّصَ َعَيَة بَِيَيُض

ةُ َتِحَت   اِلَنِنلُؤک َواِلَنِنلُوَنُة َتِحَت اِلَُحِّ  اِلُنِشلٔٔه َواِلَیُضودٔیَُّة َتِحَت اِلُنِشلٔٔه َواِلَُحَّ

دمحم نب ٰییحی، ویحة نب رشحی، رمضہ نب رہعیب، انب اطعء، رمعف نب بیعش ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی 

اہین وج املسمؿ ےک اکنح ںیم وہ دفرسی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اچر ااسقؾ یک وعروتں ںیم اعلؿ فابج ہ ںی اکی رصن

 وہیدہی وج املسمؿ ےک اکنح ںیم وہ رسیتے آزاد وعرت وج الغؾ ےک اکنح ںیم وہ وچیھت ولڈنی وج آزاد ےک اکنح ںیم وہ۔

 دمحم نب ٰییحی، ویحة نب رشحی، رمضہ نب رہعیب، انب اطعء، رمعف نب بیعش ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

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

  

 وعرت وک اےنپ رپ( رحاؾ رکےن اک ایبؿ۔)

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعرت وک اےنپ رپ( رحاؾ رکےن اک ایبؿ۔)

     229    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زعہ، مشلنہ بً علكنہ، داؤد بً ابی ہيذ، عامز، مرسوم، او النوميين عائظہ ػذيكہحشً بً ق :  راوی

ٕ عَ  ًِ َعأمز ًُ أَبٔی صِٔيٕذ َع ثََيا َداُودُ بِ ًُ َعِلَكَنَة َحذَّ ثََيا َمِشَلَنُة بِ ًُ َقزَِعَة َحذَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َحذَّ وٕم َع ًِ َمرِسُ

اَرةّ  آََی َرُسوُل اہللٔ  اّما َوَجَعَل فٔی اِلَینٔئن َنؿَّ َو َؾَحَعَل اِلَحََلَل َْحَ ًِ نَٔشائٔطٔ َوَْحَّ َه ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

نسح نب زقہع، ہملسم نب  ہمقل، داؤد نب ایب دنہ، اعرم، رسمفؼ، اؾ اوملنینم اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 االیء ایک اینپ وعروتں )ازفاج رہطمات( ےس افر رحاؾ ایک )زفاج وک اےنپ افرپ( افر مسق ںیم افکرہ رقمر ایک۔ فآہل فملس ےن

 نسح نب زقہع، ہملسم نب  ہمقل، داؤد نب ایب دنہ، اعرم، رسمفؼ، اؾ اوملنینم اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وک اےنپ رپ( رحاؾ رکےن اک ایبؿ۔)

     230    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، وہب بً جزیز، ہظاو، یحٌٰی ابً ابی نثير، يعلی بً حهیه، سعیذ بً جبير، ابً عباض حرضت  :  راوی

 ً جبيرسعیذ ب

ًٔ أَبٔی ًِ َیِحٌَی بِ ِسُتَوائٔیُّ َع
ثََيا صَٔظاْو الذَّ ٕ َحذَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحذَّ ًٔ َحٔهیٕه َع ًِ َيِعلَی بِ ٕ َع َنثٔير

 ًُ ٌَ ابِ اؤ یَنٔيْن َوکَا ًُ َعبَّإض فٔی اِلََحَ ٕ َقاَل َقاَل ابِ ًٔ ُجَبيِر ٌَ َکهُِه فٔی َرُسؤل اہللٔ أُِسَوْة َحَشَيْة  َسٔعیٔذ بِ  َعبَّإض َيُكوُل َلَكِذ کَا

دمحم نب ٰییحی، فبہ نب رجری، اشہؾ، ٰییحی انب ایب ریثک، یلعی نب میکح، دیعس نب ریبج، انب ابعس رضحت دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک 

 ےھت مت رپ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی رکان رتہب ےہ انب ابعس ےن اہک رحاؾ ںیم مسق اک افکرہ ےہ افر انب ابعس ےتہک



 

 

 ۔

 دمحم نب ٰییحی، فبہ نب رجری، اشہؾ، ٰییحی انب ایب ریثک، یلعی نب میکح، دیعس نب ریبج، انب ابعس رضحت دیعس نب ریبج :  رافی

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

  

 ولڈنی بج آزاد وہیئگ وت اےنپ سفن ہپ اتخمر ےہ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی بج آزاد وہیئگ وت اےنپ سفن ہپ اتخمر ےہ ۔

     231    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسود، حرضت عائظہ ػذيكہ ابوبْک بً ابی طيبہ، حؿؽ بً غیاث، اعنع، ابزاہیه ، :  راوی

 ًِ ًُ غَٔیإث َع ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ََّضا  َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَى ًٔ َیزٔیَذ َع ًِ اِْلَِسَودٔ بِ ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع اِْلَِعَنٔع َع

َّی اہللُ َعلَ  ٌَ َلَضا َزِوْد ُْح  أَِعَتَكِت بَزٔیَزَة َؾَخيََّرَصا َرُسوُل اہللٔ َػل  ِیطٔ َوَسلََّه َوکَا

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، اربا،می ، انکد، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ہک ربریہ )ریض اہلل اہنع( وک ںیم ےن 

 ۔آزاد ایک وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربریہ وک اایتخر دای افر ربریہ اک اخفدن آزاد اھت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، اربا،می ، انکد، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی بج آزاد وہیئگ وت اےنپ سفن ہپ اتخمر ےہ ۔



 

 

     232    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً مثىی، محنذ بً َْلد، عبذالوہاب، ْالذ، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

َكفٔیُّ 
ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب الثَّ ََ َحذَّ  اِلَباصٔلٔیُّ َقا

دٕ َلَّ َْ  ًُ ُذ بِ ًُ اِلُنَثىَّی َوُمَحنَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََياَحذَّ ًِ   َحذَّ اُئ َع
الْٔذ اِلَحذَّ َْ

 َْ ِّی أَىُِوزُ إَٔلِیطٔ َیُلوُف  ٌَ َزِوُد بَزٔیَزَة َعِبّذا ُيَكاُل َلُط ُمػٔیْث َنأَن ًٔ َعبَّإض َقاَل کَا ًِ ابِ َمَة َع ِلَؿَضا َوَیِبکٔی َودُُموعُُط َتٔشیُل عِْٔکٔ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل ظ ذِّ َْ ًِ بُِػٔف بَزٔیَزَة  َعلَی  ًِ حُبِّ ُمػٔیٕث بَزٔیَزَة َؤم ََ َتِعَحُب ٔم لِٔلَعبَّأض یَا َعبَّاُض أَ

َُّط أَبُو َوَلٔذٔک َقاَلِت یَا َر  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلِو َراَجِعتٔیطٔ َؾإٔى َّ ُمػٔیّثا َؾَكاَل َلَضا الئَّيیُّ َػل َنا أَِطَؿُع ُسوَل اہللٔ َتأُِمزُنٔی َقاَل إٔى

ََ َحاَجَة َٔی ؾٔیطٔ   َقاَلِت 

دمحم نب ینثم، دمحم نب الخد، دبعاولاہب، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ربریہ اک اخفدن ثیغم الغؾ اھت افر ںیم انکتق 

ثیغم ربریہ ےس سک دقر  یھب فہ ےحمل اید راتھک وہں بج فہ ہہب رےہ ےھت۔ بت یبن ےن رفامای اے ابعس ! مت بجعت ہ ںی رکےت ہک

تبحم راتھک ےہ افر ربریہ وک ثیغم ےس ینتک رفنت ےہ؟ آرخ آپ ےن ربریہ ےس رفامای اکش وت ولٹ اج ثیغم ےک اپس فہ ریتے ہچب اک 

!  ابپ ےہ۔ اس ےن رعض ایک ای رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! ایک آپ ےھجم مکح دے رےہ ںیہ )ولےنٹ اک( ؟ آپ ےن رفامای ہ ںی

 ہکلب رصػ افسرش رکات وہں ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب الخد، دبعاولاہب، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ۔ ولڈنی بج آزاد وہیئگ وت اےنپ سفن ہپ اتخمر ےہ

     233    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، اسامہ بً زیذ، قاسه بً محنذ، حرضت عائظہ ػذيكہ :  راوی



 

 

ًِ َعا ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ اِلَكأسٔه بِ ًٔ َزیِٕذ َع ًِ أَُساَمَة بِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ئَٔظَة َقاَلِت َمَضی فٔی بَزٔیَزَة ثَََلُث َحذَّ

ََٔی الئَّيیِّ  ٌَ َعَلِیَضا َؾُتِضٔذی إ ُقو ٌَ َزِوُجَضا َمِنلُوکّا َوکَاىُوا یََتَؼذَّ َِّرِت حٔيَن أُِعتَٔكِت َوکَا ي ُْ َه َؾَیُكوُل ُسنَٕن  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َػل

ًِ أَِعَتَل صَُو َعَلِیَضا َػَذَقْة َوصَُو َلَيا صَٔذیَّ  ُئ لَٔن ََ  ْة َوَقاَل اِلَو

یلع نب دمحم، فعیک، ااسہم نب زدی، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ربریہ )ےک فاےطس( نیت ںیتنس ایقؾ ذپری وہںیئ۔ 

فہ اےس یبن یک دخث  ںیم ہفحت جیھب  افؽ فہ آزاد وہںیئ وت اوکن اایتخر دای ایگ افر ااکن اخفدن )ونہز( الغؾ اھت۔ دفؾ ولگ ربریہ وک دصہق دےتی

 دیتی۔ آپ رفامےت ہی دصہق وت ربریہ ےئلیک ےہ امہرے ےئل وت دہہی ےہ۔ نکؾ آپ ےن ربریہ وک اایتخر دای افر رفامای فالء ایس اک قح ےہ وج

 آزاد ےہ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ااسہم نب زدی، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی بج آزاد وہیئگ وت اےنپ سفن ہپ اتخمر ےہ ۔

     234    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 د، حرضت عائظہ ػذيكہعلی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، ميؼور، ابزاہیه، اسو :  راوی

ًِ عَ  ًِ اِْلَِسَودٔ َع ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ َمِيُؼوٕر َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌِ َحذَّ ائَٔظَة َقاَلِت أُٔمزَِت بَزٔیَزةُ أَ

 َتِعَتذَّ بَٔثََلٔث حَٔیٕف 

د، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ہک ربریہ وک مکح وہا نیت ضیح یک دمت کت یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اربا،می، انک

 دعت رکےن اک۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اربا،می، انکد، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی



 

 

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

  

 ؼ اک ایبؿالط :   ابب

 ولڈنی بج آزاد وہیئگ وت اےنپ سفن ہپ اتخمر ےہ ۔

     235    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسناعیل بً توبہ، عباد بً عوو، یحٌٰی بً ابی اسحام، عبذالزحنً بً اذیيہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَيَ  ًُ َتِوبََة َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ َحذَّ ًٔ أَُذیَِيَة َع ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ًِ یَِحٌَی بِ ًُ اِلَعوَّاؤ َع ٌَّ ا َعبَّادُ بِ

يََّر بَزٔیَزةَ  َْ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوَل اہللٔ َػل

نب اذہنی، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  اامسلیع نب وتہب، ابعد نب وعؾ، ٰییحی نب ایب ااحسؼ، دبعارلنمح

 فملس ےن ربریہ وک اایتخر دای )ینعی بج فہ آزاد وہںیئ وت اکنح ربرقار رےنھک اک( ۔

 اامسلیع نب وتہب، ابعد نب وعؾ، ٰییحی نب ایب ااحسؼ، دبعارلنمح نب اذہنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ولڈنی یک الطؼ افر دعت اک ایبؿ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی یک الطؼ افر دعت اک ایبؿ ۔

     236    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنز بً طبیب، عبذاہلل بً عیسی، علیہ، حرضت عبذاہلل بً عنزسعیذ،  محنذ بً رطیـ، ابزاہیه بً :  راوی



 

 

ًُ َطبٔیٕب اِلُنِشلٔیُّ  ثََيا عَُنزُ بِ ََ َحذَّ ًُ َسٔعیٕذ اِلَحِوَصزٔیُّ َقا ـٕ َوإٔبَِزاصٔیُه بِ ی ًُ رَطٔ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًٔ عٔیَسی َع ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ  َع

ًٔ عَُنَز َقاَل قَ  ًِ ابِ َة َع ٌٔ َعٔلیَّ َتا ـَ تَُضا َحِی ٌٔ َوعٔذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه كَََلُم اِْلََمٔة اثَِيَتا  اَل َرُسوُل اہللٔ َػل

دمحم نب رطفی، اربا،می نب دیعس، رمع نب بیبش، دبعاہلل نب یسیع، ہیطع، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

 ای ولڈنی یک دف الطںیق ںیہ افر اس یک دعت دف ضیح ںیہ۔ )ہی دحثی اامؾ امظع اوبہفینح اک دتسمؽ ےہ( ۔ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفام

 دمحم نب رطفی، اربا،می نب دیعس، رمع نب بیبش، دبعاہلل نب یسیع، ہیطع، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی یک الطؼ افر دعت اک ایبؿ ۔

     237    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، ابوعاػه، ابً جزیخ، مواہز بً اسله، قاسه، حرضت عائظہ ػذيكہ :  راوی

إر َحذَّ  ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ الئَّيیِّ َحذَّ ًِ َعائَٔظَة َع ًِ اِلَكأسٔه َع ًٔ أَِسَلَه َع ٔ بِ ًِ ُمَواصٔز ًُ ُجَزیِٕخ َع ثََيا ابِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َحذَّ

 ٌٔ َتا ـَ ُؤَصا َحِی ٌٔ َوَُقِ َه َقاَل كَََلُم اِْلََمةٔ َتِللٔیَكَتا
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ تُُط لٔنُ  َػل ثِىٔی َنَنا َقاَل أَبُو َعأػٕه َؾَذَِّکِ ٕ َؾُكِلُت َحذِّ َواصٔز

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ َعائَٔظَة َع ًِ اِلَكأسٔه َع بََرنٔی َع ِْ
َ ًَ ُجَزیِٕخ َؾأ ثَِت ابِ ُؤصَا  َحذَّ ٌٔ َوَُقِ كَََلُم اِْلََمٔة َتِللٔیَكَتا

 ٌٔ َتا ـَ  َحِی

نب املس، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  دمحم نب اشبر، اوباعمص، انب رججی، اظمرہ

ولڈنی یک دف الطںیق ںیہ افر ایکس دعت )یھب( دف ضیح ںیہ۔ اوباعمص ےن اہک وج اس دحثی اک رافی ےہ ہک ںیم ےن ہی دحثی وخد 

مت ےن ہی دحثی انب رججی وک ایبؿ یک یھت۔ اوہنں ےن رفاتی ایک اقمس اظمرہ نب املس ےس ایبؿ یک اہک ھجم ےس ہی دحثی ایبؿ رکف ح ےس 

ےس اوہنں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولڈنی یک دف الطںیق افر ایکس دعت یھب دف ضیح ںیہ 



 

 

 ۔

  دصہقیدمحم نب اشبر، اوباعمص، انب رججی، اظمرہ نب املس، اقمس، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 الغؾ ےک ابرے ںیم الطؼ اک ایبؿ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ےک ابرے ںیم الطؼ اک ایبؿ ۔

     238    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً یحٌٰی، یحٌٰی بً عبذاہلل بً بهير، ابً لہیعہ، موسٰی بً ایوب، عْکمہ، حرضت ابً عباض محنذ :  راوی

ًِ ُموَسی ًُ َلضٔیَعَة َع ثََيا ابِ ٕ َحذَّ ًٔ بَُهيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َمَة  َحذَّ ًِ عِْٔکٔ ًٔ أَیُّوَب اِلَػاؾٔئیِّ َع بِ

ٌَّ َسیِّٔذی عَ  ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َرُجْل َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ ًٔ َعبَّإض َقاَل أَتَی الئَّيیَّ َػل ٌِ ًِ ابِ َجىٔی أََمَتطُ َوصَُو یُزٔیُذ أَ َزوَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َم بَِیىٔی َوبَِيَيَضا َقاَل َؾَؼٔعَذ َرُسوُل اہللٔ َػل ُد َعِبَذُظ ُيََفِّ َه اِلنِٔيبََر َؾَكاَل َیا أَیَُّضا اليَّاُض َما بَاُل أََحٔذُنِه یُزَوِّ

امٔ  َذ بٔالشَّ َْ ًِ أَ ََلُم لَٔن ََّنا اللَّ َم بَِيَيُضَنا إٔى ٌِ ُيََفِّ  أََمَتُط ثُهَّ یُزٔیُذ أَ

ت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن ےک اپس دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب دبعاہلل نب ریکب، انب ہعیہل، ومٰیس نب اویب، رکعہم، رضح

آای افر اہک ای رنکؽ اہلل ! ریمے امکل ےن اینپ ولڈنی ےس ریما اکنح رک دای اھت۔ اب فہ وکشش رک راہ ےہ ہک مہ دفونں ںیم دجایئ 

اے ولوگ ! ایک احؽ ےہ مت ںیم ےس  فملس )ہصغ یک احتل ںیم( ربنم رپ رشتفی الےئ افر اہک رکفادے۔ ہی نس رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 اس اک ہک فہ اکنح رک داتی ےہ اےنپ الغؾ اک ولڈنی ےس رھپ دفونں ںیم دجایئ اچاتہ ےہ۔ )اید روھک!( الطؼ اک اایتخر ایس وک ےہ وج ڈنپیل

 اھتےم ۔

 ابعس دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب دبعاہلل نب ریکب، انب ہعیہل، ومٰیس نب اویب، رکعہم، رضحت انب :  رافی



 

 

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

  

 اس صخش اک ایبؿ وج ولڈنی وک دف الطںیق دے رک رھپ رخدی ےل ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ولڈنی وک دف الطںیق دے رک رھپ رخدی ےل ۔

     239    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً عبذالنلک بً زىحویہ ، ابوبْک، عبذالززام، معنز ، یحٌٰی بً ابی نثير، عنز بً معتب، ابی حشً موَی بىی  :  راوی

 ىوؾل حرضت ابوالحشً

ثََيا َعبِ  ًٔ َزىَِحَویِطٔ أَبُو بَِْکٕ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ عَُنَز بِ ٕ َع ًٔ أَبٔی َنثٔير ًِ َیِحٌَی بِ ثََيا َمِعَنْز َع أم َحذَّ ُذ الزَّزَّ

ًِ َعِبٕذ كَلََّل اِمَزأََتُط َتِللٔیَكتَ  ًُ َعبَّإض َع ًٔ َمِوََی بَىٔی ىَِوَؾٕل َقاَل ُسئَٔل ابِ ًِ أَبٔی اِلَحَش ٕب َع ُجَضا َقاَل ُمَعتِّ ئِن ثُهَّ أُِعتَٔكا یََتزَوَّ

أم َقاَل عَ  َنَعِه  َه َقاَل َعِبُذ الزَّزَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َقاَل َقَضی بَٔذلَٔک َرُسوُل اہللٔ َػل ًُ اِلُنَباَرٔک َلَكِذ َؾكٔیَل َلطُ َعنَّ ِبُذ اہللٔ بِ

ّة َعٔویَنّة َعلَی عُيُكٔطٔ  ًٔ صََذا َػَِخَ َل أَبُو اِلَحَش  َتَحنَّ

 ، اوبرکب، دبعارلزاؼ، رمعم ، ٰییحی نب ایب ریثک، رمع نب ،بتع، ایب نسح ومیل ینب ونلف رضحت اوبانسحل ےس دمحم نب دبعاکلمل نب زوجنہی

رمفی ےہ ہک انب ابعص ےس ان ے الغؾ یک ابن  نکاؽ ایک ایگ وج اینپ وعرت وک دف الطںیق دںی رھپ دفونں آزاد وہ اجںیئ وت ایک فہ اس ےس 

 اہں ! اؿ ےس اہک ایگ ہی ہلصیف سک ےن ایک؟ اوہنں ےن اہک یبن ےن۔ )رافی( دبعارلزاؼ ےن دبعاہلل اکنح رکاتکس ےہ ؟ انب ابعس ےن اہک

 نب ابمرک ےس اہک اوبانسحل ےن ہی دحثی ایبؿ رک ےک اےنپ رگدؿ رپ تہب اھبری رھتپ )وبھج( ااھٹایل۔

 ریثک، رمع نب ،بتع، ایب نسح ومیل ینب ونلف رضحت دمحم نب دبعاکلمل نب زوجنہی ، اوبرکب، دبعارلزاؼ، رمعم ، ٰییحی نب ایب :  رافی

 اوبانسحل

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

  



 

 

 اؾ فدل یک دعت اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اؾ فدل یک دعت اک ایبؿ

     240    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، سعیذ بً ابی رعوبہ، مْ، قنیؼہ بً ذویب، عنزو بً عاؾ :  راوی

ًِ َرَجأئ بِ  أم َع ٕ اِلَورَّ َْ ًِ َم وبََة َع ًٔ أَبٔی رَعُ ًِ َسٔعیٔذ بِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ ًِ َقبٔیَؼَة بِ ًٔ َحِیَوَة َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ذُؤَ  ٕذ َػل َيا ُمَحنَّ ََ ُتِؿٔشُذوا َعَلِيَيا ُسيََّة ىَبٔيِّ ًٔ اِلَعأؾ َقاَل  ًِ َعِنزٔو بِ ٕ  یِٕب َع ةُ أُوِّ اِلَوَلذٔ أَِرَبَعُة أَِطُضز عٔذَّ

ا  َوَعَِشّ

 صہ نب ذفبی، رمعف نب اعص ےس رم
می
ق

فی ےہ ہک اوہنں ےن اہک امہرے افرپ یبن رکمی یلع نب دمحم، فعیک، دیعس نب ایب رعفہب، رطم، 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک تنس وک ہبتشم ث  رکف۔ اؾ فدل یک دعت اچر امہ دس دؿ کت ےہ

 صہ نب ذفبی، رمعف نب اعص :  رافی
می
ق

 یلع نب دمحم، فعیک، دیعس نب ایب رعفہب، رطم، 

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

  

 ویبہ وعرت )دفراؿ دعت (زبی فزتنی ہن رکے۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ وعرت )دفراؿ دعت (زبی فزتنی ہن رکے۔

     241    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً ىاؾع، او سلنہ ، او حبيبہ رضی اہلل عيہناابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، یحٌٰی بً سعیذ، حنیذ  :  راوی



 

 

ًِ حَُنِیٔذ بِ  ًُ َسٔعیٕذ َع ٌَ أَىَِبأَىَا َیِحٌَی بِ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّطُ َسنَٔع َزیَِيَب ابَِيَة أُوِّ َحذَّ ًٔ ىَاؾٕٔع أَى

 ُ ََّضا َسنَٔعِت أ ُث أَى ٌَّ َسَلَنَة تَُحذِّ ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَلِت إ ٌَّ اِمَزأَّة أََتِت الئَّيیَّ َػل ٌٔ أَ ا  ابَِيّة َلَضا وَّ َسَلَنَة َوأُوَّ َحبٔيَبَة َتِذُِّکَ

َّی ا ٌِ َتهَِحَلَضا َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َِّی َعِيَضا َزِوُجَضا َؾاِطَتَهِت َعِييَُضا َؾهَٔی تُزٔیُذ أَ ًَّ َتزِمٔی تُُوف َه َقِذ کَاىَِت إِٔحَذاُن ہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ا ٕ َوَعَِشّ ََّنا هَٔی أَِرَبَعَة أَِطُضز  بٔاِلَبِعَزةٔ عِٔيَذ َرأِٔض اِلَحِؤل َوإٔى

اخوتؿ یبن یلص اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، ٰییحی نب دیعس، دیمح نب انعف، اؾ ہملس ، اؾ ہبیبح ریض اہلل امہنع ےس رمفی ےہ اکی

ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ افر اہک اس یک یٹیب اک وشرہ فافت اپ ایگ افر اس )یٹیب یک( آںیھکن )آوشب مشچ ےس( دھک ریہ ںیہ۔ فہ اچیتہ 

 ںیہمت وگارا ےہ ہک رسہم )ای دفا( اگلےل۔ آپ ےن رفامای ےلہپ مت )وعرںیت( اکی اسؽ وپرا وہےن رپ افٹن یک ینگنیم یتکنیھپ ںیھت )فہ وت

 اھت( افر اب وت دعت )طقف( اچر امہ دس دؿ یک دمت ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، ٰییحی نب دیعس، دیمح نب انعف، اؾ ہملس ، اؾ ہبیبح ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 ایک وعرت اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک دفرسے ہپ نکگ رکیتکس ےہ؟

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ایک وعرت اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک دفرسے ہپ نکگ رکیتکس ےہ؟

     242    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 و النوميين حرضت عائظہ ػذيكہابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، رعوہ ، ا :  راوی

ًِ َعائَٔظ  َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل َة َع

ٌِ تُٔحذَّ َعلَی َم  ِمَزأَةٕ أَ َٔ ََ َیٔحلُّ  َه َقاَل  ََّ َعلَی َزِودٕ َوَسلَّ ٔ  یِّٕت َؾِوَم ثَََلٕث إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 ۔فملس ےن اراشد رفامای یسک وعرت وک زةی ہ ںی ہک یسک تیم رپ نکگ رکے نیت دؿ ےس زایدہ امنکا اخفدن ےک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ایک وعرت اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک دفرسے ہپ نکگ رکیتکس ےہ؟

     243    حذیث                               جلذ دوو  :  لذج

 ہياد بً َسی، ابواحوؾ، یحٌٰی بً سعیذ، ىاؾع، ػؿیہ بيت ابی عبیذ، او النوميين حرضت حؿؼہ :  راوی

ًِ ىَاؾٕٔع  ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ یَِحٌَی بِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ ًِ َحِؿَؼَة َزِؤد  َحذَّ َة بِٔئت أَبٔی عُبَِیٕذ َع ًِ َػٔؿیَّ َع

ِم  َٔ ََ َیحٔلُّ  َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ الئَّيیِّ َػل ًُ بٔاہللٔ َواِلَیِوؤ اِْلِٔخٔ أَ ٕ تُِدٔم َزأَة

ََّ َعلَی َزِودٕ تُٔحذَّ َعلَی َمیِّ  ٔ  ٕت َؾِوَم ثَََلٕث إ

انہد نب رسی، اوباوحص، ٰییحی نب دیعس، انعف، ہیفص تنب ایب  دیب، اؾ اوملنینم رضحت ہصفح ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

یسک تیم رپ نیت رفز ےس  فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وعرت اامیؿ ریتھک وہ اہلل رپ افر ویؾ آرخت رپ اوکس انمبس ہ ںی نکگ رکان

 زایدہ نکاےئ اخفدن ےک ۔

 انہد نب رسی، اوباوحص، ٰییحی نب دیعس، انعف، ہیفص تنب ایب  دیب، اؾ اوملنینم رضحت ہصفح :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ وشرہ ےک العفہ یسک دفرسے ہپ نکگ رکیتکس ےہ؟ ایک وعرت



 

 

     244    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، ہظاو بً حشاٌ، حؿؼہ، او علیہ ، او علیہ :  راوی

ثََيا َعِبُذ ا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َة َقاَلِت َقاَل َرُسوُل َحذَّ ًِ أُوِّ َعٔلیَّ ًِ َحِؿَؼَة َع ٌَ َع ا ًٔ َحشَّ ًِ صَٔظاؤ بِ ٕ َع ًُ ىَُنيِر ہللٔ بِ

ََّ اِمَزأَْة تُحٔذُّ َعلَی َزِؤجَضا أَ  ٔ ََ تُٔحذُّ َعلَی َمیِّٕت َؾِوَم ثَََلٕث إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ٕ َوَعَِشّ اہللٔ َػل ََ َتِلَبُص ثَِوبّا ِرَبَعَة أَِطُضز ا َو

ًِ ُقِشٕم أَِو  ََّ عِٔيَذ أَِدنَی كُِضزَٔصا بٔيُِبَذةٕ ٔم ٔ ََ َتَلیَُّب إ ََ َتهَِتٔحُل َو ََّ ثَِوَب َعِؼٕب َو ٔ  أَِهَؿارٕ َمِؼبُوّغا إ

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب اسحؿ، ہصفح، اؾ ہیطع ، اؾ ہیطع ےس رمفی ےہ ہک یبن رک

رفامای یسک تیم رپ نیت دؿ ےس زایدہ نکگ ہن ایک اجےئ رگم وعرت اےنپ اخفدن رپ اچر امہ دس کت نکگ رکے افر رسہم ث  اگلےئ 

اء ر )وخوبش یک اکی مسق( اگلےل۔

 

 وخوبش ہن اگلےئ رگم بج ضیح ےس اپیک احلص وہ وت وھتڑی یس دقمار وعد دنہی )طسق( افر اظ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب اسحؿ، ہصفح، اؾ ہیطع ، اؾ ہیطع :  فیرا

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

  

 فادل اےنپ ےٹیب وک مکح دے ہک اینپ ویبی وک الطؼ دف وتابپ اک مکح امانن اچےئہ ۔

 ؼ اک ایبؿالط :   ابب

 فادل اےنپ ےٹیب وک مکح دے ہک اینپ ویبی وک الطؼ دف وتابپ اک مکح امانن اچےئہ ۔

     245    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً بظار، یحٌٰی بً سعیذ، عثناٌ بً عنز، ابً ابی ذئب، ْالہ حارث بً عبذالزحنً، حنزہ بً عبذاہلل ،  :  راوی

 بذاہلل بً عنزع

 ًُ ثََيا ابِ ََ َحذَّ ًُ عَُنَز َقا ٌُ بِ ٌُ َوعُِثَنا ا ًُ َسٔعیٕذ اِلَكلَّ ثََيا َیِحٌَی بِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ الٔطٔ اِلَحارٔٔث َحذَّ َْ  ًِ  أَبٔی ذٔئِٕب َع

ًِ َعبِ  ًٔ عَُنَز َع ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ َحِنزََة بِ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ٌَ أَبٔی بِ ًٔ عَُنَز َقاَل کَاىَِت َتِحًٔی اِمَزأَْة َوُنِيُت أُحٔبَُّضا َوکَا ٔذ اہللٔ بِ



 

 

ٌِ أُكَلَِّكَضا َؾَللَِّكُتَضا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾأََمَزنٔی أَ َضا َؾَذَِّکَ َذلَٔک عَُنزُ لٔلئَّيیِّ َػل ـُ  یُِبػٔ

، انب ایب ذ،ب، اخہل احرث نب دبعارلنمح، زمحہ نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، امثعؿ نب رمع

ریمے اکنح ںیم اکی وعرت یھت افر ںیم اس ےس تبحم رکات اھت افر ریمے فادل )دیسان رمع( اس وک ربا اجےتن ےھت۔ آرخ اوہنں ےن 

 مکح دای ہک الطؼ ددیف اس وعرت وک افر ںیم ےن الطؼ ددیی۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک وت آپ ےن ےھجم

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، امثعؿ نب رمع، انب ایب ذ،ب، اخہل احرث نب دبعارلنمح، زمحہ نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 فادل اےنپ ےٹیب وک مکح دے ہک اینپ ویبی وک الطؼ دف وتابپ اک مکح امانن اچےئہ ۔

     246    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، محنذ بً جعَف، طعبہ ، علاء بً سائب ، حرضت عبذالزحنً :  راوی

ثََيا ُمحَ  ًِ أَبٔی َعِبٔذ الزَّ َحذَّ ائٔٔب َع ًٔ الشَّ ًِ َعَلأئ بِ ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ٌَّ َرُجَّل نَّ ًٔ أَ ِحَن

ٕر  ٌِ یَُللَِّل اِمَزأََتُط َؾَحَعَل َعَلِیطٔ ٔمائََة ُمََحَّ ُط َطکَّ ُطِعَبُة أَ َهی أََمَزُظ أَبُوُظ أَِو أُمُّ ُـّ ِّی ال ِرَدأئ َؾإَٔذا صَُو ُيَؼل تَی أَبَا الذَّ
َ َؾأ

ِرَدأئ أَِؤف بَٔيِذرَٔک َوبٔزَّ َوالَٔذ  ٔ َواِلَعَِصٔ َؾَشأََلطُ َؾَكاَل أَبُو الذَّ ِضز َّی َما بَيَِن الوُّ ِرَدأئ َویُٔلیلَُضا َوَػل یَِک َوَقاَل أَبُو الذَّ

َّی اہللُ  َه َيُكوُل اِلَوالُٔذ أَِوَسُم أَبَِوأب اِلَحئَّة َؾَحاؾِٔى َعلَی َوالَٔذیَِک أَِو اِتزُِک َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش ، اطعء نب اس،ب ، رضحت دبعارلنمح ےس رمفی ےہ اکی صخش وک اس ےک ابپ ای ایکس امں ےن مکح 

اس صخش ےن ذنر امین ہک اس ےن ارگ الطؼ دی وت نک الغؾ آزاد رکاگی۔ رھپ فہ اوبادلرداء ےک اہں آای  دای ہک فہ اینپ ویبی وک الطؼ دے۔

فہ اچتش یک امنز زپےتھ ےھت افر اوکس وطلی رکےت ےھت افر اوہنں ےن امنز زپیھ رہظ افر رصع ےک درایمؿ۔ آرخ اس صخش ےن 

ےنپ فادلنی یک ااطتع رک۔ اوبادلرداء ےن اہک ںیم ےن رنکؽ اہلل ےس انس آپ اوبادلرداء ےس وپاھچ وت اوہنں ےن اہک اینپ ذنر وپری رک ا



 

 

 رفامےت ےھت امں ابپ رتہب درفازے ںیہ تنج اجےن اک۔ اب ریتی اشنمء فادلنی اک ایخؽ رک ای ہن رک ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش ، اطعء نب اس،ب ، رضحت دبعارلنمح :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ : ابب

 رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک زیچ یک مسق اھکےت ؟

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک زیچ یک مسق اھکےت ؟

     247    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ محنذ بً مؼعب اوزاعی یهی بً ابی نثير ٍَلل بً ابی مینوىہ علاء بً يشار رؾاعہ، حرضت  :  راوی

 رؾاعہ جہىی

ًِ یَحِ  ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع ًُ ُمِؼَعٕب َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ أَبٔی َمِیُنوىََة َحذَّ ًِ صََٔلٔل بِ ًٔ أَبٔی َنثٔيرٕ َع ٌَی بِ

ـَ قَ  َه إَٔذا َحَل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ الئَّيیُّ َػل ًِ رَٔؾاَعَة اِلُحَضىٔیِّ َقاَل کَا ًٔ َيَشإر َع ًِ َعَلأئ بِ ٕذ َع اَل َوالَّٔذی َنِؿُص ُمَحنَّ

 ٔ  بَٔیٔذظ

 افزایع  یح نب ایب ریثک لالؽ نب ایب ومیمہن اطعء نب اسیر رافہع، رضحت رافہع  ینہ ےس رمفی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش دمحم نب بعصم

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج مسق اھکےت وت ویں اراشد رفامےت مسق اس یک سج ےک اہ ھت ںیم ریمی )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یک( اجؿ ےہ۔



 

 

  دمحم نب بعصم افزایع  یح نب ایب ریثک لالؽ نب ایب ومیمہن اطعء نب اسیر رافہع، رضحت رافہع  ینہاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 ےت ؟رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک زیچ یک مسق اھک

     248    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہظاو بً عنار عبذالنلک بً محنذ ػيعانی، یحٌٰی بً ابی نثير، ہَلل بً ابی مینوىہ، علاء بً يشار، حرضت رؾاعہ  :  راوی

 بً رعابہ جہىی

ثََيا َعِبُذ اِلَنلٔٔک بِ  إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ًِ صََٔلٔل بِ ٕ َع ًٔ أَبٔی َنثٔير ًِ َیِحٌَی بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع
ِيَعانٔیُّ َحذَّ ٕذ الؼَّ ًُ ُمَحنَّ

ابََة اِلُحَضىٔیِّ َقاَل کَاىَِت یَنٔيُن َرُسؤل اہللٔ  ًٔ رَعَ ًِ رَٔؾاَعَة بِ ًٔ َيَشإر َع ًِ َعَلأئ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو أَبٔی َمِیُنوىََة َع َه الًَّٔی َػل َسلَّ

 ٔ ـُ بَٔضا أَِطَضُذ عِٔيَذ اہللٔ َوالَّٔذی َنِؿٔسی بَٔیٔذظ  َیِحلٔ

 اشہؾ نب امعر دبعاکلمل نب دمحم اعنصین، ٰییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت رافہع نب رعاہب  ینہ ےس رمفی ےہ

رکےت فہ ویں اھکےت ںیم وگایہ داتی وہں اہلل اعتیل ےک اہں ای مسق اس یک سج ےک اہ ھت ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج مسق اھکای 

 ریمی )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( یک اجؿ ےہ۔

 اشہؾ نب امعر دبعاکلمل نب دمحم اعنصین، ٰییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت رافہع نب رعاہب  ینہ :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک زیچ یک مسق اھکےت ؟



 

 

     249    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً محنذ بً عباض عبذاہلل بً رجاء النکی عباد بً اسحام ابً طَاب ساله حرضت ابً عنزابواسحام ابزاٍیه اب :  راوی

ًُ َرَجإئ ا ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًٔ اِلَعبَّأض َحذَّ ًُ ُمَحنَّذٔ بِ اؾٔعٔیُّ إٔبَِزاصٔیُه بِ
ثََيا أَبُو إِٔسَحَل الظَّ ًِ َحذَّ ًٔ إِٔسَحَل َع ًِ َعبَّادٔ بِ ِّیُّ َع ِلَنک

ًٔ ٔطضَ  ََ َوُمََصِّ ابِ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ أَبٔیطٔ َقاَل کَاىَِت أَِنثَرُ أَیَِنا ًِ َسالٕٔه َع  ٔف اِلُكلُؤب إب َع

ھء ب اسمل رضحت انب رمع ےس رمفی ےہ ارثک مسق

 

ش

 اوبااحسؼ اربا،می انب دمحم نب ابعس دبعاہلل نب راجء ایکمل ابعد نب ااحسؼ انب 

 رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویں وہ  ااسی ہ ںی ےہ مسق اس )اہلل زعفلج( یک وج دولں وک ریھپ دےنی فاال ےہ۔

ھء ب اسمل رضحت انب رمع :  رافی

 

ش

 اوبااحسؼ اربامیھ انب دمحم نب ابعس دبعاہلل نب راجء ایکمل ابعد نب ااحسؼ انب 

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک زیچ یک مسق اھکےت ؟

     250    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

کاسب، معً بً عیسی، محنذ بً ہَلل حرضت ابوبْک بً ابی طيبہ، حناد بً ْالذ، ح، يعكوب بً حنیذ بً  :  راوی

 ابوہزیزہ

ًٔ کَأس  ًُ حَُنِیٔذ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ الٕٔذ ح و َحذَّ َْ  ًُ ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ عٔیَسی َحذَّ ًُ بِ ثََيا َمِع ٕب َحذَّ

ًِ أَبٔیطٔ عَ  ًٔ صََٔلٕل َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ََ َوأَِسَتِػَٔفُ اہللَ َجنٔیّعا َع َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل کَاىَِت یَنٔيُن َرُسؤل اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، امحد نب اخدل، ح، وقعیب نب دیمح نب اکبس، نعم نب یسیع، دمحم نب الہؽ رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن 

 فآہل فملس یک مسق ویں وہ  ہی ابت ےہ افر ںیم اہلل لج الجہل ےس اافغتسر رکات وہں ۔ رکمی یلص اہلل ہیلع



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، امحد نب اخدل، ح، وقعیب نب دیمح نب اکبس، نعم نب یسیع، دمحم نب الہؽ رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امنکا اہلل )یک ذات ےک( ےک مسق اھکےن یک اممتعن ۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 امنکا اہلل )یک ذات ےک( ےک مسق اھکےن یک اممتعن ۔

     251    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً عبذاہلل بً عنز، عنز حرضت عنزمحنذ بً ابی عنز، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، ساله  :  راوی

 ًٔ ًِ َسالٔٔه بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ عَُنزَ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ عَُنَز َع َعِبٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ أَ ٌَّ اہلَل یَِيَضاُنِه أَ ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ـُ بٔأَبٔیطٔ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َه َسنَٔعطُ َیِحلٔ َسلَّ

ََ آثّٔزا ا َو  َتِحلُٔؿوا بٔآبَائٔهُِه َقاَل عَُنزُ َؾَنا َحَلِؿُت بَٔضا َذأِّکّ

اہلل نب رمع، رمع رضحت رمع وک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مسق اھکےت انس دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل نب دبع

 اےنپ فادل یک وت اراشد رفامای ےب کش اہلل اعتیل مت وک عنم رکات ےہ اےنپ آابء فادجاد یک مسق اھکےن ےس۔ رضحت رمع ےن رفامای اس رفز ےک

 ےس ہن دفرسے یک لقن رک ےک۔ دعب ںیم ےن یھبک ابپ یک مسق ہ ںی اھکیئ۔ ہن اینپ رطػ

 دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رمع رضحت رمع :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 ےن یک اممتعن ۔امنکا اہلل )یک ذات ےک( ےک مسق اھک



 

 

     252    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاَعلی، ہظاو، حشً، حرضت عبذالزحنً بً سنزہ :  راوی

 ًِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًِ صَٔظاوٕ َع ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َسُنَزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ  َحذَّ ًٔ بِ َعِبٔذ الزَِّحَن

ََ بٔآبَائٔهُِه  َواغٔی َو ََ َتِحلُٔؿوا بٔاللَّ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ےن اراشد اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، اشہؾ، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رفامای ث  مسق اھکؤ وتبں یک افر ہن اےنپ آابء فادجاد )ینعی ابپ دادفں( یک ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، اشہؾ، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ :  رافی

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

  

 فں اک ایبؿ۔افکر :   ابب

 امنکا اہلل )یک ذات ےک( ےک مسق اھکےن یک اممتعن ۔

     253    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه دمظيی ، عبذالواحذ، اوزاعی ، زہزی، حنیذ، ابوہزیزہ :  راوی

َمِظ  ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًِ أَبٔی َحذَّ ًِ حَُنِیٕذ َع ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع ًُ َعِبذٔ اِلَواحٔذٔ َع ثََيا عَُنزُ بِ ئیُّ َحذَّ

ٔت َواِلعُ  ـَ َؾَكاَل فٔی َینٔيئطٔ بٔالَلَّ ًِ َحَل َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََ صَُزیَِزَة أَ ََّ اہللُ  زَّی َؾِلَیُكِل  ٔ  إَٔلَط إ

دبعارلنمح نب اربا،می دیقشم ، دبعاولادح، افزایع ، زرہی، دیمح، اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای 

 ُ
َ
  الِّل

َ
 ِإّل
َ
  ِإلَا

َ
 سج صخش ےن مسق اھکیئ افر اینپ مسق ںیم ویں اہکالت ای زعی یک وت فہ ےہکل

 نب اربا،می دیقشم ، دبعاولادح، افزایع ، زرہی، دیمح، اوبرہریہ دبعارلنمح :  رافی



 

 

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 امنکا اہلل )یک ذات ےک( ےک مسق اھکےن یک اممتعن ۔

     254    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، حشً بً علی، یحٌٰی بً آدو، اَسائیل، ابواسحام، مؼعب ابً سعذ، حرضت سعذ :  راوی

ائٔیَل  ًِ إَِٔسَ ًُ آَدَو َع ثََيا َیِحٌَی بِ ََ َحذَّ ُل َقا ًُ َعلٓٔیٕ اِلَخَلَّ ًُ بِ ٕذ َواِلَحَش ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٔ  َحذَّ ًِ أَبٔی إ ًِ ُمِؼَعٔب َع ِسَحَل َع

َه ُقِل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔت َواِلُعزَّی َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َسِعٕذ َقاَل َحَلِؿُت بٔالَلَّ ًٔ َسِعٕذ َع یَک بِ ََ َُشٔ ََّ اہللُ َوِحَذُظ  ٔ ََ إَٔلَط إ

ََ َت  ذِ َو ًِ َيَشارَٔک ثَََلثّا َوَتَعوَّ  ُعِذ َلُط ثُهَّ اِنُؿِث َع

یلع نب دمحم، نسح نب یلع، ٰییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اوبااحسؼ، بعصم انب دعس، رضحت دعس ےس رمفی ےہ ںیم ےن مسق اھکیئ الت 

 إِ 
َ
  ِإلَا

َ
ُافر زعی یک وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل ےک نکا )رہسگ( وکیئ اچس اہل ہ ںی ےہ فہ )ل

َ
  الِلّ

َ
   ّل

َ
ـُ ل
َ
 
ْ
د
َ
ف

( االیک ےہ ااکس وکیئ رشکی ہ ںی۔ رھپ اینپ ابںیئ رطػ نیت رمہبت وھتک افر وعتذ ہہک افر رھپ دفابرہ ااسی ث  رکان۔
ُ
َ لَا

 يِر َِ 

 یلع نب دمحم، نسح نب یلع، ٰییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اوبااحسؼ، بعصم انب دعس، رضحت دعس :  رافی

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

  

 سج ےن امنکا االسؾ ےک یسک دنی ںیم ےلچ اجےن یک مسق اھکیئ۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 سج ےن امنکا االسؾ ےک یسک دنی ںیم ےلچ اجےن یک مسق اھکیئ۔

     255    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً مثىی ، ابً ابی عذی ، ْالذ حذاء ، ثابت بً ؿحاک :  ویرا

 ٔ ًِ ثَاب ًِ أَبٔی قََٔلبََة َع أئ َع
الٕٔذ اِلَحذَّ َْ  ًِ ًُ أَبٔی َعٔذٓیٕ َع ثََيا ابِ ًُ اِلُنَثىَّی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ أک َقاَل َقاَل َحذَّ حَّ َـّ ًٔ ال ٔت بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ّذا َؾُضَو َنَنا َقاَل  َرُسوُل اہللٔ َػل ـَ بٔنٔلَّٕة ٔسَوی اِْلِٔسََلؤ کَاذٔبّا ُمَتَعنِّ ًِ َحَل َه َم  َوَسلَّ

 دمحم نب ینثم ، انب ایب دعی ، اخدل ذحاء ، تبن  نب احضک ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای االسؾ ےک

 ارگ یسک ےن اجؿ وبھج رک مسق اھکیئ وت اس ےن اسیج اہک فاسی یہ وہ یھب اجےئ اگ۔نکا افر یسک درگی دنی ںیم ےلچ اجےن یک 

 دمحم نب ینثم ، انب ایب دعی ، اخدل ذحاء ، تبن  نب احضک :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 امنکا االسؾ ےک یسک دنی ںیم ےلچ اجےن یک مسق اھکیئ۔سج ےن 

     256    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، بكیہ، عبذاہلل بً مَحر، قتادہ، حرضت اىص :  راوی

ًٔ ُمََحَّ  ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُة َع ثََيا َبكٔیَّ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ًِ أَىَٕص َقاَل َسنَٔع الئَّيیُّ َػل ًِ َقَتاَدَة َع ٕر َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَجَبِت  َه َرُجَّل َيُكوُل أَىَا إّٔذا َلَیُضودٔی  َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  َوَسلَّ

فی ےہ یبن ےن اکی صخش وک ےتہک انس ہک فہ اتہک اھت ااسی رکفں وت ںیم اشہؾ نب امعر، ہیقب، دبعاہلل نب رحمر، اتقدہ، رضحت اسن ےس رم

 وہیدی وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )ہی نس رک( اراشد رفامای اس ےک ےئل دفزخ فابج وہیئگ۔

 اشہؾ نب امعر، ہیقب، دبعاہلل نب رحمر، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

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

  



 

 

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 سج ےن امنکا االسؾ ےک یسک دنی ںیم ےلچ اجےن یک مسق اھکیئ۔

     257    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 قذ، عبذاہلل حرضت بزیذہمحنذ بً اسناعیل، عنزو بً راؾع، ؾـل بً موسی، حشين بً وا :  راوی

ًُ مُ  ُل بِ ـِ ثََيا اِلَؿ ًُ َراؾٕٔع اِلَبَحلٔیُّ َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ
ًٔ َسُنَزَة َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َواقٕٔذ َحذَّ ًِ اِلُحَشئِن بِ وَسی َع

ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ ًٔ بَُزیَِذَة َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٌَ َع ٌِ کَا ًِ اِْلِٔسََلؤ َؾإٔ ِّی بَزٔیْئ ٔم ٔن ًِ َقاَل إ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ََٔی اِْلِٔسََلؤ َسالّٔنا ٌَ َػادّٔقا َلِه َيُعِذ إ ٌِ کَا ٔ  کَاذٔبّا َؾُضَو َنَنا َقاَل َوإ

ربدیہ ےس ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب اامسلیع، رمعف نب راعف، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، دبعاہلل رضحت 

رفامای وج صخش ےہک ارگ ااسی رکفں وت االسؾ ےس زیبار وہں ارگ فہ وھجٹ ےہک افر فہ اکؾ رک ےھٹیب سج رپ االسؾ ےس دجا وہےن یک اس ےن 

یتم ےک اس ھت وت اس ےک اپس ہ ںی ولےٹ رشط اقمئ یک یھت وت اسیج اس ےن فاسی یہ وہاگ افر ارگ اینپ ابت چس رکے بج یھب االسؾ الس

 اگ۔

 دمحم نب اامسلیع، رمعف نب راعف، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، دبعاہلل رضحت ربدیہ :  رافی

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

  

 ایض ہب راض وہاجان اچےئہ۔سج ےک اسےنم اہلل یک مسق اھکیئ اجےئ اس وک ر

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 سج ےک اسےنم اہلل یک مسق اھکیئ اجےئ اس وک رایض ہب راض وہاجان اچےئہ۔

     258    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 حرضت عبذاہلل بً عنزمحنذ بً اسناعیل بً سنزہ، اطبان بً محنذ، محنذ بً عحَلٌ، ىاؾع، ابً عنز،  :  راوی

 َ ًِ ى ٌَ َع ًٔ َعِحََل ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ثََيا أَِسَباُن بِ ًٔ َسُنَزَة َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َسنَٔع َحذَّ ًِ ابِ اؾٕٔع َع

ـُ بٔأَبٔیطٔ ؾَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َرُجَّل َیِحلٔ ـَ َلُط بٔاہللٔ الئَّيیُّ َػل ًِ حُلٔ ـَ بٔاہللٔ َؾِلَیِؼُذِم َوَم ًِ َحَل ََ َتِحلُٔؿوا بٔآبَائٔهُِه َم َكاَل 

ًِ اہللٔ  ًِ َلِه َیزَِق بٔاہللٔ َؾَلِیَص ٔم  َؾِليَرَِق َوَم

ی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اامسلیع نب رمسہ، اابشط نب دمحم، دمحم نب الجعؿ، انعف، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رمف

ےن اکی صخش وک اےنپ ابپ ےک انؾ یک مسق اھکےت وہےئ انس وت رفامای ث  مسق اھکؤ اےنپ ابپ دادفں یک وج صخش مسق اھکےئ اہلل ےک انؾ 

 اعتیل ےک انؾ رپ رایض ہن یک اھکےئ افر یچس اھکےئ افر سج یسک ےئلیک اہلل یک مسق ااھٹیئ اجےئ اس وک رایض وہ اجان اچےئہ افر وج صخش اہلل

 وہ فہ اہلل اعتیل ےس قلعت ہ ںی راتھک۔

 دمحم نب اامسلیع نب رمسہ، اابشط نب دمحم، دمحم نب الجعؿ، انعف، انب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 سج ےک اسےنم اہلل یک مسق اھکیئ اجےئ اس وک رایض ہب راض وہاجان اچےئہ۔

     259    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 يعكوب بً حنیذ بً کاسب، حاته بً اسناعیل، ابی بْک بً یحٌٰی بً نرض، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا َيِعُكوُب  ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ اليَّرِضٔ َع ًٔ یَِحٌَی بِ ًِ أَبٔی بَِْکٔ بِ ًُ إِٔسَنٔعیَل َع ثََيا َحاتُٔه بِ ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیٔذ بِ ٌَّ بِ  أَبٔی صَُزیَِزَة أَ

ُم َؾَكاَل أَ  ًُ َمزِیََه َرُجَّل َيرِسٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َرأَی عٔیَسی ابِ ََّ صَُو َؾَكاَل الئَّيیَّ َػل ٔ ََ إَٔلَط إ ََ َوالَّٔذی  ِقَت َؾَكاَل  ََسَ

بُِت َبََصٔی  عٔیَسی آَمِيُت بٔاہللٔ َوَنذَّ

وقعیب نب دیمح نب اکبس، احمت نب اامسلیع، ایب رکب نب ٰییحی نب رضن، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

زت ٰیسیع نب رممی

 

 
ہیلع االسلؾ ےن اکی صخش وک وچری رکےت داھکی وت اہک وت ےن وچری یک۔ فہ وبال ہ ںی ! مسق ایکس سج ےک  ےن رفامای ج

 نکا وکیئ اچس وبعمد ہ ںی۔ ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےن اہک ںیم اامیؿ الای اہلل اعتیل رپ افر ںیم ےن الٹھجای اینپ آھکن )ینعی دےنھکی( وک۔

 نب اامسلیع، ایب رکب نب ٰییحی نب رضن، رضحت اوبرہریہ وقعیب نب دیمح نب اکبس، احمت :  رافی

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

  

 مسق اھکےن ںیم ای مسق وتڑان وہات ےہ ای رشدنمی ۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 ی ۔مسق اھکےن ںیم ای مسق وتڑان وہات ےہ ای رشدنم

     260    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، بظار بً نذاو، محنذ بً زیذ، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٔ َزیِٕذ  ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ نَٔذاوٕ َع ارٔ بِ ًِ َبظَّ ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َحذَّ ًِ ابِ َع

ـُ حِٔيْث أَِو ىََذْو  ََّنا اِلَحلٔ َه إٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشبر نب دکاؾ، دمحم نب زدی، رضحت انب رمع ےس رمفی ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مسق

   ثن )ینعی مسق وتڑان( ےہ ای دناث  )رشدنمی( ےہ۔اھکان ای وت

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشبر نب دکاؾ، دمحم نب زدی، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 وت ؟ مسق ںیم اؿ اشء اہلل )ارگ اہلل ےن اچاہ( ہہک دای



 

 

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 مسق ںیم اؿ اشء اہلل )ارگ اہلل ےن اچاہ( ہہک دای وت ؟

     261    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً عبذالعویه، عبذالززام، معنز ، ابً كاؤض، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ َعِبذٔ اِلَعٔوی ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة قَ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ كَاُوٕض َع ًِ ابِ أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ اَل ٔه اِلَعِيبَرٔیُّ َحذَّ

ٌِ َطاَئ اہللُ َؾَلطُ ثُِيَیاظُ  ٔ ـَ َؾَكاَل إ ًِ َحَل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

، دبعارلزاؼ، رمعم ، انب اطؤس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ابعس نب دبعامیظعل

 ےن مسق ااھٹےت فتق اؿ اشء اہلل )ارگ اہلل ےن اچاہ( ہہک دای وت ہی اؿ اشء اہلل انہک اےس افدئہ دے اگ۔

 س، رضحت اوبرہریہابعس نب دبعامیظعل، دبعارلزاؼ، رمعم ، انب اطؤ :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 مسق ںیم اؿ اشء اہلل )ارگ اہلل ےن اچاہ( ہہک دای وت ؟

     262    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً زیاد، عبذالوارث بً سعیذ، ایوب، ىاؾع، حرضت ابً عنز محنذ :  راوی

ًٔ عَُنَز َقاَل  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ أَیُّوَب َع ًُ َسٔعیٕذ َع ثََيا َعِبُذ اِلَوارٔٔث بِ ًُ زٔیَادٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َحذَّ  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ـَ َواِستَ  ًِ َحَل ٌِ َطاَئ َتَزَک غَيِرُ َحاىٕٔث َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ٔ ٌِ َطاَئ َرَجَع َوإ ٔ  ِثىَی إ

دمحم نب زاید، دبعاولارث نب دیعس، اویب، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن 



 

 

 ےہ فہ روجع رکےل افر اچےہ وت وھچڑ دے احثن ہن وہاگ۔مسق ںیم اانثتسء رکایل )الثم ااشنء اہلل ینعی ارگ اہلل ےن اچاہ ہہک دای( وت اچ

 دمحم نب زاید، دبعاولارث نب دیعس، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

  ےن اچاہ( ہہک دای وت ؟مسق ںیم اؿ اشء اہلل )ارگ اہلل
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 عبذاہلل بً محنذ، زہزی، سؿیاٌ بً عيييہ، ایوب، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ أَ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ٕذ الزُّصِزٔیُّ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ـَ َحذَّ ًِ َحَل ًٔ عَُنَز رَٔواَیّة َقاَل َم ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع یُّوَب َع

ًِ یَِحَيِث   َواِسَتِثىَی َؾَل

دبع اہلل نب دمحم، زرہی، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، انعف، رضحت انب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک سج ےن مسق ںیم اانثتسء رکایل فہ رہسگ احثن 

 ہن وہاگ۔

 رہی، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، انعف، رضحت انب رمعدبعاہلل نب دمحم، ز :  رافی

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

  

 مسق ااھٹیل رھپ ایخؽ وہا ہک اس ےک الخػ رکانرتہب ےہ وت۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

  ےہ وت۔مسق ااھٹیل رھپ ایخؽ وہا ہک اس ےک الخػ رکانرتہب
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 احنذ بً عبذہ، حناد بً زیذ، غیَلٌ بً جزیز، ابی بزدہ، حرضت ابوموسی :  راوی

 ٔ ًِ أَب ٕ َع ًُ َجزٔیز ٌُ بِ ثََيا غَِیََل ًُ َزیِٕذ َحذَّ ادُ بِ ًُ َعِبَذَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ أَبٔیطٔ أَبٔی ُموَسی َقاَل أََتِیُت َرُسوَل َحذَّ ی بُزَِدَة َع

َّی اہللُ ًِ اِْلَِطَعزٔیِّيَن َنِشَتِحنٔلُُط َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی َرصِٕم ٔم َه َواہللٔ َما أَِحنٔلُهُِه اہللٔ َػل  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

َر َوَما عِٔئذی َما أَ  ُتَٔی بٔإٔبٕٔل َؾأََمَز َلَيا بَٔثََلثَٔة َذِودٕ رُغِّ الذُّ ا اىَِلَلِكَيا َقاَل ِحنٔلُهُِه َعَلِیطٔ َقاَل َؾَلبِٔثَيا َما َطاَئ اہللُ ثُهَّ أ ی َؾَلنَّ

ـَ  َه َنِشَتِحنٔلُطُ َؾَحَل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َيا لَٔبِعٕف أََتِيَيا َرُسوَل اہللٔ َػل ـُ ََّ یَِحنَٔلَيا ثُهَّ َحَنَلَيا اِرٔجُعوا بَٔيا َؾأََتِيَياُظ  َبِع أَ

ََ َتِحنَٔلَيا ثُهَّ َحَنِلتََيا َؾَكاَل َوا  ٌِ َّا أََتِيَياَک َنِشَتِحنٔلَُک َؾَحَلِؿَت أَ ہللٔ َما أَىَا َحَنِلُتهُِه بَِل اہللُ َحَنَلهُِه َؾُكِلَيا یَا َرُسوَل اہللٔ إٔى

ِّی َوا ٔن ًِ َینٔیىٔی َوأََتِیُت الَّذٔ إ ُت َع ِ
ََّ َنَفَّ ٔ يِّرا ٔمِيَضا إ َْ ـُ َعلَی یَنٔيٕن َؾأََری  ٔ ََ أَِحل ٌِ َطاَئ اہللُ  ٔ يِْر أَِو َقاَل أََتِیُت الَّٔذی ہللٔ إ َْ ی صَُو 

ًِ یَنٔیىٔی ُت َع ِ
يِْر َوَنَفَّ َْ  صَُو 

رضحت اوبومیس رفامےت ںیہ ہک ںیم ارعش نیی یک اکی امجتع اسیک ھت رنکؽ اہلل  ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، ایب ربدہ،

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا۔ مہ ےن آپ ےس نکاری ام یگ وت رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل یک 

  انت اہلل ےن اچاہ رہھٹے رےہ رھپ ںیہک ےس افٹن آےئ وت مسق ریمے اپس اجونر ہ ںی ںیہ ہک ںیہمت نکاری دفں۔ رفامےت ںیہ مہ

رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہرے ےئل نیت ایھچ وکاہؿ فاےل دیفس افوٹنں اک مکح دای بج مہ ےلچ وت امہرے ضعب اسویھتں 

 وت آپ ےن مسق ااھٹیئ یھت ہک ںیمہ ےن دفرسفں ےس اہک ہک بج مہ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس نکاری امےنگن ےئگ ےھت

نکاری ہن دںی ےگ رھپ آپ ےن ںیمہ نکاری دے دی۔ اس ےئل فاسپ ولچ مہ فاسپ رنکؽ اہلل یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر رعض 

ای ایک اے اہلل ےک رنکؽ ! مہ آپ ےک اپس نکاری امےنگن آےئ ےھت وت آپ ےن مسق ااھٹیئ یھت ہک ںیمہ نکاری ہن دےگنی۔ آپ ےن رفام

اہلل یک مسق ںیم ےن وت ںیہمت نکاری دی یہ ہ ںی اہلل اعتیل ےن ںیہمت نکاری دی اہلل یک مسق ! اہلل اچےہ وت بج یھب ںیم وکیئ مسق 

 الھبیئااھٹؤں رھپ اس ےک الخػ رکےن وک رتہب وھجمسں وت ںیم اےکس الخػ رکاتیل وہں افر اینپ مسق اک افکرہ ادا رک داتی وہں ای رفامای ہک ںیم 

 یک رطػ روجع رکاتیل وہں افر اینپ مسق اک افکرہ ادا رکات وہں ۔

 ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، ایب ربدہ، رضحت اوبومیس :  رافی

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



 

 

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

  رھپ ایخؽ وہا ہک اس ےک الخػ رکانرتہب ےہ وت۔مسق ااھٹیل

     265    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، عبذاہلل بً عامز بً زرارہ، ابوبْک بً عیاغ، عبذالعزیز بً رؾیع، تنیه بً رطؾہ، حرضت عذی بً  :  راوی

 حاته

ٕذ َو  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ ُرَؾِیٕع َحذَّ ٔ بِ ًِ َعِبذٔ اِلَعزٔیز ًُ َعیَّإغ َع ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ََ َحذَّ ًٔ ُزَراَرَة َقا ٔ بِ ًُ َعأمز ًِ َتنٔیٔه َعِبُذ اہللٔ بِ َع

 َ ـَ َعل ًِ َحَل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًٔ َحاتٕٔه َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعٔذیِّ ابِ َؾَة َع ًٔ رَطَ يِّرا ٔمِيَضا َؾِلَیأِٔت بِ َْ أَی  ی یَنٔيٕن َُفَ

ًِ یَنٔيئطٔ  ِ َع يِْر َوِلُیهََفِّ َْ ٔذی صَُو 
 الَّ

یلع نب دمحم، دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ، اوبرکب نب ایعش، دبعازعلزی نب رعیف، میمت نب رطہف، رضحت دعی نب احمت ایبؿ رفامےت ںیہ 

اراشد رفامای وج صخش وکیئ مسق ااھٹےئ رھپ اس ےک الخػ )اکؾ( وک رتہب ےھجمس وت فہ وج رتہب ےھجمس ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 فہ رکےل افر اینپ مسق اک افکرہ ادا رکے ۔

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ، اوبرکب نب ایعش، دبعازعلزی نب رعیف، میمت نب رطہف، رضحت دعی نب احمت :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 مسق ااھٹیل رھپ ایخؽ وہا ہک اس ےک الخػ رکانرتہب ےہ وت۔

     266    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، ابوزرعاء، عنزو بً عنز، ابواحوؾ حرضت مالک جظِممحنذ بً ابی عنز، سؿیاٌ بً عيييہ :  راوی



 

 

أئ َعِنزُ  ثََيا أَبُو الزَّرِعَ ًُ عَُيِيَيَة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
طٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َحذَّ ًِ َعنِّ ًُ َعِنزٕو َع و بِ

 ًِ ًٔ َمالٕٔک اِلُحَظِٔمِّ َع ِ  َعِؤف بِ ََ أَٔػَلُط َقاَل َنَفِّ ََ أُِعٔلَیُط َو  ٌِ ـُ أَ ٔ ًُ َعِمِّ َؾأَِحل ًِ أَبٔیطٔ َقاَل ُقِلُت َیا َرُسوَل اہللٔ َیأِتٔیىٔی ابِ َع

 َینٔيئَک 

ےک  دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزرعاء، رمعف نب رمع، اوباوحص رضحت امکل یمشج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ریما اچچزاد اھبیئ آےئ افر ںیم ہی مسق ااھٹولں ہک ہن اےس ھچک دفں اگ افر ہن یہ اس ےس ہلص 

 ریمح رکفں اگ وت ؟ رفامای اینپ مسق )وتڑ رک اس( اک افکرہ دے دے۔

 اوحص رضحت امکل یمشجدمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزرعاء، رمعف نب رمع، اوب :  رافی

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

  

 انانمبس مسق اک افکرہ اس انانمبس اکؾ وک ہن رکان ےہ ۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 انانمبس مسق اک افکرہ اس انانمبس اکؾ وک ہن رکان ےہ ۔

     267    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عبذاہلل بً ىنير، حارثہ بً ابی رجال، عنز، حرضت عائظہ :  راوی

ًِ َعِنَزَة  ًٔ أَبٔی الزَِّجأل َع ًِ َحارٔثََة بِ ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َعائَٔظةَ َحذَّ َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللٔ  َع

ََ یُتٔهَّ َعلَی   ٌِ ََ َيِؼلُُح َؾبٔرُُّظ أَ ـَ فٔی َقٔلیَعٔة َرحٕٔه أَِو ؾامَٔی  ًِ َحَل َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َذلَٔک َػل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، احرہث نب ایب راجؽ، رمع، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص 

 رہتش انات وتڑےن یک ای انانمبس اکؾ یک مسق اھکیئ وت اس مسق اک وپرا رکان ہی ےہ ہک اس اکؾ وک ہن رکے۔



 

 

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، احرہث نب ایب راجؽ، رمع، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 انانمبس مسق اک افکرہ اس انانمبس اکؾ وک ہن رکان ےہ ۔
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بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو عبذاہلل بً عبذالنومً، عوٌ بً عنارہ، روح بً قاسه، عبیذاہلل بً عنز، عنزو  :  راوی

 بً العاؾ

ًُ اِلَك  ثََيا َرِوُح بِ ًُ عَُناَرَة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َعِو ًٔ اِلَوأسٔليُّ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اِلُنِدٔم ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ أسٔه َع

 ٔ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع يِّرا ٔمِيَضا  َعِنزٔو بِ َْ أَی َغيَِرَصا  ـَ َعلَی یَنٔيٕن َُفَ ًِ َحَل َه َقاَل َم
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل أَ

اَرتَُضا ٌَّ َتزَِنَضا َنؿَّ  َؾِلَیتِرُِنَضا َؾإٔ

اہلل نب رمعف نب ااعلص ےس دبع اہلل نب دبعاوملنم، وعؿ نب امعرہ، رفح نب اقمس،  دیب اہلل نب رمع، رمعف نب بیعش، رضحت دبع

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن یسک اکؾ یک مسق اھکیئ رھپ اس ےک الخػ وک رتہب اھجمس وت اس اکؾ وک 

 وھچڑ دے ہی وھچڑ دانی یہ اس یک مسق اک افکرہ ےہ۔

 اہلل نب رمع، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلصدبعاہلل نب دبعاوملنم، وعؿ نب امعرہ، رفح نب اقمس،  دیب :  رافی

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

  

 مسق ےک افکرہ ںیم انتکالھکےئ ۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب



 

 

 مسق ےک افکرہ ںیم انتکالھکےئ ۔
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 عباض بً یزیذ، زیاد بً عبذاہلل، عنزو بً عبذاہلل بً يعلی، ميہال بً عنزو، سعیذ بً جبير، حرضت ابً عباض :  راوی

 ًُ ثََيا عَُنزُ بِ ائٔیُّ َحذَّ
ًُ َعِبٔذ اہللٔ اِلَبکَّ ثََيا زٔیَادُ بِ ًُ َیزٔیَذ َحذَّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًٔ  َحذَّ ًِ اِلنِٔيَضأل بِ َكفٔیُّ َع

ًٔ َيِعلَی الثَّ َعِبٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَٔؼإع  َ َرُسوُل اہللٔ َػل
ًٔ َعبَّإض َقاَل َنَفَّ ًِ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ ٕ َوأََمَز اليَّاَض بَٔذلَٔک َعِنزٕو َع ًِ َتِنز  ٔم

ًِ َلِه َیحِٔذ َؾئِؼ  ٕ َؾَن ًِ بُزٓ  ـُ َػإع ٔم

ابعس نب زیدی، زاید نب دبع اہلل، رمعف نب دبعاہلل نب یلعی، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

 اپس وجھکر رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجھکر اک اکی اصع افکرہ ںیم دای افر ولوگں )احصہب رکاؾ( وک یھب اس اک مکح دای سج ےک

 ہن وہ وت فہ آداھ اصع دنگؾ دے دے۔

 ابعس نب زیدی، زاید نب دبعاہلل، رمعف نب دبعاہلل نب یلعی، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

  ایمہن رفی ےک اس ھت الھکان۔مسق ےک افکرہ ںیم

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 مسق ےک افکرہ ںیم ایمہن رفی ےک اس ھت الھکان۔
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ابً  محنذ بً یحٌٰی، عبذالزحنً، ابً مہذی، سؿیاٌ بً عيييہ، سلامیٌ بً ابی مػيرہ، سعیذ بً جبير، حرضت :  راوی

 عباض



 

 

ًِ ُسلَ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ َمِضٔذٓیٕ َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًٔ أَبٔی اِلُنػٔيَرةٔ َع ٌَ بِ امِیَ

ٌَ الزَُّجُل َيُكوُت أَصَِلطُ ُقو ًٔ َعبَّإض َقاَل کَا ًِ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ْة َسٔعیٔذ بِ ٌَ الزَُّجُل َيُكوُت أَصَِلُط ُقوّتا ؾٔیطٔ ٔطذَّ ّتا ؾٔیطٔ َسَعْة َوکَا

ٌَ أَصِلٔیهُِه  ًِ أَِوَسٔم َما تُِلٔعُنو  َؾَيزََلِت ٔم

دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح، انب دہمی، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ نب ایب ریغمہ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

 فاولں وک الھکات ےہ سج ںیم ف تع افر رفافاین ےہ افر اکی رمد رھگفاولں وک الھکات ےہ سج ںیم  یگن وہ وت ہی مکح انزؽ اکی رمد رھگ

 وہا ہک مسق ےک افکرہ ںیم رقفاء وک الھکؤ )فاسی یہ( وج اےنپ رھگ فاولں وک الھکےت وہےئ ایمہن رفی اسیک ھت ۔

 ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ نب ایب ریغمہ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح، انب دہمی، :  رافی

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

  

 اینپ مسق رپ ارصار رکےن افر افکرہ ہن دےنی ےس اممتعن ۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 فر افکرہ ہن دےنی ےس اممتعن ۔اینپ مسق رپ ارصار رکےن ا
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 سؿیاٌ بً ونیع، محنذ بً حنیذ، معنز، ہناو، ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ َمِع  ًُ حَُنِیٕذ اِلَنِعَنزٔیُّ َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َونٔیٕع َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا اوٕ َقاَل َسنِٔعُت أَبَا صَُزیَِزَة َيُكوُل َقاَل أَبُو َحذَّ ًِ َصنَّ ٕ َع َنز

َّطُ آثَُه َلطُ عِٔيَذ اہللٔ مٔ  َه إٔذَا اِسَتَلخَّ أََحُذُنِه فٔی اِلَینٔئن َؾإٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ثََيا اِلَكأسٔه َػل اَرةٔ الًَّٔی أُٔمَز بَٔضا و َحذَّ ًِ اِکَهؿَّ

ُذ  ًٔ أَبٔی َنثٔي ُمَحنَّ ًِ یَِحٌَی بِ وٕ َع ًُ َسَلَّ ثََيا ُمَعاؤیَُة بِ ًُ َػالٕٔح اِلَوَحاهٔيُّ َحذَّ ثََيا یَِحٌَی بِ
ًُ َیِحٌَی َحذَّ ًِ أَبٔی بِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ٕ َع ر

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىَِحَوظُ  ًِ الئَّيیِّ َػل  صَُزیَِزَة َع

رمعم، امہؾ، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اوبااقلمس رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایفسؿ نب فعیک، دمحم نب دیمح، 



 

 

رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ مسق رپ ارصار رکے )افر وتڑے ہ ںی احالہکن اس ںیم دینی ای ولوگں اک اعؾ دوینی زجر ےہ( وت فہ اہلل ےک اہں 

ہ ارصار رکان  زایدہ انگاگہر ےہ۔ تبسنب اس افکرہ ےک

 

 ن
 مب
ث ب

سج اک اےس مکح دای ایگ۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔ اجلتس 

 افر ہی امگؿ رکےت وہےئ اصدؼ ےہ افکرہ ادا ہن رکان۔

 ایفسؿ نب فعیک، دمحم نب دیمح، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 مسق اھکےن فاولں وک مسق وپری رکےن ںیم دمد دانی۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 مسق اھکےن فاولں وک مسق وپری رکےن ںیم دمد دانی۔
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 ، اطعث بً ابی طعثاء، معاویہ بً سویذ بً مرقٌ ، حرضت بزاء بً عازبعلی بً محنذ، ونیع، علی بً ػالح :  راوی

ًِ ُمَع  ِعَثأئ َع ًٔ أَبٔی الظَّ ًِ أَِطَعَث بِ ًٔ َػالٕٔح َع ًِ َعلٔیِّ بِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌٕ َحذَّ ًٔ ُمرَقِّ ًٔ ُسَویِذٔ بِ اؤیََة بِ

ًٔ َعازٕٔب  ًِ اِلبََرأئ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بٔإٔبَِزارٔ اِلُنِكٔشٔه َع  َقاَل أََمَزىَا َرُسوُل اہللٔ َػل

یلع نب دمحم، فعیک، یلع نب اصحل، اثعش نب ایب اثعشء، اعمفہی نب نکدی نب رقمؿ ، رضحت رباء نب اعزب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ 

 اےل یک مسق وپری رکےن ںیم دمد رکےن اک مکح دای۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ مسق اھکےن ف

 یلع نب دمحم، فعیک، یلع نب اصحل، اثعش نب ایب اثعشء، اعمفہی نب نکدی نب رقمؿ ، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 ؿ۔افکرفں اک ایب :   ابب



 

 

 مسق اھکےن فاولں وک مسق وپری رکےن ںیم دمد دانی۔
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ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ؾـیل، یزیذ بً ابی زیاد، محاہذ، حرضت عبذالزحنً بً ػؿواٌ یا ػؿواٌ بً  :  راوی

 عبذالزحنً

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ًٔ أَبٔی زٔیَادٕ َع ًِ َیزٔیَذ بِ ِیٕل َع ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ أَِو  أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ َػِؿَوا

ٌَ یَِوُو َؾِتٔح َمهََّة َجاَئ بٔأَبٔیطٔ َؾَكاَل یَا ا کَا ٔشیِّ َقاَل َلنَّ ًٔ اِلرُقَ ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن ٌَ بِ َرُسوَل اہللٔ اِجَعِل ْٔلَبٔی َنٔؼيّبا فٔی  َػِؿَوا

َد  ِؾَتىٔی َقاَل أََجِل َؾََخَ َل َعلَی اِلَعبَّأض َؾَكاَل َقِذ رَعَ َْ ََ صِٔحَزَة َؾاىَِلَلَل َؾَذ َّطُ  ٔ َؾَكاَل إٔى  اِلَعبَّاُض فٔی َقنٔیٕؽ َلِیَص اِلضِٔحَزة

ٔذی بَِيَيَيا َوبَِيَيطُ َوَجاَئ بٔأَبٔیطٔ لٔتَُبائَعُط َعلَی اِلضِٔحَزةٔ َؾَكاَل الئَّيیُّ َعَلِیطٔ رَٔداْئ َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ َقِذ رَعَ 
ِؾَت ُؾََلىّا َوالَّ

َّی اہللُ ََ صِٔحَزَة َؾَكاَل اِلَعبَّاُض أَِقَشِنُت َعَلِیَک َؾَنذَّ الئَّيیُّ َػل َُّط  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إٔى َسلََّه یََذُظ َؾَنصَّ یََذُظ َؾَكاَل  َعَلِیطٔ َو َػل

ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ  ًُ الزَّبٔیٔع َع ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ صِٔحَزَة َحذَّ ٕ أَبَِزِرُت َعِمِّ َو ًٔ أَبٔی زٔیَاد ًِ َیزٔیَذ بِ ًٔ إِٔدرٔیَص َع

ًُ أَبٔی ٔ ىَِحَوُظ َقاَل یَزٔیُذ بِ ًِ َدإر َقِذ أَِسَلَه أَصِلَُضا بٔإِٔسَيادٔظ ََ صِٔحَزَة ٔم ٕ َيِعىٔی   زٔیَاد

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، زیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت دبعارلنمح نب وفصاؿ ای وفصاؿ نب دبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک حتف 

دل ےئلیک رجہت ےک وثاب ںیم ےس اکی ہصح رہھٹا ہکم ےک دؿ فہ اےنپ فادل وک الےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنک ؽ! ریمے فا

دےئجی۔ آپ ےن رفامای اب فہ رجہت ہ ںی )وج حتف ہکم ےس لبق املسمونں رپ الزؾ یھت( فہ الچ ایگ افر رضحت ابعس ےس اج رک اہک آپ ےن 

یھب ہن یل افر رعض ایک اے اہلل ےھجم اچہپان؟ اوہنں ےن اہک یج اچہپؿ ایل نک رضحت ابعص اکی صیمق ےنہپ وہےئ ےلکن )یدنےھ یک( اچدر 

ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! آپ الفں وک اچہپےتن ںیہ افر امہرے افر اس ےک ابیمہ اقلعتت ےس فافق ںیہ۔ فہ اےنپ فادل وک 

ت ابعس ےن الای ےہ اتہک آپ اس ےک فادل ےس رجہت رپ تعیب ںیل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب وت رجہت یہ ہ ںی رضح

۔ اہک ںیم مسق داتی وہں۔ آپ ےن اہ ھت ڑباھای افر اےکس اہ ھت ےس المای رھپ رفامای ںیم ےن اےنپ اچچ یک مسق وک اچس ایک نکیل رجہت ہ ںی ریہ

دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔ ذیدی نب ایب ےتہک ںیہ ہک سج دار ےک ولگ املسمؿ وہ اجںیئ فاہں ےس رجہت ہ ںی 

 وہ ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، زیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت دبعارلنمح نب وفصاؿ ای وفصاؿ نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 )وجاہلل افر آپ اچںیہ( ک ےن یک اممتعن ۔

ت
ئ  

 اماشء اہلل فش

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 )وجاہلل افر آپ اچںیہ( ک ےن یک اممتعن ۔

ت
ئ  

 اماشء اہلل فش
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 ہظاو بً عنار، عیسٰی بً یوىص، یزیذ بً اػه، حرضت ابً عباض :  راوی

 ًُ ثََيا عٔیَسی بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل  َحذَّ ًِ ابِ ًٔ اِْلََػهِّ َع ًِ َیزٔیَذ بِ ثََيا اِْلَِجَلُح اِکٔهِيذٔیُّ َع یُوىَُص َحذَّ

 ٔ ًِ ل ـَ أََحُذُنِه َؾََل َيُكِل َما َطاَئ اہللُ َؤطَِْت َوَکٔه َه إَٔذا َحَل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ثُهَّ ٔطَِْت  َیُكِل َما َطاَئ اہللُ َرُسوُل اہللٔ َػل

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، زیدی نب امص، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم 

 ےس وکیئ مسق ااھٹےئ وت ویں ہن ےہک وج اہلل اچےہ افر آپ اچںیہ ہکلب ویں ےہک وج اہلل اچےہ رھپ اس ےک دعب آپ اچںیہ ۔

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، زیدی نب امص، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 )وجاہلل افر آپ اچںیہ( ک ےن یک اممتعن ۔

ت
ئ  

 اماشء اہلل فش
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 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذالنلک بً عنير، ربعی بً ْحاغ، حرضت حذيؿہ بً یناٌ :  راوی

 ًٔ ًِ رٔبِعٔیِّ بِ ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ  َحذَّ إغ َع ٌٔ  ْٔحَ ًٔ اِلامَیَ حَُذِيَؿَة بِ

ًِ أَصِٔل اِکٔهَتأب َؾَكاَل نِٔعَه اِلَكِوُو  َّطُ َلئَی َرُجَّل ٔم ًِ اِلُنِشلٔنٔيَن َرأَی فٔی اليَِّوؤ أَى ٌَّ َرُجَّل ٔم ٌَ أَ ُنو َّهُِه ُتَِشٔ ََ أَى أْمُتَْن َلِو

ْذ َوَذَِّکَ َذلَٔک  ٌَ َما َطاَئ اہللُ َوَطاَئ ُمَحنَّ ؾَُضا َکهُِه ُقولُوا َتُكولُو ٌِ ُنِيُت َْلرَِعٔ ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل أََما َواہللٔ إ لٔلئَّيیِّ َػل

ثََيا أَبُو عَ  َوارٔٔب َحذَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًُ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ْذ َحذَّ ًِ َعِبذٔ َما َطاَئ اہللُ ثُهَّ َطاَئ ُمَحنَّ ًِ  َواىََة َع اِلَنلٔٔک َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ًِ الئَّيیِّ َػل َضا َع ًٔ َسِخبََرَة أَخٔی َعائَٔظَة ْٔلُمِّ َؿِیٔل بِ ًِ اللُّ إغ َع ًٔ ْٔحَ ٔ رٔبِعٔیِّ بِ َه بَٔيِحؤظ  َسلَّ

اکی املسمؿ رمد اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب ریمع، ریعب نب رحاش، رضحت ذحہفی نب امیؿ ےس رفاتی ےہ ہک 

ک ےن اگل مت تہب یہ اےھچ ولگ وہ ارگ رشک ہن رکف مت ہہک دےتی  (ےن وخاب ںیم اکی اتکیب رمد ےس الماقت یک اتکیب )وہیدی ای اسیعیئ

ےن  وہ وج اہلل اچےہ افر دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اچںیہ۔ املسمؿ ےن اانپ وخاب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک۔ آپ

 فآہل اراشد رفامای اہلل یک مسق ! ریمے ذنہ ںیم یھب ہی ابت آ  یھت مت ویں ہہک ےتکس وہ وج اہلل اچےہ افر اہلل ےک دعب دمحم )یلص اہلل ہیلع

 فملس( اچںیہ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 ذحہفی نب امیؿاشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب ریمع، ریعب نب رحاش، رضحت  :  رافی

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

  

 مسق ںیم وترہی رکانیل۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 مسق ںیم وترہی رکانیل۔
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يبہ، عبیذاہلل بً موسی، اَسائیل، یحٌٰی بً حهیه، عبذالزحنً بً مہذی، اَسائیل، ابزاہیه بً ابوبْک بً ابی ط :  راوی



 

 

 عبذاَعلی، حرضت سویذ بً حيولہ

ثََيا یَِحٌَی  ائٔیَل ح و َحذَّ ًِ إَِٔسَ ًُ ُموَسی َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ َحٔهیٕه عَ َحذَّ ًٔ بِ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن

ًٔ َحِيَوَلَة قَ  ًِ أَبٔیَضا ُسَویِذٔ بِ تٔطٔ َع ًِ َجذَّ ًٔ َعِبٔذ اِْلَِعلَی َع ًِ إٔبَِزاصٔیَه بِ ائٔیَل َع ًِ إَِٔسَ ِجَيا ىُزٔیُذ َرُسوَل اہللٔ َمِضٔذٓیٕ َع اَل َِخَ

ٕ ؾَ  ًُ حُِحز َه َوَمَعَيا َوائُٔل بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی َسبٔیَلطُ َػل َّطُ أَخٔی َؾَخل ٌِ َیِحلُٔؿوا َؾَحَلِؿُت أَىَا أَى َد اليَّاُض أَ َذُظ َعُذو  َلطُ َؾَتََحَّ َْ
َ أ

ٌِ َیِحلُٔؿوا َوحَ  ُجوا أَ ٌَّ اِلَكِوَو َتََحَّ بَرِتُُط أَ ِْ َ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾأ َّطُ أَ َؾأََتِيَيا َرُسوَل اہللٔ َػل خٔی َؾَكاَل َػَذِقَت َلِؿُت أَىَا أَى

و اِلُنِشلٔٔه  ُْ  اِلُنِشلُٔه أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش،  دیب اہلل نب ومیس، ارسالیئ، ٰییحی نب میکح، دبعارلنمح نب دہمی، ارسالیئ، اربا،می نب دبعاالیلع، رضحت نکدی 

ارادہ ےس ےلکن امہرے اس ھت فالئ نب رجح نب ہلظنح رفامےت ںیہ ہک مہ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرضی ےک 

یھب ےھت اوکن اےکن اکی دنمش ےن ڑکپاای ولوگں ےن ربا ایخؽ ایک ہک )وھجٹ ومٹ( مسق اھکںیئ )ہک ہی فالئ ہ ںی ںیہ( ںیم ےن مسق 

ںیم احرضی وہیئ وت ںیم اھکیل ہک ہی ریمے اھبیئ ںیہ وت اس ےن ااکن راہتس وھچڑ دای۔ بج رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  

ےن رعض ایک ہک ولوگں ےن مسق اھکان ااھچ ہن ایخؽ ایک افر ںیم مسق اھکیل ہک ہی ریمے اھبیئ ںیہ۔ آپ ےن رفامای مت ےن چس اہک املسمؿ 

 املسمؿ اک اھبیئ ےہ

الیئ، اربا،می نب دبعاالیلع، اوبرکب نب ایب ہبیش،  دیباہلل نب ومیس، ارسالیئ، ٰییحی نب میکح، دبعارلنمح نب دہمی، ارس :  رافی

 رضحت نکدی نب ہلظنح

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 مسق ںیم وترہی رکانیل۔

     277    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، عباد بً ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہابوب :  راوی



 

 

ًٔ أَبٔی َػ  ًِ َعبَّادٔ بِ ٌَ أَىَِبأَىَا صَُظِیْه َع ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع الٕٔح َع

ـٔ  َقاَل َرُسوُل اہللٔ  ٔة اِلُنِشَتِحلٔ ََّنا اِلَینٔيُن َعلَی ىٔیَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إٔى  َػل

مسق اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، ابعد نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ۔ ںیم مسق ےنیل فاےل یک تین اک اابتعر وہات ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، ابعد نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 مسق ںیم وترہی رکانیل۔

     278    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً راؾع، ہظیه، عبذاہلل بً ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی صُزَ  ًِ أَبٔیطٔ َع ًُ أَبٔی َػالٕٔح َع ثََيا صَُظِیْه أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ َّی اہللُ َحذَّ  یَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ُقَک بٔطٔ َػاحٔبَُک   َعَلِیطٔ َوَسلََّه َینٔييَُک َعلَی َما ُيَؼذِّ

 رمعف نب راعف، میشہ، دبعاہلل نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمتری مسق اک

  اہمتری یدصقی رکے۔فیہ بلطم اھجمس اجےئ اگ سج ںیم اہمترا اسیھت )مسق ےنیل فاال( یھب

 رمعف نب راعف، میشہ، دبعاہلل نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنم امےنن ےس اممتعن ۔



 

 

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 تنم امےنن ےس اممتعن ۔

     279    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ ، ونیع، سؿیاٌ، ميؼور، عبذاہلل بً مزہ، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ًِ َعبِ  ًٔ ُمزََّة َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ َمِيُؼوٕر َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ عَُنَز َقاَل ىََهی َرُسوُل ٔذ اہللَٔحذَّ  بِ

ًِ اللَّئٔیٔه  ُد بٔطٔ ٔم ََّنا يُِشَتَِخَ ًِ اليَِّذرٔ َوَقاَل إٔى َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

فآہل فملس ےن  یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، دبعاہلل نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 تنم امےنن ےس عنم رفامای افر اراشد رفامای اس ےک ذرےعی لیخب افر ےنیمک ےس امؽ اتلکن ےہ ۔

 یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، دبعاہلل نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 تنم امےنن ےس اممتعن ۔

     280    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زىاد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ احنذ بً یوسـ، عبیذاہلل ، سؿیاٌ، ابی :  راوی

ًِ ُس  ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ َع ـَ َحذَّ ًُ یُوُس ثََيا أَِحَنُذ بِ َّی َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ ٔ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ٌَ َع ِؿَیا

ًِ َيِػلٔبُُط اِلَك  َر َلُط َوَکٔه ََّ َما ُقذِّ ٔ ًَ آَدَو بَٔظِیٕئ إ تٔی ابِ
ِ ََ َیأ ٌَّ اليَِّذَر  ٔ َه إ َر َلُط َؾیُ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َذُر َما ُقذِّ ُد بٔطٔ ٔم ِشَتَِخَ

ًِ َقِبٔل َذلَٔک َوَقِذ َقاَل اہللُ أَِنٔؿِل أُِنٔؿِل  ُ َعَلِیطٔ ٔم ًِ یَُیرسَّ ُ َعَلِیطٔ َما َلِه َیهُ  َعَلِیَک اِلَبخٔیٔل َؾيَُیرسَّ



 

 

فآہل فملس ےن رفامای ذنر انب ادمح نب ویفس،  دیب اہلل ، ایفسؿ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

آدؾ وک ھچک ہ ںی دیتی نکاےئ اےکس وج اےکس دقمر ںیم وہ نکیل دقتری اس رپ اغبل آاج  ےہ وج اےکس دقمر ںیم ےہ )فہ رضفر وہاگ( ذنر 

ےک ےئل  یک فہج ےس لیخب ےک اہ ھت ےس امؽ اتلکن ےہ افر اےکس ےئل فہ ابت )امؽ رخچ رکان( آاسؿ وہ اج  ےہ وج ذنر ےس لبق اس

 آاسؿ ہن یھت احالہکن اہلل اعتیل اک اراشد ےہ وت رخچ رک ںیم ھجت رپ رخچ رکفاگن۔

 ادمح نب ویفس،  دیباہلل ، ایفسؿ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 امانن۔تیصعم یک تنم 

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 تیصعم یک تنم امانن۔

     281    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی سہل، سؿیاٌ بً عيييہ، ایوب، ابوقَلبہ، حرضت عنزاٌ بً حؼين :  راوی

ٌُ بِ  ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َسِضٕل َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ اِلُحَؼئِن َقاَل َحذَّ ٌَ بِ ًِ عِٔنَزا طٔ َع ًِ َعنِّ ًِ أَبٔی قََٔلبََة َع ثََيا أَیُّوُب َع ًُ عَُيِيَيَة َحذَّ

ًُ آَدَو  ََ َیِنلُٔک ابِ ََ ىَِذَر ؾامَٔی  ََ ىَِذَر فٔی َمِعٔؼَیٕة َو َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ؿ نب ہنییع، اویب، اوبالقہب، رضحت رمعاؿ نب ،نیص رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب نب ایب لہس، ایفس

 رفامای اہلل یک انرفامین یک تنم درتس ہ ںی افر وج آدیم یک کلم ںیم ہن وہ ایکس ذنر یھب درتس ہ ںی ۔

 رمعاؿ نب ،نیص اوبرکب نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، اوبالقہب، رضحت :  رافی

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

  



 

 

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 تیصعم یک تنم امانن۔

     282    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یوىص، ابً طہاب، ابی سلنہ، او النوميين حرضت عائظہ ػذيكہ احنذ بً عنزو بً َسح، ابوكاہز، ابً وہب، :  راوی

ًِ ا ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا یُوىُُص َع ثََيا ابِ ٕ َحذَّ حٔ اِلنَِٔصٔیُّ أَبُو كَاصٔز ِ ًٔ الرسَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًٔ ٔطَضإب َع بِ

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل اَرةُ َینٔيٕن َعائَٔظَة أَ اَرتُطُ َنؿَّ ََ ىَِذَر فٔی َمِعٔؼَیٕة َوَنؿَّ  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل 

ادمح نب رمعف نب رسح، اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ایب ہملس، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ 

 رفامین یک تنم درتس ہ ںی نکیل ااکس افکرہ مسق اک افکرہ یہ ےہ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ان

 ادمح نب رمعف نب رسح، اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ایب ہملس، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 تیصعم یک تنم امانن۔

     283    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، عبذاہلل، كلحہ بً عبذالنلک، قاسه بً محنذ، حرضت عائظہ :  راوی

ثََيا أَبُو أَُس  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ اِلَكأسٔه بِ ًٔ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک َع ًِ كَِلَحَة بِ ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع اَمَة َع

 ًِ ٌِ یُٔلیَع اہلَل َؾِلُیٔلِعُط َوَم ًِ ىََذَر أَ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ َيِعٔصَی اہللَ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  َؾََل َيِعٔؼطٔ  ىََذَر أَ

فملس  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبع اہلل، ،ہحل نب دبعاکلمل، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

رکے ہکلب افکرہ ےن رفامای سج ےن اہلل یک رفامربنداری یک تنم امین فہ اہلل یک رفامربنداری رضفر )ذنر وپری رک ےل )ینعی تنم وپری ہن 

 ددیے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبعاہلل، ،ہحل نب دبعاکلمل، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 (ؿ راہےہ؟سج ےن ذنر امین نکیل ایکس نیعت ہن یک )ہک سک ابت رپ تنم ام

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 (سج ےن ذنر امین نکیل ایکس نیعت ہن یک )ہک سک ابت رپ تنم امؿ راہےہ؟

     284    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، اسناعیل بً راؾع، ْالذ بً یزیذ، حرضت عكبہ بً عامز جہىی :  راوی

ثََيا عَ  ًٔ َعامٔ َحذَّ ًِ عُِكَبَة بِ ًٔ َیزٔیَذ َع الٔٔذ بِ َْ  ًِ ًُ َراؾٕٔع َع ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ٕ اِلُحَضىٔیِّ َقاَل َقاَل لٔیُّ بِ ز

اَرتُطُ  طٔ َؾَهؿَّ ًِ ىََذَر ىَِذّرا َوَلِه يَُشنِّ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اَرةُ یَنٔيٕن َرُسوُل اہللٔ َػل  َنؿَّ

 یلع نب دمحم، فعیک، اامسلیع نب راعف، اخدل نب زیدی، رضحت ہبقع نب اعرم  ینہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن اراشد رفامای سج ےن تنم امین نکیل تنم یک نیعت ہن یک وت ااکس افکرہ مسق اک افکرہ یہ ےہ ۔

 عیک، اامسلیع نب راعف، اخدل نب زیدی، رضحت ہبقع نب اعرم  ینہیلع نب دمحم، ف :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب



 

 

 (سج ےن ذنر امین نکیل ایکس نیعت ہن یک )ہک سک ابت رپ تنم امؿ راہےہ؟
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 ہظاو بً عنار، عبذالنلک بً محنذ ، ْارجہ بً مؼعب، بهير بً عبذاہلل بً اطخ، ِّکیب، حرضت ابً عباض :  راوی

ارَٔجةُ  َْ ثََيا  ِيَعانٔیُّ َحذَّ ٕذ الؼَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعِبُذ اِلَنلٔٔک بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ  َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٔ بِ ًِ بَُهيِر ًُ ُمِؼَعٕب َع بِ

ًِ ىََذَر ىَِذّرا َولَ  َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ َعبَّإض َع ًِ ابِ یِٕب َع ًِ ُِّکَ اَرةُ یَنٔيٕن اِْلََطخِّ َع اَرتُطُ َنؿَّ طٔ َؾَهؿَّ ِه يَُشنِّ

ًِ ىََذَر ىَِذّرا َلِه یُلٔ  ـٔ بٔطٔ َوَم ًِ ىََذَر ىَِذّرا أَكَاَقطُ َؾِلَی اَرةُ یَنٔيٕن َوَم اَرتُُط َنؿَّ  ِكُط َؾَهؿَّ

اشہؾ نب امعر، دبعاکلمل نب دمحم ، اخرہج نب بعصم، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، رکبی، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

نیعت ہن یک وت ااکس افکرہ مسق اک افکرہ یہ ےہ افر سج ےن ایسی تنم امین سج وک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن تنم امین نکیل اس یک

وپرا رکان اس ےک سب ںیم ہ ںی ےہ وت ااکس افکرہ یھب افکرہ مسق اک یہ ےہ۔ افر سج ےن ایسی تنم امین وج اس ےک سب ںیم ےہ وت اےس 

 اچےئہ ہک تنم وپری رکے۔

 ، اخرہج نب بعصم، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، رکبی، رضحت انب ابعساشہؾ نب امعر، دبعاکلمل نب دمحم  :  رافی

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

  

 تنم وپری رکان۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 تنم وپری رکان۔
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 ابوبْک بً ابی طيبہ، حؿؽ بً غیاث، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت عنز بً ْلاب :  راوی



 

 

 ًِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیذٔ اہللٔ بِ ًُ غَٔیإث َع ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ اِلَخلَّ َحذَّ ًِ عَُنَز بِ ًٔ عَُنَز َع أب  ابِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َبِعَذَما أَِسَلِنُت َؾأََم  ٔة َؾَشأَِلُت الئَّيیَّ َػل ٌِ أُوفَٔی بَٔيِذرٔیَقاَل ىََذِرُت ىَِذّرا فٔی اِلَحاصٔلٔیَّ  َزنٔی أَ

تیلہ ںیم اکی تنم امین اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اج

 یھت االسؾ الےن ےک دعب ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ ےن ےھجم تنم وپری رکےن اک مکح دای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت رمع نب اطخب :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 تنم وپری رکان۔
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ت محنذ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً اسحام، عبذاہلل بً رجاء، حبیب بً ابی ثابت، سعیذ بً جبير، ابً عباض، حرض :  راوی

 ابوہزیزہ

ًُ َرَجائٕ  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ََ َحذَّ ًُ إِٔسَحَل اِلَحِوَصزٔیُّ َقا ًُ َیِحٌَی َوَعِبُذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحبٔیٔب  َحذَّ أَىَِبأَىَا اِلَنِشُعودٔیُّ َع

ٌَّ َرُجَّل  ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت َع ِّی بِ ٔن َه َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل  َجاَئ إ

ََ َقاَل أَِؤف بَٔيِذرَٔک  ٔة َقاَل  ٔ اِلَحاصٔلٔیَّ ًِ أَِمز ٌِ أَىََِحَ بٔبَُواىََة َؾَكاَل فٔی َنِؿٔشَک َطِیْئ ٔم  ىََذِرُت أَ

اہلل نب راجء، بیبح نب ایب تبن ، دیعس نب ریبج، انب ابعس، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ دمحم نب ٰییحی، دبعاہلل نب ااحسؼ، دبع

ے ای بج 
ھ
 

ج
ش

فہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مسق ںیم مسق ےنیل فاےل یک تین اک اابتعر ےہ )ہک اس ےن ایک ینعم 

 اکررفام یھت( ۔ مسق اھک راہ اھت وت اس ےک ذنہ ںیم وکیسن ابت

 دمحم نب ٰییحی، دبعاہلل نب ااحسؼ، دبعاہلل نب راجء، بیبح نب ایب تبن ، دیعس نب ریبج، انب ابعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی



 

 

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 ۔تنم وپری رکان
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 ابوبْک بً ابی طيبہ، مزواٌ بً معاویہ، عبذاہلل بً عبذالزحنً، مینوىہ بيت ِّک دو، يشاریہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ ًُ ُمَعاؤیََة َع ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َدوٕ  َحذَّ ًِ َمِیُنوىََة بِٔئت َِّکِ ائٔفٔیِّ َع ًٔ اللَّ ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن َعِبذٔ اہللٔ بِ

ِّی ىََذِر  ٔن َه َوهَٔی َردٔيَؿْة َلُط َؾَكاَل إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ أَبَاَصا َلئَی الئَّيیَّ َػل ٌِ أَىََِحَ بٔبَُواىََة َؾَكاَل َرُسواِلَیَشارٔیَّٔة أَ ُل اہللٔ ُت أَ

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ََ َقاَل أَِؤف بَٔيِذرَٔک َحذَّ ًْ َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َصِل بَٔضا َوثَ ًِ َعِبٔذ َػل ًُ دَُنيِٕن َع ثََيا ابِ َبَة َحذَّ

 ٔ ًِ َمِیُنوىََة ب ًٔ ٔمِكَشٕه َع ًِ َیزٔیَذ بِ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ٔ اہللٔ بِ َه بَٔيِحؤظ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل َدوٕ َع  ِئت َِّکِ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمفاؿ نب اعمفہی، دبعاہلل نب دبعارلنمح، ومیمہن تنب رک دؾ، اسیرہی، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل 

ایل اجےئ اگ سج ںیم اہمترا اسیھت )مسق ےنیل فاال( یھب اہمتری یدصقی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمتری مسق اک فیہ بلطم 

 رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمفاؿ نب اعمفہی، دبعاہلل نب دبعارلنمح، ومیمہن تنب رک دؾ، اسیرہی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 وج صخش رماجےئ احالہکن اس یک ذہم ذنروہ۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 وج صخش رماجےئ احالہکن اس یک ذہم ذنروہ۔
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 بً عبادہ محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ابً طہاب، عبیذاہلل بً عبذاہلل، ابً عباض، حرضت سعذ :  راوی

ًٔ َعِبذٔ اہللٔ  ًِ عُبَِیذٔ اہللٔ بِ ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحذَّ ٌَّ َسِعَذ بِ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ  َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی ىَِذرٕ  َّی اہللُ  عَُباَدَة اِسَتِؿًَی َرُسوَل اہللٔ َػل طٔ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ـٔ طٔ تُُوؾَِّیِت َوَلِه َتِك ٌَ َعلَی أُمِّ کَا

طٔ َعِيَضا ـٔ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِق

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب،  دیب اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، رضحت دعس نب ابعدہ ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہک اؿ یک فادلہ ےک ذہم ذنر یھت۔ فہ اےس وپرا رکےن ےس لبق یہ وفت وہںیئگ وت اہلل ےک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ

 فملس ےن رفامای مت ایکن رطػ ےس تنم وپری رک دف۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب،  دیباہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، رضحت دعس نب ابعدہ :  رافی

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

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 وج صخش رماجےئ احالہکن اس یک ذہم ذنروہ۔
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 عنزو بً دیيار، حرضت جابز بً عبذاہلل محنذ بً یحٌٰی، یحٌٰی بً بهير، ابً لہیعہ، :  راوی

 ًِ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ َلضٔیَعَة َع ثََيا ابِ ًُ بَُهيِرٕ َحذَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ اِمَزأَّة  َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ أَ ٔ بِ َجابٔز

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  َیُط َؾَكاَل َرُسوُل أََتِت َرُسوَل اہللٔ َػل ـٔ ٌِ َتِك ِّی تُُوؾَِّیِت َوَعَلِیَضا ىَِذُر ٔػَیاوٕ َؾُتُوؾَِّیِت َقِبَل أَ ٌَّ أُم ٔ َه َؾَكاَلِت إ َسلَّ

َه لَٔیُؼِه َعِيَضا اِلَؤَیُّ 
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

رب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب ریکب، انب ہعیہل، رمعف نب دانیر، رضحت اج



 

 

 یک دخث  ںیم احرض وہںیئ ہک ایکن فادلہ ےک ذہم ذنر یھت اؿ اک ااقتنؽ وہایگ افر فہ ذنر وپری ہن رکںیکس وت اہلل ےک رنکؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اک فیل ایکس رطػ ےس رفزہ رھک ےل۔

 دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب ریکب، انب ہعیہل، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  فیرا

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

  

 دیپؽ جح یک تنم امانن۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 دیپؽ جح یک تنم امانن۔

     291    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، عبذاہلل بً ىنير، یحٌٰی بً سعیذ، عبیذاہلل بً ىَح، ابی سعیذ، عبذاہلل بً مالک، حرضت عكبہ بً  :  راوی

 عامز

ًٔ َسعٔ  ًِ یَِحٌَی بِ ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌَّ َحذَّ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ الزَُّعِیىٔیِّ أَ ًٔ َزِْحٕ َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ یٕذ َع

ٌِ َتِنٔشَی َحاؾَٔیّة  َتطُ ىََذَرِت أَ ِْ ُ ٌَّ أ بََرُظ أَ ِْ ٕ أَ ًَ َعأمز ٌَّ عُِكَبَة بِ بََرُظ أَ ِْ ًَ َمالٕٔک أَ َّطُ َذَِّکَ َذلَٔک  َعِبَذ اہللٔ بِ غَيَِر ُمِخَتنَٔزةٕ َوأَى

َه َؾَكاَل ُمزَِصا َؾِلتَرَِنِب َوِلَتِخَتنٔزِ َوِلَتُؼِه ثَََلثََة أَیَّاوٕ لَٔزُسو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ٔل اہللٔ َػل

 ایکن یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، ٰییحی نب دیعس،  دیب اہلل نب رحن، ایب دیعس، دبعاہلل نب امکل، رضحت ہبقع نب اعرم ایبؿ رفامےت ںیہ ہک

ہ ےن تنم امین ہک رفس جح ںیم ےگنن رس دفہٹپ ےک ریغب دیپؽ ےلچ ی۔ اوہنں ےن رنکؽ اہلل ےس ااکس ذرک ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع ریشمہ

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس ےس وہک ہک نکار وہ اجےئ رس ڈاھےپن افر نیت رفزے رھک ےل۔

 اہلل نب رحن، ایب دیعس، دبعاہلل نب امکل، رضحت ہبقع نب اعرمیلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، ٰییحی نب دیعس،  دیب :  رافی

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



 

 

  

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 دیپؽ جح یک تنم امانن۔

     292    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 يعكوب بً حنیذ بً کاسب، عبذالعزیز بً محنذ، عنزو بً ابی عنزو، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  اویر

ًٔ أَبٔی َعِنزٕو عَ  ًِ َعِنزٔو بِ ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیذٔ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َحذَّ ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ

ٌُ َصَذا َؾَكاَل ابَِياظُ  ِ َه َطِیّخا یَِنٔشی بَيَِن ابَِيِیطٔ َؾَكاَل َما َطأ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ىَِذْر یَا َرُسوَل اہللٔ َقاَل اِرَنِب  َرأَی الئَّيیُّ َػل

ًِ ىَِذرَٔک  ٌَّ اہللَ َغىٔی  َعِيَک َوَع ِیُخ َؾإٔ  أَیَُّضا الظَّ

دبعازعلزی نب دمحم، رمعف نب ایب رمعف، ارعج، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل وقعیب نب دیمح نب اکبس، 

فملس ےن اکی رمعم صخش وک داھکی ہک اےنپ دف زلوکں ےک اہسرے دیپؽ لچ راہ ےہ وت رفامای اس وک ایک وہا وت اس ےک زلوکں ےن اہک ہک 

 اے ڈبےھ نکار وہ اجےئ اس ےئل ہک اہلل اعتیل ھجت ےس افر ریتی ذنر ےس ےب اینز ںیہ ۔ اے اہلل ےک رنکؽ تنم امین یھت۔ رفامای

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلزی نب دمحم، رمعف نب ایب رمعف، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 تنم ںیم اطتع فتیصعم عمج رکدانی۔

 افکرفں اک ایبؿ۔ :   ابب

 تنم ںیم اطتع فتیصعم عمج رکدانی۔

     293    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً یحٌٰی، اسحام بً محنذ، عبذاہلل بً عنزو، عبیذاہلل بً عنز، علاء ، حرضت ابً عباض :  راوی

ثََيا مُ  ًِ عُبَِیٔذ اہللَٔحذَّ ًُ عَُنَز َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ؤیُّ َحذَّ ٕذ اِلََفِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ًِ َحنَّ ًِ َعَلإئ َع ًٔ عَُنَز َع  بِ

َه َمزَّ بَٔزُجٕل بَٔنهََّة  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ٌِ َيُؼوَو ابِ ِنٔص َؾَكاَل َما َصَذا َقالُوا ىََذَر أَ َوصَُو َقائْٔه فٔی الظَّ

ِه َوِلَیِشَتٔولَّ َوِلَیِحلِٔص َو  ََ َیزَاُل َقائّٔنا َقاَل لَٔيَتکَلَّ ََ یََتکَلََّه َو ََٔی اللَِّیٔل َو ََ َيِشَتٔولَّ إ ًُ َو ثََيا اِلُحَشيُِن ابِ ِليُتٔهَّ َػِوَمُط َحذَّ

ًِ ُمَحنَّ  َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًِ أَیُّوَب َع ًِ ُوَصِیٕب َع ًُ َعِبٔذ اِلَحبَّارٔ َع ثََيا اِلَعََلُئ بِ ًٔ َطِيَبَة اِلَوأسٔليُّ َحذَّ ًِ الئَّيیِّ  ٔذ بِ ًٔ َعبَّإض َع ابِ

َه ىَِحَوُظ َواہللُ أَِعَلهُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

نب رمعف،  دیب اہلل نب رمع، اطعء ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب ٰییحی، ااحسؼ نب دمحم، دبعاہلل

فملس ہکم ںیم اکی رمد ےک اپس ےس سگرے فہ دوھپ ںیم ڑھکا اھت۔ رفامای ہی ایک رحتک ےہ۔ ولوگں ےن رعض ایک اس ےن تنم امین 

 ابت رکے اگ افر  لسلس ڑھکا رےہ اگ۔ رفامای اےس اچےئہ ہک ابت رکے ےہ ہک رفزہ رےھک اگ افر رات کت اسہی ںیم ہن آےئ اگ ہن

 اسےئ ںیم آےئ ھٹیب اجےئ افر رفزہ وپرا رکےل۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 دمحم نب ٰییحی، ااحسؼ نب دمحم، دبعاہلل نب رمعف،  دیباہلل نب رمع، اطعء ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ : ابب

 امکیئ یک رتبیغ ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 امکیئ یک رتبیغ ۔

     294    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

بً محنذ، اسحل بً ابزاہیه بً حبیب، ابومعاویہ، اعنع، ابزاہیه، اسود، حرضت  ابوبْک بً ابی طيبہ، علی :  راوی

 عائظہ ػذيكہ

ثَ  ًٔ َحبٔیٕب َقالُوا َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه بِ ٕذ َوإِٔسَحُل بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا اِْلَِعَنُع َحذَّ َيا أَبُو ُمَعاؤیََة َحذَّ

ٌَّ أَكَِیَب عَ  ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ َع ًِ اِْلَِسَود ٌَّ ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ٔ ًِ َنِشبٔطٔ َوإ  َما أَکََل الزَُّجُل ٔم

ًِ َنِشبٔطٔ   َوَلَذُظ ٔم

اعمفہی، اشمع، اربا،می، انکد، رضحت اعہشئ دصہقی رفام  ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ااحسؼ نب اربا،می نب بیبح، اوب

فالد رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپزیکہ رتنی زیچ وج رمد اھکےئ فہ اس یک اینپ )اہ ھت یک( امکیئ ےہ افر آدیم یک ا

 یھب اس یک امکیئ ےہ۔

 نب اربا،می نب بیبح، اوباعمفہی، اشمع، اربا،می، انکد، رضحت اعہشئ دصہقیاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اقحس  :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 امکیئ یک رتبیغ ۔

     295    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، یحير بً سعذ، ْالذ بً معذاٌ، حرضت مكذاو بً معذیْکب زبیذی :  راوی

ٌَ عَ  ًٔ َمِعَذا الٔٔذ بِ َْ  ًِ ًٔ َسِعٕذ َع ٔ بِ ًِ بَٔحير ًُ َعیَّإغ َع ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ًِ اِلنِٔكَذاؤ بِ

َه َقاَل َما َنَشَب الزَُّجُل َنِشّبا أَكَِیَب مٔ َمِع  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل َب الزُّبَِیٔذیِّ َع ٔ َوَما أَِنَؿَل ٔذیَْکٔ ًِ َعَنٔل یَذٔظ

ادٔٔمطٔ َؾُضَو َػَذَقْة  َْ ٔ َو  الزَُّجُل َعلَی َنِؿٔشطٔ َوأَصِلٔطٔ َوَوَلٔذظ

 رز نب دعس، اخدل نب دعماؿ، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب زدیبی ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک اشہؾ نب امعر، اامسلیع 
  ی
ب 

نب ایعش، 



 

 

ہیلہ رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمد ےن اےنپ اہ ھت یک زمدفری ےس زایدہ اپزیکہ امکیئ ہ ںی احلص یک افر رمد اےنپ افرپ اینپ ا

  رخچ رکے وت فہ دصہق ےہ۔رپ اےنپ وچبں رپ افر اےنپ اخدؾ رپ وج یھب

 رز نب دعس، اخدل نب دعماؿ، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب زدیبی :  رافی
  ی
ب 

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، 

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 امکیئ یک رتبیغ ۔

     296    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً سياٌ، نثير ابً ہظاو، کلثوو بً جوغ، ایوب، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٕ اِلُكَظيِرٔیُّ عَ  ًُ َجِوَط ثََيا کُِلُثوُو بِ ًُ صَٔظاوٕ َحذَّ ثََيا َنثٔيرُ بِ ٌٕ َحذَّ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُذ بِ ًٔ عَُنَز َقاَل َحذَّ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ أَیُّوَب َع

َضَذأئ یَِوَو  ُذوُم اِلُنِشلُٔه َمَع الظُّ أجزُ اِْلَٔميُن الؼَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه التَّ  اِلكَٔیاَمةٔ  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادمح نب انسؿ، ریثک انب اشہؾ، وثلکؾ نب وجش، اویب، انعف، رضحت انب رمعایب

 اراشد رفامای املسمؿ اچس اامتن دار اترج رفز ایقث  دہشاء اسیک ھت وہاگ۔

 ادمح نب انسؿ، ریثک انب اشہؾ، وثلکؾ نب وجش، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 امکیئ یک رتبیغ ۔

     297    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 يعكوب بً حنیذ بً کاسب، عبذالعزیز، ثور بً زیذ، ابی الػیث حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ حَُنِیٔذ بِ  ثََيا َيِعُكوُب بِ ًِ أَبٔی اِلَػِیٔث َمِوََی اَحذَّ یِلٔیِّ َع ًٔ َزیِٕذ الذِّ ًِ ثَِورٔ بِ َراَوِردٔیُّ َع ٔ الذَّ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًٔ ًٔ کَأسٕب َحذَّ بِ

اعٔی َعلَی اِْلَِرَمَلٔة َواِلنِٔش  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل الشَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ٔهئن کَاِلُنَحاصٔٔذ فٔی َسبٔیٔل اہللٔ ُمٔلیٕع َع

 َوکَالَّٔذی َيُكوُو اللَِّیَل َوَيُؼوُو اليََّضاَر 

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلزی، وثر نب زدی، ایب اثیغل رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

یک راہ ںیم زلےن فاےل یک امدنن ےہ افر اس صخش یک ادنن ےہ وج رات رھب ایقؾ رکے  رفامای ویباؤں ونیکسمں یک دہگناتش رکےن فاال اہلل

 افر دؿ رھب رفزہ رےھک۔

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلزی، وثر نب زدی، ایب اثیغل رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 امکیئ یک رتبیغ ۔

     298    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ْالذ بً مخلذ، عبذاہلل بً سلامیٌ، معاذ بً عبذاہلل بً حرضت ْبیب :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ بَِیٕب َع ُْ  ًٔ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ ُمَعاذٔ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َمِخَلٕذ َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا 

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَعلَی َرأِٔسطٔ أَثَزُ َم  طٔ َقاَل ُنيَّا فٔی َمِحلٕٔص َؾَحاَئ الئَّيیُّ َػل ًِ َعنِّ َيا ىََزاَک اِلَیِوَو إئ ؾَ أَبٔیطٔ َع ـُ َكاَل َلطُ َبِع

 َ ََ بَأَِض بٔاِلػٔى ًِ اتََّيی كَیَِّب اليَِّؿٔص َؾَكاَل أََجِل َواِلَحِنُذ ِهَّلِل ثُهَّ أََؾاَق اِلَكِوُو فٔی ذِِّٔکٔ اِلػٔىَی َؾَكاَل  ُة لَٔن حَّ َيی َوالؼِّ
ًِ اتَّ ی لَٔن

ًِ ال ًِ اِلػٔىَی َوكٔیُب اليَِّؿٔص ٔم يِْر ٔم  ئَّعیٔه َْ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، دبعاہلل نب امیلسؿ، اعمذ نب دبعاہلل نب رضحت بیبخ اےنپ اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 



 

 

ےن رفامای مہ اکی سلجم ںیم ےھت ہک یبن رشتفی الےئ آپ ےک رس رپ اپین ےک اک ات ےھت۔ مہ ںیم ےس یسک ےن رعض ایک مہ آپ وک 

ِ۔ رھپ ولوگں ےن امدلاری اک ذرک رشفع رک دای۔ )ےلہپ یک ةسن زای
َ
ْد ُ لِلِّ
َم
ج
ْ ل

دہ( وخش وخش وسحمس رک رےہ ںیہ۔ آپ ےن رفامای یج اہں ! اَ

آپ ےن رفامای وج وقتی اایتخر رکے اےکس ےئل امدلاری ںیم ھچک رحج ہ ںی افر یقتم ےئلیک دنتریتس ادلاری ےس یھب رتہب ےہ افر دؽ اک 

 م ( یھب اکی  تمع ےہ۔وخش وہان )تعیبط ںیم رف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، دبعاہلل نب امیلسؿ، اعمذ نب دبعاہلل نب رضحت بیبخ :  رافی

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

  

 رفزی یک التش ںیم ایمہن رفی ۔

 ایبؿاجترت فاعمالمت اک  :   ابب

 رفزی یک التش ںیم ایمہن رفی ۔

     299    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ ، عنارہ بً غزیہ، ربیعہ بً ابی عبذالزحنً، عبذالنلک بً سعیذ، حرضت  :  راوی

 ابوحنیذ ساعذی

ثََيا  إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک َحذَّ ًٔ َع ًٔ أَبٔی َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ َربٔیَعَة بِ ًٔ َغزٔیََّة َع ًِ عَُناَرَة بِ ًُ َعیَّإغ َع إِٔسَنٔعیُل بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  اعٔٔذیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی حَُنِیٕذ الشَّ ًٔ َسٔعیٕذ اِْلَِنَؼارٔیِّ َع ٌَّ أَِجنٔلُ بِ ىَِیا َؾإٔ وا فٔی كََلٔب الذُّ

لَٔل َلطُ  ُْ ْ لَٔنا   لَُکًّ ُمَیرسَّ

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش ، امعرہ نب زغہی، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس، رضحت اوبدیمح اسدعی رفامےت ںیہ 

 اادتاؽ ےس اکؾ ول اس ےئل ہک رہ اکی وک فہ )دہعہ ای امؽ( ہک اہلل ےک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای داین یک بلط ںیم

 رضفر ےلم اگ وج اس ےک ےئل دیپا ایک ایگ ےہ۔



 

 

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش ، امعرہ نب زغہی، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس، رضحت اوبدیمح اسدعی :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رفزی یک التش ںیم ایمہن رفی ۔

     300    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

حرضت اىص بً اسناعیل بً بہزاو، حشً بً محنذ بً عثناٌ، زود بيت طعيی، سؿیاٌ، اعنع، یزیذ رقاشی،  :  راوی

 مالک

ثَيَ  ِعٔيیِّ َحذَّ ٌَ َزِوُد بِٔئت الظَّ ًٔ عُِثَنا ًُ ُمَحنَّذٔ بِ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًُ بِٔضَزاوٕ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ًِ َحذَّ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ٌُ َع ا ُسِؿَیا

 َّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَىَٔص بِ ٔ َیزٔیَذ الزََّقأشیِّ َع ٔذی یَُضهُّ بٔأَِمز
ًُ الَّ ا اِلُنِدٔم َه أَِعَوُه اليَّأض َصنًّ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

َد بٔطٔ إِٔسَنٔعیلُ  یْب َتََفَّ تٔطٔ َقاَل أَبُو َعِبذ اہللٔ َصَذا َحٔذیْث رَغٔ  دُىَِیاُظ َوآِٔخَ

دی راقیش، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک اامسلیع نب رہباؾ، نسح نب دمحم نب امثعؿ، زفج تنب یبعش، ایفسؿ، اشمع، زی

رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں ںیم بس ےس زایدہ میظع رکف فاال صخش فہ ےہ وج اینپ داین افر آرخت دفونں ےک 

قب زدنی  رس رکےن یک یتح ادقملفر اکومں یک رکف رکات وہ۔ )ینعی یسک یھب اعمےلم ںیم دح ےس اجتفز ہ ںی رکات ہکلب رشتعی ےک اطم

 یعس رکات ےہ( ۔

 اامسلیع نب رہباؾ، نسح نب دمحم نب امثعؿ، زفج تنب یبعش، ایفسؿ، اشمع، زیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 فاعمالمت اک ایبؿاجترت  :   ابب



 

 

 رفزی یک التش ںیم ایمہن رفی ۔

     301    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً مؼفی، ولیذ بً مشله، ابً جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ثََيا اِلَولٔیُذ  ی اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ
ًُ اِلُنَؼفَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َقاَل  َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ ًُ ُمِشلٕٔه َع بِ

 ٌَّ َلٔب َؾإٔ ُكوا اہللَ َوأَِجنٔلُوا فٔی اللَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَیَُّضا اليَّاُض اتَّ َّی َتِشتَ  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َتُنوَت َحً ِوفَٔی َنِؿّشا َل

ُُْذوا َما َحلَّ َوَدعُوا َما َْحَُو  َلٔب  ُكوا اہللَ َوأَِجنٔلُوا فٔی اللَّ ٌِ أَبَِلأَ َعِيَضا َؾاتَّ ٔ  رِٔزَقَضا َوإ

دمحم نب یفصم، فدیل نب ملسم، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ولوگ! اہلل ےس ڈرف افر )داین یک( التش ںیم اادتاؽ ےس اکؾ ول اس ےئل ہک وکیئ یج رہسگ ہن رمے اگ۔ اہیں کت ہک اینپ رفزی  رفامای اے

ےل ےل ارگہچ فہ رفزی اس ےک ھچک فتق دعب ےلم۔ اس ےئل اہلل ےس ڈرف افر بلط داین ںیم اادتاؽ ےس اکؾ ول الحؽ احلص رکف افر 

 رحاؾ وھچڑ دف۔

  یفصم، فدیل نب ملسم، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہللدمحم نب :  رافی

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

  

 اجترت ںیم وقتی اایتخر رکان۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجترت ںیم وقتی اایتخر رکان۔

     302    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ابومعاویہ، اعنع، طكیل، حرضت قیص بً رغزہ :  راوی



 

 

ًِ َقِیٔص  ًِ َطكٔیٕل َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی رَغَ  َحذَّ َزَة َقاَل ُنيَّا نَُشِمَّ بِ

َّی اہللُ َعلَ  َة َؾَنزَّ بَٔيا َرُسوُل اہللٔ َػل َنأَسَ َه الشَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًُ فٔی َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل اىَا بٔاِسٕه صَُو أَِحَش َه َؾَشنَّ ِیطٔ َوَسلَّ

ٌَّ اِلبَیِ  ٔ حَّارٔ إ َذَقةٔ ٔمِيُط َؾَكاَل یَا َمِعََشَ التُّ ِػُو َؾُظوبُوُظ بٔالؼَّ ـُ َواللَّ ُظ اِلَحلٔ  َع َیِحرُضُ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رضحت  سی نب رغزہ رفامےت ںیہ ہک ںیمہ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ملس امہرے اپس ےس سگرے وت ںیمہ ان ے انؾ ےس اکپرا وج ےک زامہن ںیم دالؽ اہک اجات اھت اکی رمہبت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اس ےس تہب ااھچ اھت۔ رفامای اے نکدارگفں یک امجتع رخدی ف رففتخ ںیم مسق ااھٹیل اج  ےہ وغل ابت زابؿ ےس لکن اج  ےہ اےئلس 

 اس ںیم دصہق ریخات الم دای رکف۔

 رضحت  سی نب رغزہدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، قیقش،  :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجترت ںیم وقتی اایتخر رکان۔

     303    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، یحٌٰی بً سلیه، عبذاہلل بً عثناٌ بً سلیه، اسناعیل بً عبیذ حرضت رؾاعہيعكوب بً حنیذ بً کاسب :  راوی

ًٔ عُِثنَ  ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ائٔفٔیُّ َع
ًُ ُسَلِیٕه اللَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیذٔ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًٔ َحذَّ ًِ إِٔسَنٔعیَل بِ َثِیٕه َع ُْ  ًٔ ٌَ بِ ا

ًٔ رَٔؾاعَ  َه َؾإَٔذا اليَّاُض عُبَِیٔذ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِجَيا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ظٔ رَٔؾاَعَة َقاَل َِخَ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ٌَ َة َع  یَتََباَيُعو

 ٌَّ ٔ وا أَِعَياَقُضِه َقاَل إ ا َرَؾُعوا أَبَِؼاَرصُِه َوَمذُّ حَّارٔ َؾَلنَّ ّة َؾَياَداصُِه یَا َمِعََشَ التُّ ََّ  بُِْکَ ٔ اّرا إ ٌَ یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ ُؾحَّ اَر یُِبَعُثو حَّ التُّ

ًِ اتََّيی اہللَ َوبَزَّ َوَػَذَم   َم

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ٰییحی نب میلس، دبعاہلل نب امثعؿ نب میلس، اامسلیع نب  دیب رضحت رافہع رفامےت ںیہ ہک مہ اہلل ےک رنکؽ 



 

 

 ابرہ آےئ وت ولگ حبص حبص ابمہ رخدی ف رففتخ ںیم وغشمؽ ےھت۔ آپ ےن اکپر رک رفامای اے اترجفں اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیک ھت

یک امجتع ! بج اوہنں ےن اگنںیہ ااھٹںیئ افر رگدؿ اتؿ ںیل وت رفامای اترج ایقث  ےک رفز افرج ااھٹےئ اجںیئ ےگ نکاےئ اؿ ےک وج 

 اہلل ےس ڈرںی یکین رکںی افر چس وبںیل ۔

 ب نب دیمح نب اکبس، ٰییحی نب میلس، دبعاہلل نب امثعؿ نب میلس، اامسلیع نب  دیب رضحت رافہعوقعی :  رافی

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

  

 بج رمد وک وکیئ رفزی اک ذرہعی لم اجےئ وت اےس وھچڑے ہ ںی ۔

 ت اک ایبؿاجترت فاعمالم :   ابب

 بج رمد وک وکیئ رفزی اک ذرہعی لم اجےئ وت اےس وھچڑے ہ ںی ۔

     304    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، محنذ بً عبذاہلل، ؾزوہ، ابویوىص، ہَلل بً جبير، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ثَ  إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َمالٕٔک َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ صََٔلٔل بِ َوةُ أَبُو یُوىَُص َع ثََيا َُفِ
ًُ َعِبذٔ اہللٔ َحذَّ ُذ بِ َيا ُمَحنَّ

ًِ َطِیٕئ َؾِلَیِلزَِمطُ  ًِ أََػاَب ٔم َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

فہ، اوبویسن، الہؽ نب ریبج، رضحت اسن نب امکل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، دمحم نب دبع اہلل، زف

 فملس ےن اراشد رفامای ےسج یسک ذرہعی ےس رزؼ احلص وہ فہ اےس اھتےم رےہ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب دبعاہلل، زففہ، اوبویسن، الہؽ نب ریبج، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 بج رمد وک وکیئ رفزی اک ذرہعی لم اجےئ وت اےس وھچڑے ہ ںی ۔

     305    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بوعاػه، زبير، عبیذ بً حرضت ىاؾعمحنذ بً یحٌٰی، ا :  راوی

ًِ ىَاؾٕٔع َقاَل  ًٔ عُبَِیٕذ َع ٔ بِ ًِ الزُّبَيِر بََرنٔی أَبٔی َع ِْ ثََيا أَبُو َعأػٕه أَ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََٔی ٔمَِصَ َحذَّ اؤ َوإ ََٔی الظَّ زُ إ  ُنِيُت أَُجضِّ

ََٔی اِلٔعَزأم َؾأََتِیُت َعائَٔظَة  زُِت إ ََٔی اِلٔعَزأم َؾَحضَّ زُِت إ اؤ َؾَحضَّ ََٔی الظَّ ُ إ ز أُوَّ اِلُنِدٔمئيَن َؾُكِلُت َلَضا َیا أُوَّ اِلُنِدٔمئيَن ُنِيُت أَُجضِّ

 ٔ َه َيُكوُل إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِّی َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ََ َتِؿَعِل َما َلَک َولَٔنِتَحزَٔک َؾإٔن ًِ َذا َسبَّ َؾَكاَلِت  َب اہللُ ْٔلََحٔذُنِه رِٔزّقا ٔم

َ َلطُ 
َّی َیَتَػيََّر َلُط أَِو یَتََيْکَّ  َوِجطٕ َؾََل یََذِعُط َحً

 فں وک اجیھب رکات اھت۔ رھپ

 

 

ئ

 ںیم دمحم نب ٰییحی، اوباعمص، زریب،  دیب نب رضحت انعف رفامےت ںیہ ںیم اشؾ افر رصم یک رطػ اےنپ اجتر  امنئ

 دای۔ اےکس دعب ںیم اعہشئ یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم اشؾ یک رطػ اجیھب رکات اھت اب ےن رعاؼ یک رطػ یھب جیھب

ںیم ےن رعاؼ جیھب دای۔ رفامےن ںیگل ااسی ہن رکف ایک ںیہمت اینپ اسہقب ڈنمی ںیم وکیئ دوشاری ےہ؟ البہبش ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک 

  یک رفزی اک وکیئ ذرہعی انبدںی وت اےس ہن وھچڑے اہیں کت ہک فہ دبؽ اجےئ ای  ڑگ اجےئ۔رفامےت انس بج اہلل اعتیل مت ںیم ےس یسک

 دمحم نب ٰییحی، اوباعمص، زریب،  دیب نب رضحت انعف :  رافی

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

  

 اجترت فلتخم ےشیپ ۔

 رت فاعمالمت اک ایبؿاجت :   ابب

 اجترت فلتخم ےشیپ ۔

     306    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 سویذ بً سعیذ، عنزو بً یحٌٰی بً سعیذ، سعیذ بً ابی احؼہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ َسٔعیذٕ  ًُ َیِحٌَی بِ ثََيا َعِنزُو بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل  َحذَّ ًٔ أَبٔی أَُحِیَحَة َع ٔ َسٔعیٔذ بِ ظ ًِ َجذِّ ٔشیُّ َع اِلرُقَ

ََّ َراعَٔی َغَيٕه َقاَل َلطُ أَِػَحابُُط َو  ٔ ا إ َه َما َبَعَث اہللُ ىَبٔیًّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َ َرُسوُل اہللٔ َػل ا ُنِيُت أَىَِت یَا َرُسوَل اہللٔ َقاَل َوأَى

ارٔیٔم َقاَل ُسَویِْذ َيِعىٔی کُلَّ َطاةٕ بٔكٔيَرانٕ   أَِرَعاَصا ْٔلَصِٔل َمهََّة بٔاِلرَقَ

نکدی نب دیعس، رمعف نب ٰییحی نب دیعس، دیعس نب ایب اہصح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رک اجیھب اس ےن رکبایں رچاںیئ۔ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ آپ ےن یھب؟ رفامای افر ںیم رفامای اہلل اعتیل ےن ےسج یھب یبن انب

یھب الہ ہکم یک رکبایں ریقاوطں ےک دبےل رچاای رکات اھت۔ اامؾ انب امہج ےک ااتسذ نکدی ےتہک ںیہ ہک بلطم ہی ےہ ہک اکی رکبی یک 

 ارجت اکی ریقاط یھت۔

 ف نب ٰییحی نب دیعس، دیعس نب ایب اہصح، رضحت اوبرہریہنکدی نب دیعس، رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجترت فلتخم ےشیپ ۔

     307    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، محنذ بً عبذاہلل، حاد، ٍثیه بً جنیل، حناد ، ثابت، ابوراؾع حرضت ابوہزیزہ :  ویرا

ًُ َجنٔ  ًُ َعِبٔذ اہللٔ اِلُخزَاعٔیُّ َواِلَححَّاُد َواِلَضِیَثُه بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ثَ َحذَّ اْد َع ثََيا َحنَّ ابٕٔت یٕل َقالُوا َحذَّ

یَّا ىَحَّ  ٌَ َزَِّکٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل کَا ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًِ أَبٔی َراؾٕٔع َع  اّراَع

م نب لیمج، امحد ، تبن ، اوبراعف رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص 
 

ب

 

ھب

اہلل دمحم نب ٰییحی، دمحم نب دبع اہلل، احج، 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رضحت زرکای ہیلع االسلؾ ڑبیئھ ےھت۔



 

 

م نب لیمج، امحد ، تبن ، اوبراعف رضحت اوبرہریہ :  رافی
 

ب

 

ھب

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب دبعاہلل، احج، 

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجترت فلتخم ےشیپ ۔

     308    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ىاؾع، قاسه بً محنذ، حرضت عائظہ :  راوی

 ًِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ َسِعٕذ َع ثََيا اللَِّیُث بِ ًُ ُرِمٕح َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہلُل  َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َعائَٔظَة أَ ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ اِلَكأسٔه بِ

َلِكُتِه  َْ ٌَ یَِوَو اِلكَٔیاَمٔة يَُكاُل َلُضِه أَِحیُوا َما  بُو َورٔ ُيَعذَّ ٌَّ أَِػَحاَب الؼُّ ٔ َه َقاَل إ
 َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یوصری دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ

 انبےن فاولں وک رفز ایقث  ذعاب وہاگ اؿ ےس اہک اجےئ اگ زدنہ رکف اؿ زیچفں وک وج مت ےن انبںیئ ۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجترت فلتخم ےشیپ ۔

     309    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً راؾع، عنز بً ہاروٌ، ہناو، ُفقذ، یزیذ بً عبذاہلل بً طخير، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ًٔ َعبِ حَ  ًِ یَزٔیَذ بِ َبخٔیِّ َع َقٕذ الشَّ ًِ َُفِ ًِ َصنَّاوٕ َع ٌَ َع ًُ َصاُرو ثََيا عَُنزُ بِ
ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ ًِ أَبٔی ذَّ ٔ َع ير خِّ ًٔ الظِّ ٔذ اہللٔ بِ

َه أَِنَذُب اليَّأض  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل اغُو وَّ ٌَ َوالؼَّ بَّاغُو  الؼَّ

 رمعف نب راعف، رمع نب اہرفؿ، امہؾ، رفدق، زیدی نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن اراشد رفامای ولوگں ںیم بس ےس زایدہ وھجےٹ ررگنزی افر زررگ وہےت ںیہ ۔

 نب اہرفؿ، امہؾ، رفدق، زیدی نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت اوبرہریہرمعف نب راعف، رمع  :  رافی

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

  

 ذریخہ ادنفزی افر اےنپ رہش ںیم اجترت ےئلیک دفرسے رہش ےس امؽ الان۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 زی افر اےنپ رہش ںیم اجترت ےئلیک دفرسے رہش ےس امؽ الان۔ذریخہ ادنف

     310    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی، ابواحنذ، اَسائیل، علی بً ساله، ثوباٌ، علی بً جذعاٌ، سعیذ بً مشیب، حرضت عنز بً ْلاب :  راوی

ًُ َعلٓٔیٕ اِلحَ  ثََيا َنَِصُ بِ ًٔ َزیِذٔ َحذَّ ًِ َعلٔیِّ بِ ٌَ َع ًٔ ثَِوبَا ًٔ َسالٔٔه بِ ًِ َعلٔیِّ بِ ائٔیُل َع ثََيا إَِٔسَ ثََيا أَبُو أَِحَنَذ َحذَّ ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًٔ  ِض بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  أب َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ اِلَخلَّ ًِ عَُنَز بِ ٔب َع ًٔ اِلُنَشیَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ٌَ َع لََّه اِلَحالُٔب َمزُِزوْم ُجِذَعا

 ٌْ  َواِلُنِحَتْٔکُ َمِلُعو

رصن نب یلع، اوبادمح، ارسالیئ، یلع نب اسمل، وثابؿ، یلع نب دجاعؿ، دیعس نب بیسم، رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک 

 ربتک ف عفن( دای اجات ےہ افر ذریخہ رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفرسے رہش ےس امؽ الےن فاےل وک رزؼ )افر رفزی ںیم

 ادنفزی رکےن فاال وعلمؿ ےہ۔



 

 

 رصن نب یلع، اوبادمح، ارسالیئ، یلع نب اسمل، وثابؿ، یلع نب دجاعؿ، دیعس نب بیسم، رضحت رمع نب اطخب :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   باب

 ذریخہ ادنفزی افر اےنپ رہش ںیم اجترت ےئلیک دفرسے رہش ےس امؽ الان۔

     311    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ً ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، محنذ بً اسحل، محنذ بً ابزاہیه، سعیذ بً مشیب، حرضت معنز ب :  راوی

 عبذاہلل بً نـلہ

 ًٔ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َع ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ  َحذَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ إٔبَِزاصٔیَه َع

َلَة َقاَل َقاَل َرُسوُل  ـِ ًٔ َن ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٔ بِ ًِ َمِعَنز اكْٔئ اِلُنَشیَّٔب َع َْ  ََّ ٔ ََ َیِحَتْٔکُ إ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب اربا،می، دیعس نب بیسم، رضحت رمعم نب دبعاہلل نب ہلضن ایبؿ رفامےت ںیہ

 ریخہ ادنفزی رصػ اطخاکر انگہ اگر رکات ےہ ۔ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ذ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب اقحس، دمحم نب اربا،می، دیعس نب بیسم، رضحت رمعم نب دبعاہلل نب ہلضن :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ذریخہ ادنفزی افر اےنپ رہش ںیم اجترت ےئلیک دفرسے رہش ےس امؽ الان۔

     312    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 یحٌٰی بً حهیه، ابوبْک ، ہظیه بً راؾع، ابویحٌٰی، ُفوخ، موَی عثناٌ بً عؿاٌ، حرضت عنز بً ْلاب :  راوی

ثَ  ثَىٔی أَبُو یَِحٌَی الِ َحذَّ ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا اِلَضِیَثُه بِ ثََيا أَبُو بَِْکٕ اِلَحَيفٔیُّ َحذَّ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ٌَ َيا َیِحٌَی بِ ًِ َُفُّوَخ َمِوََی عُِثَنا ِّیُّ َع َنک

َّی اہللُ  أب َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ اِلَخلَّ ًِ عَُنَز بِ ٌَ َع ا ًٔ َعؿَّ ًِ اِحَتَْکَ َعلَی اِلُنِشلٔنٔيَن كََعاّما بِ َه َيُكوُل َم َعَلِیطٔ َوَسلَّ

بَُط اہللُ بٔاِلُحَذاؤ َواِْلِٔؾََلضٔ   َْضَ

ٰییحی نب میکح، اوبرکب ، میشہ نب راعف، اوبٰییحی، رففخ، ومیل امثعؿ نب افعؿ، رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک 

ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج املسمونں ےک اھکےن ےنیپ یک اایشء ںیم ذریخہ ادنفزی رکے اہلل اعتیل اےس وکڑھ رنکؽ اہلل یلص اہلل 

 ےک رمض افر یسلفم ںیم التبم رفامںیئ ۔

 ٰییحی نب میکح، اوبرکب ، میشہ نب راعف، اوبٰییحی، رففخ، ومیل امثعؿ نب افعؿ، رضحت رمع نب اطخب :  رافی

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

  

 اھجڑ وھپکن یک ارجت ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اھجڑ وھپکن یک ارجت ۔

     313    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اعنع، جعَف بً ایاض، نرضہ، حرضت ابوسعیذمحنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ابومعاویہ،  :  راوی

 ًٔ ًِ َجِعََفٔ بِ ثََيا اِْلَِعَنُع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َحذَّ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ  َحذَّ َة َع ًِ أَبٔی َنرِضَ إَٔیإض َع

َ  اِلُخِذرٔیِّ َقاَل َبَعَثَيا َرُسوُل اہللٔ  وىَا َؾأ ٌِ َيرِقُ یَّٕة َؾَيزَِلَيا بَٔكِووٕ َؾَشأَِلَياصُِه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ثَََلثٔيَن َرانّٔبا فٔی ََسٔ بَِوا َػل

ََ أَِر   ًِ ٔب َؾُكِلُت َنَعِه أَىَا َوَکٔه ًِ اِلَعرِقَ َّا َؾلُٔذؽَ َسیُِّذصُِه َؾأََتِوىَا َؾَكالُوا أَؾٔیهُِه أََحْذ َیزِقٔی ٔم َّی ُتِعُلوىَا غََيّنا َقالُوا َؾإٔى قٔیطٔ َحً

َيا اِلَػَيَه َؾَعَزَق فٔی أَِنُؿٔشَيا ٔمِيَضا َطِیْئ  نُِعٔلیهُِه ثَََلثٔيَن َطاّة َؾَكبِٔلَياصَا ـِ أُِت َعَلِیطٔ اِلَحِنُذ َسِبَع َمزَّإت َؾبَرَٔئ َوَقَب َؾرَقَ



 

 

ِتَٔی اليَّ  َّی ىَأ ََ َتِعَحلُوا َحً ََّضا َؾُكِلَيا  ُت َلطُ الَّٔذی َػَيِعُت َؾَكاَل أََو َما َعلِٔنَت أَى ا َقٔذِمَيا َذَِّکِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَلنَّ ٔيیَّ َػل

ثََيا أَبُو بَِٔشٕ ثََيا صَُظِیْه َحذَّ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ بُوا َٔی َمَعهُِه َسِضّنا َحذَّ ًِ  ُرِقَیْة اِقَتٔشُنوَصا َواِْضٔ ًِ أَبٔی َع ِّٔل َع ًٔ أَبٔی اِلُنَتَوک ابِ

ًُ بَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ و َحذَّ َه بَٔيِحؤظ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َع ِّٔل َع ًُ َجِعََفٕ اِلُنَتَوک ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ظَّ

ًِ أَبٔی الِ  ًِ أَبٔی بَِٔشٕ َع ثََيا ُطِعَبُة َع ٔ َقاَل أَبُو َعِبذ اہللٔ َحذَّ َه بَٔيِحؤظ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َع ِّٔل َع ُنَتَوک

ِّٔل  َواُب صَُو أَبُو اِلُنَتَوک  َوالؼَّ

نکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، رفعج نب اایس، رضنہ، رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک ر

فملس ےن مہ سیت نکارفں وک اکی رسہی ںیم اجیھب مہ ےن اکی وقؾ ےک اہں زپاؤ ڈاال )رفاج افر دوتسر ےک اطمقب( مہ ےن اؿ ےس 

یئ وھچب ےک امہمین اک اطمہبل ایک وت اوہنں ےن ااکنر رک دای رھپ اؿ ےک رسدار وک یسک زیچ ےن ڈس ایل وت فہ امہرے اپس آےئ افر اہک مت ںیم وک

ڈےس اک دؾ رکات ےہ ؟ ںیم ےن اہک یج ںیم رکاتیل وہں۔ نکیل اہمترے رسدار وک دؾ ہن رکفں اگ بج کت مت ںیمہ ھچک ہن دف ک ےن ےگل مہ 

ِ زپھ رک اس رپ دؾ ایک فہ دنترتس وہایگ افر مہ ےن
َ
ْد ُ لِِلّ
َم
ج
ْ ل

 ںیہمت سیت رکبایں دںی ےگ۔ مہ ےن وبقؽ رکایل ںیم ےن است ابر نکرۃ ا

رکبایں فوصؽ رکںیل رھپ امہرے دولں ںیم کٹھک دیپا وہیئ ںیم ےن اہک دلجی ہن رکف اہیں کت ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

دخث  ںیم احرض وہں بج مہ ےچنہپ وت ںیم ےن وج ھچک ایک اھت آپ یک دخث  ںیم رعض رک دای۔ آپ ےن رفامای ایک ںیہمت ولعمؾ ہ ںی ہی 

 ویں وک میسقت رکول افر اےنپ اس ھت ریما ہصح یھب روھک۔ دفرسی دنسفں ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔دؾ یھب ےہ؟ اؿ رکب

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، رفعج نب اایس، رضنہ، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 رقآؿ اھکسےن رپ ارجت انیل۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اھکسےن رپ ارجت انیل۔

     314    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

علی بً محنذ، محنذ بً اسناعیل، ونیع، مػيرہ بً زیاد، عبادہ بً ىسی، اسود بً ثعلبہ، عبادہ بً ػامت  :  راوی

 ت ابی بً نعبحرض

ًُ زَٔیادٕ الِ  ثََيا ُمػٔيَرةُ بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َقا ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َحذَّ ًٔ ىَُسٓیٕ َع ًِ عَُباَدَة بِ َنِؤػلٔیُّ َع

أمٔت َقاَل َعلَّنِ  ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ ًٔ َثِعَلَبَة َع ٔ بِ ََٔیَّ َرُجْل ٔمِيُضِه اِْلَِسَود ٌَ َواِکٔهَتابََة َؾأَصَِذی إ آ ٔة اِلرُقِ ؿَّ ًِ أَصِٔل الؼُّ ُت ىَاّسا ٔم

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  َک َقِوّسا َؾُكِلُت َلِیَشِت بَٔنإل َوأَِرمٔی َعِيَضا فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َؾَشأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ََسَّ ٔ ٌِ َسلََّه َعِيَضا َؾَكاَل إ أَ

ًِ ىَإر َؾاِقَبِلَضا َم بَٔضا كَِوّقا ٔم  تَُلوَّ

یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ریغمہ نب زاید، ابعدہ نب یسن، انکد نب ہبلعث، ابعدہ نب اصث  رضحت ایب نب بعک رفامےت ںیہ ہک 

ہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ںیم ےن اکی رمد وک رقآؿ رکمی اھکسای وت اس ےن اکی امکؿ وطبر دہہی ےھجم دی ںیم ےن ا

دخث  ںیم اس اک ذرک ایک۔ آپ ےن رفامای ارگ مت ےن ےل یل ےہ وت )دفزخ یک( آگ یک اکی امکؿ مت ےن ےل یل وت ںیم ےن فہ فاسپ رک 

 دی ۔

  اصث  رضحت ایب نب بعکیلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ریغمہ نب زاید، ابعدہ نب یسن، انکد نب ہبلعث، ابعدہ نب :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اھکسےن رپ ارجت انیل۔

     315    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حٌٰی بً سعیذ، ثور، یزیذ، ْالذ بً معذاٌ، عبذالزحنً بً سله، علیہ، حرضت ابی بً نعبسہل بً ابی سہل، ی :  راوی

 ٌَ ًُ َمِعَذا الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًٔ َیزٔیَذ َحذَّ ًِ ثَِورٔ بِ ًُ َسٔعیٕذ َع ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َسِضٕل َحذَّ ثََيا َسِضُل بِ ًُ َحذَّ ًٔ بِ ثَىٔی َعِبُذ الزَِّحَن  َحذَّ

ًِ عَ  ُت َذلَٔک َسِلٕه َع ََٔیَّ َقِوّسا َؾَذَِّکِ ٌَ َؾأَصَِذی إ آ ًٔ َنِعٕب َقاَل َعلَِّنُت َرُجَّل اِلرُقِ ًِ أُبَیِّ بِ َة اِلکَََلعٔیِّ َع َّی  ٔلیَّ لَٔزُسؤل اہللٔ َػل



 

 

َدِدتَُضا ًِ ىَإر َُفَ ِذَت َقِوّسا ٔم َْ
ِذَتَضا أَ َْ ٌِ أَ ٔ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل إ

لہس، ٰییحی نب دیعس، وثر، زیدی، اخدل نب دعماؿ، دبعارلنمح نب ملس، ہیطع، رضحت ایب نب بعک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن لہس نب ایب 

ہفص فاولں ںیم تہب ولوگں وک رقآؿ انھکل اھکسای اؿ ںیم ےس اکی رمد ےن ےھجم امکؿ وطبر ہفحت دی ںیم ےن نکاچ ہک ہی یتمیق امؽ یھب 

ہ ںیم ریت ادنازی یھب رکولاگن رھپ ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےکس قلعتم درایتف ہ ںی ےہ افر اس ےس اہلل یک را

 ایک۔ رفامای ارگ ںیہمت اےکس دبےل دفزخ یک امکؿ رگدؿ ںیم اکٹلےئ اجےن ےس وخیش وہ وت ہی وبقؽ رکول۔

 ارلنمح نب ملس، ہیطع، رضحت ایب نب بعکلہس نب ایب لہس، ٰییحی نب دیعس، وثر، زیدی، اخدل نب دعماؿ، دبع :  رافی

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

  

 ےتک یک تمیق زان یک ارجت وجنیم یک ارجت افر اسڈن وھچڑےن یک ارجت ےس اممتعن ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 وجنیم یک ارجت افر اسڈن وھچڑےن یک ارجت ےس اممتعن ۔ےتک یک تمیق زان یک ارجت 

     316    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، ابی بْک، عبذالزحنً، حرضت ابومشعود :  راوی

ًُ ال ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحذَّ ًٔ َع ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ أَبٔی بَِْکٔ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّاحٔ َقا ؼَّ

 ٌٔ ٔ اِلَبغٔیِّ َوحُِلَوا ًٔ اِلکَِلٔب َوَمِضز ًِ ثََن َه ىََهی َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ أَبٔی َمِشُعودٕ أَ   اِلکَاصٔ

اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ایب رکب، دبعارلنمح، رضحت اوبدوعسد ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن ےتک یک تمیق زان یک ارجت افر وجنیم یک ارجت )اؿ امتؾ ان اجزئ ارجوتں( ےس عنم رفامای۔

 ؿ نب ہنییع، زرہی، ایب رکب، دبعارلنمح، رضحت اوبدوعسداشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفس :  رافی

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



 

 

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ےتک یک تمیق زان یک ارجت وجنیم یک ارجت افر اسڈن وھچڑےن یک ارجت ےس اممتعن ۔

     317    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، محنذ بً رطیـ، محنذ بً ؾـیل، اعنع، ابی حازو، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا اِْلَِعَنُع  ِیٕل َحذَّ ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ ـٕ َقا ی ًُ رَطٔ ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحذَّ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ َع َع

ًٔ اِلکَِلٔب َوَعِشٔب اِلَؿِحٔل  ًِ ثََن َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل

فآہل فملس  یلع نب دمحم، دمحم نب رطفی، دمحم نب لیضف، اشمع، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع

 ےن ےتک یک تمیق افر اسڈن وھچڑےن یک ارجت ےس عنم رفامای۔

 یلع نب دمحم، دمحم نب رطفی، دمحم نب لیضف، اشمع، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اک ایبؿاجترت فاعمالمت  :   ابب

 ےتک یک تمیق زان یک ارجت وجنیم یک ارجت افر اسڈن وھچڑےن یک ارجت ےس اممتعن ۔

     318    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار ولیذ مشلنہ ابً لہیعہ ابی زبير ، حرضت جابز :  راوی

ثََيا اِلوَ  إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی َحذَّ ٕ َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًُ َلضٔیَعَة َع ًُ ُمِشلٕٔه أَىَِبأَىَا ابِ لٔیُذ بِ

يَِّورٔ  ًٔ الشِّ ًِ ثََن  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلب یک تمیق ےس عنم  اشہؾ نب امعر فدیل ہملسم انب ہعیہل ایب زریب ، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص

 رفامای۔

 اشہؾ نب امعر فدیل ہملسم انب ہعیہل ایب زریب ، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 ےنھچب اگلےن فاےل یک امکیئ ۔

 ایبؿ اجترت فاعمالمت اک :   ابب

 ےنھچب اگلےن فاےل یک امکیئ ۔

     319    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ابی عنز، سؿیاٌ بً عيييہ، ابً كاؤض، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ ا ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
َّی اہللُ َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ كَاُوٕض َع بِ

ًُ أَبٔی عَُنَز َوِحَذُظ َقاَلُط ابًِ َماَجةَ  َد بٔطٔ ابِ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِحَتَحَه َوأَِعَلاُظ أَِجَزُظ َتََفَّ

 ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےنھچپ وگلاےئ دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی

 افر ےنھچپ اگلےن فاےل وک ارجت دی۔ انب امہج ےن اہک انب رمع اس دحثی ںیم رفتمد ںیہ ۔

 دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، انب اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےنھچب اگلےن فاےل یک امکیئ ۔

     320    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ذ، حرضت عنزو بً علی، ابوحؿؽ ػيرفی، ابوداؤد، محنذ بً عبادہ، یزیذ بً ہاروٌ، ورقاء، عبذاَعلی، ابی حنی :  راوی

 علی ِّکو اہلل وجہہ

ًُ عَُباَدَة  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َداُوَد ح و َحذَّ يَِرفٔیُّ َحذَّ ًُ َعلٓٔیٕ أَبُو َحِؿٕؽ الؼَّ ثََيا َعِنزُو بِ ٌَ َحذَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ اِلَوأسٔليُّ َحذَّ

ًِ أَ  ًِ َعِبٔذ اِْلَِعلَی َع ثََيا َوِرَقاُئ َع ََ َحذَّ َه َوأََمَزنٔی َقا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َعلٓٔیٕ َقاَل اِحَتَحَه َرُسوُل اہللٔ َػل بٔی َجنٔیَلَة َع

 َؾأَِعَلِیُت اِلَححَّاَو أَِجزَظُ 

رفامےت ںیہ رمعف نب یلع، اوبصفح ریصیف، اوبداؤد، دمحم نب ابعدہ، زیدی نب اہرفؿ، فراقء، دبعاالیلع، ایب دیمح، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج 

 ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےنھچپ وگلاےئ افر ےھجم مکح دای وت ںیم ےن ےنھچپ اگلےن فاےل وک ایکس ارجت دی۔

 رمعف نب یلع، اوبصفح ریصیف، اوبداؤد، دمحم نب ابعدہ، زیدی نب اہرفؿ، فراقء، دبعاالیلع، ایب دیمح، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچب اگلےن فاےل یک امکیئ ۔

     321    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً سيریً، حرضت اىص بً مالکعبذالحنیذ بً بیاٌ، ْالذ بً عبذاہلل، یوىص، اب :  راوی

ًٔ ٔسيرٔی  ًِ ابِ ًِ یُوىَُص َع ًُ َعِبٔذ اہللٔ َع الُٔذ بِ َْ ثََيا   اِلَوأسٔليُّ َحذَّ
ٌٕ ًُ بََیا ثََيا َعِبُذ اِلَحنٔیٔذ بِ ٌَّ َحذَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًَ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِحَتَحَه َوأَِعَلي اِلَححَّ   اَو أَِجزَظُ الئَّيیَّ َػل



 

 

دبعادیمحل نب ایبؿ، اخدل نب دبع اہلل، ویسن، انب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن ےنھچپ وگلاےئ افر ےنھچپ اگلےن فاےل وک ایکس ارجت دی ۔

 سن نب امکلدبعادیمحل نب ایبؿ، اخدل نب دبعاہلل، ویسن، انب ریسنی، رضحت ا :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچب اگلےن فاےل یک امکیئ ۔

     322    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

اوزاعی، زہزی، ابی بْک بً عبذالزحنً بً حارث، ابً ہظاو، حرضت ابومشعود  ہظاو بً عنا، یحٌٰی بً حنزہ، :  راوی

 عكبہ بً عنزو

ًِ أَبٔی بَِْکٔ  ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ثَىٔی اِْلَِوَزاعٔیُّ َع
ًُ َحِنزََة َحذَّ ثََيا یَِحٌَی بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ اِلَحارٔٔث َحذَّ ًٔ بِ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن  بِ

 ًٔ ًِ َنِشٔب بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع ًٔ َعِنزٕو َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َمِشُعودٕ عُِكَبَة بِ  اِلَححَّاؤ صَٔظاوٕ َع

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، افزایع، زرہی، ایب رکب نب دبعارلنمح نب احرث، انب اشہؾ، رضحت اوبدوعسد ہبقع نب رمعف رفامےت ںیہ

 ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےنھچپ اگلےن فاےل یک امکیئ ےس عنم رفامای۔

 اشہؾ نب امع، ٰییحی نب زمحہ، افزایع، زرہی، ایب رکب نب دبعارلنمح نب احرث، انب اشہؾ، رضحت اوبدوعسد ہبقع نب رمعف :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچب اگلےن فاےل یک امکیئ ۔



 

 

     323    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، طبابہ بً سوار، ابً ابی ذئب، زہزی، ْحاو بً ، حرضت محیؼہ :  راوی

ثََيا أَبُو ًٔ ُمحَ  َحذَّ اؤ بِ ًِ َْحَ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع ًِ ابِ إر َع ًُ َسوَّ ثََيا َطَبابَُة بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ َّطُ بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ أَى یَِّؼَة َع

ًِ َنِشٔب اِلَححَّاؤ َؾَيَضاُظ َعِيطُ َؾَذَِّکَ  َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َلطُ اِلَحاَجَة َؾَكاَل اِعلِٔؿُط ىََوأؿَحَک  َسأََل الئَّيیَّ َػل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب نکار، انب ایب ذ،ب، زرہی، رحاؾ نب ، رضحت ہصیحم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےنھچپ اگلےن فایل

رہ یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یک امکیئ ےک قلعتم درایتف ایک۔ آپ ےن اوکن اس ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن اینپ اایتحج اظ

 رفامای اےنپ اپین الےن فاےل افوٹنں ےک اچرہ ںیم رصػ رک دف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب نکار، انب ایب ذ،ب، زرہی، رحاؾ نب ، رضحت ہصیحم :  رافی

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

  

 نج زیچفں وک انچیباجزئ ےہ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نج زیچفں وک انچیباجزئ ےہ۔

     324    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عیسی بً حناد، لیث بً سعذ، یزیذ بً ابی حبیب، علاء بً ابی رباح، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ثَيَ  َُّط َقاَل َقاَل َعَل َحذَّ ًٔ أَبٔی َحبٔیٕب أَى ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ َسِعٕذ َع یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ادٕ اِلنَِٔصٔ ًُ َحنَّ ًُ أَبٔی َربَإح َسنِٔعُت ا عٔیَسی بِ اُئ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َعاَو  ًَ َعِبٔذ اہللٔ َيُكوُل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ  َجابَٔز بِ َو بَِیَع اِلَخِنز ٌَّ اہلَل َوَرُسوَلُط َْحَّ ٔ اِلَؿِتٔح َوصَُو بَٔنهََّة إ

ٔ َواِْلَِػَياؤ َؾكٔیَل َلطُ عِٔيَذ َذلَٔک یَا َرُسوَل اہللٔ أََرأَیَِت ُطُحوَو اِلَنِيَتٔة َؾإٔ  ًُ َواِلَنِيَتةٔ َواِلخِٔيزٔیز ًُ َویُِذَص ُؿ ًُ بَٔضا الشُّ َّطُ یُِذَص ى



 

 

َه قَ بَٔضا الِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اْو ثُهَّ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًَّ َْحَ ََ صُ ٌَّ اہللَ ُحلُودُ َوَيِشَتِؼبُٔح بَٔضا اليَّاُض َقاَل  ٔ اَتَل اہللُ اِلَیُضوَد إ

ُحوَو َؾأَِجَنلُوُظ ثُهَّ بَاعُوُظ َؾأَکَلُوا ثََنَيطُ  َو َعَلِیضِٔه الظُّ  َْحَّ

،  ثی نب دعس، زیدی نب ایب بیبح، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع یسیع نب امحد

ن  فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک اسؽ ہکم ںیم رفامای اہلل افر اس ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رحاؾ رفام دای رشاب رمدار زنخری افر 

ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اتبےیئ ہک رمدار یک رچیب انچیب اسیک ےہ ویکہکن ہی رچیب ویتشکں رپ ےتلم ںیہ افر اھکولں  انچیب اس فتق یسک

رپ یھب افر ولگ )رچاغ ںیم ڈاؽ رک( اس ےس رفینش احلص رکےت ںیہ۔ رفامای ہی رحاؾ ےہ رھپ اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اہلل وہید وک ابتہ 

  رچویبں وک رحاؾ رفامای وت اوہنں ےن رچیب  الھگ رک )لیت انب رک(  یچی افر ایکس تمیق اامعتسؽ یک ۔رکے اہلل اعتیل ےن اؿ رپ

 یسیع نب امحد،  ثی نب دعس، زیدی نب ایب بیبح، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نج زیچفں وک انچیباجزئ ےہ۔

     325    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً محنذ، یحٌٰی بً سعیذ، قلاٌ، ہاطه بً قاسه، ابوجعَف، عاػه، ابی مكلب، عبیذاہلل، حرضت ابوامامہ :  راوی

ثََيا أَ  ثََيا أَبُو َجِعََفٕ الزَّ َحذَّ ًُ اِلَكأسٔه َحذَّ ثََيا َصأطُه بِ ٌٔ َحذَّ ا ًٔ َسٔعیٕذ اِلَكلَّ ًٔ َیِحٌَی بِ ًُ ُمَحنَّذٔ بِ ًِ ِحَنُذ بِ ًِ َعأػٕه َع ازٔیُّ َع

ًِ أَبٔی أَُماَمَة َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ  یئیِّ َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ اِْلُِٔفٔ ًِ  أَبٔی اِلُنَضلَّٔب َع ًِ بَِیٔع اِلُنَػيَِّیأت َوَع َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َػل

 ًَّ ٔ ًِ أَکِٔل أَثَِناىٔض ًَّ َوَع ٔ ًِ َنِشبٔض ًَّ َوَع ٔ ائٔض  ُٔشَ

،  دیب اہلل، رضحت اوباامہم رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص  ادمح نب دمحم، ٰییحی نب دیعس، اطقؿ، اہمش نب اقمس، اوبرفعج، اعمص، ایب ضقلب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اممتعن ےک ابرے ںیم( اراشد رفامای اگان اگےن فایل ابدنویں یک رخدی ف رففتخ ےس افر ایکن امکیئ ےس افر ایکن



 

 

 تمیق اھکےن ےس یھب عنم رفامای۔

،  دیباہلل، رضحت  :  رافی  اوباامہمادمح نب دمحم، ٰییحی نب دیعس، اطقؿ، اہمش نب اقمس، اوبرفعج، اعمص، ایب ضقلب 

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

  

 انمذبہ افر المہسم ےس اممتعن ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 انمذبہ افر المہسم ےس اممتعن ۔

     326    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، ابواسامہ، عبیذاہلل بً عنز، حبیب بً عبذالزحنً، حؿؽ بً عاػه، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ  ٕ َوأَبُو أَُساَمَة َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ُْ َحذَّ  ًِ ًِ ًٔ عَُنَز َع ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن بَِیٔب بِ

 ًِ ًِ بَِیَعَتئِن َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َعأػٕه َع   اِلُنََلَمَشٔة َواِلُنَيابََذةٔ َحِؿٔؽ بِ

، بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم،  دیب اہلل نب رمع

 ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف مسق یک عیب ےس عنم رفامای۔ عیب المہسم ےس افر۔ عیب انمذبہ ےس عنم رفامای

 نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم،  دیباہلل نب رمع، بیبح  :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انمذبہ افر المہسم ےس اممتعن ۔

     327    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سہل بً ابی سہل، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، علاء بً یزیذ، حرضت ابوسعیذ ْذری :  یراو

ًِ الزُّ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ًُ أَبٔی َسِضٕل َقا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَسِضُل بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َیزٔیَذ الَحذَّ ًِ َعَلأئ بِ لَِّیثٔیِّ صِزٔیِّ َع

ًِ اِلُنََلَمَشٔة َواِلُنَيابَ  َه ىََهی َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیِّ أَ ٌُ َع َذةٔ َزاَد َسِضْل َقاَل ُسِؿَیا

ََ یََزاُظ َواِلُنَيابََذ  ِیَئ َو ٔ الظَّ ٌِ َیِلنَٔص الزَُّجُل بَٔیٔذظ ََٔیَّ َما َمَعَک َوأُِلئی إَٔلِیَک َما َمعٔیاِلُنََلَمَشُة أَ ٌِ َيُكوَل أَِلٔل إ  ةُ أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، لہس نب ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اطعء نب زیدی، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک 

ہک المہسم ہی ےہ ہک رمد دےئھکی ریغب زیچ رپ اہ ھت اگل دے )افر اس رنکؽ یلص اہلل ہیلع فملس المہسم افر انمزبہ ےس عنم رفامای ایفسؿ ےتہک ںیہ 

ےس عیب الزؾ ھجمس یل اجےئ( افر انمذبہ ہی ےہ ہک وج ریتے اپس ےہ فہ ریمی رطػ کنیھپ دے افر وج ریمے اپس ےہ ںیم ریتی 

 رطػ کنیھپ داتی وہں )اس ےس عیب الزؾ وہ اجےئ ی( ۔

 ایب لہس، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اطعء نب زیدی، رضحت اوبدیعس دخریاوبرکب نب ایب ہبیش، لہس نب  :  رافی

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

  

 اےنپ اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رکے افر اھبیئ یک تمیق رپ تمیق ہن اگلےئ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رکے افر اھبیئ یک تمیق رپ تمیق ہن اگلےئ۔اےنپ 

     328    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سویذ بً سعیذ، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی



 

 

ًِ ىَاؾٕٔع  ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ََ یَبٔیُع َحذَّ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ َع

هُِه َعلَی بَِیٔع َبِعٕف  ـُ  َبِع

نکدی نب دیعس، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی یک عیب رپ 

  رکے۔دفرسا عیب ہن

 نکدی نب دیعس، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رکے افر اھبیئ یک تمیق رپ تمیق ہن اگلےئ۔

     329    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ، زہزی، سعیذ بً مشیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًٔ اِلُنَشیَّٔب َع ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ الئَّيیِّ َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َع َػل

ََ َيُشوُو َعلَی َسِوؤ أَْٔیطٔ  ََ َیبٔیُع الزَُّجُل َعلَی بَِیٔع أَْٔیطٔ َو َه َقاَل   َوَسلَّ

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدیم اےنپ اھبیئ 

 ہن رکے افر اےکس تمیق اگلےن ےک دعب تمیق ہن اگلےئ۔یک عیب رپ عیب 

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 شجن ےس اممتعن ۔



 

 

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 تعن ۔شجن ےس امم

     330    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 مؼعب بً عبذاہلل، مالک، ابوحذاؾہ، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا ثََيا أَبُو حَُذاَؾَة َحذَّ ًِ َمالٕٔک ح و َحذَّ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ الزُّبَيِرٔیِّ َع أُِت َعلَی ُمِؼَعٔب بِ ًٔ عَُنزَ  ََقَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ أَىَٕص َع َمالُٔک بِ

ًِ اليَِّحٔع  َه ىََهی َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل  أَ

بعصم نب دبع اہلل، امکل، اوبذحاہف، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ای۔شجن ےس عنم رفام

 بعصم نب دبعاہلل، امکل، اوبذحاہف، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 شجن ےس اممتعن ۔

     331    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سہل بً ابی سہل، سؿیاٌ، زہزی، سعیذ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَ  ًِ َسٔعیٕذ َع ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ًُ أَبٔی َسِضٕل َقا إر َوَسِضُل بِ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل بٔی صَُزیَِزَة َع

ََ َتَياَجُظوااہللُ   َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل 

اشہؾ نب امعر، لہس نب ایب لہس، ایفسؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 



 

 

 شجن ث  ایک رکف۔

 اشہؾ نب امعر، لہس نب ایب لہس، ایفسؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رہش فاالابرہفاےل اک امؽ ہن ےچیب ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رہش فاالابرہفاےل اک امؽ ہن ےچیب ۔

     332    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، سعیذ بً مشیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ اِلُنَشیَّ  ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ٔب َع

َّی اہللُ  ٕ َػل ََ َیبٔیُع َحأْضْ لَٔباد َه َقاَل    َعَلِیطٔ َوَسلَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای رہش فاال ابرہ فاےل اک امؽ ہن ےچیب ۔

 نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ  :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رہش فاالابرہفاےل اک امؽ ہن ےچیب ۔



 

 

     333    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، ابوزبير، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ًٔ َعِبذٔ اہللٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َه  َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل أَ

 ََ ًِ َبِعٕف َقاَل  ُضِه ٔم ـَ   َیبٔیُع َحأْضْ لَٔبادٕ َدعُوا اليَّاَض َیزُِزُم اہللُ َبِع

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہش فاال ابرہ

 وک ضعب ےس رفزی دےتی ںیہ ۔فاےل اک امؽ ہن ےچیب ولوگں وک وھچڑ دف اہلل ضعب 

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رہش فاالابرہفاےل اک امؽ ہن ےچیب ۔

     334    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً عبذالعویه، عبذالززام، معنز، ابً كاؤض، حرضت ابً عباض :  راوی

ًٔ كَ  ًِ ابِ أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َعِبٔذ اِلَعٔویٔه اِلَعِيبَرٔیُّ َحذَّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًِ َحذَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل  اُوٕض َع ًِ ابِ أَبٔیطٔ َع

ًٔ َعبَّإض َما َقِولُُط َحا بِ َٔ ٌِ َیبٔیَع َحأْضْ لَٔبادٕ ُقِلُت  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ ٌُ ٔسِنَشاّراىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ََ یَهُو ٕ َقاَل   ْٔضْ لَٔباد

 ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب

عنم رفامای ہک رہش فاال ابرہ فاےل اک امؽ ےچیب۔ رضحت اطؤس ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس وپاھچ ہک اس اک ایک بلطم ےہ؟ 

 رفامای رہش فاال داہیت فاےل اک دالؽ ہن ےنب۔



 

 

 زاؼ، رمعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعسابعس نب دبعامیظعل، دبعارل :  رافی

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

  

 ابرہ ےس امؽ الےن فاےل ےس رہش ےس ابرہ اج رک انلم عنم ےہ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

  عنم ےہ۔ابرہ ےس امؽ الےن فاےل ےس رہش ےس ابرہ اج رک انلم

     335    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ابواسامہ، ہظاو بً حشاٌ، محنذ بً سيریً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا أَ  ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًَ َع ًٔ ٔسيرٔی ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ٌَ َع ا ًٔ َحشَّ ًِ صَٔظاؤ بِ بُو أَُساَمَة َع

ًِ َتَليَّی ٔمِيُط َط  ِوا اِْلَِجََلَب َؾَن
ََ َتَلكَّ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ّْا َؾاِطتََری َؾَؼاحٔبُُط بٔاِلخَٔیارٔ إَٔذا أَتَی أَبٔی صَُزیَِزَة َع ِی

وَم   الشُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوبااسہم، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اایتخر وہاگ  فآہل فملس ےن اراشد رفامای ابرہ ےس آےن فاےل اقولفں ےس ہن ولم ارگ وکیئ الم افر ھچک رخدی ایل وت ےنچیب فاال بج ابزار ےچنہپ اےس

 )ہک عیب اقمئ رےھک ای خسف رک دے( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوبااسہم، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ایبؿاجترت فاعمالمت اک  :   ابب

 ابرہ ےس امؽ الےن فاےل ےس رہش ےس ابرہ اج رک انلم عنم ےہ۔



 

 

     336    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عثناٌ بً ابی طيبہ، عبذہ بً سلامیٌ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا عَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ًٔ عَُنَز َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َحذَّ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ِبَذةُ بِ

ِّی اِلَحَلٔب  ًِ َتَلي َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

 ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ

 ابرہ ےس آےن فاےل اقہلف وک ےنلم ےس عنم رفامای۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ابرہ ےس امؽ الےن فاےل ےس رہش ےس ابرہ اج رک انلم عنم ےہ۔

     337    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ً یحٌٰی بً حهیه، یحٌٰی بً سعیذ، حناد بً مشعذہ، سلامیٌ، ح، اسحل بً ابزاہیه بً حبیب بً طہیذ، معتنز ب :  راوی

 سلامیٌ حرضت عبذاہلل بً مشعود

ٌَ التَِّیِٔمِّ ح و  ًِ ُسَلامِیَ ًُ َمِشَعَذَة َع ادُ بِ ًُ َسٔعیٕذ َوَحنَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ إٔبَِزاصٔیَه َحذَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ َحذَّ

ًُ ُسَلامِیَ  ثََيا ُمِعَتنٔزُ بِ ضٔیٔذ َحذَّ ًٔ الظَّ ًٔ َحبٔیٔب بِ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٌَ اليَِّضٔذیُّ َع ثََيا أَبُو عُِثَنا ٌَ َقاَل َسنِٔعُت أَبٔی َقاَل َحذَّ

ِّی اِلبُیُوعٔ  ًِ َتَلي َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕ َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل  َمِشُعود

نب اربا،می نب بیبح نب دیہش، رمتعم نب امیلسؿ رضحت دبعاہلل نب  ٰییحی نب میکح، ٰییحی نب دیعس، امحد نب دعسمہ، امیلسؿ، ح، ااحسؼ



 

 

 دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رففتخ رکےن فاولں ےس )ابرہ اجرک( ےنلم ےس عنم رفامای۔

بیبح نب دیہش، رمتعم نب امیلسؿ رضحت  ٰییحی نب میکح، ٰییحی نب دیعس، امحد نب دعسمہ، امیلسؿ، ح، اقحس نب اربا،می نب :  رافی

 دبعاہلل نب دوعسد

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

  

 ےنچیب افر رخدی ےن فاےل وک اایتخر ےہ بج کت دجا ہن وہ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ر ےہ بج کت دجا ہن وہ۔ےنچیب افر رخدی ےن فاےل وک اایتخ

     338    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ىاؾع، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ًِ َعِبٔذ اہللٔ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ َسِعٕذ َع یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ًُ ُرِمٕح اِلنَِٔصٔ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َحذَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز َع بِ

ٌٔ َؾکُلُّ َواحٕٔذ ٔمِيُضَنا بٔاِلخَٔیارٔ َما َلِه َيِؿتَرَٔقا َوکَاىَا َجنٔیّعا أَ  َه َقاَل إَٔذا َتَباَیَع الزَُّجََل يََّر َوَسلَّ َْ  ٌِ َِّر أََحُذصَُنا اِْلَِخَ َؾإٔ ِو یَُخي

ٌِ َتَباَيَعا َوَلِه َیتِرُِک َواحْٔذ ٔمِيُضَنا اِلبَ أََحُذصَُنا اِْلَِخَ َؾتَ  َقا َبِعَذ أَ ٌِ َتََفَّ ٔ ِیَع َؾَكِذ َوَجَب َباَيَعا َعلَی َذلَٔک َؾَكِذ َوَجَب اِلبَِیُع َوإ

 اِلبَِیُع 

ےن اراشد رفامای بج دف دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رمد رخدی ف رففتخ رکںی وت اؿ ںیم ےس رہ اکی وک اایتخر ےہ بج کت فہ )دفونں( دجا ہن وہں )ینعی( اےھٹک رںیہ ۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  



 

 

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ےنچیب افر رخدی ےن فاےل وک اایتخر ےہ بج کت دجا ہن وہ۔

     339    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عبذہ، احنذ بً مكذاو، حناد بً زیذ، جنیل بً مزہ، ابی الوضی، حرضت ابوبززہ اسلِم :  راوی

ًٔ ُمزَّ  ًِ َجنٔیٔل بِ ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ََ َحذَّ ًُ اِلنِٔكَذاؤ َقا ًُ َعِبَذَة َوأَِحَنُذ بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ أَبٔی بَزَِزَة َحذَّ ًِ أَبٔی اِلَؤؿیٔئ َع َة َع

َع  َه اِلبَیِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َقااِْلَِسَلِٔمِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌٔ بٔاِلخَٔیارٔ َما َلِه یََتََفَّ  ا

ادمح نب دبعہ، ادمح نب دقماؾ، امحد نب زدی، لیمج نب رمہ، ایب اولیض، رضحت اوبربزہ ایملس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رخدی ف رففتخ رکےن فاےل بج کت دجا ہن وہں اہ ںی اایتخر ےہ۔

 ادمح نب دبعہ، ادمح نب دقماؾ، امحد نب زدی، لیمج نب رمہ، ایب اولیض، رضحت اوبربزہ ایملس :  فیرا

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ہن وہ۔ ےنچیب افر رخدی ےن فاےل وک اایتخر ےہ بج کت دجا

     340    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، اسحل بً ميؼور، عبذالؼنذ، طعبہ، قتادہ، حرضت حشً بً سنزہ :  راوی

ثََيا ُط  َنٔذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ الؼَّ ََ َحذَّ ًُ َمِيُؼوٕر َقا ًُ َیِحٌَی َوإِٔسَحُل بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َسُنَزَة َحذَّ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًِ َقَتاَدَة َع ِعَبُة َع

َقا ٌٔ بٔاِلخَٔیارٔ َما َلِه َیَتََفَّ َعا َه اِلبَیِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب ٰییحی، ااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل، ہبعش، اتقدہ، رضحت نسح نب رمسہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل



 

 

 فملس ےن اراشد رفامای رخدی ف رففتخ رکےن فاےل بج کت دجا ہن وہں اہ ںی اایتخر ےہ۔

 دمحم نب ٰییحی، اقحس نب وصنمر، دبعادمصل، ہبعش، اتقدہ، رضحت نسح نب رمسہ :  رافی

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

  

 عیب ایخر یک رشط رکانیل۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 عیب ایخر یک رشط رکانیل۔

     341    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْحملہ بً یحٌٰی، احنذ بً عیسی، عبذاہلل بً وہب، ابً جزیخ، ابی زبير، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

بََرنٔیَحذَّ  ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ََ َحذَّ ٌٔ َقا یَّا ًُ عٔیَسی اِلنَِٔصٔ ًُ َیِحٌَی َوأَِحَنُذ بِ َمَلُة بِ ًِ  ثََيا َْحِ ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًُ ُجَزیِٕخ َع ابِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل اِطتََری َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ بِ ا َوَجَب اِلبَِیُع َجابٔز َبٕم َؾَلنَّ َْ أب حِٔنَل  ًِ اِْلرَِعَ ًِ َرُجٕل ٔم َه ٔم َسلَّ

ابٔیُّ َعِنَزَک اہلَل بَیِّّعا تَرِ َؾَكاَل اِْلرَِعَ ِْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ا  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اہلل یلص رحہلم نب ٰییحی، ادمح نب یسیع، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، ایب زریب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی داہی  ےس اچرے اک اھٹگ رخدیا بج عیب وہ یک وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ریمی 

 اگل اہلل آپ یک رمع دراز رفامےیئ ںیم عیب وک اایتخر رکات رطػ ےس( ںیہمت اب یھب اایتخ رےہ )ہک عیب اقمئ روھک ای خسف رک دف( داہی  ک ےن

 وہں ۔

 رحہلم نب ٰییحی، ادمح نب یسیع، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  



 

 

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 عیب ایخر یک رشط رکانیل۔

     342    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً ولیذ، مزواٌ، محنذ، عبذالعزیز بً محنذ، داؤد بً ػالح، حرضت ابوسعیذ :  راوی

ثََيا َم  َمِظئیُّ َحذَّ ًُ اِلَولٔیٔذ الذِّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًٔ َػالٕٔح َحذَّ ًِ َداُوَد بِ ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ زَِوا

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َسنِٔعُت أَبَا َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیَّ َيُكوُل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َتَزااِلَنٔذیىٔیِّ َع ََّنا اِلبَِیُع َع َه إٔى  ٕق َسلَّ

یلص اہلل ہیلع  ابعس نب فدیل، رمفاؿ، دمحم، دبعازعلزی نب دمحم، داؤد نب اصحل، رضحت اوبدیعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اہلل

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای عیب وت دفونں )رفوقیں( یک لمکم راضدنمی ےس یہ وہ  ےہ ۔

 ، داؤد نب اصحل، رضحت اوبدیعسابعس نب فدیل، رمفاؿ، دمحم، دبعازعلزی نب دمحم :  رافی

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

  

 ابعئ فرتشمی اک االتخػ وہاجےئ وت؟

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ابعئ فرتشمی اک االتخػ وہاجےئ وت؟

     343    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عثناٌ بً ابی طيبہ، محنذ بً ػباح، ہظیه، ابً ابی لیلی، قاسه بً عبذالزحنً، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ًُ أَبٔی َلیِ  ثََيا صَُظِیْه أَىَِبأَىَا ابِ ََ َحذَّ بَّأح َقا ًُ الؼَّ ُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ًِ لَی عَ َحذَّ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ اِلَكأسٔه بِ

َتَلؿَ  ِْ ٔ َؾا ًِ َرقٔیٔل اِْلَٔماَرة ًٔ َقِیٕص َرقٔیّكا ٔم ًِ اِْلَِطَعٔث بِ ٕ بَاَع ٔم ًَ َمِشُعود ٌَّ َعِبَذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔیطٔ أَ ًٔ َؾَكاَل ابِ َن
ا فٔی الثَّ



 

 

ًَ أَِلّؿا َوَقاَل اِْلَِطَعُث  ی ٕ بِٔعُتَک بٔٔعَِشٔ ٌِ ٔطَِْت  َمِشُعود ٔ ٕف َؾَكاَل َعِبُذ اہللٔ إ ََ ٔ آ ة ََّنا اِطتََریُِت ٔمِيَک بَٔعَِشَ ًُ َقِیٕص إٔى بِ

ِّی َسنِٔع  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل َصاتٔطٔ َقاَل َؾإٔن ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ثُِتَک بَٔحٔذیٕث َسنِٔعُتُط ٔم َّی اہللُ عَ َحذَّ َلِیطٔ ُت َرُسوَل اہللٔ َػل

َيْة َواِلبَِیُع َقائْٔه بَٔعِيئطٔ َؾاِلَكِوُل َما ٌٔ َوَلِیَص بَِيَيُضَنا بَيِّ َعا ـَ اِلبَیِّ َتَل ِْ َه َيُكوُل إَٔذا ا ٌٔ اِلبَِیَع  َوَسلَّ ا َقاَل اِلَبائُٔع أَِو َیتََرادَّ

ٌِ أَُردَّ اِلبَِیَع َُفَدَّظُ 
ِّی أََری أَ  َقاَل َؾإٔن

نب ابصح، میشہ، انب ایب یلیل، اقمس نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن اکی رساکری الغؾ اثعش  امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم

نب  سی ےک اہ ھت رففتخ ایک نمث ںیم دفونں اک االتخػ وہایگ۔ انب دوعسد ےن رفامای ہک ںیم ےن سیب سہار ںیم اہمترے اہ ھت رففتخ 

 دس سہار ںیم رخدیا ےہ۔ دبعاہلل نب دوعسد ےن رفامای مت اچوہ وت ںیم ںیہمت ایک ےہ۔ اثعش نب  سی ےن اہک ہک ںیم ےن وت آپ ےس

اکی دحثی انسؤں وج ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ ےس ینس ےہ۔ آپ ےن رفامای ایسی وصرت ںیم ابعئ افر رتشمی وک عیب خسف رکےن اک اایتخر 

 خسف رک دی۔یھب ےہ۔ اس ےن اہک ریمی راےئ ہی وہ ریہ ہک عیب خسف رک دفں۔ آپ ےن عیب 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب ابصح، میشہ، انب ایب یلیل، اقمس نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 ںیم ہن وہ اس اک عفن عنم ےہ۔ وج زیچ اپس ہن وہ اس یک عیب عنم ےہ افر وج زیچ اینپ امضؿ

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 وج زیچ اپس ہن وہ اس یک عیب عنم ےہ افر وج زیچ اینپ امضؿ ںیم ہن وہ اس اک عفن عنم ےہ۔
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 بَش، یوسـ بً مالک، حرضت حهیه بً حزاو محنذ بً بظار، محنذ بً جعَف، محنذ، طعبہ، ابی :  راوی

ًِ أَبٔی بَِٔشٕ َقاَل َسنِٔعُت یُ  ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ُث َع ًَ َماَصَک یَُحذِّ ـَ بِ وُس

ًٔ حٔزَاوٕ َقاَل ُقِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ الزَّ  ََ َتبِٔع َما َلِیَص عِٔيَذَک َحٔهیٔه بِ  ُجُل َيِشأَلُىٔی اِلبَِیَع َوَلِیَص عِٔئذی أََؾأَبٔیُعُط َقاَل 



 

 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم، ہبعش، ایب رشب، ویفس نب امکل، رضحت میکح نب زحاؾ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

فر فہ زیچ ریمے اپس ہن وہ وت ایک ںیم اےس چیب دفں ؟ رفامای وج زیچ اہمترے اپس ہن وہ فہ ہن رنکؽ وکیئ رمد ھجم ےس عیب اک اطمہبل رکے ا

 وچیب۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم، ہبعش، ایب رشب، ویفس نب امکل، رضحت میکح نب زحاؾ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 وج زیچ اپس ہن وہ اس یک عیب عنم ےہ افر وج زیچ اینپ امضؿ ںیم ہن وہ اس اک عفن عنم ےہ۔
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ایوب، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنز وبً ازہز بً مزواٌ، حناد بً زیذ، ح، ابوِّکیب، اسناعیل بً علیہ،  :  راوی

 العاؾ

ثََيا إِٔسَنٔعیلُ  یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًُ َزیِٕذ ح و َحذَّ ادُ بِ ثََيا َحنَّ ٌَ َقاَل َحذَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَصزُ بِ ًِ  َحذَّ ثََيا أَیُّوُب َع ََ َحذَّ َة َقا ًُ عَُلیَّ ابِ

ًِ أَبٔی ًٔ ُطَعِیٕب َع ََ رَٔعِنزٔو بِ ََ َیٔحلُّ بَِیُع َما َلِیَص عِٔيَذَک َو َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ظ ًِ َجذِّ بُِح َما طٔ َع

 ًِ َن ـِ  َلِه ُي

امےت ںیہ ازرہ نب رمفاؿ، امحد نب زدی، ح، اوبرکبی، اامسلیع نب ہیلع، اویب، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع فنب ااعلص رف

ہ ںی ہک اہلل ےک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج زیچ اہمترے اپس ہن وہ ایکس عیب الحؽ ہ ںی افر وج زیچ اہمتری امضؿ ںیم 

 اس اک عفن یھب الحؽ ہ ںی ۔

 دبعاہلل نب رمع فنب ااعلصازرہ نب رمفاؿ، امحد نب زدی، ح، اوبرکبی، اامسلیع نب ہیلع، اویب، رمعف نب بیعش، رضحت  :  رافی

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

  



 

 

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 وج زیچ اپس ہن وہ اس یک عیب عنم ےہ افر وج زیچ اینپ امضؿ ںیم ہن وہ اس اک عفن عنم ےہ۔
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 عثناٌ بً ابی طيبہ، محنذ بً ؾـیل، لیث، علاء، حرضت عتاب بً اسیذ :  راوی

ًٔ أَ  أب بِ ًِ َعتَّ ًِ َعَلإئ َع ًِ َلِیٕث َع ِیٔل َع ـَ ًُ اِلُؿ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ا َبَعَثُط َحذَّ َرُسوُل ٔسیٕذ َقاَلَلنَّ

 ًِ َن ـِ ِـّ َما َلِه ُي ًِ ٔط َة ىََضاُظ َع
ََٔی َمهَّ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف،  ثی، اطعء، رضحت اتعب نب ادیس رفامےت ںیہ ہک بج اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ااکس عفن ےنیل ےس عنم رفامای۔ اوکن ہکم اجیھب وت وج زیچ امضؿ ںیم ہن

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف،  ثی، اطعء، رضحت اتعب نب ادیس :  رافی

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

  

 بج دف اب اایتخرصخش عیب رکںی وت فہ ےلہپ رخدیار یک وہی۔

 ت فاعمالمت اک ایبؿاجتر :   ابب

 بج دف اب اایتخرصخش عیب رکںی وت فہ ےلہپ رخدیار یک وہی۔
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 حنیذ بً مشعذہ، ْالذ بً حارث، سعیذ، قتادہ، حرضت عكبہ بً عامز یا سنزة بً جيذب :  راوی

ًُ َمِشَعَذَة  ثََيا حَُنِیُذ بِ ٕ أَِو َسُنَزَة َحذَّ ًٔ َعأمز ًِ عُِكَبَة بِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًِ َقَتاَدَة َع ثََيا َسٔعیْذ َع ًُ اِلَحارٔٔث َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا  َحذَّ



 

 

 ٔ ًِ َرُجَلئِن َؾُضَو ل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل أَیَُّنا َرُجٕل بَاَع بَِیّعا ٔم ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ ُجِيَذٕب َع  ٔل ٔمِيُضَناِْلَوَّ بِ

دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، رضحت ہبقع نب اعرم ای رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای سج صخش ےن دف رمدفں ےس عیب رکیل وت عیب ےلہپ یک وہی۔

  اعرم ای رمسة نب دنجبدیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، رضحت ہبقع نب :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 بج دف اب اایتخرصخش عیب رکںی وت فہ ےلہپ رخدیار یک وہی۔
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 حشين بً ابی َسی، محنذ بً اسناعیل، ونیع، سعیذ بً بظير، قتادہ، حرضت حشً بً سنزہ :  راوی

ثَ  ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َقا ُذ بِ ٔیِّ اِلَعِشَكََلنٔیُّ َوُمَحنَّ ًُ أَبٔی الرسَّ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًِ َقَتاَدَة َحذَّ ٕ َع ًُ َبٔظير َيا َسٔعیُذ بِ

ٌٔ َؾُضَو لِْٔلَ عَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إَٔذا بَاَع اِلُنحٔیزَا ًِ َسُنَزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َع لٔ ًِ اِلَحَش  وَّ

 نیسح نب ایب رسی، دمحم نب اامسلیع، فعیک، دیعس نب ریشب، اتقدہ، رضحت نسح نب رمسہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج دف اب اایتخر صخش عیب رکںیل وت ےلہپ یک عیب ربتعم وہی۔

 نیسح نب ایب رسی، دمحم نب اامسلیع، فعیک، دیعس نب ریشب، اتقدہ، رضحت نسح نب رمسہ :  رافی

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

  

 عیب ںیم اعیبہن اک مکح ۔



 

 

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 عیب ںیم اعیبہن اک مکح ۔
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 ہظاو بً عنار، مالک بً اىص، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

إر  ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی اَحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ظٔ أَ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ أَىَٕص َقاَل بََلَػىٔی َع ثََيا َمالُٔک بِ  ہللُ َحذَّ

 ٌٔ ًِ بَِیٔع اِلُعزِبَا  َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىََهی َع

اتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عیب اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رف

 ںیم اعیبہن رقمر رکےن ےس عنم رفامای۔

 اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

 رت فاعمالمت اک ایبؿاجت :   ابب

 عیب ںیم اعیبہن اک مکح ۔

     350    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ؾـل بً يعكوب، حبیب بً ابی حبیب، ابی محنذ ، مالک بً اىص، عبذاہلل بً عامز اسلِم، عنزو بً طعیب، حرضت  :  راوی

 عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

لُ  ـِ ثََيا اِلَؿ ثََيا َعبِ  َحذَّ ًٔ أَىَٕص َحذَّ ٕذ کَاتُٔب َمالٔٔک بِ ًُ أَبٔی َحبٔیٕب أَبُو ُمَحنَّ ثََيا َحبٔیُب بِ امٔیُّ َحذَّ َْ ًُ َيِعُكوَب الزُّ ًُ بِ ُذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعلَ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ظٔ أَ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ٕ اِْلَِسَلِٔمُّ َع ٌٔ َقاَل أَبُو َعأمز ًِ بَِیٔع اِلُعزِبَا ِیطٔ َوَسلََّه ىََهی َع



 

 

بُوىّا َؾَیُكو ًٔ رُعِ ٌِ َيِظتَرَٔی الزَُّجُل َدابَّّة بٔنٔائَةٔ دٔیَيإر َؾُیِعٔلَیطُ دٔیَياَریِ ٌُ أَ ابََّة َعِبذ اہللٔ اِلُعزِبَا ٔ الذَّ ٌِ َلِه أَِطتَر ٔ ُل إ

ٌٔ َلَک َوقٔیَل َيِعىٔی َو  یَياَرا ََٔی اِلَبائٔٔع دِٔرَصّنا أَِو أََقلَّ أَِو أَِنثََر َوَيُكوَؾالذِّ ِیَئ َؾَیِذَؾَع إ ٌِ َيِظتَرَٔی الزَُّجُل الظَّ ٌِ اہللُ أَِعَلُه أَ ٔ َل إ

ِرَصُه َلَک  ََّ َؾالذِّ ٔ ِذتُُط َوإ َْ  أَ

نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب  لضف نب وقعیب، بیبح نب ایب بیبح، ایب دمحم ، امکل نب اسن، دبعاہلل نب اعرم ایملس، رمعف

اعص ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عیب ںیم اعیبہن رقمر رکےن ےس عنم رفامای۔ اوبدبع اہلل ےتہک ںیہ ہک رعابؿ اک 

ےن نکاری ہن  بلطم ہی ےہ ہک رمد نکاری رخدیے نک ارشیف ےک دبےل افر دف ارشیف وطبر اعیبہن دے دے افر ہی ےہک ہک ارگ ںیم

ی۔ افر ضعب ےن اہک فاہلل املع رعابؿ ہی ےہ ہک رمد وکیئ زیچ رخدیے وت رففتخ دننکہ وک 

گ

رخدیی وت یھب ہی دفونں ارشایفں اہمتری وہں

 اکی درمہ مک ای زایدہ ددیے افر ےہک ارگ ںیم ےن ہی زیچ ےل یل وت کیھٹ فرہن ہی درمہ اہمترا۔

بیبح، ایب دمحم ، امکل نب اسن، دبعاہلل نب اعرم ایملس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب لضف نب وقعیب، بیبح نب ایب  :  رافی

 رمعف نب اعص

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

  

 عیب اصحة افر عیب رغر ےس اممتعن ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 افر عیب رغر ےس اممتعن ۔ عیب اصحة

     351    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 مَحز بً سلنہ، عبذالعزیز بً محنذ، عبیذاہلل ، ابی زىاد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ ُمَحنَّ  ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ َسَلَنَة اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َحذَّ ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ ٔ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٕذ َع

 ٔ ًِ بَِیٔع اِلَحَؼاة ًِ بَِیٔع اِلَػَزرٔ َوَع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع  ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل



 

 

رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  رحمز نب ہملس، دبعازعلزی نب دمحم،  دیب اہلل ، ایب زاند، ارعج،

 فملس ےن دوھہک یک عیب ےس افر اصحة )رکنکی( یک عیب )دفونں ااسقؾ یک عیب( ےس عنم رفامای۔

 رحمز نب ہملس، دبعازعلزی نب دمحم،  دیباہلل ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 عیب اصحة افر عیب رغر ےس اممتعن ۔

     352    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حٌٰی بً نثير، علاء، حرضت ابً عباضابوِّکیب، عباض بً عبذالعویه، اسود بً عامز، ایوب بً عتبہ، ی :  راوی

ثَ  ٕ َحذَّ ًُ َعأمز ثََيا أَِسَودُ بِ ََ َحذَّ ًُ َعِبذٔ اِلَعٔویٔه اِلَعِيبَرٔیُّ َقا یِٕب َواِلَعبَّاُض بِ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًٔ َحذَّ ًِ َیِحٌَی بِ ًُ عُتَِبَة َع َيا أَیُّوُب بِ

ًٔ َعبَّإض َقاَل  ًِ ابِ ًِ َعَلإئ َع ٕ َع ًِ بَِیٔع اِلَػَزرٔ  أَبٔی َنثٔير َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل

اوبرکبی، ابعس نب دبعامیظعل، انکد نب اعرم، اویب نب  ہبت، ٰییحی نب ریثک، اطعء، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دوھہک فایل عیب ےس عنم رفامای۔

 اوبرکبی، ابعس نب دبعامیظعل، انکد نب اعرم، اویب نب  ہبت، ٰییحی نب ریثک، اطعء، رضحت انب ابعس :  فیرا

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

  

 وغہط وخر ےک اکی رمہبت ےک وغہط ںیم وج اجونرفں اک لمح رخدیان ای ونھتں ںیم وج دفدھ ےہ ایس احتل ںیم فہ رخدیان ای

 یھب آےئ )اکشر رکےن ےس لبق( اےس رخدیان عنم ےہ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رخدیان عنم ےہ۔ےن ےس لبق( اےس اجونرفں اک لمح رخدیان ای ونھتں ںیم وج دفدھ ےہ ایس احتل ںیم فہ رخدیان ای وغہط وخر ےک اکی رمہبت ےک وغہط ںیم وج یھب آےئ )اکشر رک
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ہظاو بً عنار، حاته بً اسناعیل، جعـه بً عبذاہلل، محنذ بً ابزاہیه، محنذ بً زیذ، طہز بً حوطب، حرضت  :  راوی

 ابوسعیذ

ًُ إِٔسَنٔعیَل  ثََيا َحاتُٔه بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ  َحذَّ ًٔ إٔبَِزاصٔیَه اِلَباصٔلٔیِّ َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ نٔیُّ َع ًُ َعِبٔذ اہللٔ اِلامَیَ ُه بِ ـَ ثََيا َجِض َحذَّ

 َّ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیِّ َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َحِوَطٕب َع ٔ بِ ًِ َطِضز ًٔ َزیِٕذ اِلَعِبٔذیِّ َع ٔذ بِ ًِ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس ُمَحنَّ َه َع لَّ

 ٔ أئ اِلَعِبٔذ َوصَُو آب ًِ ُٔشَ ََّ بَٔهِیٕل َوَع ٔ وعَٔضا إ ا فٔی ُْضُ َع َوَعنَّ ـَ َّی َت ٌٔ اِْلَِنَعاؤ َحً أئ َما فٔی بُُلو َّی ُٔشَ أئ اِلَنَػاىٔٔه َحً ًِ ُٔشَ ْل َوَع

بَةٔ اِلَػائٔٔؽ  ًِ َْضِ َّی ُتِكَبَف َوَع َذَقأت َحً أئ الؼَّ ًِ ُٔشَ  ُتِكَشَه َوَع

م نب دبع اہلل، دمحم نب اربا،می، دمحم نب زدی، رہش نب وحبش، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک 

 

خ غض

اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، 

اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجونرفں ےک لمح رخدیےن ےس عنم رفامای اہیں کت ہچب وہ اجےئ افر ونھتں ںیم دفدھ 

اال ہی ہک انپ ںیل )ینعی دفےنہ ےک دعب( افر اھبےگ وہےئ الغؾ وک )ایس احتل ںیم( رخدیےن ےس عنم رفامای افر رخدیےن ےس عنم رفامای 

تمینغ اک ہصح میسقت ےس لبق رخدیےن ےس عنم رفامای افر دصاقت رخدیےن ےس عنم رفامای اہیں کت ہک فوصؽ رکےئل اجںیئ افر وغہط 

 وخر اک اکی وغہط رخدیےن ےس عنم رفامای۔

م نب دبعاہلل، دمحم نب اربا،می، دمحم نب زدی، رہش نب وحبش، رضحت اوبدیعس :  فیرا

 

خ غض

 اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، 

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ےہ۔ں ںیم وج دفدھ ےہ ایس احتل ںیم فہ رخدیان ای وغہط وخر ےک اکی رمہبت ےک وغہط ںیم وج یھب آےئ )اکشر رکےن ےس لبق( اےس رخدیان عنم اجونرفں اک لمح رخدیان ای ونھت

     354    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 زہظاو بً سؿیاٌ ، ایوب ، سعیذ بً جبير، ابً عنز، حرضت ابً عن :  راوی

ًٔ عُنَ  ًِ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ أَیُّوَب َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل َز أَ

ًِ بَِیٔع َحَبٔل اِلَحَبَلةٔ  َه ىََهی َع  َوَسلَّ

انب رمع، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لمح ےک لمح یک اشہؾ نب ایفسؿ ، اویب ، دیعس نب ریبج، 

 عیب ےس عنم رفامای۔

 اشہؾ نب ایفسؿ ، اویب ، دیعس نب ریبج، انب رمع، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 الینیم اک ایبؿ ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 الینیم اک ایبؿ ۔
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 ہظاو بً عنار، عیسٰی بً یوىص، اْرض بً عحَلٌ، ابوبْک، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ثََيا عٔیَسی  إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َمالٕٔک َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ثََيا أَبُو بَِْکٕ اِلَحَيفٔیُّ َع ٌَ َحذَّ ًُ َعِحََل رَضُ بِ ِْ ثََيا اِْلَ ًُ یُوىَُص َحذَّ بِ

َه َيِشأَلُُط َؾَكاَل َلَک فٔی بَِيتَٔک  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ًِ اِْلَِنَؼارٔ َجاَئ إ ٌَّ َرُجَّل ٔم َ  أَ ی حِٔلْص ىَِلَبُص َطِیْئ َقاَل بَل

َذصَُنا َر  َْ َ ُب ؾٔیطٔ اِلَناَئ َقاَل ائِتٔىٔی بٔضَٔنا َقاَل َؾأََتاُظ بٔضَٔنا َؾأ طُ َوَقَذْح َنَِشَ ـَ ُط َوىَِبُشُم َبِع ـَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َبِع ُسوُل اہللٔ َػل

ًٔ َؾَكاَل َرُجْل أَىَا ًِ َيِظتَرٔی َصَذیِ َه بَٔیٔذظٔ ثُهَّ َقاَل َم ًِ َیزٔیُذ َعلَی دِٔرَصٕه َمزََّتئِن أَِو ثَََلثّا َقاَل  َوَسلَّ ُذصَُنا بٔٔذِرَصٕه َقاَل َم ُْ آ

ِرَصَنئِن َؾأَِعَلاصَُنا اِْلَِنَؼارٔیَّ َوَقاَل  َذ الذِّ َْ ُذصَُنا بٔٔذِرصََنئِن َؾأَِعَلاصَُنا إٔیَّاُظ َوأَ ُْ ٔ بٔأََحٔذصَٔنا كََعاّما َرُجْل أَىَا آ  اِطتَر

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو َؾاىِبِٔذ  َذُظ َرُسوُل اہللٔ َػل َْ َ ٔ بٔاِْلَِخٔ َقُذوّما َؾأِتٔىٔی بٔطٔ َؾَؿَعَل َؾأ ََٔی أَصِلَٔک َواِطتَر ٔ ُظ إ َسلََّه َؾَظذَّ ؾٔیطٔ عُوّدا بَٔیٔذظ



 

 

ِنَشَة َعََشَ َیِوّما َؾَحَعَل َیِحَتٔلُب َوَیبٔی َْ ََ أََراَک  ٔ َوَقاَل اذَِصِب َؾاِحَتٔلِب َو َة َدَراصَٔه َؾَكاَل اِطتَر ُع َؾَحاَئ َوَقِذ أََػاَب َعَِشَ

ٌِ َتحٔیَئ َواِلَنِشأََلُة ىُهَِتْة فٔی َوِجضٔ  ًِ أَ يِْر َلَک ٔم َْ َضا ثَِوبّا ثُهَّ َقاَل َصَذا  ـٔ َضا كََعاّما َوبَٔبِع ـٔ ََ بَٔبِع ٌَّ اِلَنِشأََلَة  ٔ َک َیِوَو اِلكَٔیاَمٔة إ

ََّ لٔٔذی  ٔ وٕ ُمِؿٔوٕع أَِو َدوٕ ُمؤجٕع َتِؼلُُح إ  َؾرِقٕ ُمِذقٕٔع أَِو لٔٔذی رُغِ

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، ارضخ نب الجعؿ، اوبرکب، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اکی ااصنری رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

؟ رعض ایک اکی اٹٹ ےہ۔ ھچک اھچبےتیل ںیہ افر فملس یک دخث  ںیم احرض وہا افر نکاؽ ایک۔ آپ ےن رفامای اہمترے رھگ ںیم ھچک ےہ

ھچک افڑھ ےتیل ںیہ افر اپین ےنیپ اک ایپہل ےہ۔ رفامای دفونں ےل آؤ۔ فہ دفونں زیچںی رکیل آےئ۔ رنکؽ اہلل ےن دفونں زیچںی اےنپ 

درمہ ںیم اتیل وہں آپ ےن  اہوھتں ںیم ںیل افر رفامای ہی دف زیچںی وکؿ رخدیے اگ؟ اکی رمد ےن رعض ایک ہک ںیم دفونں زیچںی اکی

دف نیت رمہبت رفامای ہک اکی درمہ ےس زادئ وکؿ ےل اگ؟ اکی رمد ےن رعض ایک ںیم دف درمہ ںیم اتیل وہں وت آپ ےن دفونں درمہ 

۔ ااصنری وک دےیئ افر رفامای اکی درمہ ےس اھکانرخدی رک رھگ دف افر دفرسے ےس اہلکڑا رخدی رک ریمے اپس ےل آؤ اس ےن ااسی یہ ایک

دنپرہ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلکڑا ایل افر اےنپ دتس ابمرک ےس اس ںیم دہتس وھٹاکن افر رفامای اجؤ ڑکلایں ایھٹک رکف افر 

رخدی ول افر ھچک  ویؾ کت ںیم ںیہمت ہن دوھکیں فہ ڑکلایں ریچات راہ افر اتچیب راہ رھپ فہ احرض وہا وت اےکس اپس دس درمہ ےھت۔ رفامای ھچک اک اھکان

ےس ڑپکا۔ رھپ رفامای ہک وخد امکان اہمترے ےئل رتہب ےہ تبسنب اےکس ہک مت ایقث  ےک رفز ایسی احتل ںیم احرض وہ ہک امےنگن اک داغ 

 اہمترے رہچہ رپ وہ امانگن درتس ہ ںی نکاےئ اےکس وج ااہتنیئ اتحمج وہ ای تخس رقمفض وہ ای وخؿ ںیم رگاتفر وہ وج اتسےئ ۔

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، ارضخ نب الجعؿ، اوبرکب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 عیب خسف رکےن اک ایبؿ ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 عیب خسف رکےن اک ایبؿ ۔

     356    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 زیاد بً یحٌٰی، ابوْلاب، مالک بً سعير، اعنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ثََيا اِْلَِعَنُع َع ٕ َحذَّ ًُ ُسَعيِر ثََيا َمالُٔک بِ أب َحذَّ ًُ َیِحٌَی أَبُو اِلَخلَّ ثََيا زٔیَادُ بِ ًِ أَبٔی َحذَّ صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل َع

ًِ أََقاَل ُمِشلّٔنا أََقاَلطُ اہللُ َعثَِرَتُط یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ  َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

 فملس ےن زاید نب ٰییحی، اوباطخب، امکل نب ریعس، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

رفامای وج یسک املسمؿ ےس ااقہل رکےل )ینعی  یچی وہیئ زیچ فاسپ ےل ےل( اہلل اعتیل رفز ایقث  اس یک زغلوشں ےس درسگر رفامںیئ 

 ےگ۔

 زاید نب ٰییحی، اوباطخب، امکل نب ریعس، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رنخ رقمر رکان ورکفہ )عنم( ےہ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رنخ رقمر رکان ورکفہ )عنم( ےہ۔

     357    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ت اىص بً مالکمحنذ بً مثىی، ححاد، حناد بً سلنہ، قتادہ، حنیذ، ثابت، حرض :  راوی

 ٔ ًِ َقَتاَدَة َوحَُنِیْذ َوثَاب ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ثََيا َححَّاْد َحذَّ ًُ اِلُنَثىَّی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل غَََل َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ْت َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَك  ِعزُ َعلَی َعِضذٔ َرُسؤل اہللٔ َػل زُ الشِّ ٌَّ اہللَ صَُو اِلُنَشعِّ ٔ زِ َلَيا َؾَكاَل إ ِعزُ َؾَشعِّ الُوا یَا َرُسوَل اہللٔ َقِذ غَََل الشِّ

 ََ ِّی َوَلِیَص أََحْذ َیِللُبُىٔی بَٔنِوَلَنٕة فٔی َدوٕ َو ٌِ أَِلَيی َرب ِّی َْلَِرُجو أَ ٔن  َمالٕ  اِلَكابُٔف اِلَبأسُم الزَّازُٔم إ

امحد نب ہملس، اتقدہ، دیمح، تبن ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دمحم نب ینثم، اجحج، 

دہع ںیم ںیتمیق رگاں وہںیئگ وت ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ! ںیتمیق رگاں وہںیئگ۔ اس ےئل آپ امہرے ےئل ںیتمیق 



 

 

رنخ رقمر رفامےت ںیہ فہ یھبک رفک ےتیل ںیہ یھبک وھچڑ دےتی ںیہ فیہ رازؼ ںیہ ںیم ادیم نیعتم رفام دںی۔ آپ ےن رفامای اہلل اعتیل 

 رکات وہں ہک اہلل یک ابراگہ ںیم ایسی احتل ںیم احرض وہں ہک وکیئ ھجم ےس وخین ای امیل ملظ اک اطمہبل رکےن فاال ہن وہ۔

 رضحت اسن نب امکلدمحم نب ینثم، اجحج، امحد نب ہملس، اتقدہ، دیمح، تبن ،  :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رنخ رقمر رکان ورکفہ )عنم( ےہ۔

     358    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی، سعیذ، قتادہ، ابی نرضہ، حرضت ابوسعیذمحنذ بً زیاد، عبذاَ :  راوی

 ٔ ًِ أَب َة َع ًِ أَبٔی َنرِضَ ًِ َقَتاَدَة َع ثََيا َسٔعیْذ َع ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َحذَّ ًُ زٔیَادٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ِعزُ َعلَی َحذَّ ی َسٔعیٕذ َقاَل غَََل الشِّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ََ َیِللَُبىٔی أََحْذ ٔمِيهُِه َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌِ أَُؾارَٔقهُِه َو ِّی َْلَِرُجو أَ ٔن ِمَت َیا َرُسوَل اہللٔ َقاَل إ َه َؾَكالُوا َلِو َقوَّ  لَّ

 بَٔنِوَلَنٕة َهَلِنُتطُ 

ہل فملس ےک دہع ںیم دمحم نب زاید، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآ

ںیتمیق رگاں وہںیئگ وت ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ! ارگ آپ ںیتمیق نیعتم رفام دںی )وت رتہب وہاگ( رفامای ںیم ادیم رکات 

 وہں ہک مت ےس ایسی احتل ںیم دجا وہں ہک وکیئ ھجم ےس ملظ اک اطمہبل رکےن فاال ہن وہ وج ںیم ےن اس رپ ایک وہ۔

 نب زاید، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دمحم :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ںیم رنیم ےس اکؾ انیل۔



 

 

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رخدی ف رففتخ ںیم رنیم ےس اکؾ انیل۔

     359    حذیث                               لذ دووج  :  جلذ

 محنذ بً اباٌ، ابوبْک، اسناعیل بً علیہ، یوىص بً عبیذ، علاء بً ُفوخ، حرضت عثناٌ بً عثناٌ :  راوی

 ُ ًِ یُوى َة َع ًُ عَُلیَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ٌَ اِلَبِلخٔیُّ أَبُو بَِْکٕ َحذَّ ًُ أَبَا ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َُفُّوَخ َقاَل َقاَل َحذَّ ًِ َعَلأئ بِ ًٔ عُبَِیٕذ َع َص بِ

ٌَ َسضِ  َل اہللُ اِلَحيََّة َرُجَّل کَا َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِد ٌَ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ا ًُ َعؿَّ ٌُ بِ  َّل بَائّٔعا َوُمِظتَرّٔیاعُِثَنا

 دیب، اطعء نب رففخ، رضحت امثعؿ نب امثعؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل دمحم نب اابؿ، اوبرکب، اامسلیع نب ہیلع، ویسن نب 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل اس رمد وک تنج ںیم دالخ رفامںیئ وج رخدی ف رففتخ ںیم رنیم رکات وہ۔

 ، رضحت امثعؿ نب امثعؿدمحم نب اابؿ، اوبرکب، اامسلیع نب ہیلع، ویسن نب  دیب، اطعء نب رففخ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رخدی ف رففتخ ںیم رنیم ےس اکؾ انیل۔

     360    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ثناٌ بً سعیذ بً نثير بً دیيار، ابوغشاٌ، محنذ بً مْف، محنذ بً ميهذر، حرضت جابز بً عبذ عنزو بً ع :  راوی

 اہلل

ثََيا أَبُو َغشَّ  ثََيا أَبٔی َحذَّ ًٔ دٔیَيإر اِلحِٔنٔصیُّ َحذَّ ٔ بِ ًٔ َنثٔير ًٔ َسٔعیٔذ بِ ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ثََيا َعِنزُو بِ ًِ َحذَّ ٕف َع ِّ َْ ًُ ُم ُذ بِ ٌَ ُمَحنَّ ا

َه َرحَٔه اُمَحنَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ اِلُنِيَهٔذرٔ َع ہللُ َعِبّذا َسِنّحا إَٔذا بَاَع ٔذ بِ



 

 

 َسِنّحا إَٔذا اِطتََری َسِنّحا إَٔذا اِقَتَضی

دمحم نب رطمػ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل  رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر، اوباسغؿ،

ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل رمح رفامےئ اس دنبہ رپ وج رنیم رکے ےنچیب ںیم رخدیےن ںیم اقتہض افر اطمہبل 

 رکےن ںیم ۔

 ر، اوباسغؿ، دمحم نب رطمػ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبع اہللرمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانی :  رافی

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

  

 رنخ اگلان۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رنخ اگلان۔

     361    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 يعكوب بً حنیذ بً کاسب، يعلی بً طعیب، عبذاہلل بً عثناٌ بً ْثیه، حرضت قیلہ او بً اىنار :  راوی

َثیِ  ُْ  ًٔ ٌَ بِ ًٔ عُِثَنا ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًُ َطبٔیٕب َع ثََيا َيِعلَی بِ ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیٔذ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًِ َقِیَلَة أُوِّ بَىٔ َحذَّ ی أَىَِنإر ٕه َع

ٔ عِٔيَذ اِلَنزَِوةٔ َؾُكِلُت یَا َرُسوَل  َه فٔی َبِعٔف عَُنزٔظ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِّی اِمَزأَْة أَبٔیُع َوأَِطتَرٔی َقاَلِت أََتِیُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٔن  اہللٔ إ

 ُ ا أ ِیَئ ُسِنُت بٔطٔ أََقلَّ ٔمنَّ ٌِ أَبَِتاَع الظَّ ٌِ أَبٔیَع َؾإَٔذا أََرِدُت أَ َّی أَبِلَُؼ الَّٔذی أُرٔیُذ َوإَٔذا أََرِدُت أَ رٔیُذ ثُهَّ زِٔدُت ثُهَّ زِٔدُت َحً

َّی أَبِلَُؼ الَّٔذی أُرٔیُذ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػ  ًِ الَّٔذی أُرٔیُذ ثُهَّ َوَؿِعُت َحً ِیَئ ُسِنُت بٔطٔ أَِنثََر ٔم ََ الظَّ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ل

ًَ أُِعٔلیٔت أَِو ُمئِعٔت َوإٔذَ َت  ّْا َؾاِسَتامٔی بٔطٔ الَّٔذی تُزٔیٔذی ٌِ َتبَِتاعٔی َطِی ّْا ِؿَعلٔی َیا َقِیَلُة إَٔذا أََرِدٔت أَ ٌِ َتبٔیعٔی َطِی ا أََرِدٔت أَ

ًَ أَِعَلِیٔت أَِو َمَيِعٔت   َؾاِسَتامٔی بٔطٔ الَّٔذی تُزٔیٔذی

، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، رضحت ہلیق اؾ نب اامنر رفام  ںیہ ہک ںیم اکی رمعہ ےک ومعق وقعیب نب دیمح نب اکبس، یلعی نب بیعش



 

 

رپ رمفہ ےک اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک اے اہلل یک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

 وہں وت ینتج تمیق دےنی اک ارادہ وہات ےہ اس ےس یھب مک اتب  وہں اکی وعرت وہں رخدی ف رففتخ رک  وہں بج ںیم رخدیےن یتگل

افر بج زیچ ےنچیب یتگل وہں وت ینتج تمیق اک ارادہ وہات ےہ اس ےس زایدہ اتب  وہں رھپ مک رکےت رکےت ولطمہب تمیق رپ آاج  وہں۔ وت 

 ف بج مت انچیب اچوہ وت ولطمہب تمیق یہ ذرک رکف وخاہ مت دف ای ہن دف۔اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہلیق ااسی ہن ایک رک

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، یلعی نب بیعش، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، رضحت ہلیق اؾ نب اامنر :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رنخ اگلان۔

     362    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، یزیذ بً ہاروٌ، جزیزی، ابی نرضہ، جابز بً عبذاہلل حرضت جابز :  راوی

ًِ اِلُحزَ  ٌَ َع ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل ُنِيُت َمَع الئَّيیِّ َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز َة َع ًِ أَبٔی َنرِضَ یِزٔیِّ َع

َه فٔی غَزَِوةٕ َؾَكاَل َٔی أََتبٔیُع ىَأؿَحَک َصَذا بٔٔذیَيإر َواہللُ َيِػَٔفُ َلَک ُقِلُت  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َػل ذَا  یَا َرُسوَل اہللٔ صَُو ىَأؿُحهُِه إ

ًٔ َواہللُ َيِػَٔفُ َلَک َقاَل َؾَنا َزاَل َیزٔیُذنٔی دٔیَياّرا دٔیَياّر  ٌَ کُلِّ دٔیَيارٕ أََتِیُت اِلَنٔذیَيَة َقاَل َؾتَبٔیُعُط بٔٔذیَياَریِ ا َوَيُكوُل َمکَا

ا أََتِیُت اِلَنٔذیَيَة أَ  ًَ دٔیَياّرا َؾَلنَّ ی َّی بََلَؼ عَِٔشٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َواہللُ َيِػَٔفُ َلَک َحً ِذُت بَٔزأِٔض اليَّأؿٔح َؾأََتِیُت بٔطٔ الئَّيیَّ َػل َْ

 َ َٔ ًَ دٔیَياّرا َوَقاَل اىَِللِٔل بَٔيأؿحَٔک َؾاذَِصِب بٔطٔ إ ی ًِ اِلَػئیَنٔة عَِٔشٔ َه َؾَكاَل یَا بََٔلُل أَِعٔلطٔ ٔم  ی أَصِلَٔک َوَسلَّ

رضنہ، اجرب نب دبعاہلل رضحت اجرب رفامےت ںیہ ںیم اکی گنج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ٰییحی، زیدی نب اہرفؿ، رجریی، ایب 

ےک اس ھت اھت آپ ےن ھجم ےس رفامای اہلل اہمتری ششخب رفامےئ اانپ اپین الےن فاال ہی افٹن اکی ارشیف ےک دبےل ےھجم ےتچیب وہ؟ ںیم ےن 

رھپ ہی افٹن آپ یہ اک ےہ۔ رفامای ایک مت اےس اکی افر ارشیف یک دبہل ےتچیب وہ )ینعی  رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ! ںیم دمہنی چنہپ اجؤں

)  دف ارشیف( اہلل اہمتری ششخب رفامےئ۔ رفامےت ںیہ ہک آپ  لسلس اکی اکی ارشیف ریمے ےئل ڑباھےت رےہ افر رہ ارشیف یک 



 

 

ںویفں کت چنہپ ےئگ بج ںیم دمہنی اچنہپ وت ںیم ےن افٹن اک رس ہگج ہی رفامےت رےہ افر اہلل اہمتری ششخب رفامےئ۔ اہیں کت ہک سیب ارش

 اھتام افر یبن یک دخث  ںیم ےل آای۔ آپ ےن اراشد رفامای البؽ! اوکن تمینغ ںیم ےس سیب ارشایفں ددیف افر رفامای اانپ افٹن ےل اجؤ افر

 اےنپ رھگ فاولں ےک اپس اجان۔

 ایب رضنہ، اجرب نب دبعاہلل رضحت اجرب دمحم نب ٰییحی، زیدی نب اہرفؿ، رجریی، :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رنخ اگلان۔

     363    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً ابی سہل، عبیذاہلل بً موسی، ربیع بً حبیب، ىوؾل بً عبذالنلک، حرضت علیعلی بً محنذ، سہل ب :  راوی

ًُ ُموَسی أَىَِبأَىَا الزَّ  ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ََ َحذَّ ًُ أَبٔی َسِضٕل َقا ٕذ َوَسِضُل بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َعِبٔذ َحذَّ ًِ ىَِوَؾٔل بِ ًُ َحبٔیٕب َع بٔیُع بِ

ًِ أَ  ِنٔص َوعَ اِلَنلٔٔک َع ِوؤ َقِبَل كُلُؤع الظَّ ًِ الشَّ َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َعلٓٔیٕ َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َذبِٔح ذََوأت بٔیطٔ َع

رِّ   الذَّ

عنم رفامای اہلل ےک یلع نب دمحم، لہس نب ایب لہس،  دیب اہلل نب ومیس، رعیب نب بیبح، ونلف نب دبعاکلمل، رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک 

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولطع آاتفب ےس لبق تمیق اگلےن ےس )ویکہکن ہی ذرک فابعدت اک فتق ےہ( افر دفدھ دےنی فاال 

 اجونر ےنچیب ےس عنم رفامای۔

 یلع نب دمحم، لہس نب ایب لہس،  دیباہلل نب ومیس، رعیب نب بیبح، ونلف نب دبعاکلمل، رضحت یلع :  رافی

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

  



 

 

 رخدی ف رففتخ ںیم ںیمسق ااھٹےن یک رکاتہ ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رخدی ف رففتخ ںیم ںیمسق ااھٹےن یک رکاتہ ۔

     364    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، احنذ بً سياٌ، ابومعاویہ، اعنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا أَبُو ُمَعاؤ  ٌٕ َقالُوا َحذَّ ًُ ٔسَيا ٕذ َوأَِحَنُذ بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ًِ  یََة َع أَبٔی َػالٕٔح َع

ََ یُکَلُِّنُضِه اہللُ َعزَّ َوجَ  َه ثَََلثَْة  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ یُزَنِّیضِٔه أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ََ یَِيُوزُ إَٔلِیضِٔه َو لَّ َیِوَو اِلكَٔیاَمٔة َو

ـِ  ـَ بٔاہللٔ َوَلُضِه َعَذاْب أَلٔیْه َرُجْل َعلَی َؾ بٔیٔل َوَرُجْل بَایََع َرُجَّل ٔسِلَعّة َبِعَذ اِلَعَِصٔ َؾَحَل ًَ الشَّ ٔل َمإئ بٔاِلَؿََلةٔ یَِنَيُعُط ابِ

ََّ لُٔذىَِیا ٔ ََ یَُبائُعُط إ ٔ َذلَٔک َوَرُجْل بَاَیَع إَٔماّما  َقُط َوصَُو َعلَی َغيِر َذَصا بَٔهَذا َوَنَذا َؾَؼذَّ َْ ٌِ أَعِ  َْلَ ٌِ َلِه َؾإٔ ٔ َلاُظ ٔمِيَضا َوفَی َلُط َوإ

ـٔ َلطُ   ُيِعٔلطٔ ٔمِيَضا َلِه یَ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع

 رفز ہن اؿ ےس الکؾ رفام ےگنی ہن رظن رکؾ رفام ےگنی ہن انگوہں ےس اپک فآہل فملس ےن رفامای نیت صخش ان ے ںیہ ہک اہلل اعتیل ایقث  ےک

رفامںیئ ےگ افر اوکن فیلکت دہ ذعاب وہاگ۔ اکی فہ رمد ےکسج اپس ایبابؿ ںیم زادئ اپین وہ افر اسمرففں وک ہن دے افر اکی فہ رمد سج 

مسق ااھٹیئ ہک ہی اسامؿ اےنت اک ایل ےہ دفرسے ےن ایکس  ےن رصع ےک دعب دفرسے رمد ےس اسامؿ اک نکدا ایک وت اہلل ےک انؾ ےس ہی

این یدصقی رک دی احالہکن فاعق ںیم ااسی ہن اھت افر اکی فہ رمد وج داین یہ یک اخرط یسک اامؾ ےک اہ ھت رپ تعیب رکے ارگ فہ اامؾ اےس ھچک د

 ددیے وت تعیب یک اپدنبی رکے افر ارگ ہن دے وت اامؾ ےک اس ھت فاف ہن رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رخدی ف رففتخ ںیم ںیمسق ااھٹےن یک رکاتہ ۔

     365    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، محنذ بً اسناعیل، ونیع، علی بً مذرک، حزطہ بً ْح، حرضت ابوذر :  راوی

 ٔ ًِ َعل ًِ اِلَنِشُعودٔیِّ َع ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َقا ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ َطَة بِ ًِ َِخَ ًٔ ُمِذرٕٔک َع یِّ بِ

ثََيا إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ح و َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔی َذٓرٕ َع ًِ  اِلَُحِّ َع ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ُمَحنَّ

ًِ أَبٔی ُزِرَعَة بِ  ًٔ ُمِذرٕٔک َع َه َقاَل َعلٔیِّ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔی ذَٓرٕ َع ًٔ اِلَُحِّ َع َطَة بِ ًِ َِخَ ٕ َع ًٔ َجزٔیز ًٔ َعِنزٔو بِ

ََ یُزَنِّیضِٔه َوَلُضِه َعَذاْب أَلٔیْه  ََ یَِيُوزُ إَٔلِیضِٔه َو ََ یُکَلُِّنُضِه اہللُ یَِوَو اِلكَٔیاَمٔة َو ابُوا َؾُكلِ  ثَََلثَْة  َْ ًِ صُِه یَا َرُسوَل اہللٔ َؾَكِذ  ُت َم

ـٔ اِلکَاذٔٔب  ُل ٔسِلَعَتُط بٔاِلَحلٔ ٌُ َعَلائَطُ َواِلُنَيؿِّ وا َقاَل اِلُنِشبُٔل إَٔزاَرُظ َواِلَنيَّا رٔسُ َْ  َو

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، یلع نب دمرک، زحہش نب رح، رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک 

فملس ےن اراشد رفامای نیت صخش ان ے ںیہ ہک رفز ایقث  اہلل ہن اؿ ےس الکؾ رفامںیئ ےگ ہن ایکن رطػ رظن رکؾ رفامںیئ ےگ ہن اوکن 

فر انگوہں ےس اپک رفامںیئ ےگ افر اوکن دردانک ذعاب وہاگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ فہ وکؿ ںیہ فہ وت انرماد وہےئ ا

ساھےٹ ںیم زپےئگ۔ رفامای ازار )ولشار دنبہت( ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن فاال افر دے رک ااسحؿ اتجےن فاال افر وھجیٹ مسق اھک رک اسامؿ 

 رففتخ رکےن فاال۔

 یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، یلع نب دمرک، زحہش نب رح، رضحت اوبذر :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رخدی ف رففتخ ںیم ںیمسق ااھٹےن یک رکاتہ ۔



 

 

     366    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

نذ بً اسحل، سعیذ بً نعب بً مالک، یحٌٰی بً ْلـ، عبذاَعلی، ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، مح :  راوی

 حرضت ابوقتادہ

 ًُ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی ح و َحذَّ ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا َیِحٌَی بِ ُذ َحذَّ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ َعیَّإغ َقا

ًٔ َم  ًٔ َنِعٔب بِ ًِ َمِعَبٔذ بِ ًُ إِٔسَحَل َع ـَ فٔی بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إٔیَّاُنِه َواِلَحلٔ ًِ أَبٔی َقَتاَدَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل الٕٔک َع

ُل ثُهَّ یَِنَحُل  َّطُ یَُيؿِّ  اِلبَِیٔع َؾإٔى

ت اوباتقدہ ایبؿ رفامےت ںیہ ٰییحی نب فلخ، دبعاالیلع، اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب ااحسؼ ، دیعس نب بعک نب امکل، رضح

ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےتچیب فتق مسق ےس تہب وچب ویکہکن اس ےس )رہباحؽ( اسامؿ وت کب اجات ےہ 

 نکیل رھپ ےب ربیتک یھب )الزؾ( وہ  ےہ۔

  نب اقحس، دیعس نب بعک نب امکل، رضحت اوباتقدہٰییحی نب فلخ، دبعاالیلع، اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم :  رافی

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

  

 ویپدن ایک وہا وجھکر اک درتخ ای امؽ فاال الغؾ انچیب۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

  الغؾ انچیب۔ویپدن ایک وہا وجھکر اک درتخ ای امؽ فاال

     367    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ٌَّ الئَّيیَّ َػ  ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ثَىٔی ىَاؾْٔع َع ًُ أَىَٕص َقاَل َحذَّ ثََيا َمالُٔک بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َم ل

ًُ ُرِمٕح  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌِ َيِظتَرَٔن اِلُنبَِتاُع َحذَّ ََّ أَ ٔ ًِ ىَاؾٕٔع اِطتََری ىَِخَّل َقِذ أُبَِّزِت َؾَثَنزَتَُضا لِٔلَبائٔٔع إ ًُ َسِعٕذ َع  أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ



 

 

 َّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ ٔ َع  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَٔيِحؤظ

اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ویپدن ایک وہا وجھکر 

 وت رخدیار اک وہ اج(اگی(۔ دفرسی دنس اک درتخ اچیب وت ااکس لھپ رففتخ دننکہ اک وہاگ اال ہی ہک رخدیار ےلہپ ےط رکےل )ہک لھپ ںیم ولاگن

 ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 درتخ ای امؽ فاال الغؾ انچیب۔ویپدن ایک وہا وجھکر اک 

     368    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، ابً طہاب، زہزی، ساله بً عبذاہلل بً عنز ،  :  راوی

 حرضت ابً عنز

ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَّ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ًُ عَُيِيَيَة َجنٔیّعا َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ َسِعٕذ ح و َحذَّ ِیُث بِ

َّی اہللُ َعلَ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًٔ عَُنَز َع ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ َسالٔٔه بِ َه َقأطَضإب الزُّصِزٔیِّ َع ًِ بَاَع ىَِخَّل َقِذ ِیطٔ َوَسلَّ َل َم

ًِ ابَِتاَع َعِبّذا َوَلطُ َماْل َؾَنالُُط  ٌِ َيِظتَرَٔن اِلُنبَِتاُع َوَم ََّ أَ ٔ ٌِ َيِظتَرَٔن أُبَِّزِت َؾَثَنَزتَُضا لٔلَّٔذی بَاَعَضا إ ََّ أَ ٔ لٔلَّٔذی بَاَعُط إ

 اِلُنبَِتاعُ 

، انب اہشب، زرہی، اسمل نب دبعاہلل نب رمع ، رضحت انب رمع ےس رفاتی دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع

رخدیار ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ویپدن ایک وہا وجھکر اک درتخ اچیب وت ااکس لھپ رففتخ دننکہ اک وہاگ اال ہی ہک 

 ؽ رففتخ دننکہ اک وہاگ اال ہی ہک رخدیار رشط رہھٹاےل ۔ےلہپ ےس رشط رہھٹاےل افر وج امؽ فاال الغؾ رخدیے وت اس اک ام



 

 

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، انب اہشب، زرہی، اسمل نب دبعاہلل نب رمع ، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ویپدن ایک وہا وجھکر اک درتخ ای امؽ فاال الغؾ انچیب۔

     369    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ولیذ، محنذ بً جعَف،طعبہ، عبذ ربہ بً سعیذ، ىاؾع، ابً عنز :  راوی

ًُ اِلَولٔیذٔ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحذَّ ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ َعِبٔذ َربِّطٔ بِ ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َحذَّ

ًِ بَاَع ىَِخَّل َوبَاَع َعِبّذا َجَنَعُضَنا َجنٔیّعا َّطُ َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَى  الئَّيیِّ َػل

  نب رفعج،ہبعش، دبع رہب نب دیعس، انعف، انب رمع ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔دمحم نب فدیل، دمحم

 دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج،ہبعش، دبع رہب نب دیعس، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 ت اک ایبؿاجترت فاعمالم :   ابب

 ویپدن ایک وہا وجھکر اک درتخ ای امؽ فاال الغؾ انچیب۔

     370    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عبذربہ، ْالذ ىنير، ابوالنػلص، ؾـیل بً سلامیٌ، موسٰی بً عكبہ، اسحل بً یحٌٰی بً ولیذ، حرضت عبادہ بً  :  راوی

 ػامت



 

 

ثََيا َعِبُذ َر  ثَ َحذَّ ًٔ عُِكَبَة َحذَّ ًِ ُموَسی بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ِیُل بِ ـَ ثََيا اِلُؿ الٕٔذ اليَُّنيِرٔیُّ أَبُو اِلُنَػلِّٔص َحذَّ َْ  ًُ ًُ بِّطٔ بِ ىٔی إِٔسَحُل بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  أمٔت َقاَل َقَضی َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ ًٔ اِلَولٔیذٔ َع ٌِ َیِحٌَی ابِ ََّ أَ ٔ ًِ أَبََّزَصا إ ٔ اليَِّخٔل لَٔن لََّه بَٔثَنز

ٌِ َيِظتَرَٔن اِلُنبَِتاعُ  ََّ أَ ٔ ًِ بَاَعُط إ ٌَّ َماَل اِلَنِنلُؤک لَٔن  َيِظتَرَٔن اِلُنبَِتاُع َوأَ

ش، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، ااحسؼ نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب 

ل

 

مع
ل

اصث  ایبؿ رفامےت ںیہ دبعرہب، اخدل ریمن، اوبا

 یہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ہلصیف اصدر رفامای وجھکر اک لھپ ویپدن اکری رکےن فاےل اک وہاگ اال ہی ہک رخدیار ےلہپ

 رشط رہھٹاےل افر الغؾ اک امؽ رففتخ دننکہ اک وہاگ اال ہی ہک رخدیار رشط رہھٹاےل۔

ش، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اقحس نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث  دبعرہب، اخدل ریمن، :  رافی

ل

 

مع
ل

 اوبا

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

  

 لھپ اقلب اامعتسؽ وہےن لبق ےنچیب ےس اممتعن ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

  اامعتسؽ وہےن لبق ےنچیب ےس اممتعن ۔لھپ اقلب

     371    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ َر  ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ُسؤل اہللٔ َػل

َّی َیِبُذَو َػََلحَُضا ىََهی اِلَبائَٔع َواِلُنِظتَرَٔی  َنَزَة َحً  َتبٔیُعوا الثَّ

 اہیں دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای لھپ ہن وچیب

 کت ہک اس اک اقلب اامعتسؽ وہان اظرہ وہ اجےئ ےنچیب فاےل افر رخدیےن فاےل دفونں وک عنم رفامای۔



 

 

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 المت اک ایبؿاجترت فاعم :   ابب

 لھپ اقلب اامعتسؽ وہےن لبق ےنچیب ےس اممتعن ۔

     372    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

احنذ، عیسی، عبذاہلل بً وہب، یوىص بً یزیذ، ابً طہاب، سعیذ بً مشیب، ابوسلنہ، عبذالزحنً، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ًُ عٔی ثََيا أَِحَنُذ بِ ًُ َحذَّ ثَىٔی َسٔعیُذ بِ ًٔ ٔطَضإب َحذَّ ًِ ابِ ًٔ یَزٔیَذ َع ًِ یُوىَُص بِ ًُ َوصِٕب َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َسی اِلنَِٔصٔیُّ َحذَّ

َّی اہللُ َعَلیِ  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َع ًُ َعِبٔذ الزَِّحَن ٔب َوأَبُو َسَلَنَة بِ َّی یَِبُذَو طٔ َوَس اِلُنَشیَّ َنَز َحً ََ َتبٔیُعوا الثَّ َه  لَّ

 َػََلحُطُ 

ادمح، یسیع، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب زیدی، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبہملس، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل 

 اامعتسؽ وہان اظرہ وہ اجےئ۔ ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای لھپ ہن وچیب اہیں کت ہک اس اک اقلب

 ادمح، یسیع، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب زیدی، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبہملس، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 لھپ اقلب اامعتسؽ وہےن لبق ےنچیب ےس اممتعن ۔

     373    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ ، ابً جزیخ، علاء، حرضت جابز :  راوی

ًِ جَ  ًِ َعَلإئ َع ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ بَِیٔع َحذَّ َه ىََهی َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٕ أَ ابٔز

َّی َیِبُذَو َػََلحُطُ  ٔ َحً َنز  الثَّ

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اس ےس ہک لھپ 

  اجےئ۔اقلب اامعتسؽ وہےن ےس لبق اچیب

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 لھپ اقلب اامعتسؽ وہےن لبق ےنچیب ےس اممتعن ۔

     374    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً مثىی، ححاد، حناد ، حنیذ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ٌَّ َر  ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًِ حَُنِیٕذ َع اْد َع ثََيا َحنَّ ثََيا َححَّاْد َحذَّ ًُ اِلُنَثىَّی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ُسوَل اہللٔ َػل

 َّ ًِ بَِیٔع اِلَحبِّ َحً ی َيِشَودَّ َوَع
َّ ًِ بَِیٔع اِلٔعَئب َحً ی َتزِصَُو َوَع

َّ ٔ َحً َنَزة ًِ بَِیٔع الثَّ َه ىََهی َع  ی َيِظَتذَّ َوَسلَّ

 دمحم نب ینثم، اجحج، امحد ، دیمح، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لھپ ےنکپ ےس لبق

 ےنچیب ےس لبق عنم رفامای افر اوگنر ہایہ وہےن ےس لبق ےنچیب ےس افر داہن تخس وہےن ےس لبق ےنچیب ےس ۔

 دمحم نب ینثم، اجحج، امحد ، دیمح، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  



 

 

 افر آتف اک ایبؿ ۔  ویمہ انچیبیئک ربس ےئلیک

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 یئک ربس ےئلیک ویمہ انچیب افر آتف اک ایبؿ ۔

     375    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اہللہظاو بً عنار، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ، حنیذ، ارعد، سلامیٌ بً عتیل، حرضت جابز بً عبذ  :  راوی

ًِ ُسلَ  ٔد َع ًِ حَُنِیٕذ اِْلرَِعَ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّأح َقا ًُ الؼَّ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ َعتٔیٕل َع ٌَ بِ امِیَ

ًِ بَِیٔع  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىََهی َع ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ئيَن  َعِبٔذ اہللٔ أَ  الشِّ

اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ، دیمح، ارعج، امیلسؿ نب قیتع، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یئک اسؽ ےئلیک )ابغ اک لھپ( ےنچیب ےس عنم رفامای۔

 ؿ نب قیتع، رضحت اجرب نب دبع اہللاشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ، دیمح، ارعج، امیلس :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 یئک ربس ےئلیک ویمہ انچیب افر آتف اک ایبؿ ۔

     376    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، یحٌٰی بً حنزہ، ثور بً یزیذ، ابً جزیخ، ابی زبير، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ ًُ َیزٔیَذ َع ثََيا ثَِوُر بِ ًُ َحِنزََة َحذَّ ثََيا یَِحٌَی بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ عَ َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َع ٌَّ ی الزُّبَيِر ِبٔذ اہللٔ أَ

ًِ َمأل  ِذ ٔم ُْ
ِ ًِ بَاَع ثََنّزا َؾأََػابَِتُط َجائَٔحْة َؾََل َیأ َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُذ أََحُذُنِه َرُسوَل اہللٔ َػل ُْ ِ ّْا َعََلَو یَأ أَْٔیطٔ َطِی



 

 

 َماَل أَْٔیطٔ اِلُنِشلٔٔه 

انب رججی، ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع  اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، وثر نب زیدی،

 فآہل فملس ےن رفامای سج ےن وکیئ لھپ اچیب رھپ اس رپ آتف آؿ زپی وت فہ اےنپ اھبیئ ےک امؽ ںیم ےس ھچک ہن ےل فہ اےنپ املسمؿ اھبیئ اک

 امؽ سک اینبد رپ اتیل ےہ ۔

 ، ٰییحی نب زمحہ، وثر نب زیدی، انب رججی، ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہللاشہؾ نب امعر :  رافی

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

  

 اتکھج وتانل۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اتکھج وتانل۔

     377    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، محنذ بً اسناعیل، ونیع، سؿیاٌ، سناک بً ْحب، حرضت سویذ بً قیص :  راوی

ثََيا َونٔیْع  ًُ إِٔسَنٔعیَل َقالُوا َحذَّ ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثَ َحذَّ ًٔ َحذَّ ًِ ٔسَنأک بِ ٌُ َع َيا ُسِؿَیا

ًِ َصَحَز َؾَحائََيا َرُسوُل اہللٔ َؾُة اِلَعِبٔذیُّ بَزًّا ٔم ًٔ َقِیٕص َقاَل َجَلِبُت أَىَا َوَمَِخَ ًِ ُسَویِذٔ بِ ٕب َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  َْحِ َػل

 ٔ ٌُ بٔاِْلَِجز ٔ ٌْ َیز ا اؤیَل َوعِٔيَذىَا َوزَّ ٌِ َوأَِرٔجِح َؾَشاَوَمَيا ََسَ ٌُ زٔ ا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یَا َوزَّ  َؾَكاَل َلُط الئَّيیُّ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، امسک نب رحب، رضحت نکدی نب  سی رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رخمہم 

اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر مہ ےس اکی اپاجئہم اک نکدا ایک دہعی رجہ ےک العہق ےس ڑپکا الےئ وت رنکؽ اہلل یلص 

س افر امہرے اپس اکی وتےنل فاال اھت وج ارجت ےل رک )تمیق ادا رکےن ےئلیک ارشیف درمہ( وتاتل اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

 ےس رفامای اے وتےنل فاےل وتؽ افر اتکھج وتؽ۔



 

 

 رکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، امسک نب رحب، رضحت نکدی نب  سیاوب :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اتکھج وتانل۔

     378    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، محنذ بً جعَف، محنذ بً ولیذ، طعبہ، سناک بً ْحب، حرضت مالک، ابوػؿواٌ بً عنيرہ :  راوی

ثََيا ُطِعَبُة  ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ ًُ اِلَولٔیذٔ َقا ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ٕب َقاَل  َع ًٔ َْحِ ٔسَنأک بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه رِٔجَل  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ عَُنيَِرَة َقاَل بِٔعُت ٔم ٌَ بِ ٌَ َسنِٔعُت َمالٔکّا أَبَا َػِؿَوا اؤیَل َقِبَل اِلضِٔحَزةٔ َؾَوَز ََسَ

 َٔی َؾأَِرَجَح َٔی

، امسک نب رحب، رضحت امکل، اوبوفصاؿ نب ریمعہ رفامےت ںیہ ہک رجہت ےس لبق دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب فدیل، ہبعش

ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہ ھت اکی اپاجئہم رففتخ ایک آپ ےن ریمے ےئل )تمیق ںیم ارشیف ای درمہ( وتال افر 

 اتکھج وتال۔

 ، امسک نب رحب، رضحت امکل، اوبوفصاؿ نب ریمعہدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب فدیل، ہبعش :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اتکھج وتانل۔

     379    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 حٌٰی، عبذالؼنذ، طعبہ، محارب بً دیيار، حرضت جابز بً عبذ اہللمحنذ بً ی :  راوی

ٔ بِ  ًِ َجابٔز ًٔ دٔثَإر َع ًِ ُمَحارٔٔب بِ ثََيا ُطِعَبُة َع َنذٔ َحذَّ ثََيا َعِبُذ الؼَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َقاَل َقاَل َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  َه إَٔذا َوَزْمُتْن َؾأَِرٔجُحواَرُسوُل اہللٔ َػل  َسلَّ

دمحم نب ٰییحی، دبعادمصل، ہبعش، احمرب نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای بج مت وتول وت اتکھج وتول۔

 رب نب دبع اہللدمحم نب ٰییحی، دبعادمصل، ہبعش، احمرب نب دانیر، رضحت اج :  رافی

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

  

 انپ وتؽ ںیم اایتحط ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 انپ وتؽ ںیم اایتحط ۔

     380    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً بَش بً حهه، علی بً حشين، محنذ بً عكیل، حرضت ابً عباض عبذالزحنً :  راوی

ثََيا َعلٔیُّ بِ 
ََ َحذَّ َویِلٕٔذ َقا ُْ  ًٔ ًُ َعكٔیٔل بِ ُذ بِ ًٔ اِلَحَهٔه َوُمَحنَّ ًُ بَِٔشٔ بِ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ثَىٔی َحذَّ ًٔ َواقٕٔذ َحذَّ ًُ اِلُحَشئِن بِ

 ٔ ثَىٔی یَزٔیُذ اليَِّحو َه اِلَنٔذیيَ أَبٔی َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ا َقٔذَو الئَّيیُّ َػل ًٔ َعبَّإض َقاَل َلنَّ ًِ ابِ ثَُط َع َمَة َحذَّ ٌَّ عِْٔکٔ ًِ یُّ أَ َة کَاىُوا ٔم

 ٔ ٔؿيَن َؾأَِحَشيُوا اِکَهِیَل َبِعَذ َذل َبٔث اليَّأض َنِیَّل َؾأَىِزََل اہللُ ُسِبَحاىَُط َویِْل لِٔلُنَلؿِّ ِْ  َک أَ

دبعارلنمح نب رشب نب مکح، یلع نب نیسح، دمحم نب لیقع، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

بج دمہنی ہبیط رشتفی الےئ وت اہیں ےک ولگ انپ وتؽ ںیم بس ےس ربے ےھت بج اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ یک الہتک ےہ 



 

 

 ۔ وت اس ےک دعب اوہنں ےن انپ وتؽ ااھچ رک دای۔انپ وتؽ ںیم یمک رکےن فاولں ےئلیک

 دبعارلنمح نب رشب نب مکح، یلع نب نیسح، دمحم نب لیقع، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 المفٹ ےس اممتعن ۔

 ایبؿاجترت فاعمالمت اک  :   ابب

 المفٹ ےس اممتعن ۔

     381    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ، عَلء بً عبذالزحنً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔیطٔ عَ  ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ اِلَعََلٔئ بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی اہللُ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َمزَّ َرُسوُل اہللٔ َػل

َّی اہللُ  َل یََذُظ ؾٔیطٔ َؾإَٔذا صَُو َمِػُظوْغ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َْ َه بَٔزُجٕل َیبٔیُع كََعاّما َؾأَِد َه َلِیَص ٔميَّا َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ًِ غَعَّ   َم

ؿ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اانج ےنچیب اشہؾ نب امعر، ایفس

فاےل رمد ےک اپس ےس سگرے۔ آپ ےن ڈریھ ںیم اہ ھت ڈاال وت اس ںیم المفٹ یک یئگ یھت وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ےہ۔ےن رفامای المفٹ رکےن فاال مہ ںیم ےس ہ ںی

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 المفٹ ےس اممتعن ۔

     382    یثحذ                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابونعیه، یوىص بً ابی اسحل، ابی اسحل، حرضت ابوالحنزاء :  راوی

ًِ أَبٔی َداُو  ًُ أَبٔی إِٔسَحَل َع ثََيا یُوىُُص بِ ثََيا أَبُو نَُعِیٕه َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی اِلَحِنَزأئ َقاَل َرأَ َحذَّ یُِت َد َع

َل یََذُظ ؾٔی َْ َه َمزَّ بَٔحَيَبأت َرُجٕل عِٔيَذُظ كََعاْو فٔی ؤَعإئ َؾأَِد َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرُسوَل اہللٔ َػل طٔ َؾَكاَل َلَعلََّک غََظِظَت َم

َيا َؾَلِیَص ٔميَّا  َغظَّ

اوبارمحلاء رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبمیعن، ویسن نب ایب ااحسؼ ، ایب ااحسؼ ، رضحت

فآہل فملس اکی صخش ےک ولہپ یک اجبن ےس سگرے اس ےک اپس ربنت ںیم اانج اھت۔ آپ ےن اس ںیم اہ ھت ڈاال رھپ رفامای اتگل ےہ وت 

 ےہ۔ دوھہک دے رےہ وہ )ااھچ اانج افرپ افر ویعمب ےچین( وج دوھہک دے فہ مہ ںیم ےس ہ ںی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبمیعن، ویسن نب ایب اقحس، ایب اقحس، رضحت اوبارمحلاء :  رافی

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

  

 اانج ےک اےنپ ہضبق ںیم آےن ےس لبق آےگ ےنچیب ےس اممتعن ۔

 ایبؿاجترت فاعمالمت اک  :   ابب

 اانج ےک اےنپ ہضبق ںیم آےن ےس لبق آےگ ےنچیب ےس اممتعن ۔

     383    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سویذ بً سعیذ، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

 ًِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًِ ابَِتاَع  َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َم ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ عَُنَز أَ ابِ



 

 

َّی َيِشَتِوؾَٔیطُ   كََعاّما َؾََل یَبِٔعُط َحً

نکدی نب دیعس، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اانج رخدیے وت آےگ ہن 

 اہیں کت ہک اس رپ ہضبق رکےل۔ ےچیب

 نکدی نب دیعس، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ۔اانج ےک اےنپ ہضبق ںیم آےن ےس لبق آےگ ےنچیب ےس اممتعن 

     384    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عنزاٌ بً موسی، حناد بً زیذ، ح، بَش بً معاذ، ابوعواىہ، حناد بً زیذ، عنزو بً دیيار، كاؤض، حرضت ابً  :  راوی

 عباض

ًُ َزیِٕذ ح و  ادُ بِ ثََيا َحنَّ ِیثٔیُّ َحذَّ
ًُ ُموَسی اللَّ ٌُ بِ ثََيا عِٔنَزا ًُ َزیِٕذ َحذَّ ادُ بِ ثََيا أَبُو َعَواىََة َوَحنَّ یزُ َحذَّ ٔ ًُ ُمَعاذٕ الرضَّ ثََيا بَِٔشُ بِ َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًِ كَاُوٕض َع ًُ دٔیَيإر َع ثََيا َعِنزُو بِ ََ َحذَّ ًِ ابَِتاَع كََعاّما َقا َوَسلََّه َم

َع َؾََل  ًُ َعبَّإض َوأَِحٔشُب کُلَّ َطِیٕئ ٔمِثَل اللَّ ی َيِشَتِوؾَٔیُط َقاَل أَبُو َعَواىََة فٔی َحٔذیثٔطٔ َقاَل ابِ
َّ  اؤ یَبِٔعطُ َحً

نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل  رمعاؿ نب ومیس، امحد نب زدی، ح، رشب نب اعمذ، اوبوعاہن، امحد نب زدی، رمعف

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اانج رخدیے وت فہ آےگ رففتخ ہن رکے اہیں کت ہک اےس فوصؽ رکےل۔ رضحت ےک رنک

 اوبوعاہن یک رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت انب ابعس ےن رفامای ںیم اتھجمس وہں ہک رہ زیچ )اک مکح( اانج یک امدنن ےہ ۔

 اعمذ، اوبوعاہن، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعسرمعاؿ نب ومیس، امحد نب زدی، ح، رشب نب  :  رافی

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



 

 

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اانج ےک اےنپ ہضبق ںیم آےن ےس لبق آےگ ےنچیب ےس اممتعن ۔

     385    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی ، محنذ، ونیع، ابً ابی لیلی، ابً زبير، حرضت جابز :  راوی

ٕ َقاَل ىََهی ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًٔ أَبٔی َلِیلَی َع ًِ ابِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َحذَّ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َرُسوُل اہللٔ َػل

ٌٔ َػاُع اِلَبائٔٔع َوَػاُع اِلُنِظتَرٔی اَعا َّی َیِحزَٔی ؾٔیطٔ الؼَّ َعاؤ َحً ًِ بَِیٔع اللَّ  َع

یلع ، دمحم، فعیک، انب ایب یلیل، انب زریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانج ےنچیب ےس عنم 

 کت ہک اس ںیم دف اصع اجری وہں ےنچیب فاےل اک امپ وتؽ افر رخدیار اک امپ وتؽ۔ رفامای۔ اہیں

 یلع ، دمحم، فعیک، انب ایب یلیل، انب زریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 ادنازے ےس ڈریھ یک رخدی ف رففتخ ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ادنازے ےس ڈریھ یک رخدی ف رففتخ ۔

     386    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سہل بً ابی سہل، عبذاہلل بً ىنير، عبیذاہلل، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا َعِبُذ اہللٔ  ًُ أَبٔی َسِضٕل َحذَّ ثََيا َسِضُل بِ ًِ َحذَّ َعاَو ٔم ًٔ عَُنَز َقاَل ُنيَّا َنِظتَرٔی اللَّ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٕ َع ًُ ىَُنيِر  بِ



 

 

 َ ًِ َمک ی ىَِيُكَلطُ ٔم
َّ ٌِ ىَبٔیَعطُ َحً َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ ٌٔ ٔجزَاّؾا َؾَيَضاىَا َرُسوُل اہللٔ َػل  اىٔطٔ الزُِّنَبا

دبعاہلل نب ریمن،  دیب اہلل، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک مہ نکارفں ےس ہلغ رخدیےت ڈریھ ےک ڈریھ لہس نب ایب لہس، 

ادنازے ےس وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ فہ ہلغ اینپ ہگج ےس  لقتن ےئک ریغب آےگ رففتخ رکےن ےس عنم 

 رفامای۔

 ،  دیباہلل، انعف، رضحت انب رمعلہس نب ایب لہس، دبعاہلل نب ریمن :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ادنازے ےس ڈریھ یک رخدی ف رففتخ ۔

     387    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً مینوٌ، عبذاہلل بً یزیذ، ابً لہیعہ، موسٰی بً ورداٌ، سعیذ بً مشیب، حرضت عثناٌ بً عؿاٌ :  راوی

ًٔ َو  ًِ ُموَسی بِ ًٔ َلضٔیَعَة َع ًِ ابِ ًُ یَزٔیَذ َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ِّیُّ َحذَّ ٌٕ الزَّق ًُ َمِیُنو ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ اِلُنَشیَّٔب َحذَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ٌَ َع ًِ ِرَدا َع

ؤم َؾأَُقوُل کِٔلُت فٔی َوِسئی َصَذا َنَذا َؾأَِدَؾُع أَِوَس  ِنَز فٔی الشُّ ٌَ َقاَل ُنِيُت أَبٔیُع التَّ ا ًٔ َعؿَّ ٌَ بِ ِّی عُِثَنا ُذ ٔطف ُْ ٔ بَٔهِیلٔطٔ َوآ ِنز اَم التَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ًِ َذلَٔک َطِیْئ َؾَشأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل َلىٔی ٔم َْ ِیَت اِکَهِیَل َؾکِٔلطُ َؾَذ َه َؾَكاَل إَٔذا َسنَّ  لَّ

یلع نب ومیمؿ، دبعاہلل نب زیدی، انب ہعیہل، ومٰیس نب فرداؿ، دیعس نب بیسم، رضحت امثعؿ نب افعؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ابزار ںیم 

 ایس اسحب ےس وجھکر ےک وھچ اہرے رففتخ رکات اھت ںیم اتہک ںیم ےن اےنپ اس وٹرکے ںیم امپ رک اےنت اصع ڈاےل ںیہ وت ںیم

وٹرکے دے داتی افر اانپ ہصح ےل اتیل رھپ ےھجم اس ںیم رتدد وہا وت ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک۔ 

 آپ ےن رفامای بج مت وہک ہک اےنت اصع ںیہ وت رخدیار ےک اسےنم انوپ۔

 ، ومٰیس نب فرداؿ، دیعس نب بیسم، رضحت امثعؿ نب افعؿیلع نب ومیمؿ، دبعاہلل نب زیدی، انب ہعیہل :  رافی



 

 

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

  

 اانج امےنپ ںیم ربتک یک وتعق ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اانج امےنپ ںیم ربتک یک وتعق ۔

     388    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، محنذ بً عبذالزحنً، حرضت عبذاہلل بً برس مازنی :  راوی

ًٔ اِلَیِحُؼئ  ًُ َعِبذٔ الزَِّحَن ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحذَّ ًٔ برُِسٕ  یُّ َع َعِبذٔ اہللٔ بِ

 ٔ َه َيُكوُل نٔیلُوا كََعاَمهُِه یَُباَرِک َکهُِه ؾ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  یطٔ اِلَنازٔنٔیِّ َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب  رس امزین رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 فآہل فملس وک ہی رفامےت انس اانپ اانج انپ ایل رکف اہمترے ےئل اس ںیم ربتک وہ اجےئ ی ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب  رس امزین :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اانج امےنپ ںیم ربتک یک وتعق ۔

     389    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً عثناٌ بً سعیذبً نثير بً دیيار حنصی، بكیہ بً ولیذ، بحير بً سعیذ، ْالذ بً معذاٌ ، مكذاو بً :  راوی



 

 

 معذیْکب، ابوایوب

ًُ اِلَولٔیٔذ عَ  ُة بِ ثََيا َبكٔیَّ ًٔ دٔیَيإر اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ ٔ بِ ًٔ َنثٔير ًٔ َسٔعیٔذ بِ ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ثََيا َعِنزُو بِ الٔذٔ َحذَّ َْ  ًِ ًٔ َسِعٕذ َع ٔ بِ ًِ بَٔحير

 ًِ ًِ أَبٔی أَیُّوَب َع َب َع ًٔ َمِعٔذ یَْکٔ ًِ اِلنِٔكَذاؤ بِ ٌَ َع ًٔ َمِعَذا َه َقاَل نٔیلُوا كََعاَمهُِه یَُباَرِک َکهُِه  بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ الئَّيیِّ َػل

 ؾٔیطٔ 

رمعف نب امثعؿ نب دیعسنب ریثک نب دانیر یصمح، ہیقب نب فدیل، ریحب نب دیعس، اخدل نب دعماؿ ، دقماؾ نب دعمرکیب، اوباویب ےس 

 ےن اراشد رفامای اانپ اانج انپ ایل رکف اس ںیم اہمترے ےئل ربتک وہ اجےئ ی رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فملس

 رمعف نب امثعؿ نب دیعسنب ریثک نب دانیر یصمح، ہیقب نب فدیل، ریحب نب دیعس، اخدل نب دعماؿ ، دقماؾ نب دعمرکیب، اوباویب :  رافی

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

  

 ابزار افر اؿ ںیم اجان۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ابزار افر اؿ ںیم اجان۔

     390    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابی اسیذ حرضت ابزاہیه بً ميذر، اسحل بً ابزاہیه بً سعیذ، ػؿواٌ بً سلیه، محنذ، زبير بً ميذر، ابً  :  راوی

 ابواسیذ

 ٌُ ثَىٔی َػِؿَوا ًٔ َسٔعیٕذ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه بِ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
ْذ َحذَّ ثَىٔی ُمَحنَّ ًُ ُسَلِیٕه َحذَّ  بِ

ٌَّ الزُّبَ  ٔ أَ ًٔ اِلبَرَّاد ًٔ أَبٔی اِلَحَش ًٔ بِ ثَطُ َوَعلٔی  ابَِيا اِلَحَش ٌَّ أَبَاُظ اِلُنِئذَر َحذَّ ثَُضَنا أَ اعٔٔذیَّ َحذَّ ًٔ أَبٔی أَُسِیٕذ الشَّ ًَ اِلُنِئذرٔ بِ يَِر بِ

ََٔی ُسؤم  َه َذَصَب إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثَُط أَ ٌَّ أَبَا أَُسِیٕذ َحذَّ ًِ أَبٔی أَُسِیٕذ أَ ِیطٔ َؾَكاَل َلِیَص َصَذا اليَّبٔیٔم َؾَيَوَز إٔلَ  َع

و ََٔی َصَذا الشُّ ََٔی ُسوٕم َؾَيَوَز إَٔلِیطٔ َؾَكاَل َلِیَص صََذا َکهُِه بُٔشوٕم ثُهَّ َرَجَع إ ٔم َؾَلاَف ؾٔیطٔ ثُهَّ َقاَل َصَذا َکهُِه بُٔشوٕم ثُهَّ َذصََب إ



 

 

اْد  ًَّ َعَلِیطٔ َِخَ بَ ََ يُرِضَ ًَّ َو  ُسوُقهُِه َؾََل یُِيَتَكَؼ

 نب رذنر، ااحسؼ نب اربا،می نب دیعس، وفصاؿ نب میلس، دمحم، زریب نب رذنر، انب ایب ادیس رضحت اوبادیس ےس رفاتی ےہ ہک اربا،می

 ی ط )انیم ابزار( ںیم ےئگ افر اس ںیم رخدیاری وک )احؽ( داھکی وت رفامای ہی ابزار اہمترے 
ب

 

ےئل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نکؼ الن

ویکہکن )اہیں دوھہک تہب وہات ےہ( رھپ اکی افر ابزار ںیم ےئگ افر فاہں یھب دھکی اھبؽ یک افر رفامای ہی ابزار یھب )ومزفں ہ ںی( 

اہمترے ےئل )ومزفں( ہ ںی رھپ اس ابزار ںیم آےئ افر رکچ اگلای رھپ رفامای ہی ےہ اہمترا ابزار )اہیں رخدی ف رففتخ رکف( اہیں نیل 

 افر اس رپ وصحمؽ رقمر ہن ایک اجےئ اگ۔دنی ںیم یمک ہن یک اجےئ ی 

 اربا،می نب رذنر، اقحس نب اربا،می نب دیعس، وفصاؿ نب میلس، دمحم، زریب نب رذنر، انب ایب ادیس رضحت اوبادیس :  رافی

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

  

 ت اک ایبؿاجترت فاعمالم :   ابب

 ابزار افر اؿ ںیم اجان۔

     391    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً مشتنذ، عیسٰی بً مینوٌ ، عوٌ، ابی عثناٌ، حرضت سلناٌ :  راوی

 َ ثََيا عُب ثََيا أَبٔی َحذَّ ًُ اِلُنِشَتنٔزِّ اِلُعزُوقٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
ٌَ اليَِّضذٔیِّ َحذَّ ًِ أَبٔی عُِثَنا ٌْ اِلُعَكِیلٔیُّ َع ثََيا َعِو

ٌٕ َحذَّ ًُ َمِیُنو ِیُص بِ

ِبٔح غَ  ََٔی َػََلةٔ الؼُّ ًِ غََذا إ َه َيُكوُل َم
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َسِلَنا ًِ غََذا َع ٌٔ َوَم َذا بَٔزاَیٔة اِْلٔیَنا

 َ َٔ ؤم غََذا بَٔزایَةٔ إٔبِلٔیَص إ  ی الشُّ

 اربا،می نب دمتسم، ٰیسیع نب ومیمؿ ، وعؿ، ایب امثعؿ، رضحت املسؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی

  اس ےن ا سیل اک ڈنھجا ااھٹای۔اراشد رفامےت انس وج حبص امنز ےئلیک آای اس ےن اامیؿ اک ڈنھجا ااھٹای افر وج حبص ابزار یک رطػ ایگ

 اربا،می نب دمتسم، ٰیسیع نب ومیمؿ ، وعؿ، ایب امثعؿ، رضحت املسؿ :  رافی



 

 

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ابزار افر اؿ ںیم اجان۔

     392    حذیث                               دووجلذ   :  جلذ

 بَش بً معاذ ، حناد بً زیذ، عنزو بً دیيار، زبير، ساله بً عبذاہلل بً عنز حرضت عنز بً ْلاب :  راوی

ًٔ دٔیَيإر َمِوََی آ ًِ َعِنزٔو بِ ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ یزُ َحذَّ ٔ ًُ ُمَعاذٕ الرضَّ ثََيا بَِٔشُ بِ ًٔ عَُنزَ َحذَّ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًِ َسالٔٔه بِ ٔ َع ٔل الزُّبَيِر

 ََ وَم  ُل الشُّ ُْ ًِ َقاَل حٔيَن یَِذ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع یَک َع ََ َُشٔ ََّ اہللُ َوِحَذُظ  ٔ  إَٔلَط إ

ََ یَُنوُت بَٔیٔذظٔ اِلَخيِرُ کُلُّطُ َوصَُو َعلَی کُلِّ َطِیٕئ َقٔذیْز َنَتَب اہللُ  َلُط َلطُ اِلُنِلُک َوَلطُ  ـٔ اِلَحِنُذ یُِحٌٔی َویُنٔیُت َوصَُو وَی   ـَ أَِل  َلطُ أَِل

َْٕة َوبَىَی َلطُ بَِيّتا فٔی اِلَحيَّةٔ  ـٔ َسیِّ ـَ أَِل  َحَشَيٕة َوَمَحا َعِيُط أَِل

دی، رمعف نب دانیر، زریب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل رشب نب اعمذ ، امحد نب ز

مُلْ 
لْ

 ا
ُ
ُ لَا
َ لَا

  يِر َِ 
َ
ـُ ل
َ
 
ْ
د
َ
ُ ف
َ
  الِلّ

َ
 ِإّل
َ
  ِإلَا

َ
 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ابزار ںیم دالخ وہ وت ہی داع زپےھ ل

َ
ی  ف
ِ
ب 
ْ
ُح
ب 

ْد ُ 
َم
ج
ْ ل

 ا
ُ
لَا َ
 ف
ُ
  ک

َ
 ٌّ ل
َ
ُه َ ح َ

 ف
ُ

ت

 ِ ُ
 

ي

۔ وت اہلل اعتیل اس ےک ےئل دس الھک ایکینں ںیھکل ےگ افر اس 
ٌ
ز ٍ دَقِت 

ئ

ْ  
َ

 

ِ ش ّ

ُ
 ک

َ
َ
ُه َ لَع َ

 ف
ُ
ا
ُ
 ُکّل
ُ
ْرز
َی 

 

 
ْ ل

 ِـِ ا
َ
 ِ
 
 ب
ُ
ُ ت

َ
 
ےک دس الھک انگہ اعمػ رفام َ

 دںی ےگ افر تنج ںیم اس ےک ےئل اکی لحم ریمعت رکفاںیئ ےگ ۔

 د نب زدی، رمعف نب دانیر، زریب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع رضحت رمع نب اطخبرشب نب اعمذ ، امح :  رافی

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

  

 حبص ےک فتق ںیم وتمعق ربتک ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 حبص ےک فتق ںیم وتمعق ربتک ۔

     393    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ہظیه، يعلی بً علاء، عنارہ بً حذیذ، حرضت ػَخ غامذی :  راوی

ًِ َػ  ًٔ َحٔذیٕذ َع ًِ عَُناَرَة بِ ًٔ َعَلإئ َع ًِ َيِعلَی بِ ثََيا صَُظِیْه َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َِخٕ اِلَػأمٔذیِّ َقاَل َقاَل َحذَّ

ٌَ إٔذَا َبَعَث ََسٔ  ًٔی فٔی بُهُورَٔصا َقاَل َوکَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اللَُّضهَّ بَارِٔک ْٔلُمَّ ٔل َرُسوُل اہللٔ َػل یَّّة أَِو َجِیّظا َبَعَثُضِه فٔی أَوَّ

 ٌَ ٌَ َػَِخْ َرُجَّل َتأجّزا َؾکَا ٔل اليََّضارٔ َؾأَثَِزی َوَنثَُر َمالُطُ  اليََّضارٔ َقاَل َوکَا  یَِبَعُث تَٔحاَرَتُط فٔی أَوَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، یلعی نب اطعء، امعرہ نب دحدی، رضحت ہرخ اغدمی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ وھچاٹ ای ڑبا رکشل رفاہن رفامان وہات رفامای اے اہلل ریمی اث  وک حبص ںیم ربتک دےئجی۔ رفامای ہک بج 

وت رشفع دؿ ںیم رفاہن رفامےت۔ رافی ےتہک ںیہ رضحت ہرخ رمد اترج ےھت وت فہ اےنپ اجتر  اقےلف رشفع دؿ ںیم رفاہن رکےت وت فہ 

 تہب امدلار وہےئ افر ااکن امؽ تہب ڑبھ ایگ۔

 ، میشہ، یلعی نب اطعء، امعرہ نب دحدی، رضحت ہرخ اغدمیاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 حبص ےک فتق ںیم وتمعق ربتک ۔

     394    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومزواٌ، محنذ بً عثناٌ، محنذ بً مینوٌ، عبذالزحنً بً ابی زیاد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ َعبِ  ٌٕ اِلَنَذنٔیُّ َع ًُ َمِیُنو ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ٌَ اِلُعِثَنانٔیُّ َحذَّ ًُ عُِثَنا ُذ بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا

َ َحذَّ ًٔ أَبٔی الزِّى ًٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ ٔذ الزَِّحَن ٔ َع اد



 

 

َه اللَُّضهَّ بَارِٔک ْٔلُمَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ  ًٔی فٔی بُهُورَٔصا یَِوَو اِلَخنٔیٔص َع

اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع اوبرمفاؿ، دمحم نب امثعؿ، دمحم نب ومیمؿ، دبعارلنمح نب ایب زاید، ارعج، رضحت 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے اہلل ! ریمی اث  وک رعمجات یک حبص ںیم ربتک دےئجی ۔

 اوبرمفاؿ، دمحم نب امثعؿ، دمحم نب ومیمؿ، دبعارلنمح نب ایب زاید، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 حبص ےک فتق ںیم وتمعق ربتک ۔

     395    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ی بْک، حرضت ابً عنزيعكوب بً حنیذ بً کاسب، اسحل بً جعَف بً محنذ، علی بً حشين ، عبذالزحنً بً اب :  راوی

ًٔ اِلُحَشئِن  ًٔ َعلٔیِّ بِ ٔذ بِ ًٔ ُمَحنَّ ًُ َجِعََفٔ بِ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیذٔ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًٔ أَبٔی َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن  َع

 َّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔی فٔی بُهُورٔصَابَِْکٕ اِلَحِذَعانٔیِّ َع َه َقاَل اللَُّضهَّ بَارِٔک ْٔلُمَّ  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ااحسؼ نب رفعج نب دمحم، یلع نب نیسح ، دبعارلنمح نب ایب رکب، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

  وک حبص ےک فتق ںیم ربتک دے دےئجی ۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے اہلل ریمی اث 

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، اقحس نب رفعج نب دمحم، یلع نب نیسح ، دبعارلنمح نب ایب رکب، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 رصماة یک عیب ۔



 

 

 فاعمالمت اک ایبؿاجترت  :   ابب

 رصماة یک عیب ۔

     396    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ ابوسلنہ، ہظاو بً حشاٌ ، محنذ بً سيریً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ٕذ  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًَ َع ًٔ ٔسيرٔی ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ٌَ َع ا ًٔ َحشَّ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ََ َحذَّ َقا

اّة َؾُضَو بٔاِلخَٔیارٔ ثَََلثَ  ًِ ابَِتاَع ُمََصَّ َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ٌِ َردََّصا َردَّ َم أَبٔی صَُزیَِزَة َع َعَضا َػاّعا َة أَیَّاوٕ َؾإٔ

ََ َسِنَزاَئ َيِعىٔی اِلحِٔيَلةَ   ٕ ًِ َتِنز  ٔم

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم اوبہملس، اشہؾ نب اسحؿ ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل 

ر ےہ ارگ فاسپ رکے وت اس اسیک ھت وجھکر یھب دے ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن رصماة اجونر رخدیا اےس نیت رفز کت اایتخ

 دنگؾ رضفری ہ ںی ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم اوبہملس، اشہؾ نب اسحؿ ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ت فاعمالمت اک ایبؿاجتر :   ابب

 رصماة یک عیب ۔

     397    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب، عبذالواحذ، ػذقہ بً سعیذ، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا َعِبُذ  َوارٔٔب َحذَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًُ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا  َحذَّ ًُ َسٔعیٕذ اِلَحَيفٔیُّ َحذَّ ثََيا َػَذَقُة بِ
ًُ زٔیَادٕ َحذَّ اِلَواحٔٔذ بِ



 

 

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ًُ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕ التَِّیِٔمُّ َحذَّ ًُ عَُنيِر ًِ بَاَع  ُجَنِیُع بِ َوَسلََّه یَا أَیَُّضا اليَّاُض َم

ٌِ َردََّصا َردَّ َمَعَضا ٔمِثلَِی َلبَئَضا أَِو َقاَل ٔمِثَل َلبَئَضا قَ ُمحَ  َلّة َؾُضَو بٔاِلخَٔیارٔ ثَََلثََة أَیَّاوٕ َؾإٔ  ِنّحاؿَّ

دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعاولادح، دصہق نب دیعس، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اراشد رفامای اے ولوگ وج رصماة ےچیب وت رخدیار وک نیت رفز کت اایتخر ےہ ارگ فہ اجونر فاسپ رکے وت اےکس اس ھت اس ےک دفدھ فملس ےن 

 ےس دفانگہ ای دفدھ ےک ربارب وہیگں دے۔

 دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعاولادح، دصہق نب دیعس، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رصماة یک عیب ۔

     398    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً اسناعیل، ونیع، جابز، ابی ؿهی، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ثََيا ُمَحنَّ  ًِ َعِبذٔ َحذَّ وٕم َع ًِ َمرِسُ َهی َع ُـّ ًِ أَبٔی ال ٕ َع ًِ َجابٔز ثََيا اِلَنِشُعودٔیُّ َع ثََيا َونٔیْع َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َحذَّ ًٔ  ُذ بِ اہللٔ بِ

 َّ َه أَى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ادٔٔم اِلَنِؼُذؤم أَبٔی اِلَكأسٔه َػل َُّط َقاَل أَِطَضُذ َعلَی الؼَّ ََلٔت َمِشُعودٕ أَى ثََيا َقاَل بَِیُع اِلُنَحؿَّ ُط َحذَّ

ََ َتٔحلُّ اِلخََٔلبَُة لُٔنِشلٕٔه   ََْٔلبَْة َو

ی، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیم وگایہ داتی وہں ہک اصدؼ دصمفؼ اوبااقلمس یلص اہلل 

ج

 

ص

دمحم نب اامسلیع، فعیک، اجرب، ایب 

 وک انچیب دوھاک ےہ افر املسمؿ ےئلیک دوھہک الحؽ ہ ںی ۔ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ رفامای رصماة اجونرفں 

ی، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

ج

 

ص

 دمحم نب اامسلیع، فعیک، اجرب، ایب 

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



 

 

  

 عفن امضؿ اسیک ھت رموبط ےہ۔

 ت اک ایبؿاجترت فاعمالم :   ابب

 عفن امضؿ اسیک ھت رموبط ےہ۔

     399    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، ابً ابی ذئب، مخلذ بً ْؿاف بً ایناء، رعوہ بً زبير، حرضت عائظہ :  راوی

 ٔ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعل ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ًٔ إٔیَناَئ بِ َؿأف بِ ُْ  ًٔ ًِ َمِخَلٔذ بِ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع ًِ ابِ ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ یُّ بِ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َعائَٔظَة أَ ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ َة اِلػَٔؿارٔیِّ َع ـَ ٌَّ َِخَ َرَح َناىٔطٔ َقَضی أَ ـَ  اَد اِلَعِبٔذ بٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ذ،ب، دلخم نب افخػ نب اامیء، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل 

 ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ہلصیف اصدر رفامای ہک الغؾ یک امکیئ اس ےک امضؿ اسیک ھت رموبط ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ذ،ب، دلخم نب افخػ نب اامیء، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 عفن امضؿ اسیک ھت رموبط ےہ۔

     400    حذیث                               ذ دووجل  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، مشله بً ْالذ، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

ًِ أَبٔیطٔ  َوَة َع ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ الٕٔذ الزَّىِطٔیُّ َحذَّ َْ  ًُ ثََيا ُمِشلُٔه بِ
إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَّ َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَ َرُجَّل اِطتََری  َع



 

 

َُّط َقِذ اِسَتَػلَّ غََُلمٔی َؾَكا ُظ َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ إٔى دَّ طُ ثُهَّ َوَجَذ بٔطٔ َعِيّبا َُفَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َعِبّذا َؾاِسَتَػلَّ َل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ٌٔ َنا َـّ اُد بٔال  اِلََخَ

 رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن الغؾ رخدیا اےس اکؾ ںیم اگلای رھپ اس ںیم اشہؾ نب امعر، ملسم نب اخدل، اشہؾ نب

بیع داھکی وت فاسپ رک دای۔ رففتخ دننکہ ےن رعض یک اے اہلل ےک رنکؽ اس ےن ریمے الغؾ وک اکؾ ںیم اگل رک افدئہ ااھٹای وت اہلل ےک 

  ھت رموبط ےہ ۔رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای عفن امضؿ اسیک

 اشہؾ نب امعر، ملسم نب اخدل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 الغؾ وک فاسپ رکےن اک اایتخر ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ۔الغؾ وک فاسپ رکےن اک اایتخر 

     401    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، عبذہ بً سلامیٌ، سعیذ، قتادہ، حرضت سنزة بً جيذب :  راوی

ًِ قَ  ًِ َسٔعیٕذ َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َسُنَزَة َحذَّ ٌِ َطاَئ اہللُ َع ٔ ًٔ إ ًِ اِلَحَش َتاَدَة َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه عُِضَذةُ الزَّقٔیٔل ثَََلثَُة أَیَّاوٕ  ًٔ ُجِيَذٕب َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  بِ

 اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ نب امیلسؿ، دیعس، اتقدہ، رضحت رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک

 فملس ےن اراشد رفامای الغؾ وک فاسپ رکےن اک اایتخر نیت رفز کت ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ نب امیلسؿ، دیعس، اتقدہ، رضحت رمسة نب دنجب :  رافی



 

 

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ وک فاسپ رکےن اک اایتخر ۔

     402    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً راؾع، ہظیه ، یوىص بً عتبہ، حشً ، حرضت عكبہ بً عامز :  راوی

 ًِ ثََيا صَُظِیْه َع ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٕ أَ ًٔ َعأمز ًِ عُِكَبَة بِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًٔ عُبَِیٕذ َع یُوىَُص بِ

ََ عُِضَذَة َبِعَذ أَِربَٕع  َه َقاَل   َوَسلَّ

 ن ہ نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع
 فآہل فملس ےن رفامای رمعف نب راعف، میشہ ، ویسن نب  ہبت، نسح ، رضحت عقب

 اچر ویؾ کت )ابعئ یک( وکیئ ذہم داری ہ ںی ۔

 رمعف نب راعف، میشہ ، ویسن نب  ہبت، نسح ، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

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

  

 ۔ویعمب زیچ ےتچیب فتق بیع اظرہ رکدانی

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ویعمب زیچ ےتچیب فتق بیع اظرہ رکدانی۔

     403    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، وہب بً جزیز، یحٌٰی بً ایوب، یزیذ بً ابی حبیب، عبذالزحنً بً طناسہ، حرضت عكبہ بً عامز :  راوی



 

 

ثََيا ُمَحنَّ  ًٔ أَ َحذَّ ًِ َیزٔیَذ بِ ُث َع ًَ أَیُّوَب یَُحذِّ ثََيا أَبٔی َسنِٔعُت َیِحٌَی بِ ٕ َحذَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ًِ ُذ بِ بٔی َحبٔیٕب َع

َّی اہللُ َعَلیِ  ٕ َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعأمز ًِ عُِكَبَة بِ ًٔ ُطَناَسَة َع ًٔ بِ ََ َعِبٔذ الزَِّحَن و اِلُنِشلٔٔه  ُْ َه َيُكوُل اِلُنِشلُٔه أَ طٔ َوَسلَّ

ََّ بَيََّيطُ َلطُ  ٔ ًِ أَْٔیطٔ بَِیّعا ؾٔیطٔ َعِیْب إ  َیٔحلُّ لُٔنِشلٕٔه بَاَع ٔم

دمحم نب اشبر، فبہ نب رجری، ٰییحی نب اویب، زیدی نب ایب بیبح، دبعارلنمح نب امشہس، رضحت ہبقع نب اعرم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ےک ہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس املسمؿ املسمؿ اک اھبیئ ےہ افر یسک املسمؿ ےک ےئل اجزئ ہ ںی ہک اےنپ اھبیئ ا

 اہ ھت ویعمب زیچ رففتخ رکے اال ہی ہک اس ےک اسےنم بیع اظرہ رک دے۔

 ، دبعارلنمح نب امشہس، رضحت ہبقع نب اعرمدمحم نب اشبر، فبہ نب رجری، ٰییحی نب اویب، زیدی نب ایب بیبح :  رافی

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

  

 ایبؿ اجترت فاعمالمت اک :   ابب

 ویعمب زیچ ےتچیب فتق بیع اظرہ رکدانی۔

     404    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالوہاب بً ؿحاک، بكیہ بً ولیذ، معاویہ بً یحٌٰی، مهحول ، سلامیٌ بً موسی، حرضت واثلہ بً اسكع :  راوی

ًِ َمهِحُ  ًٔ َیِحٌَی َع ًِ ُمَعاؤیََة بِ ًُ اِلَولٔیٔذ َع ُة بِ ثََيا َبكٔیَّ أک َحذَّ حَّ َـّ ًُ ال ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب بِ ًٔ ُموَحذَّ ٌَ بِ ًِ وٕل َوُسَلامِیَ َسی َع

ًِ بَاَع َعِيّبا َلِه یُ  َه َيُكوُل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ اِْلَِسَكٔع َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ِيطُ َلِه یَزَِل فٔی َمِكٔت اہللٔ َوَلِه َواثَٔلَة بِ بَيِّ

 َتزَِل اِلَنََلئَٔهُة َتِلَعيُطُ 

نب ٰییحی، وحکمؽ ، امیلسؿ نب ومیس، رضحت فاہلث نب اعقس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک دبعاولاہب نب احضک، ہیقب نب فدیل، اعمفہی 

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس سج ےن بیع دار زیچ بیع اظرہ اظرہ ےئک ریغب رففتخ یک فہ  لسلس اہلل یک انرایگض ںیم 

 رےہ اگ افر رفےتش  لسلس اس رپ تنعل رکےت رںیہ ےگ۔



 

 

 دبعاولاہب نب احضک، ہیقب نب فدیل، اعمفہی نب ٰییحی، وحکمؽ ، امیلسؿ نب ومیس، رضحت فاہلث نب اعقس :  افیر

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

  

 رہتش دار( دیقویں ںیم رفتقی ےس اممتعن ۔)

 ؿاجترت فاعمالمت اک ایب :   ابب

 رہتش دار( دیقویں ںیم رفتقی ےس اممتعن ۔)

     405    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، محنذ بً اسناعیل، ونیع، سؿیاٌ، جابز، قاسه بً عبذالزحنً، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

 ٔ ًُ إ ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ اِلَكأسٔه بِ ٕ َع ًِ َجابٔز ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ِسَنٔعیَل َقا

ُتَٔی بٔالشَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إٔذَا أ ٌَ الئَّيیُّ َػل ٕ َقاَل کَا ًٔ َمِشُعود ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع اِلبَِیٔت َجنٔیّعا ِئی أَِعَلي أَصَِل َع

َم بَِيَيُضِه  ٌِ ُيََفِّ اصَٔیَة أَ  َِّکَ

 یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، اجرب، اقمس نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

ےئل ہک آپ وک ہی دنسپ ہن اھت ہک اؿ ںیم دجایئ فملس ےک اپس بج دیقی الےئ اجےت وت آپ اکی رھگاہن ااھٹک یہ اطع رفامدےتی اس 

 رکادںی ۔

 یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، اجرب، اقمس نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 المت اک ایبؿاجترت فاعم :   ابب

 رہتش دار( دیقویں ںیم رفتقی ےس اممتعن ۔)



 

 

     406    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عؿاٌ، حناد، حهه، مینوٌ بً ابی طبیب، حرضت علی ِّکو :  راوی

 ٕ اد ًِ َحنَّ ٌُ َع ا ثََيا َعؿَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعلٓٔیٕ َقاَل َوَصَب  َحذَّ ًٔ أَبٔی َطبٔیٕب َع ٌٔ بِ ًِ َمِیُنو ًِ اِلَحَهٔه َع اُد َع أَىَِبأَىَا اِلَححَّ

ًٔ َؾبِٔعُت أََحَذصَُنا َؾَكاَل َما َؾَعَل اِلُػََل  َویِ َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه غََُلَمئِن أَ ٌٔ ُقِلُت بِٔعُت أََحَذصَُنأَی َرُسوُل اہللٔ َػل َقاَل  َما

 ُردَّظُ 

 دمحم نب ٰییحی، افعؿ، امحد، مکح، ومیمؿ نب ایب بیبش، رضحت یلع رکؾ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم دف

 ےس الغؾ اطع رفامےئ فہ آسپ ںیم اھبیئ ےھت ںیم ےن اکی چیب دای۔ آپ ےن رفامای دفونں الغومں اک ایک وہا؟ ںیم ےن رعض ایک اؿ ںیم

 اکی ںیم ےن رففتخ رک دای۔ رفامای اےس فاسپ ےل ول۔

 دمحم نب ٰییحی، افعؿ، امحد، مکح، ومیمؿ نب ایب بیبش، رضحت یلع رکؾ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 دیقویں ںیم رفتقی ےس اممتعن ۔رہتش دار( )

     407    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عنز بً ہیاد، عبیذاہلل بً موسی، ابزاہیه، حرضت ابوموسی :  راوی

 َ ًُ ُموَسی أَىَِبأَى ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ إد َحذَّ ًٔ َصیَّ ًُ عَُنَز بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحذَّ ٌَ َع ًٔ عِٔنَزا ًِ كَلٔیٔل بِ ًُ إِٔسَنٔعیَل َع ا إٔبَِزاصٔیُه بِ

َم بَيَِن اِلَوالَٔذةٔ َو  ًِ َُفَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی ُموَسی َقاَل َلَع  َوَلٔذَصا َوبَيَِن اِْلَٔخ َوبَيَِن أَْٔیطٔ بُزَِدَة َع

ایہج،  دیب اہلل نب ومیس، اربا،می، رضحت اوبومیس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل دمحم نب رمع نب 



 

 

 رفامیئ اس صخش رپ وج امں افر افالد ےک درایمؿ افر اھبیئ اھبیئ ےک درایمؿ رفتقی رکے۔

 دمحم نب رمع نب ایہج،  دیباہلل نب ومیس، اربا،می، رضحت اوبومیس :  رافی

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

  

 الغؾ وک رخدی انیل۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ وک رخدی انیل۔

     408    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالنحیذ بً وہب، عذاء بً ْالذ، حرضت عبذ النحیذ بً وہبمحنذ بً بظار، عبادہ بً لیث،  :  راوی

 ًُ ثََيا َعِبُذ اِلَنحٔیٔذ بِ ابٔیٔسیِّ َحذَّ ًُ َلِیٕث َػاحُٔب اِکَْکَ ثََيا َعبَّادُ بِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ اُئ  َحذَّ َوصِٕب َقاَل َقاَل َٔی اِلَعذَّ

 ُ ئ ََ نرُِقٔ ًٔ َصِوَذَة أَ الٔٔذ بِ َْ  ًُ َد َٔی نَٔتابّا َؾإَٔذابِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل ُقِلُت بَلَی َؾأَِِخَ ؾٔیطٔ  َک نَٔتابّا َنتََبطُ َٔی َرُسوُل اہللٔ َػل

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ٕذ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ ُمَحنَّ ًٔ َصِوَذَة ٔم الٔذٔ بِ َْ  ًُ اُئ بِ ََ َصَذا َما اِطتََری اِلَعذَّ اِطتَرَی ٔمِيطُ َعِبّذا أَِو أََمّة 

ََ ِْٔبَثَة بَِیَع اِلُنِشلٔٔه لِٔلُنِشلٔٔه  ََ َغائَٔلَة َو  َداَئ َو

دمحم نب اشبر، ابعدہ نب  ثی، دبعادیجمل نب فبہ، دعاء نب اخدل، رضحت دبع ادیجمل نب فبہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم رضحت دعاء نب اخدل 

فہ وتکمب ہن زپاھؤں وج رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے ےئل رحتری رفامای؟ ںیم ےن اہک ویکں  نب وہذہ ےن رفامای ںیم ںیہمت

ہ ںی رضفر زپاھےیئ۔ اوہنں ےن اکی وتکمب اکنؽ رک ےھجم دای۔ اس ںیم اھت ہی فہ ےہ وج دعاء نب اخدل ےن دمحم رنکؽ اہلل ےس رخدیا۔ 

 ولڈنی رخدیی اس ںیم ہن وکیئ امیبری ےہ ہن وچری اک امؽ ےہ ہن رحاؾ امؽ۔ املسمؿ یک عیب اؿ ےس اکی الغؾ رخدیا ای )اھکل اھت( اکی

 املسمؿ ےس ےہ۔

 دمحم نب اشبر، ابعدہ نب  ثی، دبعادیجمل نب فبہ، دعاء نب اخدل، رضحت دبع ادیجمل نب فبہ :  رافی



 

 

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ وک رخدی انیل۔

     409    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً سعیذ، ابوْالذ، ابً عحَلٌ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنز وبً عاؾ :  راوی

ًُ َسعٔ  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ظٔ َقاَل َقاَل َحذَّ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ٌَ َع ًٔ َعِحََل ًِ ابِ الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو   یٕذ َحذَّ

ِّی أَِسأَلُ  ٔن َه إَٔذا اِطتََری أََحُذُنِه اِلَحارَٔیَة َؾِلَیُكِل اللَُّضهَّ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ يَِر َما َجَبِلَتَضا َعَلِیطٔ َک َرُسوُل اہللٔ َػل َْ يَِرَصا َو َْ

َصا َوَُشِّ َما َجَبِلَتَضا َعَلِیطٔ َوِلَیِذُع بٔاِلبََرَنٔة َوإَٔذا اِطتََری أََحُذُنِه َبٔعيّرا ؾَ  ًِ َُشِّ ِذ بٔٔذِرَوةٔ َسَيأمطٔ َوِلَیِذُع َوأَعُوذُ بَٔک ٔم ُْ ِ ِلَیأ

 بٔاِلبََرَنٔة َوِلَیُكِل ٔمِثَل َذلَٔک 

اہلل نب دیعس، اوباخدل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع فنب اعص رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای بج دبع 

مت ںیم وکیئ ابدنی رخدیے وت ہی داع امےگن اے اہلل ! ںیم آپ ےس نکاؽ رکات وہں ایکس الھبیئ یک افر ایکس رستش ںیم وج الھبیئ آپ 

یک انپہ اماتگن وہں اےکس رش ےس افر ایکس رستش ںیم وج رش آپ ےن راھک اس ےس افر ربتک یک داع امےگن افر بج ےن ریھک ااکس افر آپ 

 مت ںیم ےس وکیئ افٹن رخدیے وت ایکس وکاہؿ ابالیئ ہصح ےس ڑکپ رک ربتک یک داع امےگن افر ہی ذموکر داع یھب امےگن ۔

 ف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع فنب اعصدبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، انب الجعؿ، رمع :  رافی

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

  

 عیب رصػ افر اؿ زیچفں اک ایبؿ ںیہنج دقن یھب مک فشیب انچیب درتس ہ ںی ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ںیہنج دقن یھب مک فشیب انچیب درتس ہ ںی ۔ عیب رصػ افر اؿ زیچفں اک ایبؿ

     410    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ہظاو بً عنار، نَص بً علی، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی،  :  راوی

 مالک بً او ض، اميرالنوميين سیذىا عنز بً الخلاب

ًُ َحذَّ  ُذ بِ ًُ َعلٓٔیٕ َوُمَحنَّ إر َوَنَِصُ بِ ًُ َعنَّ ٕذ َوصَٔظاُو بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ٌُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا ُسِؿَیا بَّاحٔ َقالُوا َحذَّ  الؼَّ

ٌٔ اليََِّصٔ  ًٔ اِلَحَذثَا ًٔ أَِؤض بِ ًِ َمالٔٔک بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع أب َيُكوُل َقاَل َرُسوُل اہللٔ بِ ًَ اِلَخلَّ یِّ َقاَل َسنِٔعُت عَُنَز بِ

ََّ َصاَئ َو  ٔ  َصاَئ َوَصاَئ َواِلبُرُّ بٔاِلبُرِّ رٔبّا إ
ََّ ٔ َصٔب رٔبّا إ َصُب بٔالذَّ َه الذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََّ َصاَئ َػل ٔ ٔ رٔبّا إ ٔعير ٔعيرُ بٔالظَّ َصاَئ َوالظَّ

ََّ َصاَئ َوَصاَئ  َوَصاَئ  ٔ ٔ رٔبّا إ ِنز ِنزُ بٔالتَّ  َوالتَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اشہؾ نب امعر، رصن نب یلع، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، امکل نب افس، اریماوملنینم دیسان

رفامای نکان نکےن ےک وعض نکد ےہ رگم اہوھتں اہ ھت رمع نب اباطخب ایبؿ رفامےت ںیہ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 اچیب اجےئ وت نکد ہ ںی افر دنگؾ دنگؾ ےک وعض افر وج وج ےک وعض نکد ےہ اال ہی ہک اہوھتں اہ ھت وہ افر وجھکر وجھکر ےک وعض نکد ےہ اال

 ہی ہک اہوھتں اہ ھت وہ۔

یلع، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، امکل نب اف س،  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اشہؾ نب امعر، رصن نب :  رافی

 اریماوملنینم دیسان رمع نب اباطخب

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 شیب انچیب درتس ہ ںی ۔عیب رصػ افر اؿ زیچفں اک ایبؿ ںیہنج دقن یھب مک ف

     411    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

حنیذ بً مشعذہ، یزیذ بً زریع، محنذ بً ْالذ بً ْذاغ، اسناعیل بً علیہ، سلنہ بً علكنہ، محنذ بً  :  راوی



 

 

 بیذسيریً ، مشله بً يشار، عبذاہلل بً عبیذ، حرضت مشله بً يشار اور عبذاہلل بً ع

ًٔ َْٔذإغ َحذَّ  الٔٔذ بِ َْ  ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ُزَریِٕع ح و َحذَّ ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ َمِشَعَذَة َحذَّ ثََيا حَُنِیُذ بِ ََ َحذَّ َة َقا ًُ عَُلیَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل ابِ

ًَ أَ  ًُ ٔسيرٔی ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ نٔیِٔمُّ َحذَّ ًُ َعِلَكَنَة التَّ ثََيا َسَلَنُة بِ ََ َجَنَع َحذَّ ثَاُظ َقا ًَ عُبَِیٕذ َحذَّ ًَ َيَشإر َوَعِبَذ اہللٔ بِ ٌَّ ُمِشلَٔه بِ

ثَُضِه عَُباَدةُ  ا فٔی بٔیَعٕة َؾَحذَّ ا فٔی َنئیَشٕة َوإٔمَّ أمٔت َوُمَعاؤَیَة إٔمَّ ًٔ الؼَّ أمٔت َؾَكاَل َقاَل ىََضاىَا اِلَنِيزُٔل بَيَِن عَُباَدَة بِ ًُ الؼَّ بِ

َصٔب َواِلبُرِّ بٔاِلبُرِّ َوالَرُسوُل ا َصٔب بٔالذَّ ًِ بَِیٔع اِلَورٔٔم بٔاِلَورٔٔم َوالذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع ٔ ہللٔ َػل ِنز ٔ َوالتَّ ٔعير ٔ بٔالظَّ ٔعير ظَّ

 َ ٌِ ى ٔ َقاَل أََحُذصَُنا َواِلنِٔلٔح بٔاِلنِٔلٔح َوَلِه َيُكِلُط اِْلَِخُ َوأََمَزىَا أَ ِنز ـَ ٔطَِْيابٔالتَّ ٔعيَر بٔاِلبُرِّ یَّذا بَٔیٕذ َنِی ٔ َوالظَّ ٔعير  بٔیَع اِلبُرَّ بٔالظَّ

دیمح نب دعسمہ، زیدی نب زرعی، دمحم نب اخدل نب دخاش، اامسلیع نب ہیلع، ہملس نب  ہمقل، دمحم نب ریسنی ، ملسم نب اسیر، دبعاہلل نب 

 ےہ ہک رضحت ابعدہ نب اصث  افر رضحت اعمفہی وہیدویں ای اسیعویئں  دیب، رضحت ملسم نب اسیر افر دبعاہلل نب  دیب ےس رفاتی

ےک رگےج ںیم عمج وہےئ وت رضحت ابعدہ ےن دحثی ایبؿ یک رفامای اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اچدنی وک اچدنی 

افر وھچاہرے وک وھچاہرے ےک وعض ےک وعض افر نکےن وک نکےن ےک وعض افر دنگؾ وک دنگؾ ےک وعض افر وج وک وج ےک وعض 

رففتخ رکےن ےس عنم رفامای۔ اکی رافی ےن ہی یھب اہک ہک افر کمن وک کمن دفرسے ےس کمن اک ذترکہ ہ ںی ایک افر ںیمہ مکح دای ہک 

 دنگؾ وج ےک وعض افر وج دنگؾ ےک وعض دقن در دقن ح ےس اچںیہ )یمک یشیب ےک اس ھت ںیچیب( ۔

دی نب زرعی، دمحم نب اخدل نب دخاش، اامسلیع نب ہیلع، ہملس نب  ہمقل، دمحم نب ریسنی ، ملسم نب اسیر، دیمح نب دعسمہ، زی :  رافی

 دبعاہلل نب  دیب، رضحت ملسم نب اسیر افر دبعاہلل نب  دیب

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

  

 المت اک ایبؿاجترت فاعم :   ابب

 عیب رصػ افر اؿ زیچفں اک ایبؿ ںیہنج دقن یھب مک فشیب انچیب درتس ہ ںی ۔

     412    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، يعلی بً عبیذ، ؾـیل بً غزواٌ، ابً ابی نعیه، ابوہزیزہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ُ ثََيا أَب ًِ َحذَّ ًٔ أَبٔی نُِعٕه َع ًِ ابِ ٌَ َع ًُ َغزَِوا ِیُل بِ ـَ ثََيا ُؾ ًُ عُبَِیٕذ َحذَّ ثََيا َيِعلَی بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ًِ الئَّيیِّ  و بَِْکٔ بِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع

عٔ  َصٔب َوالظَّ َصَب بٔالذَّ ةٔ َوالذَّ َـّ َة بٔاِلٔؿ َـّ َه َقاَل اِلٔؿ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َواِلٔحِيَلَة بٔاِلٔحِيَلٔة ٔمِثَّل بٔنِٔثٕل َػل ٔعير  يَر بٔالظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی نب  دیب، لیضف نب زغفاؿ، انب ایب میعن، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےل وج افر دنگؾ ےک دبےل دنگؾ ربارب ربارب اچیب رکف۔فملس ےن رفامای اچدنی ےک دبےل اچدنی افر نکےن ےک دبےل نکان افر وج ےک دب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی نب  دیب، لیضف نب زغفاؿ، انب ایب میعن، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اک ایبؿ اجترت فاعمالمت :   ابب

 عیب رصػ افر اؿ زیچفں اک ایبؿ ںیہنج دقن یھب مک فشیب انچیب درتس ہ ںی ۔

     413    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، عبذہ بً سلامیٌ، محنذ بً عنزو، ابوسلنہ، ابی سعیذ، حرضت ابوسعیذ :  راوی

ثََيا  یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ َّی اہللَُحذَّ ٌَ الئَّيیُّ َػل ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َقاَل کَا ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًٔ َعِنزٕو َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ  َعِبَذةُ بِ

ٔ اِلَحِنٔع َؾَيِشتَِبذُٔل بٔطٔ َتِنّزا صَُو أَكَِیُب ٔمِيُط َوىَزٔیُذ فٔی ا ًِ َتِنز َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َیزُِزُقَيا َتِنّزا ٔم ٔ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِعز لشِّ

یيَ  ِرَصٔه َوالذِّ ِرَصُه بٔالذِّ ََ دِٔرَصْه بٔذِٔرَصَنئِن َوالذِّ ٕ بَٔؼاَعئِن َو ََ َيِؼلُُح َػاُع َتِنز َه  َل بَِيَيُضَنا َعَلِیطٔ َوَسلَّ ـِ ََ َؾ یَيارٔ  اُر بٔالذِّ

ََّ َوِزىّا ٔ  إ

 نب رمعف، اوبہملس، ایب دیعس، رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ وجھکر اوبرکبی، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم

دےتی مہ اس ےک دبہل ںیم ایھچ وجھکر ےل ےتیل افر اینپ وجھکر ھچک زایدہ دے دےتی وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

درتس ہ ںی افر اکی درمہ اکی درمہ ےک وعض اکی ارشیف اکی ارشیف ےک وعض نج اک اکی اصع وجھکر دف اصع ےک وعض انچیب 

 فزؿ ربارب وہ یسک رطػ یھب زایدہ انچیب درتس ےہ ۔



 

 

 اوبرکبی، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، ایب دیعس، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 اؿ ولوگں یک دلیل وج ےتہک ںیہ ہک نکد اداھر یہ ںیم ےہ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ولوگں یک دلیل وج ےتہک ںیہ ہک نکد اداھر یہ ںیم ےہ۔

     414    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، ابی ػالح، ابوہزیزہ، حرضت ابوہزیزہمحنذ بً ػباح، سؿیا :  راوی

 ًِ ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا بَّأح َحذَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َسنِٔعُت أَبَا  َحذَّ

ًَ َعبَّإض َيُكوُل غَيَِر َذلَٔک َقاَل أََماَسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیَّ َيُكوُل ال ِّی َسنِٔعُت ابِ ٔن یَيارٔ َؾُكِلُت إ یَياُر بٔالذِّ ِرَصٔه َوالذِّ ِرَصُه بٔالذِّ ِّی  ذِّ ٔن إ

ًِ َرُسؤل اہللٔ ٔف أََطِیْئ َسنِٔعَتطُ ٔم ِ ًِ َصَذا الَّٔذی َتُكوُل فٔی الَصَّ بٔرِنٔی َع ِْ ًَ َعبَّإض َؾُكِلُت أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلكٔیُت ابِ  َػل

ًِ َرُسؤل اہللٔ َػ  ََ َسنِٔعُتُط ٔم ًِ أَِو َطِیْئ َوَجِذَتطُ فٔی نَٔتأب اہللٔ َؾَكاَل َما َوَجِذتُطُ فٔی نَٔتأب اہللٔ َو َه َوَکٔه َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ل

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ ًُ َزیِٕذ أَ بََرنٔی أَُساَمُة بِ ِْ َْةٔ أَ ََّنا الزِّبَا فٔی الئَّشی َه َقاَل إٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ   َػل

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ایب اصحل، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ںیم ےن اوبدیعس دخری وک ہی رفامےت انس

ںیم ےن اہک ںیم ےن انب ابعس ےس ھچک افر ابت ینس ےہ وت اوبدیعس دخری  درمہ درمہ ےک وعض ارشیف ارشیف ےک وعض انچیب اجزئ ےہ۔

ےن اہک ونس! ںیم انب ابعس ےس الم افر ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ہی وج آپ عیب رصػ ےک قلعتم ےتہک ںیہ اےکس قلعتم اتبےیئ۔ آپ ےن 

رک ےک اھجمس ےہ ک ےن ےگل ہی ہلئسم ہن ںیم ےن اہلل یک  اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک انس ےہ ای اہلل یک اتکب ںیم وغر

اتکب ںیم وغر رک ےک اھجمس ہن وخد اہلل ےک رنکؽ ےس انس اہتبل )رضحت( ااسہم نب زدی ےن ےھجم اتبای ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای نکد 

 اداھر ںیم یہ ےہ ۔



 

 

 وبرہریہ، رضحت اوبرہریہدمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ایب اصحل، ا :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ولوگں یک دلیل وج ےتہک ںیہ ہک نکد اداھر یہ ںیم ےہ۔

     415    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عبذہ، حناد بً زیذ، سلامیٌ بً علی، حرضت ابوالحوزاء :  راوی

ًِ أَبٔی اِلحَ  ًٔ َعلٓٔیٕ الزِّبِعٔیِّ َع ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ ًُ َعِبَذَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ٔف َحذَّ ِ ِوَزأئ َقاَل َسنِٔعُتُط َیأُِمزُ بٔالَصَّ

ًَ عَ  َُّط بََلَػىٔی َيِعىٔی ابِ ًِ َذلَٔک َؾَلكٔيُتُط بَٔنهََّة َؾُكِلُت إٔى َُّط َرَجَع َع ُث َذلَٔک َعِيُط ثُهَّ بََلَػىٔی أَى ََّک َرَجِعَت َقاَل َنَعِه بَّإض َویَُحذَّ أَى

َّی اہللُ  ًِ َرُسوُل اہللٔ َػل ُث َع ٌَ َذلَٔک َرأِّیا ٔمىِّی َوصََذا أَبُو َسٔعیٕذ یَُحذِّ ََّنا کَا ٔف إٔى ِ ًِ الَصَّ َُّط ىََهی َع َه أَى   َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، امیلسؿ نب یلع، رضحت اوباوجلزاء رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس وک انس ہک رصػ وک اجزئ رقار 

ر اہک ےھجم ولعمؾ وہا ہک آپ ےن روجع دےتی ںیہ رھپ ےھجم ولعمؾ وہا ہک اوہنں ےن اس ےس روجع رکایل ےہ ںیم ہکم ںیم اؿ ےس الم اف

رکایل ےہ۔ رفامےن ےگل یج اہں ہی ریمی راےئ یھت افر اؿ اوبدیعس ےن ےھجم اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی انسیئ ہک 

 آپ ےن رصػ ےس عنم رفامای )بج ربارب ربارب ای دقن در دقن ہن وہ( ۔

 ؿ نب یلع، رضحت اوباوجلزاءادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، امیلس :  رافی

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

  

 نکےن وک اچدنی ےک دبہل رففتخ رکان۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 نکےن وک اچدنی ےک دبہل رففتخ رکان۔

     416    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، مالک بً اوض بً حذثاٌ، حرضت عنز :  راوی

ًَ أَِؤض  ًِ الزُّصِزٔیِّ َسنَٔع َمالَٔک بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌٔ َيُكولُ  َحذَّ ًٔ اِلَحَذثَا َسنِٔعُت  بِ

ََّ َصاَئ َوصَاَئ َقاَل  ٔ َصُب بٔاِلَورٔٔم رٔبّا إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه الذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َسنِٔعُت  عَُنَز َيُكوُل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل أَبُو بَِْکٔ بِ

َصُب بٔاِلَورٔٔم اِحَؿُووا ٌَ َيُكوُل الذَّ  ُسِؿَیا

ہنییع، زرہی، امکل نب افس نب دحتبؿ، رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب

فملس ےن رفامای نکےن وک اچدنی ےک وعض رففتخ رکان نکد ےہ اال ہی ہک دقن در دقن وہ اوبرکب نب ہبیش رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ ایفسؿ 

  وعض رفامای ےہ )ینعی االتخػ  سن ےک ابفوجد اداھر وک نکد رفامای ےہ( ۔وک ہی ےتہک انس اید رانھک نکےن وک اچدنی ےک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، امکل نب افس نب دحتبؿ، رضحت رمع :  رافی

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

  

 المت اک ایبؿاجترت فاعم :   ابب

 نکےن وک اچدنی ےک دبہل رففتخ رکان۔

     417    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ابً طہاب، مالک بً اوض، حرضت مالک بً اوض حذثاٌ :  راوی

ًُ َسِعٕذ  ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔ َقاَل أَِقَبِلُت أَُقوُل َحذَّ ًٔ اِلَحَذثَا ًٔ أَِؤض بِ ًِ َمالٔٔک بِ ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ َع

 ُ أب أَرٔىَا َذَصَبَک ث ًٔ اِلَخلَّ ًُ عُبَِیٔذ اہللٔ َوصَُو عِٔيَذ عَُنَز بِ َراصَٔه َؾَكاَل كَِلَحُة بِ ُف الذَّ ٔ َْ ًِ َيِؼ ازٔىَُيا َم َْ هَّ ائِتَٔيا إَٔذا َجاَئ 

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ نُِعٔلَک  ٌَّ إَٔلِیطٔ َذَصَبطُ َؾإٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل اِلَورُٔم  َورَٔقَک َؾَكاَل عَُنزُ لََکَّ َواہللٔ َلُتِعٔلَييَّطُ َورَٔقطُ أَِو َلتَرُدَّ َػل



 

 

ََّ َصاَئ َوَصاَئ  ٔ َصٔب رٔبّا إ  بٔالذَّ

نب افس، رضحت امکل نب افس دحتبؿ ےتہک ںیہ ںیم ہی اتہک وہا آای ہک وکؿ درامہ یک عیب دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، امکل 

رصػ رکے اگ ،ہحل نب  دیب اہلل رضحت رمع نب اطخب ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ک ےن ےگل اانپ نکان ںیمہ داھکؤ رھپ رہھٹ رک آان بج امہرا 

رفامای رہسگ ہ ںی دخبا ای مت اوکس اچدنی ایھب دف ای اس اک نکان اےس فاسپ رک  زخایچن آےئ اگ وت مہ درامہ ددیںی ےگ۔ اس رپ رضحت رمع ےن

 دف اس ےئل ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اچدنی نکےن ےک وعض رففتخ رکان نکد ےہ اال ہی ہک دقن در دقن وہ۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، امکل نب افس، رضحت امکل نب افس دحتبؿ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نکےن وک اچدنی ےک دبہل رففتخ رکان۔

     418    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

اض، عباض بً عثناٌ بً طاؾع، عنز بً محنذ بً علی بً ابی كالب، ابواسحل ، طاؾعی، ابزاہیه بً محنذ بً عب :  راوی

 حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ

ًِ أَبٔیطٔ اِلَعبَّأض  ثَىٔی أَبٔی َع ًٔ اِلَعبَّأض َحذَّ ٔذ بِ ًُ ُمَحنَّ اؾٔعٔیُّ إٔبَِزاصٔیُه بِ
ثََيا أَبُو إِٔسَحَل الظَّ ًِ عَُنَز َحذَّ ًٔ َطاؾٕٔع َع ٌَ بِ ًٔ عُِثَنا  بِ

ًٔ مُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ بِ ٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی كَالٕٔب َع ًٔ َعلٔیِّ بِ ٔذ بِ یَيارٔ َحنَّ یَياُر بٔالذِّ َه الذِّ

ؾِ  ٔ َْ ًِ کَاىَِت َلُط َحاَجْة بَٔورٕٔم َؾِلَیِؼ َل بَِيَيُضَنا َؾَن ـِ ََ َؾ ِرَصٔه  ِرَصُه بٔالذِّ ًِ کَاىَِت َلُط َحاَجْة بَٔذَصٕب َوالذِّ َضا بَٔذَصٕب َوَم

ُف َصاَئ َوَصاَئ  ِ ِؾَضا بٔاِلَورٔٔم َوالَصَّ ٔ َْ  َؾِلَیِؼ

اوب ااحسؼ ، اشیعف، اربا،می نب دمحم نب ابعس، ابعس نب امثعؿ نب اشعف، رمع نب دمحم نب یلع نب ایب اطبل، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارشیف ارشیف ےک وعض افر درمہ درمہ ےک وعض وچیب وت اؿ ںیم رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص

یمک یشیب ہن وہ سج وک اچدنی یک رضفرت وہ فہ اس وک نکےن ےک وعض افر سج وک نکےن یک رضفرت وہ فہ اوکس اچدنی ےک وعض ےل 



 

 

 ےل افر عیب وت رصػ اہوھتں اہ ھت وہان رضفری ےہ۔

اوباقحس ، اشیعف، اربا،می نب دمحم نب ابعس، ابعس نب امثعؿ نب اشعف، رمع نب دمحم نب یلع نب ایب اطبل، رضحت یلع رکؾ اہلل  :  رافی

 فہہج

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

  

 اچدنی ےک وعض نکان افر نکےن ےک وعض اچدنی انیل۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی ےک وعض نکان افر نکےن ےک وعض اچدنی انیل۔

     419    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

اسحل بً ابزاہیه بً حبیب، سؿیاٌ بً ونیع، محنذ بً عبیذ بً ثعلبہ، عنزو بً عبیذ، علاء بً سائب، سناک،  :  راوی

 ر، حرضت ابً عنزسعیذ بً جبي

ًٔ َثِعَلَبَة اِلحٔنَّ  ًُ عُبَِیٔذ بِ ُذ بِ ًُ َونٔیٕع َوُمَحنَّ ٌُ بِ ًٔ َحبٔیٕب َوُسِؿَیا ًُ إٔبَِزاصٔیَه بِ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًُ َحذَّ ثََيا عَُنزُ بِ انٔیُّ َقالُوا َحذَّ

 ََ ائٔٔب أَِو ٔسَناْک َو ًُ الشَّ ثََيا َعَلاُئ بِ َياؾٔٔسیُّ َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل ُنِيُت عُبَِیٕذ اللَّ ًِ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ ََّ ٔسَناکّا َع ٔ  أَِعَلُنطُ إ

َراصٔٔه َوال ًِ الذَّ ىَاىٔيَر ٔم َصٔب َوالذَّ
ًِ الذَّ َة ٔم َـّ ةٔ َواِلٔؿ َـّ ًِ اِلٔؿ َصَب ٔم ُذ الذَّ ُْ ٔ أَبٔیُع اِْلٔبَٔل َؾهُِيُت آ ىَاىٔير ًِ الذَّ َراصَٔه ٔم ذَّ

ِذَت أََحَذصَُنا َوأَِعَلِیَت اِْلَِخَ َؾََل ُتَؿارِٔم َػاحَٔبَک َؾَشأَِلُت ال َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل إَٔذا أَ َوبَِيَيَک َوبَِيَيطُ  ئَّيیَّ َػل

ًُ َسَلَنةَ  ادُ بِ ًُ إِٔسَحَل أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ٕ  َلِبْص َحذَّ ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ ٕب َع ًٔ َْحِ ًِ ٔسَنأک بِ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىَِحَوظُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ  َع

ااحسؼ نب اربا،می نب بیبح، ایفسؿ نب فعیک، دمحم نب  دیب نب ہبلعث، رمعف نب  دیب، اطعء نب اس،ب، امسک، دیعس نب ریبج، رضحت انب 

امےت ںیہ ںیم افٹن رففتخ ایک رکات اھت وت ںیم اچدنی )وج تمیق ںیم ےط وہ ( ےک وعض نکان افر یھبک نکان )وج تمیق ںیم ےط رمع رف



 

 

وہات اےکس( وعض اچدنی افر درامہ ےک وعض ارشایفں افر ارشںویفں ےک وعض درامہ ےل اتیل اھت رھپ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

امای بج نکان اچدنی ںیم ےس اکی زیچ ول افر دفرسی دف وت اےنپ اسیھت ےس ایسی احتل ںیم دجا ہن وہ ہک اہمترے ےس وپاھچ وت آپ ےن رف

درایمؿ ھچک کٹھک افر اابتشہ وہ )ہکلب اعمہلم ابلکل اصػ رک ےک افر اسحب ےب ابؼ رک ےک دجا وہ(۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ 

 رمفی ےہ۔

ایفسؿ نب فعیک، دمحم نب  دیب نب ہبلعث، رمعف نب  دیب، اطعء نب اس،ب، امسک، دیعس نب ریبج،  اقحس نب اربا،می نب بیبح، :  رافی

 رضحت انب رمع

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

  

 درامہ افر ارشایفں وتڑےن ےس اممتعن ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 درامہ افر ارشایفں وتڑےن ےس اممتعن ۔

     420    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، سویذ بً سعیذ، ہاروٌ بً اسحل، معتنز بً سلامیٌ، محنذ بً ؾـاء، علكنہ بً عبذاہلل ،  :  راوی

 حرضت عبذاہلل بً مشعود

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ ُمَحنَّ َحذَّ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا اِلُنِعَتنٔزُ بِ ًُ إِٔسَحَل َقالُوا َحذَّ ٌُ بِ ًُ َسٔعیٕذ َوَصاُرو ًٔ أَبٔی َطِيَبَة َوُسَویُِذ بِ ٔذ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ًِ أَبٔیطٔ َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َع ًِ َعِلَكَنَة بِ ًِ أَبٔیطٔ َع إئ َع ـَ ًِ َنرِسٔ ٔسهَّٔة اِلُنِشلٔنٔيَن َؾ َه َع َوَسلَّ

ًِ بَإِٔض  ََّ ٔم ٔ  اِلَحائٔزَةٔ بَِيَيُضِه إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، نکدی نب دیعس، اہرفؿ نب ااحسؼ ، رمتعم نب امیلسؿ، دمحم نب اضفء،  ہمقل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد 

 فملس ےن املسمؿ اک راجئ ہکس وتڑےن ےس عنم رفامای اال ہی ہک روبجری وہ۔ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، نکدی نب دیعس، اہرفؿ نب اقحس، رمتعم نب امیلسؿ، دمحم نب اضفء،  ہمقل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی

 دوعسد

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

  

 اتزہ وجھکر وھچاہرے ےک وعض انچیب۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اتزہ وجھکر وھچاہرے ےک وعض انچیب۔

     421    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

یزیذ، موَی اسود بً سؿیاٌ، حرضت ابوعیاغ  علی بً محنذ، ونیع، اسحل بً سلامیٌ، مالک بً اىص، عبذاہلل بً :  راوی

 زیذ

ًِ عَ  ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ََ َحذَّ ٌَ َقا ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َونٔیْع َوإِٔسَحُل بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٔ َحذَّ ًٔ َیزٔیَذ َمِوََی اِْلَِسَود ِبٔذ اہللٔ بِ

ٌَّ َزیِّذا أَبَا َعیَّ  ٌَ أَ ًٔ ُسِؿَیا ِلٔت بِ أئ بٔالشُّ ـَ َرأئ اِلبَِی
ٔ
ًِ اِطت إؾ َع ًَ أَبٔی َوقَّ َُّط َسأََل َسِعَذ بِ بَرَُظ أَى ِْ إغ َمِوَّی لَٔبىٔی ُزصَِزَة أَ

َّی ِّی َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٔن اُئ َؾَيَضانٔی َعِيُط َوَقاَل إ ـَ ُل َقاَل اِلبَِی ـَ ًِ  اہللُ َؾَكاَل َلُط َسِعْذ أَیَُّتُضَنا أَِؾ َه ُسئَٔل َع َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ًِ َذلَٔک  ٔ َؾَكاَل أَیَِيُكُؽ الزُّكَُب إَٔذا یَبَٔص َقالُوا َنَعِه َؾَيَهی َع ِنز َرأئ الزُّكَٔب بٔالتَّ
ٔ
 اِطت

یب یلع نب دمحم، فعیک، ااحسؼ نب امیلسؿ، امکل نب اسن، دبعاہلل نب زیدی، ومیل انکد نب ایفسؿ، رضحت اوبایعش زدی ےن دعس نب ا

فاقص ےس وپاھچ ہک دیفس وہیگں وج ےک وعض رخدیان اسیک ےہ؟ وت دعس ےن اؿ ےس اہک اؿ ںیم رتہب زیچ وکؿ یس ےہ ؟ ںیم ےن اہک دیفس 

وہیگں۔ آپ ےن ےھجم اس ےس عنم رفامای افر اہک ںیم ےن رنکؽ اہلل ےس انس آپ ےس وپاھچ ایگ ہک اتزہ وجھکر وھچاہرہ ےک وعض رخدیان اسیک 

 امای اتزہ وجھکر بج کشخ وہی وت مک وہ اجےئ ی؟ ولوگں ےن رعض ایک یج اہں ! آپ ےن اس ےس عنم رفام دای۔ےہ؟ آپ ےن رف

 یلع نب دمحم، فعیک، اقحس نب امیلسؿ، امکل نب اسن، دبعاہلل نب زیدی، ومیل انکد نب ایفسؿ، رضحت اوبایعش زدی :  رافی



 

 

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

  

 زماہنب افر احمہلق ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 زماہنب افر احمہلق ۔

     422    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح ، لیث بً سعذ، ىاؾع، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ َّیَحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ اہللُ َعَلِیطٔ  بِ

ٌِ کَاىَِت ىَِخَّل بَٔتنِ  ٔ ٌِ َیبٔیَع الزَُّجُل َتِنَز َحائٔٔلطٔ إ ًِ اِلُنزَابََئة َواِلُنزَابََيُة أَ َه َع ٌِ یَبٔیَعطُ بٔزَبٔیٕب َنِیَّل َوَسلَّ ّما أَ ٌِ کَاىَِت َِّکِ ٔ ٕ َنِیَّل َوإ ز

ًِ َذلَٔک کُلِّطٔ  ٌِ َیبٔیَعطُ بٔهَِیٔل كََعاوٕ ىََهی َع ٌِ کَاىَِت َزِرّعا أَ ٔ  َوإ

اہنب ےس عنم رفامای دمحم نب رحم ،  ثی نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زم

افر زماہنب ہی ےہ ہک آدیم اےنپ ابغ یک وجھکر یلت وہیئ وجھکر ےک دبہل ںیم ادنازے ےس ےچیب افر اےنپ اوگنرفں وک ان یپ وہیئ شمشک ےک 

 دبےل ںیم ادنازے ےس ےچیب افر یتیھک وک انےپ وہےئ اانج ےک دبےل ادنازے ےس ےچیب۔ آپ ےن اؿ بس ےس عنم رفامای۔

  نب رحم ،  ثی نب دعس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمعدمحم :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 زماہنب افر احمہلق ۔

     423    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ازہز بً مزواٌ، حناد بً زیذ، ایوب، ابی زبير، سعیذ بً ميياء، جابز بً عبذاہلل :  یراو

ًُ ٔميَيا ٔ َوَسٔعیُذ بِ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًِ أَیُّوَب َع ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ٌَ َحذَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَصزُ بِ ٌَّ َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ أَ ٔ بِ ًِ َجابٔز َئ َع

ًِ اِلُنَحاَقَلٔة َواِلُنزَابََيةٔ َرُسوَل ا َه ىََهی َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ہللٔ َػل

ازرہ نب رمفاؿ، امحد نب زدی، اویب، ایب زریب، دیعس نب انیمء، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن احمہقل افر زماہنب ےس عنم رفامای۔

 زرہ نب رمفاؿ، امحد نب زدی، اویب، ایب زریب، دیعس نب انیمء، اجرب نب دبعاہللا :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 زماہنب افر احمہلق ۔

     424    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہياد بً َسی، ابواحوؾ، كارم بً عبذالزحنً، سعیذ بً مشیب، حرضت راؾع بً ْذیخ :  راوی

ًٔ اِلنُ  ًِ َسٔعیٔذ بِ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ كَارٔٔم بِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ ذٔ َحذَّ َْ  ًٔ ًِ َراؾٔٔع بِ یٕخ َشیِّٔب َع

ًِ اِلُنَحاَقَلٔة َواِلُنزَابََيةٔ  َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل

انہد نب رسی، اوباوحص، اطرؼ نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع 

 امایفآہل فملس ےن احمہلق افر زماہنب ےس عنم رف

 انہد نب رسی، اوباوحص، اطرؼ نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

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

  



 

 

 عیب رعاای۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 عیب رعاای۔

     425    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، ساله، حرضت زیذ بً ثابت :  راوی

ًِ الزُّصِزٔیِّ عَ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّاحٔ َقا ًُ الؼَّ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحذَّ ثَىٔی  ًِ َسالٕٔه َع أَبٔیطٔ َقاَل َحذَّ

َؽ فٔی اِلَعَزایَا َّْ َه َر َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًُ ثَابٕٔت أَ  َزیُِذ بِ

اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت زدی نب تبن  ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع 

 ےن رعاای یک رتصخ دی۔فآہل فملس 

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت زدی نب تبن  :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 عیب رعاای۔

     426    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، یحٌٰی، ابً سعیذ، ىاؾع، عبذاہلل بً عنز حرضت زیذ بً ثابت :  راوی

ًِ َعِبٔذ اہللٔ  ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ یَِحٌَی بِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحذَّ ثَىٔی َزیُِذ  بِ َّطُ َقاَل َحذَّ عَُنَز أَى

ٔػَضا َتِنّزا َقا َؽ فٔی بَِیٔع اِلَعزٔیَّٔة بََٔخِ َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِر ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًُ ثَابٕٔت أَ ٌِ َيِظتَرَٔی الزَُّجُل بِ َل َیِحٌَی اِلَعزٔیَُّة أَ



 

 

ٔػَضا َتِنّزاثََنَز اليََّخََلٔت بَٔلَعاؤ أَصِلٔطٔ ُر   كَّبا بََٔخِ

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی، انب دیعس، انعف، دبعاہلل نب رمع رضحت زدی نب تبن  رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

ےہ ہک رمد  فملس ےن رعہی وک ادنازا اس ےک ربارب وجھکر ےک وعض رففتخ رکےن یک ااجزت دی۔ رضحت  یح رفامےت ںیہ ہک رعاای ہی

ء ہن ےک اھکےن ےئلیک وجھکرفں ےک درتخ رخدیے افر اس ےک دبےل ںیم ادنازا اینت یہ وجھکرںی دے ۔

 

 
ہ ل
 اےنپ ا

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی، انب دیعس، انعف، دبعاہلل نب رمع رضحت زدی نب تبن  :  رافی

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

  

 اجونر وک اجونر ےک دبہل ںیم اداھر انچیب۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر وک اجونر ےک دبہل ںیم اداھر انچیب۔

     427    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 وبہ، قتادہ، حشً، حرضت سنزہ بً جيذبعبذاہلل بً سعیذ، عبذہ بً سلامیٌ، سعیذ بً ابی رع :  راوی

ًِ َقَتاَدَة  وبََة َع ًٔ أَبٔی رَعُ ًِ َسٔعیٔذ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًٔ َحذَّ ًِ َسُنَزَة بِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َّْة ُجِيَذٕب أَ ٌٔ َنٔشی ٌٔ بٔاِلَحَیَوا ًِ بَِیٔع اِلَحَیَوا  َه ىََهی َع

دبع اہلل نب دیعس، دبعہ نب امیلسؿ، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجونر وک اجونر ےک دبہل ںیم اداھر ےنچیب ےس عنم رفامای۔

 دبعاہلل نب دیعس، دبعہ نب امیلسؿ، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

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

  



 

 

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر وک اجونر ےک دبہل ںیم اداھر انچیب۔

     428    حذیث                               ذ دووجل  :  جلذ

 عبذاہلل بً سعیذ، حؿؽ بً غیاث، ابوْالذ، ححاد، ابی زبير، حرضت جابز :  راوی

ٔ عَ  ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًِ َححَّإد َع الٕٔذ َع َْ ًُ غَٔیإث َوأَبُو  ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َّی ًِ َجاَحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٕ أَ بٔز

َّْة  َصُط َنٔشی ٌٔ َواحّٔذا بٔاثَِيئِن یَّذا بَٔیٕذ َوَِّکٔ ََ بَأَِض بٔاِلَحَیَوا  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل 

فآہل فملس دبع اہلل نب دیعس، صفح نب ایغث، اوباخدل، اجحج، ایب زریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع 

 ےن رفامای اکی اجونر وک دف اجونرفں ےک دبہل اہوھتں اہ ھت رففتخ رکےن ںیم وکیئ رحج ہ ںی افر اداھر وک دنسپ ہن رفامای۔

 دبعاہلل نب دیعس، صفح نب ایغث، اوباخدل، اجحج، ایب زریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 اجونر وک اجونر ےک دبہل ںیم مک فشیب نکیل دقن انچیب۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر وک اجونر ےک دبہل ںیم مک فشیب نکیل دقن انچیب۔

     429    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوعنز، حؿؽ بً عنز، عبذالزحنً بً مہذی، حناد بً سلنہ، ثابت، حرضت اىص نَص بً علی، حشين بً رعوہ، :  راوی

ًُ عُ  ثََيا أَبُو عَُنَز َحِؿُؽ بِ َوَة ح و َحذَّ ًُ رُعِ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًُ َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن َنَز َحذَّ

ََ َحذَّ  َة بٔ َمِضٔذٓیٕ َقا َه اِطتََری َػٔؿیَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَىَٕص أَ ًِ ثَابٕٔت َع ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ َشِبَعٔة أَِرُؤٕض ثََيا َحنَّ



 

 

ًِ دِٔحَیَة اِلکَِلٔيیِّ  ًٔ ٔم  َقاَل َعِبُذ الزَِّحَن

ی، امحد نب ہملس، تبن ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن رصن نب یلع، نیسح نب رعفہ، اوبرمع، صفح نب رمع، دبعارلنمح نب دہم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہیفص وک است الغومں ےک دبہل ںیم رخدیا۔ رضحت دبعارلنمح یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ ےن 

 رضحت دہیح یبلک ےس رخدیا۔

 ی، امحد نب ہملس، تبن ، رضحت اسنرصن نب یلع، نیسح نب رعفہ، اوبرمع، صفح نب رمع، دبعارلنمح نب دہم :  رافی

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

  

 نکد ےس دشدی اممتعن ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نکد ےس دشدی اممتعن ۔

     430    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، حشً بً موسی، حناد بً سلنہ، علی بً زیذ، ابی ػلت، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ َز  ًِ َعلٔیِّ بِ ًٔ َسَلَنَة َع ادٔ بِ ًِ َحنَّ ًُ ُموَسی َع ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ِلٔت َع ًِ أَبٔی الؼَّ یِٕذ َع

َی بٔی َعلَی َقِووٕ بُُلوىُُضِه صُ  َه أََتِیُت َلِیَلَة أَُِسٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  کَاِلبُُیؤت ؾٔیَضا اِلَحیَّاُت تَُزی ٔم

ٔئ أَکََلُة  ََ ٔئ یَا ٔجبَِرائٔیُل َقاَل َصُد ََ ًِ َصُد ارٔٔد بُُلوىٔضِٔه َؾُكِلُت َم  الزِّبَاَْ

اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومیس، امحد نب ہملس، یلع نب زدی، ایب تلص، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای سج بش ےھجم )رعماج افر( ریس رکایئ یئگ ںیم اکی امجتع ےک اپس ےس سگرا نج ےک ٹیپ رمکفں یک امدنن ےھت 

  ےس اس پ ںوٹیں ےک ابرہ ےس داھکیئ دے رےہ ےھت ںیم ےن اہک ربجالیئ ! ہی وکؿ ولگ ںیہ ؟ ک ےن ےگل ہی نکد وخر ںیہ ۔اؿ ںیم تہب



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومیس، امحد نب ہملس، یلع نب زدی، ایب تلص، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نکد ےس دشدی اممتعن ۔

     431    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً سعیذ، عبذاہلل بً ادریص، ابی معَش، سعیذ، مكبری، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًُ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل  َحذَّ ًِ َسٔعیٕذ اِلَنِكبُرٔیِّ َع ًِ أَبٔی َمِعََشٕ َع ًُ إِٔدرٔیَص َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َقاَل َسٔعیٕذ َحذَّ

طُ  ٌِ یَِئهَح الزَُّجُل أُمَّ َصا أَ ٌَ حُوبّا أَِيرَسُ َه الزِّبَا َسِبُعو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوُل اہللٔ َػل

اہلل نب دیعس، دبعاہلل نب ادرسی، ایب رشعم، دیعس، ربقمی، رضحت اوبرہریہ رفامےت ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع 

 رفامای نکد )ںیم( رتس انگہ ںیہ بس ےس اکلہ انگہ ان ے ےہ ح ےس رمد اینپ امں ےس زان رکے۔

 دیعس، ربقمی، رضحت اوبرہریہدبعاہلل نب دیعس، دبعاہلل نب ادرسی، ایب رشعم،  :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نکد ےس دشدی اممتعن ۔

     432    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ؽ، ابی عذی، طعبہ، زبیذ، ابزاہیه ، مرسوم، حرضت عبذاہلل بً مشعودعنزو بً علی، ابوحؿ :  راوی



 

 

 ٔ ًِ إ ًِ ُزبَِیٕذ َع ًِ ُطِعَبَة َع ًُ أَبٔی َعٔذٓیٕ َع ثََيا ابِ يِرَفٔیُّ أَبُو َحِؿٕؽ َحذَّ ًُ َعلٓٔیٕ الؼَّ ثََيا َعِنزُو بِ
ًِ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ وٕم َع ًِ َمرِسُ بَِزاصٔیَه َع

 َّ ًِ الئَّيیِّ َػل ٌَ بَابّاَع َه َقاَل الزِّبَا ثَََلثَْة َوَسِبُعو  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

رمعف نب یلع، اوبصفح، ایب دعی، ہبعش، زدیب، اربا،می ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 (فملس ےن رفامای نکد ےک رتہت ابب ںیہ )ینعی رتہت انگوہں ےک ربارب ےہ

 رمعف نب یلع، اوبصفح، ایب دعی، ہبعش، زدیب، اربا،می ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نکد ےس دشدی اممتعن ۔

     433    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی، ْالذ بً حارث، سعیذ، قتادہ، سعیذ بً مشیب، حرضت عنز بً ْلاب :  راوی

ًِ َسٔعی ًِ َقَتاَدَة َع ثََيا َسٔعیْذ َع ًُ اِلَحارٔٔث َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا  ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًٔ اِلُنَش َحذَّ ًٔ ٔذ بِ ًِ عَُنَز بِ یَّٔب َع

َه ُقبَٔف َو  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ٌَّ آِٔخَ َما ىَزََلِت آیَُة الزِّبَا َوإ ٔ أب َقاَل إ َصا َلَيا َؾَذعُوا الزِّبَا اِلَخلَّ ِ َلِه ُيَؿرسِّ

 َوالزِّیَبةَ 

رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںیہ )اعمالمت ںیم( بس ےس آرخ ںیم نکد رصن نب یلع، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، دیعس نب بیسم، 

یک آتی انزؽ وہیئ )اےئلس فہ وسنمخ ہ ںی( افر اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاصؽ وہایگ افر آپ اس آتی یک وپری ریسفت 

 ہن رفام ےکس اےئلس نکد وک وھچڑ دف افر سج ںیم نکد اکہبش وہ اےس یھب وھچڑ دف۔

 رصن نب یلع، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضحت رمع نب اطخب :  رافی

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



 

 

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نکد ےس دشدی اممتعن ۔

     434    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، محنذ بً جعَف، طعبہ، سناک ابً ْحب، عبذالزحنً بً عبذاہلل، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ٕب َقاَل  ًُ َْحِ ثََيا ٔسَناُک بِ ثََيا ُطِعَبُة َحذَّ ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ  َسنٔ َحذَّ ًٔ بِ ِعُت َعِبَذ الزَِّحَن

 ٔ ًَ آک َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلَع ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٕ أَ ًٔ َمِشُعود ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُث َع َل الزِّبَا َوُمِدکَٔلُط َوَطاصٔٔذیطٔ َعِبٔذ اہللٔ یَُحذِّ

 َوکَاتَٔبطُ 

ارلنمح نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک انب رحب، دبع

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نکد اھکےن فاےل الھکےن فاےل ایکس وگایہ دےنی فاےل افر ااکس اعمہلم ےنھکل فاےل بس رپ تنعل 

 رفامیئ ۔

  نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب دوعسددمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک انب رحب، دبعارلنمح :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نکد ےس دشدی اممتعن ۔

     435    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً سعیذ، اسناعیل بً علیہ، داؤد بً ابی ہيذ، سعیذ بً ابی ْيرہ، حشً، حرضت ابوہزیزہعبذاہلل ب :  راوی

ًِ َسٔعی ًُ أَبٔی صِٔيٕذ َع ثََيا َداُودُ بِ َة َحذَّ ًُ عَُلیَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل ابِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ َع ًِ اِلَحَش يَِرَة َع َْ ًٔ أَبٔی  ذٔ بِ



 

 

ََ یَِبَيی ٔمِيُضِه أَبٔی صُزَ   ٌْ َه َلَیأِتٔيَنَّ َعلَی اليَّأض َزَما َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َلِه یَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ََّ آکُٔل الزِّبَا َؾَن ٔ  أََحْذ إ

 ٔ ًِ غَُبارٔظ  َیأِکُِل أََػابَُط ٔم

 نب ایب ریخہ، نسح، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص دبع اہلل نب دیعس، اامسلیع نب ہیلع، داؤد نب ایب دنہ، دیعس

اھکےئ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ولوگں رپ ااسی زامہن رضفر آےئ اگ ہک وکیئ یھب ااسی ہن رےہ اگ وج نکد وخر ہن وہ افر وج نکد ہن

 اےس یھب نکد اک ابغر ےگل اگ۔

 اامسلیع نب ہیلع، داؤد نب ایب دنہ، دیعس نب ایب ریخہ، نسح، رضحت اوبرہریہ دبعاہلل نب دیعس، :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نکد ےس دشدی اممتعن ۔

     436    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً جعَف، عنزو بً عوٌ، یحٌٰی بً ابی زائذ، اَسائیل، دنين بً ربیع بً عنیلہ، حرضت ابً مشعود :  راوی

ائٔیَل  ًِ إَِٔسَ ًُ أَبٔی َزائَٔذَة َع ثََيا یَِحٌَی بِ ٌٕ َحذَّ ًُ َعِو ثََيا َعِنزُو بِ ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًِ الزُّ  َحذَّ ًٔ َع ًٔ الزَّبٔیٔع بِ َنئِن بِ

 ًِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َما أََحْذ أَِنثََر ٔم ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ َمِشُعودٕ َع ًِ ابِ ًِ أَبٔیطٔ َع ََٔی قٔلَّةٕ  عَُنِیَلَة َع ٔ إ ٌَ َعاقَٔبُة أَِمزٔظ ََّ کَا ٔ  الزِّبَا إ

ن لہ، رضحت انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ابعس نب رفعج، رمعف نب وعؿ، ٰییحی نب ایب زادئ، ا
م
ج
رسالیئ، دنیک نب رعیب نب 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج یھب نکد )اک نیل دنی( زایدہ رکات ےہ ااکس ااجنؾ امؽ یک یمک یک وصرت ںیم اظرہ وہات ےہ ۔

ن لہ، رضحت انب دوعسد ابعس نب رفعج، رمعف نب وعؿ، ٰییحی نب ایب زادئ، ارسالیئ، دنیک نب :  رافی
م
ج
 رعیب نب 

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

  



 

 

 رقمرہ امپ وتؽ ںیم رقمرہ دمت کت فلس رکان۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رقمرہ امپ وتؽ ںیم رقمرہ دمت کت فلس رکان۔

     437    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، ابً ابی ىحیح، عبذاہلل بً نثير، ابی ميہال، حرضت ابً عباض :  راوی

 ٔ ًٔ َنث ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی ىَحٔیٕح َع ًِ ابِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ًِ أَبٔی اِلنِٔيَضأل َع ٕ َع ير

َيَتئِن َوالثَََّلَث  ٔ الشَّ ِنز ٌَ فٔی التَّ َه َوصُِه يُِشلُٔؿو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕ َعبَّإض َقاَل َقٔذَو الئَّيیُّ َػل ـَ فٔی َتِنز ًِ أَِسَل  َؾَكاَل َم

 َ َٔ ٌٕ َمِعلُووٕ إ ـِ فٔی َنِیٕل َمِعلُووٕ َوَوِز  ی أََجٕل َمِعلُووٕ َؾِلُیِشلٔ

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن، دبعاہلل نب ریثک، ایب اہنمؽ، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دمہنی رشتفی الےئ اس فتق الہ دمہنی وجھکر دف نیت اسؽ کت ےک ےئل فلس رکےت ےھت آپ ےن رفامای وج فلس رکے وت اےس اچےئہ

 ہک نیعم امپ وتؽ ںیم ہنیعم دمت ےئلیک فلس رکے۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن، دبعاہلل نب ریثک، ایب اہنمؽ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ایبؿ اجترت فاعمالمت اک :   ابب

 رقمرہ امپ وتؽ ںیم رقمرہ دمت کت فلس رکان۔

     438    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 يعكوب بً حنیذ بً کاسب، ولیذ بً مشله ، محنذ بً حنزہ حرضت عبذاہلل بً سَلو :  راوی



 

 

ثََيا اِلَولٔی ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیذٔ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًٔ َسََلوٕ َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ـَ بِ ًٔ یُوُس ًٔ َحِنزََة بِ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ ُمِشلٕٔه َع ُذ بِ

َه ؾَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ًٔ َسََلوٕ َقاَل َجاَئ َرُجْل إ ظٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ٔ َع ٌٕ أَِسَلُنوا ل ٌَّ بَىٔی ُؾََل ٔ َكِووٕ َكاَل إ

 ًِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم وا َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل ٌِ َیزَِتذُّ
اُف أَ َْ َ َُّضِه َقِذ َجاعُوا َؾأ ًِ اِلَیُضودٔ َوإٔى ٔ  ٔم ًِ اِلَیُضود عِٔيَذُظ َؾَكاَل َرُجْل ٔم

اُظ أَُراُظ َقاَل ثَََلُث ٔمائَٔة دٔیَيارٕ  ٌٕ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ  عِٔئذی َنَذا َوَنَذا لَٔظِیٕئ َقِذ َسنَّ ًِ َحائٔٔم بَىٔی ُؾََل ٔ َنَذا َوَنَذا ٔم بٔٔشِعز

 ٌٕ ًِ َحائٔٔم بَىٔی ؾََُل ََٔی أََجٔل َنَذا َوَنَذا َوَلِیَص ٔم ٔ َنَذا َوَنَذا إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بٔٔشِعز  َػل

ہلل نب السؾ رفامےت ںیہ ہک اکی رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وقعیب نب دیمح نب اکبس، فدیل نب ملسم ، دمحم نب زمحہ رضحت دبعا

دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک الفں وہیدی وقؾ املسمؿ وہیئگ ےہ افر فہ وھبک ںیم التبم ےہ ےھجم ادنہشی ےہ ہک ںیہک )اایعلذ 

اپس ھچک امؽ وہ فہ ھجم ےس ملس رکےل وت اکی وہیدی رمد ےن اہک ابہلل( رمدت ہن وہ اجںیئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےک 

 ریمے اپس اانت اانت ےہ امؽ یک دقمار اتبیئ ریما امگؿ ےہ ہک نیت نک دانیر ےہک اس رنخ رپ ہلغ ولں اگ الفں ہلیبق ےک ابغ ای تیھک ےس وت

  دعب ےلم اگ افر اس ہلیبق ےک تیھک اک وہان رضفری ہ ںی ۔اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہلغ اس رنخ رپ اینت دمت ےک

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، فدیل نب ملسم ، دمحم نب زمحہ رضحت دبعاہلل نب السؾ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رہ امپ وتؽ ںیم رقمرہ دمت کت فلس رکان۔رقم

     439    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً بظار، یحٌٰی بً سعیذ، عبذالزحنً بً مہذی، عبذاہلل بً طذاد، ابوبززہ، عبذاہلل بً ابی اوفی، حرضت  :  راوی

 ابومحالذ

إر حَ  ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعِبذٔ اہللٔ َحذَّ ثََيا ُطِعَبُة َقاَل َیِحٌَی َع ََ َحذَّ ًُ َمِضٔذٓیٕ َقا ًٔ بِ ًُ َسٔعیٕذ َوَعِبُذ الزَِّحَن ثََيا َیِحٌَی بِ  ذَّ

ادٕ  ًُ َطذَّ ًٔ أَبٔی اِلُنَحالٔٔذ َقاَل اِمتَرَی َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ ابِ ًٔ َع ًٔ أَبٔی اِلُنَحالٔذٔ َوَقاَل َعِبُذ الزَِّحَن َلٔه َؾأَِرَسلُونٔی َوأَ بِ بُو بُزَِدَة فٔی الشَّ



 

 

َّی اہللُ َعلَ  ًٔ أَبٔی أَِوفَی َؾَشأَِلُتطُ َؾَكاَل ُنيَّا نُِشلُٔه َعلَی َعِضذٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ََٔی َعِبذٔ اہللٔ بِ ِیطٔ َوَسلََّه َوَعِضٔذ أَبٔی بَِْکٕ َوعَُنَز فٔی إ

ٔ َوالزَّبٔیٔب َو  ٔعير ًَ أَبِزَی َؾَكاَل ٔمِثَل َذلَٔک اِلٔحِيَلةٔ َوالظَّ ٔ عِٔيَذ َقِووٕ َما عِٔيَذصُِه َؾَشأَِلُت ابِ ِنز  التَّ

دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب دشاد، اوبربزہ، دبعاہلل نب ایب افیف، رضحت اوباجمدل رفامےت ںیہ ہک 

 ابرے ںیم االتخػ وہا اوہنں ےن ےھجم رضحت دبعاہلل نب افیف ےک اپس اجیھب رضحت دبعاہلل نب دشاد افر رضحت اوبربزہ اک ملس ےک

ر ںیم ےن اؿ ےس نکاؽ ایک وت رفامای مہ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحات اوبرکب ف رمع ےک زامہن ںیم دنگؾ وج شمشک افر وجھک

ےن اس ےک دعب رضحت انب ازبی ےس وپاھچ وت اوہنں ےن یھب ںیم نج ولوگں ےک اپس ہی زیچںی وہںیت اؿ ےس ملس رکےت ےھت ںیم 

 یہی وجاب دای۔

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب دشاد، اوبربزہ، دبعاہلل نب ایب افیف، رضحت اوباجمدل :  رافی

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

  

 اکی امؽ ںیم ملس یک وت اےس دفرسے امؽ ںیم ہن ریھپے ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اکی امؽ ںیم ملس یک وت اےس دفرسے امؽ ںیم ہن ریھپے ۔

     440    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، زیاد بً ْیثنہ ، سعذ، علیہ، حرضت ابوسعیذمحنذ بً عبذاہلل بً ىنير، طحاع بً ولیذ :  راوی

ِیَثَنَة  َْ  ًُ ثََيا زٔیَادُ بِ ًُ اِلَولٔیٔذ َحذَّ ثََيا ُطَحاُع بِ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َحذَّ َة َع ًِ َعٔلیَّ ًِ َسِعٕذ َع َع

َّی اہللُ  ثَ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ََٔی غَيِرٔظٔ َحذَّ ِؾُط إ َه إَٔذا أَِسَلِؿَت فٔی َطِیٕئ َؾََل َتَِصٔ َيا َعَلِیطٔ َوَسلَّ

َّی اہللُ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َة َع ًِ َعٔلیَّ ِیَثَنَة َع َْ  ًٔ ٔ بِ ًِ زٔیَاد ًُ اِلَولٔیٔذ َع َه َؾَذَِّکَ ٔمِثَلطُ ُطَحاُع بِ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 َوَلِه یَِذُِّکِ َسِعّذا



 

 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اجشع نب فدیل، زاید نب ہمثیخ ، دعس، ہیطع، رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

زیچ ںیم ہن رہھٹاؤ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی فملس ےن اراشد رفامای بج مت یسک اکی زیچ ںیم ملس رکف وت اب اےس دفرسی 

 ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اجشع نب فدیل، زاید نب ہمثیخ ، دعس، ہیطع، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 افر اس اسؽ اس رپلھپ ہن آای وت ؟ نیعم وجھکر ےک درتخ ںیم ملس یک

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 نیعم وجھکر ےک درتخ ںیم ملس یک افر اس اسؽ اس رپلھپ ہن آای وت ؟

     441    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہياد بً َسی، ابواحوؾ، ابی اسحل، عبذاہلل بً عنز، ىحزانی :  راوی

ًِ اليَِّحَزانٔیِّ َقاَل ُقِلُت لَٔعِبٔذ اہللَٔحذَّ  ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ًٔ عَُنَز أُِسلُٔه فٔی ىَِخٕل َقِبَل ثََيا َصيَّادُ بِ  بِ

ٌَّ َرُجَّل أَِسَلَه فٔی َحٔذيَكٔة ىَِخٕل  ٔ ََ ُقِلُت لَٔه َقاَل إ ٌِ یُِللَٔع َقاَل  ٌِ یُِللَٔع أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقِبَل أَ فٔی َعِضذٔ َرُسؤل اہللٔ َػل

َّی یُِللَٔع َوَقاَل اِلَبائُٔع  ّْا َذلَٔک اِلَعاَو َؾَكاَل اِلُنِظتَرٔی صَُو َٔی َحً َيَة اليَِّخُل َؾَلِه یُِللِٔع اليَِّخُل َطِی ٔ الشَّ ََّنا بِٔعُتَک اليَِّخَل صَٔذظ إٔى

 ِْ ََ قَ َؾا ّْا َقاَل  ًِ ىَِخلَٔک َطِی َذ ٔم َْ َه َؾَكاَل لِٔلَبائٔٔع أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل اَل َؾبَٔه َتِشَتحٔلُّ َماَلطُ َتَؼَنا إ

َّی یَِبُذَو َػََلحُطُ  ََ ُتِشلُٔنوا فٔی ىَِخٕل َحً ِذَت ٔمِيُط َو َْ  اِردُِد َعَلِیطٔ َما أَ

رسی، اوباوحص، ایب ااحسؼ ، دبعاہلل نب رمع، رجناین ےتہک ںیہ ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ےس اہک ںیم وجھکر ےک درتخ ںیم لھپ انہد نب 

آےن ےس لبق ملس رکولں ؟ رفامای ہ ںی ںیم ےن رعض ایک ویکں ؟ رفامای یبن ےک زامہن ںیم اکی رمد ےن ابغ ںیم ملس یک لھپ آےن ےس 

 یھب لھپ ہن آای وت رخدیار ےن اہک بج کت لھپ ہن آےئ ہی ریما ےہ افر رففتخ دننکہ ےن اہک ہک ںیم لبق۔ رھپ اس اسؽ ابغ ںیم ھچک

ےن وت ںیہمت ایس اسؽ )اک لھپ( اچیب اھت افر سب اؿ دفونں ےن اانپ ڑگھجا اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم شیپ ایک آپ ےن رففتخ دننکہ 



 

 

س ےن اہک ہ ںی آپ ےن رفامای رھپ مت ااکس امؽ ےسیک الحؽ ھجمس رےہ وہ وج مت ےن اس ےس رفامای اس ےن اہمترے ابغ ےس ھچک لھپ ایل؟ ا

 ےس ایل ےہ فاسپ رکف افر بج کت درتخ ےک ولھپں اک اقلب اامعتسؽ وہان ولعمؾ ہن وہ درتخ ںیم ملس ہن رکف۔

 انہد نب رسی، اوباوحص، ایب اقحس، دبعاہلل نب رمع، رجناین :  رافی

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

  

 اجونر ںیم ملس رکان۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ںیم ملس رکان۔

     442    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوراؾع ہظاو بً عنار، زیذ بً اسله، علاء بً يشار، حرضت :  راوی

ًٔ َيَشإر عَ  ًِ َعَلأئ بِ ًُ أَِسَلَه َع ثََيا َزیُِذ بِ الٕٔذ َحذَّ َْ  ًُ ثََيا ُمِشلُٔه بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔی َراؾٕٔع أَ

ا َوَقاَل إَٔذا َجائَِت  ًِ َرُجٕل بَِْکّ ـَ ٔم ا َقٔذَمِت َقاَل یَا أَبَا َراؾٕٔع اِقٔف  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِسَتِشَل ِيَياَک َؾَلنَّ ـَ َذَقةٔ َق إٔبُٔل الؼَّ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ بَرُِت الئَّيیَّ َػل ِْ َ ََّ َربَاعّٔیا َؾَؼاعّٔذا َؾأ ٔ ُظ َؾَلِه أَٔجِذ إ يَِر اليَّأض  َصَذا الزَُّجَل بَِْکَ َْ  ٌَّ َؾَكاَل أَِعٔلطٔ َؾإٔ

اّئ أَِحَشيُضُ  ـَ  ِه َق

اشہؾ نب امعر، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن اکی رمد ےس وج اؿ افٹن )رکب( ںیم ملس یک افر 

رفامای بج دصہق ےک افٹن آںیئ ےگ وت مہ ںیہمت ادایگیئ رک دںی ےگ بج دصہق ےک افٹن آںیئ ےگ وت مہ ںیہمت ادایگیئ رک دںی ےگ 

افٹن آےئ وت آپ ےن رفامای اے اوبراعف اس رمد وک ااکس رکب )وجاؿ افٹن( ادا رکف ےھجم )دصہق ےک افوٹنں ںیم(  بج دصہق ےک

رصػ رابیع ای اس ےس ڑبا الم۔ ںیم ےن یبن وک اتبای۔ آپ ےن رفامای رابیع دے دف اےئلس ہک رتہبنی ولوگ فہ ںیہ وج ادایگیئ اےھچ رطےقی 

 ےس رکںی ۔



 

 

 ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبراعفاشہؾ نب امعر :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ںیم ملس رکان۔

     443    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْک بً ابی طيبہ، زیذ بً حباب، معاویہ بً ػالح، سعیذ بً ہانی، حرضت رعباق بً ساریہابوب :  راوی

ثَىٔی  ًُ َػالٕٔح َحذَّ ثََيا ُمَعاؤیَُة بِ ًُ اِلُحَبأب َحذَّ ثََيا َزیُِذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ َصاىٕٔئ َقاَل َسنِٔعُت َحذَّ َسٔعیُذ بِ

 ًَ ىٔی بَِْکٔی َؾأَِعَلاظُ  اِلٔعزِبَاَق بِ ـٔ ابٔی  اِق َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل أرَِعَ  َبٔعيّرا ُمٔشيًّا َسارٔیََة َيُكوُل ُنِيُت عِٔيَذ الئَّيیِّ َػل

َّی اہللُ ًِ َبٔعيرٔی َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًُّ ٔم ابٔیُّ یَا َرُسوَل اہللٔ َصَذا أََس اّئ  َؾَكاَل اِْلرَِعَ ـَ يِرُصُِه َق َْ يِرُ اليَّأض  َْ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، دیعس نب اہین، رضحت رعابض نب اسرہی رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےئجیک۔ آپ ےن اےس نسم )اس ےس ڑبا فملس یک دخث  ںیم احرض اھت ہک اکی داہی  ےن رعض ایک ریما رکب )وجاؿ افٹن( ادا 

افٹن( دے دای وت داہی  ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ہی ریمے افٹن ےس ڑبا ےہ۔ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای رتہبنی ولگ فہ ںیہ وج اانپ رقض اےھچ رطہقی ےس ادا رکںی ۔

 نب اصحل، دیعس نب اہین، رضحت رعابض نب اسرہیاوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمفہی  :  رافی

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

  

 رشتک افر اضمرن  ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رشتک افر اضمرن  ۔

     444    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عثناٌ، ابوبْک، ابی طيبہ، عبذالزحنً بً مہذی، سؿیاٌ، ابزاہیه بً مہاجز، سائب، حرضت سائب :  راوی

 ٌَ ًِ ُسِؿَیا ًُ َمِضذٓٔیٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ََ َحذَّ ٌُ َوأَبُو بَِْکٕ ابَِيا أَبٔی َطِيَبَة َقا ثََيا عُِثَنا ٕ َحذَّ ًٔ ُمَضأجز ًِ إٔبَِزاصٔیَه بِ ًِ َع َع

یکٔی فٔی الِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ُنِيَت َُشٔ ائٔٔب َقاَل لٔلئَّيیِّ َػل ًِ الشَّ ائٔٔب َع ًِ َقائٔٔذ الشَّ یٕک ُمَحاصٕٔذ َع يَِر َُشٔ َْ ٔة َؾهُِيَت  َحاصٔلٔیَّ

ََ تَُنارٔیىٔی  ََ تَُذارٔیىٔی َو

،می نب اہمرج، اس،ب، رضحت اس،ب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس امثعؿ، اوبرکب، ایب ہبیش، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اربا

اہک زامہن اجتیلہ ںیم آپ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ریمے رشکی ےھت۔ وت آپ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( رتہبنی رشکی ےھت ہن 

 آپ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ھجم ےس اقمہلب رکےت ےھت ہن ڑگھجےت ےھت۔

 ؿ، اوبرکب، ایب ہبیش، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اربا،می نب اہمرج، اس،ب، رضحت اس،بامثع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رشتک افر اضمرن  ۔

     445    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوسائب، سله بً جيادہ، ابوداؤد، سؿیاٌ، ابی اسحل، ابوعبیذہ، عبذاہلل، عنار، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ًِ أَبٔی إِٔسَحَل عَ  ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا یُّ َع ثََيا أَبُو َداُوَد اِلَحََفٔ ًُ ُجَياَدَة َحذَّ ائٔٔب َسِلُه بِ ثََيا أَبُو الشَّ ًِ َعِبذٔ اہللٔ َحذَّ ًِ أَبٔی عُبَِیَذَة َع

اْر بَٔظِیٕئ َوَجاَئ  ََ َعنَّ اْر یَِوَو بَِذٕر ؾامَٔی نُٔؼیُب َؾَلِه أَٔجِئ أَىَا َو  َسِعْذ بَٔزُجَلئِن َقاَل اِطتََرِنُت أَىَا َوَسِعْذ َوَعنَّ



 

 

امعر، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک ںیم افر دعس  اوباس،ب، ملس نب انجدہ، اوبداؤد، ایفسؿ، ایب ااحسؼ ، اوب دیبہ، دبع اہلل،

افر امعر دبر ےک رفز تمینغ ںیم رشکی وہےئ )ینعی ہی ےط ایک ہک گنج رکںی ےگ تمینغ سج وک یھب ےلم فہ ونیتں یک رتشمک وہی( وت 

 ںیم افر امعر وت ھچک ہن الےئ افر دعس ےن دف رمد )اکرففں ےک( ڑکپے۔

  نب انجدہ، اوبداؤد، ایفسؿ، ایب اقحس، اوب دیبہ، دبعاہلل، امعر، رضحت دبعاہلل نب دوعسداوباس،ب، ملس :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رشتک افر اضمرن  ۔

     446    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حشً بً علی، بَش بً ثابت، نَص بً قاسه، عبذالزحنً، ػالح بً حرضت ػہیب :  راوی

ًُ اِلَكأسٔه عَ  ثََيا َنَِصُ بِ ًُ ثَابٕٔت اِلَبزَّاُر َحذَّ ثََيا بَِٔشُ بِ ُل َحذَّ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَخَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ َحذَّ ًٔ بِ ًِ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن َداُوَد َع

ًَّ اِلبََرَنةُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ثَََلْث ؾٔیضٔ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ ُػَضِیٕب َع ََٔی أََجٕل َواِلُنَكاَرَؿُة  َػالٔٔح بِ اِلبَِیُع إ

ََ لِٔلبَِیٔع  ٔ لِٔلبَِیٔت  ٔعير ََلُن اِلبُرِّ بٔالظَّ ِْ  َوأَ

 تبن ، رصن نب اقمس، دبعارلنمح، اصحل نب رضحت  بیہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل نسح نب یلع، رشب نب

فملس ےن رفامای نیت زیچفں ںیم ربتک ےہ دمت ہنیعم کت اداھر رپ رففتخ رکان اضمرن  رکان افر دنگؾ وج ںیم المان رھگ ںیم اامعتسؽ 

 ےک ےئل ہن ہک رففتخ ےئلیک ۔

  یلع، رشب نب تبن ، رصن نب اقمس، دبعارلنمح، اصحل نب رضحت  بیہنسح نب :  رافی

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

  



 

 

 رمد اینپ افالد اک امؽ سک دحکت اامعتسؽ رکاتکس ےہ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 دحکت اامعتسؽ رکاتکس ےہ۔رمد اینپ افالد اک امؽ سک 

     447    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابً ابی زائذہ، اعنع، عنارہ بً عنير، حرضت عائظہ :  راوی

ًِ اِْلَِعَنٔع عَ  ًُ أَبٔی َزائَٔذَة َع ثََيا ابِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَل َحذَّ تٔطٔ َع ًِ َعنَّ ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًِ عَُناَرَة بِ

ًِ َن  َدُنِه ٔم ََ ٌَّ أَِو ٔ ًِ َنِشبٔهُِه َوإ ٌَّ أَكَِیَب َما أَکَِلُتِه ٔم ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ِشبٔهُِه َرُسوُل اہللٔ َػل

ریمع، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، اشمع، امعرہ نب 

 اپزیکہ رتنی زیچ وج مت اھکؤ فہ اہمتری اینپ امکیئ ےہ افر اہمتری افالد )یک امکیئ( یھب اہمتری امکیئ ےہ۔

 نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، اشمع، امعرہ نب ریمع، رضحت اعہشئ اوبرکب :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ افالد اک امؽ سک دحکت اامعتسؽ رکاتکس ےہ۔

     448    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً یوىص، یوسـ بً اسحل، محنذ بً ميهذر، حرضت جابز بً عبذ اہللہظاو بً عنار، عیسٰی  :  راوی

ًٔ اِلُنِيهَ  ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ إِٔسَحَل َع ـُ بِ ثََيا یُوُس ًُ یُوىَُص َحذَّ ثََيا عٔیَسی بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َعِبذٔ َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔذرٔ َع



 

 

ٌَّ َرُجَّل َقاَل یَا َرُسوَل  ٌِ َیِحَتاَح َمأَی َؾَكاَل أَىَِت َوَمالَُک ْٔلَبٔیَک اہللٔ أَ ٌَّ أَبٔی یُزٔیُذ أَ ٔ َّ َوَوَلّذا َوإ ٌَّ َٔی َما ٔ  اہللٔ إ

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، ویفس نب ااحسؼ ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن رعض ایک 

 ےہ افر افالد یھب افر ریما ابپ اچاتہ ےہ ہک ریما امتؾ امؽ زہپ رک اجےئ۔ آپ ےن رفامای وت افر ریتا اے اہلل ےک رنکؽ ریما امؽ یھب

 امؽ دفونں ریتے ابپ یک ںیہ ۔

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، ویفس نب اقحس، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبع اہلل :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ افالد اک امؽ سک دحکت اامعتسؽ رکاتکس ےہ۔

     449    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً العاؾمحنذ بً یحٌٰی، یحٌٰی بً حهیه، یزیذ بً ہاروٌ، ححاد، عنزو ابً ط :  راوی

ًِ عَ  ٌَ أَىَِبأَىَا َححَّاْد َع ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ََ َحذَّ ًُ َحٔهیٕه َقا ًُ َیِحٌَی َویَِحٌَی بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ِنزٔو بِ

َّی اہللُ  ََٔی الئَّيیِّ َػل ظٔ َقاَل َجاَئ َرُجْل إ ٌَّ أَبٔی اِجَتاَح َمأَی َؾَكاَل أَىَِت َوَمالَُک ْٔلَبٔیَک َوَقاَل َرُسوُل َجذِّ ٔ َه َؾَكاَل إ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ًِ أَِمَوالٔضِٔه  ًِ أَكَِیٔب َنِشبٔهُِه َؾکُلُوا ٔم َدُنِه ٔم ََ ٌَّ أَِو ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

نب اہرفؿ، اجحج، رمعف انب بعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد یبن دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب میکح، زیدی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک ریما ابپ ریما امؽ زہپ رک ایگ ےہ۔ آپ ےن رفامای وت افر ریتا امؽ دفونں 

 فآہل فملس ےن ہی یھب رفامای ےہ ہک اہمتری افالد اہمتری رتہبنی امکیئ ےہ اس ےئل ریتے ابپ ےک ںیہ افر اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع

 مت اؿ اک امؽ اھکؤ۔

 دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب میکح، زیدی نب اہرفؿ، اجحج، رمعف انب بعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی



 

 

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

  

 ویبی ےئلیک اخفدن اک امؽ ےنیل یک سک دح کت اجنگشئ ےہ؟

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ےئلیک اخفدن اک امؽ ےنیل یک سک دح کت اجنگشئ ےہ؟

     450    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہ، علی بً محنذ، ابوعنز، ونیع، ہظاو بً رعوہ او النوميين سیذہ عائظہابوبْک بً ابی طيب :  راوی

ثََيا َونٔیْع َحذَّ  یزُ َقالُوا َحذَّ ٔ ٕذ َوأَبُو عَُنَز الرضَّ ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ

ٌَ َرُجْل  َعائَٔظَة َقاَلِت  ٌَّ أَبَا ُسِؿَیا ٔ َه َؾَكاَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ََ يُِعٔلیىٔی َما َجائَِت صِٔيْذ إ َطٔحیْح 

ُْٔذی َما یَهِٔؿیٔک َو  ََ َيِعَلُه َؾَكاَل  ًِ َمالٔطٔ َوصَُو  ِذُت ٔم َْ ََّ َما أَ ٔ  َوَلَذٔک بٔاِلَنِعزُؤف َیهِٔؿیىٔی َوَوَلٔذی إ

فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوبرمع، فعیک، اشہؾ نب رعفہ اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک رضحت دنہہ یبن یلص اہلل ہیلع 

ے وچبں وک اکیف وہ فملس یک دخث  ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ لیخب رمد ےہ ےھجم اانت ہ ںی داتی ہک ےھجم افر ریم

اجےئ اال ہی ہک ںیم ایکس الیملع ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس ھچک ےل ولں )وت اس ےس سگارہ وہ اجات ےہ( آپ ےن رفامای اانت ےل یتکس وہ وج 

 دوتسر ےک وماقف ںیہمت افر اہمترے وچبں وک اکیف وہ اجےئ۔

 نب رعفہ اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوبرمع، فعیک، اشہؾ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ےئلیک اخفدن اک امؽ ےنیل یک سک دح کت اجنگشئ ےہ؟



 

 

     451    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل ىنير، ابومعاویہ، اعنع، ابووائل، مرسوم، حرضت سیذہ عائظہ :  راوی

 ٔ ًِ أَبٔی َوائ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبٔی َوأَبُو ُمَعاؤَیَة َع ًٔ ىَُنيِرٕ َحذَّ ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َحذَّ وٕم َع ًِ َمرِسُ ٕل َع

َه إَٔذا أَِنَؿَكِت اِلَنزِأَةُ َوَقاَل أَبٔی فٔی َحٔذیثٔطٔ إَٔذا أَكَِعنَ قَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ بَِیٔت َزِؤجَضا غَيِرَ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِت اِلَنزِأَةُ ٔم

ٌَ َلَضا أَِجزَُصا َوَلطُ ٔمِثلُطُ بَٔنا اِنَتَشَب َوَلَضا بَٔنا أَِنَؿَك  ًِ أُُجورٔصِٔه ُمِؿٔشَذةٕ کَا ٌِ یَِيُكَؽ ٔم ٔ أَ ًِ غَيِر ٌٔ ٔمِثُل َذلَٔک ٔم ِت َولِٔلَخازٔ

ّْا  َطِی

دمحم نب دبعاہلل ریمن، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ریغب رخچ رکے ای رفامای الھکےئ وت اوکس یھب اس اک ارج ےلم اگ اخفدن وک اس اک ارج ےلم رفامای بج ویبی اخفدن ےک رھگ ےس ربابد افر اضعئ ےئک

 اگ اس ےئل ہک اس ےن امکای افر اخزؿ وک اانت یہ ارج ےلم اگ افر اؿ ںیم ےس یسک ےک ارج ںیم یمک یھب ہ ںی یک اجےئی۔

 رضحت دیسہ اعہشئدمحم نب دبعاہلل ریمن، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، رسمفؼ،  :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ےئلیک اخفدن اک امؽ ےنیل یک سک دح کت اجنگشئ ےہ؟

     452    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، ُشحبیل ابً مشله، حرضت ابوامامہ باہلی :  راوی

نٔیُّ قَ  ََ ًُ ُمِشلٕٔه اِلَخِو ِحبٔیُل بِ ثَىٔی ُُشَ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َسنِٔعُت أَبَا أَُماَمَة َحذَّ

ٌٔ َزِوجٔ اِلَباصٔلٔیَّ َيُكوُل َسنِٔعُت َر  ََّ بٔإٔذِ ٔ ّْا إ ًِ بَِيتَٔضا َطِی ََ تُِئؿُل اِلَنزِأَةُ ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل  َضا َقالُوا یَا ُسوَل اہللٔ َػل



 

 

ٔل أَِمَوالَٔيا ـَ ًِ أَِؾ َعاَو َقاَل َذلَٔک ٔم ََ اللَّ  َرُسوَل اہللٔ َو

 ملسم، رضحت اوباامہم ابیلہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح انب

فملس وک ہی رفامےت انس ویبی اےنپ رھگ ےس وکیئ زیچ یھب اخفدن یک ااجزت ےک ریغب رخچ ہن رکے احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ 

آپ ےن رفامای ہی وت امہرے الضف رتنی افر یتمیق فرموغب اوماؽ ںیم  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اھکےن یک زیچ یھب رخچ ہن رکے۔

 ےس ےہ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح انب ملسم، رضحت اوباامہم ابیلہ :  رافی

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

  

 ےنی افر دصہق رکےن یک اجنگشئ ےہ؟الغؾ ےئلیک سک دح کت د

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ےئلیک سک دح کت دےنی افر دصہق رکےن یک اجنگشئ ےہ؟

     453    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، سؿیاٌ، ح، عنزو بً راؾع، جزیز، مشله، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًِ ُمِشلٕٔه الِ َحذَّ  ثََيا َجزٔیْز َع ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ ٌُ ح و َحذَّ ثََيا ُسِؿَیا بَّأح َحذَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ ًَ ثََيا ُمَحنَّ ُنََلئٔیِّ َسنَٔع أَىََص بِ

َه یُحٔیُب َدِعَوَة اِلَنِنلُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل  ؤک َمالٕٔک َيُكوُل کَا

دمحم نب ابصح، ایفسؿ، ح، رمعف نب راعف، رجری، ملسم، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الغؾ 

 یک دوعت یھب وبقؽ رفامےتیل ےھت۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ، ح، رمعف نب راعف، رجری، ملسم، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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



 

 

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ےئلیک سک دح کت دےنی افر دصہق رکےن یک اجنگشئ ےہ؟

     454    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ذ بً زیذ، عنير حرضت ابی اللحه نے غَلو عنيرابوبْک بً ابی طيبہ، حؿؽ بً غیاث، محن :  راوی

ٕ َمِوََی آ ًِ عَُنيِر ًٔ َزیِٕذ َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ غَٔیإث َع ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َی َحذَّ ََ ٌَ َمِو بٔی اللَِّحٔه َقاَل کَا

ِیَئ َؾأُكِٔعُه ٔمِيُط َؾَنَيَعىٔی أَ  ََ ُيِعٔلیىٔی الظَّ ََ أَىَِتهٔی أَِو  َه أَِو َسأََلطُ َؾُكِلُت  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ بَىٔی َؾَشأَِلُت الئَّيیَّ َػل ِو َقاَل َؾرَضَ

 أََدعُُط َؾَكاَل اِْلَِجزُ بَِيَيهَُنا

ا آاق ےھجم وکیئ زیچ داتی وت ںیم اس اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، دمحم نب زدی، ریمع رضحت ایب امحلل ےک الغؾ ریمع ےتہک ںیہ ہک ریم

ںیم ےس دفرسفں وک یھب الھکداتی۔ اس ےن ےھجم رفاک ای رسزشن یک وت ںیم ےن ای اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ںیم 

 ۔ےن رعض ایک ںیم اس ےس ہ ںی رک اتکس ای ںیم اےس وھچڑ ہ ںی اتکس۔ آپ ےن رفامای وثاب مت دفونں وک ےلم اگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، دمحم نب زدی، ریمع رضحت ایب امحلل ےک الغؾ ریمع :  رافی

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

  

 ہلگ ای ابغ ےس سگر وہ وت دفدھ ای لھپ اھکےن ےئلیک انیل۔ اجونر ےک

 فاعمالمت اک ایبؿاجترت  :   ابب

 اجونر ےک ہلگ ای ابغ ےس سگر وہ وت دفدھ ای لھپ اھکےن ےئلیک انیل۔

     455    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، طبابہ بً سوار، محنذ بً بظار، محنذ بً ولیذ، محنذ بً جعَف، طعبہ، ابی بَش، جعَف،  :  راوی



 

 

 ایاض، بىی غبرابً ابی 

إر َوُمَحنَّ  ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر ح و َحذَّ ًُ َسوَّ ثََيا َطَبابَُة بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا َحذَّ ََ َحذَّ ًُ اِلَولٔیٔذ َقا ُذ بِ

ًٔ أَ  ًِ أَبٔی بَِٔشٕ َجِعََفٔ بِ ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ًِ بَىٔی غُبََر َقاَل ُمَحنَّ ِحبٔیَل َرُجَّل ٔم ًَ ُُشَ بٔی إٔیَإض َقاَل َسنِٔعُت َعبَّاَد بِ

ِنُتُط َو  ِذُت ُسِيبَُّل َؾََفَ َْ َ ًِ حٔیَلاىَٔضا َؾأ أَکَِلُتُط َوَجَعِلُتُط فٔی نَٔشائٔی أََػابََيا َعاُو َمِخَنَؼٕة َؾأََتِیُت اِلَنٔذیَيَة َؾأََتِیُت َحائّٔلا ٔم

بَرِتُُط َؾَكاَل َؾَحاَئ َػ  ِْ َ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾأ َذ ثَِوبٔی َؾأََتِیُت الئَّيیَّ َػل َْ بَىٔی َوأَ ُجٔل َما أَكَِعِنَتُط إٔذِ احُٔب اِلَحائٔٔم َؾرَضَ لرٔلَّ

َّی ا ٌَ َجاصَّٔل َؾأََمَزُظ الئَّيیُّ َػل ِنَتُط إٔذِ کَا
ََ َعلَّ ٌَ َجائّٔعا أَِو َساغّٔبا َو ًِ کَا َه َُفَدَّ إَٔلِیطٔ ثَِوبَُط َوأََمَز َلطُ بَٔوِسٕل ٔم

ہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ـٔ َوِسٕل   كََعاوٕ أَِو نِٔؼ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب نکار، دمحم نب اشبر، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رشب، رفعج، انب ایب اایس، ینب ربغ ےک اکی

 ںیہ ہک اکی اسؽ امہرے اہں پ ط زپا وت ںیم دمہنی ایگ فاہں اکی ابغ ںیم اچنہپ افر اانج یک ابیل ےل رک ا ی افر اصبح ابعد نب رشلیبح ےتہک

اھکیل افر ھچک اانج اےنپ ڑپکے ںیم ابدنھ ایل اےنت ںیم ابغ اک امکل آای اس ےن ریمی اٹپیئ یک افر ریما ڑپکا یھب ےل ایل۔ ںیم یبن یک 

ری ابت رعض رک دی ہک وھباک اھت۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رمد ےس رفامای وتےن اےس الھکای یھب دخث  ںیم احرض وہا افر اس

ہ ںی افر ہی اجلہ اھت وت ےن اےس اتبای یھب ہ ںی )ہک دفرسے اک امؽ الب ااجزت ہ ںی ایل رکےت( رھپ یبن ےن اےس مکح دای وت اس ےن ریما 

 ےئل اکی فقس ای آداھ فقس اانج اک مکح دای۔ڑپکا فاسپ رک دای افر آپ ےن ریمے 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب نکار، دمحم نب اشبر، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رشب، رفعج، انب ایب اایس، ینب ربغ :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک ہلگ ای ابغ ےس سگر وہ وت دفدھ ای لھپ اھکےن ےئلیک انیل۔

     456    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، يعكوب بً حنیذ بً کاسب، معتنز بً سلامیٌ، حرضت راؾع بً عنز غؿاری :  راوی



 

 

ثََيا مُ  ٌَ َقاَل َسنِٔعُت َحذَّ ًُ ُسَلامِیَ ثََيا ُمِعَتنٔزُ بِ ََ َحذَّ ًٔ کَأسٕب َقا ًُ حَُنِیٔذ بِ بَّأح َوَيِعُكوُب بِ ًُ الؼَّ ُذ بِ ًَ أَبٔی اِلَحَهٔه َحنَّ ابِ

ًٔ َعِنزٕو اِلػَٔؿارٔیِّ َقاَل ُنِيُت  ًِ َعهِّ أَبٔیَضا َراؾٔٔع بِ تٔی َع ثَِتىٔی َجذَّ َوأَىَا غََُلْو أَِرمٔی ىَِخَلَيا أَِو َقاَل ىَِخَل  اِلػَٔؿارٔیَّ َقاَل َحذَّ

ًُ کَأسٕب َؾَكاَل َیا َه َؾَكاَل َیا غََُلُو َوَقاَل ابِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ تَٔی بَٔی الئَّيیُّ َػل
ُ بُىَیَّ لَٔه َتزِمٔی اليَِّخَل َقاَل ُقِلُت آکُُل  اِْلَِنَؼارٔ َؾأ

ا َيِشُكُم فٔی أََساؾٔلَٔضا َقاَل ثُهَّ َمَشَح َرأِٔسی َوَقاَل اللَُّضهَّ أَِطبِٔع بَِلَيطُ  َقاَل َؾََل َتزِو اليَِّخَل   َوکُِل ٔمنَّ

دمحم نب ابصح، وقعیب نب دیمح نب اکبس، رمتعم نب امیلسؿ، رضحت راعف نب رمع افغری رفامےت ںیہ ہک نپچب ںیم ںیم اےنپ ای رفامای 

امرات اھت ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم شیپ ایک ایگ۔ رفامای اے زلےک )اکی  ااصنر ےک وجھکر ےک دروتخں رپ رھتپ

رفاتی ںیم ےہ آپ ےن رفامای اٹیب( مت دروتخں رپ ابگنسری ویکں رکےت وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک لھپ اھکات وہں۔ آپ ےن رفامای 

 وہ رھپ آپ ےن ریمے رس رپ اہ ھت ریھپا افر رفامای اے اہلل ااکس ٹیپ آہدنہ ابگنسری ث  رکان افر وج وخد ےچین رگاجےئ فہ اھک ےتکس

 رھبدے ۔

 دمحم نب ابصح، وقعیب نب دیمح نب اکبس، رمتعم نب امیلسؿ، رضحت راعف نب رمع افغری :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک ہلگ ای ابغ ےس سگر وہ وت دفدھ ای لھپ اھکےن ےئلیک انیل۔

     457    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، یزیذ بً ہاروٌ، ابی نرضہ، حرضت ابوسعیذ :  راوی

ثََيا یَ  ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َع َة َع ًِ أَبٔی َنرِضَ ٌَ أَىَِبأَىَا اِلُحَزیِزٔیُّ َع ًُ َصاُرو  زٔیُذ بِ

ٌِ ُتؿِ  ٔ أَ ِب فٔی َغيِر ََّ َؾاُِشَ ٔ ٌِ أََجابََک َوإ ٔ ٔ ثَََلَث ٔمَزإر َؾإ َه َقاَل إَٔذا أََتِیَت َعلَی َرإع َؾَيادٔظ َوإَٔذا أََتِیَت َعلَی َحائٔٔم ٔشَذ َوَسلَّ

ََ ُتِؿٔشَذ   ٌِ ََّ َؾکُِل فٔی أَ ٔ ٌِ أََجابََک َوإ ٌٔ ثَََلَث َمزَّإت َؾإٔ ٔ َػاحَٔب اِلبُِشَتا ٌٕ َؾَياد  بُِشَتا



 

 

ونرفں ےک دمحم نب ٰییحی، زیدی نب اہرفؿ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت اج

ہلگ رپ وچنہپ افر وھبک یگل وہ وت رچفا ےہ وک نیت ابر آفاز دف ارگ فہ وجاب دے )وت اس ےس ااجزت ےل ول( فرہن دقبر رضفرت یپ ول افر 

اضعئ ہن رکف افر بج یسک ابغ ںیم وچنہپ )افر وھبک یگل وہ( وت ابغ ےک امکل وک نیت ابر آفاز دف فہ وجاب دے وت کیھٹ فرہن دقبر 

 اھکول افر اضعئ ث  رکف۔رضفرت 

 دمحم نب ٰییحی، زیدی نب اہرفؿ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

  انیل۔اجونر ےک ہلگ ای ابغ ےس سگر وہ وت دفدھ ای لھپ اھکےن ےئلیک

     458    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ٍذیہ بً عبذالوہاب، ایوب بً حشاٌ، علی بً سلنہ، یحٌٰی بً سلیه، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ٌَ اِلَوأس  ا ًُ َحشَّ ًُ َعِبٔذ اِلَوصَّأب َوأَیُّوُب بِ ثََيا َصٔذیَُّة بِ ًِ َحذَّ ائٔفٔیُّ َع
ًُ ُسَلِیٕه اللَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ َسَلَنَة َقالُوا َحذَّ ٔليُّ َوَعلٔیُّ بِ

َه إٔذَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ََ  ا َمزَّ أََحُذُنِه بَٔحائٕٔم َؾِلَیأِکُِل عُبَِیٔذ اہللٔ بِ َو

بَِيّة  ُْ خِٔذ   َیتَّ

دھہی نب دبعاولاہب، اویب نب اسحؿ، یلع نب ہملس، ٰییحی نب میلس،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک 

  ۔رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ ابغ ےس سگرے وت دقبر رضفرت اھکےل افر ڑپکے ابدنےھ ہ ںی

 دھہی نب دبعاولاہب، اویب نب اسحؿ، یلع نب ہملس، ٰییحی نب میلس،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  



 

 

 امکل یک ااجزت ےک ریغب وکیئ زیچ اامعتسؽ رکےن ےس اممتعن ۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   باب

 امکل یک ااجزت ےک ریغب وکیئ زیچ اامعتسؽ رکےن ےس اممتعن ۔

     459    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ىاؾع، عبذاہلل بً عنز، حرضت ابً عنز :  راوی

ًُ ُرِمٕح َقاَل أَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس َحذَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ َسِعٕذ َع لََّه ىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ

ٌِ تُِدتَی َمَِشُ  ٔ إٔذِىٔطٔ أَیُٔحبُّ أََحُذُنِه أَ ََ َیِحَتلٔبَنَّ أََحُذُنِه َمأطَیَة َرُجٕل بَٔػيِر َُّط َقاَو َؾَكاَل  بَُتُط َؾُیهرَِسَ بَاُب ْٔزَاىَتٔطٔ َؾيُِيَتَثَل أَى

وُع َمَوأطیضِٔه أَكِٔعَناتٔضِٔه َؾََل َیِحَتلٔبَنَّ أََحُذُنِه َمأطَیَة اِمزٕٔئ بٔ  ٌُ َلُضِه ُْضُ ُ ََّنا َتِخز ٔ إٔذِىٔطٔ كََعاُمطُ َؾإٔى  َػيِر

فاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر رفامای دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ےس ر

مت ےس وکیئ یھب امکل یک ااجزت ےک ریغب اس ےک ےلگ ےس دفدھ ہن دفےہ ایک مت ںیم ےس یسک وک دنسپ ےہ ہک وکیئ دفرسا اےکس ابالاخےن رپ 

اےکن اجونرفں ےک نھت اےکن اھکےن اک زخاہن )وٹسر(  اج رک اےکس زخاےن اک درفازہ وتڑے افر اانج اکنؽ رکےل اجےئ اجونر فاولں ےئلیک

 ںیہ اےئلس مت ںیم ےس وکیئ یھب امکل یک ااجزت ریغب ااکس اجونر ہن دفےہ ۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 امکل یک ااجزت ےک ریغب وکیئ زیچ اامعتسؽ رکےن ےس اممتعن ۔

     460    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 حرضت ابوہزیزہ اسناعیل بً بَش ابً ميؼور، عنز بً علی، ححاد، سلیم بً عبذاہلل، ذٍیل بً عوف بً طناح، :  راوی

ًٔ َعِبٔذ اہللٔ  ًِ َسلٔیٔم بِ ًِ َححَّإد َع ًُ َعلٓٔیٕ َع ثََيا عَُنزُ بِ ًٔ َمِيُؼوٕر َحذَّ ًُ بَِٔشٔ بِ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ًٔ َحذَّ ًِ ذَُصِیٔل بِ َضؤیِّ َع  اللُّ

ثََيا أَبُو صَُزیَِزَة َقاَل بَِيَيَنا ىَحِ  َضؤیِّ َحذَّ إخ اللُّ ًٔ َطنَّ َه فٔی َسََفٕ إٔذِ َرأَیَِيا إٔبَّٔل َعِؤف بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًُ َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل

َجِعَيا َه َُفَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َؾُثبَِيا إَٔلِیَضا َؾَياَداىَا َرُسوُل اہللٔ َػل َحز اظٔ الظَّ ـَ وَرّة بٔٔع ٔ  َمَِصُ ٌَّ صَٔذظٔ اِْلٔب ٔ َل ْٔلَصِٔل إَٔلِیطٔ َؾَكاَل إ

ََٔی َمزَاؤدُٔنِه َؾَوجَ  ُنِه َلِو َرَجِعُتِه إ ًِ اِلُنِشلٔنٔيَن صَُو ُقوتُُضِه َویُِنيُُضِه َبِعَذ اہللٔ أََيرُسُّ ٌَ بَِیٕت ٔم ِذتُِه َما ؾٔیَضا َقِذ ذُصَٔب بٔطٔ أَتَُزِو

أَ  ٌَّ َصَذا َنَذلَٔک ُقِلَيا أََُفَ ٔ ََ َقاَل َؾإ َّ َقالُوا  ََ َذلَٔک َعِذ ِب َو ََ َتِحنِٔل َواُِشَ أب َؾَكاَل کُِل َو َ
َعاؤ َوالَشَّ ََٔی اللَّ ٌِ اِحَتِحَيا إ ٔ یَِت إ

 َتِحنِٔل 

اامسلیع نب رشب انب وصنمر، رمع نب یلع، اجحج، طیلس نب دبع اہلل، ذلیھ نب وعػ نب امشح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک 

 ھت اکی رفس ےک دفراؿ مہ ےن افٹن دےھکی نج ےک نھت دنبےھ وہےئ ےھت فہ اک ےٹ دار رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس

دروتخں ںیم رچ رےہ ےھت مہ ایکن رطػ زیتی ےس ڑبےھ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ آفاز دی مہ آپ ےک 

وخراک ںیہ افر اہلل ےک دعب یہی اؿ اک بس ھچک ےہ  اپس فاسپ آےئگ۔ آپ ےن رفامای ہی افٹن اکی املسمؿ رھگاےن ےک ںیہ ہی ایکن

)ینعی اہلل ےک دعب اابسب یک داین ںیم اؿ اک اہسرا یہی افٹن افر ااکن دفدھ ےہ( ایک مت اس ابت ےس وخش وہ ےگ ہک بج مت فاسپ اےنپ 

دعؽ ےہ؟ احصہب ےن رعض ایک ہ ںی۔  وتوشں ےک اپس وچنہپ وت دوھکی ہک اؿ ںیم ےس اھکان وکیئ افر ےل اڑا ےہ ایک اہمتری راےئ ںیم ہی

 آپ ےن رفامای رھپ ہی یھب اس یک امدنن ےہ مہ ےن رعض ایک ارگ ںیمہ اھکےن ےنیپ یک احتج وہ وت؟ رفامای اھکول نکیل اس ھت ث  ااھٹؤ یپ ول

 رگم اس ھت ث  ےل اجؤ۔

 ػ نب امشح، رضحت اوبرہریہاامسلیع نب رشب انب وصنمر، رمع نب یلع، اجحج، طیلس نب دبعاہلل، ذلیھ نب وع :  رافی

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

  

 اجونر رانھک۔

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اجونر رانھک۔

     461    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 طيبہ، ونیع، ہظاو ابً رعوہ، حرضت او ہانیابوبْک بً ابی  :  راوی

 ٌَّ ًِ أُوِّ َصاىٕٔئ أَ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َحذَّ  الئَّيیَّ َػل

ٌَّ ؾٔیضَ   ا بََزَنّة َقاَل َلَضا اتَّخٔٔذی غََيّنا َؾإٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ انب رعفہ، رضحت اؾ اہین ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای رکبایں رھک ول 

 اؿ ںیم ربتک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ انب رعفہ، رضحت اؾ اہین :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر رانھک۔

     462    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، عبذاہلل بً ادریص، حؼين، عامز، حرضت رعوہ بارقی :  راوی

 ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َوَة اِلَبارٔقٔیِّ  َحذَّ ًِ رُعِ ٕ َع ًِ َعأمز ًِ حَُؼيِٕن َع ًُ إِٔدرٔیَص َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر َیزَِؾُعُط َقاَل َعِبذٔ اہللٔ بِ

ََٔی یَِوؤ اِلكٔیَ   اَمةٔ اِْلٔبُٔل عٔز  ْٔلَصِلَٔضا َواِلَػَيُه بََزَنْة َواِلَخيِرُ َمِعُكوْد فٔی ىََواصٔی اِلَخِیٔل إ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، ،نیص، اعرم، رضحت رعفہ ابریق ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفامای افٹن )اپےنل( ےس امکل ںیم رغفر دیپا وہات ےہ افر رکبایں ربتک ںیہ افر الھبیئ ایقث  کت ےک ےئل وھگڑفں ےک اشیپین 



 

 

 ھ دی یئگ ےہ۔ںیم ابدن

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، ،نیص، اعرم، رضحت رعفہ ابریق :  رافی

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر رانھک۔

     463    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عؼنة بً ؾـل، ىیشابوری، محنذ بً ُفاض، ابوہزیزہ، ْحمی بً عنارہ، ہظاو بً حشاٌ، محنذ بً سيریً،  :  راوی

 حرضت ابً عنز

يَِرفٔیُّ قَ  إض أَبُو صَُزیَِزَة الؼَّ ًُ ُٔفَ ُذ بِ ِیَشابُورٔیُّ َوُمَحنَّ
ٔل اليَّ ـِ ًُ اِلَؿ ثََيا عِٔؼَنُة بِ ثََيا َزِربٔی  َحذَّ

ًُ عَُناَرَة َحذَّ مٔیُّ بِ ثََيا َْحَ ََ َحذَّ ا

ًٔ عَُنَز َرضَٔی اہللُ َعِيُط َقاَل َقاَل  ًِ ابِ ًَ َع ًُ ٔسيرٔی ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحذَّ ا ًٔ َحشَّ َّی اہللُ  إَٔماُو َمِشحٔٔذ صَٔظاؤ بِ َرُسوُل اہللٔ َػل

ًِ َدَو  اةُ ٔم  ابِّ اِلَحيَّةٔ َعَلِیطٔ َوَسلََّه الظَّ

 نب لضف، شینوبری، دمحم نب رفاس، اوبرہریہ، رحیم نب امعرہ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک 

ت

ما
عض

 اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رکبی تنج ےک اجونرفں ںیم ےس ےہ۔

 نب لضف، شینوبری، دمحم نب رفاس :  رافی

ت

ما
عض

 ، اوبرہریہ، رحیم نب امعرہ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت انب رمع

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

  

 اجترت فاعمالمت اک ایبؿ :   ابب

 اجونر رانھک۔



 

 

     464    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً اسناعیل، عثناٌ بً عبذالزحنً، علی بً رعوہ، مكبری، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ اِلنَ  َوَة َع ًُ رُعِ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ ًُ َعِبذٔ الزَِّحَن ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ًُ إِٔسَنٔعیَل َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحذَّ  ِكبُرٔیِّ َع

ٔ اِلَػَئه َوأََمَز اِلُؿرَقَ  َه اِْلَغِئَیاَئ بٔاتَِّخاذ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َجأد َوَقاَل عِٔيَذ َعِيُط َقاَل أََمَز َرُسوُل اہللٔ َػل اَئ بٔاتَِّخاذٔ الذَّ

ی ٌُ اہللُ بَٔضََلٔک اِلرُقَ َجاَد یَأَِذ ٔ اِْلَغِئَیأئ الذَّ  اتَِّخاذ

، امثعؿ نب دبعارلنمح، یلع نب رعفہ، ربقمی، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اامسلیع

ابتہ  ےن امدلارفں وک رکبایں افر اندارفں وک رمایغں اپےنل اک مکح دای افر رفامای بج امدلار یھب رمایغں اپؽ ںیل وت اہلل اعتیل اس یتسب وک

 ےتی ںیہ ۔رکےن اک مکح دے د

 دمحم نب اامسلیع، امثعؿ نب دبعارلنمح، یلع نب رعفہ، ربقمی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ : ابب

 اقویضں اک ذرک

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقویضں اک ذرک

     465    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، معلی بً ميؼور، عبذاہلل بً جعَف، عثناٌ بً محنذ، مكبری، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ًٔ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًُ َمِيُؼوٕر َع َّی بِ ثََيا ُمَعل ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ اِلَنِكبُریِّ َع ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ٌَ بِ ًِ عُِثَنا َجِعََفٕ َع

ًِ ُجٔعَل َقأؿّیا بَيَِن اليَّأض َؾَكِذ ذُبَٔح بٔ  َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ٔ ٔسهِّيٕن أَبٔی صَُزیَِزَة َع  َػيِر

ی نب وصنمر، دبعاہلل نب رفعج،

ضعل

امثعؿ نب دمحم، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےسج ولوگں ےک درایمؿ اقیض رقمر رک دای ایگ اےس رھچی ےک ریغب یہ ذحب رک دای ایگ۔

ی نب وصنمر، دبعاہلل نب رفعج، امثعؿ نب دمحم، ربقمی، رضح :  رافی

ضعل

 ت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، 

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقویضں اک ذرک

     466    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً ابی موسی، حرضت اىص بً مالک علی بً محنذ بً اسناعیل، اَسائیل، عبذاَعلی، بَلل :  راوی

ًِ َعِبذٔ  ائٔیُل َع ثََيا إَِٔسَ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َقا ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ أَبٔی ُموَسی َحذَّ ًِ بََٔلٔل بِ اِْلَِعلَی َع

 َّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَىَٔص بِ ًِ ُجبَٔر َعَلِیطٔ ىَزََل َع ََٔی َنِؿٔشطٔ َوَم اَئ ُوکَٔل إ ـَ ًِ َسأََل اِلَك ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم

َدظُ   إَٔلِیطٔ آلِٔک َؾَشذَّ

یلع نب دمحم نب اامسلیع، ارسالیئ، دبعاالیلع، البؽ نب ایب ومیس، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج 

ہ اضق اک اطمہبل ایک اےس اس ےک سفن ےک رپسد رک دای ایگ افر ےسج اقیض ےننب رپ روبجر ایک اجےئ وت اس رپ اکی رفہتش انزؽ وہ رک راہ ےن دہع

 راتس یک رطػ اس یک راامنہیئ رکات راتہ ےہ۔

 یلع نب دمحم نب اامسلیع، ارسالیئ، دبعاالیلع، البؽ نب ایب ومیس، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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



 

 

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقویضں اک ذرک

     467    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، يعلی، ابومعاویہ، اعنع، عنزو بً مزہ، حرضت سیذىا علی :  راوی

ًِ أَبٔی حَ  ًٔ ُمزََّة َع ًِ َعِنزٔو بِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا َيِعلَی َوأَبُو ُمَعاؤَیَة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َعلٓٔیٕ َقاَل َبَعَثىٔی ذَّ اِلَبِختَرٔیِّ َع

ًٔ َؾُكِلُت یَا َرُسوَل  ََٔی اِلَیَن َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اُئ  َرُسوُل اہللٔ َػل ـَ ََ أَِدرٔی َما اِلَك اہللٔ َتِبَعُثىٔی َوأَىَا َطاب  أَِقٔضی بَِيَيُضِه َو

ِت لَٔشاىَطُ َقاَل َؾَنا َطهَهُِت َبِعُذ فٔی ٔ فٔی َػِذرٔی ثُهَّ َقاَل اللَُّضهَّ اصِٔذ َقِلَبُط َوثَبِّ َب بَٔیٔذظ إئ بَيَِن اثَِيئِن  َقاَل َؾرَضَ ـَ  َق

اعمفہی، اشمع، رمعف نب رمہ، رضحت دیسان یلع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک بج اہلل ےک رنکؽ ےن ےھجم نمی اجیھب وت ںیم یلع نب دمحم، یلعی، اوب

ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ آپ ےھجم )اعلم انب رک( جیھب رےہ ںیہ احالہکن ںیم ونوجاؿ وہں ںیم اؿ ےک درایمؿ ےلصیف رکفں اگ 

رفامےت ںیہ ہک آپ ےن ریمے ےنیس رپ اہ ھت امرا رھپ رفامای اے اہلل اس ےک دؽ وک دہاتی رپ رھک  احالہکن ےھجم ہلصیف رکےن اک ہقیلس ہ ںی

 افر اس یک زابؿ وک وبضمط رک۔ رفامےت ںیہ ہک اس ےک دعب دف آدویمں ےک درایمؿ ہلصیف ںیم یھبک رتدد ہن وہا۔

 یلعیلع نب دمحم، یلعی، اوباعمفہی، اشمع، رمعف نب رمہ، رضحت دیسان  :  رافی

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

  

 ملظ افر روشت ےس دشدی اممتعن

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ملظ افر روشت ےس دشدی اممتعن

     468    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ، یحٌٰی بً سعیذ، محالذ، عامز، مرسوم، حرضت عبذاہلل بً مشعودابوبْک بً َْلد :  راوی

ًِ َعا ثََيا ُمَحالْٔذ َع ٌُ َحذَّ ا ًُ َسٔعیٕذ اِلَكلَّ ثََيا َیِحٌَی بِ دٕ اِلَباصٔلٔیُّ َحذَّ
َلَّ َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ وٕم َع ًِ َمرِسُ ٕ َع ٔمز

 َّ ََّ َجاَئ یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ َوَمَلْک آْْٔذ بَٔكؿَ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ ًِ َحانٕٔه َیِحهُُه بَيَِن اليَّأض إ اُظ ثُهَّ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َما ٔم

يّؿا ٌِ َقاَل أَِلكٔطٔ أَِلَكاُظ فٔی َمِضَواةٕ أَِرَبٔعيَن َِخٔ ٔ َنأئ َؾإ ََٔی الشَّ  َیزَِؾُع َرأَِسُط إ

 نب دیعس، اجمدل، اعرم، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج احمک یھب اوبرکب نب الخد، ٰییحی

ولوگں ےک درایمؿ ہلصیف رکات وہاگ فہ رفز ایقث  اس احتل ںیم احرض وہاگ ہک اکی رفہتش اس یک رگدؿ ےس ڑکپے وہےئ وہاگ رھپ 

ہی مکح وہاگ ہک اس وک کنیھپ دف وت فہ اےس کنیھپ دے اگ اکی دنخؼ ںیم سج ںیم اچسیل فہ رفہتش آامسؿ یک رطػ رس ااھٹےئ اگ ارگ 

 اسؽ کت فہ رگات الچ اجےئ اگ۔

 اوبرکب نب الخد، ٰییحی نب دیعس، اجمدل، اعرم، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ملظ افر روشت ےس دشدی اممتعن

     469    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً سياٌ، محنذ بً بَلل، عنزاٌ قلاٌ، حشين، عنزاٌ، اسحل طيبانی، حرضت عبذاہلل بً اوفی :  راوی

ًُ ٔسيَ  ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َحذَّ ٌَ َع ًَ عِٔنَزا ًِ حَُشيِٕن َيِعىٔی ابِ ٌٔ َع ا ٌَ اِلَكلَّ ًِ عِٔنَزا ًُ بََٔلٕل َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحذَّ ا

ٌَّ اہلَل ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ أَبٔی أَِوفَی َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ِيَبانٔیِّ َع َع اِلَكاضٔی َما َلِه یَُحزِ َؾإَٔذا َجاَر  َم الظَّ

ََٔی َنِؿٔشطٔ  ََّلُط إ  َوک

ادمح نب انسؿ، دمحم نب البؽ، رمعاؿ اطقؿ، نیسح، رمعاؿ، ااحسؼ ابیشین، رضحت دبعاہلل نب افیف رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 



 

 

 ےھٹیب وت اہلل ےس اس ےک سفن ےک وحاہل رک دےتی ںیہ رفامای بج کت اقیض ملظ ہن رکے اہلل اس ےک اس ھت وہےت ںیہ افر بج فہ ملظ رک

 ۔

 ادمح نب انسؿ، دمحم نب البؽ، رمعاؿ اطقؿ، نیسح، رمعاؿ، اقحس ابیشین، رضحت دبعاہلل نب افیف :  رافی

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

  

 ؿولصیفں اک ایب :   ابب

 ملظ افر روشت ےس دشدی اممتعن

     470    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، ابً ابی ذئب، ْالذ، عبذالزحنً ، ابی سلنہ، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ًُ أَبٔی ثََيا ابِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َعِبذٔ  َحذَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن الٔطٔ اِلَحارٔٔث بِ َْ  ًِ ذٔئِٕب َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلِعَيُة اہللٔ َعلَی الزَّأشی َواِلُنزِ  ًٔ َعِنزٕو َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  َتٔشیاہللٔ بِ

دبعارلنمح ، ایب ہملس، رضحت دبعاہلل نب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اہلل  یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ذ،ب، اخدل،

 یک تنعل ےہ روشت دےنی فاےل رپ افر روشت ےنیل فاےل رپ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ذ،ب، اخدل، دبعارلنمح ، ایب ہملس، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 احمک ااہتجد رکےک قح وک ھجمس ےل۔

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احمک ااہتجد رکےک قح وک ھجمس ےل۔

     471    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

زیذ بً عبذاہلل ابً ہاد، محنذ بً ابزاہیه، برس بً سعیذ، ابی قیص، ہظاو بً عنار، عبذالعزیز، ابً محنذ، ی :  راوی

 حرضت عنزو بً عاؾ

ًُ َعِبذٔ  ثََيا یَزٔیُذ بِ َراَوِردٔیُّ َحذَّ ٕذ الذَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ  َحذَّ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ اِلَضادٔ َع اہللٔ بِ

َُّط إٔبَِزاصٔ  ًٔ اِلَعأؾ أَى ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ اِلَعأؾ َع ًِ أَبٔی َقِیٕص َمِوََی َعِنزٔو بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ برُِسٔ بِ َّی یَه التَِّیِٔمِّ َع َسنَٔع َرُسوَل اہللٔ َػل

ٌٔ َو  َه َيُكوُل إَٔذا َحَهَه اِلَحانُٔه َؾاِجَتَضَذ َؾأََػاَب َؾَلُط أَِجَزا َ َؾَلطُ أَِجْز َقاَل یَزٔیُذ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َلأ ِْ َ إَٔذا َحَهَه َؾاِجَتَضَذ َؾأ

ًِ أَبٔی صَُزیِزَةَ  ثَئیطٔ أَبُو َسَلَنَة َع ًٔ َحزِوٕ َؾَكاَل َصَهَذا َحذَّ ًَ َعِنزٔو بِ ثُِت بٔطٔ أَبَا بَِْکٔ بِ  َؾَحذَّ

ا،می،  رس نب دیعس، ایب  سی، رضحت رمعف نب اعص ےس رفاتی اشہؾ نب امعر، دبعازعلزی، انب دمحم، زیدی نب دبعاہلل انب اہد، دمحم نب ارب

ےہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس بج احمک ہلصیف رکےت فتق وخب ااہتجد ف وکشش رکے افر قح ھجمس ےل وت 

ارجےلم اگ۔ زیدی ےتہک ںیہ ہک اس وک دف ارج ںیلم ےگ افر بج ہلصیف رکےت فتق ااہتجد رکے افر اس ےس اطخ وہ اجےئ وت اس وک اکی 

ںیم ےن ہی دحثی اوبرکب نب رمعف نب زحؾ وک انسیئ وت اوہنں ےن رفامای ہک اوبہملس ےن رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رک ےک ہی دحثی ےھجم 

 ایس رطح انسیئ۔

 دیعس، ایب  سی، رضحت رمعف نب اعصاشہؾ نب امعر، دبعازعلزی، انب دمحم، زیدی نب دبعاہلل انب اہد، دمحم نب اربا،می،  رس نب  :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 احمک ااہتجد رکےک قح وک ھجمس ےل۔
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 توبہ، ْلـ بً ْلیؿہ، حرضت ابوہاطه اسناعیل بً :  راوی

ًٔ بُ  ََ َحٔذیُث ابِ ثََيا أَبُو َصأطٕه َقاَل َلِو لٔیَؿَة َحذَّ َْ  ًُ ـُ بِ َل َْ ثََيا  ًُ َتِوبََة َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ًِ َرُسؤل اہللٔ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع َزیَِذَة َع

اةُ ثَََل  ـَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل اِلُك ٌٔ فٔی اليَّارٔ َوَواحْٔذ فٔی اِلَحيَّةٔ َرُجْل َعلَٔه اِلَحلَّ َؾَكَضی بٔطٔ َؾُضَو فٔی اِلَحئَّة َوَرُجْل َػل ثَْة اثَِيا

ٌَّ اِلَكاضَٔی  ٔ  َضَذ َؾُضَو فٔی اِلَحيَّةٔ إَٔذا اِجتَ َقَضی لٔليَّأض َعلَی َجِضٕل َؾُضَو فٔی اليَّارٔ َوَرُجْل َجاَر فٔی اِلُحهِٔه َؾُضَو فٔی اليَّارٔ َلُكِلَيا إ

اامسلیع نب وتہب، فلخ نب ہفیلخ، رضحت اوباہمش رفامےت ںیہ ہک ارگ ربدیہ یک اےنپ فادل ےس رمفی ہی دحثی ہن وہ  ہک اہلل ےک رنکؽ 

فہ یتنج ےہ افر ےن رفامای اقیض نیت مسق ےک ںیہ دف دفزیخ افر اکی یتنج۔ اکی فہ رمد سج ےن قح وک اجان رھپ اس ےک اطمقب ہلصیف ایک 

اکی فہ سج ےن اہجتل ےک ابفوجد ولوگں ںیم ےلصیف ےیک فہ دفزیخ ےہ افر اکی فہ رمد سج ےن ہلصیف رکےن ںیم ملظ فوجر ےس اکؾ ایل 

 فہ یھب دفزیخ ےہ وت مہ ہی ہہک دےتی ہک اقیض بج ااہتجد رکے وت فہ یتنج ےہ۔

 اامسلیع نب وتہب، فلخ نب ہفیلخ، رضحت اوباہمش :  رافی

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

  

 احمک ہصغ یک احتل ںیم ہلصیف ہن رکے

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 احمک ہصغ یک احتل ںیم ہلصیف ہن رکے
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عنار، محنذ بً عبذاہلل بً یزیذ، احنذ بً ثابت، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذالنلک بً عنير، عبذالزحنً بً  ہظاو بً :  راوی

 حرضت ابوبْکہ

ًُ ثَابٕٔت اِلَحِحَذرٔیُّ َقالُوا  ًٔ َیزٔیَذ َوأَِحَنُذ بِ ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًِ  َحذَّ عَُيِيَيَة َع

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔیطٔ أَ َة َع ًَ أَبٔی بَِْکَ ًٔ بِ َّطُ َسنَٔع َعِبَذ الزَِّحَن ٕ أَى ًٔ عَُنيِر ََ َيِكٔضی َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ َه َقاَل  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ



 

 

ٌُ َقاَل صَٔظاْو فٔی َحٔذی َبا ـِ ٌُ اِلَكاضٔی بَيَِن اثَِيئِن َوصَُو َغ َبا ـِ ٌِ َيِكٔضَی بَيَِن اثَِيئِن َوصَُو َغ ََ َیِيَبغٔی لِٔلَحانٔٔه أَ  ثٔطٔ 

اشہؾ نب امعر، دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ادمح نب تبن ، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب رضحت اوبرکبہ ےس 

اقیض ہصغ یک احتل ںیم دفونں رفوقیں ںیم ہلصیف ہن رکے۔ اشہؾ رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 ےن ویں اہک ہک احمک بج احتل بصغ ںیم وہ وت اےس ےلصیف اصدر ہ ںی رکان اچےیہ۔

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ادمح نب تبن ، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب رضحت اوبرکبہ :  رافی

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

  

 احمک اکہلصیف رحاؾ وک الحؽ افر الحؽ وک رحاؾ ہ ںی رکاتکس

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 احمک اکہلصیف رحاؾ وک الحؽ افر الحؽ وک رحاؾ ہ ںی رکاتکس
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 ابوبْک بً طيبہ، ونیع، ہظاو بً رعوہ، زیيب بيت اسله، حرضت او سلنہ :  راوی

 ٔ ًِ َزیَِيَب ب ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أُوِّ َسَلنَ َحذَّ َة ِئت أُوِّ َسَلَنَة َع

ََّنا أَىَا َبََشْ َوَلَع  ََٔیَّ َوإٔى ٌَ إ َّهُِه َتِخَتٔؼُنو َه إٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ بُٔححَّتٔطٔ ٔم ٌَ أَِلَح ٌِ یَهُو هُِه أَ ـَ لَّ َبِع

ا أَِسَنُع ٔمِيهُِه ؾَ  ََّنا أَِقٔضی َکهُِه َعلَی ىَِحوٕ ٔمنَّ ََّنا أَِقَلُع َلُط قِٔلَعّة َبِعٕف َوإٔى ِذُظ َؾإٔى ُْ ِ ّْا َؾََل َیأ ًِ َحلِّ أَْٔیطٔ َطِی ِیُت َلطُ ٔم ـَ ًِ َق َن

ِتٔی بَٔضا یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ  ًِ اليَّارٔ َیأ  ٔم

س اوبرکب نب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب املس، رضحت اؾ ہملس رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای مت ریمے اپ

ڑگھجے الےت وہ افر ںیم وت رشب یہ وہں۔ افر اشدی مت ںیم وکیئ دلیل ایبؿ رکےن ںیم دفرسے ےس رتہب وہ افر ںیم اہمترے درایمؿ 

 ہلصیف اہمترا ایبؿ ےننس رپ رکات وہں ذہلا ںیم ےسج یھب اس ےک اھبیئ اک قح دالدفں وت فہ اےس ہن ےل ویکہکن ںیم اےس وت آگ اک اکی ڑکٹا



 

 

 ےسج فہ رفز ایقث  ےل رک آےئ اگ۔ دے راہں وہں

 اوبرکب نب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب املس، رضحت اؾ ہملس :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اؾ ہ ںی رکاتکساحمک اکہلصیف رحاؾ وک الحؽ افر الحؽ وک رح
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 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً بَش، محنذ بً عنزو، ابی سلنہ، عبذالزحنً ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا  ًُ بَِٔشٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحذَّ ًٔ َع ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ أَبٔی َسَلَنَة بِ ًُ َعِنزٕو َع ُذ بِ ُمَحنَّ

 ًَ ٌَ أَِلَح ٌِ یَهُو هُِه أَ ـَ ََّنا أَىَا َبََشْ َوَلَعلَّ َبِع َه إٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َقَلِعُت َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َبِعٕف َؾَن تٔطٔ ٔم  بُٔححَّ

ًِ اليَّارٔ  ََّنا أَِقَلُع َلطُ قِٔلَعّة ٔم ًِ َحلِّ أَْٔیطٔ قِٔلَعّة َؾإٔى  َلُط ٔم

وت اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ںیم 

ےس ڑبھ رک وہ ذہلا ںیم ےسج اس ےک اھبیئ اک وھتڑا اسقح یھب دالدفں وت ںیم  رشب وہں افر اشدی مت ںیم اکی دلیل دےنی ںیم دفرسے

 اس وک آگ اک اکی ڑکٹا دال راہ وہں ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رپایئ زیچ اک دوعی رکان افر اس ںیم ڑگھجا رکان

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رپایئ زیچ اک دوعی رکان افر اس ںیم ڑگھجا رکان
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ذ، ابوعبیذہ، حشين بً ذنواٌ، عبذاہلل بً بزیذہ، یحٌٰی بً عبذالوارث بً عبذالؼنذ، ابً عبذالوارث بً سعی :  راوی

 يعنز، حرضت ابوذر

 ًِ ثَىٔی أَبٔی َع ًٔ َسٔعیٕذ أَبُو عُبَِیَذَة َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اِلَوارٔٔث بِ َنذٔ بِ ًُ َعِبٔذ الؼَّ ثََيا َعِبُذ اِلَوارٔٔث بِ ًُ  َحذَّ ثَىٔی اِلُحَشيُِن بِ أَبٔیطٔ َحذَّ

ًِ َعِبٔذ  ٌَ َع ًِ أَبٔی َذٓرٕ َذِنَوا ثَُط َع یلٔیَّ َحذَّ ٔ الذِّ ٌَّ أَبَا اِْلَِسَود ًُ َيِعَنَز أَ ثَىٔی َیِحٌَی بِ ًٔ بَُزیَِذَة َقاَل َحذَّ َُّط َسنَٔع َرُسوَل اہللٔ  اہللٔ بِ أَى

ًِ ادَّعَی َما َلِیَص َلطُ َؾَلِیَص ٔميَّا َوِلَيتََبوَّ  َه َيُكوُل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ اليَّارٔ َػل  أِ َمِكَعَذُظ ٔم

دبعاولارث نب دبعادمصل، انب دبعاولارث نب دیعس، اوب دیبہ، نیسح نب ذوکاؿ، دبعاہلل نب ربدیہ، ٰییحی نب رمعی، رضحت اوبذر ےس 

وت فہ مہ ںیم  رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن ایسی زیچ اک دوعی ایک وج اس یک ہ ںی یھت

 ےس ہ ںی افر فہ دفزخ وک اانپ اکھٹہن انبےل۔

دبعاولارث نب دبعادمصل، انب دبعاولارث نب دیعس، اوب دیبہ، نیسح نب ذوکاؿ، دبعاہلل نب ربدیہ، ٰییحی نب رمعی، رضحت  :  رافی

 اوبذر

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رپایئ زیچ اک دوعی رکان افر اس ںیم ڑگھجا رکان

     477    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ثعلبہ بً سواء، محنذ بً سواء، معله، مْ رزام، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًُ َثِعَلبَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًِ ىَاؾٕٔع َع أم َع ٕ اِلَورَّ َْ ًِ َم ًِ حَُشيِٕن اِلُنَعلِّٔه َع ًُ َسَوإئ َع ُذ بِ ثَىٔی َعِمِّ ُمَحنَّ ًٔ َسَوإئ َحذَّ  َة بِ



 

 

ُؼوَمٕة بُٔوِلٕه أَِو ُئعيُن  ُْ ٌَ َعلَی  ًِ أََعا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َ  ابِ ی ُهِلٕه َلِه َیزَِل فٔی َسَخٔم اہللٔ َعل

َّی یَِيزٔعَ   َحً

 دمحم نب ہبلعث نب نکاء، دمحم نب نکاء، ملعم، رطم رزاؼ، انعف، رضحت انب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای وج یسک

 ہک فہ دمد ےس ابز آاجےئ۔ وصخث  ںیم ملظ یک دمد رکات ےہ فہ  لسلس اہلل یک انرایگض ںیم راتہ ےہ اہیں کت

 دمحم نب ہبلعث نب نکاء، دمحم نب نکاء، ملعم، رطم رزاؼ، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 مسق دمیع رپ وگاہ ںیہ دمیع ہیلع رپ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رپ وگاہ ںیہ دمیع ہیلع رپ مسقدمیع 

     478    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْحملہ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً وہب، ابً جزیخ، ابً ابی ملیهہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًُ َوصِٕب  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ یَِحٌَی اِلنَِٔصٔیُّ َحذَّ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ ٌَّ َحذَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ُمَلِیَهَة َع ًِ ابِ ًُ ُجَزیِٕخ َع أَىَِبأَىَا ابِ

َه َقاَل َلِو ُيِعَلي اليَّاُض بَٔذِعَواصُِه ادَّعَی ىَاْض دَٔماَئ رَٔجإل َوأَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ اِلَینٔيُن َعلَی َرُسوَل اہللٔ َػل ِمَواَلُضِه َوَکٔه

عَی  َعَلِیطٔ  اِلُنذَّ

ن کہ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ہیہ اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ارگ ولوگں وک 
مل
رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، انب ایب 

(ضح اؿ ےک دوعی یک فہج ےس دای اجےئ وت ھچک ولگ دفرسں ےک وخؿ افر امولں اک دوعی رکےن ںیگل ےگ نکیل دمیع ہیلع ےک ذہم مسق 

 ےہ۔



 

 

ن کہ، رضحت انب ابعس :  رافی
مل
 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، انب ایب 

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دمیع رپ وگاہ ںیہ دمیع ہیلع رپ مسق

     479    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، علی بً محنذ، ونیع، ابومعاویہ، اعنع، حرضت اطعث بً قیص :  راوی

ثََيا َونٔیْع َوأَبُو ُمَعاؤَیةَ  ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ٕ َوَعلٔیُّ بِ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا اِْلَ  َحذَّ ََ َحذَّ ًِ َطكٔیٕل َقا ِعَنُع َع

ََٔی اليَّ  ِمُتُط إ ًِ اِلَیُضودٔ أَِرْق َؾَحَحَذنٔی َؾَكذَّ ٌَ بَِیىٔی َوبَيَِن َرُجٕل ٔم ًٔ َقِیٕص َقاَل کَا ًِ اِْلَِطَعٔث بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع ٔيیِّ َػل

َه َصِل لَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ـُ ؾٔیطٔ َؾَیِذَصُب َؾَكاَل َٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ـِ ُقِلُت إّٔذا َیِحلٔ ََ َقاَل لِٔلَیُضودٔیِّ اِحلٔ َيْة ُقِلُت  َک بَيِّ

ٌَ بَٔعِضٔذ اہللٔ َوأَیَِناىٔضِٔه ثََنّيا َقلٔیَّل إَٔلِخ  ًَ َيِظتَرُو ٌَّ الَّٔذی ٔ  اِْلیَةٔ بَٔنأَی َؾأَىِزََل اہللُ ُسِبَحاىَُط إ

نب دمحم، فعیک، اوباعمفہی، اشمع، رضحت اثعش نب  سی رفامےت ںیہ ہک اکی زنیم ںیم ریمے افر اکی دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع 

وہیدی ےک درایمؿ رتشمک یھت وہیدی ریمے ہصح ےس ااکنری وہایگ وت ںیم ےن اےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم 

ای ہ ںی آپ ےن وہیدی ےس رفامای مسق ااھٹؤ ںیم ےن رعض ایک فہ مسق شیپ ایک۔ آپ ےن رفامای اہمترے اپس وکیئ وبثت ےہ ںیم ےن رفام

ااھٹ رک ریما امؽ زہپ رک اجےئ اگ۔ اس رپ اہلل یک ہی آتی انزؽ وہیئ۔ وج ولگ اہلل ےک دہع افر مسق ےک وعض وھتڑا اس امؽ ےتیل ںیہ۔ 

 آرخ کت۔

 اشمع، رضحت اثعش نب  سیدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، فعیک، اوباعمفہی،  :  رافی

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

  



 

 

 وھجیٹ مسق اھک رک امؽ احلص رکان

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 وھجیٹ مسق اھک رک امؽ احلص رکان

     480    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ونیع، ابومعاویہ، اعنع، طكیل، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ثََيا اِْلَِعَنُع عَ  ََ َحذَّ ثََيا َونٔیْع َوأَبُو ُمَعاؤیََة َقا ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ َطكٔیٕل َع

ٔ َمِشُعو ـَ َعلَی یَنٔيٕن َوصَُو ؾٔیَضا َؾأجْز َيِكَتٔلُع ب ًِ َحَل َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َضا َماَل اِمزٕٔئ ُمِشلٕٔه دٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ٌُ َبا ـِ  َلئَی اہلَل َوصَُو َعَلِیطٔ َغ

اہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج ےن دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رضحت دبع

ےلم  وکیئ مسق ااھٹیئ افر فہ اس مسق ںیم وھجاٹ اھت افر اس مسق ےک ذرہعی یسک یھب املسمؿ اک امؽ انقح ےل ایل وت فہ اہلل ےس ایسی احتل ںیم

 اگ ہک اہلل اس رپ ہصغ وہں ےگ۔

 وباعمفہی، اشمع، قیقش، رضحت دبعاہلل نب دوعسددمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ا :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 وھجیٹ مسق اھک رک امؽ احلص رکان

     481    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ولیذ بً نثير، محنذ بً نعب، عبذاہلل بً نعب، حرضت ابوامامہ حارثی :  راوی



 

 

ًٔ َنِعٕب  ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًٔ َنثٔيرٕ َع ًِ اِلَولٔیٔذ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ اُظ َعِبَذ اہللٔ َحذَّ َْ َّطُ َسنَٔع أَ ًَ  أَى  بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكولُ  َُّط َسنَٔع َرُسوَل اہللٔ َػل ثَطُ أَى ٌَّ أَبَا أَُماَمَة اِلَحارٔثٔیَّ َحذَّ ََ َيِكَتٔلُع َرُجْل َحلَّ اِمزٕٔئ ُمِشلٕٔه  َنِعٕب أَ

َو اہللُ َعَلِیطٔ اِلَحيََّة َوأَِوَجَب َلُط اليَّا ََّ َْحَّ ٔ ٌِ بَٔینٔيئطٔ إ ٔ ّْا َئشيّرا َقاَل َوإ ٌَ َطِی ٌِ کَا ٔ ًِ اِلَكِوؤ َیا َرُسوَل اہللٔ َوإ َر َؾَكاَل َرُجْل ٔم

ًِ أََرإک  ٌَ ٔسَواکّا ٔم  کَا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب بعک، دبعاہلل نب بعک، رضحت اوباامہم احریث رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک 

ہی رفامےت وہےئ انس وج رمد یسک رمد ملسم اک قح مسق اھک رکان اجزئ وطر رپ احلص رکےل اہلل اس رپ تنج وک رحاؾ رفام دےتی ںیہ رنکؽ وک 

افر دفزخ اس ےک ےیل فابج رفام دےتی ںیہ اس رپ ولوگں ںیم ےس اکی رمد ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ارگہچ فہ ذرا یس زیچ وہ 

 وسماک یہ وہ۔ رفامای ارگہچ ولیپ یک اکی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب بعک، دبعاہلل نب بعک، رضحت اوباامہم احریث :  رافی

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

  

 مسق اہکں اھکےئ؟

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ؟مسق اہکں اھکےئ

     482    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عنزو بً راؾع، مزواٌ بً معاویہ، ح، احنذ بً ثابت، ػؿواٌ بً عیسی، ہاطه بً ہاطه، عبذاہلل بً نشلاض،  :  راوی

 حرضت جابز بً عبذاہلل

ًُ ُمَعاؤیَ  ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ ََ َحذَّ ًُ عٔیَسی َقا ٌُ بِ ثََيا َػِؿَوا ًُ ثَابٕٔت اِلَحِحَذرٔیُّ َحذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ َة ح و َحذَّ

ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ نِٔشَلإض َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًُ َصأطٕه َع ثََيا َصأطُه بِ َه َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ   َػل َم



 

 

رَضَ  ِْ ًِ اليَّارٔ َوَلِو َعلَی ٔسَوإک أَ أِ َمِكَعَذُظ ٔم ـَ بَٔینٔيٕن آثَٔنٕة عِٔيَذ ٔمِيبَرٔی َصَذا َؾِلَيتََبوَّ  َحَل

صطء س، رضحت اجرب نب دبعاہلل 

 

ئ
رمعف نب راعف، رمفاؿ نب اعمفہی، ح، ادمح نب تبن ، وفصاؿ نب یسیع، اہمش نب اہمش، دبعاہلل نب 

ہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای سج ےن ریمے اس ربمم ےک اپس وھجیٹ مسق اھکیئ وت فہ دفزخ ںیم اانپ اکھٹہن انبےل رفامےت ںیہ ہک ا

 ارگہچ رت وسماک یک اخرط وہ۔

صطء س، رضحت اجرب نب  :  رافی

 

ئ
رمعف نب راعف، رمفاؿ نب اعمفہی، ح، ادمح نب تبن ، وفصاؿ نب یسیع، اہمش نب اہمش، دبعاہلل نب 

 دبعاہلل

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 مسق اہکں اھکےئ؟

     483    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ح، محنذ بً یحٌٰی، ابویوىص ، حرضت محنذ بً یحٌٰی، زیذ بً اْزو، ؿحاک بً مخلذ، حشً بً یزیذ بً َقو :  راوی

 ابوہزیزہ

 ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًُ َمِخَلٕذ َحذَّ اُک بِ حَّ َـّ ثََيا ال ََ َحذَّ زََو َقا ِْ ًُ أَ ًُ یَِحٌَی َوَزیُِذ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ُذ َحذَّ ًٔ َُفُّوَخ َقاَل ُمَحنَّ  یَزٔیَذ بِ

ًُ َیِحٌَی َوصَُو أَبُو یُوىَُص اِلَكؤیُّ َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ  بِ َسنِٔعُت أَبَا َسَلَنَة َيُكوُل َسنِٔعُت أَبَا صَُزیَِزَة َيُكوُل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ََّ ٔ ََ أََمْة َعلَی یَنٔيٕن آثَٔنٕة َوَلِو َعلَی ٔسَوإک َركِٕب إ ٔ َعِبْذ َو ـُ عِٔيَذ صََذا اِلنِٔيبَر ََ َیِحلٔ َه   اُر َوَجَبِت َلُط اليَّ َوَسلَّ

دمحم نب ییحی، زدی نب ازخؾ، احضک نب دلخم، نسح نب زیدی نب رقفح، دمحم نب ٰییحی، اوبویسن ، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل 

ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای اس ربنم ےک اپس وج یھب وھجیٹ مسق اھکےئ اگ )وخاہ( الغؾ وہ ای ابدنی )وخاہ( رمد وہ ای وعرت ارگہچ رت 

 یک اخرط وہ اس ےک ےیل دفزخ فابج وہ اجےئ ی۔ وسماک



 

 

 دمحم نب ٰییحی، زدی نب ازخؾ، احضک نب دلخم، نسح نب زیدی نب رقفح، دمحم نب ٰییحی، اوبویسن ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

  مسق یل اجےئ؟الہ اتکب ےس ایک

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب ےس ایک مسق یل اجےئ؟

     484    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، اعنع، عبذاہلل بً مزہ، حرضت بزاء بً عازب :  راوی

ثََيا أَبُو ُمَع  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعازٕٔب أَ ًِ اِلبََرأئ بِ ًٔ ُمزََّة َع ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع اؤیََة َع

ِوَراَة َعلَی مُ  ٔ َؾَكاَل أَِنُظُذَک بٔالَّٔذی أَىِزََل التَّ ًِ عَُلَنأئ اِلَیُضود  وَسیاہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َدَعا َرُجَّل ٔم

، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اکی وہیدی رمد اعمل وک یلع نب دمحم

 البای افر رفامای ںیم ےھجت مسق داتی وہں اس ذات یک سج ےن رضحت ومٰیس رپ وترات انزؽ رفامیئ۔

 رباء نب اعزبیلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رضحت  :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب ےس ایک مسق یل اجےئ؟

     485    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 مز، حرضت جابز بً عبذاہللعلی بً محنذ، ابواسامہ، محالذ، عا :  راوی

ًٔ َعِبٔذ اہللٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًِ ُمَحالٕٔذ أَىَِبأَىَا َعأمْز َع ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  أَ

َه َقاَل لَٔیُضودٔیَّئِن أَِنَظِذتُهَُنا بٔاہللٔ  ََلوَوَسلَّ ِوَراَة َعلَی ُموَسی َعَلِیطٔ الشَّ   الَّٔذی أَىِزََل التَّ

یلع نب دمحم، اوبااسہم، اجمدل، اعرم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن دف وہیدویں ےس رفامای ںیم مت دفونں 

 وک اس اہلل یک مسق داتی وہں سج ےن رضحت ومٰیس رپ وترات انزؽ رفامیئ۔

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، اجمدل، اعرم، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  یراف

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

  

 دفرمد یسک اسامؿ اک دوعی رکںی افر یسک ےک اپس وبثت ہن وہ۔

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ںی افر یسک ےک اپس وبثت ہن وہ۔دفرمد یسک اسامؿ اک دوعی رک

     486    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ْالذ بً حارث، سعیذ بً ابی رعوبہ، قتادہ، َْلض، ابی راؾع، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًُ الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی َراؾٕٔع  َحذَّ ًِ ََْٔلٕض َع ًِ َقَتاَدَة َع وبََة َع ًُ أَبٔی رَعُ ثََيا َسٔعیُذ بِ اِلَحارٔٔث َحذَّ

َيْة َؾأََمَزصَُنا ال ًِ بَِيَيُضَنا بَيِّ َعَیا َدابَّّة َوَلِه یَهُ ٌَّ َرُجَلئِن ادَّ َُّط َذَِّکَ أَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َع ٌِ َيِشَتضَٔنا  ئَّيیُّ َػل َه أَ َوَسلَّ

 َعلَی اِلَینٔئن 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب احرث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، الخس، ایب راعف، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک دف رمدفں ےن اکی 

دای ہک رقہع ڈاؽ رک مسق ااھٹںیئ سج ےک نکاری اک دوعی ایک یسک ےک اپس وبثت ہن اھت وت اؿ وک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح 



 

 

 انؾ رقہع ےلکن اگ فہ مسق ااھٹےئ افر نکاری اک امکل وہ اجےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب احرث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، الخس، ایب راعف، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دفرمد یسک اسامؿ اک دوعی رکںی افر یسک ےک اپس وبثت ہن وہ۔

     487    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ی بزدہ ، حرضت اسحل بً ميؼور، محنذ بً معنز، زہير بً محنذ، روح بً عبادہ، سؿیاٌ، قتادہ، سعیذ بً اب :  راوی

 ابوموسی

ًُ عَُبادَ  ثََيا َرِوُح بِ ٕذ َقالُوا َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ٕ َوُزَصيِرُ بِ ًُ َمِعَنز ُذ بِ ًُ َمِيُؼوٕر َوُمَحنَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًِ َقَتاَدَة َحذَّ ثََيا َسٔعیْذ َع َة َحذَّ

ٌَّ َر  ًِ أَبٔی ُموَسی أَ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی بُزَِدَة َع ًِ َسٔعیٔذ بِ ٌٔ بَِيَيُضَنا َدابَّْة َع َتَؼَه إَٔلِیطٔ َرُجََل ِْ َه ا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُسوَل اہللٔ َػل

َيْة َؾَحَعَلَضا بَِيَيُضَنا نِٔؼَؿئِن   َوَلِیَص لَٔواحٕٔذ ٔمِيُضَنا بَيِّ

ربدہ ، رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب رمعم، زریہ نب دمحم، رفح نب ابعدہ، ایفسؿ، اتقدہ، دیعس نب ایب 

ےک رنکؽ یک دخث  ںیم دف رمدفں ےن اکی نکاری ےک قلعتم اانپ ڑگھجا شیپ ایک یسک ےک اپس وبثت ہن اھت آپ ےن اس وک دفونں 

 ےک درایمؿ فصن فصن میسقت رک دای۔

 دہ، دیعس نب ایب ربدہ ، رضحت اوبومیساقحس نب وصنمر، دمحم نب رمعم، زریہ نب دمحم، رفح نب ابعدہ، ایفسؿ، اتق :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دفرمد یسک اسامؿ اک دوعی رکںی افر یسک ےک اپس وبثت ہن وہ۔

     488    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، ححاد، سعیذ بً عبیذ بً زیذ بً عكبہ، حرضت سنزہ بً جيذب :  راوی

 ًٔ ًٔ َزیِٔذ بِ ًٔ عُبَِیٔذ بِ ًِ َسٔعیٔذ بِ ثََيا َححَّاْد َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َسُنزَ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ  عُِكَبَة َع َة بِ

َم َلطُ َمَتاْع  ُجٔل َمَتاْع أَِو َُسٔ َه إَٔذا َؿاَع لرٔلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َؾَوَجَذُظ فٔی یَٔذ َرُجٕل َیبٔیُعطُ ُجِيَذٕب َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ًٔ َن
 َؾُضَو أََحلُّ بٔطٔ َویَزِٔجُع اِلُنِظتَرٔی َعلَی اِلَبائٔٔع بٔالثَّ

، اوباعمفہی، اجحج، دیعس نب  دیب نب زدی نب ہبقع، رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای بج یسک یلع نب دمحم

افر  رمد اک امؽ اجات رےہ ای اس اک اسامؿ وچری وہ اجےئ رھپ فہ یسک رمد ےک ہضبق ںیم ےلم وج اےس چیب راہ وہ وت امکل اس اک زایدہ دقحار ےہ

 فتخ دننکہ ےس زر نمث فاسپ ےل ےل۔رخدی ےن فاال رف

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اجحج، دیعس نب  دیب نب زدی نب ہبقع، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

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

  

 وجامؽ اجونر رخاب رکدںی اس اک مکح

 ایبؿ ولصیفں اک :   ابب

 وجامؽ اجونر رخاب رکدںی اس اک مکح

     489    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ابً طہاب، حرضت ابً محیؼہ انؼاری :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ًُ ُرِمٕح اِلنَِٔصٔ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ ىَاَقّة  َحذَّ بََرُظ أَ ِْ ًَ ُمَحیَِّؼَة اِْلَِنَؼارٔیَّ أَ ٌَّ ابِ ٔطَضإب أَ



 

 

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َلِت فٔی َحائٔٔم َقِووٕ َؾأَِؾَشَذِت ؾٔیطٔ َؾکُلَِّه َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ٌَّ حِٔؿَى لِٔلبََرأئ کَاىَِت َؿارٔیَّة َد  َوَسلََّه ؾٔیَضا َؾَكَضی أَ

 َ ًُ َعلٔیِّ اِْلَِمَوأل َعل ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌَ ی أَصِلَٔضا بٔاليََّضارٔ َوَعلَی أَصِٔل اِلَنَوأشی َما أََػابَِت َمَوأطیضِٔه بٔاللَِّیٔل َحذَّ ا ًٔ َعؿَّ بِ

 ًٔ اؤ بِ ًِ َْحَ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًٔ عٔیَسی َع ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ًُ صَٔظاوٕ َع ثََيا ُمَعاؤیََة بِ ًٔ َعازٕٔب  َحذَّ ًِ اِلبَرَأئ بِ ُمَحیَِّؼَة َع

َه بٔنِٔثلٔطٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ّْا َؾَكَضی َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَّ ىَاَقّة ْٔلٔل اِلبََرأئ أَِؾَشَذِت َطِی  أَ

 رشری یھت فہ ولوگں دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، رضحت انب ہصیحم ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رباء یک اکی افینٹن

ؿ ےک ابغ ںیم سھگ یئگ افر اؿ اک ابغ رخاب رک دای وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ابت یک یئگ آپ ےن ہی ہلصیف رفامای ہک د

ی دنس ںیم اوماؽ یک افحتظ اموکلں ےک ذہم ےہ افر رات وک اجونر رخاب رک دںی وت اس اک اتفاؿ اجونرفں ےک اموکلں رپ ےہ۔ دفرس

 ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، رضحت انب ہصیحم ااصنری :  رافی

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

  

 وکیئ صخش یسک زیچ وک وتڑ ڈاےل وت اس اک مکح

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 یسک زیچ وک وتڑ ڈاےل وت اس اک مکحوکیئ صخش 

     490    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ُشیک بً عبذاہلل، قیص بً وہب، بيوسواہ :  راوی

ًِ َقِیٔص بِ  ًُ َعِبذٔ اہللٔ َع یُک بِ ثََيا َُشٔ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ بَىٔی ُسوئََة َقاَل ُقِلُت لَٔعائَٔظَة َحذَّ ًِ َرُجٕل ٔم ًٔ َوصِٕب َع

ََّک َلَع  ٌَ َوإٔى آ أُ اِلرُقِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَلِت أََو َما َترِقَ لُٔل َرُسؤل اہللٔ َػل ُْ  ًِ بٔرٔیىٔی َع ِْ ٌَ َرُسوُل أَ لُٕل َعٔویٕه َقاَلِت کَا ُْ لَی 

َّی اہللُ َه َمَع أَِػَحابٔطٔ َؾَؼَيِعُت َلُط كََعاّما َوَػَيَعِت َلُط َحِؿَؼُة كََعاّما َقاَلِت َؾَشَبَكِتىٔی َحِؿَؼةُ  اہللٔ َػل َؾُكِلُت  َعَلِیطٔ َوَسلَّ



 

 

َع بَيَِن یََذِی َرُسؤل اہللٔ  ـَ ٌِ َت ِت أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾأَِنَؿأَِتَضا لِٔلَحارٔیَةٔ اىَِللٔئی َؾأَِنٔؿئٔي َقِؼَعَتَضا َؾَلحَٔكِتَضا َوَقِذ َصنَّ َػل

َه َوَما  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َعاُو َقاَلِت َؾَحَنَعَضا َرُسوُل اہللٔ َػل ِت اِلَكِؼَعُة َواىَِتََشَ اللَّ َعاؤ َعلَی اليَِّلٔع َؾاىَِهرَسَ ًِ اللَّ ؾٔیَضا ٔم

ؾٔهُِه َوکُلُوا َما ؾٔیَضا َقاَلِت َؾَنا َرأَیُِت َذلَٔک فٔی َوِجطٔ َؾأَکَلُوا ثُهَّ َبَعَث بَٔكِؼَعًٔی َؾَذؾَ  ٌَ ََظِ ّؾا َمکَا ُُْذوا ََظِ ََٔی َحِؿَؼَة َؾَكاَل  َعَضا إ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسؤل اہللٔ َػل

 ےن دیسہ اعہشئ ےس رعض ایک ہک ےھجم اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی نب دبع اہلل،  سی نب فبہ، ونبنکاہ ےک اکی رمد ےتہک ںیہ ہک ںیم

( آپ ڑبے االخؼ فاےل  ٍ
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ےک رنکؽ ےک االخؼ ےک قلعتم اتبےیئ۔ رفامےن ںیگل ایک مت رقآؿ ہ ںی زپےتھ )ف

یھب آپ ےک ےیل اھکان ایتر ایک وت  ںیہ زین رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ اےنپ ااحصب ےک اس ھت ےھت ںیم ےن آپ ےک اھکان ایتر ایک افر ہصفح ےن

ںیم ےن اینپ وھچرکی ےس اہک اجؤ ہصفح اک ایپہل اٹل دف۔ فہ اس فتق یچنہپ بج ہصفح آپ ےک اسےنم ایپہل رےنھک یگل ںیھت وت ایپہل اٹل 

ایل رھپ آپ ےن ریما ایپہل ہصفح دای ایپہل وٹٹ ایگ افر اھکان رھکب ایگ اہلل ےک رنکؽ ےن فہ ایپہل افر اھکان درتس وخاؿ رپ عمج ایک بس ےن اھک

ےک اپس اجیھب افر رفامای اےنپ ربنت ےک دبہل ربنت ےل ول افر وج اس ںیم ےہ فہ اھکول رفام  ںیہ اس ےک دعب ںیم ےن آپ ےک رہچے رپ 

 اس اک وکیئ اک  ہ ںی داھکی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی نب دبعاہلل،  سی نب فبہ، ونبنکاہ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش یسک زیچ وک وتڑ ڈاےل وت اس اک مکح

     491    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً مالکمحنذ بً مثىی، ْالذ بً حارث، حنیذ، حرضت اىص ب :  راوی

 َ ًٔ َمالٕٔک َقاَل ک ًِ أَىَٔص بِ ثََيا حَُنِیْذ َع ًُ اِلَحارٔٔث َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًُ اِلُنَثىَّی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَ الئَّيیُّ َػل ا

 ٔ ی بَٔكِؼَعٕة ؾ َضأت اِلُنِدٔمئيَن َؾأَِرَسَلِت أُِِخَ َه عِٔيَذ إِٔحَذی أُمَّ بَِت یََذ الزَُّسؤل َؾَشَكَلِت اِلَكِؼَعُة َوَسلَّ یَضا كََعاْو َؾرَضَ



 

 

ََٔی اِْلُِِخَ  هَّ إِٔحَذاصَُنا إ ـَ َتئِن َؾ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِکٔهرِسَ َذ َرُسوُل اہللٔ َػل َْ َ ِت َؾأ َعاَو َؾاىَِهرَسَ ی َؾَحَعَل َیِحَنُع ؾٔیَضا اللَّ

 ُ هُِه ک ََٔی الزَُّسؤل َوَتزََک َوَيُكوُل َغاَرِت أُمُّ ٔحیَحَة إ َّی َجائَِت بَٔكِؼَعتَٔضا الًَّٔی فٔی بَِيتَٔضا َؾَذَؾَع اِلَكِؼَعَة الؼَّ  لُوا َؾأَکَلُوا َحً

 ٔ َظَبّة َعلَی ٔجَذارٔ َجارٔظ َْ ُع  ـَ ِتَضابَاب الزَُّجٔل َي  اِلَنهُِشوَرَة فٔی بَِیٔت الًَّٔی َنرَسَ

، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک یبن اینپ اکی زفہج رہطمہ ےک اپس ےھت ہک دفرسی ےن اھکےن دمحم نب ینثم، اخدل نب احرث، دیمح

رک  اک اکی ایپہل اجیھب یلہپ ےن )انرایگض ےس( الےن فاےل ےک اہ ھت رپ امرا، ایپہل رگ رک وٹٹ ایگ وت اہلل ےک رنکؽ ےن دفونں ڑکٹفں وک ااھٹ

عمج رکےن ےگل افر رفامےن ےگل ہک اہمتری امں وک ریغت آیئ )ہک ریما اھکان ایتر ہن وہا افر  اکی دفرسے ےک اس ھت وجڑا افر اس ںیم اھکان

 دفرسی ےن ایتر رک ےک جیھب دای( اب ہی اھکول بس ےن اھکان اھکای رھپ یلہپ زفہج اےنپ رھگ ےس اکی ایپہل ےل رک آںیئ وت آپ ےن اسمل ایپہل

 اینپ زفہج ےک رھگ رےنہ دای وہنجں ےن ایپہل وتڑا اھت۔ اھکان الےن فاےل وک ددیای افر وٹاٹ وہا ایپہل

 دمحم نب ینثم، اخدل نب احرث، دیمح، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 رمد اےنپ اسمہہی یک دویار رپ تھچ رےھک

 ؿولصیفں اک ایب :   ابب

 رمد اےنپ اسمہہی یک دویار رپ تھچ رےھک

     492    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، عبذالزحنً، ارعد ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

بَّاحٔ قَ  ًُ الؼَّ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔد َقاَل َحذَّ ًٔ اِْلرَِعَ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ا

ٌَ أََحَذُنِه َجاُر  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل إَٔذا اِسَتأَِذ ٔ َسنِٔعُت أَبَا صَُزیَِزَة َیِبلُُؼ بٔطٔ الئَّيیَّ َػل َظَبّة ف َْ ٌِ َيِػزَٔز  ٔ َؾََل ُظ أَ ی ٔجَذارٔظ

ا َرآصُِه َقاَل َما َٔی أََراُنِه َعِيَضا ُمِع  ثَُضِه أَبُو صَُزیَِزَة كَأِكَُْوا ُرُؤَسُضِه َؾَلنَّ ا َحذَّ زٔٔؿيَن َواہللٔ َْلَِرٔميَنَّ بَٔضا بَيَِن َیِنَيِعطُ َؾَلنَّ



 

 

 أَِنَتاؾٔهُِه 

رلنمح، ارعج ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن ےن رفامای بج مت ںیم اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دبعا

ےس یسک اک زپفیس اس ےس اس یک دویار رپ ڑکلی اگڑےن یک ااجزت امےگن وت فہ اےس رفےک ہ ںی۔ بج اوبرہریہ ےن ولوگں وک ہی دحثی 

 راہ وہں ہک مت اس ےس رفرگداین رک رےہ وہ اہلل یک مسق ںیم انسیئ وت اوہنں ےن رس اکھج ایل اوبرہریہ ےن داھکی وت رفامای ایک وہا؟ ںیم دھکی

 اہمترے یدنوھں ےک درایمؿ اےس امرفں اگ ینعی ہی دحثی وخب انسؤں اگ۔

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دبعارلنمح، ارعج ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رمد اےنپ اسمہہی یک دویار رپ تھچ رےھک

     493    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً سلنہابوبَش ، بْک بً ْلـ، ابوعاػه، ابً جزیخ، عنزو بً دیيار، ہظاو بً یحٌٰی، حرضت عْکمہ ب :  راوی

ٌَّ صَٔظ  ًٔ دٔیَيإر أَ ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َع ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ٌَّ َحذَّ بََرُظ أَ ِْ ًَ َیِحٌَی أَ اَو بِ

ٔ أَِعَتَل أََحَذصُنَ  ًِ بَِلُنػٔيَرة ًٔ ٔم َویِ َْ ٌَّ أَ بََرُظ أَ ِْ ًَ َسَلَنَة أَ َمَة بِ ًُ َیزٔیَذ عِْٔکٔ ُع بِ ٔ َؾأَِقَبَل ُمَحنِّ َظّبا فٔی ٔجَذارٔظ َْ ََ َيِػزَٔز   ٌِ ا أَ

ََ یَنِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ اِْلَِنَؼارٔ َؾَكالُوا َنِظَضُذ أَ ٌِ َيِػزَٔز َورَٔجاْل َنثٔيْر ٔم َيِع أََحُذُنِه َجاَرُظ أَ

َظَبّة فٔی ٔجَذ  ٌَ َحائٔٔلي أَِو ٔجَذارٔی ؾَ َْ َک َمِكٔضی  َلَک َعلَیَّ َوَقِذ َحَلِؿُت َؾاِجَعِل أُِسُلَواىّا دُو
َّ اِجَعِل َعَلِیطٔ ارٔظٔ َؾَكاَل یَا أَخٔی إٔى

َظَبَک  َْ 

ریغمہ ےک دف وصخشں اوبرشب ، رکب نب فلخ، اوباعمص، انب رججی، رمعف نب دانیر، اشہؾ نب ٰییحی، رضحت رکعہم نب ہملس رفامےت ںیہ ہک ونب

ںیم ےس اکی ےن ہی اہک ہک اس اک الغؾ آزاد ےہ ارگ دفرسا اس یک دویار ںیم ڑکلی اگڑے وت؟ عمجم نب زیدی افر تہب ےس دفرسے احصہب 

 ےس آےئ افر ک ےن ےگل ہک مہ وگایہ دےتی ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ اےنپ زپفیس وک اینپ دویار ںیم ڑکلی اگڑےن



 

 

ہن رفےک وت اس ےن اہک اے اھبیئ! )رشتعی اک( ہلصیف اہمترے وماقف افر ریمے الخػ ےہ ہکبج ںیم مسق ااھٹ اکچ وہں ذہلا مت ریمی 

 دویار ےک اس رطػ وتسؿ انب رک اس رپ اینپ ڑکلایں رھک ول۔

 ت رکعہم نب ہملساوبرشب ، رکب نب فلخ، اوباعمص، انب رججی، رمعف نب دانیر، اشہؾ نب ٰییحی، رضح :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رمد اےنپ اسمہہی یک دویار رپ تھچ رےھک

     494    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہلل بً وہب، ابً لہیعہ، ابواسود، عْکمہ، حرضت ابً عباضْحملہ بً یحٌٰی، عبذا :  راوی

ًِ أَبٔی اِْلَِسَودٔ عَ  ًُ َلضٔیَعَة َع بََرنٔی ابِ ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ ٌَّ َحذَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ٔ الئَّيیَّ َػل َظَبّة َعلَی ٔجَذارٔظ َْ ٌِ َيِػزَٔز  ََ یَِنَيِع أََحُذُنِه َجاَرُظ أَ  َسلََّه َقاَل 

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، اوبانکد، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ار ںیم ڑکلی اگڑےن ےس ہن رفےک۔ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ یھب اےنپ زپفیس وک اینپ دوی

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، اوبانکد، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 راہتس یک دقمار ںیم االتخػ وہاجےئ وت؟

 ایبؿولصیفں اک  :   ابب



 

 

 راہتس یک دقمار ںیم االتخػ وہاجےئ وت؟

     495    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، مثىی بً سعیذ، قتادہ، بَش بً نعب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَيَ  ثََيا َونٔیْع َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحذَّ ًٔ َنِعٕب َع ٔ بِ ًِ بَُظيِر ًِ َقَتاَدَة َع َبعٔیُّ َع ُـّ ًُ َسٔعیٕذ ال ی بِ
ا ُمَثىَّ

یَل َسِبَعَة أَذُِرعٕ  ٔ َّْ َه اِجَعلُوا ال َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

بعک، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ینثم نب دیعس، اتقدہ، رشب نب 

 ےن رفامای راہتس است اہ ھت روھک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ینثم نب دیعس، اتقدہ، رشب نب بعک، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 راہتس یک دقمار ںیم االتخػ وہاجےئ وت؟

     496    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، محنذ بً عنز بً ہیاد، قبیؼہ، سؿیاٌ، سناک، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًُ یَِحٌَی َو  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًِ ٔسَنإک َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َقبٔیَؼُة َحذَّ ََ َحذَّ إد َقا ًٔ َصیَّ ًُ عَُنَز بِ ُذ بِ ُمَحنَّ

یٔل َؾاِجَعلُوُظ َسِبَع  ٔ َّْ َتَلِؿُتِه فٔی ال ِْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إَٔذا ا  ُرعٕ َة أَذِ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

دمحم نب ٰییحی، دمحم نب رمع نب ایہج، ہصیبق، ایفسؿ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای بج راہتس یک دقمار ںیم اہمترا االتخػ وہ اجےئ وت است اہ ھت رھک ول۔



 

 

 ایفسؿ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس دمحم نب ٰییحی، دمحم نب رمع نب ایہج، ہصیبق، :  رافی

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

  

 اےنپ ہصح ںیم ایسی زیچ انبان سج ےس اسمہہی اک اصقنؿ وہ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ہصح ںیم ایسی زیچ انبان سج ےس اسمہہی اک اصقنؿ وہ

     497    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذربہ، ابوالنػلص، ؾـیل بً سلامیٌ، موسٰی بً عكبہ، اسحام بً یحٌٰی بً ولیذ، حرضت عبادہ بً ػامت :  راوی

 ًُ ِیُل بِ ـَ ثََيا ُؾ الٕٔذ اليَُّنيِرٔیُّ أَبُو اِلُنَػلِّٔص َحذَّ َْ  ًُ ثََيا َعِبُذ َربِّطٔ بِ ًُ  َحذَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًُ عُِكَبَة َحذَّ ثََيا ُموَسی بِ ٌَ َحذَّ ُسَلامِیَ

 ََ  ٌِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقَضی أَ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل أمٔت أَ ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ ًٔ اِلَولٔیٔذ َع اَر  َیِحٌَی بِ ََ ْٔضَ َر َو  َْضَ

ش، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس

ل

 

مع
ل

 نب ہبقع، ااحسؼ نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث  ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک دبعرہب، اوبا

 رنکؽ ےن ہی ہلصیف رفامای ہک یسک وک ہن ادتباء اصقنؿ اچنہپای اجےئ افر ہن دبےل ںیم ۔

ش، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، ااحسؼ نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اص :  رافی

ل

 

مع
ل

 ث دبعرہب، اوبا

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ہصح ںیم ایسی زیچ انبان سج ےس اسمہہی اک اصقنؿ وہ

     498    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ذالززام ، معنز ، جابز، عْکمہ ، حرضت ابً عباضمحنذ بً یحٌٰی، عب :  راوی

َمةَ  ًِ عِْٔکٔ ٕ اِلُحِعفٔیِّ َع ًِ َجابٔز أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل َحذَّ ًِ ابِ  َع

 ََ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اَر اہللٔ َػل ََ ْٔضَ َر َو   َْضَ

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ ، رمعم ، اجرب، رکعہم ، رضحت انب ابعس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 ، رمعم ، اجرب، رکعہم ، رضحت انب ابعس دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ ہصح ںیم ایسی زیچ انبان سج ےس اسمہہی اک اصقنؿ وہ

     499    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، یحٌٰی بً سعیذ، محنذ بً یحٌٰی، حباٌ، لدلدة حرضت ابورصمہ :  راوی

ثََيا ُمحَ  ًِ َحذَّ ٌَ َع ًٔ َحبَّا ًٔ َیِحٌَی بِ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ یَِحٌَی بِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ًِ أَبٔی نَّ لُِدلَُدَة َع

 ًِ ًِ َؿارَّ أََْضَّ اہللُ بٔطٔ َوَم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َم ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل َمَة َع  َطامَّ َطلَّ اہللُ َعَلِیطٔ  رٔصِ

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب ٰییحی، ةحؿ، ولءولءۃ رضحت اوبرصہم ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج 

 دفرسے وک اصقنؿ اچنہپےئ اہلل اس وک اصقنؿ اچنہپےئ افر وج دفرسفں رپ یتخس رکے اہلل اس رپ یتخس رفامےئ۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب ٰییحی، ةحؿ، ولءولءۃ رضحت اوبرصہم :  یراف

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

  



 

 

 دف رمد اکی وھجڑپنی ےک دوعدیار

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اردف رمد اکی وھجڑپنی ےک دوعدی

     500    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح ، عنار بً ْالذ واسلي ، ابوبْک بً عیاغ ، دہثه بً َقاٌ ، ىنزاٌ بً جاریہ ، حرضت جاریہ :  راوی

ََ َحذَّ  الٕٔذ اِلَوأسٔليُّ َقا َْ  ًُ اُر بِ بَّأح َوَعنَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َحذَّ ٌَ بِ ًِ ىِٔنَزا ٌٕ َع ا ًٔ َُقَّ ًِ َدصَِثٔه بِ ًُ َعیَّإغ َع ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ

ٌَ بَِيَيُضِه  ٓؽٕ کَا ُْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی  ََٔی الئَّيیِّ َػل َتَؼُنوا إ ِْ ٌَّ َقِوّما ا ًِ أَبٔیطٔ أَ  َؾَبَعَث حَُذِيَؿَة َيِكٔضی بَِيَيُضِه َجارٔیََة َع

بََرُظ َؾَكاَل أََػِبَت َؾَكَضی  ِْ َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ا َرَجَع إ ًَ َیلٔیضِٔه اِلكِٔنُم َؾَلنَّ  َوأَِحَشِيَت  لٔلَّٔذی

م نب رقاؿ ، رمناؿ نب اجرہی ، رضحت اجرہی رفامےت ںیہ ہک ھچک ولوگ

 

ہ ب

ں ےن دمحم نب ابصح ، امعر نب اخدل فایطس ، اوبرکب نب ایعش ، د

اکی وھجڑپنی ےس قلعم وج اےکن درایمؿ یھت ےک قلعتم اانپ دقمہم رنکؽ اہلل یک دخث  ںیم شیپ ایک۔ آپ ےن اؿ ےک درایمؿ 

ہلصیف ےک ےیل ذحہفی وک اجیھب اوہنں ےن اےکن قح ںیم ہلصیف دای نج ےک اپس رویسں ےک وھک ےٹ ےھت بج فہ یبن یک دخث  ںیم فاسپ 

 ی آپ ےن رفامای مت ےن درتس افر ااھچ ہلصیف ایک۔وہےئ وت اسری ابت رعض رک د

م نب رقاؿ ، رمناؿ نب اجرہی ، رضحت اجرہی :  رافی

 

ہ ب

 دمحم نب ابصح ، امعر نب اخدل فایطس ، اوبرکب نب ایعش ، د

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

  

 ہضبق یک رشط اگلان

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ہضبق یک رشط اگلان



 

 

     501    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً حهیه، ابوالولیذ، ہناو، قتادہ، حشً، حرضت سنزہ بً جيذب :  راوی

اْو عَ  ثََيا َصنَّ ثََيا أَبُو اِلَولٔیٔذ َحذَّ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ َّی اہللُ َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ ُجِيَذٕب َع ًِ َسُنَزَة بِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًِ قَتاَدَة َع

ٔل َقاَل أَبُو اِلَولٔیٔذ فٔی صََذا اِلحَ  ًِ َرُجَلئِن َؾاِلبَِیُع لِْٔلَوَّ  ٔذیٔث إٔبَِلاُل اِلَخََلٔؾ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل إَٔذا بٔیَع اِلبَِیُع ٔم

اولدیل، امہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای بج امؽ دف وصخشں وک چیب دای اجےئ ٰییحی نب میکح، اوب

 وت ےلہپ رخدیار وک ےلم اگ۔ اوباولدیل ےتہک ںیہ ہک اس دحثی ےس ہضبق یک رشط رہھٹاان ابلط وہ اجات ےہ۔

 ت رمسہ نب دنجبٰییحی نب میکح، اوباولدیل، امہؾ، اتقدہ، نسح، رضح :  رافی

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

  

 رقہع ڈاؽ رکہلصیف رکان

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رقہع ڈاؽ رکہلصیف رکان

     502    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ذ بً مثىی، عبذاَعلی، ْالذ، ابی قَلبہ، ابی مہلب، حرضت عنزاٌ بً حؼيننَص بً علی، محن :  راوی

ا َْ ثََيا  ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َحذَّ ََ َحذَّ ًُ اِلُنَثىَّی َقا ُذ بِ ِٔمُّ َوُمَحنَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ًِ أَبٔی قََٔلبََة َع اُئ َع
لْٔذ اِلَحذَّ

ُة َمِنلُونٔيَن َلِیَص َلُط َماْل َغيِرُصُِه َؾأَِعَتَكُضِه عِٔيَذ َم اِلُنَضلَّٔب عَ  ٌَ َلطُ ٔستَّ ٌَّ َرُجَّل کَا ًٔ حَُؼيِٕن أَ ٌَ بِ ِوتٔطٔ َؾَحزَّأَصُِه ًِ عِٔنَزا

َه َؾأَِعَتَل اثَِيئِن َوأََرمَّ أَِرَبَعّة  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوُل اہللٔ َػل

نب ینثم، دبعاالیلع، اخدل، ایب القہب، ایب بلہم، رضحت رمعاؿ نب ،نیص ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےک ھچ الغؾ  رصن نب یلع، دمحم



 

 

ےھت اؿ ےک العفہ اس ےک اپس ھچک امؽ ہن اھت رمےت فتق اس ےن اؿ بس وک آزاد رک دای وت اہلل ےک رنکؽ ےن اؿ ےک دف دف ہصح رک 

 ر وک دبوتسر الغؾ رےنہ دای۔ےک رقہع ڈاال افر دف وک آزاد رک دای افر اچ

 رصن نب یلع، دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اخدل، ایب القہب، ایب بلہم، رضحت رمعاؿ نب ،نیص :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رقہع ڈاؽ رکہلصیف رکان

     503    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 جنیل بً حشً، سعیذ ، قتادہ، َْلض، ابی راؾع، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ ََْٔلٕض عَ  ًِ َقَتاَدَة َع ثََيا َسٔعیْذ َع ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َحذَّ ًٔ اِلَعَتکٔیُّ َحذَّ ًُ اِلَحَش ثََيا َجنٔیُل بِ
ٔ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة ًِ أَب ی َراؾٕٔع َع

َّی اہللُ َعلَ  َيْة َؾأََمَزصَُنا َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَّ َرُجَلئِن َتَذاَرئَا فٔی بَِیٕع َلِیَص لَٔواحٕٔذ ٔمِيُضَنا بَيِّ ٌِ َيِشَتضَٔنا َعلَی اِلَینٔئن أَ ِیطٔ َوَسلََّه أَ

صَا  أََحبَّا َذلَٔک أَِو َِّکٔ

دہ، الخس، ایب راعف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی عیب ںیم دف رمدفں اک االتخػ وہایگ اؿ ںیم لیمج نب نسح، دیعس ، اتق

دنسپ ےس یسک ےک اپس وگاہ ایوبثت ہن اھت وت اہلل ےک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق ااھٹےن ےک ےیل مت رقہع ڈاول ںیہمت 

 وہ ای اندنسپ ۔

 نسح، دیعس ، اتقدہ، الخس، ایب راعف، رضحت اوبرہریہلیمج نب  :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رقہع ڈاؽ رکہلصیف رکان

     504    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بْک بً ابی طيبہ، یحٌٰی بً یناٌ، معنز، زہزی، رعوہ، حرضت عائظہابو :  راوی

 ًِ َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ٕ َع ًِ َمِعَنز ٌٕ َع ًُ یََنا ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل  َعائَٔظَة أَ

 ٔ ٌَ إ َه کَا َع بَيَِن نَٔشائٔطٔ َوَسلَّ  َذا َساَُفَ أََِقَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب امیؿ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس رکےت وت 

 اینپ ازفاج ےک درایمؿ رقہع ڈاےتل )سج ےک انؾ رقہع اتلکن اےس رفس ںیم اس ھت رےتھک( ۔

  نب ایب ہبیش، ٰییحی نب امیؿ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئاوبرکب :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رقہع ڈاؽ رکہلصیف رکان

     505    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسحل بً ميؼور، عبذالززام، ػالح، طعيی، عبذ ْیبر، زیذ بً ارقه، علی بً ابی كالب ، حرضت زیذ بً ارقه :  اویر

 ًِ ًِ َػالٕٔح اِلَضِنَذانٔیِّ َع ِورٔیُّ َع
أم أَىَِبأَىَا الثَّ ًُ َمِيُؼوٕر أَىَِبأَىَا َعِبُذ الزَّزَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ِ َحذَّ ي َْ ًِ َعِبذٔ  ِعٔيیِّ َع مٔیِّ الظَّ ٕ اِلَحرِضَ ر

ًٔ فٔی ثَََلثَٕة َقِذ َوَقُعوا َعلَی اِمَزأَ  ًُ أَبٔی كَالٕٔب َوصَُو بٔاِلَیَن تَٔی َعلٔیُّ بِ
ُ ًٔ أَِرَقَه َقاَل أ ًِ َزیِٔذ بِ ٕ َواحٕٔذ َؾَشأََل اثَِيئِن َؾَكاَل َع ةٕ فٔی كُِضز

ََ ثُهَّ َسأََل اثِ   ََ ٌٔ لَٔضَذا بٔاِلَوَلذٔ َؾَكا ا ٌٔ لَٔضَذا أَُترٔقَّ ا ََ َؾَحَعَل کُلََّنا َسأََل اثَِيئِن أَُترٔقَّ  ََ ٌٔ لَٔضَذا بٔاِلَوَلٔذ َؾَكا ا َيئِن َؾَكاَل أَُترٔقَّ

َعُة َوَجَعَل َعَلِیطٔ ثُلُثَیِ  َع بَِيَيُضِه َوأَِلَحَل اِلَوَلَذ بٔالَّٔذی أََػابَِتُط اِلرُقِ ََ َؾأََِقَ  ََ َیٔة ؾَ بٔاِلَوَلٔذ َقا َّی  الذِّ ُذِّٔکَ َذلَٔک لٔلئَّيیِّ َػل



 

 

َّی بََذِت ىََوأجُذظُ  ٔحَک َحً ـَ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾ

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، اصحل، یبعش، دبع ربیخ، زدی نب ارمق، یلع نب ایب اطبل ، رضحت زدی نب ارمق رفامےت ںیہ ہک نمی ںیم 

ےن اکی وعرت ےس اکی یہ رہط ںیم  تبح یک )رھپ لمح ےک دعب اس وعرت  رضحت یلع ےک اپس اکی دقمہم آای ہک نیت رمدفں

ےک اہیں ہچب وہا وت ونیتں ےن اس ہچب اک دوعی رک دای( رضحت یلع ےن دف ےس وپاھچ ہک مت ہی ارقار رکےت وہ ہک ہی ہچب رسیتے اک ےہ؟ 

 ںیم ہچب ےک بسن اک ارقار رکےت وہ؟ ک ےن ےگل ک ےن ےگل ہک ہ ںی رھپ دفرسے دف وک اگل اگل رک ےک وپاھچ ہک مت اس رسیتے ےک قح

ہ ںی اس رطح اوہنں ےن نج دف ےس یھب وپاھچ ہک مت ارقار رکےت وہ ہک ہچب رسیتے اک ےہ؟ وت فہ ااکنر رکےت۔ اس رپ رضحت یلع ےن 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقہع ڈاال افر سج ےک انؾ رقہع الکن ہچب اس ےک وحاےل رک دای۔ افر دف اہتیئ دتی اس رپ الزؾ یک۔ یبن رک

 اسےنم اس اک ذرک وہا وت آپ ےسنہ اہیں کت ہک آپ یک ڈاڑںیھ اظرہ وہںیئگ ۔

 اقحس نب وصنمر، دبعارلزاؼ، اصحل، یبعش، دبع ربیخ، زدی نب ارمق، یلع نب ایب اطبل ، رضحت زدی نب ارمق :  رافی

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

  

 ایقہف اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ایقہف اک ایبؿ

     506    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ہظاو بً عنار، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، حرضت عائظہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَ  ًُ عَُيِيَيَة عَ َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا بَّأح َقالُوا َحذَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوصَٔظاُو بِ ًِ ِْکٔ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع

َه َذاَت َیِووٕ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َل َعلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َد َوَة َع ٌَّ  رُعِ وّرا َوصَُو َيُكوُل َیا َعائَٔظُة أََلِه َتَزِی أَ َمرِسُ

َیا ُرُؤَسُضَنا َوَقِذ  أَی أَُساَمَة َوَزیِّذا َعَلِیضَٔنا َقٔلیَؿْة َقِذ َغلَّ َل َعلَیَّ َُفَ َْ ٔ ُمَحزِّّزا اِلُنِذلٔطٔیَّ َد ٌَّ صَٔذظ ٔ بََذِت أَِقَذاُمُضَنا َؾَكاَل إ



 

 

 ًِ َضا ٔم ـُ  َبِعٕف  اِْلَِقَذاَو َبِع

اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اکی رفز تہب 

وخش وخش رشتفی الےئ افر رفامای اری اعہشئ ںیہمت ولعمؾ ہ ںی ہک زجم ردمیجل )ایقہف انشس( ریمے اپس آای افر اس ےن ااسہم افر 

 اؿ دفونں ےک اپس اکی اچدر یھت اؿ ےک اپؤں اچدر ےس ابرہ ےھت ک ےن اگل ہی اپؤں اکی دفرسے ےس ےتلم ںیہ۔ )ابپ زدی وک داھکی

 ےٹیب ےک ںیہ( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ایقہف اک ایبؿ

     507    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، محنذ بً یوسـ، اَسائیل، سناک بً ْحب، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًُ یَِحٌَی حَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعبَّإض َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ٕب َع ًُ َْحِ ثََيا ٔسَناُک بِ ائٔیُل َحذَّ ثََيا إَِٔسَ ـَ َحذَّ ًُ یُوُس ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ذَّ

 ٔ بٔرٔیَيا أَِطَبَضَيا أَثَّزا بَٔؼاحٔٔب اِلَنَكاؤ َؾَكاَلِت إ ِْ ِيّظا أََتِوا اِمَزأَّة کَاصَٔيّة َؾَكالُوا َلَضا أَ ٌَّ َُقَ
ٔ ٌِ أْمُتَْنأَ  َجَزِرتُِه نَٔشاّئ َعلَی َصٔذظ

 َ ِت أَث ِضَلةٔ ثُهَّ َمَظِيُتِه َعَلِیَضا أَىَِبأِتُهُِه َقاَل َؾَحزُّوا نَٔشاّئ ثُهَّ َمَشی اليَّاُض َعَلِیَضا َؾأَبََِصَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ الشِّ َز َرُسؤل اہللٔ َػل

بُهُِه إَٔلِیطٔ َط  َه َؾَكاَلِت صََذا أََِقَ
َّی اہللُ َوَسلَّ ّذا َػل ًَ َسَيّة أَِو َما َطاَئ اہللُ ثُهَّ َبَعَث اہللُ ُمَحنَّ ی َبّضا ثُهَّ َمَهُثوا َبِعَذ َذلَٔک عَِٔشٔ

 َعَلِیطٔ َوَسلََّه 

دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، ارسالیئ، امسک نب رحب، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رقشی ےک ولگ اکی اکہنہ 

 اپس ےئگ افر اس ےس اہک ںیمہ اتبؤ ہک مہ ںیم ےس وکؿ اقمؾ اربا،می فاےل )ینعی اربا،می( ےک اس ھت زایدہ باشہب ےہ؟ ک ےن وعرت ےک

یگل ارگ مت اس رنؾ ہگج رپ اچدر اتؿ دف رھپ اس رپ ولچ وت ںیم ںیہمت اتبدفں ی۔ رفامےت ںیہ ولوگں ےن اکی اچدر اتؿ دی رھپ بس اس رپ 



 

 

نکؽ اک اشنؿ دقؾ داھکی وت وبیل مت ںیم اؿ ےک بس ےس زایدہ باشہب ہی ںیہ۔ رھپ اس ےک دعب سیب ربس ای  انت اہلل ےلچ اس ےن اہلل ےک ر

 ےن اچاہ ولگ رہھٹے رےہ رھپ اہلل ےن دمحم وک وبنت اطع رفامیئ۔

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، ارسالیئ، امسک نب رحب، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ہچب وک اایتخر دانی ہک امں ابپ ںیم ےس سج ےک اپس اچےہ رےہ۔

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ہچب وک اایتخر دانی ہک امں ابپ ںیم ےس سج ےک اپس اچےہ رےہ۔

     508    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، زیاد بً سعذ، ہَلل بً ابی مینوىہ، ابی مینوىہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ أَبٔی َمِینُ  ًِ صََٔلٔل بِ ًٔ َسِعٕذ َع ًِ زَٔیادٔ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔ َحذَّ ًِ أَب ًِ أَبٔی وىََة َع ی َمِیُنوىََة َع

طٔ َوَقاَل یَا غََُلُو صَ  يََّر غََُلّما بَيَِن أَبٔیطٔ َوأُمِّ َْ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل َک َوَصَذا أَبُوَک صَُزیَِزَة أَ ٔ أُمُّ  ٔذظ

ت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن اکی زلےک وک اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زاید نب دعس، الہؽ نب ایب ومیمہن، ایب ومیمہن، رضح

 اایتخر دای ہک اےنپ امں ابپ ںیم ےس سج ےک اپس اچےہ رےہ افر رفامای اے زلےک ہی ریتی فادلہ ںیہ افر ہی ریتے فادل ںیہ ۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زاید نب دعس، الہؽ نب ایب ومیمہن، ایب ومیمہن، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہچب وک اایتخر دانی ہک امں ابپ ںیم ےس سج ےک اپس اچےہ رےہ۔

     509    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بہ، اسناعیل بً علیہ، عثناٌ، عبذالحنیذ بً سلنہ، حرضت عبذالحنیذابوبْک بً ابی طي :  راوی

ًِ َعِبٔذ الِ  یِّ َع ًِّ ٌَ اِلَب ًِ عُِثَنا َة َع ًُ عَُلیَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل ابِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ َحذَّ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َسَلَنَة َع َحنٔیٔذ بِ

تَ  ِْ ٌَّ أَبََویِطٔ ا َ أَ َٔ َط إ َه أََحُذصَُنا کَأُفْ َواِْلَِخُ ُمِشلْٔه َؾَخيََّرُظ َؾَتَوجَّ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ی اِلکَأُفٔ َؾَكاَل اللَُّضهَّ َؼَنا إ

ََٔی اِلُنِشلٔٔه َؾَكَضی َلُط بٔطٔ  َط إ ٔ َؾَتَوجَّ  اصِٔذظ

، دبعادیمحل نب ہملس، رضحت دبعادیمحل اےنپ فادلہ ےس فہ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، امثعؿ

ےک امں ابپ یبن ےک اپس اانپ ڑگھجا ےل رک ےئگ اؿ ںیم اکی اکرف افر دفرسا املسمؿ اھت آپ ےن اہ ںی اایتخر دای وت ہی اکرف یک رطػ 

املسمؿ یک رطػ وتمہج وہےئگ رھپ آپ ےن املسمؿ ےک قح ںیم ااکن ہلصیف  وتمہج وہےئ آپ ےن رفامای اے اہلل ےس دہاتی رفامای وت ہی

 رک دای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، امثعؿ، دبعادیمحل نب ہملس، رضحت دبعادیمحل :  رافی

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

  

 ؿحلص اک ایب

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 حلص اک ایبؿ

     510    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ْالذ بً مخلذ، نثير بً عبذاہلل بً ، حرضت عنزو بً عوف :  راوی



 

 

ًُ َمِخَلذٕ  الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ  َحذَّ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َعِوٕف َع ًٔ َعِنزٔو بِ ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ثََيا َنثٔيرُ بِ َحذَّ

ََّ ُػِلّح  ٔ ِلُح َجائٔزْ بَيَِن اِلُنِشلٔنٔيَن إ َه َيُكوُل الؼُّ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اّم َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل َّ أَِو أََحلَّ َْحَ َو َحََل  اا َْحَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، ریثک نب دبعاہلل نب ، رضحت رمعف نب وعػ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت 

 وہےئ انس املسمونں ےک درایمؿ حلص اجزئ ےہ نکیل فہ حلص اجزئ ہ ںی سج ںیم یسک الحؽ وک رحاؾ ایرحاؾ وک الحؽ ایک ایگ وہ۔

 ہبیش، اخدل نب دلخم، ریثک نب دبعاہلل نب ، رضحت رمعف نب وعػ اوبرکب نب ایب :  رافی

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

  

 اانپ امؽ ربابد رکےن فاےل رپ اپدنبی اگلان

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اانپ امؽ ربابد رکےن فاےل رپ اپدنبی اگلان

     511    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ازہز بً مزواٌ، عبذاَعلی، سعیذ، قتادہ، سعیذ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًٔ َمالٕٔک أَ  ًِ أَىَٔص بِ ًِ َقَتاَدَة َع ثََيا َسٔعیْذ َع ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َحذَّ ٌَ َحذَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَصزُ بِ ٌَ فٔی َعِضٔذ َرُسؤل  ٌَّ َحذَّ َرُجَّل کَا

َّی  ٌَّ أَصَِلُط أََتِوا الئَّيیَّ َػل ٌَ یَُبایُٔع َوأَ ـْ َوکَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی عُِكَذتٔطٔ َؿِع اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكالُوا یَا َرُسوَل اہللٔ اہللٔ َػل

ٔ اِحُحزِ َعَلِیطٔ َؾَذَعاُظ الئَّيیُّ َػ  ًِ اِلبَِیٔع َؾَكال إ ََ أَِػبٔرُ َع ِّی  ٔن ًِ َذلَٔک َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَيَضاُظ َع َذا ل

ََ ََْٔلبَةَ   بَاَيِعَت َؾُكِل َصا َو

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ازرہ نب رمفاؿ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، دیعس، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنک

ےک زامہن ںیم اکی صخش یک لقع ںیم وتفر اھت افر فہ رخدی ف رففتخ ایک رکات اھت اس ےک رھگ فاےل یبن یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر 

ہک ںیم رخدی ف  رعض یک اے اہلل ےک رنکؽ اس رپ اپدنبی اگل دےیجی یبن ےن اےس الب رک رخدی ف رففتخ ےس عنم رفامای وت رعض رکےن اگل



 

 

 رففتخ ےس رک ہ ںی اتکس آپ ےن رفامای ارگ مت رخدی ف رففتخ رکف وت ہہک دای رکف ہک دوھکی دوھہک ہ ںی ےہ۔

 ازرہ نب رمفاؿ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، دیعس، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اانپ امؽ ربابد رکےن فاےل رپ اپدنبی اگلان

     512    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاَعلی، محنذ بً اسحام، محنذ بً محنذ بً یحٌٰی بً حباٌ :  راوی

ًُ أَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌٕ َقاَل صَُو جَ َحذَّ ًٔ َحبَّا ًٔ َیِحٌَی بِ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َع ی بٔی َطِيَبَة َحذَّ ذِّ

 ٔ ََ یََذُع َعلَی َذل  ٌَ ِت لَٔشاىَُط َوکَا ْة فٔی َرأِٔسطٔ َؾَهرَسَ ٌَ َرُجَّل َقِذ أََػابَِتُط آمَّ ًُ َعِنزٕو َوکَا ََ َیزَاُل ُمِيكُٔذ بِ  ٌَ َحاَرَة َوکَا َک التِّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَذَِّکَ َذلَٔک َلُط َؾَكاَل َلطُ إَٔذا أَىَِت بَاَيِعَت َؾُكلِ  َتَی الئَّيیَّ َػل ََ ََْٔلبََة ثُهَّ أَىَِت فٔی کُلِّ ٔسِلَعٕة  ُيِػبَُن َؾأ

 ٌِ ٌِ َسخِٔلَت َؾاِردُِدَصا َعلَی َػاحٔبَٔضا ابَِتِعَتَضا بٔاِلخَٔیارٔ ثَََلَث َلَیإل َؾإٔ ٔ  َرٔؿیَت َؾأَِمٔشِک َوإ

ٹ یگل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ ےتہک ںیہ ہک ریمے دج ادجم ذقنم نب رمع ےک رس ںیم وچ

دی ف رففتخ ہ ںی وھچڑےت ےھت افر اہ ںی اصقنؿ ااھٹان زپات اھت وت فہ سج یک فہج ےس زابؿ ںیم یگتسکش آیئگ یھت اس ےک ابوجد فہ رخ یھت

یبن یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر اسری ابت رعض یک آپ ےن رفامای بج مت رخدی ف رففتخ رکف وت ویں ہہک دای رکف ہک دوھہک ہ ںی 

 وہ وت رھک ول اندنسپ وہ وت رففتخ دننکہ وک فاسپ رک وہان اچےیہ رھپ وج اسامؿ یھب مت رخدیف ںیہمت اس ںیم نیت بش کت اایتخر ےہ ہک دنسپ

 دف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ :  رافی

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

  



 

 

  رقار دانی افر رقض وخاوہں یک اخرط اس اک امؽ رففتخ رکانسج ےک اپس امؽ ہن رےہ اےس سلفم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اپس امؽ ہن رےہ اےس سلفم رقار دانی افر رقض وخاوہں یک اخرط اس اک امؽ رففتخ رکان

     513    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابہ، لیث بً سعذ، بهير بً عبذاہلل بً اطخ، عیاق، عبذاہلل بً سعذ، حرضت ابوسعیذابوبْک بً ابی طيبہ، طب :  راوی

ًٔ َعِبٔذ ا ٔ بِ ًِ بَُهيِر ًُ َسِعٕذ َع ثََيا اللَِّیُث بِ ثََيا َطَبابَُة َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ًِ عَٔیأق بِ ًٔ اِْلََطخِّ َع ہللٔ بِ

َه  َعِبٔذ اہللٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیِّ َقاَل أُٔػیَب َرُجْل فٔی َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل ًٔ َسِعٕذ َع فٔی ثَٔنإر ابَِتاَعَضا  بِ

ُقوا َعَلِیطٔ َؾَتَؼذَّ  َه َتَؼذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َم اليَّاُض َعَلِیطٔ َؾَلِه یَِبلُِؼ َذلَٔک َوَؾاَئ َدیِئطٔ َؾَهثَُر َدیِيُطُ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ََّ َذلَٔک َيِعىٔی اِلُػزَ  ٔ ُذوا َما َوَجِذتُِه َوَلِیَص َکهُِه إ ُْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه   َماَئ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ایعض، دبعاہلل نب دعس، رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب،  ثی نب دعس، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم اکی رمد وک اؿ ولھپں ںیم اصقنؿ وہا وج اس ےن رخدیے ےھت افر اس رپ تہب رقہض 

 وہیئ ہک اس اک امتؾ رقہض ادا وہےکس وت وہایگ اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اس وک دصہق دف ولوگں ےن اس وک دصہق دای نکیل اینت دقمار ہن

 آپ ےن رفامای وج ںیہمت لم ایگ فہ ےل ول افر ںیہمت )یف ااحلؽ( افر ھچک ہن ےلم اگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب،  ثی نب دعس، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، ایعض، دبعاہلل نب دعس، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اپس امؽ ہن رےہ اےس سلفم رقار دانی افر رقض وخاوہں یک اخرط اس اک امؽ رففتخ رکان



 

 

     514    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عبذاہلل بً مشله، سلنہ، جابز بً عبذاہلل، معاذ بً جبل، رغماء، حرضت جابز بً محنذ بً بظار، ابوعاػه،  :  راوی

 عبذاہلل

ًِ َسَلنَ  ٕ َع ًٔ صُزُِمز ًُ ُمِشلٔٔه بِ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َحذَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ِّیِّ َع َة اِلَنک

َمائٔطٔ ثُهَّ اِسَتِعَنَلُط َعلَی اأَ  ًِ رُغَ ًَ َجَبٕل ٔم َلَع ُمَعاَذ بِ َْ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ًٔ َؾَكاَل ُمَعاْذ إ ِلَیَن

َه اِسَتِخَلَؼىٔی بَٔنأَی ثُهَّ اِسَتِعَنَلىٔی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

نب اشبر، اوباعمص، دبعاہلل نب ملسم، ہملس، اجرب نب دبع اہلل، اعمذ نب لبج، رغامء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک دمحم 

رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعمذ نب لبج وک رقض وخا وہں ےس ڑھچاای رھپ اہ ںی نمی اک اعلم رقمر رک دای رضحت اعمذ 

 نکؽ ےن ریما امؽ چیب رک ریمی اجؿ ڑھچایئ رھپ ےھجم اعلم رقمر رفامای۔رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک ر

 دمحم نب اشبر، اوباعمص، دبعاہلل نب ملسم، ہملس، اجرب نب دبعاہلل، اعمذ نب لبج، رغامء، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اکی صخش سلفم وہایگ افر یسک ےن اانپ امؽ ہنیعب اےکس اپس اپایل

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش سلفم وہایگ افر یسک ےن اانپ امؽ ہنیعب اےکس اپس اپایل

     515    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

يہ، محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، یحٌٰی بً سعیذ، ابوبْک بً محنذ بً عنزو، ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيي :  راوی

 ابً حزو، عنز بً عبذالعزیز، ابی بْک حرضت ابوہزیزہ

 َ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ عَُيِيَيَة ح و َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ  ىَا اللَِّیُث َحذَّ ًُ َسِعٕذ َجنٔیّعا َع بِ



 

 

ًِ أَبٔی  ٔ َع ًٔ َعِبذٔ اِلَعزٔیز ًِ عَُنَز بِ ًٔ َحزِوٕ َع ًٔ َعِنزٔو بِ ًٔ ُمَحنَّذٔ بِ ًِ أَبٔی بَِْکٔ بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًٔ َیِحٌَی بِ ًٔ بِ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن بَِْکٔ بِ

ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ  ًٔ صَٔظاوٕ َع ًِ َوَجَذ َمَتاَعُط بَٔعِيئطٔ عِٔيَذ َرُجٕل َقِذ اِلَحارٔٔث بِ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

 ٔ ًِ غَيِرٔظ  أَِؾَلَص َؾُضَو أََحلُّ بٔطٔ ٔم

زی، ایب اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم نب رمعف، انب زحؾ، رمع نب دبعازعل

رکب رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای وج سلفم وہےن فاےل رمد ےک اپس اانپ اسامؿ ہنیعب اپےل وت فہ 

 دفرسفں یک تبسنب اس اک زایدہ دقحار ےہ۔

وبرکب نب دمحم نب رمعف، انب زحؾ، رمع نب اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی نب دیعس، ا :  رافی

 دبعازعلزی، ایب رکب رضحت اوبرہریہ

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش سلفم وہایگ افر یسک ےن اانپ امؽ ہنیعب اےکس اپس اپایل

     516    حذیث                               دووجلذ   :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، موسٰی بً عكبہ، زہزی، ابی بْک بً عبذالزحنً، ہظاو حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ الزُّ  ًٔ عُِكَبَة َع ًِ ُموَسی بِ ًُ َعیَّإغ َع ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ًٔ بِ ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ أَبٔی بَِْکٔ بِ صِزٔیِّ َع

َه َقاَل أَیَُّنا َرُجٕل بَاَع  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًٔ صَٔظاوٕ َع ٔسِلَعّة َؾأَِدَرَک ٔسِلَعَتطُ بَٔعِيئَضا اِلَحارٔٔث بِ

ّْا َؾُضَو أُِسَوْة لِٔلُػزََمائٔ عِٔيَذ َرُجٕل َوَقِذ أَِؾَلَص َو  ًِ ثََنئَضا َطِی ٌَ َقَبَف ٔم ٌِ کَا ٔ ّْا َؾهَٔی َلطُ َوإ ًِ ثََنئَضا َطِی ًِ َقَبَف ٔم  َلِه َیهُ

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، ومٰیس نب ہبقع، زرہی، ایب رکب نب دبعارلنمح، اشہؾ رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

 فملس ےن رفامای یسک آدیم ےن وکیئ اسامؿ رففتخ ایک رھپ رخدیار ےک اپس فہ اسامؿ ہنیعب اپای ہکبج فہ رخدیار سلفم وہاکچ اھت اہلل ہیلع فآہل

وت ارگ اس ےن اسامؿ یک تمیق اک ھچک ہصح یھب فوصؽ ہ ںی ایک وت فہ اسامؿ اس رففتخ دننکہ اک ےہ افر اس ےن اسامؿ یک ھچک یھب تمیق 



 

 

 اب فہ ابیق رقض وخا وہں یک امدنن وہاگ۔فوصؽ رکیل یھت وت 

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، ومٰیس نب ہبقع، زرہی، ایب رکب نب دبعارلنمح، اشہؾ رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

  سلفم وہایگ افر یسک ےن اانپ امؽ ہنیعب اےکس اپس اپایلاکی صخش

     517    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابزاہیه بً ميذر، عبذالزحنً بً ابزاہیه، ابً ابی ؾذیک، ابً ابی ذئب، ابی معتنز، عنزو بً راؾع، حرضت ابً  :  راوی

 ْلذہ زرقی

ثََيا إٔبَِزاصٔی ًُ أَبٔی ُؾَذیِٕک َحذَّ ثََيا ابِ ََ َحذَّ َمِظئیُّ َقا ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َوَعِبُذ الزَِّحَن ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب ُه بِ ًِ ابِ  َع

ٌَ َقأؿّیا بٔالِ  ِلَذَة الزَُّرقٔیِّ َوکَا َْ  ًٔ ًِ ابِ ًٔ َراؾٕٔع َع ًٔ َعِنزٔو بِ ٔ بِ ًِ أَبٔی اِلُنِعَتنٔز َنٔذیَئة َقاَل ٔجَِْيا أَبَا صَُزیَِزَة فٔی َػاحٕٔب َلَيا َقِذ َع

َه أَیَُّنا َرُجٕل َماَت أَِو أَِؾَلَص ؾَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔذی َقَضی ؾٔیطٔ الئَّيیُّ َػل
َؼاحُٔب اِلَنَتأع أََحلُّ بَٔنَتاعٔطٔ أَِؾَلَص َؾَكاَل َصَذا الَّ

 إَٔذا َوَجَذُظ بَٔعِيئطٔ 

اربا،می نب رذنر، دبعارلنمح نب اربا،می، انب ایب دفکی، انب ایب ذ،ب، ایب رمتعم، رمعف نب راعف، رضحت انب دلخہ زریق وج دمہنی ےک 

اقیض ےھت رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اےنپ اکی اسیھت ےک ابرے ںیم وج سلفم وہایگ اھت رضحت اوبرہریہ ےک اپس ےئگ رضحت اوبرہریہ 

ےک ابرے ںیم یبن ےن ہی ہلصیف رفامای وج صخش یھب رم اجےئ ای سلفم وہ اجےئ وت اسامؿ فاال اےنپ اسامؿ اک زایدہ  ےن رفامای ان ے یہ صخش

 دقحار ےہ رشبہکیط ہنیعب اس اسامؿ وک اپےل۔

 ہ زریقاربا،می نب رذنر، دبعارلنمح نب اربا،می، انب ایب دفکی، انب ایب ذ،ب، ایب رمتعم، رمعف نب راعف، رضحت انب دلخ :  رافی

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

  



 

 

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش سلفم وہایگ افر یسک ےن اانپ امؽ ہنیعب اےکس اپس اپایل

     518    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ً عثناٌ، ابً سعیذ بً نثير بً دیيار، یناٌ بً عذی، زبیذی، محنذ بً عبذالزحنً، زہزی، ابی سلنہ، عنزو ب :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ

ًُ َعٔذٓیٕ َحذَّ  ٌُ بِ ثََيا اِلامَیَ ًٔ دٔیَيإر اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ ٔ بِ ًٔ َنثٔير ًٔ َسٔعیٔذ بِ ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ثََيا َعِنزُو بِ ًُ ثَىٔی الزُّبَِیٔذیُّ ُمحَ َحذَّ ُذ بِ نَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًِ الزُّصِزٔیِّ َع َسلََّه أَیَُّنا اِمزٕٔئ َماَت َوعِٔيَذُظ َماُل اِلَولٔیٔذ َع

 ُ ّْا أَِو َلِه َيِكَتٔف َؾُضَو أ  ِسَوْة لِٔلُػَزَمائٔ اِمزٕٔئ بَٔعِيئطٔ اِقَتَضی ٔمِيطُ َطِی

رمعف نب امثعؿ، انب دیعس نب ریثک نب دانیر، امیؿ نب دعی، زدیبی، دمحم نب دبعارلنمح، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ 

 ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای وج آدیم رماجےئ افر اس ےک اپس یسک دفرسے صخش اک امؽ ہنیعب وموجد وہ وخاہ اس ےن اس ےس

 ھچک فوصؽ ایک وہ ای ہن فوصؽ ایک وہ رہب وصرت فہ ابیق رقض وخاوہں یک امدنن وہاگ۔

 رمعف نب امثعؿ، انب دیعس نب ریثک نب دانیر، امیؿ نب دعی، زدیبی، دمحم نب دبعارلنمح، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 سج ےس وگایہ بلط ہ ںی یک یئگ اس ےک ےیل وگایہ دانی ورکفہ ےہ۔

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 سج ےس وگایہ بلط ہ ںی یک یئگ اس ےک ےیل وگایہ دانی ورکفہ ےہ۔

     519    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 بہ، عنزو بً راؾع، جزیز، ميؼور، ابزاہیه، عبیذہ، حرضت عبذاہلل بً مشعودعثناٌ بً ابی طي :  راوی

ًِ إٔبَِزاصٔیَه عَ  ًِ َمِيُؼوٕر َع ثََيا َجزٔیْز َع ََ َحذَّ ًُ َراؾٕٔع َقا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعِنزُو بِ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ِلَنانٔیِّ َقاَل َقاَل َحذَّ ًِ َعبٔیَذَة الشَّ

ًُ َم  ًَ یَلُوىَضُ َعِبُذ اہللٔ بِ نٔی ثُهَّ الَّٔذی يِْر َقاَل ََقِ َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَیُّ اليَّأض  ٕ ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ ِشُعود ِه ثُهَّ الَّٔذی

 َیلُوىَُضِه ثُهَّ َیحٔیُئ َقِوْو َتِبُذُر َطَضاَدةُ أََحٔذصِٔه َینٔيَيُط َویَنٔييُُط َطَضاَدَتطُ 

ہبیش، رمعف نب راعف، رجری، وصنمر، اربا،می،  دیبہ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےس وپاھچ ایگ امثعؿ نب ایب 

ہک وکؿ ےس ولگ رتہب ںیہ رفامای ریمے زامہن ےک ولگ رھپ اؿ ےک دعب آےن فاےل رھپ اؿ ےک دعب آےن فاےل رھپ ان ے ولگ آںیئ 

  افر مسق وگایہ ےس ےلہپ وہی۔ےگ ہک اؿ یک وگایہ مسق ےس ےلہپ وہی

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رمعف نب راعف، رجری، وصنمر، اربا،می،  دیبہ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

  یئگ اس ےک ےیل وگایہ دانی ورکفہ ےہ۔سج ےس وگایہ بلط ہ ںی یک

     520    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً جزاح، جزیز ، عبذالنلک بً عنير، جابز بً سنزہ، عنز بً ْلاب، حرضت جابز بً سنزہ :  راوی

ثََيا َجزٔیْز عَ  ًُ اِلَحزَّأح َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ ب أب َحذَّ ًُ اِلَخلَّ َلبََيا عَُنزُ بِ َْ ًٔ َسُنَزَة َقاَل  ٔ بِ ًِ َجابٔز ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَو ؾٔيَيا ٔمِثَل ُمَكامٔی ؾٔیهُِه َؾَكاَل ا ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ًَ  ِحَؿُوونٔی فٔی أَِػَحابٔی ثُهَّ بٔاِلَحابَٔیٔة َؾَكاَل إ الَّٔذی

ـَ َوَما ٔ ی َيِظَضَذ الزَُّجُل َوَما يُِشَتِظَضُذ َوَیِحل
َّ ًَ َیلُوىَُضِه ثُهَّ َيِؿُظو اِکَهٔذُب َحً ـُ  َیلُوىَُضِه ثُهَّ الَّٔذی  ُيِشَتِحَل

رمع نب اطخب  دبع اہلل نب رجاح، رجری ، دبعاکلمل نب ریمع، اجرب نب رمسہ، رمع نب اطخب، رضحت اجرب نب رمسہ ےتہک ںیہ ہک رضحت

ےن اجہیب انیم اقمؾ ںیم ںیمہ ہبطخ دای اس ںیم رفام ای رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ ان ے یہ ڑھکے وہےئ ح ےس 



 

 

رھپ اؿ ےک  ںیم مت ںیم ڑھکا وہا افر رفامای ریمے احصہب ےک قلعتم ریم اایخؽ رانھک ینعی اؿ وک اذیاء ہن دانی افر اؿ یک ےب ارتحایم ہن رکان(

دعب فاولں ےک قلعتم رھپ اؿ ےک دعب فاولں ےک قلعتم رھپ وھجٹ لیھپ اجےئ اگ افر رمد وگایہ دے اگ احالہکن اس ےس وگایہ اک 

 اطمہبل ہ ںی ایک ایگ وہاگ افر مسق ااھٹےئ اگ احالہکن اس ےس مسق ہ ںی ام یگ یئگ وہی۔

 اجرب نب رمسہ، رمع نب اطخب، رضحت اجرب نب رمسہدبعاہلل نب رجاح، رجری ، دبعاکلمل نب ریمع،  :  رافی

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

  

 یسک وک اعمہلم اک ملع وہنکیل اصبح اعمہلم وک اس ےک وگاہ وہےن اک ملع ہن وہ۔

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

  اصبح اعمہلم وک اس ےک وگاہ وہےن اک ملع ہن وہ۔یسک وک اعمہلم اک ملع وہنکیل

     521    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، محنذ بً عبذالزحنً، زیذ بً حباب، حرضت زیذ بً ْالذ :  راوی

 ٔ ًٔ اِلُحِعف ًُ َعبذٔ الزَِّحَن ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ََ َحذَّ ًٔ  یُّ َقا ًُ َعبَّأض بِ بََرنٔی أُبَیُّ بِ ِْ

ًُ اِلُحَبأب اِلُعکِلٔیُّ أَ ثََيا َزیُِذ بِ
َحذَّ

ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ  ُذ بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ًٔ َحزِوٕ َحذَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثَىٔی أَبُو بَِْکٔ بِ اعٔذٔیُّ َحذَّ ًٔ َسِعٕذ الشَّ ًٔ عَ َسِضٔل بِ ٌَ بِ ًٔ عُِثَنا ٌَ ًٔ َعِنزٔو بِ ا ؿَّ

َّطُ َسنٔ  ًُ أَبٔی َعِنَزَة اِْلَِنَؼارٔیُّ أَى ًٔ بِ بََرنٔی َعِبُذ الزَِّحَن ِْ ًٔ ثَابٕٔت أَ ًُ َزیِٔذ بِ ارَٔجُة بِ َْ ثَىٔی  الٕٔذ اِلحَُضىٔیَّ َيُكوُل َحذَّ َْ  ًَ َع َزیَِذ بِ

يِرُ  َْ َه َيُكوُل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َُّط َسنَٔع َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ ُيِشأََلَضاإٔى ًِ أَدَّی َطَضاَدَتُط َقِبَل أَ ٔ َم ُضود  الظُّ

یلع نب دمحم، دمحم نب دبعارلنمح، زدی نب ةحب، رضحت زدی نب اخدل رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی اراشد رفامےت 

  اجےئ۔وہےئ انس رتہبنی وگاہ فہ ےہ وج وگایہ دے لبق ازںی ہک اس ےس وگایہ دےنی اک اطمہبل ایک

 یلع نب دمحم، دمحم نب دبعارلنمح، زدی نب ةحب، رضحت زدی نب اخدل :  رافی

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



 

 

  

 رقوضں رپ وگاہ انبان

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رقوضں رپ وگاہ انبان
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 عبیذاہلل بً یوسـ، جنیل بً حشً، محنذ بً مزواٌ، عبذالنلک بً ابی نرضہ، حرضت ابوسعیذ :  راوی

 ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ ًٔ اِلَعَتکٔیُّ َقا ًُ اِلَحَش ـَ اِلُحَبيِرٔیُّ َوَجنٔیُل بِ ًُ یُوُس ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ثََيا َعِبُذ  َمزِ َحذَّ ٌَ اِلٔعِحلٔیُّ َحذَّ َوا

 ًَ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیِّ َقاَل َتََل َصٔذظٔ اِْلَیَة َیا أَیَُّضا الَّٔذی ًِ أَبٔیطٔ َع َة َع ًُ أَبٔی َنرِضَ ََٔی  اِلَنلٔٔک بِ ًٕ إ آَميُوا إَٔذا َتَذایَِيُتِه بَٔذیِ

ـُ  ًَ َبِع ٌِ أَٔم ی بََلَؼ َؾإٔ
َّ ٔ َنَشَخِت َما َقِبَلَضاأََجٕل ُمَشِمًّ َحً ا َؾَكاَل صَٔذظ ـّ  هُِه َبِع

 دیب اہلل نب ویفس، لیمج نب نسح، دمحم نب رمفاؿ، دبعاکلمل نب ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ےن ہی آتی ابمرہک زپیھ اے الہ 

 مت ںیم ےس اکی وک دفرسے اامیؿ بج مت اکی دمت ےک ےیل ابمہ رقہض اک اعمہلم رکف وت ھکل ایل رکف زپےتھ زپےتھ اہیں کت ےچنہپ ارگ

 رپ اانیمطؿ وہ رفامای اس ہصح ےس )احبتل اانیمطؿ(  الہ ہصح وسنمخ وہاگ۔

  دیباہلل نب ویفس، لیمج نب نسح، دمحم نب رمفاؿ، دبعاکلمل نب ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 سج یک وگایہ اجزئ ہ ںی

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 سج یک وگایہ اجزئ ہ ںی
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ایوب بً محنذ، معنز بً سلامیٌ، محنذ بً یحٌٰی، یزیذ بً ہاروٌ، ححاد بً اركاة، عنزو بً طعیب، حرضت  :  راوی

 عنزو بً عاؾ عبذاہلل بً

ًُ یَِحٌَی حَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ ح و َحذَّ ًُ ُسَلامِیَ زُ بِ ثََيا ُمَعنَّ ِّیُّ َحذَّ ٕذ الزَّق ًُ ُمَحنَّ ثََيا أَیُّوُب بِ
ثََيا َحذَّ ََ َحذَّ ٌَ َقا ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ذَّ

 ًِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ أَِركَاَة َع اُد بِ ََ َتُحوُز َطَضاَدةُ َححَّ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ظٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َجذِّ

ٕ َعلَی أَْٔیطٔ  ََ ذٔی غِٔنز ََ َمِحُذودٕ فٔی اِْلِٔسََلؤ َو ائَٔيٕة َو َْ  ََ ًٕ َو ٔ ائ َْ 

ف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص اویب نب دمحم، رمعم نب امیلسؿ، دمحم نب ٰییحی، زیدی نب اہرفؿ، اجحج نب اراطة، رمع

رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ایختن رکےن فاےل رمد افر ایختن رکےن فایل وعرت یک وگایہ اجزئ ہ ںی افر ہن یہ اس صخش 

  ےہ( ۔یک سج وک احتل االسؾ ںیم دح یگل وہ افر ہن ہنیک رےنھک فایل یک اےنپ اھبیئ ےک الخػ )سج ےس فہ ہنیک راتھک

نب دمحم، رمعم نب امیلسؿ، دمحم نب ٰییحی، زیدی نب اہرفؿ، اجحج نب اراطة، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب  اویب :  رافی

 اعص

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

  اجزئ ہ ںیسج یک وگایہ

     524    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْحملہ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً وہب، ىاؾع بً یزیذ، ابً ہاد، محنذ بً عنزو بً علاء، ابً يشار، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ َوصِٕب  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ ًٔ َعَلإئ َحذَّ ًٔ َعِنزٔو بِ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ اِلَضادٔ َع ًِ ابِ ًُ یَزٔیَذ َع بََرنٔی ىَاؾُٔع بِ ِْ أَ

 ََ َه َيُكوُل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّطُ َسنَٔع َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَى ًٔ َيَشإر َع ًِ َعَلأئ بِ حٔٔب َتُحوُز َطَضاَدةُ بََذوٓٔیٕ َعلَی َػاَع



 

 

یَةٕ   ََقِ

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انعف نب زیدی، انب اہد، دمحم نب رمعف نب اطعء، انب اسیر، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں 

 ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس لگنج ںیم رےنہ فاےل یک وگایہ یتسب ںیم رےنہ فاےل ےک الخػ اجزئ ہ ںی ۔

  ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انعف نب زیدی، انب اہد، دمحم نب رمعف نب اطعء، انب اسیر، رضحت اوبرہریہرحہلم نب :  رافی

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

  

 اکی وگاہ افر مسق رپ ہلصیف رکان

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ہلصیف رکان اکی وگاہ افر مسق رپ

     525    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابومؼعب، احنذ بً عبذاہلل، يعكوب بً ابزاہیه، عبذالعزیز بً محنذ، ربیعہ بً ابی عبذالزحنً، سہیل بً ابی  :  راوی

 ػالح حرضت ابوہزیزہ

ًُ عَ  ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب اِلَنٔذیىٔیُّ أَِحَنُذ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ََ َحذَّ ِوَرقٔیُّ َقا
ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذَّ ِبٔذ اہللٔ الزُّصِزٔیُّ َوَيِعُكوُب بِ

ًِ أَبٔی صَُزیِ  ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی َػالٕٔح َع ًِ ُسَضِیٔل بِ ًٔ َع ًٔ أَبٔی َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ َربٔیَعَة بِ َراَوِردٔیُّ َع ٌَّ الذَّ َّی اہللُ  َزَة أَ َرُسوَل اہللٔ َػل

اصٔذٔ   َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقَضی بٔاِلَینٔئن َمَع الظَّ

اوببعصم، ادمح نب دبع اہلل، وقعیب نب اربا،می، دبعازعلزی نب دمحم، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، لیہس نب ایب اصحل رضحت اوبرہریہ 

  اس ھت ہلصیف رفامای۔ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن مسق افر اکی وگاہ ےک

اوببعصم، ادمح نب دبعاہلل، وقعیب نب اربا،می، دبعازعلزی نب دمحم، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، لیہس نب ایب اصحل رضحت  :  رافی



 

 

 اوبرہریہ

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

  

 ؿولصیفں اک ایب :   ابب

 اکی وگاہ افر مسق رپ ہلصیف رکان

     526    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، عبذالوہاب، جعَف، جعَف بً محنذ، جحرضت جابز :  راوی

ًُ ُمَحنَّ  ثََيا َجِعََفُ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب َحذَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٕ أَ ًِ َجابٔز ًِ أَبٔیطٔ َع ٕذ َع

اصٔذٔ  َه َقَضی بٔاِلَینٔئن َمَع الظَّ  َوَسلَّ

رزت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن مسق افر اکی وگاہ رپ ہلصیف رفامای۔

 

حظ
ة 

 دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، رفعج، رفعج نب دمحم، 

رزت اجربدمحم نب اشبر، دبعاول :  رافی

 

حظ
ة 

 اہب، رفعج، رفعج نب دمحم، 

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی وگاہ افر مسق رپ ہلصیف رکان

     527    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

م ، ابزاہیه بً عبذاہلل بً حاته، عبذاہلل بً حارث، سیـ بً سلامیٌ مکی، قیص بً سعذ، عنزو بً دیيار، ابواسحا :  راوی

 حرضت ابً عباض



 

 

ًُ اِلَحارٔٔث  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًٔ َحاتٕٔه َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ثََيا أَبُو إِٔسَحَل اِلَضزَؤیُّ إٔبَِزاصٔیُه بِ ًُ  اِلَنِخزُومٔیُّ َحذَّ َحذَّ ـُ بِ ثََيا َسِی

ًٔ َعبَّإض َقاَل َقَضی َرُسوُل اہللٔ  ًِ ابِ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ َسِعٕذ َع بََرنٔی َقِیُص بِ ِْ ِّیُّ أَ ٌَ اِلَنک َه ُسَلامِیَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

اصٔٔذ َواِلَینٔئن   بٔالظَّ

نب احرث، فیس نب امیلسؿ یکم،  سی نب دعس، رمعف نب دانیر، رضحت انب ابعس اوبااحسؼ ، اربا،می نب دبعاہلل نب احمت، دبعاہلل 

 ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اکی وگاہ افر مسق رپ ہلصیف رفامای۔

اوبااحسؼ ، اربا،می نب دبعاہلل نب احمت، دبعاہلل نب احرث، فیس نب امیلسؿ یکم،  سی نب دعس، رمعف نب دانیر، رضحت انب  :  رافی

 سابع

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی وگاہ افر مسق رپ ہلصیف رکان

     528    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً اسناء، عبذاہلل بً یزیذ، حرضت َسم ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، جویزیہ :  راوی

ثَيَ  ًُ أَِسَناَئ َحذَّ ٌَ أَىَِبأَىَا ُجَویِزٔیَُة بِ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ َیزٔیَذ َمِوََی اِلُنِيَبٔعٔث َحذَّ ا َعِبُذ اہللٔ بِ

ًِ َُسَّ  ًِ أَصِٔل ٔمَِصَ َع ًِ َرُجٕل ٔم الٔٔب َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أََجاَز َطَضاَدَة الزَُّجٔل َوَینٔيَن اللَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل  ٕم أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، وجریہی نب اامسء، دبعاہلل نب زیدی، رضحت رسؼ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رمد یک وگایہ افر دمیع 

 یک مسق وک انذف رقار دای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، وجریہی نب اامسء، دبعاہلل نب زیدی، رضحت رسؼ :  رافی

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



 

 

  

 وھجیٹ وگایہ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 وھجیٹ وگایہ

     529    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً عبیذ، سؿیاٌ، حبیب نعناٌ، حرضت ِخیه بً ؾاتک اَسی :  راوی

ًِ أَبٔی یُّ َع ٌُ اِلُعِؼَُفٔ ثََيا ُسِؿَیا ًُ عُبَِیٕذ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ اليُّ َحذَّ ًِ َحبٔیٔب بِ ٌٔ طٔ َع ِعَنا

ِبَح َؾلَ  َه الؼُّ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ی الئَّيیُّ َػل

َّ ًٔ َؾاتٕٔک اِْلََسٔذیِّ َقاَل َػل یِٔه بِ ًِ ُِخَ َف َقاَو َقائّٔنا َؾَكاَل اِْلََسٔذیِّ َع ا اِنََصَ نَّ

أک بٔاہللٔ ثَََلَث َمزَّإت ثُهَّ َتََل صَ  نٔيَن بٔطٔ عُٔذَلِت َطَضاَدةُ الزُّورٔ بٔاِْلُِٔشَ ٔ اِْلیََة َواِجتَئبُوا َقِوَل الزُّورٔ حَُيَؿاَئ ِهَّلِل غَيَِر ُمَِشٔ  ٔذظ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب  دیب، ایفسؿ، بیبح امعنؿ، رضحت رخمی نب افکت ارسی ےتہک ںیہ ہک یبن ےن امنز حبص ادا رفامیئ السؾ ریھپ 

ہلل ےک اس ھت رشکی رہھٹاےن ےک رتمادػ ےہ رھپ ہی آتی ابمرہک التفت رفامیئ وچب رک ڑھکے وہےئ افر نیت ابر رفامای وھجیٹ وگایہ ا

 وھجیٹ ابت ےس اہلل ےک ےیل وسکی وہ رک اس احؽ ںیم ہک اس ےک اس ھت رشکی ہن رہھٹاےت وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب  دیب، ایفسؿ، بیبح امعنؿ، رضحت رخمی نب افکت ارسی :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 وھجیٹ وگایہ

     530    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 سویذ بً سعیذ، محنذ بً ُفات، محارب بً دثار، حرضت ابً عنز :  راوی

 ًُ ثََيا ُسَویُِذ بِ َّی َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًٔ دٔثَإر َع ًِ ُمَحارٔٔب بِ أت َع ًُ اِلَُفَ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ اہللُ  َسٔعیٕذ َحذَّ

َّی یُؤجَب اہللُ َلُط اليَّاَر  ًِ َتزُوَل َقَذَما َطاصٔٔذ الزُّورٔ َحً  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َل

احمرب نب دتبر، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وھجیٹ وگایہ دےنی فاےل ےک  نکدی نب دیعس، دمحم نب رفات،

 اپؤں رسک ہن ںیکس ےگ۔ اہیں کت ہک اہلل اس ےک ےیل دفزخ فابج رک دںی ۔

 نکدی نب دیعس، دمحم نب رفات، احمرب نب دتبر، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 وہیدفاصنری یک وگایہ اکی دفرسے ےک قلعتم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 وہیدفاصنری یک وگایہ اکی دفرسے ےک قلعتم

     531    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 لذ، عامز، حرضت جابز بً عبذاہللمحنذ بً رطیـ، ابوْالذ احنز، محا :  راوی

ًٔ َعِبٔذ ا ٔ بِ ًِ َجابٔز ٕ َع ًِ َعأمز ًِ ُمَحالٕٔذ َع الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو  ـٕ َحذَّ ی ًُ رَطٔ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ہللٔ أَ

ضِٔه َعلَی َبِعٕف َعَلِیطٔ َوَسلََّه أََجاَز َطَضاَدَة أَصِٔل اِکٔهَتأب بَ  ـٔ  ِع

دمحم نب رطفی، اوباخدل ارمح، اجمدل، اعرم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہید 

 فاصنری یک اکی دفرسے ےک ابرے ںیم وگایہ وک ربتعم رقار دای۔

  نب دبعاہللدمحم نب رطفی، اوباخدل ارمح، اجمدل، اعرم، رضحت اجرب :  رافی



 

 

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

  

 ہبہ اک ایبؿ : ابب

 رمد اک اینپ افالد وک ہیطع دانی

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 رمد اک اینپ افالد وک ہیطع دانی

     532    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبَش بْک بً ْلـ، یزیذ بً زریع، داؤد بً ابی ہيذ، طعيی، حرضت نعناٌ بً بظير :  راوی

ِعٔيیِّ  ًِ الظَّ ًٔ أَبٔی صِٔيٕذ َع ًِ َداُوَد بِ ًُ ُزَریِٕع َع ثََيا یَزٔیُذ بِ ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ٕ َقاَل َحذَّ ًٔ َبٔظير ٌٔ بِ ًِ اليُِّعَنا َع

 ِ ِع اى ِّی َقِذ ىََحِلُت اليُّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل اِطَضِذ أَن ََٔی الئَّيیِّ َػل ًِ َمأَی َنَذا َوَنَذا َقاَل َؾکُلَّ َلَلَل بٔطٔ أَبُوُظ َیِحنٔلُطُ إ ٌَ ٔم َنا

 َ ََ َقاَل َؾأَِطضِٔذ َعل ٌَ َقاَل  ٌِ یَهُوىُوا َلَک فٔی اِلبٔرِّ بَئیَک ىََحِلَت ٔمِثَل الَّٔذی ىََحِلَت اليُِّعَنا َک أَ ی َصَذا غَيِرٔی َقاَل أََلِیَص َيرُسُّ

 َسَواّئ َقاَل بَلَی َقاَل َؾََل إّٔذا

اوبرشب رکب نب فلخ، زیدی نب زرعی، داؤد نب ایب دنہ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب رفامےت ںیہ ہک اؿ ےک فادل اہ ںی ااھٹ رک یبن یک 

ض یک ہک آپ وگاہ رےیہ ہک ںیم ےن اےنپ امؽ ںیم ےس اانت اانت امعنؿ وک دای آپ ےن رفامای ایک مت ےن اےنپ دخث  ںیم ےل ےئگ افر رع

وہ ےگ  امتؾ وٹیبں وک اانت یہ دای  انت امعنؿ وک دای؟ رعض ایک ہ ںی۔ رفامای رھپ ریمے العفہ یسک افر وک وگاہ انبول رفامای مت اس ےس وخش ہن

 ربارب وہں ؟ رعض ایک ویکں ہ ںی رفامای رھپ یلہپ ابت اک وجاب یفن ںیم ویکں ۔بس اہمتری رفامربنداری ںیم 

 اوبرشب رکب نب فلخ، زیدی نب زرعی، داؤد نب ایب دنہ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

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



 

 

  

 اک ایبؿ ہبہ :   ابب

 رمد اک اینپ افالد وک ہیطع دانی

     533    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ ، زہزی، حنیذ بً عبذالزحنً، محنذ بً نعناٌ بً بظير، حرضت نعناٌ بً بظير :  راوی

 ًِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ بََراُظ  َحذَّ ِْ ٕ أَ ًٔ َبٔظير ٌٔ بِ ًٔ اليُِّعَنا ٔذ بِ ًٔ َوُمَحنَّ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ حَُنِیٔذ بِ الزُّصِزٔیِّ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ََٔی الئَّيیِّ َػل َُّط َجاَئ إ ٌَّ أَبَاُظ ىََحَلُط غََُلّما َوأَى ٕ أَ ًٔ َبٔظير ٌٔ بِ ًِ اليُِّعَنا أَکُلَّ َوَلٔذَک ىََحِلَتطُ  َه ُيِظضُٔذُظ َؾَكاَل َع

ََ َقاَل َؾاِردُِدظُ   َقاَل 

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، دمحم نب امعنؿ نب ریشب، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن 

وگاہ انبںیئ۔ آپ ےن رفامای اینپ امتؾ افالد وک مت  اہ ںی اکی الغؾ ہبہ ایک افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ اتہک آپ وک

 ےن ہبہ ایک رعض ایک ہ ںی رفامای رھپ ہی )الغؾ یھب( فاسپ ےل ول۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، دمحم نب امعنؿ نب ریشب، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

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

  

 افالد وک دے رک رھپ فاسپ ےل انیل

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 افالد وک دے رک رھپ فاسپ ےل انیل

     534    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 كاؤض، حرضت ابً عباض وابً عنز محنذ بً بظار، ابوبْک بً َْلد، ابً ابی عذی، معله ، عنز بً طعیب، :  راوی

ًِ حَُش  ًُ أَبٔی َعٔذٓیٕ َع ثََيا ابِ ََ َحذَّ دٕ اِلَباصٔلٔیُّ َقا
َلَّ َْ  ًُ إر َوأَبُو بَِْکٔ بِ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ُطَعِیٕب َحذَّ ًِ َعِنزٔو بِ يِٕن اِلُنَعلِّٔه َع

ًٔ عَُنَز َیزَِؾَع  ًٔ َعبَّإض َوابِ ًِ ابِ ًِ كَاُوٕض َع ٌِ ُيِعٔلَي َع ُجٔل أَ ََ َیٔحلُّ لرٔلَّ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ٌٔ اِلَحٔذیَث إ ا

ََّ اِلَوالَٔذ ؾامَٔی يُِعٔلي َوَلَذظُ  ٔ َة ثُهَّ َیزِٔجَع ؾٔیَضا إ  اِلَعٔلیَّ

ت انب ابعس فانب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل دمحم نب اشبر، اوبرکب نب الخد، انب ایب دعی، ملعم ، رمع نب بیعش، اطؤس، رضح

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمد ےک ےیل الحؽ ہ ںی وکیئ زیچ دے رھپ فاسپ ےل ےل۔ اال ہی ہک فادل اینپ افالد وک وکیئ زیچ دے۔ )وت فہ 

 ( فاسپ ےل اتکس ےہ۔

  نب بیعش، اطؤس، رضحت انب ابعس فانب رمعدمحم نب اشبر، اوبرکب نب الخد، انب ایب دعی، ملعم ، رمع :  رافی

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

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 افالد وک دے رک رھپ فاسپ ےل انیل

     535    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً حشين، عبذاَعلی، سعیذ، احول، عنزو بً طعیب حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾجنیل  :  راوی

 ًٔ ًِ َعِنزٔو بِ ٕ اِْلَِحَؤل َع ًِ َعأمز ثََيا َسٔعیْذ َع ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َحذَّ ًٔ َحذَّ ًُ اِلَحَش ثََيا َجنٔیُل بِ ٔ َحذَّ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ُطَعِیٕب َع

ٌَّ ىَٔيیَّ اہللٔ َػ  ٔ أَ ًِ َوَلٔذظ ََّ اِلَوالَٔذ ٔم ٔ ََ َیزِٔجِع أََحُذُنِه فٔی صٔبَتٔطٔ إ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ل

لیمج نب نیسح، دبعاالیلع، دیعس، اوحؽ، رمعف نب بیعش رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای مت ںیم 

 رگم فادل اینپ افالد وک دہہی دے وت )فاسپ ےل اتکس ےہ( ۔ےس وکیئ اےنپ دہہی ںیم روجع ہن رکے 



 

 

 لیمج نب نیسح، دبعاالیلع، دیعس، اوحؽ، رمعف نب بیعش رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

 رمع رھب ےک ےیل وکیئ زیچ دانی

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 رمع رھب ےک ےیل وکیئ زیچ دانی

     536    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، یحٌٰی بً زِّکیا، ابی زائذہ، محنذ بً عنز، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َحذَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًٔ َعِنزٕو َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َزائَٔذَة َع یَّا بِ ًُ َزَِّکٔ َيا َیِحٌَی بِ

ّْا َؾُضَو َلطُ  ًِ أُِعنَٔز َطِی ََ عُِنَزی َؾَن َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 زرکای، ایب زادئہ، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رمعی ھچک اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب

 ہ ںی ےہ ذہلا سج وک رمع رھب ےک ےیل وکیئ زیچ دی یئگ وت فہ ایس یک ےہ۔

 رہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب زرکای، ایب زادئہ، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوب :  رافی

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

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 رمع رھب ےک ےیل وکیئ زیچ دانی

     537    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ہ، حرضت جابزمحنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ابً طہاب، ابی سلن :  راوی

ٕ َقاَل  ًِ َجابٔز ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحذَّ َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

ًِ أَِعَنَز َرُجَّل عُِنَزی َلطُ َولَٔعكٔبٔطٔ َؾَك  ًِ أُِعنَٔز َولَٔعكٔبٔطٔ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل َم ُط ؾٔیَضا َؾهَٔی لَٔن
 ِذ َقَلَع َقِولُطُ َحكَّ

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، ایب ہملس، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت 

افالد وک دی وت اس ےک اس وقؽ ےن اس زیچ ںیم اس اک قح متخ رک  وہےئ انس سج ےن یسک رمد وک رمع رھب ےک ےیل وکیئ زیچ دی افر اس یک

 دای اب فہ زیچ اس یک ےہ سج وک رمعی ےک وطر رپ دی ےہ افر اس یک افالد یک ےہ۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، ایب ہملس، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 رمع رھب ےک ےیل وکیئ زیچ دانی

     538    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ، عنزو بً دیيار، كاؤض حرضت زیذ بً ثابت :  راوی

ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحذَّ ًٔ ثَابٕٔت أَ ًِ َزیِٔذ بِ ٕ اِلَنَذرٔیِّ َع ًِ حُِحز ًِ كَاُوٕض َع ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ٌُ َع

َه َجَعَل اِلُعِنَزی لِٔلَوارٔٔث  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

 ی فارث وک دالای۔اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطؤس رضحت زدی نب تبن  ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رمع

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطؤس رضحت زدی نب تبن  :  رافی

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

  



 

 

ی اک ایبؿ  
قب

 ر

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

ی اک ایبؿ  
قب

 ر

     539    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسحل بً ميؼور، عبذالززام، ابً جزیخ، علاء، حبیب بً ابی ثابت، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٔ أَ  ًِ َحبٔیٔب بِ ًِ َعَلإئ َع ًُ ُجَزیِٕخ َع أم أَىَِبأَىَا ابِ ًُ َمِيُؼوٕر أَىَِبأَىَا َعِبُذ الزَّزَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًٔ عُ َحذَّ ًِ ابِ َنَز َقاَل َقاَل بٔی ثَابٕٔت َع

ّْا َؾُضَو َلُط َحَیاَتُط َوَمَناَتطُ َقاَل  ًِ أُِرقَٔب َطِی ََ ُرِقَيی َؾَن َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ َيُكوَل صَُو لِْٔلَِخٔ ٔمىِّی  َرُسوُل اہللٔ َػل َوالزُِّقَيی أَ

 َؤمِيَک َمِوّتا

ی  ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، بیبح  

قب

نب ایب تبن ، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ر

ی اک  

قب

ی ےک وطر رپ دی یئگ وت فہ ایس یک ےہ زدنی ںیم یھب افر رمےن ےک دعب یھب۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ر  

قب

 ھچک ہ ںی ذہلا سج وک وکیئ زیچ ر

 یک ےہ۔بلطم ہی ےہ ہک ویں ےہک ہک ہی زیچ مت ںیم ےس وج دعب ںیم رمے اس 

 اقحس نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، بیبح نب ایب تبن ، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

ی اک ایبؿ  
قب

 ر

     540    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً راؾع، ہظیه، ح، علی بً محنذ، ابومعاویہ، داوئذ، ابی زبير، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی



 

 

 ََ ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َقا ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ثََيا صَُظِیْه ح و َحذَّ ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ ثََيا َداُودُ عَ  َحذَّ ًِ َحذَّ ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر

ًِ أُِعنٔزَ  َه اِلُعِنَزی َجائٔزَْة لَٔن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ بِ ًِ أُِرقَٔبَضاَجابٔز  َصا َوالزُِّقَيی َجائٔزَْة لَٔن

ریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رمعی رمعف نب راعف، میشہ، ح، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، داؤد، ایب ز

ی ےک وطر رپ دای اجےئ۔  

قب

ی اجزئ ےہ اس ےک ےیل ےسج ر  

قب

 اجزئ ےہ اس ےک ےیل سج وک رمعی ےک وطر رپ دای اجےئ افر ر

 دبعاہلل رمعف نب راعف، میشہ، ح، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، دافدئ، ایب زریب، رضحت اجرب نب :  رافی

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

  

 دہہی فاسپ انیل

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دہہی فاسپ انیل

     541    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ض، حرضت ابوہزیزہابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، عوف، َْل :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیِزََة َقاَل قَ  ًِ ََْٔلٕض َع ًِ َعِوٕف َع ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ٌَّ َمَثَل الَّٔذی َيُعودُ فٔی َعٔليَّتٔطٔ َنَنَثٔل اِلکَ  ٔ َه إ َّی إَٔذا َطبَٔع َقاَئ ثُهَّ َعاَد فٔی َقِیئٔطٔ َؾأَکََلطُ َوَسلَّ  ِلٔب أَکََل َحً

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، وعػ، الخس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اس صخش یک اثمؽ وج اےنپ 

 ےہ وت ےق رک داتی ےہ رھپ دفابرہ ےق اچٹ اتیل ےہ۔ہیطع دہہی ںیم روجع رکے ےتک یک یس ےہ ہک فہ اھکات ےہ بج ریس وہ اجات 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، وعػ، الخس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دہہی فاسپ انیل

     542    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، محنذ بً مثىی، محنذ بً جعَف، طعبہ، قتادہ، سعیذ بً مشیب، حرضت ابً عباض :  راوی

ثََيا ُطِعَبةُ  ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ ًُ اِلُنَثىَّی َقا ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحذَّ ُث َع َقاَل َسنِٔعُت َقَتاَدَة یَُحذِّ

َه اِلَعائُٔذ فٔی صٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًٔ اِلُنَشیَّٔب َع  بَتٔطٔ کَاِلَعائٔذٔ فٔی َقِیئٔطٔ َسٔعیٔذ بِ

 نب بیسم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای دمحم نب اشبر، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، دیعس

 اانپ دہہی فاسپ ےنیل فاال ااسی یہ ح ےس اینپ ےق اچےنٹ فاال۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 دہہی فاسپ انیل

     543    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عبذاہلل بً یوسـ، یزیذ بً ابی حهیه، عنزی، زیذ بً اسله، حرضت ابً عنز :  راوی

 ًُ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًٔ أَِس َحذَّ ًِ َزیِٔذ بِ ثََيا اِلُعَنزٔیُّ َع ًُ أَبٔی َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیزٔیُذ بِ یُّ َحذَّ ـَ اِلَعزرَِعٔ ًٔ یُوُس ًٔ عَُنَز َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ ابِ َلَه َع

َه َقاَل اِلَعائُٔذ فٔی صٔبَتٔطٔ کَاِلکَِلٔب َيُعودُ فٔی َقیِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل  ئٔطٔ َع

ادمح نب دبعاہلل نب ویفس، زیدی نب ایب میکح، رمعی، زدی نب املس، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای اےنپ دہہی ںیم 



 

 

 روجع رکےن فاال ےتک یک امدنن ےہ وج اینپ ےق اچٹ اتیل ےہ۔

  رمعادمح نب دبعاہلل نب ویفس، زیدی نب ایب میکح، رمعی، زدی نب املس، رضحت انب :  رافی

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

  

 سج ےن دہہی دای اس ادیم ےس ہک اس اک دبؽ ےلم اگ۔

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن دہہی دای اس ادیم ےس ہک اس اک دبؽ ےلم اگ۔

     544    ذیثح                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ بً اسناعیل، ونیع، ابزاہیه بً اسناعیل بً محنع بً جاریہ، عنزو بً دیيار، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ إِٔسَنعٔ  ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َقا ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ مُ َحذَّ ًٔ َجارٔیََة یَل بِ ٔع بِ َحنِّ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔی صَُزیِزََة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ  الزَُّجُل أََحلُّ بٔضٔبَتٔطٔ َما َلِه یَُثِب اِْلَِنَؼارٔیُّ َع

 ٔمِيَضا

 نب اجرہی، رمعف نب دانیر، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلع نب دمحم نب اامسلیع، فعیک، اربا،می نب اامسلیع نب عمجم

 ےن رفامای رمد اےنپ ہبہ اک قح راتھک ےہ بج کت اےس ہبہ اک دبؽ ہن دای اجےئ۔

 یلع نب دمحم نب اامسلیع، فعیک، اربا،می نب اامسلیع نب عمجم نب اجرہی، رمعف نب دانیر، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اخفدن یک ااجزت ےک ریغب ویبی اک ہیطع دانی



 

 

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اخفدن یک ااجزت ےک ریغب ویبی اک ہیطع دانی

     545    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سـ، محنذ بً احنذ، محنذ بً سلنہ، مثىی بً ػباح، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾابویو :  راوی

ًِ اِلُنثَ  ًُ َسَلَنَة َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ نٔیُّ َحذَّ ََ ِیَذ ًُ أَِحَنَذ الؼَّ ُذ بِ ِّیُّ ُمَحنَّ ـَ الزَّق ثََيا أَبُو یُوُس
ًٔ َحذَّ ًِ َعِنزٔو بِ بَّأح َع ًٔ الؼَّ ىَّی بِ

ََ یَحُ ُط  َلَبَضا  َْ ِلَبٕة  ُْ َه َقاَل فٔی  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ظٔ أَ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ٌٔ َعِیٕب َع ََّ بٔإٔذِ ٔ ٕ فٔی َمالَٔضا إ ِمَزأَة َٔ وُز 

 َزِؤجَضا إَٔذا صَُو َمَلَک عِٔؼَنَتَضا

ابصح، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک اوبویفس، دمحم نب ادمح، دمحم نب ہملس، ینثم نب 

رنکؽ ےن اکی ہبطخ اراشد رفامای وعرت ےک ےیل اےنپ امؽ ںیم یھب اخفدن یک ااجزت ےک ریغب رصتػ اجزئ ہ ںی ہکبج اخفدن اس یک 

 تمصع اک امکل وہ۔

 ح، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعصاوبویفس، دمحم نب ادمح، دمحم نب ہملس، ینثم نب ابص :  رافی

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

  

 ہبہ اک ایبؿ :   ابب

 اخفدن یک ااجزت ےک ریغب ویبی اک ہیطع دانی

     546    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْحملہ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً وہب، لیث بً سعذ، عبذاہلل بً یحٌٰی، حرضت نعب بً مالک ک :  راوی

ًِ َعِبٔذ اہللٔ ًُ َسِعٕذ َع بََرنٔی اللَِّیُث بِ ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ یَِحٌَی َحذَّ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ ًِ َوَلٔذ َنِعٔب َحذَّ ًٔ یَِحٌَی َرُجْل ٔم   بِ



 

 

َّی ا ًٔ َمالٕٔک أََتِت َرُسوَل اہللٔ َػل يَِرَة اِمَزأََة َنِعٔب بِ َْ َتطُ  ٌَّ َجذَّ ظٔ أَ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َمالٕٔک َع ہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بُٔحلٓٔیٕ َلَضا بِ

َّی اہللُ َعَلیِ  ِقُت بَٔضَذا َؾَكاَل َلَضا َرُسوُل اہللٔ َػل ِّی َتَؼذَّ ٔن ٌٔ َزِؤجَضا َؾَضِل َؾَكاَلِت إ ََّ بٔإٔذِ ٔ ٔ فٔی َمالَٔضا إ ََ یَحُوُز لِٔلَنزِأَة َه  طٔ َوَسلَّ

ًٔ َمالٕٔک َزِو  ََٔی َنِعٔب بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ ٔجَضا َؾَكاَل َصِل أَذٔىَِت لَٔخيَِرَة اِسَتأَِذىِٔت َنِعّبا َقاَلِت َنَعِه َؾَبَعَث َرُسوُل اہللٔ َػل

ٌِ تَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ٔمِيَضاأَ َم بُٔحلٔیَِّضا َؾَكال َنَعِه َؾَكبَٔلُط َرُسوُل اہللٔ َػل  َتَؼذَّ

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ،  ثی نب دعس، دبعاہلل نب ٰییحی، رضحت بعک نب امکل یک اہیلہ ریخة اانپ زویر ےل رک رنکؽ اہلل یلص 

 ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک ںیم ےن ہی دصہق رک دای وت اہلل ےک رنکؽ ےن اؿ ےس رفامای وعرت ےک اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث 

ےیل اےنپ امؽ ںیم یھب اخفدن یک ااجزت ےک ریغب رصتػ اجزئ ہ ںی وت ایک مت ےن بعک ےس ااجزت یل؟ رعض رکےن ںیگل یج اہں وت اہلل 

 ہک ایک آپ ےن ریخہ وک اانپ زویر دصہق رکےن یک اجزت دی؟ اوہنں ےن اہک ےک رنکؽ ےن یسک وک رضحت بعک نب امکل ےک اپس اجیھب

 یج اہں بت آپ ےن فہ زویر ریخہ ےس وبقؽ رفامایل۔

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ،  ثی نب دعس، دبعاہلل نب ٰییحی، رضحت بعک نب امکل ک :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ : ابب

 دصہق دے رکفاسپ انیل

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دصہق دے رکفاسپ انیل

     547    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ہظاو بً سعذ، زیذ بً اسله، حرضت عنز بً ْلاب :  راوی



 

 

ًِ أَبٔیَحذَّ  ًٔ أَِسَلَه َع ًِ َزیِٔذ بِ ًُ َسِعٕذ َع ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ٌَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ أب أَ ًٔ اِلَخلَّ ًِ عَُنَز بِ طٔ َع

ََ َتُعِذ فٔی َػَذَقتَٔک  َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوَل اہللٔ َػل

ایب ہبیش، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، رضحت رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای دصہق دے رک  اوبرکب نب

 فاسپ ث  ول۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، رضحت رمع نب اطخب :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دصہق دے رکفاسپ انیل

     548    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، ولیذ بً مشله، ابوجعَف، محنذ بً علی، سعیذ بً مشیب، حرضت عبذاہلل بً عباض :  راوی

ًٔ بِ  ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ثَىٔی أَبُو َجِعََفٕ ُمَحنَّ َحذَّ یُّ َحذَّ
ثََيا اِْلَِوَزاعٔ ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ َعلٓٔیٕ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ُذ بِ

 َّ ًُ اِلَعبَّأض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ثَىٔی َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ اِلُنَشیَّٔب َحذَّ ثَىٔی َسٔعیُذ بِ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َمَثُل الَّٔذی َحذَّ

َْطُ  ُم ثُهَّ َیزِٔجُع فٔی َػَذَقتٔطٔ َمَثُل اِلکَِلٔب َيكٔیُئ ثُهَّ یَزِٔجُع َؾَیأِکُُل َقِی  َیَتَؼذَّ

 ےک رنکؽ دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، اوبرفعج، دمحم نب یلع، دیعس نب بیسم، رضحت دبعاہلل نب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل

 ےن اراشد رفامای اس صخش یک اثمؽ وج دصہق دے رک فاسپ ےل اس ےتک یک یس ےہ وج ےق رکات ےہ رھپ ولٹ رک اینپ ےق اچٹ اتیل ےہ۔

 دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، اوبرفعج، دمحم نب یلع، دیعس نب بیسم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

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

  



 

 

 وکیئ زیچ دصہق ںیم دی رھپ داھکی ہک فہ رففتخ وہ ریہ ےہ وت ایک دصہق رکےن فاال فہ زیچ رخدی اتکس ےہ۔

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

  رخدی اتکس ےہ۔وکیئ زیچ دصہق ںیم دی رھپ داھکی ہک فہ رففتخ وہ ریہ ےہ وت ایک دصہق رکےن فاال فہ زیچ

     549    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 تنیه بً ميتَص، اسحام بً یوسـ، ُشیک ، ہظاو بً رعوہ، عنز ، ابً عبذاہلل بً عنز، حرضت عنز :  راوی

ـَ  ًُ یُوُس ثََيا إِٔسَحُل بِ ًُ اِلُنِيَتَٔصٔ اِلَوأسٔليُّ َحذَّ ثََيا َتنٔیُه بِ ًٔ  َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ عَُنَز بِ َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ یٕک َع ًِ َُشٔ َع

َّی اہللُ َعَلیِ  ٕض َعلَی َعِضذٔ َرُسؤل اہللٔ َػل َم بََٔفَ َّطُ َتَؼذَّ ٔ عَُنَز أَى ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع طٔ َوَسلََّه َؾأَبََِصَ َػاحَٔبَضا َیبٔیُعَضا عَُنَز َيِعىٔی َع

ََ َتبَِتِع َػَذَقَتَک بَٔهرِسٕ  ًِ َذلَٔک َؾَكاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَشأََلُط َع َتَی الئَّيیَّ َػل   َؾأ

رز، ااحسؼ نب ویفس، رشکی ، اشہؾ نب رعفہ، رمع ، انب دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےک 
ظ

ت

ی

 

مب
میمت نب 

ڑا دصہق ایک رھپ داھکی ہک سج وک دصہق ںیم دای اھت فہ اس وک مک تمیق ںیم رففتخ رک راہ ےہ وت یبن دہع ابمرک ںیم اوہنں ےن اکی وھگ

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر اس ےک قلعتم درایتف ایک آپ ےن رفامای اانپ دصہق ہن رخدیف۔

رز، ااحسؼ نب ویفس، رشکی ، اشہؾ نب :  رافی
ظ

ت

ی

 

مب
  رعفہ، رمع ، انب دبعاہلل نب رمع، رضحت رمعمیمت نب 

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ زیچ دصہق ںیم دی رھپ داھکی ہک فہ رففتخ وہ ریہ ےہ وت ایک دصہق رکےن فاال فہ زیچ رخدی اتکس ےہ۔

     550    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً حهیه، یزیذ بً ہاروٌ، سلامیٌ ، ابوعثناٌ، عبذاہلل بً عامز، حرضت زبير بً عواو :  راوی



 

 

ًِ أَ  ٌُ التَِّیِٔمُّ َع ثََيا ُسَلامِیَ ٌَ َحذَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ٕ َحذَّ ًٔ َعأمز ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٌَ اليَِّضذٔیِّ َع بٔی عُِثَنا

أَی ُمِضّزا أَِو ُمِضَزةّ  طُ َحَنَل َعلَی َُفَٕض ُيَكاُل َلطُ غَِنْز أَِو َغِنَزْة َُفَ
َّ اؤ أَى ًٔ اِلَعوَّ ٔ بِ ًِ الزُّبَيِر ٔسطٔ  َع ََٔی َُفَ ًِ أَِؾََلئَٔضا یَُباُع یُِيَشُب إ ٔم

 َؾَيَهی َعِيَضا

ز ای  ٰییحی

 

نب میکح، زیدی نب اہرفؿ، امیلسؿ ، اوبامثعؿ، دبعاہلل نب اعرم، رضحت زریب نب وعاؾ ےن راہ دخا ںیم اکی وھگڑا دای سج اک انؾ غ

زة اھت رھپ داھکی ہک اس یک لسن ںیم ےس اکی ریھچبا ای ریھچبی رففتخ وہ

 

ریہ ےہ )وت رخدیان اچاہ( نکیل آپ وک رخدیےن ےس عنم رک دای  غ

 ایگ۔

 ٰییحی نب میکح، زیدی نب اہرفؿ، امیلسؿ ، اوبامثعؿ، دبعاہلل نب اعرم، رضحت زریب نب وعاؾ :  رافی

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

  

 یسک ےن وکیئ زیچ دصہق ںیم دی رھپ فیہ زیچ فراتث ںیم اس وک ےلم۔

 اک ایبؿدصاقت  :   ابب

 یسک ےن وکیئ زیچ دصہق ںیم دی رھپ فیہ زیچ فراتث ںیم اس وک ےلم۔

     551    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ ، عبذاہلل بً علاء، عبذاہلل بً ، حرضت بزیذہ :  راوی

 ٔ ثََيا َون ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َجائَِت َحذَّ ًٔ بَُزیَِذَة َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ َعَلإئ َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا یْع َع

 ٔ ِّی ب ِقُت َعلَی أُم ِّی َتَؼذَّ ٔن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ََٔی الئَّيیِّ َػل َّ اِمَزأَْة إ َضا َماَتِت َؾَكاَل آَجَزٔک اہللُ َحارٔیَٕة َوإٔى

 َوَردَّ َعَلِیٔک اِلنٔيَراَث 

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ، دبعاہلل نب اطعء، دبعاہلل نب ، رضحت ربدیہ رفامےت ںیہ ہک اکی اخوتؿ یبن یک دخث  ںیم احرض وہیئ افر 

 افر اؿ اک ااقتنؽ وہایگ ےہ آپ ےن رفامای اہلل ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم ےن اینپ فادلہ وک اکی ابدنی دصہق ںیم دی یھت



 

 

 ںیہمت ارج یھب دای افر ریماث یھب ںیہمت فاسپ رک دی۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ، دبعاہلل نب اطعء، دبعاہلل نب ، رضحت ربدیہ :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےن وکیئ زیچ دصہق ںیم دی رھپ فیہ زیچ فراتث ںیم اس وک ےلم۔

     552    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ؾمحنذ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً جعَف، عبیذاہلل ، عبذاکْکیه، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عا :  راوی

ًِ َعِبذٔ  ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ َع ِّیُّ َحذَّ ًُ َجِعََفٕ الزَّق ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔیطٔ  َحذَّ ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ یٔه َع اِکَْکٔ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ََٔی الئَّيیِّ َػل ظٔ َقاَل َجاَئ َرُجْل إ ًِ َجذِّ ََّضا َماَتِت َوَلِه َتتِرُِک َوارٔثّا َع ِّی َحذٔيَكّة َٔی َوإٔى ِّی أَِعَلِیُت أُم ٔن َه َؾَكاَل إ لَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَجَبِت َػَذَقُتَک َوَرَجَعِت إَٔلِیَک َحٔذيَكُتَک   َغيِرٔی َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

، دبعارکلمی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اکی رمد یبن یک  دمحم نب ٰییحی، دبعاہلل نب رفعج،  دیب اہلل

ر دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک ںیم ےن اینپ فادلہ وک اانپ ابغ ہیطع ںیم دای اھت اؿ اک ااقتنؽ وہایگ ےہ افر اوہنں ےن ریمے العفہ اف

 ای اہمترا دصہق وبقؽ وہا افر اہمترا ابغ فاسپ ںیہمت لم ایگ۔وکیئ فارث ہ ںی وھچڑا وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفام

 دمحم نب ٰییحی، دبعاہلل نب رفعج،  دیباہلل ، دبعارکلمی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

 انففق رک

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ففق رکان

     553    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی، معتنز بً سلامیٌ، ابً عوٌ، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا ُمِعَتنٔزُ بِ ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًُ  َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل أََػاَب عَُنزُ بِ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ٌٕ َع َعِو

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾاِسَتأَِمَزُظ َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ َتَی الئَّيیَّ َػل أب أَِرّؿا بَٔخِیبََر َؾأ َّ بَٔخِیبََر َلِه أُٔػِب اِلَخلَّ ِّی أََػِبُت َما ٔن  إ

َّ َقمُّ صُوَ  ِقَت بَٔضا َقاَل َؾَعنَٔل بٔضَ  َما ٌِ ٔطَِْت َحبَِّشَت أَِػَلَضا َوَتَؼذَّ ٔ ٌِ أَِنَؿُص عِٔئذی ٔمِيُط َؾَنا َتأُِمزُنٔی بٔطٔ َؾَكاَل إ ا عَُنزُ َعلَی أَ

بَی َوفٔی الزِّ  أئ َوفٔی اِلرُقِ َم بَٔضا لِٔلُؿرَقَ
ََ یُوَرَث َتَؼذَّ ََ یُوَصَب َو ـٔ ََ یَُباَع أَِػلَُضا َو ِی َـّ بٔیٔل َوال ًٔ الشَّ َقأب َوفٔی َسبٔیٔل اہللٔ َوابِ

ٌِ یَأِکَُلَضا بٔاِلَنِعزُؤف أَِو یُِلٔعَه َػٔذيّكا َغيَِر ُمَتَنوِّلٕ  ًِ َولَٔیَضا أَ  ََ ُجَياَح َعلَی َم

ںیم زنیم ا ی وت وشمرہ یک رغض ےس  رصن نب یلع، رمتعم نب امیلسؿ، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک رمع نب اطخب وک ربیخ

یبن یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ےھجم ربیخ ںیم ااسی امؽ الم ےہ ہک اس ےس زایدہ رموغب افر سیفن امؽ 

ںیم رفےک روھک افر ےھجم ےلہپ یھبک ہن الم آپ ےھجم اس ےک ابرے ںیم ایک مکح دےگنی؟ آپ ےن رفامای ارگ اچوہ وت الص )زنیم اینپ کلم( 

 اس یک دیپافار ف آدمؿ دصہق رک دف رفامےت ںیہ ہک رمع ےن ایس رپ لمع ایک ہک ہی زنیم  یچی ہن اجےئ افر ہن فراتث ںیم میسقت یک اجےئ اس

ونں یک دیپافار دصہق ےہ اندارفں ، رہتش دارفں رپ افر الغومں وک آزاد رکاےن ےک ےیل اجمدہنی ےک ےیل اسمرففں ےک ےیل افر امہم

 ےک ےیل افر اس اک وتمیل ارگ دوتسر ےک اطمقب وخد اھکےئ ای دفوتسں وک الھکےئ وت ھچک رحج ہ ںی رشبہکیط وطبر رسامہی عمج ہن رکے۔

 رصن نب یلع، رمتعم نب امیلسؿ، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 ففق رکان



 

 

     554    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ابی عنز، سؿیاٌ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

 ٌُ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
أب  َحذَّ ًُ اِلَخلَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل عَُنزُ بِ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہلل بِ َع

ََٔیَّ ٔمِيَضا َوَقِذ أَ  َّ َقمُّ صَُو أََحبُّ إ ًٔی بَٔخِیبََر َلِه أُٔػِب َما
ٌَّ اِلنٔائََة َسِضٕه الَّ ٔ َم بَٔضاَیا َرُسوَل اہللٔ إ ٌِ أََتَؼذَّ َؾَكاَل الئَّيیُّ  َرِدُت أَ

ًُ أَبٔی عَُنَز َؾَوَجِذُت صََذا اِلَحذٔیَث  ِل ثََنَزصَا َقاَل ابِ َه اِحبِٔص أَِػَلَضا َوَسبِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َػل فٔی َمِؤؿٕع آَِخَ فٔی نَٔتابٔی َع

ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل عُ  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ َع ٌَ َع  َنزُ َؾَذَِّکَ ىَِحَوظُ ُسِؿَیا

دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک رمع ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ربیخ ےک نک وصحں 

یلص اہلل ہیلع  ےس زایدہ دنسپدیہ افر ریمے زندکی اقلب دقر امؽ ےھجم یھبک ہن الم افر ںیم ےن ارادہ رکایل ہک اےس دصہق رک دفں وت یبن

فآہل فملس ےن اراشد رفامای الص زنیم )اینپ کلم ںیم( رفک روھک افر اس یک دیپافار راہ دخا ںیم ففق رک دف۔ اامؾ انب امہج ےک ااتسذ 

انب ایب رمع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی اینپ اتکب )ایبض( ںیم دفرسی ہگج یھب دیھکی ایفسؿ ےس فہ رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل 

 ےس فہ انعف ےس فہ انب رمع ےس ہک رمع ےن ایس یک لثم رفامای ۔

 دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اعرتی اک ایبؿ

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ اعرتی

     555    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، ُشحبیل بً مشله، حرضت ابوامامہ :  راوی



 

 

ًُ ُمِشلٕٔه َقاَل َسنٔ  ِحبٔیُل بِ ثََيا ُُشَ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ِعُت أَبَا أَُماَمَة َيُكوُل َسنِٔعُت َحذَّ

َه َيُكوُل اِلَعارٔیَُة ُمَددَّاْة َواِلنِٔيَحُة َمزِدُوَدةْ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوَل اہللٔ َػل

ےئ انس اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح نب ملسم، رضحت اوباامہم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہ

 اعرتی یل وہیئ زیچ ادا یک اجےئ افر وج اجونر دفدھ ےنیپ ےک ےیل دای اجےئ فہ دعب ںیم فاسپ رک دای اجےئ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح نب ملسم، رضحت اوباامہم :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 اعرتی اک ایبؿ

     556    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہظاو بً عنار، عبذالزحنً بً ابزاہیه، محنذ بً طعیب، عبذالزحنً بً یزیذ، سعیذ بً ابی سعیذ، حرضت اىص  :  راوی

 بً مالک

إر َوَعبِ  ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًُ ُطَعِیٕب َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ ٌٔ َقا ا َمِظكٔیَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ُذ الزَِّحَن

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ًٔ َمالٕٔک َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَىَٔص بِ ًٔ أَبٔی َسٔعیٕذ َع ًِ َسٔعیٔذ بِ وُل اِلَعارَٔیُة ُمَددَّاْة َه َيكُ َیزٔیَذ َع

 َواِلنِٔيَحُة َمزِدُوَدةْ 

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب اربا،می، دمحم نب بیعش، دبعارلنمح نب زیدی، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک 

ر دفدھ ےنیپ ےک ےیل دای اجےئ فہ فاسپ رک دای ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ام یگ وہیئ زیچ ادا یک اجےئ افر وج اجون

 اجےئ۔

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب اربا،می، دمحم نب بیعش، دبعارلنمح نب زیدی، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اسن نب امکل :  رافی



 

 

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 اعرتی اک ایبؿ

     557    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً مشتنز، محنذ بً عبذاہلل، ح، یحٌٰی بً حهیه، ابً ابی عذی، سعیذ، قتادہ، حرضت سنزہ :  راوی

ُذ بِ  ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِشَتنٔزِّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ًِ َحذَّ ًُ أَبٔی َعٔذٓیٕ َجنٔیّعا َع ثََيا ابِ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ َعِبذٔ اہللٔ ح و َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َعلَی اِلیَ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َسُنَزَة أَ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًِ َقَتاَدَة َع یَ َسٔعیٕذ َع َّی تَُددِّ َذِت َحً َْ ُضَباب ٔذ َما أَ

 اِلَودٔيَعةٔ 

 اربا،می نب رمتسم، دمحم نب دبع اہلل، ح، ٰییحی نب میکح، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، رضحت رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےن اراشد رفامای

 اہ ھت ےک ذہم ےہ وج ھچک اس ےن ایل اہیں کت ہک ادا رکے۔

 ، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، رضحت رمسہاربا،می نب رمتسم، دمحم نب دبعاہلل، ح، ٰییحی نب میکح :  رافی

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

  

 اامتن اک ایبؿ

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 اامتن اک ایبؿ

     558    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 بً جہه، ایوب بً سعیذ، مثىی، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ عبیذاہلل :  راوی

ًِ َعِنزٔو بِ  ًِ اِلُنَثىَّی َع ًُ ُسَویِٕذ َع ثََيا أَیُّوُب بِ ًُ اِلَحِضٔه اِْلَىَِنأِطُّ َحذَّ ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ظٔ َقاَل َحذَّ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع

ٌَ َعَلِیطٔ َقاَل َرُسوُل اہللٔ  ًِ أُودَٔع َودٔيَعّة َؾََل َؿَنا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم   َػل

 دیب اہلل نب مہج، اویب نب دیعس، ینثم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج 

 ہ ںی ےہ۔ ےک اپس وکیئ زیچ اامتن ریھک یئگ وت اس رپ وکیئ اتفاؿ

  دیباہلل نب مہج، اویب نب دیعس، ینثم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

 انیم امؽ اامتن ےس اجترت رکے افر اس وکعفن وہاجےئ وت

 ؿدصاقت اک ایب :   ابب

 انیم امؽ اامتن ےس اجترت رکے افر اس وکعفن وہاجےئ وت

     559    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، طبیب بً رغقذہ، حرضت رعوہ بارقی :  راوی

 ٌُ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل َوَة اِلَبارٔقٔیِّ أَ ًِ رُعِ َقَذَة َع ًٔ رَغِ ًِ َطبٔیٔب بِ ًُ عَُيِيَيَة َع بِ

َتَی َّی اہللُ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِعَلاُظ دٔیَياّرا َيِظتَرٔی َلطُ َطاّة َؾاِطتََری َلُط َطاَتئِن َؾَباَع إِٔحَذاصَُنا بٔٔذیَيإر َؾأ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  الئَّيیَّ َػل

ٌَ َلِو اِطتََری ا َه بٔاِلبََرَنةٔ َقاَل َؾکَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ثََيا أَِحَنُذ بٔٔذیَيإر َوَطاةٕ َؾَذَعا َلُط َرُسوُل اہللٔ َػل لتَُّراَب َلَزبَٔح ؾٔیطٔ َحذَّ

ثَ  ًُ صََٔلٕل َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َحبَّا ارٔمٔیُّ َحذَّ
ًُ َسٔعیٕذ الذَّ ًٔ َزبَّإر بِ ًِ أَبٔی َلبٔیٕذ لَٔناَزةُ بِ یٔت َع ًٔ اِلَٔخِّ ٔ بِ ًِ الزُّبَيِر ًُ َزیِٕذ َع َيا َسٔعیُذ بِ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ أَبٔی اِلَحِعذٔ اِلَبارٔقٔیِّ َقاَل َقٔذَو َجَلْب َؾأَِعَلانٔی الئَّيیُّ َػل َوَة بِ ًِ رُعِ   دٔیَياّرا َؾَذَِّکَ ىَِحَوظُ َع



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، بیبش نب رغدقہ، رضحت رعفہ ابریق ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ےن اےنپ فاےطس رکبی رخدیےن 

ےک ےیل اکی ارشیف دی اوہنں ےن آپ ےک ےیل دف رکبایں رخدی ںیل رھپ اکی رکبی اکی ارشیف ںیم رففتخ رک دی افر یبن یک 

 شیپ رک دی وت اہلل ےک رنکؽ ےن اؿ وک ربتک یک داع دی۔ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یک داع اک اک  دخث  ںیم اکی رکبی افر اکی ارشیف

اھت ہک ارگ فہ یٹم یھب رخدیےت وت اس ںیم یھب اؿ وک عفن وہات۔ دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت رعفہ نب دعج ابریق ےن رفامای ہک اکی 

 اکی ارشیف دی آےگ فیہ ومضمؿ ےہ وج افرپ ذموکر وہا۔ اقہلف آای وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، بیبش نب رغدقہ، رضحت رعفہ ابریق :  رافی

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

  

 وحاہل اک ایبؿ

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿوحاہل 

     560    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، ابی زىاد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ًِ أَب ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ ٔ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی اہللُ َحذَّ ی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ِلُه َمِلُل اِلَػىٔیِّ َوإَٔذا أُِتبَٔع أََحُذُنِه َعلَی َملٔیٕئ َؾِلَيتَِبِع   َعَلِیطٔ َوَسلََّه الوُّ

ملظ ہی ےہ ہک امدلار اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

ادایگیئ ںیم اتریخ رکے افر بج مت ںیم ےس یسک وک امدلار ےک وحاہل ایک اجےئ )ہک وج رقض مہ ےس ایل ےہ فہ اس ےس ول( وت فہ امدلار اک 

 اھچیپ رکے۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی



 

 

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 وحاہل اک ایبؿ

     561    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسناعیل بً توبہ، ہظیه، یوىص بً عبیذ، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًُ َتِوبََة حَ  ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ َّی اہللُ َعَلیِ َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عُبَِیٕذ َع ًِ یُوىَُص بِ ثََيا صَُظِیْه َع طٔ ذَّ

َه َمِلُل اِلَػىٔیِّ ُهِلْه َوإَٔذا أُحِٔلَت َعلَی َملٔیٕئ َؾاِتَبِعطُ   َوَسلَّ

نب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای امؽ دار اک اٹؽ وٹمؽ رکان ملظ ےہ اامسلیع نب وتہب، میشہ، ویسن نب  دیب، انعف، رضحت ا

 افر بج ےھجت امدلار ےک وحاہل ایک اجےئ وت وت امؽ دار اک اھچیپ رک۔

 اامسلیع نب وتہب، میشہ، ویسن نب  دیب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 امضتن اک ایبؿ

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 امضتن اک ایبؿ

     562    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، حشً بً رعؾہ، اسناعیل بً عیاغ، ُشحبیل بً مشله، حرضت ابوامامہ باہلی :  راوی



 

 

ثََيا صَٔظاُو  ًُ ُمِشلٕٔه اِلخَ َحذَّ ِحبٔیُل بِ ثَىٔی ُُشَ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ََ َحذَّ َؾَة َقا ًُ رَعَ ًُ بِ إر َواِلَحَش ًُ َعنَّ نٔیُّ َقاَل بِ ََ ِو

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكولُ  ًُ َمِكٔضی   َسنِٔعُت أَبَا أَُماَمَة اِلَباصٔلٔیَّ َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ِ
ی  الزَّعٔیُه َغارْٔو َوالذَّ

اشہؾ نب امعر، نسح نب رعہف، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح نب ملسم، رضحت اوباامہم ابیلہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ 

 وک ہی اراشد رفامےت انس اضنم وجادبہ ےہ افر رقض ادا رکان اچےیہ۔

 ، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح نب ملسم، رضحت اوباامہم ابیلہاشہؾ نب امعر، نسح نب رعہف :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 امضتن اک ایبؿ

     563    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً ػباح، عبذالعزیز بً محنذ، عنزو بً ابی عنزو، عْکمہ، حرضت ابً عباضمحنذ ب :  راوی

ًٔ أَبٔی عَ  ًِ َعِنزٔو بِ اَرَوِردٔیُّ َع ٕذ الذَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز بَّاحٔ َحذَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعبَّإض َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ِنزٕو َع

ٌَّ َرُجَّل َلزَٔو رَغٔ  ُ أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل َما عِٔئذی َطِیْئ أ ةٔ َدىَاىٔيَر َعلَی َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل ََ یّنا َلطُ بَٔعََشَ ِعٔلیَهُط َؾَكاَل 

َّی ا ََٔی الئَّيیِّ َػل َیىٔی أَِو َتأِتَٔیىٔی بَٔحنٔیٕل َؾَحزَُّظ إ ـٔ َّی َتِك ََ أَُؾارُٔقَک َحً َّی اہللُ َعَلِیطٔ َواہللٔ  َه َؾَكاَل َلُط الئَّيیُّ َػل
ہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

َه َؾأَىَا أَِحنُٔل َلطُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َه َنِه َتِشتَِئوزُُظ َؾَكاَل َطِضّزا َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔذی َقاَل الئَّيیُّ  َوَسلَّ
َؾَحائَطُ فٔی اِلَوِقٔت الَّ

َّی  ًِ َم َػل ًَ أََػِبَت صََذا َقاَل ٔم ًِ أَیِ َه ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َه َؾَكاَل َلُط الئَّيیُّ َػل
يَِر ؾٔیَضا اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َْ  ََ ٌٕ َقاَل  ِعٔذ

اَصا َعِيطُ  ـَ  َوَق

 ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ابصح، دبعازعلزی نب دمحم، رمعف نب ایب رمعف، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ

ےک دہع ابمرک ںیم اکی رمد ےن اےنپ دس دانیر ےک رقمفض اک اھچیپ ایک اس ےن اہک ریمے اپس ھچک یھب ہ ںی ہک ںیہمت دال دفں وبال 



 

 

س چنیھک الای وت یبن ےن رقض وخاہ اہلل یک مسق ںیم اہمترا اھچیپ ہن وھچڑف اگ اہیں کت ہک مت ریما رقض ادا رکف ای اضنم دف فہ اےس یبن ےک اپ

ےس اہک مت اےس ینتک تلہم دےتی وہ؟ اس ےن اہک اکی امہ۔ آپ ےن رفامای ںیم اس یک امضتن داتی وہں رھپ فہ رقض دار اس فتق رقض 

اکی زخاہن  وخاہ ےک اپس اچنہپ سج فتق اک آپ ےن رفامای اھت یبن ےن اس ےس وپاھچ ہک ہی امؽ مت ےن اہکں ےس احلص ایک ک ےن اگل ہک

 ےس۔ آپ ےن رفامای اس ںیم وکیئ الھبیئ ہ ںی افر اس اک رقہض وخد ادا رفامای ۔

 دمحم نب ابصح، دبعازعلزی نب دمحم، رمعف نب ایب رمعف، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 امضتن اک ایبؿ

     564    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، ابوعامز، طعبہ، عثناٌ بً عبذاہلل بً موہب، عبذاہلل بً حرضت ابوقتادہ :  راوی

ثََيا ُط  ٕ َحذَّ ثََيا أَبُو َعأمز إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحذَّ ًٔ َمِوَصٕب َقاَل َسنِٔعُت َعِبَذ اہللٔ بِ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ ٌَ بِ ًِ عُِثَنا ِعَبُة َع

َِّی َعَلِیَضا َؾَك  ُتَٔی بَٔحَياَزةٕ لُٔیَؼل َه أ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔیطٔ أَ ٌَّ عَ أَبٔی َقَتاَدَة َع َلِیطٔ َدیِّيا اَل َػلُّوا َعلَی َػاحٔبٔهُِه َؾإٔ

َه بٔاِلَوَؾأئ َقاَل بٔاِلَوؾَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُل بٔطٔ َقاَل الئَّيیُّ َػل
ٌَ الَّٔذی َعَلِیطٔ ثََناىَٔیَة َعََشَ أَِو َؾَكاَل أَبُو َقَتاَدَة أَىَا أََتَهؿَّ أئ َوکَا

 تِٔشَعَة َعََشَ دِٔرَصّنا

 دبعاہلل نب ومبہ، دبعاہلل نب رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےک اپس اکی انجزہ الای دمحم نب اشبر، اوباعرم، ہبعش، امثعؿ نب

ایگ اتہک اس یک امنز انجزہ ادا رکںی آپ ےن رفامای اےنپ اسیھت یک امنز انجزہ ادا رکف ویکہکن اس ےک ذہم رقض ےہ رضحت اوباتقدہ ےن 

ادا رکف ےگ رعض ایک وپرا ادا رکفں اگ۔ اس تیم ےک ذہم ااھٹرہ ای اسین درمہ  رعض ایک ںیم اس اک ذہم دار وہں یبن رفامای وپرا رقض

 رقض ےلکن۔



 

 

 دمحم نب اشبر، اوباعرم، ہبعش، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، دبعاہلل نب رضحت اوباتقدہ :  رافی

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

  

 وجرقض اس تین ےس ےل ہک )دلج( ادا رکفں اگ۔

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 وجرقض اس تین ےس ےل ہک )دلج( ادا رکفں اگ۔

     565    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

، او النوميين سیذہ  ابوبْک بً ابی طيبہ، عبیذہ بً حنیذ، ميؼور، زیاد بً عنزو بً ہيذ، ابً حذيؿہ، عنزاٌ :  راوی

 مینوىہ

 ًٔ ًٔ َعِنزٔو بِ ٔ بِ ًِ زٔیَاد ًِ َمِيُؼوٕر َع ًُ حَُنِیٕذ َع ثََيا َعبٔیَذةُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌُ َحذَّ ًٔ حَُذِيَؿَة صَُو عِٔنَزا ًِ ابِ صِٔيٕذ َع

 ٌُ ا ًِ أُوِّ اِلُنِدٔمئيَن َمِیُنوىََة َقاَل کَاىَِت َتذَّ ِّی  َع ٔن ََ َتِؿَعلٔی َوأَىَِْکَ َذلَٔک َعَلِیَضا َقاَلِت بَلَی إ َدیِّيا َؾَكاَل َلَضا َبِعُف أَصِلَٔضا 

ٌُ َدیِّيا َيِعَلُه اہللُ مٔ  ا ًِ ُمِشلٕٔه یَذَّ َه َيُكوُل َما ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ لٔیلٔی َػل َْ ٌِّی َو ٔ َ َسنِٔعُت ىَب َُّط یُزٔیُذ أََدائ ََّ أَدَّاُظ اہللُ ِيُط أَى ٔ ُط إ

ىَِیا  َعِيُط فٔی الذُّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش،  دیبہ نب دیمح، وصنمر، زاید نب رمعف نب دنہ، انب ذحہفی، رمعاؿ ، اؾ اوملنینم دیسہ ومیمہن رقض ےل ایل رک  ںیھت

اہک رفامےن ںیگل ویکں ہن ایل رکفں ہکبج اؿ ےک ضعب رھگ فاولں ےن اؿ ےس اہک ہک آپ ااسی ہن ایک رکںی افر اؿ ےک ےیل اےس ویعمب 

 ںیم ےن اےنپ یبن افر ایپرے دمحم وک ہی رفامےت وہےئ انس وج املسمؿ یھب رقض ےل افر اہلل وک اس ےک قلعتم ہی ولعمؾ وہا ہک ہی ادا رکان

 اچاتہ ےہ وت اہلل اس یک رطػ ےس داین ںیم ادا رک دےتی ںیہ ۔

  دیمح، وصنمر، زاید نب رمعف نب دنہ، انب ذحہفی، رمعاؿ ، اؾ اوملنینم دیسہ ومیمہناوبرکب نب ایب ہبیش،  دیبہ نب :  رافی

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



 

 

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 وجرقض اس تین ےس ےل ہک )دلج( ادا رکفں اگ۔

     566    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً ميذر، ابً ابی ؾذیک، سعیذ بً سؿیاٌ، موَی اسلنين، جعَف بً محنذ، حرضت عبذاہلل بً جعَف :  راوی

ٌَ َمِوََی اِْلَ  ًُ ُسِؿَیا ثََيا َسٔعیُذ بِ ًُ أَبٔی ُؾَذیِٕک َحذَّ ثََيا ابِ ًُ اِلُنِئذرٔ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ًِ َحذَّ ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِعََفٔ بِ ِسَلنٔیِّيَن َع

ٌَ اہللُ َمَع ال َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه کَا ًٔ َجِعََفٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ی َيِكٔضَی َدیَِيطُ َما َلِه یَهُ
َّ ًٔ َحً ٔ ائ ذَّ

ُظ اہللُ َقاَل ؾَ  ٔ ؾامَٔی َیِْکَ ٌِ أَبٔیَت َلِیَلّة إ ُظ أَ ِّی أَِِّکَ ًٕ َؾإٔن ًُ َجِعََفٕ َيُكوُل لَٔخازٔىٔطٔ اذَِصِب َؾُخِذ َٔی بَٔذیِ ٌَ َعِبُذ اہللٔ بِ ََّ َواہللُ َمعٔی کَا

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل  َبِعَذ الَّٔذی َسنِٔعُت ٔم

، رفعج نب دمحم، رضحت دبعاہلل نب رفعج رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک  اربا،می نب رذنر، انب ایب دفکی،

 

ن
 
مب
سل

دیعس نب ایفسؿ، ومیل ا

رنکؽ ےن رفامای اہلل اعتیل رقض ےنیل فاےل ےک اس ھت ںیہ اہیں کت ہک اانپ رقہض ادا رکے رشبہکیط رقہض ان ے دصقم ےک ےیل ہن وہ وج 

 رفعج اےنپ زخایچن ےس رفامےت ںیہ ہک اجؤ افر ریمے ےیل رقہض الؤ اس ےیل ہک اہلل وک اندنسپ وہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب

ےھجم اندنسپ ےہ ہک ںیم اکی رات یھب ایسی سگارفں اال ہی ہک اہلل ریمے اس ھت وہ بج ےس ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ ےس ہی دحثی ینس 

 ےہ۔

  :  رافی

 

ن
 
مب
سل

 ، رفعج نب دمحم، رضحت دبعاہلل نب رفعجاربا،می نب رذنر، انب ایب دفکی، دیعس نب ایفسؿ، ومیل ا

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

  

 وجرقہض ادا ہن رکےن یک تین ےس ےل۔

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وجرقہض ادا ہن رکےن یک تین ےس ےل۔

     567    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہظاو بً عنار، یوسـ بً محنذ بً ػیفی بً ػہیب، عبذالحنیذ بً زیاد، ابً ػیفی بً ػہیب، طعیب بً عنزو  :  راوی

 حرضت ػہیب۔

ثَىٔی َعِبُذ  ٔ َحذَّ ًٔ ُػَضِیٔب اِلَخيِر ًٔ َػِیفٔیِّ بِ ٔذ بِ ًُ ُمَحنَّ ـُ بِ ثََيا یُوُس إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َػِیفٔیِّ  َحذَّ ًُ زٔیَادٔ بِ اِلَحنٔیٔذ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ٔ َع ثََيا ُػَضِیُب اِلَخيِر ًٔ َعِنزٕو َحذَّ ًِ ُطَعِیٔب بِ ًٔ ُػَضِیٕب َع ًُ َدیِّيا  بِ َقاَل أَیَُّنا َرُجٕل یَٔذی

ََ یَُوؾَِّیُط إٔیَّاُظ َلئیَ   ٌِ ًِ  َوصَُو ُمِحنْٔع أَ ًٔ َػِیفٓٔیٕ َع ٔذ بِ ًُ ُمَحنَّ ـُ بِ ثََيا یُوُس ًُ اِلُنِئذرٔ اِلحٔزَامٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
 اہلَل َسارّٔقا َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىَِحَوظُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ٔ ُػَضِیٕب َع ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ٕ َع ًٔ زٔیَاد  َعِبٔذ اِلَحنٔیٔذ بِ

نب امعر، ویفس نب دمحم نب ،یفی نب  بیہ، دبعادیمحل نب زاید، انب ،یفی نب  بیہ، بیعش نب رمعف رضحت  بیہ ےس  اشہؾ

رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای وج رمد یھب رقض ےل افر اس یک تین ہی وہ ہک رقہض ادا ہن رکے اگ فہ اہلل ےس اس احؽ 

 دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔ ںیم ےلم اگ )ینعی وچر وہ رک(۔ دفرسی

اشہؾ نب امعر، ویفس نب دمحم نب ،یفی نب  بیہ، دبعادیمحل نب زاید، انب ،یفی نب  بیہ، بیعش نب رمعف رضحت  :  رافی

  بیہ۔

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 رقہض ادا ہن رکےن یک تین ےس ےل۔وج

     568    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 يعكوب بً حنیذ بً کاسب، عبذالعزیز بً محنذ، ثور بً زیذ، ابی الػیث، موَی بً ملیع، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ثََيا عَ  ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیٔذ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًٔ َحذَّ ًِ أَبٔی اِلَػِیٔث َمِوََی ابِ یلٔیِّ َع ًٔ َزیِٕذ الذِّ ًِ ثَِورٔ بِ ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ِبُذ اِلَعزٔیز

َذ أَِمَواَل اليَّأض یُزٔیُذ  َْ ًِ أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َم ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ  إِٔتََلَؾَضا أَِتَلَؿطُ اہللُ  ُمٔلیٕع َع

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلزی نب دمحم، وثر نب زدی، ایب اثیغل، ومیل نب عیطم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ولوگں ےک اوماؽ فلت رکےن ےک ارادہ ےس احلص رکے اہلل اعتیل اےس فلت رفامےئ۔

 بس، دبعازعلزی نب دمحم، وثر نب زدی، ایب اثیغل، ومیل نب عیطم، رضحت اوبرہریہوقعیب نب دیمح نب اک :  رافی

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

  

 رقض ےک ابرے ںیم دشدی فدیع

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 رقض ےک ابرے ںیم دشدی فدیع

     569    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

حنیذ بً مشعذہ، ْالذ بً حارث، سعیذ، قتادہ، ساله بً ابی جعذ، معذاٌ بً ابی كلحہ، رسول اہلل ػلی اہلل  :  راوی

 علیہ وآلہ وسله نے آزاد ِّکدہ غَلو حرضت ثوباٌ

ًُ الِ  الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًُ َمِشَعَذَة َحذَّ ثََيا حَُنِیُذ بِ ًٔ َحذَّ ٌَ بِ ًِ َمِعَذا ًٔ أَبٔی اِلَحِعذٔ َع ًِ َسالٔٔه بِ ًِ َقَتاَدَة َع ثََيا َسٔعیْذ َع َحارٔٔث َحذَّ

َّی اہللُ عَ  ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َمِوََی َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ ثَِوبَا ًِ أَبٔی كَِلَحَة َع َّطُ َقاَل َم َه أَى َؾاَرَم  َلِیطٔ َوَسلَّ

 ًٔ یِ ٔ َواِلُػلُؤل َوالذَّ ًِ اِکٔهبِر َل اِلَحيََّة ٔم َْ ًِ ثَََلٕث َد  الزُّوُح اِلَحَشَذ َوصَُو بَزٔیْئ ٔم

دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، اسمل نب ایب دعج، دعماؿ نب ایب ،ہحل، رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ 

ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج یک رفح اس ےک مسج ےس ایسی احتل ںیم دجا وہ ہک فہ نیت ابوتں الغؾ رضحت وثابؿ 

 ےس ربی وہ وت فہ تنج ںیم دالخ وہاگ ةکت ےس افر امؽ تمینغ )افر درگی اوماؽ اامتجہیع( ںیم ایختن ےس افر رقہض ےس۔



 

 

اسمل نب ایب دعج، دعماؿ نب ایب ،ہحل، رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ،  :  رافی

 آزاد رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 رقض ےک ابرے ںیم دشدی فدیع

     570    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومزواٌ عثنانی، ابزاہیه بً سعذ، عنزو بً ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ أَبٔی َسَلَنَة عَ  ًِ عَُنَز بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًُ َسِعٕذ َع ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ٌَ اِلُعِثَنانٔیُّ َحذَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ َحذَّ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل  ًِ أَبٔیطٔ َع

َّی يُِكَضی َعِيطُ  ًٔ ُمَعلََّكْة بَٔذیِئطٔ َحً َه َنِؿُص اِلُنِدٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوُل اہللٔ َػل

ؿ اس اوبرمفاؿ امثعین، اربا،می نب دعس، رمعف نب ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ومنم یک اج

 ےک رقہض ےک اس ھت قلعم ریتہ ےہ اہیں کت ہک اس یک رطػ ےس رقہض ادا رک دای اجےئ۔

 اوبرمفاؿ امثعین، اربا،می نب دعس، رمعف نب ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اک ایبؿ دصاقت :   ابب

 رقض ےک ابرے ںیم دشدی فدیع

     571    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً ثعلبہ، ابً سواء، عِم، محنذ بً سواء، معله، مْ حرضت ابً عنز :  راوی

ًُ َس  ُذ بِ ثََيا َعِمِّ ُمَحنَّ ًٔ َسَوإئ َحذَّ ًُ َثِعَلَبَة بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًِ ىَاؾٕٔع َع أم َع ٕ اِلَورَّ َْ ًِ َم ًِ حَُشيِٕن اِلُنَعلِّٔه َع َوإئ َع

ًِ َماَت َوَعَلِیطٔ دٔیَياْر أَِو دِٔرَصْه ُقٔضیَ  َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َحَشَياتٔطٔ َلِیَص ثَهَّ دٔیَياْر ابِ  ٔم

ََ دِٔرَصْه   َو

دمحم نب ہبلعث، انب نکاء، یمع، دمحم نب نکاء، ملعم، رطم رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج یک ومت ایسی احتل 

ںیم آےئ ہک اس ےک ذہم اکی ارشیف ای اکی درمہ یھب وہ وت اس یک ادایگیئ اس یک ویکینں ےس یک اجےئ ی ویکہکن فاہں ارشیف ای درمہ ہن 

 وہں ےگ۔

 دمحم نب ہبلعث، انب نکاء، یمع، دمحم نب نکاء، ملعم، رطم رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 وجرقہض ای ےب اہسرا ابؽ ےچب وھچڑے وت اہلل افر اس ےک رنکؽ ےک ذہم ںیہ ۔

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 رقہض ای ےب اہسرا ابؽ ےچب وھچڑے وت اہلل افر اس ےک رنکؽ ےک ذہم ںیہ ۔وج

     572    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عنزو بً َسح، عبذاہلل بً وہب، یوىص، ابً طہاب، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ِ ًٔ الرسَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ أَبٔیَحذَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ بََرنٔی یُوىُُص َع ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ  حٔ اِلنَِٔصٔیُّ َحذَّ

ًُ فٔی َعِضٔذ َرُسو َِّی اِلُنِدٔم ٌَ َيُكوُل إَٔذا تُُوف َه کَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َه َوَعَلِیطٔ ٔل صَُزیَِزَة أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اہللٔ َػل

ََ َقاَل َػلُّ  ٌِ َقالُوا  ٔ َّی َعَلِیطٔ َوإ ٌِ َقالُوا َنَعِه َػل إئ َؾإٔ ـَ ًِ َق ًُ َؾَیِشأَُل َصِل َتَزَک لَٔذیِئطٔ ٔم یِ ا َؾَتَح الذَّ وا َعلَی َػاحٔبٔهُِه َؾَلنَّ

َّی اہللُ عَ  ًْ َؾَعلَیَّ اہللُ َعلَی َرُسولٔطٔ َػل َِّی َوَعَلِیطٔ َدیِ ًِ تُُوف ًِ أَِنُؿٔشضِٔه َؾَن َه اِلُؿُتوَح َقاَل أَىَا أَِوََی بٔاِلُنِدٔمئيَن ٔم اُؤُظ َلِیطٔ َوَسلَّ ـَ  َق



 

 

َّ َؾُضَو لَٔوَرثَتٔطٔ  ًِ َتَزَک َما  َوَم

ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےک ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ 

ادتبایئ زامہن ںیم بج وکیئ ومنم وفت وہ اجات درآاحنہکیل اس ےک ذہم رقض یھب وہات وت آپ درایتف رفامےت ہک اس رتہک ںیم رقض 

پ رفامےت ہک اےنپ یک ادایگیئ یک اجنگشئ ےہ ؟ ارگ ےتہک ںیہ ہک یج اہں وت آپ اس یک امنز انجزہ ادا رفامےت ارگ یفن ںیم وجاب اتلم وت آ

اسیھت یک امنز انجزہ وخد یہ ادا رکف رھپ بج اہلل ےن آپ رپ وتفاحت رفامںیئ وت آپ ےن رفامای ںیم املسمونں یک اجونں ےس یھب زایدہ اؿ 

س ےک رقبی وہں ذہلا وج رماجےئ افر اس ےک ذہم دنی وہ وت اس یک ادایگیئ ریمے ذہم ےہ افر وج امؽ وھچڑ رک رماجےئ وت فہ امؽ ا

 ےک فاروثں اک ےہ۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےک رنکؽ ےک ذہم ںیہ ۔وجرقہض ای ےب اہسرا ابؽ ےچب وھچڑے وت اہلل 

     573    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ ، جعَف بً محنذ، حرضت جابز :  راوی

 ًِ ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِعََفٔ بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی  َحذَّ ٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َجابٔز أَبٔیطٔ َع

ََٔیَّ َوأَىَا  ًِ َتَزَک َدیِّيا أَِو َؿَیاّعا َؾَعلَیَّ َوإ َّ َؾلَٔوَرثَتٔطٔ َوَم ًِ َتَزَک َما  أَِوََی بٔاِلُنِدٔمئيَن اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم

 رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج امؽ وھچڑے وت فہ اس ےک فرتبء اک ےہ یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب

 افر وج رقہض ای ایعؽ وھچڑے وت اؿ اک ذہم ھجم رپ ےہ۔ افر فہ ایعؽ ریمے رپسد ںیہ افر ںیم الہ اامیؿ ےک تہب رقبی وہں ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب :  رافی



 

 

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

  

 دگنتتس وک تلہم دانی

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دگنتتس وک تلہم دانی

     574    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، حرضت ابوہزیزہابوبْک بً ابی طيبہ، ابومعاویہ، اعنع، ابوػالح :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیِ  ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َحذَّ َزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

َ اہللُ َعلَ  َ َعلَی ُمِعرٔسٕ َيرسَّ ًِ َيرسَّ ٔ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ة ىَِیا َواِْلِٔخَ  ِیطٔ فٔی الذُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج دگنتتس رپ آاسین رکے 

 اہلل اعتیل اس رپ داین افر آرخت ںیم آاسین رفامںیئ ےگ۔

 حل، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباص :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دگنتتس وک تلہم دانی

     575    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوداؤد، حرضت بزیذہ بً اسلِم محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ىنير، اعنع، :  راوی



 

 

ًِ نَُؿِیٕع أَبٔی َداُوَد عَ  ثََيا اِْلَِعَنُع َع ثََيا أَبٔی َحذَّ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ بَُزیَِذَة اِْلَِسَلِٔمِّ َع

ًِ أَىَِوَز مُ  ٌَ َلطُ ٔمِثلُُط فٔی کُلِّ یَِووٕ َػَذَقْة اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َم ًِ أَىَِوَزُظ َبِعَذ حٔلِّطٔ کَا ٌَ َلُط بٔکُلِّ یَِووٕ َػَذَقْة َوَم ا کَا  ِعرٔسّ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ریمن، اشمع، اوبداؤد، رضحت ربدیہ نب ایملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج 

 دے وت اس وک رہ ویؾ ےک دبہل دصہق اک ارج ےلم اگ افر وج ادایگیئ یک اعیمد ذگرےن ےک دعب یھب تلہم دے وت اس وک دگنتتس وک تلہم

 رہ رفز رقہض ےک دقبر دصہق اک ارج ےلم اگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ریمن، اشمع، اوبداؤد، رضحت ربدیہ نب ایملس :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دگنتتس وک تلہم دانی

     576    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ص، يعكوب بً ابزاہیه، اسناعیل بً ابزاہیه، عبذالزحنً بً اسحام، عبذالزحنً بً معاویہ، حيولہ بً قی :  راوی

 ػحابی رسول حرضت ابوالیرس

 ٔ ًٔ إ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًُ إٔبَِزاصٔیَه َع ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ِوَرقٔیُّ َحذَّ
ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذَّ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًٔ َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ِسَحَل َع

ًِ أَبٔی اِلَیرَسٔ َػاحٔ  ًٔ َقِیٕص َع ًِ َحِيَوَلَة بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ ُمَعاؤیََة َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔب الئَّيیِّ َػل

ِع َلطُ  ـَ ا أَِو لَٔی ٌِ یُٔولَُّط اہللُ فٔی هٔلِّطٔ َؾِليُِئوزِ ُمِعرٔسّ ًِ أََحبَّ أَ َه َم  َوَسلَّ

، دبعارلنمح نب اعمفہی، ہلظنح نب  سی، احصیب رنکؽ رضحت اوبارسیل وقعیب نب اربا،می، اامسلیع نب اربا،می، دبعارلنمح نب ااحسؼ

رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ےسج دنسپ وہ ہک اہلل ےس اےنپ رعش اک اسہی اطع رفامںیئ وت فہ دگنتتس وک تلہم دے ای اس اک 

 رقض )وھتڑا تہب( اعمػ رک دے۔



 

 

، دبعارلنمح نب ااحسؼ، دبعارلنمح نب اعمفہی، ہلظنح نب  سی، احصیب رنکؽ رضحت وقعیب نب اربا،می، اامسلیع نب اربا،می :  رافی

 اوبارسیل

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دگنتتس وک تلہم دانی

     577    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، ابوعامز، طعبہ، عبذالنلک بً عنير، ربعی بً ْحاغ، حرضت حذيؿہ :  راوی

ٕ َقاَل َسنٔ  ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ ثََيا ُطِعَبُة َع ٕ َحذَّ ثََيا أَبُو َعأمز إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إغ یُحَ َحذَّ ًَ ْٔحَ ُث ِعُت رٔبِعٔیَّ بِ ذِّ

ا َذَِّکَ  ٌَّ َرُجَّل َماَت َؾكٔیَل َلُط َما َعنِٔلَت َؾإٔمَّ َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ حَُذِيَؿَة َع ُز فٔی َع ِّی ُنِيُت أََتَحوَّ ٔن َ َقاَل إ
 أَِو ذُِّکِّ

هَّةٔ َواليَِّكٔذ َوأُىِٔوزُ اِلُنِعرٔسَ َؾَػََفَ اہللُ َلطُ َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  الشِّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل  أَبُو َمِشُعودٕ أَىَا َقِذ َسنِٔعُت صََذا ٔم

دمحم نب اشبر، اوباعرم، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، ریعب نب رحاش، رضحت ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای اکی رمد رم ایگ اس 

د آای ای اید دالای ایگ ک ےن اگل ںیم ہکس افر دقن ںیم مشچ وپیش رکات اھت افر دگنتتس وک تلہم داتی اھت وت ےس اہک ایگ وتےن ایک لمع ایک؟ اےس وخد ای

 اہلل ےن اس یک ششخب رفامدی رضحت اوبدوعسد رفامےت ںیہ ہک ہی ابت ںیم ےن یھب اہلل ےک رنکؽ ےس ینس ےہ۔

  نب رحاش، رضحت ذحہفیدمحم نب اشبر، اوباعرم، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، ریعب :  رافی

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

  

 اےھچ رطہقی ےس اطمہبل رکان افر قح ےنیل ںیم ربایئ ےس انچب

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اےھچ رطہقی ےس اطمہبل رکان افر قح ےنیل ںیم ربایئ ےس انچب

     578    حذیث                               دوو جلذ  :  جلذ

محنذ بً ْلـ، محنذ بً یحٌٰی، ابً ابی مزیه، یحٌٰی بً ایوب، عبیذ اہلل بً ابی جعَف، ىاؾع، حرضت ابً عنز اور  :  راوی

 عائظہ

ََ َحذَّ  ًُ َیِحٌَی َقا ُذ بِ ـٕ اِلَعِشَكََلنٔیُّ َوُمَحنَّ َل َْ  ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َحذَّ ًُ أَیُّوَب َع ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َمزَِیَه َحذَّ ثََيا ابِ

َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز َوَعائَٔظَة أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ أَبٔی َجِعََفٕ َع ا َؾِلَیِللُِبُط فٔی َعَؿإف بِ ًِ كَاَلَب َحكًّ َم

ٔ َوإف َو   إف أَِو َغيِر

ہلل دمحم نب فلخ، دمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، ٰییحی نب اویب،  دیب اہلل نب ایب رفعج، انعف، رضحت انب رمع افر اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ا

  وہ۔ےک رنکؽ ےن رفامای وج یسک قح اک اطمہبل رکے وت افعػ فوقتی ےک اس ھت اطمہبل رکے وخاہ اس اک قح وپرا ادا وہ ای ہن

 دمحم نب فلخ، دمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، ٰییحی نب اویب،  دیب اہلل نب ایب رفعج، انعف، رضحت انب رمع افر اعہشئ :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 ان افر قح ےنیل ںیم ربایئ ےس انچباےھچ رطہقی ےس اطمہبل رک

     579    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً مومل بً ػباح، محنذ بً محب َقشی، سعیذ بً سائب، عبذاہلل بً یامين، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

بَّأح اِلَكِیٔسیُّ  ًٔ الؼَّ ٔل بِ ًُ اِلُنَدمَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ائٔفٔیُّ  َحذَّ
ائٔٔب اللَّ ًُ الشَّ ثََيا َسٔعیُذ بِ ٔشیُّ َحذَّ ًُ ُمَحبَّٕب اِلرُقَ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل لَٔؼاحٔ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیِزََة أَ ًٔ یَأميَن َع ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ َک فٔی عَ َع ِذ َحكَّ ُْ َؿإف َوإف ٔب اِلَحلِّ 



 

 

ٔ َوإف   أَِو َغيِر

ح ب  رقیش، دیعس نب اس،ب، دبعاہلل نب ای نیم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ 
م

دمحم نب وملم نب ابصح، دمحم نب 

 ےن اصبح قح ےس اراشد رفامای اانپ قح افعػ ف وقتی ےس ول وپرا وہ ای ہن وہ۔

  :  رافی

م

 ح ب  رقیش، دیعس نب اس،ب، دبعاہلل نب اینیم، رضحت اوبرہریہدمحم نب وملم نب ابصح، دمحم نب 

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

  

 دمعی ےس ادا رکان

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دمعی ےس ادا رکان

     580    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، طبابہ، ح، محنذ بً بظار، محنذ بً جعَف، طعبہ، سلنہ بً نہیل، ابوسلنہ بً  :  راوی

 عبذالزحنً، حرضت ابوہزیزہ

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َطَبابَُة ح و َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ بِ َحذَّ ثََيا ُطِعَبُة َع ََ َحذَّ ًُ َجِعََفٕ َقا

ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ  ُث َع ًٔ یَُحذِّ ًَ َعِبذٔ الزَِّحَن ًٔ ُنَضِیٕل َسنِٔعُت أَبَا َسَلَنَة بِ ٌَّ َسَلَنَة بِ ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

يِرُٔنِه أََحأسيُ  َْ  ًِ يَِرُنِه أَِو ٔم اّئ َْ ـَ  هُِه َق

 َ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےن ایبؿ رفام
 ن 
کہ

ای اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ح، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس نب 

 ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای مت ںیم ےس رتہبنی ولگ فہ ںیہ وج اےھچ رطےقی ےس دفرسفں ےک وقحؼ ادا رکںی ۔

 َ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہاوب :  رافی
 ن 
کہ

 رکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ح، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس نب 



 

 

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دمعی ےس ادا رکان

     581    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، اسناعیل بً ابزاہیه بً عبذاہلل حرضت ابً ابی ربیعہ محزومی سے :  راوی

ًٔ َعِبذٔ  ًُ إٔبَِزاصٔیَه بِ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َحذَّ ًٔ أَبٔی َربٔیَعَة اِلَنِخزُومٔیُّ َع اہللٔ بِ

ـَ ٔمِيُط حٔيَن غَزَا حَُيِيّيا ثَََلثٔيَن أَِو أَِربَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِسَتَل ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٔ أَ ظ ًِ َجذِّ اَصا إٔیَّاُظ ثُهَّ َع ـَ ا َقٔذَو َق ٔعيَن أَِلّؿا َؾَلنَّ

ـٔ اِلَوَؾاُئ َواِلَحنِ  َقاَل َلُط الئَّيیُّ  َل ََّنا َجزَاُئ الشَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَاَرَک اہللُ َلَک فٔی أَصِلَٔک َوَمالَٔک إٔى  ُذ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع نب اربا،می نب دبعاہلل رضحت انب ایب رہعیب زحمفیم ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن زغفہ نینح ےک 

اؿ ےس سیت ای اچسیل سہار رقض ایل بج آپ رشتفی الےئ وت اسرا رقض ادا رک دای رھپ یبن ےن اؿ ےس رفامای اہلل ںیہمت رھگ ومعق رپ 

 ںیم افر امؽ ںیم ربتک دے رقض اک دبہل ہی ےہ ہک وپرا ادا ایک اجےئ افر رکشہی ادا ایک اجےئ۔

 اہلل رضحت انب ایب رہعیب زحمفیم ےساوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع نب اربا،می نب دبع :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دمعی ےس ادا رکان

     582    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نز بً سلامیٌ، حيع، عْکمہ، حرضت ابً عباضمحنذ بً عبذاَعلی، معت :  راوی



 

 

ًِ َحَيٕع عَ  ًِ أَبٔیطٔ َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا ُمِعَتنٔزُ بِ ِيَعانٔیُّ َحذَّ ًُ َعِبذٔ اِْلَِعلَی الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َعبَّإض َقاَل َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ

َّی اہللُ َّی َجاَئ َرُجْل یَِللُُب ىَٔيیَّ اہللٔ َػل َه بَٔبِعٔف اِلکَََلؤ َؾَضهَّ َػَحابَُة َرُسؤل اہللٔ َػل ًٕ أَِو بَٔحٓلٕ َؾَتکَلَّ َه بَٔذیِ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ًٔ َلُط ُس  یِ ٌَّ َػاحَٔب الذَّ ٔ َه َمِط إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌْ َعلَیاہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بٔطٔ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َیطُ  ِلَلا ـٔ َّی َيِك  َػاحٔبٔطٔ َحً

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، شنح، رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اکی رمد آای اہلل ےک یبن ےس اےنپ رقض ای قح اک 

 رنکؽ ےن رفامای رہھٹ اطمہبل رک راہ اھت اس ےن وکیئ تخس ابت ی وت اہلل ےک رنکؽ ےک احصہب ےن اس وک زسا دےنی اک ارادہ ایک وت اہلل ےک

 اجؤ اس ےیل ہک رقض وخاہ وک رقمفض رپ ہبلغ احلص ےہ اہیں کت ہک اس اک رقہض ادا رک دے۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، شنح، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 دمعی ےس ادا رکان

     583    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً عبذاہلل بً محنذ، عثناٌ ، ابوطيبہ، ابً ابی عبیذہ، ابی اعنع حرضت ابوسعیذ ْذری :  راوی

ًٔ ُمحَ  ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ًِ اِْلَِعَنٔع َحذَّ ثََيا أَبٔی َع ًُ أَبٔی عُبَِیَذَة أَُهيُّطُ َقاَل َحذَّ ثََيا ابِ ٌَ أَبُو َطِيَبَة َحذَّ ًٔ عُِثَنا نَّذٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ََٔی الئَّيیِّ َػل ابٔی  إ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیِّ َقاَل َجاَئ أرَِعَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ٌَ َعَلِیطٔ  یََتَكاَؿ َع اُظ َدیِّيا کَا

ِيَتىٔی َؾاىَِتَضَزُظ أَِػَحابُُط َوَقالُوا َویَِحَک َتِذ  ـَ ََّ َق ٔ ُد َعَلِیَک إ َّی َقاَل َلُط أَُْحِّ ِّی أَكِلُُب َؾاِطَتذَّ َعَلِیطٔ َحً ٔن ًِ تُکَلُِّه َقاَل إ رٔی َم

َه َصَلَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِّی َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل ٌَ َحي ٌِ کَا ٔ ِوَلَة بِٔئت َقِیٕص َؾَكاَل َلَضا إ َْ ََٔی   َمَع َػاحٔٔب اِلَحلِّ ُنِيُتِه ثُهَّ أَِرَسَل إ

َبٔی أَىَِت یَا َرُسوَل اہللٔ  َیٔک َؾَكاَلِت َنَعِه بٔأ ـٔ َّی َیأِتَٔيَيا َتِنزُىَا َؾَيِك َؿِتُط َؾَكَض عِٔيَذٔک َتِنْز َؾأََِقٔٔؿيَيا َحً ابٔیَّ َقاَل َؾأََِقَ ی اِْلرَِعَ

 ِ ََ َیأ ْة  َسِت أُمَّ ََ ُقذِّ َّطُ  طُ َغيِرَ َوأَكَِعَنطُ َؾَكاَل أَِوَؾِیَت أَِوفَی اہللُ َلَک َؾَكاَل أُوَلئَٔک َْٔیاُر اليَّأض إٔى ـُ ؾٔیَضا َحكَّ ٔعی َـّ ُذ ال ُْ



 

 

 ُمَتِعَتٕع 

اشمع رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک اکی داہی  یبن ےک اپس آای  اربا،می نب دبعاہلل نب دمحم، امثعؿ ، اوبہبیش، انب ایب  دیبہ، ایب

افر آپ ےس دنی اک اطمہبل ایک وج آپ ےک ذہم اھت اس ےن آپ ےک اس ھت یتخس اک اعمہلم ایک یتح ہک ہی اہک ںیم ںیہمت گنت رکفں اگ فرہن 

 ولعمؾ ہ ںی ہک وت سک ےس وگتفگ رک راہ ےہ۔ ک ےن اگل ہک ریما رقض ادا رکف۔ آپ ےک احصہب ےن اےس ڈااٹن افر اہک ھجت رپ اوسفس ےہ ےھجت

ںیم وت اانپ قح امگن راہ وہں وت یبن ےن رفامای قح امےنگن فاےل ےک اس ھت ویکں ہ ںی وہےت )اس یک امحتی ویکں ہ ںی رکےت( رھپ وخہل 

ددیف بج امہری وجھکر آےئ ی وت مہ ادایگیئ رک تنب  سی ےک اپس یسک وک اجیھب افر ہی رفامای ہک ارگ اہمترے اپس وجھکر وہ وت ںیمہ رقض 

دںی ےگ ک ےن یگل یج اہں ریمے فادل آپ رپ رقابؿ اے اہلل ےک رنکؽ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک وخہل ےن وجھکر رقض دی رھپ آپ ےن 

وت یبن ےن رفامای یہی ولگ  داہی  اک رقہض ادا ایک افر اےس اھکان الھکای رھپ اس ےن اہک ہک آپ ےن ریما قح وپرا دای اہلل آپ وک وپرا دے

 رتہبنی ںیہ فہ اث  یھبک اپک ہن وہی سج ںیم انوتاں فزمکفر اانپ قح ریغب تقشم ےک فوصؽ ہن رکےکس۔

 اربا،می نب دبعاہلل نب دمحم، امثعؿ ، اوبہبیش، انب ایب  دیبہ، ایب اشمع رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 رقض یک فہج ےس دیق رکان افر رقض دار اک اھچیپ ہن وھچڑان اس ےک اس ھت رانہ۔

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 رقض یک فہج ےس دیق رکان افر رقض دار اک اھچیپ ہن وھچڑان اس ےک اس ھت رانہ۔

     584    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، وبز بً ابی دلیلہ، محنذ بً مینوٌ بً مشیهہ حرضت ُشیذ :  راوی

ًُ أَبٔی دُ  ثََيا َوبِزُ بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ َحذَّ ائ ًُ َلِیَلَة اللَّ ُذ بِ ثَىٔی ُمَحنَّ فٔیُّ َحذَّ

ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَل َرُس  یٔذ َع ٔ
ًٔ الَشَّ ًِ َعِنزٔو بِ يِّرا َع َْ ًٔ ُمَشِیَهَة َقاَل َونٔیْع َوأَثِىَی َعَلِیطٔ  ٌٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َمِیُنو وُل اہللٔ َػل



 

 

َؿُط َوعُُكوبََتطُ َقاَل  َه ََیُّ اِلَوأجٔذ یُٔحلُّ رٔعِ
َؿُط ٔطکَایََتُط َوعُُكوبََتُط ٔسِحَيطُ  َوَسلَّ َياؾٔٔسیُّ َيِعىٔی رٔعِ  َعلٔی  اللَّ

ن کہ رضحت رشدی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد
ص
ض

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، فرب نب ایب دہلیل، دمحم نب ومیمؿ نب 

ی اک وقؽ ےہ رعض ےس  رفامای سج ےک اپس رقض ادا رکےن وک وہ اس اک اتریخ رکان

فش

اس یک زعت افر زسا وک الحؽ رک داتی ےہ۔ یلع انط

 رماد اکشتی رکان ےہ افر زسا ےس رماد دیق رکان ےہ۔

ن کہ رضحت رشدی :  رافی
ص
ض

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، فرب نب ایب دہلیل، دمحم نب ومیمؿ نب 

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 رقض یک فہج ےس دیق رکان افر رقض دار اک اھچیپ ہن وھچڑان اس ےک اس ھت رانہ۔

     585    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہذیہ بً عبذالوہاب، نرض بً طنیل، ْحماض بً حبیب :  راوی

ًِ أَبٔیحَ  ًُ َحبٔیٕب َع ثََيا اِلضٔزَِماُض بِ ًُ ُطَنِیٕل َحذَّ ثََيا اليَّرِضُ بِ ًُ َعِبذٔ اِلَوصَّأب َحذَّ ثََيا َصٔذیَُّة بِ ٔ َقاَل أََتِیُت ذَّ ظ ًِ َجذِّ طٔ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَٔػزٔیٕه َٔی َؾَكاَل َٔی اِلزَِمُط ثُهَّ َمزَّ بٔی آِٔخَ  ا بَىٔی َتنٔیٕه الئَّيیَّ َػل َْ   اليََّضارٔ َؾَكاَل َما َؾَعَل أَٔسيرَُک یَا أَ

دہہی نب دبعاولاہب، رضن نب لیمش، رحامس نب بیبح اےنپ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل 

 اھچیپ ث  وھچڑف رھپ دؿ ےک آرخ ںیم ریمے رقبی ہیلع فآہل فملس ےک اپس اےنپ اکی رقمفض وک الای آپ ےن ھجم ےس رفامای اس اک

 ےس سگرے وت رفامای اے ونبیمیمت اہمترے دیقی اک ایک وہا۔

 دہہی نب دبعاولاہب، رضن نب لیمش، رحامس نب بیبح :  رافی

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

  



 

 

 اک ایبؿدصاقت  :   ابب

 رقض یک فہج ےس دیق رکان افر رقض دار اک اھچیپ ہن وھچڑان اس ےک اس ھت رانہ۔

     586    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، یحٌٰی بً حهیه، عثناٌ بً عنز، یوىص بً یزیذ، زہزی، عبذاہلل بً حرضت نعب بً مالک :  راوی

ثََيا ُمحَ  ًِ الزُّ َحذَّ ًُ یَزٔیَذ َع ًُ عَُنَز أَىَِبأَىَا یُوىُُص بِ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ََ َحذَّ ًُ َحٔهیٕه َقا ًُ َیِحٌَی َویَِحٌَی بِ ُذ بِ ًٔ نَّ ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ صِزٔیِّ َع

ًَ أَبٔی َحِذَردٕ َدیِّيا َلُط َعَلِیطٔ فٔی ا َُّط َتَكاَضی ابِ ًِ أَبٔیطٔ أَى ًٔ َمالٕٔک َع َّی َسنَٔعُضَنا َنِعٔب بِ َّی اِرَتَؿَعِت أَِػَواتُُضَنا َحً ِلَنِشحٔٔذ َحً

َد إَٔلِیضَٔنا َؾَياَدی َنِعّبا َؾَكاَل َلبَِّیَک  َه َوصَُو فٔی بَِيتٔطٔ َؾََخَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َدیِئَک  َرُسوُل اہللٔ َػل َیا َرُسوَل اہللٔ َقاَل َدِع ٔم

طٔ َصَذا َوأَِوَمأَ بٔیَ  ـٔ ٔ َؾَكاَل َقِذ َؾَعِلُت َقاَل ُقِه َؾاِق ِْ ََٔی الظَّ ٔ إ  ٔذظ

دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب میکح، امثعؿ نب رمع، ویسن نب زیدی، زرہی، دبعاہلل نب رضحت بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دجسم 

اؿ دفونں یک آفازںی اینت دنلب وہںیئ ہک اہلل ےک رنکؽ  ںیم انب ایب دحرد ےس اےنپ رقہض اک اطمہبل ایک وج اؿ ےک ذہم اھت اہیں کت ہک

ےن اےنپ رھگ ںیم نس ںیل آپ ےن بعک وک آفاز دی اوہنں ےن اہک کیبل اے اہلل ےک رنکؽ رفامای اےنپ رقہض ںیم ےس اانت وھچڑ دف افر 

 ادایگیئ رکف۔اہ ھت ےس فصن اک ااشرہ رفامای بعک ےن اہک ںیم ےن آداھ وھچڑ دای آپ ےن ےس رفامای اوھٹ افر 

 دمحم نب ٰییحی، ٰییحی نب میکح، امثعؿ نب رمع، ویسن نب زیدی، زرہی، دبعاہلل نب رضحت بعک نب امکل :  رافی

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

  

 رقض دےنی یک تلیضف

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 رقض دےنی یک تلیضف



 

 

     587    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ْلـ، يعلی، سلامیٌ بً يشير، قیص بً رومی، سلامیٌ بً اذىاٌ، علكنہ، حرضت قیص بً رومی :  راوی

 ٌُ ثََيا ُسَلامِیَ ثََيا َيِعلَی َحذَّ ـٕ اِلَعِشَكََلنٔیُّ َحذَّ َل َْ  ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًُ َحذَّ ٌُ بِ ٌَ ُسَلامِیَ ًٔ ُرومٓٔیٕ َقاَل کَا ًِ َقِیٔص بِ ٕ َع ًُ َئشير بِ

َد َعَلاُؤُظ َتَكاَؿاَصا ٔمِيُط َواِطَتذَّ َعَلِیطٔ  ا َِخَ ََٔی َعَلائٔطٔ َؾَلنَّ ـَ دِٔرَصٕه إ ُق َعِلَكَنَة أَِل ٌٕ ُيرِقٔ َب أُذُىَا ـٔ ٌَّ َعِلَكَنَة َغ َ اُظ َؾَهأ ـَ  َؾَك

اَمّة یَا أُوَّ عُتَِبَة َصلُِمِّ تِٔلَک اِلََخٔ  َؾَنَهَث أَِطُضّزا ثُهَّ  ََٔی َعَلائٔی َقاَل َنَعِه َوَِّکَ ـَ دِٔرَصٕه إ یَلَة اِلَنِخُتوَمَة أََتاُظ َؾَكاَل أََِقِٔؿىٔی أَِل

ِيَتىٔی َما َْحَّ  ـَ ََّضا َلَذَراصُٔنَک الًَّٔی َق ِنُت ٔمِيَضا دِٔرَصّنا َواحّٔذا َقاَل َؾلٔلَّطٔ أَبُوَک الًَّٔی عِٔيَذٔک َؾَحائَِت بَٔضا َؾَكاَل أََما َواہللٔ إٔى

 ًٔ ًِ ابِ ٌَّ الئَّيیَّ َما َحَنَلَک َعلَی َما َؾَعِلَت بٔی َقاَل َما َسنِٔعُت ٔمِيَک َقاَل َما َسنِٔعَت ٔمىِّی َقاَل َسنِٔعُتَک َتِذُِّکُ َع َمِشُعودٕ أَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َما مٔ  ًُ َػل نٔی ابِ
َ ٌَ َنَؼَذَقتَٔضا َمزَّّة َقاَل َنَذلَٔک أَىَِبأ ََّ کَا ٔ ّؿا َمزََّتئِن إ ُق ُمِشلّٔنا ََقِ ًِ ُمِشلٕٔه ُيرِقٔ

 ٕ  َمِشُعود

دمحم نب فلخ، یلعی، امیلسؿ نب ریسی،  سی نب رفیم، امیلسؿ نب اذانؿ،  ہمقل، رضحت  سی نب رفیم ےتہک ںیہ ہک املسؿ نب اذانؿ ےن 

 وک ہاوخاہ ےنلم کت ےک ےیل سہار درمہ رقض دےیئ ےھت بج اؿ وک ہاوخاہ ا ی وت املسؿ ےن ادایگیئ اک اطمہبل ایک افر اؿ رپ یتخس رضحت  ہمقل

یک وت  ہمقل ےن ادایگیئ رک دی نکیل ویں اگل ہک  ہمقل انراض وہےئ ںیہ رھپ  ہمقل یئک امہ کت رہھٹے اس ےک دعب املسؿ ےک اپس )دفابرہ( 

ہک ےھجم سہار درمہ ہاوخاہ ےنلم کت ےک ےیل رقض دےیجی ک ےن ےگل یج اہں ڑبی وخیش ےس اے اؾ ہبقع فہ رس رہمب یلیھت وج  ےئگ افر اہک

اہمترے اپس ےہ الؤ فہ الںیئ وت اہک ےئنس اہلل یک مسق ہی فیہ آپ فاےل درمہ ںیہ وج آپ ےن ادا ےیک ےھت ںیم ےن اؿ ںیم ےس اکی 

اہک اہلل یہ ےک ےیل اہمترے فادل یک وخیب مت ےن ریمے اس ھت فہ ولسک ویکں ایک اھت املسؿ ےن اہک اس  درمہ یھب ہ ںی الہای۔  ہمقل ےن

دحثی یک فہج ےس وج ںیم ےن آپ ےس ینس رفامای وکؿ یس دحثی آپ ےن ھجم ےس ینس اہک ںیم ےن آپ وک رضحت انب دوعسد ےس 

ؿ وک دفابرہ رقض دے وت اےس اکی رمہبت اانت امؽ دصہق رکےن اک رفاتی رکےت انس ہک یبن ےن رفامای وج املسمؿ یھب دفرسے املسم

 وثاب ےلم اگ۔ رفامای رضحت انب دوعسد ےن ہی دحثی ےھجم ایس رطح انسیئ۔

 دمحم نب فلخ، یلعی، امیلسؿ نب ریسی،  سی نب رفیم، امیلسؿ نب اذانؿ،  ہمقل، رضحت  سی نب رفیم :  رافی

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

  



 

 

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 رقض دےنی یک تلیضف

     588    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

اته، ہظاو عبیذاہلل بً عبذاکْکیه، ہظاو بً ْالذ، ْالذ بً یزیذ، ابوحاته، ہظاو بً ْالذ، ْالذ بً یزیذ، ابوح :  راوی

 بً ْالذ، ْالذ بً یزیذ حرضت اىص بً مالک

ثَيَ  ًُ َیزٔیَذ و َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا  الٕٔذ َحذَّ َْ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ یٔه َحذَّ ًُ َعِبذٔ اِکَْکٔ ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ًُ َحذَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ا أَبُو َحاتٕٔه َحذَّ

ًُ یَزٔیَذ بِ  الُٔذ بِ َْ ثََيا  الٕٔذ َحذَّ َه َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَىَٔص بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی َمالٕٔک َع

ُق بَٔثَناىَٔیَة  َذَقُة بَٔعَِشٔ أَِمَثالَٔضا َواِلرَقِ َی بٔی َعلَی بَأب اِلَحيَّةٔ َمهُِتوبّا الؼَّ ُت یَا ٔجبِرٔیُل َما بَاُل َعََشَ َؾُكلِ َرأَیُِت َلِیَلَة أَُِسٔ

ََّ مٔ  ٔ ُق إ ََ َيِشَترِقٔ ُق  ائَٔل َيِشأَُل َوعِٔيَذُظ َواِلُنِشَترِقٔ ٌَّ الشَّ َذَقٔة َقاَل ْٔلَ ًِ الؼَّ ُل ٔم ـَ ٔق أَِؾ  ًِ َحاَجةٕ اِلرَقِ

مت، اشہؾ نب اخدل، اخدل نب زیدی  دیب اہلل نب دبعارکلمی، اشہؾ نب اخدل، اخدل نب زیدی، اوباحمت، اشہؾ نب اخدل، اخدل نب زیدی، اوباح

رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ںیم ےن بش ارساء ںیم تنج ےک درفازہ رپ ہی اھکل داھکی ہک دصہق اک ارج 

 دےنی ےس الضف دس انگ ےلم اگ افر رقض دےنی اک ااھٹرہ انگ ارج ےلم اگ۔ ںیم ےن اہک ہک اے ربجاءلی ایک فہج ےہ ہک رقض دانی دصہق

ےہ ؟ ربجاءلی ےن اہک اس یک فہج ہی ےہ ہک شب افاقت اسلئ ےک اپس ھچک وہات رھپ یھب فہ نکاؽ رکات ےہ ہکبج رقض امےنگن فاال ریغب 

 احتج ےک رقض ہ ںی اماتگن۔

اوباحمت، اشہؾ نب اخدل، اخدل نب  دیباہلل نب دبعارکلمی، اشہؾ نب اخدل، اخدل نب زیدی، اوباحمت، اشہؾ نب اخدل، اخدل نب زیدی،  :  رافی

 زیدی رضحت اسن نب امکل

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رقض دےنی یک تلیضف

     589    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، عتبہ بً حنیذ، یحٌٰی بً ابی اسحام، اىص بً مالک حرضت یحٌٰی بً ابی  ہظاو :  راوی

 اسحام ٍيائی

ًِ َیحِ  یُّ َع يِّ َـّ ًُ حَُنِیٕذ ال ثَىٔی عُتَِبُة بِ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ أَبٔی إِٔسَحَل اِلضُ َحذَّ َيائٔیِّ َقاَل ٌَی بِ

َّی اہللُ اُظ اِلَناَل َؾُیِضٔذی َلُط َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ُق أَ ًَ َمالٕٔک الزَُّجُل ٔميَّا ُيرِقٔ َه إَٔذا َسأَِلُت أَىََص بِ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ابَّٔة َؾََل َیزِ  ّؿا َؾأَصَِذی َلطُ أَِو َحَنَلطُ َعلَی الذَّ ٌَ َجَزی بَِيَيُط َوبَِيَيُط َقِبَل َذلَٔک أََِقََق أََحُذُنِه ََقِ ٌِ یَهُو ََّ أَ ٔ ََ َيِكَبِلُط إ  َنِبَضا َو

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش،  ہبت نب دیمح، ٰییحی نب ایب ااحسؼ، اسن نب امکل رضحت ٰییحی نب ایب ااحسؼ انھیئ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن

د اےنپ اھبیئ وک رقض داتی ےہ رھپ فہ اےس دہہی داتی ےہ۔ رفامای ہک رنکؽ اہلل یلص رضحت اسن نب امکل ےس وپاھچ ہک مہ ںیم ےس اکی رم

ؽ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ رقہض دے رھپ فہ اےس دہہی دے ای اجونر رپ نکار رکے وت فہ نکار ہن وہ افر دہہی وبق

 اسی اعمہلم راہ وہ۔ہن رکے اال ہی ہک اؿ دفونں ےک درایمؿ رقض ےس لبق یھب ا

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش،  ہبت نب دیمح، ٰییحی نب ایب ااحسؼ، اسن نب امکل رضحت ٰییحی نب ایب ااحسؼ انھیئ :  رافی

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

  

 تیم یک اجبن ےس دنی ادا رکان

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک اجبن ےس دنی ادا رکان
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 ابوبْک بً ابی طيبہ، عؿاٌ ، حناد بً سلنہ، عبذالنلک ، ابوجعَف، ابی نرضہ، حرضت سعذ بً اكول :  راوی

ثَيَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َسِعذٔ َحذَّ َة َع ًِ أَبٔی َنرِضَ بََرنٔی َعِبُذ اِلَنلٔٔک أَبُو َجِعََفٕ َع ِْ ًُ َسَلَنَة أَ ثََيا َحنَّادُ بِ ٌُ َحذَّ ا ا َعؿَّ

ٌِ أُِنٔؿَكَضا َعلَی عٔ  َّ َؾأََرِدُت أَ اُظ َماَت َوَتَزَک ثَََلَث ٔمائَةٔ دِٔرَصٕه َوَتَزَک عَٔیا َْ ٌَّ أَ ًٔ اِْلَكَِؤل أَ َّی اہللُ َیالٔطٔ ؾَ بِ َكاَل الئَّيیُّ َػل

 ََّ ٔ اَک ُمِحتََبْص بَٔذیِئطٔ َؾاِقٔف َعِيطُ َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ َقِذ أَدَّیُِت َعِيطُ إ َْ ٌَّ أَ ٔ ًٔ ادََّعِتُضَنا اِمَزأَْة َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ  دٔیَياَریِ

ََّضا ُمٔحكَّ  َيْة َقاَل َؾأَِعٔلَضا َؾإٔى  ْة َوَلِیَص َلَضا بَيِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ ، امحد نب ہملس، دبعاکلمل ، اوبرفعج، ایب رضنہ، رضحت دعس نب اوطؽ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اھبیئ اک 

ااقتنؽ وہایگ افر اس ےن نیت نک درمہ وھچڑے افر ایعؽ یھب وھچڑے وت ںیم ےن اچاہ ہک ہی درمہ اس ےک ایعؽ رپ رخچ رکفں یبن ےن 

 اےنپ رقہض ںیم وبحمس ےہ وت اس یک رطػ ےس ادایگیئ رکف اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم ےن اس یک رفامای اہمترا اھبیئ

رطػ ےس امتؾ ادایگیئ رک دی نکاےئ دف ارشںویفں ےک اکی وعرت دف ارشںویفں یک دوعدیار ےہ افر اس ےک اپس وکیئ وبثت ہ ںی رفامای 

 اس وک یھب ددیف ویکہکن فہ ربقح ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ ، امحد نب ہملس، دبعاکلمل ، اوبرفعج، ایب رضنہ، رضحت دعس نب اوطؽ :  رافی

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

  

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک اجبن ےس دنی ادا رکان
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 عبذالزحنً بً ابزاہیه، طعیب بً اسحام، ہظاو بً رعوہ، وہب بً نیشاٌ، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ًُ رُعِ  ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ إِٔسَحَل َحذَّ ثََيا ُطَعِیُب بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن
ًِ  َوةَ َحذَّ ٌَ َع ًٔ َنِیَشا ًِ َوصِٔب بِ َع

ًِ اِلَیُضودٔ َؾاِستَِيَو  َِّی َوَتَزَک َعَلِیطٔ ثَََلثٔيَن َوِسّكا لَٔزُجٕل ٔم ٌَّ أَبَاُظ تُُوف ًٔ َعِبٔذ اہللٔ أَ ٔ بِ ٌِ یُِئوَزُظ َجابٔز َبَی أَ ًُ َعِبٔذ اہللٔ َؾأ َزُظ َجابٔزُ بِ



 

 

َّی َه َجابْٔز َرُسوَل اہللٔ َػل َه َؾکَلََّه الِ  َؾکَلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َه لَٔیِظَؿَع َلُط إَٔلِیطٔ َؾَحائَُط َرُسوُل اہللٔ َػل َیُضودٔیَّ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َبَی َعَلِیطٔ َؾکَلََّنُط َرُسوُل اہللٔ َػل َذ ثََنَز ىَِخلٔطٔ بٔالَّٔذی َلطُ َعَلِیطٔ َؾأ ُْ ِ َل َرُسوُل اہللٔ  لَٔیأ َْ ٌِ یُِئوَزُظ َؾَذ َه َؾأَبَی أَ َوَسلَّ

ٕ ُجذَّ َلُط َؾأَِوؾٔطٔ الَّٔذی َلُط َؾَحذَّ لَ  َه اليَِّخَل َؾَنَشی ؾٔیَضا ثُهَّ َقاَل لَٔحابٔز َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی َػل ُط َبِعَذ َما َرَجَع َرُسوُل اہللٔ َػل

َه  َه لٔیُ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َل َلُط اثَِيا َعََشَ َوِسّكا َؾَحاَئ َجابْٔز َرُسوَل اہللٔ َػل ـَ ِخبَٔرُظ بٔالَّٔذی ثَََلثٔيَن َوِسّكا َوَؾ

َف َرُسوُل اہللٔ َػ  ا اِنََصَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َغائّٔبا َؾَلنَّ ٌَ َؾَوَجَذ َرُسوَل اہللٔ َػل َّطُ َقِذ کَا بََرُظ أَى ِْ َ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َجائَُط َؾأ ل

بٔرِ بَٔذلَٔک  ِْ َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َل َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ـَ ٔل الَّٔذی َؾ ـِ بََرُظ بٔاِلَؿ ِْ أب َؾَذَصَب َجابْٔز  أَِوَؾاُظ َوأَ ًَ اِلَخلَّ عَُنَز بِ

بَرَ  ِْ َ ََٔی عَُنَز َؾأ ًَّ اہللُإ َه َليَُبارَٔن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ   ؾٔیَضاُظ َؾَكاَل َلُط عَُنزُ َلَكِذ َعلِٔنُت حٔيَن َمَشی ؾٔیطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل

دبعارلنمح نب اربا،می، بیعش نب ااحسؼ، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل 

ؽ وہایگ افر اؿ ےک ذہم اکی وہیدی ےک سیت وٹرکے ےھت وت رضحت اجرب ےن اس وہیدی ےس تلہم ام یگ اس ےن تلہم دےنی اک ااقتن

ےس ااکنر رک دای وت رضحت اجرب ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ابت یک ہک اس وہیدی ےس ریمی افسرش رک دںی رنکؽ اہلل 

ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر اس ےس ہی ابت یک ہک اےنپ رقہض ےک دبےل اجرب ےک درتخ رپ وج  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وہیدی

وجھکرںی ںیہ ےل ےل فہ ہن امان رھپ آپ ےن اس ےس اہک ہک اجرب وک تلہم دے دے اس ےن تلہم دےنی ےس یھب ااکنر رک دای وت اہلل ےک 

 ےس رفامای وجھکرںی اکٹ رک وہیدی اک رقض ادا رکف رضحت اجرب رنکؽ ےن )اجرب ےک( ابغ ںیم ےئگ افر اس ںیم ےلچ رھپے رھپ اجرب

ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاسپ آےن ےک دعب سیت وٹرکے وجھکرںی ااترںی افر ابرہ وٹرکے زمدی ااترے وت رضحت 

فملس ےک اپس آےئ آپ وموجد ہن ےھت  اجرب ہی اتبےن ےک ےیل ہک وجھکرفں ںیم ربتک فااضہف وہگ ای رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 بج آپ فاسپ رشتفی الےئ وت رضحت اجرب آےئ افر اتبای ہک وہیدی اک رقہض یھب ادا رک دای اانت اانت ابیق یھب چب ایگ وت اہلل ےک رنکؽ ےن

ت اتبیئ رضحت رمع ےن رفامای ہک رمع نب اطخب وک یھب ہی ابت اتبؤ۔ رضحت اجرب دیسان رمع نب اطخب ےک اپس ےئگ افر اؿ وک اسری اب

 رفامای ہک بج اہلل ےک رنکؽ اس ابغ ںیم لچ رھپ رےہ ےھت وت ےھجم نیقی وہایگ اھت اس فتق ہک اہلل اس ںیم ربتک اطع رفامںیئ ےگ۔

 دبعارلنمح نب اربا،می، بیعش نب ااحسؼ، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  



 

 

 نیت زیچںی ایسی ںیہ ہک اؿ ںیم وکیئ رقمفض وہاجےئ وت اہلل اس اک رقہض ادا رکںی ےگ۔

 دصاقت اک ایبؿ :   ابب

 نیت زیچںی ایسی ںیہ ہک اؿ ںیم وکیئ رقمفض وہاجےئ وت اہلل اس اک رقہض ادا رکںی ےگ۔

     592    حذیث                               ذ دووجل  :  جلذ

ابوِّکیب، رطذیً بً سعذ، عبذالزحنً، ابواسامہ، جعَف بً عوف، ابً انعه، ابوِّکیب، ونیع، سؿیاٌ، ابً  :  راوی

 انعه، عنزاٌ بً حرضت عبذاہلل بً عنزو

ًُ َسِعٕذ َوَعِبُذ  ًُ بِ ثََيا رِٔطٔذی یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًٔ أَِنُعٕه َقاَل  َحذَّ ًِ ابِ ٌٕ َع ًُ َعِو ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ َوأَبُو أَُساَمَة َوَجِعََفُ بِ الزَِّحَن

ًِ َعِبذٔ  یِّ َع ًٔ َعِبٕذ اِلَنَعأُفٔ ٌَ بِ ًِ عِٔنَزا ًٔ أَِنُعٕه َع ًِ ابِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع یِٕب َوَحذَّ ًٔ َعِنزٕو َقاَل َقاَل  أَبُو ُِّکَ اہللٔ بِ

ََّ َر  ٔ ًِ َػاحٔبٔطٔ یَِوَو اِلكَٔیاَمٔة إَٔذا َماَت إ ًَ يُِكَضی ٔم یِ ٌَّ الذَّ ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًُ فٔی ثَََلٔث ََْٔلٕل  ُسوُل اہللٔ َػل ًِ یَٔذی َم

ًُ یََتَكوَّی بٔطٔ لَٔعُذوِّ اہللٔ  تُُط فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َؾَیِشَتذٔی ـُ ُقوَّ ُع ـِ يُطُ  الزَُّجُل َت ََ َیحُٔذ َما یَُهؿِّ ٔ َوَرُجْل َیُنوُت عِٔيَذُظ ُمِشلْٔه  ظ َوَعُذوِّ

ٌَّ اہللَ  ٔ ِظَیّة َعلَی دٔیئطٔ َؾإ َْ اَف اہللَ َعلَی َنِؿٔشطٔ اِلُعزِبََة َؾَيِئهُح  َْ ًٕ َوَرُجْل  ََّ بَٔذیِ ٔ ٔئ یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ َویَُوارٔیطٔ إ ََ ًِ َصُد   َيِكٔضی َع

ردشنی نب دعس، دبعارلنمح، اوبااسہم، رفعج نب وعػ، انب امعن، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، انب امعن، رمعاؿ نب رضحت اوبرکبی، 

دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رقمفض ےس رفز ایقث  رقہض ادا رکاای اجےئ اگ ارگ فہ )رقض ادا ےیک ریغب( رم 

وت اؿ اک رقض رفز ایقث  اہلل ادا رفامںیئ ےگ۔ اکی رمد راہ دخا ںیم اس یک وقت مک وہ اجےئ وت فہ ایگ وج نیت ابوتں ںیم رقض ےل 

رقض ےل رک وقت احلص رکے اہلل ےک افر اےنپ دونمشں ےک اقمےلب ےک ےیل دفرسے اکی رمد ےک اپس وکیئ املسمؿ وفت وہ 

ے فہ رمد وج ےب اکنح رےنہ ںیم اہلل ےس ڈرے افر اےنپ اجےئ افر اس ےک اپس نفک دنف ےک ےیل رخہچ ہن وہ نکاےئ رقض ےک رسیت

 دینی دخہش ےک شیپ رظن اکنح رکےل )رقض ےل رک( ۔

اوبرکبی، ردشنی نب دعس، دبعارلنمح، اوبااسہم، رفعج نب وعػ، انب امعن، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، انب امعن، رمعاؿ  :  رافی

 نب رضحت دبعاہلل نب رمعف



 

 

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ : ابب

 رگفی رانھک

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 رگفی رانھک

     593    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، اسود، حرضت عائظہابوبْک بً ابی طيبہ، حؿؽ بً غیاث، اعنع، ابزاہیه :  راوی

 َ ثَىٔی اِْل ًِ إٔبَِزاصٔیَه َحذَّ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ًُ غَٔیإث َع ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَ ِسَودُ َع

 َ َٔ ًِ یَُضودٓٔیٕ كََعاّما إ َه اِطتََری ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ی أََجٕل َوَرَصَيطُ دِٔرَعطُ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، اربا،می، انکد، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اکی وہیدی ےس اداھر اانج رخدیا افر اینپ زرہ اس ےک اپس رگفی ریھک۔

 اربا،می، انکد، رضحت اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 رگفی رانھک



 

 

     594    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اىص نَص بً علی، ابوہظاو، قتادہ، حرضت :  راوی

ًِ أَىَٕص َقاَل َلَكِذ َرصَ  ًِ َقَتاَدَة َع ثََيا صَٔظاْو َع ثَىٔی أَبٔی َحذَّ ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ًَ َرُسوُل اہللٔ َػل

َذ ْٔلَصِلٔطٔ ٔمِيطُ َطعٔ  َْ َ  يّراَوَسلََّه دِٔرَعُط عِٔيَذ یَُضودٓٔیٕ بٔاِلَنٔذیَيةٔ َؾأ

رصن نب یلع، اوباشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن دمہنی ںیم اکی وہیدی ےک اپس اینپ زرہ رگفی ریھک افر 

 اس ےس اےنپ الہ اخہن ےک ےیل وج ےیل۔

 رصن نب یلع، اوباشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 رگفی رانھک

     595    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، عبذالحنیذ بً بہزاو، طہز بً حوطب، حرضت اسناء بيت یزیذ :  راوی

 ٔ ًُ أَب ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَِسَناَئ بِٔئت َیزٔیَذ أَ َحذَّ ًٔ َحِوَطٕب َع ٔ بِ ًِ َطِضز ًٔ بَِضَزاَو َع ًِ َعِبٔذ اِلَحنٔیٔذ بِ ثََيا َونٔیْع َع ٌَّ ی َطِيَبَة َحذَّ

َِّی َودِٔرعُُط َمزِصُوىَْة عِٔيَذ یَُضودٓٔیٕ بَٔلَعاوٕ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه تُُوف  الئَّيیَّ َػل

فعیک، دبعادیمحل نب رہباؾ، رہش نب وحبش، رضحت اامسء تنب زیدی ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 فملس یک فافت اس احتل ںیم وہیئ ہک آپ یک زرہ اکی وہیدی ےک اپس اانج ےک دبہل ںیم رگفی ریھک وہیئ یھت۔

 نب وحبش، رضحت اامسء تنب زیدی اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دبعادیمحل نب رہباؾ، رہش :  رافی



 

 

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 رگفی رانھک

     596    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یذ، ہَلل بً ْباب، عْکمہ، حرضت ابً عباضعبذاہلل بً معاویہ، ثابت بً یز :  راوی

 ًِ بَّإب َع َْ  ًُ ثََيا صََٔلُل بِ ًُ َیزٔیَذ َحذَّ ثََيا ثَابُٔت بِ ًُ ُمَعاؤیََة اِلُحَنهٔیُّ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٌَّ  َحذَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َمَة َع عِْٔکٔ

َه َماَت  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕ  َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َطٔعير ًْ عِٔيَذ یَُضودٓٔیٕ بَٔثََلثٔيَن َػاّعا ٔم  َودِٔرعُطُ َرصِ

دبع اہلل نب اعمفہی، تبن  نب زیدی، الہؽ نب ابخب، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ اک فاصؽ اس احتل 

 یئ یھت۔ںیم وہا ہک آپ یک زرہ اکی وہیدی ےک اپس سیت اصع وج ےک دبےل ںیم رگفی ریھک وہ

 دبعاہلل نب اعمفہی، تبن  نب زیدی، الہؽ نب ابخب، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رگفی ےک اجونر رپ نکاری یک اجیتکس ےہ افر اس اک دفدھ ایپاجاتکس ےہ۔

  اک ایبؿرگفی رےنھک :   ابب

 رگفی ےک اجونر رپ نکاری یک اجیتکس ےہ افر اس اک دفدھ ایپاجاتکس ےہ۔

     597    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، زِّکیا، طعيی، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ٔ ثََيا َون ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِعٔيیِّ َع ًِ الظَّ یَّا َع ًِ َزَِّکٔ یْع َع

ٌَ َمزِصُوىّا َوَعلَی الَّٔذی یَزَِنُب  ُب إَٔذا کَا رِّ ُيَِشَ ٌَ َمزِصُوىّا َوَلبَُن الذَّ ِضزُ یُزَِنُب إَٔذا کَا َه الوَّ ُب َنَؿَك َوَسلَّ  ُتطُ  َوَيَِشَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زرکای، یبعش، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اجونر رپ نکاری یک اجیتکس ےہ بج فہ 

رگفی وہ افر دفدھ دےنی فاےل اجونر اک دفدھ ایپ اجاتکس ےہ بج فہ رگفی وہ افر نکاری رکےن فاےل افر دفدھ ےنیپ فاےل ےک ذہم اس 

 رخہچ ےہ۔ اجونر اک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زرکای، یبعش، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رنہ رفاکہن اجےئ

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 رنہ رفاکہن اجےئ

     598    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً حنیذ، ابزاہیه بً مختار، اسحل بً راطذ، سعیذ بً مشیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًٔ َرأطٕذ َع ًِ إِٔسَحَل بِ ًُ اِلُنِخَتارٔ َع ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ًُ حَُنِیٕذ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِلُنَشیَّ َحذَّ ًِ أَبٔی  َسٔعیٔذ بِ ٔب َع

 ًُ ََ َيِػَلُل الزَّصِ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  صَُزیَِزَة أَ

دمحم نب دیمح، اربا،می نب اتخمر، ااحسؼ نب رادش، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رنہ 

 رفاک ہن اجےئ۔

  دیمح، اربا،می نب اتخمر، اقحس نب رادش، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہدمحم نب :  رافی



 

 

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

  

 زمدفرفں یک زمدفری

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 زمدفرفں یک زمدفری

     599    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سویذ بً سعیذ، یحٌٰی بً سلیه، اسناعیل بً امیہ، سعیذ بً ابی سعیذ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ أَبٔی َسعٔ  ًِ َسٔعیٔذ بِ َة َع ًٔ أَُمیَّ ًِ إِٔسَنٔعیَل بِ ًُ َسلٔیٕه َع ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة یٕذ اِلَنِكبُرٔیِّ َحذَّ َع

 َْ ًِ ُنِيُت  ِؼُنُضِه یَِوَو اِلكَٔیاَمٔة َوَم َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ثَََلثَْة أَىَا  َؼِنُتُط یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ِؼَنُط 

ا َؾأَکََل ثََنَيطُ   َوَرُجْل اِسَتأَِجَز أَٔجيّرا َؾاِسَتِوفَی ٔمِيُط َوَلِه یُوؾٔطٔ أَِجَزظُ  َرُجْل أَِعَلي بٔی ثُهَّ غََذَر َوَرُجْل بَاَع ُْحًّ

نکدی نب دیعس، ٰییحی نب میلس، اامسلیع نب اہیم، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای نیت صخش 

دماقملب ںیم ونبں وت ںیم رفز ایقث  اس رپ اغبل آؤں اگ وج صخش ان ے ںیہ ہک رفز ایقث  ںیم اؿ اک دماقملب ونبں اگ افر سج اک 

ریمے اس ھت اعمدہہ رکے رھپ دبدہعی رکے افر وج صخش آزاد وک رففتخ رک ےک اس یک تمیق اھک اجےئ افر وج صخش یسک وک زمدفر 

 رقمر رکے رھپ اس ےس وپرا اکؾ ےل افر اس یک زمدفری وپری ہن دے۔

 نب میلس، اامسلیع نب اہیم، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ نکدی نب دیعس، ٰییحی :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 زمدفرفں یک زمدفری



 

 

     600    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً ولیذ، وہب بً سعیذ بً علیہ، عبذالزحنً بً زیذ بً اسله، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ثََيا عَ  َلِٔمُّ َحذَّ َة الشَّ ًٔ َعٔلیَّ ًُ َسٔعیٔذ بِ ثََيا َوصُِب بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ اِلَولٔیٔذ الذِّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًٔ أَِسَلَه َحذَّ ًُ َزیِٔذ بِ ًٔ بِ  ِبُذ الزَِّحَن

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِعُلوا اِْلَٔجيرَ  ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ُقطُ َع َـّ رَعَ ٌِ َیحٔ   أَِجَزُظ َقِبَل أَ

 ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ابعس نب فدیل، فبہ نب دیعس نب ہیطع، دبعارلنمح نب زدی نب املس، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ

 زمدفر وک اس یک زمدفری اس اک ہنیسپ کشخ وہےن ےس لبق دے دف۔

 ابعس نب فدیل، فبہ نب دیعس نب ہیطع، دبعارلنمح نب زدی نب املس، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 ٹیپ یک رفیٹ ےک دبہل زمدفر رانھک

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ یک رفیٹ ےک دبہل زمدفر رانھک

     601    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

حرضت عتبہ محنذ بً مؼفی، بكیہ بً ولیذ، مشلنہ بً علی، سعیذ بً ابی ایوب، حارث بً یزیذ، علی بً رباح،  :  راوی

 بً ىذر

ًِ َسعٔ  ًٔ َعلٓٔیٕ َع ًِ َمِشَلَنَة بِ ًُ اِلَولٔیٔذ َع ُة بِ ثََيا َبكٔیَّ ی اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ
ًُ اِلُنَؼفَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اِلَحارٔٔث َحذَّ ًٔ أَبٔی أَیُّوَب َع یٔذ بِ

ًَ اليُّ  ًٔ َربَإح َقاَل َسنِٔعُت عُتَِبَة بِ ًِ عُلَیِّ بِ ًٔ َیزٔیَذ َع أَ كص بِ َه َؾرَقَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ رٔ َيُكوُل ُنيَّا عِٔيَذ َرُسؤل اہللٔ َػل ذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه آَجَز َنِؿَشطُ ثََنانَٔی ٔسئيَن أَِو  ٌَّ ُموَسی َػل ٔ َة ُموَسی َقاَل إ َّی إَٔذا بََلَؼ قٔؼَّ ٔجطٔ َوكََعاؤ  َحً ةٔ َُفِ
ا َعلَی عٔؿَّ  َعَِشّ



 

 

 بَِلئطٔ 

دمحم نب یفصم، ہیقب نب فدیل، ہملسم نب یلع، دیعس نب ایب اویب، احرث نب زیدی، یلع نب رابح، رضحت  ہبت نب دنر رفامےت ںیہ ہک مہ 

اہلل ےک رنکؽ ےک اپس ےھت آپ ےن )نکرہ ؼ( یک التفت رشفع رفامیئ بج رضحت ومٰیس ےک ہصق رپ ےچنہپ وت رفامای رضحت ومٰیس 

 ؽ اےنپ آپ وک زمدفری ںیم راھک اس رشط رپ ہک اینپ رشؾ اگہ یک افحتظ رکںی ےگ افر ٹیپ یک رفیٹ ںیل ےگ۔ےن آھٹ ای دس اس

 دمحم نب یفصم، ہیقب نب فدیل، ہملسم نب یلع، دیعس نب ایب اویب، احرث نب زیدی، یلع نب رابح، رضحت  ہبت نب دنر :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ یک رفیٹ ےک دبہل زمدفر رانھک

     602    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوعنز ، حؿؽ بً عنزو، عبذالزحنً بً مہذی، سلیه بً حیاٌ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا أَبُو ٌَ َسنِٔعُت أَبٔی َيُكو َحذَّ ا ًُ َحیَّ ثََيا َسلٔیُه بِ ًُ َمِضٔذٓیٕ َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًُ َعِنزٕو َحذَّ ُل َسنِٔعُت أَبَا عَُنَز َحِؿُؽ بِ

ٌَ بَٔلَعاؤ بَِل  بَِيةٔ َغزَِوا َٔ ىٔی َوعُِكَبةٔ رِٔجلٔی أَِحٔلُب َلُضِه إٔذَا ىَزَلُوا صَُزیَِزَة َيُكوُل َنَظأُِت یَتامّٔی َوَصاَجزُِت ٔمِشٔهيّيا َوُنِيُت أَٔجيّرا 

ًَ قَٔواّما َوَجَعَل أَبَا صَُزیَِزَة إَٔماّما ی  َوأَِحُذو َلُضِه إَٔذا َرنٔبُوا َؾاِلَحِنُذ ِهَّلِل الَّٔذی َجَعَل الذِّ

ریمی وشن فامن یمیتی یک احتل ںیم وہیئ  اوبرمع ، صفح نب رمعف، دبعارلنمح نب دہمی، میلس نب ایحؿ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک

ںیم ےن رجہت ینیکسم یک احتل ںیم یک افر ںیم تنب زغفاؿ اک زمدفر ف الغؾ اھت ٹیپ یک رفیٹ ےک دبےل افر افٹن رپ ڑچےنھ یک ابری 

اؿ ےک اجونرفں وک اہاتکن ےک دبےل بج فہ زپاؤ ڈاےتل وت ںیم اؿ ےک ےیل ادنینھ اتنچ افر بج فہ نکار وہ رک رفس رکےت وت ںیم اگ اگ رک 

 نک امتؾ رعتںیفی اس اہلل ےک ےیل ںیہ سج ےن دنی وک وبضمط انبای افر اوبرہریہ وک ولوگں اک وشیپا انبای۔

 اوبرمع ، صفح نب رمعف، دبعارلنمح نب دہمی، میلس نب ایحؿ، رضحت اوبرہریہ :  رافی



 

 

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

  

 اکی وجھکر ےک دبےل اکی ڈفؽ انچنیھک افر دمعہ وجھکر یک رشط رہھٹاان

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اکی وجھکر ےک دبےل اکی ڈفؽ انچنیھک افر دمعہ وجھکر یک رشط رہھٹاان

     603    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاَعلی، معتنز بً سلامیٌ، حيع، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ َحَيٕع  ًِ أَبٔیطٔ َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا اِلُنِعَتنٔزُ بِ ِيَعانٔیُّ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اِْلَِعلَی الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َعبَّإض َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ  َع

ّْا لُٔیكٔ َقاَل أََػاَب ىَٔيیَّ اہللٔ  َد یَِلَتنُٔص َعَنَّل ُئؼیُب ؾٔیطٔ َطِی َؼاَػْة َؾَبَلَؼ َذلَٔک َعلٔیًّا َؾََخَ َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  یَت بٔطٔ َػل

ٔ َؾاِسَتَيی َلُط َسِبَعَة َعََشَ  ًِ اِلَیُضود تَی بُِشَتاىّا لَٔزُجٕل ٔم
َ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾأ ٕ بَٔتِنَزةٕ َؾَخيََّرُظ َرُسوَل اہللٔ َػل  َدِلّوا کُلُّ َدِلو

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ََٔی ىَٔيیِّ اہللٔ َػل َة َعِحَوّة َؾَحاَئ بَٔضا إ ٔ َسِبَع َعََشَ ًِ َتِنزٔظ  اِلَیُضودٔیُّ ٔم

دی وھبک یگل رضحت یلع وک ولعمؾ وہا وت دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، شنح، رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن وک دش

اکؾ یک التش ںیم ےلکن اتہک ھچک ےلم وت رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم اھکےن ےک ےیل شیپ رکے رضحت یلع اکی 

 ےس رتسہ ہوجہ وہیدی رمد ےک ابغ ںیم آےئ افر اس ےک رتسہ ڈفؽ ےچنیھک رہ ڈفؽ اکی وجھکر ےک وعض وت وہیدی ےن اینپ وجھکرفں ںیم

 وجھکرںی ےننچ اک اہ ںی اایتخر دای فہ ہی وجھکرںی ےل رک اہلل یک یبن یک دخث  ںیم احرض وہےئ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، شنح، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکی وجھکر ےک دبےل اکی ڈفؽ انچنیھک افر دمعہ وجھکر یک رشط رہھٹاان

     604    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، عبذالزحنً، سؿیاٌ، ابی اسحل، ابی حیہ، حرضت علی :  راوی

ًُ َبظَّ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعلٓٔیٕ َقاَل ُنِيُت أَِدلُ َحذَّ َة َع ًِ أَبٔی َحیَّ ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ًٔ َحذَّ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ِلَو إر َحذَّ و الذَّ

ََّضا َجِلَذةْ   بَٔتِنَزةٕ َوأَِطتَرُٔن أَى

 ںیم اکی وجھکر ےک وعض ڈفؽ  اتچنیھ اھت افر ہی رشط دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ایب ااحسؼ ، ایب ہیح، رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک

 رہھٹا اتیل اھت ہک دمعہ وجھکر ولں اگ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ایب اقحس، ایب ہیح، رضحت یلع :  رافی

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

  

 رےنھک اک ایبؿ رگفی :   ابب

 اکی وجھکر ےک دبےل اکی ڈفؽ انچنیھک افر دمعہ وجھکر یک رشط رہھٹاان

     605    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً ميذر، محنذ بً ؾـیل، عبذاہلل بً سعیذ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا مُ  ًُ اِلُنِئذرٔ َحذَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َجاَئ َرُجْل َحذَّ ظٔ َع ًِ َجذِّ ًُ َسٔعیٕذ َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ِیٕل َحذَّ ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ َحنَّ

ّْا َقاَل اِلَخِنُؽ َؾاىَِلَلَل اِْلَِنَؼارٔیُّ  ًِ اِْلَِنَؼارٔ َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ َما َٔی أََری َلِوىََک ُمِيَهٔؿ ََٔی َرِحلٔطٔ ؾَ ٔم َلِه یَحِٔذ فٔی َرِحلٔطٔ إ

َد یَِللُُب َؾإَٔذا صَُو بَٔیُضودٓٔیٕ َيِشئی ىَِخَّل َؾَكاَل اِْلَِنَؼارٔیُّ لِٔلَیُضودٔیِّ أَِسئی ىَِخَلَک قَ  ّْا َؾََخَ ٕ بَٔتِنزَةٕ َطِی اَل َنَعِه َقاَل کُلُّ َدِلو

ََ تَ  ٔذَرّة َو َْ َذ  ُْ ِ ََ یَأ  ٌِ ََٔی َواِطتََرَن اِْلَِنَؼارٔیُّ أَ ًِ َػاَعئِن َؾَحاَئ بٔطٔ إ ٕ ٔم ََّ َجِلَذّة َؾاِسَتَيی بَٔيِحو ٔ َذ إ ُْ
ِ ََ َیأ ََ َحَظَؿّة َو ارَٔزّة َو



 

 

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  الئَّيیِّ َػل

اے اہلل ےک یلع نب رذنر، دمحم نب لیضف، دبعاہلل نب دیعس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی ااصنری رمد آای افر رعض ایک 

رنکؽ ایک ابت ےہ ہک آپ اک رگن دبال وہا گل راہ ےہ رفامای وھبک۔ فہ ااصنری اےنپ رھگ ےئگ وت رھگ ںیم ھچک ہن الم فہ اکؾ یک التش ںیم 

ےہ  ےلکن داھکی ہک اکی وہیدی وجھکر ےک ابغ وک اپین دے راہ ےہ ااصنری ےن وہیدی ےس اہک اہمترے ابغ وک ںیم اپین دفں ؟ ک ےن اگل کیھٹ

اوہنں ےن رہ ڈفؽ اکی وجھکر ےک وعض اکنال افر ااصنری ےن ہی رشط یھب رہھٹایئ ہک اکیل ، نکیھک افر رخاب وجھکر ہ ںی ولں اگ ہکلب 

 ایھچ افر دمعہ ولں اگ اوہنں ےن ابغ وک چنیس رک دف اصع ےک رقبی وجھکر احلص ںیک افر یبن یک دخث  ںیم شیپ رک دںی ۔

  نب لیضف، دبعاہلل نب دیعس، رضحت اوبرہریہیلع نب رذنر، دمحم :  رافی

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

  

 اہتیئ ای وچاھتیئ دیپفار ےک وعض اٹبیئ رپ دانی

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ ای وچاھتیئ دیپفار ےک وعض اٹبیئ رپ دانی

     606    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہياد بً َسی، ابواحوؾ، كارم بً عبذالزحنً، سعیذ بً مشیب، حرضت راؾع بً ْذیخ :  راوی

ًٔ ا ًِ َسٔعیٔذ بِ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ كَارٔٔم بِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ ٔذیٕخ َحذَّ َْ  ًٔ ًِ َراؾٔٔع بِ ٔب َع ِلُنَشیَّ

ََّنا یَزَِرُع  ًِ اِلُنَحاَقَلٔة َواِلُنزَابََئة َوَقاَل إٔى َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ثَََلثَْة َرُجْل َلطُ أَِرْق َؾُضَو َیزَِرعَُضا َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل

ةٕ َوَرُجْل ُمئَح أَِرّؿا َؾُضَو َیزَِرُع َما مُ  َـّ ٔ  ئَح َوَرُجْل اِسَتِْکَی أَِرّؿا بَٔذَصٕب أَِو ؾ

انہد نب رسی، اوباوحص، اطرؼ نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن احمہلق افر 

 وہ فہ اےس اکتش رکے افر زماہنب ےس عنم رفامای افر رفامای نیت مسق ےک آدیم زنیم اکتش رکںی اکی فہ رمد سج ےک اپس زنیم



 

 

 دفرسے فہ رمد ےسج زنیم وطبر ہیطع دی یئگ وہ فہ اےس اکتش رکے رسیتے فہ رمد وج زنیم نکےن اچدنی ےک وعض رکاہی رپ ےل۔

 انہد نب رسی، اوباوحص، اطرؼ نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ ای وچاھتیئ دیپفار ےک وعض اٹبیئ رپ دانی

     607    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابً عنزہظاو بً عنار، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، حرضت  :  راوی

 ٔ ًٔ د ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّأح َقا ًُ الؼَّ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَ عَُنزَ َحذَّ یَيإر َقاَل َسنِٔعُت ابِ

ذٔ  َْ  ًَ ی َسنِٔعَيا َراؾَٔع بِ
َّ ََ ىََزی بَٔذلَٔک بَأِّسا َحً َه َعِيطُ َيُكوُل ُنيَّا ىَُخابٔزُ َو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ یٕخ َيُكوُل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل

 َؾتََرِنَياُظ لَٔكِولٔطٔ 

اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک مہ زمارتع ایک رکےت ےھت افر اس ںیم 

مہ ےن راعف نب دخجی وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اس ےس عنم رفامای وت اؿ ےک ےتھجمس ےھت اہیں کت ہک  ھچک رحج ہ ںی

 ک ےن رپ مہ ےن زمارتع وھچڑ دی۔

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ ای وچاھتیئ دیپفار ےک وعض اٹبیئ رپ دانی



 

 

     608    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه ، ولیذ بً مشله، علاء، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ثََيا َعِبُذ الزَّ ثَىٔی َعَلاْئ َقاَحذَّ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحذَّ
ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ َل َسنِٔعُت َجابَٔز ِحَن

لُٔث َوالزُّبُ  وُل أََرٔؿيَن یَُدأجزُوىََضا َعلَی الثُّ ـُ ًَ َعِبٔذ اہللٔ َيُكوُل کَاىَِت لٔزَٔجإل ٔميَّا ُؾ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بِ ٔع َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل

ٌِ أَبَی َؾِلُیِنٔشِک أَِرَؿطُ  اُظ َؾإٔ َْ وُل أَِرٔؿيَن َؾِلَیزَِرِعَضا أَِو لُٔیزِرِٔعَضا أَ ـُ ًِ کَاىَِت َلطُ ُؾ  َم

ےس ھچک رمدفں ےک اپس زادئ زںینیم دبعارلنمح نب اربا،می ، فدیل نب ملسم، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک مہ ںیم 

 ںیھت فہ ہی زںینیم اہتیئ ای وچاھتیئ دیپفار ےک وعض اٹبیئ رپ دےتی ےھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےک اپس زادئ زںینیم

  دے( ۔وہں وت فہ ای وخد اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ وک اکتش ےک ےیل دے فرہن اینپ زنیم رفےک رےھک )اٹبیئ رپ ہن

 دبعارلنمح نب اربا،می ، فدیل نب ملسم، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ ای وچاھتیئ دیپفار ےک وعض اٹبیئ رپ دانی

     609    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً سعیذ، جوہزی، ابوتوبہ، ربیع بً ىاؾع، معاویہ بً سَلو، یحٌٰی بً ابی نثير، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ًُ ى ثََيا أَبُو َتِوبََة الزَّبٔیُع بِ ًُ َسٔعیٕذ اِلَحِوَصزٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ٕ َحذَّ ًٔ أَبٔی َنثٔير ًِ یَِحٌَی بِ وٕ َع ًُ َسَلَّ ثََيا ُمَعاؤَیُة بِ اؾٕٔع َحذَّ

ًِ کَاىَِت َلُط أَِر  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع اُظ َع َْ ْق َؾِلَیزَِرِعَضا أَِو لَٔیِنَيِحَضا أَ

ٌِ أَ   بَی َؾِلُیِنٔشِک أَِرَؿطُ َؾإٔ

اہلل اربا،می نب دیعس، وجرہی، اوبوتہب، رعیب نب انعف، اعمفہی نب السؾ، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 



 

 

ینپ زنیم رفےک ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای سج ےک اپس زنیم وہ وت اےس اکتش رکے ای اےنپ اھبیئ وک ہیطع ےک وطر رپ دے فرہن ا

 رےھک۔

 اربا،می نب دیعس، وجرہی، اوبوتہب، رعیب نب انعف، اعمفہی نب السؾ، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 زنیم ارجت رپ دانی

  اک ایبؿرگفی رےنھک :   ابب

 زنیم ارجت رپ دانی

     610    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب ، عبذہ بً سلامیٌ، ابواسامہ، محنذ بً عبیذ، عبیذاہلل، ىاؾع، ابً عنز، حرضت ىاؾع :  راوی

ٌَ َوأَبُو  ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًِ َحذَّ ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ أَِو َقاَل َعِبٔذ اہللٔ بِ ًُ عُبَِیٕذ َع ُذ بِ أَُساَمَة َوُمَحنَّ

 َْ  ًٔ ًِ َراؾٔٔع بِ بَرَُظ َع ِْ
َ ٌْ َؾأ ٌَ یُِْکٔی أَِرّؿا َلطُ َمزَارّٔعا َؾأََتاُظ إِٔنَشا َّطُ کَا ًٔ عَُنَز أَى ًِ ابِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػ ىَاؾٕٔع َع َّی اہللُ ذٔیٕخ أَ ل

 َ َّی أََتاُظ بٔاِلَبََلٔن َؾَشأ ًُ عَُنَز َوَذَصِبُت َمَعطُ َحً أئ اِلَنزَارٔٔع َؾَذَصَب ابِ ًِ ِّٔکَ ٌَّ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىََهی َع بََرُظ أَ ِْ َ ًِ َذلَٔک َؾأ َلطُ َع

أئ اِلَنزَارٔٔع  ًِ ِّٔکَ َه ىََهی َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ائََضاَرُسوَل اہللٔ َػل  َؾتََرَک َعِبُذ اہللٔ ِّٔکَ

 اوبرکبی ، دبعہ نب امیلسؿ، اوبااسہم، دمحم نب  دیب،  دیب اہلل، انعف، انب رمع، رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب رمع اینپ زنیم تیھک

 رنکؽ ےن تیھک ارجت رپ دای رکےت ےھت اؿ ےک اپس اکی اصبح آےئ افر راعف نب دخجی ےس رفاتی رکےت وہےئ انس ہک اہلل ےک

ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای ےہ وت انب رمع ےئگ ںیم یھب اؿ ےک اس ھت وہایل اقمؾ البط ںیم راعف نب دخجی ےک اپس ےچنہپ افر اس ابرے 

ںیم درایتف ایک اوہنں ےن رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ ےن تیھک ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای وت رضحت دبعاہلل نب رمع ےن تیھک رکاےئ 

 رپ دانی رتک رفام دےیئ۔



 

 

 اوبرکبی ، دبعہ نب امیلسؿ، اوبااسہم، دمحم نب  دیب،  دیباہلل، انعف، انب رمع، رضحت انعف :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 زنیم ارجت رپ دانی

     611    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً عثناٌ بً سعیذ بً نثير بً دیيار، ؿنزہ بً ربیعہ، ابً طوذب، مْف، علاء، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ثَ  ًٔ دٔیَيإر اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ ٔ بِ ًٔ َنثٔير ًٔ َسٔعیٔذ بِ ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ثََيا َعِنزُو بِ ًِ َحذَّ ٕ َع َْ ًِ َم ًٔ َطِوَذٕب َع ًِ ابِ ًُ َربٔیَعَة َع َيا َؿِنَزةُ بِ

 َ ًِ کَاى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل َم َلبََيا َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل  ٔ بِ ًِ َجابٔز ِت َلُط أَِرْق َؾِلَیزَِرِعَضا أَِو َعَلإئ َع

ََ یَُدأجزِصَ   الُٔیزِرِٔعَضا َو

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر، رمضہ نب رہعیب، انب وشذب، رطمػ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک 

رنکؽ ےن ںیمہ ہبطخ دای افر اس ںیم اراشد رفامای سج ےک اپس زنیم وہ وت اےس وخد اکتش رکے ای دفرسے وک اکتش رکےن ےک ےیل 

 ۔دے افر ارجت رپ ہن دے

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر، رمضہ نب رہعیب، انب وشذب، رطمػ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 زنیم ارجت رپ دانی

     612    حذیث                               وجلذ دو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً یحٌٰی، مْف بً عبذاہلل ، مالک، داؤد بً حؼين، ابی سؿیاٌ، موَی بً ابی احنذ، حرضت ابوسعیذ :  راوی

ًِ َداُودَ  ثََيا َمالْٔک َع ًُ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ ُف بِ ِّ َْ ثََيا ُم ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی  َحذَّ ٌَ َمِوََی ابِ ًِ أَبٔی ُسِؿَیا ًٔ اِلُحَؼئِن َع بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  َّطُ َسنَٔع أَبَا َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیَّ َيُكوُل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل بََرُظ أَى ِْ َُّط أَ ًِ اِلُنَحاَقَلٔة َواِلُنَحاَقَلُة أَِحَنَذ أَى َسلََّه َع

اُئ اِْلَِرٔق   اِستِْٔکَ

 نب ٰییحی، رطمػ نب دبعاہلل ، امکل، داؤد نب ،نیص، ایب ایفسؿ، ومیل نب ایب ادمح، رضحت اوبدیعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک دمحم

 رنکؽ ےن احمہلق ےس عنم رفامای۔ افر احمہلق زنیم وک رکاہی رپ ےنیل وک ےتہک ںیہ ۔

 ، ایب ایفسؿ، ومیل نب ایب ادمح، رضحت اوبدیعسدمحم نب ٰییحی، رطمػ نب دبعاہلل ، امکل، داؤد نب ،نیص :  رافی

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

  

 اخیل زنیم وک نکےن اچدنی ےک وعض رکہی رپ دےنی یک ااجزت

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 یک ااجزت اخیل زنیم وک نکےن اچدنی ےک وعض رکہی رپ دےنی

     613    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، عبذالنلک بً عبذالعزیز بً جزیخ، عنزو بً دیيار، كاؤض، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔ  ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ كَاُوٕض َحذَّ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ ُجَزیِٕخ َع ٔ بِ ًٔ َعِبٔذ اِلَعزٔیز ٔک بِ

ََّنا َقاَل َرُس  ٌَ اہللٔ إٔى أئ اِْلَِرٔق َقاَل ُسِبَحا ا َسنَٔع إِٔنَثاَر اليَّأض فٔی ِّٔکَ َُّط َلنَّ ًٔ َعبَّإض أَى ًِ ابِ َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ وُل اہللٔ َػل

 ََ ائَٔضاأَ ًِ ِّٔکَ اُظ َوَلِه َیِيَط َع َْ   َمَيَحَضا أََحُذُنِه أَ

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، دبعاکلمل نب دبعازعلزی نب رججی، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ےن بج ولوگں وک زنیم 



 

 

رفامای اھت ہک مت ںیم ےس اکی اےنپ اھبیئ وک  ارجت رپ دےنی ےک قلعتم رثکبت وگتفگ رکےت داھکی وت رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ ےن وت سب یہی

 تفم ویکں ہ ںی داتی افر رکاہی رپ دےنی ےس عنم ہن رفامای۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، دبعاکلمل نب دبعازعلزی نب رججی، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اخیل زنیم وک نکےن اچدنی ےک وعض رکہی رپ دےنی یک ااجزت

     614    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً عبذالعویه، عبذالززام، معنز ، ابً كاؤض، حرضت ابً عباض :  راوی

ثََيا اِلَع  ًِ أَبٔیَحذَّ ًٔ كَاُوٕض َع ًِ ابِ أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َعِبٔذ اِلَعٔویٔه اِلَعِيبَرٔیُّ َحذَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل بَّاُض بِ ًِ ابِ طٔ َع

 َْ اُظ أَِرَؿُط  َْ ٌِ یَِنَيَح أََحُذُنِه أَ َه َْلَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َذ َعَلِیَضا َنَذا َوَنَذا لَٔظِیٕئ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ُْ ِ ٌِ َیأ ًِ أَ يِْر َلُط ٔم

ٌٔ اِْلَِنَؼارٔ اِلُنَحاَقَلةُ  ًُ َعبَّإض صَُو اِلَحِكُل َوصَُو بٔلَٔشا  َمِعلُووٕ َؾَكاَل ابِ

ںیم ےس اکی اےنپ  ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلزاؼ، رمعم ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای مت

اھبیئ وک تفم زنیم دے ہی اس ےک ےیل رتہب ےہ اس ےک وعض اےنت اےنت )ےسیپ ای( وکیئ زیچ ےنیل ےس رضحت انب ابعس ےن رفامای ہک 

 یہی قح ےہ ااصنر اس وک احمہلق ےتہک ںیہ ۔

 ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلزاؼ، رمعم ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اخیل زنیم وک نکےن اچدنی ےک وعض رکہی رپ دےنی یک ااجزت

     615    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حٌٰی بً سعیذ، حيولہ بً قیص، راؾع بً ْذیخ، حرضت حيولہ بً قیصمحنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، ی :  راوی

ًٔ َقیِ  ًِ َحِيَوَلَة بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ َیِحٌَی بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا بَّأح َحذَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحذَّ ٕص َقاَل َسأَِلُت َراؾَٔع بِ

ٔذیٕخ َقاَل ُنيَّا ىُِْکٔی اِْلَِرَق  َجِت َوَلِه َْ یََضا بَٔنا أَِِخَ ٌِ ىُِْکٔ َجِت صَٔذظٔ َؾيُضٔيَيا أَ َجِت صَٔذظٔ َؤَی َما أَِِخَ ٌَّ َلَک َما أَِِخَ َعلَی أَ

َی اِْلَِرَق بٔاِلَورٔٔم  ٌِ ىُِْکٔ  ىُِيَط أَ

 ںیہ ہک ںیم ےن راعف نب دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، ٰییحی نب دیعس، ہلظنح نب  سی، راعف نب دخجی، رضحت ہلظنح نب  سی ےتہک

دخجی ےس وپاھچ اوہنں ےن رفامای ہک مہ زنیم رکاہی رپ دےتی ےھت اس رشط رپ ہک وج دیپافار اس ہگج ےس وہی فہ اہمتری افر وج دیپا افر 

 رپ دےنی اس یک ہگج ےس وہی فہ ریمی رھپ ںیمہ دیپافار ےک وعض زنیم رکاہی رپ دےنی ےس عنم رک دای ایگ افر اچدنی ےک وعض رکاہی

 ےس عنم ہ ںی ایک ایگ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، ٰییحی نب دیعس، ہلظنح نب  سی، راعف نب دخجی، رضحت ہلظنح نب  سی :  رافی

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

  

 وج زمارتع ورکفہ ےہ۔

  اک ایبؿرگفی رےنھک :   ابب

 وج زمارتع ورکفہ ےہ۔

     616    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، ولیذ بً مشله، ابوىحاشی، حرضت راؾع بً ْذیخ :  راوی



 

 

ًُ مُ  ثََيا اِلَولٔیُذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن
َُّط َسنَٔع َحذَّ ثَىٔی أَبُو اليََّحأشیِّ أَى ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحذَّ

ِشلٕٔه َحذَّ

ًِ أَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع ٕ َقاَل ىََضاىَا َرُسوُل اہللٔ َػل طٔ ُهَضيِر ًِ َعنِّ ُث َع ٔذیٕخ یَُحذِّ َْ  ًَ ٌَ َلَيا َراؾّٔكا َؾُكِلُت َما َقاَل َراؾَٔع بِ ٕ کَا ِمز

َه َما َت  َرُسولُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َه َؾُضَو َحل  َؾَكاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ بَٔنَحاقٔلٔهُِه ُقِلَيا اہللٔ َػل ِؼَيُعو

ٔ َؾَكاَل َؾََل  ٔعير ًِ اِلبُرِّ َوالظَّ لُٔث َوالزُّبُٔع َواِْلَِوُسٔل ٔم  َتِؿَعلُوا اِزَرعُوَصا أَِو أَِزٔرعُوصَا ىَُدأجزَُصا َعلَی الثُّ

دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، اوباجنیش، رضحت راعف نب دخجی اےنپ اچچ ریہظ ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک اہلل 

ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای مت ےک رنکؽ ےن ںیمہ اکی دیفم اکؾ ےس عنم رفامای ںیم ےن اہک وج اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای فہ قح ےہ رفامای 

اےنپ زنیم اک ایک اکؾ رکےت وہ مہ ےن رعض ایک ہک مہ اہتیئ ای وچاھتیئ ای دنچ فقس دنگؾ وج ےک وعض ارجت رپ دےتی ںیہ رفامای ااسی ث  

 رکف وخد اکتش رکف ای یسک دفرسے وک اکاکتشری ےک ےیل ددیف۔

 یش، رضحت راعف نب دخجیدبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، اوباجن :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 وج زمارتع ورکفہ ےہ۔

     617    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ميؼور، محاہذ، اسیذ بً هہير، راؾع ابً ْذیخ، حرضت راؾع بً ْذیخمحنذ بً یحٌٰی، عبذالززام،  :  راوی

 ًِ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ًِ َمِيُؼوٕر َع ِورٔیُّ َع
أم أَىَِبأَىَا الثَّ ًُ َیِحٌَی أَىَِبأَىَا َعِبُذ الزَّزَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ ابًِ أَخٔی َراؾٔٔع َحذَّ ًٔ ُهَضيِر أَُسِیٔذ بِ

ًِ َراؾٔٔع بِ  ٔذیٕخ َع َْ  ًٔ ـٔ َواِطتََرَن ثَ بِ لُٔث َوالزُّبُٔع َواليِِّؼ ًِ أَِرٔؿطٔ أَِعَلاَصا بٔالثُّ ٌَ أََحُذىَا إٔذَا اِسَتِػىَی َع ٔذیٕخ َقاَل کَا َْ ََلَث ًٔ 

ٌَ َيِعَنُل ؾٔیَضا بٔاِلَحٔذیٔذ  ٌَ اِلَعِیُع إٔذِ َذاَک َطٔذیّذا َوکَا َوبَٔنا َطاَئ اہللُ َوُئؼیُب َجَذاؤَل َواِلُكَؼاَرَة َوَما َيِشئی الزَّبٔیُع َوکَا

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىََضاُنِه  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ٔذیٕخ َؾَكاَل إ َْ  ًُ ٌَ َکهُِه ىَاؾّٔعا َوكَاَعُة ٔمِيَضا َمِيَؿَعّة َؾأََتاىَا َراؾُٔع بِ ٕ کَا ًِ أَِمز َع

ٌَّ َرُسو ٔ ًِ أَِرٔؿطٔ اہللٔ َوكَاَعُة َرُسولٔطٔ أَِنَؿُع َکهُِه إ ًِ اِسَتِػىَی َع ًِ اِلَحِكٔل َوَيُكوُل َم َه یَِيَضاُنِه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َل اہللٔ َػل



 

 

اُظ أَِو لَٔیَذعِ  َْ  َؾِلَیِنَيِحَضا أَ

 ےس وکیئ بج دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، وصنمر، اجمدہ، ادیس نب ریہظ، راعف انب دخجی، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک مہ ںیم

اینپ زنیم ےس ینغتسم وہات وت اہتیئ وچاھتیئ افر آدیھ دیپافار ےک وعض اکتش ےک ےیل دے داتی افر نیت انویلں یک رشط رہھٹا اتیل ہک 

 اؿ یک دیپافار ںیم ولں اگ افر وھبہس ںیم ولں اگ افر رعیب ےک اپین ےس وج دیپافار وہ فہ ںیم ولں اگ افر اس فتق زدنی رپ تقشم یھت

)سگارہ لکشم ےس وہات اھت( افر اکاکتشر ولےہ افر دفرسی زیچفں ےس زنیم ںیم تنحم رکات رھپ اس ےس افدئہ احلص رکات ہک امہرے 

اپس راعف نب دخجی آےئ افر اہک ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ںیہمت اکی ان ے اکؾ ےس عنم رفامای ےہ سج ںیم اہمترا عفن اھت البہبش اہلل افر 

اہمترے ےیل زایدہ عفن اھت افر اس ےک رنکؽ ںیہمت عنم رفامےت ںیہ ہک اٹبیئ رپ دےنی ےس افر رفامےت ںیہ ہک  رنکؽ یک ااطتع ںیم

 سج وک اینپ زنیم اکتش رکےن یک احتج ہن وہ وت فہ اےنپ اھبیئ وک اکتش ےک ےیل تفم یہ ددیے ای زنیم اخیل زپی رےنہ دے۔

 ، ادیس نب ریہظ، راعف انب دخجی، رضحت راعف نب دخجیدمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، وصنمر، اجمدہ :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 وج زمارتع ورکفہ ےہ۔

     618    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عكوب بً ابزاہیه، اسناعیل بً علیہ، عبذالزحنً بً اسحل، ابوعبیذہ بً محنذ بً عنار بً یاَس، ولیذ بً ابی ي :  راوی

 ولیذ، رعوہ بً زبير، زیذ بً ثابت حرضت زیذ بً ثابت

ثََيا َعبِ  َة َحذَّ ًُ عَُلیَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل ابِ ِوَرقٔیُّ َحذَّ
ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذَّ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًُ َحذَّ ثَىٔی أَبُو عُبَِیَذَة بِ ًُ إِٔسَحَل َحذَّ ًٔ بِ ُذ الزَِّحَن

ٔ َقاَل َقاَل َزیُِذ  ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًٔ أَبٔی اِلَولٔیٔذ َع ًِ اِلَولٔیذٔ بِ ًٔ یَأَسٕ َع ارٔ بِ ًٔ َعنَّ ٔذ بِ ًٔ ُمَحنَّ ًُ ثَابٕٔت َيِػَٔفُ اہللُ لَٔزاؾٔٔع بِ بِ

ٔذیٕخ أَىَا َواہللٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَقِذ اِقتََتََل َؾَكاَل َْ ٌٔ الئَّيیَّ َػل ََّنا أَتَی َرُجََل ٌَ صََذا َطأِىُهُِه أَِعَلُه بٔاِلَحٔذیٔث ٔمِيطُ إٔى ٌِ کَا ٔ إ

ٔذیٕخ َقِوَلطُ َؾََل تُِْکُوا اِلَنزَارٔعَ  َْ  ًُ  َؾََل تُِْکُوا اِلَنزَارَٔع َؾَشنَٔع َراؾُٔع بِ



 

 

اربا،می، اامسلیع نب ہیلع، دبعارلنمح نب ااحسؼ ، اوب دیبہ نب دمحم نب امعر نب ایرس، فدیل نب ایب فدیل، رعفہ نب زریب، زدی نب  وقعیب نب

تبن  رضحت زدی نب تبن  رفامےت ںیہ ہک اہلل اعتیل راعف نب دخجی یک رفغمت رفامےئ دخبا اس دحثی وک ںیم اؿ یک ةسن زایدہ اجاتن 

 دف رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر فہ ابمہ زل ےکچ ےھت وت آپ ےن رفامای ارگ اہمترا وہں ابت ہی یھت ہک

 یہی احؽ ےہ وت تیھک ارجت رپ ث  دف وت راعف نب دخجی ےن ہی آرخی اافلظ ہک تیھک ارجت رپ ث  دف نس ےیل۔

 نب اقحس، اوب دیبہ نب دمحم نب امعر نب ایرس، فدیل نب ایب فدیل، رعفہ نب زریب، وقعیب نب اربا،می، اامسلیع نب ہیلع، دبعارلنمح :  رافی

 زدی نب تبن  رضحت زدی نب تبن 

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

  

 اہتیئ افر وچاھتیئ دیپافار ےک وعض زمارتع یک ااجزت

 رےنھک اک ایبؿ رگفی :   ابب

 اہتیئ افر وچاھتیئ دیپافار ےک وعض زمارتع یک ااجزت

     619    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، ابوعبذالزحنً، حرضت عنز بً دیيار :  راوی

 َ بَّاحٔ أَىَِبأ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َلِو َتَزِنَت َحذَّ ًٔ دٔیَيإر َقاَل ُقِلُت لَٔلاُوٕض یَا أَبَا َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ىَا ُسِؿَیا

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ىََهی َعِيطُ َؾَكاَل أَ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٌَ أَ َُّضِه َیزِعُُنو ٔ اِلُنَخابََزَة َؾإٔى ٌَّ ِی َعنِ َصٔذظ ٔ ِّی أُعٔييُُضِه َوأُِعٔلیضِٔه َوإ ٔن زُو إ

ٌَّ َرُسوَل  بََرنٔی أَ ِْ ًَ َعبَّإض أَ ٌَّ أَِعَلَنُضِه َيِعىٔی ابِ ٔ َذ اليَّاَض َعَلِیَضا عِٔيَذىَا َوإ َْ ًَ َجَبٕل أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلِه  ُمَعاَذ بِ اہللٔ َػل

ٌِ یَ  ًِ َقاَل َْلَ َذ َعَلِیَضا أَِجّزا َمِعلُوّماَیِيَط َعِيَضا َوَکٔه ُْ ِ ٌِ َیأ ًِ أَ يِْر َلُط ٔم َْ اُظ  َْ  ِنَيَح أََحُذُنِه أَ

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اوبدبعارلنمح، رضحت رمع نب دانیر ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اطؤس ےس اہک اے 

ں اک ایخؽ ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اس ےس عنم رفامای ےہ رفامےن ےگل اے اوبدبعارلنمح ارگ مت ہی اٹبیئ وھچڑ دف وت رتہب ےہ ویکہکن ولوگ

رمعف ںیم وت ولوگں یک دمد رکات وہں افر اؿ وک داتی وہں افر اعمذ نب لبج ےن امہرے اسےنم ولوگں ےس ہی اعمہلم ایک )افر زنیم یک 



 

 

 رنکؽ ےن اس ےس عنم ہ ںی رفامای ہکلب ہی رفامای مت ںیم ارجت فوصؽ یک( افر احصہب ںیم ڑبے اعمل انب ابعس ےن ےھجم اتبای ہک اہلل ےک

 ےس وکیئ اےنپ اھبیئ وک تفم دے ہی اس ےک ےیل رتہب ےہ اس ےس ہک اس ےک وعض نیعتم ارجت فوصؽ رکے۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اوبدبعارلنمح، رضحت رمع نب دانیر :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ افر وچاھتیئ دیپافار ےک وعض زمارتع یک ااجزت

     620    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً جبل، حرضت كاؤض احنذ بً ثابت، عبذالوہاب، ْالذ، محاہذ، كاؤض، معاذ :  راوی

 ٌَّ ًِ كَاُوٕض أَ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع الٕٔذ َع َْ  ًِ ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب َع ًُ ثَابٕٔت اِلَحِحَذرٔیُّ َحذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ی َحذَّ ًَ َجَبٕل أَِِّکَ ُمَعاَذ بِ

َه َوأَبٔی بَِْکٕ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی یَِؤمَک اِْلَِرَق َعلَی َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل لُٔث َوالزُّبُٔع َؾُضَو يُِعَنُل بٔطٔ إ ٌَ َعلَی الثُّ  َوعَُنَز َوعُِثَنا

 َصَذا

ادمح نب تبن ، دبعاولاہب، اخدل، اجمدہ، اطؤس، اعمذ نب لبج، رضحت اطؤس رفامےت ںیہ ہک رضحت اعمذ نب لبج ےن اہلل ےک رنکؽ 

افر وچاھتیئ دیپافار ےک وعض زنیم ارجت رپ دی افر آج کت اس رپ لمع اجری  افر رضحات اوبرکب فرمع فامثعؿ ےک ادفار ںیم اہتیئ

 ےہ۔

 ادمح نب تبن ، دبعاولاہب، اخدل، اجمدہ، اطؤس، اعمذ نب لبج، رضحت اطؤس :  رافی

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

  

 اک ایبؿرگفی رےنھک  :   ابب



 

 

 اہتیئ افر وچاھتیئ دیپافار ےک وعض زمارتع یک ااجزت

     621    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً َْلد، محنذ بً اسناعیل، ونیع، سؿیاٌ، عنزو بً دیيار، كاؤض، حرضت ابً عباض :  راوی

 ٔ دٕ اِلَباصٔل َلَّ َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ كَاُوٕض َحذَّ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َقا ُذ بِ یُّ َوُمَحنَّ

اظُ  َْ ٌِ یَِنَيَح أََحُذُنِه أَ َه َْلَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََّنا َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًُ َعبَّإض إٔى يِرْ َقاَل َقاَل ابِ َْ َذ   اِْلَِرَق  ُْ ِ ٌِ َیأ ًِ أَ َلُط ٔم

اّجا َمِعلُوّما  َِخَ

اوبرکب نب الخد، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ےن رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ ےن وت رصػ ہی 

دبےل نیعتم ہکیھٹ )ارجت(  رفامای اھت ہک مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ وک تفم زنیم دے ہی اس ےک ےیل رتہب ےہ اس ےس ہک اس ےک

 فوصؽ رکے۔

 اوبرکب نب الخد، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اانج ےک دبہل زنیم ارجت رپ انیل

 رےنھک اک ایبؿ رگفی :   ابب

 اانج ےک دبہل زنیم ارجت رپ انیل

     622    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حنیذ بً مشعذہ، ْالذ بً حارث، سعیذ بً ابی رعوبہ، يعلی بً حهیه، سلامیٌ بً يشار، حرضت راؾع بً ْذیخ :  راوی

ثَيَ  ًُ َمِشَعَذَة َحذَّ ثََيا حَُنِیُذ بِ ًٔ َحذَّ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًٔ َحٔهیٕه َع ًِ َيِعلَی بِ وبََة َع ًُ أَبٔی رَعُ ثََيا َسٔعیُذ بِ ًُ اِلَحارٔٔث َحذَّ الُٔذ بِ َْ ا 



 

 

َه َؾزَعَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ذٔیٕخ َقاَل ُنيَّا ىَُحاقُٔل َعلَی َعِضذٔ َرُسؤل اہللٔ َػل َْ  ًٔ ًِ َراؾٔٔع بِ ٌَّ َبِعَف َيَشإر َع عُُنوَمتٔطٔ أََتاصُِه  َه أَ

یَضا بَٔلَعاوٕ ُمَشِمَّ  ًِ کَاىَِت َلُط أَِرْق َؾََل یُِْکٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم  َؾَكاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 مہ اہلل ےک دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس نب ایب رعفہب، یلعی نب میکح، امیلسؿ نب اسیر، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک

رنکؽ ےک زامہن ںیم زنیم اٹبیئ رپ دای رکےت ےھت رھپ امہرے اکی اچچ امہرے اپس آےئ افر اہک ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج ےک 

 اپس زنیم وہ وت فہ نیعتم اانج ےک وعض اےس رکاہی رپ ہن دے۔

 امیلسؿ نب اسیر، رضحت راعف نب دخجیدیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس نب ایب رعفہب، یلعی نب میکح،  :  رافی

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

  

 یسک وقؾ یک زنیم ںیم اؿ یک ااجزت ےک ریغب اکتش رکان

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 یسک وقؾ یک زنیم ںیم اؿ یک ااجزت ےک ریغب اکتش رکان

     623    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً عامز بً زرارہ، ُشیک، ابی اسحل، علاء، حرضت راؾع بً ْذیخ :  راوی

 َْ  ًٔ ًِ َراؾٔٔع بِ ًِ َعَلإئ َع ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع یْک َع ثََيا َُشٔ ًٔ ُزَراَرَة َحذَّ ٔ بِ ًُ َعأمز ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٔذیٕخ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َحذَّ

ًِ الزَِّرٔع َطِیْئ َوتُزَ  ٔ إٔذِىٔضِٔه َؾَلِیَص َلطُ ٔم ًِ َزَرَع فٔی أَِرٔق َقِووٕ بَٔػيِر َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  دُّ َعَلِیطٔ َنَؿَكُتطُ َػل

ےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج یسک وقؾ یک دبع اہلل نب اعرم نب زرارہ، رشکی، ایب ااحسؼ ، اطعء، رضحت راعف نب دخجی رفام

 زنیم اؿ یک ااجزت ےک ریغب اکتش رکے وت اس یک دیپافار ںیم ےس ھچک ہن ےلم اگ اہتبل اس اک رخہچ اےس فاسپ ایک اجےئ اگ۔

 دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ، رشکی، ایب اقحس، اطعء، رضحت راعف نب دخجی :  رافی



 

 

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

  

 وجھکر افر اوگنر اٹبیئ رپ دانی

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر افر اوگنر اٹبیئ رپ دانی

     624    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ل بً ميؼور، یحٌٰی بً سعیذ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنزمحنذ بً ػباح، سہل بً ابی سہل، اسح :  راوی

ًُ َس  ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ َمِيُؼوٕر َقالُوا َحذَّ ًُ أَبٔی َسِضٕل َوإِٔسَحُل بِ بَّأح َوَسِضُل بِ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َحذَّ ٌُ َع ا ٔعیٕذ اِلَكلَّ

 ًِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ًِ  بِ ُد ٔم ا یََِخُ ٔ ٔمنَّ ِْ ِیبََر بٔالظَّ َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َعاَمَل أَصَِل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز أَ ٕ أَِو َزِرعٕ  ابِ  ثََنز

ہک اہلل ےک  دمحم نب ابصح، لہس نب ایب لہس، ااحسؼ نب وصنمر، ٰییحی نب دیعس،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ

 رنکؽ ےن الہ ربیخ وک زنیم اٹبیئ رپ دی لھپ ای اانج یک فصن دیپافار ےک وعض۔

 دمحم نب ابصح، لہس نب ایب لہس، اقحس نب وصنمر، ٰییحی نب دیعس،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر افر اوگنر اٹبیئ رپ دانی

     625    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسناعیل بً توبہ، ہظیه ، ابً ابی لیلی، حهه، ابً عتيبہ، مكشه ، حرضت ابً عباض :  راوی



 

 

ًُ َتِوبَ  ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ٌَّ َرُسوَل َحذَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًِ ٔمِكَشٕه َع ًٔ عُتَِيَبَة َع ًِ اِلَحَهٔه بِ ًٔ أَبٔی َلِیلَی َع ًِ ابِ ثََيا صَُظِیْه َع  اہللٔ َة َحذَّ

ـٔ ىَِخلَٔضا َوأَِرٔؿَضا ِیبََر أَصَِلَضا َعلَی اليِِّؼ َْ َه أَِعَلي  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

، انب ایب یلیل، مکح، انب ہبیتع، مسقم ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن الہ ربیخ یک زنیم  اامسلیع نب وتہب، میشہ

 فصن وجھکر افر اانج یک دیپافار ےک وعض اٹبیئ رپ دی۔

 اامسلیع نب وتہب، میشہ ، انب ایب یلیل، مکح، انب ہبیتع، مسقم ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر افر اوگنر اٹبیئ رپ دانی

     626    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً ميذر، محنذ بً ؾـیل، مشله، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ثََيا  ا اَحذَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َلنَّ ًِ أَىَٔص بِ ًِ ُمِشلٕٔه اِْلَِعَورٔ َع ِیٕل َع ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ َحذَّ ِؾتََتَح َرُسوُل اہللٔ َعلٔیُّ بِ

ـٔ  ِؼ ِیبَرَ أَِعَلاَصا َعلَی اليِّ َْ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک بج اہلل ےک رنکؽ ےن ربیخ حتف ایک وت فصن دیپافار ےک یلع نب رذنر، دمحم نب لیضف، ملسم، رضح

 وعض زنیم اٹبیئ رپ دی۔

 یلع نب رذنر، دمحم نب لیضف، ملسم، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ویپدن اگلان وجھکر ںیم



 

 

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر ںیم ویپدن اگلان

     627    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عبیذاہلل بً موسی، اَسائیل، سناک، موسٰی بً ، حرضت كلحہ بً عبیذاہلل :  راوی

ثََيا  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ عُبَِیٔذ اہللٔ َحذَّ ًَ كَِلَحَة بِ َُّط َسنَٔع ُموَسی بِ ًِ ٔسَنإک أَى ائٔیَل َع ًِ إَِٔسَ ًُ ُموَسی َع عُبَِیُذ اہللٔ بِ

أَی َقِوّما یَُلكِّ  َه فٔی ىَِخٕل َُفَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َمزَِرُت َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ُث َع ٌَ اليَّ یَُحذِّ ِخَل َؾَكاَل َما َيِؼَيُع ُحو

ّْا َؾَبَلَػ  ًُّ َذلَٔک يُِػىٔی َطِی َِّکٔ َؾَیِحَعلُوىَُط فٔی اِْلُىِثَی َقاَل َما أَُه
ًِ الذَّ ٌَ ٔم ُذو ُْ

ِ ٔئ َقالُوا َیأ ََ ُضِه َؾتََرُنوُظ َؾَيزَلُوا َعِيَضا َؾَبَلَؼ َصُد

َّنَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل إٔى ًَّ یُِخٔلُئ الئَّيیَّ َػل ٌَّ الوَّ ٔ ََّنا أَىَا َبََشْ ٔمِثلُهُِه َوإ ّْا َؾاِػَيُعوُظ َؾإٔى ٌَ ُيِػىٔی َطِی ٌِ کَا ٔ ًُّ إ
ا صَُو الوَّ

ًِ أَِنٔذَب َعلَی اہللٔ  ًِ َما ُقِلُت َکهُِه َقاَل اہللُ َؾَل  َوُئؼیُب َوَکٔه

رضحت ،ہحل نب  دیب اہلل رفامےت ںیہ ہک ںیم رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یلع نب دمحم،  دیب اہلل نب ومیس، ارسالیئ، امسک، ومٰیس نب ، 

فملس ےک اس ھت اکی ابغ ںیم ےس سگرا۔ آپ ےن داھکی ہک ھچک ولگ وجھکر وک ویپدن اگل رےہ ںیہ رفامای ہی ولگ ایک رک رےہ ںیہ ؟ ولوگں 

ؽ ہک اس ےس ھچک افدئہ وہ وت ولوگں وک آپ اک ہی رفامؿ ولعمؾ وہا وت ےن رعض ایک رن اک اگاب ےل رک امدہ ںیم المےت ںیہ رفامای ےھجم ہ ںی ایخ

اس ںیم  اوہنں ےن ویپدن اکری رتک رک دی اہ ںی ادنازہ وہا ہک اس ابر لھپ مک وہا یبن وک اس اک ملع وہا وت رفامای فہ وت ریما ایخؽ اھت ہک ارگ

ں افر ایخؽ یھبک طلغ وہات ےہ یھبک حیحص نکیل وج ابت ںیم ںیہمت وہکں ہک اہلل ھچک افدئہ ےہ وت رکایل رکف ںیم وت سب اہمتری امدنن ااسنؿ وہ

 ےن رفامیئ ویکہکن ںیم رہسگ اہلل رپ وھجٹ ہن وبولں اگ۔

 یلع نب دمحم،  دیباہلل نب ومیس، ارسالیئ، امسک، ومٰیس نب ، رضحت ،ہحل نب  دیباہلل :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وجھکر ںیم ویپدن اگلان

     628    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عؿاٌ، حناد، ثابت، اىص بً مالک، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ َوَة َع ًُ رُعِ ًٔ َمالٕٔک َوصَٔظاُو بِ ًِ أَىَٔص بِ ثََيا ثَابْٔت َع اْد َحذَّ ثََيا َحنَّ ٌُ َحذَّ ا ثََيا َعؿَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ًِ  بِ أَبٔیطٔ َع

ِوُت َقالُوا ال َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َسنَٔع أَِػَواّتا َؾَكاَل َما صََذا الؼَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل يَِّخُل یَُدبِّزُوىََضا َؾَكاَل َلِو َلِه َيِؿَعلُوا َعائَٔظَة أَ

 َ ٌِ ک ٔ َه َؾَكاَل إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ وا لٔلئَّيیِّ َػل ٔ دُىَِیاُنِه َلَؼَلَح َؾَلِه یَُدبِّزُوا َعاَمئٕٔذ َؾَؼاَر ٔطیّؼا َؾَذَِّکُ ًِ أَِمز ّْا ٔم ٌَ َطِی ا

ًِ أُُمورٔ ٌَ ٔم ٌِ کَا ٔ  دٔیئهُِه َؾإََٔیَّ  َؾَظأِىُهُِه بٔطٔ َوإ

دمحم نب ٰییحی، افعؿ، امحد، تبن ، اسن نب امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن ھچک آفازںی ںینس وت رفامای ہی 

وہنں ےن ویپدن یسیک آفاز ےہ احصہب ےن رعض ایک وجھکر وک ویپدن اگل رےہ ںیہ۔ رفامای ارگ ہی ااسی ہن رکںی وت یھب لھپ ااھچ وہ اس اسؽ ا

ارگ وکیئ  اکری ہن یک وت اس اسؽ وجھکر رخاب وہیئ ولوگں ےن یبن ےس اس اک ذرک رک دای۔ رفامای ارگ اہمترا داین اک اکؾ وہ وت اس وک مت وھجمس افر

 دینی ارم وہ وت اس اک قلعت ھجم ےس ےہ۔

 ت اعہشئدمحم نب ٰییحی، افعؿ، امحد، تبن ، اسن نب امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضح :  رافی

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

  

 الہ االسؾ نیت زیچفں ںیم رشکی

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 الہ االسؾ نیت زیچفں ںیم رشکی

     629    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 اہلل بً سعیذ، عبذاہلل بً ِخاغ، حوطب طيبانی، عواو بً حوطب، محاہذ، حرضت ابً عباضعبذ :  راوی

اؤ  ًِ اِلَعوَّ ِيَبانٔیُّ َع
ًٔ َحِوَطٕب الظَّ أغ بِ ًُ ِٔخَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ًٔ َحِوَطٕب َع بِ

ًٔ َعبَّإض َقا کَاُئ فٔی ثَََلٕث فٔی اِلَنأئ َواِلکَََلٔ َوالابِ ٌَ ُُشَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلُنِشلُٔنو يَّارٔ َوثََنيُُط َْحَاْو َل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 َقاَل أَبُو َسٔعیٕذ َيِعىٔی اِلَناَئ اِلَحارَٔی 

بش، اجمدہ، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن دبع اہلل نب دیعس، دبعاہلل نب رخاش، وحبش ابیشین، وعاؾ نب وح

رفامای الہ االسؾ نیت زیچفں ںیم رشکی ںیہ اپین، اچرہ افر آگ افر اؿ یک تمیق رحاؾ ےہ اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک اس دحثی ںیم اجری 

 اپین رماد ےہ۔

 اجمدہ، رضحت انب ابعس دبعاہلل نب دیعس، دبعاہلل نب رخاش، وحبش ابیشین، وعاؾ نب وحبش، :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 الہ االسؾ نیت زیچفں ںیم رشکی

     630    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یزیذ، سؿیاٌ ، ابی زىاد، ارعد، حرضت ابوہزیزہمحنذ بً عبذاہلل بً  :  راوی

ًِ أَبٔی  ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ ٔ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ًٔ َیزٔیَذ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل صَُزیَِزَة أَ

ََ یُ  َه َقاَل ثَََلْث  ًَ اِلَناُئ َواِلکََْلُ َواليَّاُر َوَسلَّ  ِنَيِع

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای نیت زیچںی رد یک ہن 

 اجںیئ اپین ، اچرہ افر آگ۔



 

 

 ہدمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہری :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 الہ االسؾ نیت زیچفں ںیم رشکی

     631    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 م، علی بً زیذ بً جذعاٌ، سعیذ بً مشیب، حرضت عائظہعنار بً ْالذ، علی بً رغاب، زہير بً مززو :  راوی

 ًٔ ًِ َعلٔیِّ بِ ًٔ َمزُِزوٕم َع ٔ بِ ًِ ُزَصيِر إب َع ًُ رُغَ ثََيا َعلٔیُّ بِ
الٕٔذ اِلَوأسٔليُّ َحذَّ َْ  ًُ اُر بِ ثََيا َعنَّ

ًِ َسٔعیذٔ  َحذَّ ٌَ َع ًٔ َجِذَعا َزیِٔذ بِ

ََّضا َقالَ  ًِ َعائَٔظَة أَى ًٔ اِلُنَشیَّٔب َع ََ َیٔحلُّ َمِيُعطُ َقاَل اِلَناُئ َواِلنِٔلُح َواليَّاُر َقاَلِت ُقِلُت بِ ٔذی 
ِیُئ الَّ ِت یَا َرُسوَل اہللٔ َما الظَّ

ِؾَياُظ َؾَنا بَاُل اِلنِٔلٔح َواليَّارٔ َقاَل یَا حُ  َم بَٔحنٔیٔع َما َیا َرُسوَل اہللٔ َصَذا اِلَناُئ َقِذ رَعَ ََّنا َتَؼذَّ ًِ أَِعَلي ىَاّرا َؾَهأَى َنيَِراُئ َم

ًِ َسَيی  َم بَٔحنٔیٔع َما كَیََّب َذلَٔک اِلنِٔلُح َوَم ََّنا َتَؼذَّ ًِ أَِعَلي ٔمِلّحا َؾَهأَى َحِت تِٔلَک اليَّاُر َوَم ـَ ًِ َمإئ أَِن بَّة ٔم ُمِشلّٔنا َُشِ

َّنَ  ََّنا أَِحَیاَصاَحِیُث یُوَجُذ اِلَناُئ َؾَهأَى ََ یُوَجُذ اِلَناُئ َؾَهأَى ًِ َمإئ َحِیُث  بَّة ٔم ًِ َسَيی ُمِشلّٔنا َُشِ  ا أَِعَتَل َرَقَبّة َوَم

امعر نب اخدل، یلع نب رغاب، زریہ نب رمزفؼ، یلع نب زدی نب دجاعؿ، دیعس نب بیسم، رضحت اعہشئ ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

۔ رفامای اپین کمن افر آگ رفام  ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اپین یک فہج وت ںیمہ رنکؽ وکؿ ےس زیچ رفانک الحؽ ہ ںی

ولعمؾ ےہ کمن افر آگ ںیم ایک فہج ےہ رفامای اری ریمحا سج ےن آگ دے دی وگای اس ےن آگ رپ ےنکپ فایل امتؾ زیچ دصہق یک افر 

 امتؾ اھکان دصہق ایک افر اہجں اپین وہ فاہں وکیئ املسمؿ وک اکی سج ےن کمن دای وگای اس ےن اس کمن ےس وخش ذاہقئ وہےن فاال

زدنی وھگٹن اپین الپےئ وت وگای اس ےن اکی الغؾ آزاد ایک افر اہجں اپین ہن وہ فاہں وکیئ املسمؿ وک اپین الپےئ وت وگای اس ےن اکی اجؿ وک 

 یشخب۔

 زدی نب دجاعؿ، دیعس نب بیسم، رضحت اعہشئ امعر نب اخدل، یلع نب رغاب، زریہ نب رمزفؼ، یلع نب :  رافی

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



 

 

  

 رہنںی افر ےمشچ اجریگ ںیم دانی

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 رہنںی افر ےمشچ اجریگ ںیم دانی

     632    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً ابی عنز، ُفد بً سعیذ بً علكنہ بً سعیذ بً ابیف بً حنال، ثابت بً سعیذ بً ابیف بً حنال،  :  راوی

 سعیذحرضت ابیف بً حنال

ًٔ َسٔعیذٔ  ًٔ َعِلَكَنَة بِ ًُ َسٔعیٔذ بِ ُد بِ ثََيا َُفَ
ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ

ثَىٔی َعِمِّ ثَابُٔت  َحذَّ إل َحذَّ ًٔ َحنَّ ًٔ أَبَِیَف بِ بِ

َّطُ اِسَتِكَلَع اِلنٔلِ  إل أَى ًٔ َحنَّ ًِ أَبٔیطٔ أَبَِیَف بِ ًِ أَبٔیطٔ َسٔعیٕذ َع إل َع ًٔ َحنَّ ًٔ أَبَِیَف بِ ًُ َسٔعیٔذ بِ َح الَّٔذی ُيَكاُل َلُط ٔمِلُح ُسذِّ بِ

 ٌَّ ٔ ٔ َمأِرٕٔب َؾأَِقَلَعطُ َلطُ ثُهَّ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ نٔیِٔمَّ أَتَی َرُسوَل اہللٔ َػل ًَ َحابٕٔص التَّ َع بِ ِّی َقِذ اِْلََِقَ ن

َذُظ َوصَُو ٔمِثُل اِلَنائٔ  َْ ًِ َوَرَدُظ أَ ٔة َوصَُو بٔأَِرٕق َلِیَص بَٔضا َماْئ َوَم اِلٔعذِّ َؾاِسَتَكاَل َرُسوُل اہللٔ  َوَرِدُت اِلنِٔلَح فٔی اِلَحاصٔلٔیَّ

إل فٔی َقٔلیَعتٔطٔ فٔی اِلنِٔلٔح َؾَكاَل َقِذ أََقِلُتَک ٔمِيطُ َعلَی أَ  ًَ َحنَّ َه أَبَِیَف بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ َتِحَعَلطُ ٔمىِّی َػَذَقّة َؾَكاَل َػل

َه صُوَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ْد َوصَُو اِلَیِوَو َعلَی َذلَٔک  َرُسوُل اہللٔ َػل َذُظ َقاَل َُفَ َْ
ًِ َوَرَدُظ أَ ٔمِيَک َػَذَقْة َوصَُو ٔمِثُل اِلَنأئ اِلٔعذِّ َم

َه أَِرّؿا َوىَِخَّل بٔاِلَحِؤف َجِؤف  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َذُظ َقاَل َؾَكَلَع َلُط الئَّيیُّ َػل َْ
ًِ َوَرَدُظ أَ َ َم  ُط حٔيَن أََقاَلُط ٔمِيطُ ُمَزادٕ َمکَاى

دمحم نب ایب رمع، رفج نب دیعس نب  ہمقل نب دیعس نب اضیب نب امحؽ، تبن  نب دیعس نب اضیب نب امحؽ، دیعسرضحت اضیب نب امحؽ 

ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اس کمن یک اجریگ اچیہ سج وک دسامرب اک کمن اہک اجات ےہ )دس امرب ہگج اک انؾ ےہ( آپ ےن اہ ںی 

اجریگ ددیی رھپ ارقع نب احسب یمیمت آپ یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم زامہن اجتیلہ ںیم  فہ

 کمن یک اکی اکؿ رپ ایگ اھت افر فہ ایسی ہگج ےہ اہجں ھچک اپین ہ ںی ےہ وج اجےئ کمن ےل ےل فہ اجری اپین یک رطح متخ ہ ںی وہات وت اہلل

ؽ وک وج اجریگ دی یھت اےس خسف رکان اچاہ وت اضیب ےن اہک ںیم اس رشط رپ خسف رکات وہں ہک آپ اس وک ریمی ےک رنکؽ ےن اضیب نب امح

رطػ ےس دصہق رک دںی وت آپ ےن رفامای فہ اہمتری رطػ ےس دصہق ےہ افر فہ اجری اپین یک رطح ےہ وج فاہں اجےئ کمن ےل 



 

 

وج اجات ےہ کمن ےل اتیل ےہ اضیب ےتہک ںیہ ہک بج آپ ےن ہی اجریگ خسف  دحثی ےک رافی رفج ےتہک ںیہ ہک فہ اب یھب ایس رطح ےہ

 رفامیئ وت اس ےک دبےل رجػ رماد ںیم ےھجم زنیم افر وجھکر ےک درتخ وطبر اجریگ اطع رفامےئ۔

رضحت اضیب دمحم نب ایب رمع، رفج نب دیعس نب  ہمقل نب دیعس نب اضیب نب امحؽ، تبن  نب دیعس نب اضیب نب امحؽ، دیعس :  رافی

 نب امحؽ

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

  

 اپین ےنچیب ےس اممتعن

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےنچیب ےس اممتعن

     633    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، ابی ميہال، حرضت ایاض بً مزنیابوبْک بً  :  راوی

ًِ أَبٔی اِلنٔيِ  ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًَ َعِبٕذ اِلُنزَنٔیَّ َحذَّ َضأل َسنِٔعُت إٔیَاَض بِ

َه ىَهَ َوَرأَی ىَاّس  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِّی َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ََ َتبٔیُعوا اِلَناَئ َؾإٔن ٌَ اِلَناَئ َؾَكاَل  ٌِ یَُباَع اِلَناُئ ا َیبٔیُعو  ی أَ

ےہ ںیہ وت رفامای اپین اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ایب اہنمؽ، رضحت اایس نب زمین ےن داھکی ہک ولگ اپین چیب ر

 ث  وچیب اس ےیل ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک اپین ےنچیب ےس عنم رفامےت وہےئ انس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ایب اہنمؽ، رضحت اایس نب زمین :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اپین ےنچیب ےس اممتعن

     634    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابزاہیه بً سعیذ، ونیع، ابً جزیخ، ابی زبير، حرضت جابز :  راوی

 ًُ ٕذ َوإٔبَِزاصٔیُه بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٕ َقاَل  َحذَّ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًُ ُجَزیِٕخ َع ثََيا ابِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ َسٔعیٕذ اِلَحِوَصزٔیُّ َقا

ٔل اِلَنائٔ  ـِ ًِ بَِیٔع َؾ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع  ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل

، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رضفرت ےس زادئ اپین یک عیب یلع نب دمحم، اربا،می نب دیعس، فعیک، انب رججی، ایب زریب

 ےس عنم رفامای۔

 یلع نب دمحم، اربا،می نب دیعس، فعیک، انب رججی، ایب زریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 ےس اس ےیل رفانک ہک اس ےک ذرہعی ساھس ےس رفےک عنم ےہ۔زادئ اپین 

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 زادئ اپین ےس اس ےیل رفانک ہک اس ےک ذرہعی ساھس ےس رفےک عنم ےہ۔

     635    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ ، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ الئَّيیِّ َحذَّ  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ ًِ أَبٔی الزِّىَادٔ َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ََ  ثََيا صَٔظاُو بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  َػل

َل َمإئ لَٔیِنَيَع بٔطٔ اِلکََْلَ  ـِ  َیِنَيِع أََحُذُنِه َؾ

ج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس اکی زادئ اپین ےس اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، ارع



 

 

 ہن رفےک اتہک اس ےک ذرےعی ساھس ےس رفےک۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 زادئ اپین ےس اس ےیل رفانک ہک اس ےک ذرہعی ساھس ےس رفےک عنم ےہ۔

     636    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً سعیذ، عبذہ بً سلامیٌ ، حارثہ ، عنزہ ، عائظہ :  راوی

ثََيا َعِبُذ اہللٔ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللَٔحذَّ ًِ َعِنَزَة َع ًِ َحارٔثََة َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ َّی اہللُ  بِ  َػل

 ٔ ََ یُِنَيُع َنِكُع اِلبِْٔز ُل اِلَنأئ َو ـِ ََ یُِنَيُع َؾ َه   َعَلِیطٔ َوَسلَّ

احرہث ، رمعہ ، اعہشئ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رضفرت ےس زادئ اپین  دبع اہلل نب دیعس، دبعہ نب امیلسؿ ،

 ہن رفاک اجےئ افر وج اپین ونکںیئ ںیم چب رےہ اس ےس ہن رفاک اجےئ۔

 دبعاہلل نب دیعس، دبعہ نب امیلسؿ ، احرہث ، رمعہ ، اعہشئ :  رافی

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

  

 تیھک افر ابغ ںیم اپین انیل افر اپین رفےنک یک دقمار

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 تیھک افر ابغ ںیم اپین انیل افر اپین رفےنک یک دقمار



 

 

     637    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ابً طہاب، رعوہ بً زبير، حرضت عبذاہلل بً زبيرم :  راوی

ًِ َعبِ  ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َرُجَّل َحذَّ ٔ أَ ًٔ الزُّبَيِر ذٔ اہللٔ بِ

 َْ ًِ اِْلَِنَؼارٔ  ٌَ بَٔضا اليَّ ٔم ةٔ الًَّٔی َيِشُكو أد اِلََحَّ َه فٔی ُٔشَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِخَل َؾَكاَل اَػَه الزُّبَيَِر عِٔيَذ َرُسؤل اہللٔ َػل

َّی اہللُ َعَلیِ  َتَؼَنا عِٔيَذ َرُسؤل اہللٔ َػل ِْ ِح اِلَناَئ یَُنزَّ َؾأَبَی َعَلِیطٔ َؾا َّی اہللُ َعَلِیطٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ ََسِّ َه َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل طٔ َوَسلَّ

 ٌِ َب اِْلَِنَؼارٔیُّ َؾَكاَل َیا َرُسوَل اہللٔ أَ ـٔ ََٔی َجارَٔک َؾَػ َه اِسٔل یَا ُزبَيِرُ ثُهَّ أَِرٔسِل اِلَناَئ إ ٌَ َوِجطُ َوَسلَّ تَٔک َؾَتَلوَّ ًَ َعنَّ ٌَ ابِ کَا

َّی اہللُ ََٔی اِلَحِذرٔ َقاَل َؾَكاَل الزُّبَ  َرُسؤل اہللٔ َػل ی یَزِٔجَع إ
َّ َه ثُهَّ َقاَل یَا ُزبَيِرُ اِسٔل ثُهَّ اِحبِٔص اِلَناَئ َحً ِّی َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔن يِرُ َواہللٔ إ

َّی یَُحهُِّنوَک ؾامَٔی  ٌَ َحً ََ یُِدٔميُو ٔ اِْلیََة ىَزََلِت فٔی َذلَٔک َؾََل َوَربَِّک  ا َْلَِحٔشُب صَٔذظ ّجا ٔمنَّ ََ َیحُٔذوا فٔی أَِنُؿٔشضِٔه َْحَ َطَحَز بَِيَيُضِه ثُهَّ 

ِیَت َوُيَشلُِّنوا َتِشلامّٔی  ـَ  َق

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری رمد ےن اہلل ےک 

ے ںیم ڑگھجا ایک سج ےس وجھکر ےک دروتخں وک ےتچنیس ںیہ ااصنری ےن اہک اپین وھچڑ رنکؽ ےک اسےنم زریب ےس رحہ یک اس رہن ےک ابر

دفاتہک اتہب رےہ۔ زریب ہن امےن ہی دفونں اانپ ڑگھجا اہلل ےک رنکؽ ےک اپس ےل ےئگ وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اے زریب مت وچنیس رھپ 

فر اہک اے اہلل ےک رنکؽ اس ےیل ہک فہ آپ اک وھپیھپ زاد اھبیئ ےہ اےنپ زپفیس یک رطػ اپین وھچڑ دف اس رپ ااصنری انبضغک وہا ا

 اس رپ اہلل ےک رنکؽ ےک رہچہ اک رگن ریغتم وہایگ رھپ آپ ےن رفامای مت درتخ وچنیس رھپ اپین رفےک روھک اہیں کت ہک اپین دویار کت اچنہپ

ںیم انزؽ وہیئ مسق ےہ آپ ےک رب یک ہی ولگ اس اجےئ۔ رضحت زریب رفامےت ںیہ ہک دخبا ریما امگؿ ےہ ہک ہی آتی ایس ابرے 

فتق کت ومنم ہن وہں ےگ بج کت اےنپ االتخػ ںیم آپ وک احمک ہن انبںیئ رھپ آپ ےک ےلصیف ےس اےنپ دؽ ںیم  یگن وسحمس ہن 

 رکںی افر اےس دؽ ےس میلست رکںیل ۔

 نب زریبدمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت دبعاہلل  :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تیھک افر ابغ ںیم اپین انیل افر اپین رفےنک یک دقمار

     638    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ميذر، زِّکیا بً ميوور بً ثعلبہ بً ابی مالک، محنذ بً عكبہ، ابً ابی مالک، حرضت ثعلبہ بً ابی ابزاہیه بً  :  راوی

 مالک

ًٔ أَبٔی َمالٕٔک  ًٔ َثِعَلَبَة بِ ًُ َمِيُوورٔ بِ یَّا بِ ثََيا َزَِّکٔ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
ًُ عُِكَبَة َحذَّ ُذ بِ ثَىٔی ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی  َحذَّ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی َسِیٔل َم  ًٔ أَبٔی َمالٕٔک َقاَل َقَضی َرُسوُل اہللٔ َػل طٔ َثِعَلَبَة بِ ًِ َعنِّ ِضزُوٕر اِْلَِعلَی َؾِوَم اِْلَِسَؿٔل َمالٕٔک َع

ًِ صَُو أَِسَؿُل مٔ  ََٔی َم ََٔی اِکَهِعَبئِن ثُهَّ یُزِٔسُل إ  ِيطُ َيِشئی اِْلَِعلَی إ

 اربا،می نب رذنر، زرکای نب وظنمر نب ہبلعث نب ایب امکل، دمحم نب ہبقع، انب ایب امکل، رضحت ہبلعث نب ایب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک

زفر ےک انےل ےک ابرے ںیم ہی ہلصیف رفامای ہک افرپ فاال ےچین فاےل ےس ےلہپ ےنچنیس افر ارپ فاال ونخٹں کت اپین رفےک رھپ 

 

 
ےچین رنکؽ ےن م

 فاےل ےک ےیل اپین وھچڑ دے۔

 اربا،می نب رذنر، زرکای نب وظنمر نب ہبلعث نب ایب امکل، دمحم نب ہبقع، انب ایب امکل، رضحت ہبلعث نب ایب امکل :  رافی

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

  

 ؿرگفی رےنھک اک ایب :   ابب

 تیھک افر ابغ ںیم اپین انیل افر اپین رفےنک یک دقمار

     639    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عبذہ، مػيرہ بً عبذالزحنً، ابی عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

ًُ َعِبَذَة أَىَِبأَىَا اِلنُ  ثََيا أَِحَنُذ بِ ٌَّ َرُسوَل َحذَّ ظٔ أَ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ثَىٔی أَبٔی َع ًٔ َحذَّ ًُ َعِبذٔ الزَِّحَن ػٔيَرةُ بِ



 

 

َّی یَِبلَُؼ اِکَهِعَبئِن ثُهَّ یُزِٔس  ٌِ یُِنٔشَک َحً َه َقَضی فٔی َسِیٔل َمِضزُوٕر أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َل اِلَناَئ اہللٔ َػل

 نب دبعہ، ریغمہ نب دبعارلنمح، ایب رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ہی ادمح

 ہلصیف رفامای اپین رفےک رےھک اہیں کت ہک ونخٹں کت چنہپ اجےئ رھپ اپین وھچڑ دے۔

 ہلل نب رمعف نب اعصادمح نب دبعہ، ریغمہ نب دبعارلنمح، ایب رمعف نب بیعش، رضحت دبعا :  رافی

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 تیھک افر ابغ ںیم اپین انیل افر اپین رفےنک یک دقمار

     640    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومػلص، ؾـیل بً سلامیٌ، موسٰی بً عكبہ، اسحل بً یحٌٰی بً ولیذ، حرضت عبادہ بً ػامت :  راوی

ًٔ یَِحٌَی ًِ إِٔسَحَل بِ ًُ عُِكَبَة َع ثََيا ُموَسی بِ ٌَ َحذَّ ًُ ُسَلامِیَ ِیُل بِ ـَ ثََيا ُؾ ثََيا أَبُو اِلُنَػلِّٔص َحذَّ ًٔ  َحذَّ ًِ عَُباَدَة بِ ًٔ اِلَولٔیذٔ َع بِ

أمٔت أَ  ٌَّ اِْلَِعلَی َؾاِْلَِعلَیالؼَّ ِیٔل أَ ًِ الشَّ ٔب اليَِّخٔل ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقَضی فٔی ُُشِ ُب َقِبَل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َيَِشَ

ََٔی اِْلَِسَؿٔل الَّٔذی َیلٔیطٔ َوَن  ََٔی اِکَهِعَبئِن ثُهَّ یُزَِسُل اِلَناُئ إ َّی َتِيَكٔضَی اِلَحَوائُٔم أَِو َيِؿىَی اِْلَِسَؿٔل َویُتَِرُک اِلَناُئ إ َذلَٔک َحً

 اِلَناُئ 

ش، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، ااحسؼ نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث  ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ 

ل

 

ضع

اوب

 فاال ےنچنیس افر افرپ کت اپین رھب ےل رھپ اےنپ دعب ےن انےل ےس وجھکر ےک دروتخں وک ےنچنیس ںیم ہی ہلصیف رفامای افرپ فاال ےلہپ ےنچنیس رھپ ےچین

 فاےل ےک ےیل وھچڑ دے افر ہی ہلسلس اتلچ رےہ اہیں کت ہک بس ابغ ریساب وہ اجںیئ ای اپین متخ وہ اجےئ۔

ش، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اقحس نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث  :  رافی

ل

 

ضع

 اوب

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



 

 

  

 اپین یک میسقت

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اپین یک میسقت

     641    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہلل بً حرضت عوف مزنیابزاہیه بً ميذر، ابوجعذ، عبذالزحنً بً عبذاہلل، نثير بً عبذا :  راوی

 ًِ ًُ َعِبذٔ اہللٔ َع ًٔ بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ أَىَِبأَىَا أَبُو اِلَحِعذٔ َعِبُذ الزَِّحَن ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
ًٔ َعِوٕف اِلُنزَنٔیِّ َحذَّ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ ٔ بِ  َنثٔير

ٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػ  ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع أُ بٔاِلَخِیٔل یَِوَو ؤِردٔصَاَع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یَُبذَّ  ل

اربا،می نب رذنر، اوبدعج، دبعارلنمح نب دبع اہلل، ریثک نب دبعاہلل نب رضحت وعػ زمین رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

 بج وھگڑے اپین الپےن ےک ےیل الںیئ اجںیئ وت اگل اگل الےئ اجںیئ ۔

 اربا،می نب رذنر، اوبدعج، دبعارلنمح نب دبعاہلل، ریثک نب دبعاہلل نب رضحت وعػ زمین :  یراف

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 اپین یک میسقت

     642    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً جعَف، موسٰی بً داوئذ، محنذ بً مشله، عنزو بً دیيار، ابی طعظاء، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ َعنِ  ائٔفٔیُّ َع
ًُ ُمِشلٕٔه اللَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َداُوَد َحذَّ ثََيا ُموَسی بِ ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًٔ دٔیَيارٕ َحذَّ ًِ أَبٔی  زٔو بِ َع



 

 

َه کُلُّ َقِشٕه ُقٔشَه فٔی اِلَحا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ِعَثأئ َع ٔة َؾُضَو َعلَی َما ُقٔشَه َوکُلُّ الظَّ صٔلٔیَّ

 َقِشٕه أَِدَرَنطُ اِْلِٔسََلُو َؾُضَو َعلَی َقِشٔه اِْلِٔسََلؤ 

ء ء، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج  ابعس نب رفعج،

 

س
غ

 

ص
ومٰیس نب داؤد، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، ایب 

 میسقت اجتیلہ ںیم وہ یک فہ ایس رپ ربرقار رےہ ی افر وج میسقت االسؾ ےک دعب وہی وت فہ االسیم اوصولں ےک اطمقب وہی۔

ء ء، رضحت انب ابعسابعس نب رفعج، ومٰیس نب دا :  رافی

 

س
غ

 

ص
 فدئ، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، ایب 

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

  

 ونکںی اک رحمی

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 ونکںی اک رحمی

     643    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ولیذ بً عنزو بً سیهً، محنذ بً عبذاہلل بً مثىی، حشً بً محنذ بً ػباح، عبذالوہاب بً علاء، اسناعیل،  :  راوی

 حشً، حرضت عبذاہلل بً مػؿل

ثَ  ًٔ اِلُنَثىَّی ح و َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ُسَهيِٕن َحذَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ بَّاحٔ َحذَّ ًٔ الؼَّ ًُ ُمَحنَّذٔ بِ ًُ بِ َيا اِلَحَش

ًٔ مُ  ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ثََيا إِٔسَنٔعیُل اِلَنکٔیُّ َع
ََ َحذَّ ًُ َعَلإئ َقا ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٕل أَ َػؿَّ

ًِ َحََفَ بِْٔزّ  َه َقاَل َم ٌَ ذَٔراّعا َعَلّيا لَٔنأطَيتٔطٔ َوَسلَّ  ا َؾَلُط أَِرَبُعو

، دمحم نب دبعاہلل نب ینثم، نسح نب دمحم نب ابصح، دبعاولاہب نب اطعء، اامسلیع، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم 

 

ن

ن ک
ص

فدیل نب رمعف نب 

وت اچسیل اہ ھت ہگج اس ےک رگد اجونر اھٹبےن ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن ونکاں وھکدا 

 ےک ےیل اس )وھکد ےن فاےل( یک وہی۔



 

 

، دمحم نب دبعاہلل نب ینثم، نسح نب دمحم نب ابصح، دبعاولاہب نب اطعء، اامسلیع، نسح، رضحت دبعاہلل  :  رافی

 

ن

ن ک
ص

فدیل نب رمعف نب 

 نب لفغم

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 ونکںی اک رحمی

     644    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سہل بً ابی ػػذی ، ميؼور بً ػكير، ثابت ، محنذ ، ىاؾع، ابوغالب ، ابوسعیذ ْذری :  راوی

ًُ أَبٔی ال ثََيا َسِضُل بِ ًِ أَبٔی َسٔعیذٕ َحذَّ ًِ ىَاؾٕٔع أَبٔی غَالٕٔب َع ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ثََيا ثَابُٔت بِ ٕ َحذَّ ًُ ُػَكيِر ثََيا َمِيُؼوُر بِ ِػٔذیِّ َحذَّ  ؼُّ

ٔ َمذُّ رَٔطائَٔضا یُه اِلبِْٔز َه َْحٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اِلُخِذرٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 رز، تبن  ، دمحم ، انعف، اوباغبل ، اوبدیعس دخری ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع لہس نب ایب دغصی ، وصنم
یقی
ر نب 

 فملس ےن اراشد رفامای ونکںی اک رحمی فاہں کت وہاگ اہجں کت اس یک ریس اجےئ

 رز، تبن  ، دمحم ، انعف، اوباغبل ، اوبدیعس دخری :  رافی
یقی
 لہس نب ایب دغصی ، وصنمر نب 

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

  

 درتخ اک رحمی

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اک رحمی



 

 

     645    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

سٰی بً عكبہ، اسحل بً یحٌٰی ابً ولیذ، حرضت عبادہ بً عبذربہ بً ْالذ، ابومػلص، ؾـیل بً سلامیٌ، مو :  راوی

 ػامت

ثََيا مُ  ٌَ َحذَّ ًُ ُسَلامِیَ ِیُل بِ ـَ ثََيا اِلُؿ َنيِرٔیُّ أَبُو اِلُنَػلِّٔص َحذَّ الٕٔذ اليُّ َْ  ًُ ثََيا َعِبُذ َربِّطٔ بِ ًُ َحذَّ بََرنٔی إِٔسَحُل بِ ِْ ًُ عُِكَبَة أَ وَسی بِ

 ًِ ًٔ اِلَولٔیٔذ َع َه َقَضی فٔی اليَِّخَلةٔ َواليَِّخَلَتئِن َواَیِحٌَی بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل أمٔت أَ ًٔ الؼَّ ََلثَةٔ عَُباَدَة بِ لثَّ

ًِ اِْلَِسؿَ  ًِ أُوَلئَٔک ٔم ٌَّ لٔکُلِّ ىَِخَلٕة ٔم ٌَ فٔی حُُكؤم َذلَٔک َؾَكَضی أَ ُجٔل فٔی اليَِّخٔل َؾَیِخَتلُٔؿو یْه َلَضالرٔلَّ  ٔل َمِبَلُؼ َجزٔیٔذَصا َْحٔ

ش، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، ااحسؼ نب ٰییحی انب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث  ےس رفاتی ےہ ہک 

ل

 

ضع

دبعرہب نب اخدل، اوب

ےک وہں افر اؿ ےک  رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای وجھکر ےک اکی دف نیت دروتخں ںیم وج یسک ابغ ںیم اکی رمد

 وقحؼ ںیم االتخػ وہ اجےئ آپ ےن ہی ہلصیف رفامای ہک رہ درتخ ےک ےچین اینت یہ زنیم ےلم ی اہجں کت اس یک اشںیخ یلیھپ وہں ۔

ش، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اقحس نب ٰییحی انب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث  :  رافی

ل

 

ضع

 دبعرہب نب اخدل، اوب

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

  

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 درتخ اک رحمی

     646    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سہل بً ابی ػػذی، ميؼور بً ػكير، ثابت بً محنذ، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا َس  ًٔ عُنَ َحذَّ ًِ ابِ ٕذ اِلَعِبٔذیُّ َع ًُ ُمَحنَّ ثََيا ثَابُٔت بِ ٕ َحذَّ ًُ ُػَكيِر ثََيا َمِيُؼوُر بِ ِػٔذیِّ َحذَّ ًُ أَبٔی الؼُّ َز َقاَل َقاَل َرُسوُل ِضُل بِ

یُه اليَِّخَلةٔ َمذُّ َجزٔیٔذصَا َه َْحٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

 
ی
 رز، تبن  نب دمحم، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وجھکر ےک درتخ اک ااحہط لہس نب ایب دغصی، وصنمر نب 

قی



 

 

 فاہں کت وہاگ اہجں کت اس یک اشںیخ ںیلیھپ ۔

 رز، تبن  نب دمحم، رضحت انب رمع :  رافی
یقی
 لہس نب ایب دغصی، وصنمر نب 

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

  

 وج اجدیئاد ےچیب افر اس یک تمیق ےس اجدیئاد ہن رخدیے۔

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

 وج اجدیئاد ےچیب افر اس یک تمیق ےس اجدیئاد ہن رخدیے۔

     647    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نیع، اسناعیل بً ابزاہیه بً مہاجز، عبذالنلک بً عنير، حرضت سعیذ بً ْحیثابوبْک بً ابی طيبہ، و :  راوی

ًِ عَ  ٕ َع ًٔ ُمَضأجز ًُ إٔبَِزاصٔیَه بِ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َسٔعیذٔ َحذَّ ٕ َع ًٔ عَُنيِر ِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ

یِٕث َقاَل  ًٔ ُْحَ ٔ  بِ ًِ بَاَع َداّرا أَِو َعَكاّرا َؾَلِه یَِحَعِل ثََنَيطُ ف َه َيُكوُل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ی ٔمِثلٔطٔ کَا

ًُ َعِبٔذ الِ  ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ یَُباَرَک ؾٔیطٔ َحذَّ  ٌِ ًٔ َقنّٔيا أَ ًُ إٔبَِزاصٔیَه بِ ثَىٔی إِٔسَنٔعیُل بِ َنحٔیٔذ َحذَّ

ًِ الئَّيیِّ َػ  یِٕث َع ًٔ ُْحَ ًِ أَْٔیطٔ َسٔعیٔذ بِ یِٕث َع ًٔ ُْحَ ًِ َعِنزٔو بِ ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ ٕ َع َه ٔمِثَلطُ ُمَضأجز َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ل

 اربا،می نب اہمرج، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت دیعس نب رحثی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع نب

رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس وج رھگ ای اجدیئاد رففتخ رکے رھپ تمیق وک اس یسیج زیچ )اجدیئاد ای اکمؿ رخدیےن( ںیم ہن رصػ 

 ی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔رکے وت فہ اس القئ ےہ ہک اس ںیم اس ےک ےیل ربتک ہن وہ۔ دفرس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع نب اربا،می نب اہمرج، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت دیعس نب رحثی :  رافی

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

  



 

 

 رگفی رےنھک اک ایبؿ :   ابب

  افر اس یک تمیق ےس اجدیئاد ہن رخدیے۔وج اجدیئاد ےچیب

     648    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہظاو بً عنار، عنزو بً راؾع، مزواٌ بً معاویہ، ابومالک، یوسـ بً مینوٌ، ابوعبیذہ بً ، حرضت حذيؿہ بً  :  راوی

 یناٌ

إر َوَعِنزُو بِ  ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ـَ بِ ًِ یُوُس َخعٔیُّ َع
ثََيا أَبُو َمالٕٔک اليَّ ًُ ُمَعاؤیََة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ََ َحذَّ ًُ َراؾٕٔع َقا

َّی اہللُ  ٌٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ اِلامَیَ ًِ أَبٔیطٔ حَُذِيَؿَة بِ ًٔ حَُذِيَؿَة َع ًِ أَبٔی عُبَِیَذَة بِ ٌٕ َع ًِ بَاَع َداّرا  َعَلِیطٔ َوَس َمِیُنو َه َم لَّ

 َوَلِه َیِحَعِل ثََنَيَضا فٔی ٔمِثلَٔضا َلِه یَُباَرِک َلطُ ؾٔیَضا

اشہؾ نب امعر، رمعف نب راعف، رمفاؿ نب اعمفہی، اوبامکل، ویفس نب ومیمؿ، اوب دیبہ نب ، رضحت ذحہفی نب امیؿ ایبؿ رفامےت ںیہ 

ے افر اس یک تمیق دفرسا رھگ فریغہ رخدیےن ںیم رصػ ہن رکے وت اس ےک ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای وج رھگ رففتخ رک

 ےیل ربتک ہن وہی۔

 اشہؾ نب امعر، رمعف نب راعف، رمفاؿ نب اعمفہی، اوبامکل، ویفس نب ومیمؿ، اوب دیبہ نب ، رضحت ذحہفی نب امیؿ :  رافی

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

  

 ہعفش اک ایبؿ : ابب

 ریغ وقنمہل اجدیئاد رففتخ رکے وت اےنپ رشکی وک االطع دے

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ریغ وقنمہل اجدیئاد رففتخ رکے وت اےنپ رشکی وک االطع دے

     649    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، ابوزبير، حرضت جابزہظاو بً عنار :  راوی

 ِ ًِ أَبٔی الزُّبَي ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّأح َقا ًُ الؼَّ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َحذَّ ًِ َجابٔز ٔ َع ر

َه َم  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ یٔهطٔ َػل َّی َيِعزَٔؿَضا َعلَی َُشٔ  ًِ کَاىَِت َلطُ ىَِخْل أَِو أَِرْق َؾََل یَبٔیُعَضا َحً

اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج اک وجھکرفں اک ابغ ای 

  رففتخ ہن رکے۔زنیم وہ وت فہ اےس اےنپ رشکی رپ شیپ رکےن ےس لبق

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

 ریغ وقنمہل اجدیئاد رففتخ رکے وت اےنپ رشکی وک االطع دے

     650    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً سياٌ، ابً ساله، یزیذ بً ہاروٌ، ُشیک، سناک، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

یْک  ٌَ أَىَِبأَىَا َُشٔ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ََ َحذَّ ًُ َسالٕٔه َقا ٌَ َواِلَعََلُئ بِ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُذ بِ ًٔ  َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًِ ٔسَنإک َع َع

ًِ کَاىَِت َلُط أَِرْق َؾأََراَد بَِیَعَضا َؾِلَیِعزِٔؿَضا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َم ًِ الئَّيیِّ َػل ٔ  َعبَّإض َع  َعلَی َجارٔظ

رفاتی ےہ ہک یبن ےن اراشد رفامای سج یک ادمح نب انسؿ، انب اسمل، زیدی نب اہرفؿ، رشکی، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس 

 زنیم وہ افر فہ اےس انچیب اچےہ وت اےس اےنپ زپفیس رپ شیپ رکے۔



 

 

 ادمح نب انسؿ، انب اسمل، زیدی نب اہرفؿ، رشکی، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 زپفس یک فہج ےس ہعفش اک ااقحتسؼ

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

 زپفس یک فہج ےس ہعفش اک ااقحتسؼ

     651    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عثناٌ بً ابی طيبہ، ہظیه ، عبذالنلک، علاء، حرضت جابز :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبةَ  ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َحذَّ ٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َجابٔز ًِ َعَلإئ َع ثََيا صَُظِیْه أَىَِبأَىَا َعِبُذ اِلَنلٔٔک َع  َحذَّ

يُكُضَنا َواحّٔذا ٌَ رَطٔ ٌَ غَائّٔبا إَٔذا کَا ٌِ کَا ٔ ٔ یَِيَتٔوزُ بَٔضا َوإ َه اِلَحاُر أََحلُّ بُٔظِؿَعةٔ َجارٔظ  َوَسلَّ

ایب ہبیش، میشہ ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای زپفیس ےک ہعفش اک زایدہ دقحار ےہ اس امثعؿ نب 

 ےک ہعفش اک ااظتنر ایک اجےئ اگ ارگہچ فہ اغ،ب وہ رشبہکیط اؿ دفونں اک راہتس اکی وہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، میشہ ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

 زپفس یک فہج ےس ہعفش اک ااقحتسؼ

     652    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 يہ، ابزاہیه بً میرسہ، عنزو بً ُشیذ، حرضت ابوراؾعابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، سؿیاٌ بً عيي :  راوی

ًِ إٔبَِزا ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ًِ َعِنزٔو بِ َة َع ًٔ َمِیرَسَ صٔیَه بِ

ٌَّ اليَّئ  ًِ أَبٔی َراؾٕٔع أَ یٔذ َع ٔ
َه َقاَل اِلَحاُر أََحلُّ بَٔشَكبٔطٔ الَشَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  یَّ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، اربا،می نب رسیمہ، رمعف نب رشدی، رضحت اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

ع رک ےک ےل۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای زپفیس زایدہ دقحار ےہ زندیکی

ُ

 

ص

  یک فہج ےس )ہک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، اربا،می نب رسیمہ، رمعف نب رشدی، رضحت اوبراعف :  رافی

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

  

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

  ہعفش اک ااقحتسؼزپفس یک فہج ےس

     653    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، حشين ، معله، عنزو بً طعیب، عنزو بً حرضت ُشیذ بً سویذ :  راوی

ًِ حَُشيِٕن  ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ ُسَویِٕذ َحذَّ یٔذ بِ ٔ
ًٔ الَشَّ ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ اِلُنَعلِّٔه َع

 ََّ ٔ ْک إ ََ ُٔشِ ًٔ ُسَویِٕذ َقاَل ُقِلُت َیا َرُسوَل اہللٔ أَِرْق َلِیَص ؾٔیَضا ْٔلََحٕذ قِٔشْه َو یٔذ بِ ٔ
ًِ أَبٔیطٔ الَشَّ  اِلحَٔواُر َقاَل اِلَحاُر أََحلُّ َع

 بَٔشَكبٔطٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، نیسح ، ملعم، رمعف نب بیعش، رمعف نب رضحت رشدی نب نکدی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل 

ےک رنکؽ اکی زنیم ںیم یسک اک ہصح ہ ںی وکیئ یھب رشکی ہ ںی اہتبل زپفیس ےہ آپ ےن اراشد رفامای اسمہہی زندیکی یک فہج ےس زایدہ 

 دقحار ےہ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، نیسح ، ملعم، رمعف نب بیعش، رمعف نب رضحت رشدی نب نکدی :  رافی

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

  

 بج دح رقمر وہاجےئ وت ہعفش ہ ںی وہاتکس

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

  ہ ںی وہاتکسبج دح رقمر وہاجےئ وت ہعفش

     654    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، عبذالزحنً بً عنز، ابوعاػه، مالک بً اىص، زہزی، سعیذ بً مشیب، ابی سلنہ بً  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ عبذالزحنً،

 ًُ ًٔ بِ ًُ َیِحٌَی َوَعِبُذ الزَِّحَن ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحذَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َحذَّ ََ َحذَّ عَُنَز َقا

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ٔب َوأَبٔی َسَلَنَة بِ ِؿَع اِلُنَشیَّ َه َقَضی بٔالظُّ ٔة ؾامَٔی َلِه ُيِكَشِه لَّ

ًِ َم  ثََيا أَبُو َعأػٕه َع ِضَزانٔیُّ َحذَّ
ادٕ اللِّ ًُ َحنَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َؾإَٔذا َوَقَعِت اِلُحُذودُ َؾََل ُطِؿَعَة َحذَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع الٕٔک َع

ًِ اليَّئ  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع ٔب َوأَبٔی َسَلَنَة َع ًُ اِلُنَشیَّٔب ُمزَِسْل َوأَبُو اِلُنَشیَّ َه ىَِحَوُظ َقاَل أَبُو َعأػٕه َسٔعیُذ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ یِّ َػل

ٔؼْل  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة ُمتَّ  َسَلَنَة َع

رہریہ ےس دمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب رمع، اوباعمص، امکل نب اسن، زرہی، دیعس نب بیسم، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوب

ع اک ہلصیف اس اجدیئاد ںیم رفامای وج ایھب میسقت ہ ںی وہیئ افر بج دحنی رقمر وہ اجںیئ وت اب وکیئ 

ُ

 

ص

رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 

ع ہ ںی وہاتکس۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔ ذموکرہ رفاتی ےس لصتم ےہ۔

ُ

 

ص

 

 ، امکل نب اسن، زرہی، دیعس نب بیسم، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہدمحم نب ٰییحی، دبعارلنمح نب رمع، اوباعمص :  رافی

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



 

 

  

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

 بج دح رقمر وہاجےئ وت ہعفش ہ ںی وہاتکس

     655    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً جزاح، سؿیاٌ بً عيييہ، ابزاہیه بً میرسہ، عنزو بً ُشیذ، حرضت ابوراؾع :  راوی

 ٔ ًِ َعِنز َة َع ًٔ َمِیرَسَ ًِ إٔبَِزاصٔیَه بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ اِلَحزَّاحٔ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ یٔذ عَ َحذَّ ٔ ًٔ الَشَّ ًِ أَبٔی َراؾٕٔع َقاَل و بِ

 ٌَ یُک أََحلُّ بَٔشَكبٔطٔ َما کَا ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه الَشَّ  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

دبع اہلل نب رجاح، ایفسؿ نب ہنییع، اربا،می نب رسیمہ، رمعف نب رشدی، رضحت اوبراعف رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رشکی 

 دقحار ےہ اےنپ زندکی وہےن یک فہج ےس وکیئ یھب زیچ وہ۔ )ہعفش اک( زایدہ

 دبعاہلل نب رجاح، ایفسؿ نب ہنییع، اربا،می نب رسیمہ، رمعف نب رشدی، رضحت اوبراعف :  رافی

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

  

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

 ر وہاجےئ وت ہعفش ہ ںی وہاتکسبج دح رقم

     656    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عبذالززام، معنز، زہزی، ابی سلنہ، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ًِ الزُّ  ٕ َع ًِ َمِعَنز أم َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََّنا َجَعَل َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل إٔى ٔ بِ ًِ َجابٔز ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع صِزٔیِّ َع

ِؿَعَة فٔی کُلِّ َما َلِه يُِكَشِه َؾإَٔذا َوَقَعِت اِلُحُذودُ َورُصِّ  َه الظُّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُم َؾََل ُطِؿَعةَ َرُسوُل اہللٔ َػل ُ ُّْ  َؾِت ال



 

 

ارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب ہملس، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رہ اس زیچ وک اقلب ہعفش دمحم نب ٰییحی، دبع

رقار دای وج ایھب میسقت ہ ںی وہیئ افر بج دحںی رقمر وہںیئگ افر راےتس دجا دجا وہےئگ وت اب )رشتک یک اینبد رپ( وکیئ ہعفش ہ ںی 

 وہاتکس۔

 ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب ہملس، رضحت اجرب نب دبعاہللدمحم نب ٰییحی :  رافی

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

  

 بلط ہعفش

 ہعفش اک ایبؿ :   ابب

 بلط ہعفش

     657    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نذ بً بظار، محنذ بً حارث، محنذ بً عبذالزحنً، حرضت ابً عنزمح :  راوی

 ٔ ًٔ اِلبَِیَلَنان ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ اِلَحارٔٔث َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َحذَّ ًِ ابِ ًِ أَبٔیطٔ َع یِّ َع

َّی اہللُ ِؿَعُة َنَحلِّ اِلٔعَكالٔ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل   َعَلِیطٔ َوَسلََّه الظُّ

دمحم نب اشبر، دمحم نب احرث، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای ہعفش ان ے ےہ ح ےس 

 افٹن یک ریس وھکانل۔

 انب رمعدمحم نب اشبر، دمحم نب احرث، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت  :  رافی

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

  



 

 

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ : ابب

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 بلط ہعفش

     658    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، محنذ بً عبذالزحنً، حرضت ابً عنزسویذ بً سعیذ، محنذ بً حارث :  راوی

ًٔ اِلبَِیَلنَ  ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ اِلَحارٔٔث َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َسٔعیٕذ َقاَل َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًٔ عَُنزَ َحذَّ ًِ ابِ ًِ أَبٔیطٔ َع انٔیِّ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ََ لَٔػائٕٔب َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٕ َو ََ لَٔؼػٔير أئ َو َ
یٕک إَٔذا َسَبَكُط بٔالَشِّ یٕک َعلَی َُشٔ ََ ُطِؿَعَة لََٔشٔ  َه 

نکدی نب دیعس، دمحم نب احرث، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای اکی رشکی وک 

  ےلہپ رخدی ےل افر ہن مک نس وک افر ہن اغ،ب وک۔دفرسے رشکی رپ ہعفش اک قح ہ ںی بج فہ اس ےس

 نکدی نب دیعس، دمحم نب احرث، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 دشمگہ افٹن ، اگےئ افر رکبی

 ؿدشمگہ زیچفں اک ایب :   ابب

 دشمگہ افٹن ، اگےئ افر رکبی

     659    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً مثىی، یحٌٰی بً سعیذ، حنیذ، حشً، مْف بً حرضت عبذاہلل بً طخير :  راوی



 

 

ًِ حَُنِیٕذ اللَّ  ًُ َسٔعیٕذ َع ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ اِلُنَثىَّی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحذَّ ير خِّ ًٔ الظِّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٔف بِ ِّ َْ ًِ ُم ًٔ َع ًِ اِلَحَش ؤیٔل َع

ُم اليَّارٔ  ُة اِلُنِشلٔٔه َْحَ َه َؿالَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  َع

رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای املسمؿ یک دشمگہ زیچ دمحم نب ینثم، ٰییحی نب دیعس، دیمح، نسح، رطمػ نب رضحت دبعاہلل نب ریخش 

 )وخد اامعتسؽ رکےن یک تین ےس ااھٹ انیل( دفزخ یک یتلج وہیئ آگ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، ٰییحی نب دیعس، دیمح، نسح، رطمػ نب رضحت دبعاہلل نب ریخش :  رافی

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

  

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 دشمگہ افٹن ، اگےئ افر رکبی

     660    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، یحٌٰی بً سعیذ، ابوحیاٌ، ؿحاک، ْال بً حرضت ميذر بً جزیز :  راوی

ًُ َبظَّ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحذَّ ًٔ َجز اُل اِلُنِئذرٔ بِ َْ اُک  حَّ َـّ ثََيا ال ٌَ التَِّیِٔمُّ َحذَّ ا ثََيا أَبُو َحیَّ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًِ إر َحذَّ ٕ َع یز

َصا َؾَكاَل  ّة أَىَِْکَ أَی َبرَقَ اَحِت اِلَبرَقُ َُفَ ٕ َقاَل ُنِيُت َمَع أَبٔی بٔاِلَبَوازٔیٔخ َُفَ ًٔ َجزٔیز ْة َلحَٔكِت بٔاِلَبرَقٔ اِلُنِئذرٔ بِ َما صَٔذظٔ َقالُوا َبرَقَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكو َّی َتَواَرِت ثُهَّ َقاَل َسنِٔعَت َرُسوَل اہللٔ َػل َدِت َحً ٔ ُْ  َؿال  َقاَل َؾأََمَز بَٔضا َؾ
ََّ ٔ َة إ الَّ َـّ ََ یُِدؤی ال  ُل 

ک، اخؽ نب رضحت رذنر نب رجری رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ فادل ےک اس ھت وبازخی )انیم دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، اوبایحؿ، احض

ی اقمؾ( ںیم اھت ہک اگںیئ ںیلکن وت اوہنں ےن اکی اگےئ وک ایبنج ایخؽ ایک افر رفامای ہی اگےئ یسیک ےہ؟ ولوگں ےن اہک یسک یک اگےئ امہر

ؽ دای ایگ اہیں کت ہک فہ اگنوہں ےس افلھج وہیئگ رھپ رفامای ہک ںیم ےن اہلل اگویئں ںیم آا ی ےہ۔ آپ ےن مکح دای وت اےس اہکن رک اکن

 ےک رنکؽ وک ہی رفامےت انس دشمگہ زیچ وک اےنپ رھگ رمگاہ یہ الات ےہ۔

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، اوبایحؿ، احضک، اخؽ نب رضحت رذنر نب رجری :  رافی



 

 

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

  

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 دشمگہ افٹن ، اگےئ افر رکبی

     661    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

زیذ بً ْالذ  اسحل بً اسناعیل بً عَلء، سؿیاٌ بً عيييہ، یحٌٰی بً سعیذ، ربیعہ بً ابی عبذالزحنً، حرضت :  راوی

 جہىی

ًٔ َسعٔ  ًِ یَِحٌَی بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًٔ اِلَعََلٔئ اِْلَیِلٔیُّ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل بِ ثََيا إِٔسَحُل بِ
ًٔ أَبٔی َعِبٔذ َحذَّ ًِ َربٔیَعَة بِ یٕذ َع

الٕٔذ اِلحُ  َْ  ًٔ ًِ َزیِٔذ بِ ًِ یَزٔیَذ َمِوََی اِلُنِيَبٔعٔث َع ًٔ َع ًٔ الزَِّحَن ًِ َزیِٔذ بِ ثَىٔی َیزٔیُذ َع َضىٔیِّ َؾَلكٔیُت َربٔیَعَة َؾَشأَِلُتُط َؾَكاَل َحذَّ

َب َواِحَنزَّ  ـٔ ًِ َؿالَّةٔ اِْلٔبٔٔل َؾَػ َه َقاَل ُسئَٔل َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل الٕٔذ اِلحَُضىٔیِّ َع ِت َوِجَيَتاُظ َؾَكاَل َما َلَک َوَلَضا َْ

ًِ َؿالَّةٔ اِلَػَئه َمَع  ی یَِلَكاَصا َربَُّضا َوُسئَٔل َع
َّ َحَز َحً َكاُئ َتزٔدُ اِلَناَئ َوَتأِکُُل الظَّ ََّنا هَٔی َلَک َضا اِلٔحَذاُئ َوالشِّ ِذَصا َؾإٔى ُْ َؾَكاَل 

ِف عَٔؿاَػَضا َوؤکَائَ  َكَلةٔ َؾَكاَل ارِعٔ ًِ اللُّ ئِٔب َوُسئَٔل َع لِٔلَضا بَٔنالَٔک أَِو ْٔلَْٔیَک أَِو لٔلذِّ ِْ ََّ َؾا ٔ ٌِ اِعتُرَٔؾِت َوإ ِؾَضا َسَيّة َؾإٔ  َضا َورَعِّ

ااحسؼ نب اامسلیع نب العء، ایفسؿ نب ہنییع، ٰییحی نب دیعس، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، رضحت زدی نب اخدل  ینہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 افر آپ ےک ر رار ابمرک رسخ وہےئگ افر رفامای ںیہمت اس ےس دشمگہ افٹن ےل ےنیل ےک قلعتم درایتف ایک ایگ آپ ہصغ ںیم آےئگ

ےس ایک رغض اس ےک اپس اس اک وجات ےہ افر زیکشمہ افر فہ وخد اپین رپ اج رک اپین اتیپ ےہ افر دروتخں ےک ےتپ اھکات ےہ اہیں کت ہک 

 آپ ےن رفامای اےس ڑکپ ول فہ اہمتری ےہ اس اک امکل اس کت چنہپ اجےئ افر اےس ڑکپ ےل افر آپ ےس دشمگہ رکبی ےک قلعتم وپاھچ ایگ

ای اہمترے اھبیئ یک فرہن رھپ ڑیھبےیئ یک افر آپ یک دشمگہ زیچ ےک قلعتم وپاھچ ایگ آپ ےن رفامای اس یک یلیھت افر دنبنھ وک وخب اید 

 وہ۔ روھک افر اسؽ رھب اس یک ریہشت رکف ارگ وکیئ اےس اچہپؿ ےل وت کیھٹ فرہن اےنپ امؽ ںیم اشلم رکےتکس

 اقحس نب اامسلیع نب العء، ایفسؿ نب ہنییع، ٰییحی نب دیعس، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، رضحت زدی نب اخدل  ینہ :  رافی

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



 

 

  

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 یدشمگہ افٹن ، اگےئ افر رکب

     662    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذالوہاب، ْالذ، ابی عَلء، مْف، حرضت عیاق بً حنار :  راوی

أئ  الٕٔذ اِلَحذَّ َْ  ًِ َكفٔیُّ َع
ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب الثَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ًِ عَٔیأق بِ ٕف َع ِّ َْ ًِ ُم ًِ أَبٔی اِلَعََلٔئ َع َع

ًِ َوَجَذ لَُكَلّة َؾِلُیِظضِٔذ َذا َعِذٕل أَِو َذَوِی  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ََ یَهُِتِه حَٔنإر َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِّرُِظ َو ََ يَُػي  َعِذٕل ثُهَّ 

ٌِ َجاَئ َربَُّضا َؾُضَو أَ  ًِ َيَظاُئ َؾإٔ ََّ َؾُضَو َماُل اہللٔ یُِدتٔیطٔ َم ٔ  َحلُّ بَٔضا َوإ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاولاہب، اخدل، ایب العء، رطمػ، رضحت ایعض نب امحر رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ےسج دشمگہ زیچ 

رکے اےس اپھچےئ ہ ںی ارگ اس اک امکل آاجےئ وت فیہ اس اک  ےلم وت فہ اکی ای دف ددنیارفں وک وگاہ انبےل رھپ اس ںیم وکیئ دبتیلی ہن

 دقحار ےہ فرہن فہ اہلل اک امؽ ےہ اہلل ےسج اچےہ ددیے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاولاہب، اخدل، ایب العء، رطمػ، رضحت ایعض نب امحر :  رافی

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

  

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 دشمگہ افٹن ، اگےئ افر رکبی

     663    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ بً سلنہ بً نہیل، سویذ بً غؿلہ، زیذ بً ػوحاٌ، سلامیٌ بً ربیعہ، حرضت  :  راوی

 سویذ بً غؿلہ



 

 

ثَ  ًٔ َغَؿَلَة قَ َحذَّ ًِ ُسَویِٔذ بِ ًٔ ُنَضِیٕل َع ًِ َسَلَنَة بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ًٔ َيا َعلٔیُّ بِ ِجُت َمَع َزیِذٔ بِ اَل َِخَ

 ٔ َ ََ َّی إَٔذا ُنيَّا بٔاِلُعَذیِٔب اِلَتَكِلُت َسِوكّا َؾَكا ًٔ َربٔیَعَة َحً ٌَ بِ ٌَ َوَسِلَنا ا َقٔذِمَيا اِلَنٔذیَيَة أََتِیُت أُبَیَّ ُػوَحا ی أَِلكٔطٔ َؾأَبَِیُت َؾَلنَّ

َّی اہللُ  ُت َذلَٔک َلُط َؾَكاَل أََػِبَت اِلَتَكِلُت ٔمائََة دٔیَيإر َعلَی َعِضذٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ َنِعٕب َؾَذَِّکِ َه َؾَشأَِلُتطُ بِ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ِؾَضا َسَيّة ؾَ  ِؾَضا َؾَعزَِّؾُتَضا َؾَلِه أَٔجِذ أََحّذا َيِعزٔؾُضَ َؾَكاَل رَعِّ ِف َعزَِّؾُتَضا َؾَلِه أَٔجِذ أََحّذا َيِعزٔؾَُضا َؾَشأَِلُتطُ َؾَكاَل رَعِّ ا َؾَكاَل ارِعٔ

 ٔ ََّ َؾهَٔی َنَشب ٔ ًِ َيِعزُٔؾَضا َوإ ٌِ َجاَئ َم ِؾَضا َسَيّة َؾإٔ  یٔل َمالَٔک ؤَعائََضا َوؤکَائََضا َوَعَذَدَصا ثُهَّ رَعِّ

 َ، نکدی نب ہلفغ، زدی نب وصاحؿ، امیلسؿ نب رہعیب، رضحت نکدی نب ہلفغ ےتہک ںیہ ہک 
 ن 
کہ

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ نب ہملس نب 

زدی نب وصاحؿ افر امیلسؿ نب رہعیب ےک اس ھت ابرہ ایگ بج مہ ذعبی انیم ہگج رپ ےچنہپ وت ےھجم اکی وکڑا الم۔ دفونں رضحات ےن ےھجم اہک 

اےس کنیھپ دف ںیم ہن امان بج مہ دمہنی ےچنہپ وت ںیم ایب نب بعک یک دخث  ںیم احرض وہا افر ہی ابت اؿ ےس ذرک یک۔ رفامای مت ےن  ہک

درتس ایک۔ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم ےھجم نک ارشایفں ںیلم ںیم ےن آپ ےس درایتف ایک وت رفامای اسؽ 

رکف ںیم ےن اؿ یک ریہشت یک ےھجم وکیئ یھب ہن الم وج اؿ ارشںویفں ےک قلعتم اجاتن ںیم ےن رھپ درایتف ایک رفامای اؿ یک  رھب اؿ یک ریہشت

 امشر ریہشت زمدی رکف رھپ یھب ےھجم وکیئ ہن الم وج ارشںویفں ےک قلعتم اجاتن وت آپ ےن رفامای اس یک یلیھت افر دنبنھ وخب اچہپؿ ول افر اؿ وک

 رھب اؿ یک ریہشت رکف ارگ یئک اؿ وک اچہپےنن فاال آاجےئ وت کیھٹ فرہن فہ اہمترے امؽ یک رطح ےہ۔ رکول رھپ اسؽ

 َ، نکدی نب ہلفغ، زدی نب وصاحؿ، امیلسؿ نب رہعیب، رضحت نکدی نب ہلفغ :  رافی
 ن 
کہ

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ نب ہملس نب 

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

  

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 دشمگہ افٹن ، اگےئ افر رکبی

     664    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ً محنذ بً بظار، ابوبْک حيفی، ْحملہ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً وہب، ؿحاک بً عثناٌ، ساله، ابونرض، بَش ب :  راوی

 سعیذ، حرضت زیذ بً ْالذ جہىی



 

 

ثََيا َعبِ  ًُ یَِحٌَی َحذَّ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ ثََيا أَبُو بَِْکٕ اِلَحَيفٔیُّ ح و َحذَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َحذَّ ََ َحذَّ ًُ َوصِٕب َقا ُذ اہللٔ بِ

ثَىٔی َسالْٔه  ٔشیُّ َحذَّ ٌَ اِلرُقَ ًُ عُِثَنا اُک بِ حَّ َـّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ ال الٕٔذ اِلحَُضىٔیِّ أَ َْ  ًٔ ًِ َزیِٔذ بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ برُِسٔ بِ أَبُو اليَّرِضٔ َع

ٌِ َلِه  َصا َؾإٔ ٌِ اِعتُرَٔؾِت َؾأَدِّ ِؾَضا َسَيّة َؾإٔ َكَلٔة َؾَكاَل رَعِّ ًِ اللُّ َه ُسئَٔل َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِف عَٔؿاَػضَ  َػل ا ُتِعتََرِف َؾارِعٔ

َصا إَٔلِیطٔ  ٌِ َجاَئ َػاحٔبَُضا َؾأَدِّ  َوؤَعائََضا ثُهَّ کُِلَضا َؾإٔ

دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، احضک نب امثعؿ، اسمل، اوبرضن، رشب نب دیعس، رضحت زدی نب اخدل  ینہ 

وت رفامای اسؽ رھب اس یک ریہشت رکف ارگ وکیئ اےس اچہپؿ ےل وت  ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےس ہطقل ےک قلعتم درایتف ایک ایگ

اےس فہ دے دف افر ارگ وکیئ یھب اےس ہن اچہپےن وت اس یک یلیھت افر دنبنھ وک وخب اید روھک رھپ اےس رخچ رکول رھپ ارگ اس اک امکل 

 آاجےئ وت اس وک ادا رکف۔

دبعاہلل نب فبہ، احضک نب امثعؿ، اسمل، اوبرضن، رشب نب دیعس، رضحت زدی نب دمحم نب اشبر، اوبرکب یفنح، رحہلم نب ٰییحی،  :  رافی

 اخدل  ینہ

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

  

 وچاہ لب ےس وج امؽ اکنؽ الےئ فہ انیل

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 الےئ فہ انیلوچاہ لب ےس وج امؽ اکنؽ 

     665    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، محنذ بً ْالذ بً عثنہ، موسٰی بً يعكوب، عبذاہلل، حرضت مكذاد بً عنزو :  راوی

ثَىٔی ًٔ َعِثَنَة َحذَّ الٔذٔ بِ َْ  ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ یَِبُة  َحذَّ ًٔی َُقَ ثَِتىٔی َعنَّ
ًُ َيِعُكوَب الزَِّمعٔیُّ َحذَّ ُموَسی بِ

 ِ ًِ ُؿَباَعَة بِٔئت الزُّبَي بََرِتَضا َع ِْ ًٔ َعِنزٕو أَ یَنَة بِٔيَت اِلنِٔكَذادٔ بِ َضا َِّکٔ ٌَّ أُمَّ َد بِٔيُت َعِبٔذ اہللٔ أَ َُّط َِخَ ًٔ َعِنزٕو أَى ًِ اِلنِٔكَذادٔ بِ ٔ َع ر



 

 

ََّ فٔی اِلَیِوَم َذاَت یَِووٕ  ٔ ََ یَِذَصُب أََحُذصُِه فٔی َحاَجتٔطٔ إ ٌَ اليَّاُض  ََٔی اِلَبكٔیٔع َوصَُو اِلَنِكبََرةُ لَٔحاَجتٔطٔ َوکَا ََّنا یَِبَعزُ إ ََلثَةٔ َؾإٔى ئِن َوالثَّ

بَّة َؾبَِيَيَنا صَُو َجالْٔص لَٔحاَجتٔطٔ إٔذِ َر  َل َِخٔ َْ َد آَِخَ َنَنا َتِبَعزُ اِْلٔبُٔل ثُهَّ َد َل َؾأَِِخَ َْ ًِ ُجَِحٕ دٔیَياّرا ثُهَّ َد َد ٔم أَی ُجَزّذا أَِِخَ

َقَة  َقٕة َحِنَزاَئ َقاَل اِلنِٔكَذادُ َؾَشَلِلُت اِلَٔخِ َف ِٔخِ َد رَطَ َد َسِبَعَة َعََشَ دٔیَياّرا ثُهَّ أَِِخَ َّی أَِِخَ ِت َحً َؾَوَجِذُت ؾٔیَضا دٔیَياّرا َؾَتنَّ

 ٔ بََرصَا َؾكُ ثََناىَٔیَة َعََشَ د َْ بَرِتُطُ  ِْ َ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾأ َّی أََتِیُت بَٔضا َرُسوَل اہللٔ َػل ِجُت بَٔضا َحً ِذ َػَذَقَتَضا یَياّرا َؾََخَ ُْ ِلُت 

ََ َػَذَقَة ؾٔیَضا بَاَرَک اہللُ َلَک ؾٔیَضا ثُهَّ َقاَل َلَعلَّ  ََ َوالَّٔذی َیا َرُسوَل اہللٔ َقاَل اِرٔجِع بَٔضا  َک أَِتَبِعَت یََذَک فٔی اِلحَُِحٔ ُقِلُت 

َّی َماَت  َصا َحً ًَ آِٔخُ َمَک بٔاِلَحلِّ َقاَل َؾَلِه َيِؿ  أَِِّکَ

مہ، ومٰیس نب وقعیب، دبع اہلل، رضحت دقماد نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز فہ دمہنی ےک 

 

عب
دمحم نب اشبر، دمحم نب اخدل نب 

اضقء احتج ےک ےیل ےلکن افر اس فتق ولگ اضقء احتج ےک ےیل دف نیت رفز دعب یہ اجےت ےھت افر افوٹنں یک ربقاتسؿ عیقب یک رطػ 

رطح اینگنیمں رکےت ےھت ریخ فہ اکی فریاؿ ہگج ےچنہپ آپ اضق احتج ےک ےیل ےھٹیب وہےئ ےھت ہک داھکی اکی وچاہ لب ےس ارشیف اکنؽ 

ؽ الای ایس رطح فہ اکی اکی رک ےک رتسہ ارشایفں اکنؽ الای رھپ اکی رسخ رگن اک اڑھتیا رک الای رھپ لب ںیم ایگ افر اکی افر ارشیف اکن

اکنؽ رک الای۔ دقماد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس اڑھتیے وک ااھٹای وت اس ںیم یھب اکی ارشیف یھت وت )  ااھٹرہ ارشایفں وہںیئ فہ 

ےن آپ وک اسرا امرجا انسای۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ  ارشایفں ےل رک اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم احرض وہا افر ںیم

اس یک زوکة ےل ےیجیل آپ ےن رفامای ہی مت فاسپ ےل ول اس ںیم وکیئ زوکة ہ ںی اہلل ںیہمت اس ںیم ربتک دے رھپ آپ ےن رفامای اشدی 

 ےک ذرہعی زعت دی ںیم ےن لب ںیم مت ےن اس لب ںیم اہ ھت ڈاال وہاگ؟ ںیم ےن رعض ایک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ ےک قح

 اہ ھت ہ ںی ڈاال۔ رافی ےتہک ںیہ ہک دقماد ےک ااقتنؽ کت فہ ارشایفں متخ ہن وہںیئ )ویکہکن ربتک یک داع اہلل ےک رنکؽ ےن یک یھت( ۔

مہ، ومٰیس نب وقعیب، دبعاہلل، رضحت دقماد نب رمعف :  رافی

 

عب
 دمحم نب اشبر، دمحم نب اخدل نب 

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

  

 ےسج اکؿ ےلم

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےسج اکؿ ےلم

     666    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ی سلنہ، حرضت ابوہزیزہمحنذ بً مینوٌ، ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، سعیذ، اب :  راوی

ًِ الزُّ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ إر َقا ًُ َعنَّ ِّیُّ َوصَٔظاُو بِ ٌٕ اِلَنک ًُ َمِیُنو ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ َحذَّ ًِ َسٔعیٕذ َوأَبٔی َسَلَنَة َع صِزٔیِّ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  َسلََّه َقاَل فٔی الزِّکَازٔ اِلُخُنُص أَبٔی صَُزیَِزَة أَ

دمحم نب ومیمؿ، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد 

 رفامای اکؿ ںیم اپوچناں ہصح )تیب ااملؽ اک( ےہ۔

 زرہی، دیعس، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہدمحم نب ومیمؿ، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع،  :  رافی

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

  

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےسج اکؿ ےلم

     667    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اَسائیل، سناک، عْکمہ، حرضت ابً عباضنَص بً علی، ابواحنذ،  :  راوی

ًِ ا َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًِ ٔسَنإک َع ائٔیَل َع ًِ إَِٔسَ ثََيا أَبُو أَِحَنَذ َع ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل َحذَّ بِ

َه فٔی الزِّکَازٔ اِلخُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ُنُص اہللٔ َػل

رصن نب یلع، اوبادمح، ارسالیئ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای اکؿ ںیم اپوچناں 

 ہصح ےہ۔



 

 

 رصن نب یلع، اوبادمح، ارسالیئ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دشمگہ زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےسج اکؿ ےلم

     668    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً ثابت، يعكوب بً اسحام، سلامیٌ بً حیاٌ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ ثَابٕٔت اِلَحِحَذرٔیُّ َحذَّ  ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ َحذَّ ُث َع ٌَ َسنِٔعُت أَبٔی یَُحذِّ ا ًُ َحیَّ ثََيا َسلٔیُه بِ مٔیُّ َحذَّ ًُ إِٔسَحَل اِلَحرِضَ ثََيا َيِعُكوُب بِ

ٌَ َقِبَلهُِه َرُجْل اِطتََری َعَكا ًِ کَا ٌَ ؾٔیَن َه َقاَل کَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ َذصَٕب ّرا َؾَوَجَذ ؾٔیَضا َجزَّأَبٔی صَُزیَِزَة َع ّة ٔم

ََّنا بِٔعُتَک اِْلَِرَق بَٔنا ؾٔی َصَب َؾَكاَل الزَُّجُل إٔى ٔ ٔمِيَک الذَّ ََٔی َرُجٕل َؾَكاَل اِطتََریُِت ٔمِيَک اِْلَِرَق َوَلِه أَِطتَر َضا َؾَتَحاَنَنا إ

ْة َقاَل َؾأَىِٔهَحا اِلُػََلَو اِلَحارٔیََة َوِليُِئؿَكا َعلَی أَِنُؿٔشضَٔنا ٔمِيطُ َؾَكاَل أََکهَُنا َوَلْذ َؾَكاَل أََحُذصَُنا َٔی غََُلْو َوَقاَل اِْلَِخُ َٔی َجارٔیَ 

َقا  َوِلَيَتَؼذَّ

ادمح نب تبن ، وقعیب نب ااحسؼ، امیلسؿ نب ایحؿ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

ےن وکیئ زنیم رخدیی اس ںیم ےس نکےن اک اکی ڑھگا الم وت اس ےن اہک ںیم ےن مت ےس زنیم  رفامای مت ےس ےلہپ ولوگں ںیم اکی رمد

رخدیی ےہ نکان ہ ںی رخدیا وت اس ےن اہک ہک ںیم ےن ںیہمت وج ھچک زنیم ںیم ےہ اس تیمس زنیم  یچی ےہ ابآلرخ اوہنں ےن اکی 

وت اکی ےن اہک ریما اکی زلاک ےہ دفرسے ےن اہک ریمی اکی زلیک ےہ رسیتے رمد وک لصیف رہھٹاای افر اس ےن اہک ایک اہمتری افالد ےہ 

 اس ےن اہک اس زلےک افر زلیک یک آسپ ںیم اشدی رک دف افر فہ ایمں ویبی ہی نکان رخچ یھب رکںی افر دصہق یھب رکںی ۔

 ادمح نب تبن ، وقعیب نب ااحسؼ، امیلسؿ نب ایحؿ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ : ابب

 دمرب اک ایبؿ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دمرب اک ایبؿ

     669    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً محنذ، اسناعیل بً ابی ْالذ، سلنہ بً نہیل، علاء، حرضت جابزمحنذ بً عبذاہلل بً ىنير، علی  :  راوی

ثََيا إِٔسَنعٔ  ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ٕ َوَعلٔیُّ بِ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ َسَلَنَة بِ الٕٔذ َع َْ ًُ أَبٔی  یُل بِ

ًِ جَ  ًِ َعَلإئ َع ٔ ُنَضِیٕل َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَاَع اِلُنَذبَّز ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٕ أَ  ابٔز

 َ، اطعء، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص 
 ن 
کہ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اامسلیع نب ایب اخدل، ہملس نب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمرب اچیب۔

 َ، اطعء، رضحت اجربدمحم نب دبعا :  رافی
 ن 
کہ

 ہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اامسلیع نب ایب اخدل، ہملس نب 

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دمرب اک ایبؿ

     670    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی



 

 

ًٔ َعِبذٔ اہللٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ا  َقاَل َدبََّز َرُجْل ٔميَّا غََُلّم َحذَّ

اؤ َرُجْل  ًُ اليَّحَّ َه َؾاِطتََراُظ ابِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َلُط َماْل غَيِرُُظ َؾَباَعُط الئَّيیُّ َػل
ًِ بَىٔی َعٔذٓیٕ َوَلِه َیهُ   ٔم

دمرب رک دای اس  اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک مہ ںیم ےس اکی رمد ےن الغؾ وک

 الغؾ ےک العفہ اس ےک اپس ھچک امؽ ہن اھت وت یبن ےن اس دمرب الغؾ وک چیب دای اےس ونبدعی ےک اکی رمد انب احنؾ ےن رخدی ایل۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دمرب اک ایبؿ

     671    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عثناٌ بً ابی طيبہ، علی بً كبیاٌ، عبیذاہلل، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبةَ  ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا َّی اہللُ َعَلیِ  َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٌَ َع ًُ َهبَِیا ثََيا َعلٔیُّ بِ
َه َحذَّ طٔ َوَسلَّ

 َْ ًَ أَبٔی َطِيَبَة َيُكوُل صََذا  ٌَ َيِعىٔی ابِ لُٔث َقاَل ابًِ َماَجَة َسنِٔعُت عُِثَنا ًِ الثُّ ًِ َقاَل اِلُنَذبَّزُ ٔم َلأْ َيِعىٔی َحٔذیَث اِلُنَذبَّزُ ٔم

لُٔث َقاَل أَبُو َعِبذ اہللٔ َلِیَص َلطُ أَِػْل   الثُّ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، یلع نب ایبطؿ،  دیب اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای دمرب اہتیئ ںیم ےس آزاد وہاگ۔ اامؾ

 ایب ہبیش وک انس رفام رےہ ےھت دحثی دمرب )اہتیئ ےس آزاد وہاگ( اطخ ےہ۔ اوبدبع اہلل رفامےت ںیہ انب امہج رفامےت ںیہ ہک اامؾ امثعؿ نب

 ہک ہی ےب الص ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، یلع نب ایبطؿ،  دیباہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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



 

 

  

 اؾ فدل اک ایبؿ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اؾ فدل اک ایبؿ

     672    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، محنذ بً اسناعیل، ونیع، ُشیک، حشين بً عبذاہلل بً عبذاہلل بً عباض، عْکمہ، حرضت ابً  :  راوی

 عباض

ثََيا عَ  ًٔ َعِبٔذ اہللَٔحذَّ ًِ حَُشئِن بِ یْک َع ثََيا َُشٔ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َقا ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ًٔ لٔیُّ بِ ًٔ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ  بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ َه أَیَُّنا َرُجٕل َوَلَذِت أََمُتُط ٔمِيُط َؾهَٔی ُمِعَتَكْة َعبَّإض َع َسلَّ

ٕ ٔمِيطُ  ًِ دُبُز  َع

یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، رشکی، نیسح نب دبعاہلل نب دبعاہلل نب ابعس، رکعہم، رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

  افالد وہ اجےئ وت فہ ابدنی اس ےک )ااقتنؽ( دعب آزاد وہ اجےئ ی۔اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای سج رمد یک ابدنی ےس اس یک

 یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، رشکی، نیسح نب دبعاہلل نب دبعاہلل نب ابعس، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اؾ فدل اک ایبؿ

     673    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 احنذ بً یوسـ، ابوعاػه، ابوبْک ، حشين بً عبذاہلل، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ثَ  ثََيا أَبُو َعأػٕه َحذَّ ـَ َحذَّ ًُ یُوُس ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ َحذَّ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َع ًِ اِلُحَشئِن بِ َيا أَبُو بَِْکٕ َيِعىٔی اليَِّضَظلٔیَّ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل أَِعَتَكَضا ِت أُوُّ إٔبَِزاصٔیَه عِٔيَذ َرُسؤل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض َقاَل ذُِّٔکَ  َوَلُذَصا ابِ

اوبرکب ، نیسح نب دبع اہلل، رکعہم، رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ادمح نب ویفس، اوباعمص،

 ےک اپس رضحت اربا،می یک فادلہ اک ذترکہ وہا وت رفامای اےس اس ےک ےچب ےن آزاد رکادای۔

 ابعس ادمح نب ویفس، اوباعمص، اوبرکب ، نیسح نب دبعاہلل، رکعہم، رضحت انب :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اؾ فدل اک ایبؿ

     674    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز بً عبذاہللمحنذ بً یحٌٰی، اسحام بً ميؼور، عبذالززام، اب :  راوی

بَرَ  ِْ ًٔ ُجَزیِٕخ أَ ًِ ابِ أم َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ََ َحذَّ ًُ َمِيُؼوٕر َقا ًُ یَِحٌَی َوإِٔسَحُل بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحذَّ َُّط َسنَٔع َجابَٔز بِ ٔ أَى نٔی أَبُو الزُّبَيِر

ا ََ ىََزی بَٔذلَٔک بَأِّساَعِبٔذ اہللٔ َيُكوُل ُنيَّا ىَبٔیُع ََسَ َه ؾٔيَيا وَی  
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ دٔىَا َوالئَّيیُّ َػل ََ َضأت أَِو  رٔیََّيا َوأُمَّ

دمحم نب ٰییحی، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک یبن یک ایحت ہبیط ںیم مہ اینپ 

 فر اؾ فدل ولڈنویں وک رففتخ ایک رکےت ےھت افر اس ںیم ھچک رحج ہن ےتھجمس ےھت۔ابدنویں ا

 دمحم نب ٰییحی، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  



 

 

 بت اک ایبؿاکم

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اکمبت اک ایبؿ

     675    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً سعیذ، ابوْالذ، ابً عحَلٌ، سعیذ بً ابی سعیذ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيبَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ أَبٔی َسعٔ َحذَّ ًِ َسٔعیذٔ بِ ٌَ َع ًٔ َعِحََل ًِ ابِ الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو  ََ َحذَّ ًُ َسٔعیٕذ َقا یٕذ َة َوَعِبُذ اہللٔ بِ

ُضِه َحل  َعلَی اہللٔ عَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ثَََلثَْة کُلُّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِوىُطُ اِلَػازٔی فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َواِلُنکَاَتُب َع

ـَ  َعؿُّ  الَّٔذی یُزٔیُذ اِْلََداَئ َواليَّانُٔح الَّٔذی یُزٔیُذ التَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ رفامےت 

ان ے ںیہ ہک اؿ یک دمد رکان اہلل ےن اےنپ ذہم ےل راھک ےہ راہ دخا ںیم زلےن فاال افر فہ اکمبت الغؾ سج اک دؽ اتکن   ںیہ نیت صخش

 ادا رکےن اک ارادہ وہ افر فہ اشدی دشہ وج اپدکانم رانہ اچاتہ وہ۔

 رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اکمبت اک ایبؿ

     676    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یل، ححاد، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾابوِّکیب، عبذاہلل بً ىنير، محنذ بً ؾـ :  راوی



 

 

ًٔ ُط  ًِ َعِنزٔو بِ إد َع ًِ َححَّ ِیٕل َع ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ٕ َوُمَحنَّ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ظٔ َقاَل َحذَّ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع َعِیٕب َع

َّی اہللُ عَ  ََّ َعَِشَ أُوقٔیَّإت َؾُضَو َرقٔیْل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ ٕة َؾأَدَّاَصا إ  َلِیطٔ َوَسلََّه أَیَُّنا َعِبٕذ ُنوتَٔب َعلَی ٔمائَٔة أُوقٔیَّ

اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب لیضف، اجحج، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 

  نک افہیق ےک وعض اکمبت انبای ایگ رھپ اس ےن بس ادا رک دای رصػ دس افہیق رہ ایگ وت یھب فہ الغؾ ےہ۔رفامای سج الغؾ وک یھب

 اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب لیضف، اجحج، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اکمبت اک ایبؿ

     677    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، بيہاٌ، او النوميين حرضت او سلنہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّضَ َحذَّ ًِ أُوِّ َسَلَنَة أَى ٌَ َمِوََی أُوِّ َسَلَنَة َع ًِ ىَِبَضا ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا بََرِت َبَة َحذَّ ِْ ا أَ

ٌَ عِٔيَذُظ  ًَّ ُمکَاَتْب َوکَا ٌَ ْٔلِٔحَذاُن َُّط َقاَل إَٔذا کَا َه أَى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ی َؾِلَتِحَتحِٔب ٔمِيطُ َع  َما یَُددِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اہنبؿ، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس رفام  ںیہ ہک یبن ےن رفامای بج مت وعروتں ںیم ےس 

 یسک اک اکمبت وہ افر اس ےک اپس اانت وہ ہک فہ ادایگیئ رکےکس وت اےس اچےیہ ہک اکمبت ےس رپدہ رشفع رک دے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اہنبؿ، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکمبت اک ایبؿ

     678    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، ہظاو بً رعوہ، او النوميين سیذہ عائظہ :  راوی

 ًِ َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعائَٔظةَ َحذَّ َزِؤد الئَّيیِّ   أَبٔیطٔ َع

ٌَّ بَزٔیَزَة أََتِتَضا َوهَٔی ُمکَاَتَبْة َقِذ کَاَتَبَضا أَصِلَُضا َعلَی تِٔشٔع أََوإم  َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ َطاَئ أَصِلُٔک َعَذِدُت  َػل ٔ َؾَكاَلِت َلَضا إ

ُئ َٔی َقاَل َؾأََتِت أَ  ََ ٌَ اِلَو ّة َواحَٔذّة َوکَا ِت َعائَٔظُة َلُضِه َعذَّ َئ َلُضِه َؾَذَِّکَ ََ ٌِ َتِظتَرَٔن اِلَو ََّ أَ ٔ ِت َذلَٔک َلُضِه َؾأَبَِوا إ صَِلَضا َؾَذَِّکَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َه َؾَكاَل اِؾَعلٔی َقاَل َؾَكاَو الئَّيیُّ َػل
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ نَٔذ اہلَل َوأَثِىَی َه َؾَخَلَب اليَّاَض َؾحَ َذلَٔک لٔلئَّيیِّ َػل

ٕن َلِیَص فٔی نَٔتأب اہللٔ  وكّا َلِیَشِت فٔی نَٔتأب اہللٔ کُلُّ َُشِ ٌَ ُُشُ ٌَ َعَلِیطٔ ثُهَّ َقاَل َما بَاُل رَٔجإل َيِظتَرٔكُو ٌِ کَا ٔ  َؾُضَو بَاكْٔل َوإ

 ََ ُن اہللٔ أَِوثَُل َواِلَو ٕن نَٔتاُب اہللٔ أََحلُّ َوَُشِ ًِ أَِعَتَل ٔمائََة َُشِ  ُئ لَٔن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک ربریہ اؿ ےک اپس آیئ افر فہ اکمہبت یھت

 ہی اس ےک اموکلں ےن اےس اکمبت رک دای اھت ون افہیق ےک وعض رضحت اعہشئ ےن اس ےس اہک ارگ اہمترے امکل اچںیہ وت ںیم اہ ںی

 ادا رک دفں افر ریتا فالء ریمے ےیل وہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ ربریہ اےنپ اموکلں ےک اپس یئگ افر اؿ ےس ہی ابت ذرک یک 

ت

مب

 

ی کش

اعمفہض 

وت اوہنں ےن وبقؽ ہن ایک رگم اس رشط ےک اس ھت ہک فالء اؿ اموکلں ےک ےیل وہ۔ وت دیسہ اعہشئ ےن یبن ےس اس اک ذترکہ رفامای آپ ےن 

 ای مت ااسی رکول۔ رھپ یبن ڑھکے وہےئ افر آپ ےن ہبطخ دای اہلل یک دمح ف انثء رفامیئ رھپ رفامای ھچک رمدفں وک ایک وہا ہک ایسی رشںیرفام

ب رہھٹاےت ںیہ وج اہلل یک اتکب ںیم ہ ںی رہ فہ رشط وج اہلل یک اتکب ںیم ہ ںی فہ ابلط ےہ ارگہچ نک ابر فہ رشط رہھٹایئ وہ۔ اہلل یک اتک

 ایدہ القئ اابتع ےہ افر اہلل یک رشط وبضمط ف مکحتسم ےہ ہک فالء ایس ےئلیک ےہ وج آزاد رکے۔ز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

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

  

 الغؾ وک آزاد رکان



 

 

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ وک آزاد رکان

     679    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، ابومعاویہ، اعنع، عنزو بً مزہ ، ساله بً ابی جعذ، حرضت ُشحبیل بً سنم :  راوی

ثََيا أَ  یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ِنٔم َحذَّ ًٔ الشِّ ِحبٔیَل بِ ًِ ُُشَ ًٔ أَبٔی اِلَحِعذٔ َع ًِ َسالٔٔه بِ ًٔ ُمزََّة َع ًِ َعِنزٔو بِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع بُو ُمَعاؤَیَة َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َواِحَذِر َقا ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ثَِيا َع ًَ ُمزََّة َحذِّ َّی اہللُ َل َس َقاَل ُقِلُت کَٔهِعٕب یَا َنِعَب بِ نِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

ًِ اليَّارٔ یُِحزُٔئ کُلُّ َعِوٕه ٔمِيطُ بٔکُلِّ  ٌَ ؾٔکَاَنُط ٔم ًِ أَِعَتَل اِمَزأّ ُمِشلّٔنا کَا ًِ أَِعَتَل  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل َم َعِوٕه ٔمِيطُ َوَم

ًِ اليَّارٔ   یُِحزُٔئ بٔکُلِّ َعِوَنئِن ٔمِيُضَنا َعِوْه ٔمِيطُ اِمَزأََتئِن ُمِشلَٔنَتئِن کَاىََتا ؾٔکَاَنطُ ٔم

اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، رمعف نب رمہ ، اسمل نب ایب دعج، رضحت رشلیبح نب طمس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن بعک نب رمہ ےس 

 اہلل ےک رنکؽ وک ہی دروخاتس یک ہک ڑبی اایتحط ےس اکؾ ےتیل وہےئ ےھجم اہلل ےک رنکؽ یک وکیئ ابت انسےیئ۔ رفامای ہک ںیم ےن

رفامےت وہےئ انس سج ےن املسمؿ الغؾ وک آزاد ایک وت فہ الغؾ اس ےک دفزخ ےس اکٹھچرے اک ابثع وہاگ اس یک رہ ڈہی ےک دبہل ںیم 

)دفزخ یک آزادی ےک ےیل( اکیف ےہ افر وج دف املسمؿ ابدنویں وک آزاد رکے وت فہ دفونں ابدنایں دفزخ ےس اس یک الخیص اک ابثع 

 ں ی اؿ ںیم ےس رہ اکی یک دفڈہویں ےک دبہل ںیم اس یک اکی ڈہی اکیف وہی۔وہ

 اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، رمعف نب رمہ ، اسمل نب ایب دعج، رضحت رشلیبح نب طمس :  رافی

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

  

 آزاد رکےن اک ایبؿالغؾ  :   ابب

 الغؾ وک آزاد رکان

     680    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 احنذ بً سياٌ، ابومعاویہ، ہظاو بً رعوہ، ابی مزواح، حرضت ابوذر :  راوی

ًُ رُعِ  ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َحذَّ ٌٕ َحذَّ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ أَبٔی َذٓرٕ َقاَل ُقِلُت یَا َحذَّ ًِ أَبٔی ُمَزاؤٕح َع ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع

ُل َقاَل أَِنَؿُشَضا عِٔيَذ أَصِلَٔضا َوأَغََِلَصا ثََنّيا ـَ  َرُسوَل اہللٔ أَیُّ الزَِّقأب أَِؾ

ض ایک اے اہلل ےک رنکؽ وکؿ اس الغؾ ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، ایب رمفاح، رضحت اوبذر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رع

 الضف ےہ رفامای وج امکل ےک زندکی بس ےس سیفن فدنسپدیہ وہ افر تمیق ںیم بس ےس رگاں وہ۔

 ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، ایب رمفاح، رضحت اوبذر :  رافی

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

  

 وجرحمؾ رہتش دار اک امکل وہاجےئ وت فہ )رہتش دار( آزاد ےہ۔

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وجرحمؾ رہتش دار اک امکل وہاجےئ وت فہ )رہتش دار( آزاد ےہ۔

     681    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً ميؼور، محنذ بً بْک، حناد بً سلنہ، قتادہ، عاػه، حرضت سنزہ بً جيذبعكبہ بً مْکو، اسحل ب :  راوی

ًِ َحنَّ  ًُ بَِْکٕ اِلبُرَِسانٔیُّ َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ ًُ َمِيُؼوٕر َقا وٕ َوإِٔسَحُل بِ ًُ ُمِْکَ ثََيا عُِكَبُة بِ ًِ َقَتاَدَة َحذَّ ًٔ َسَلَنَة َع ٔ بِ اد

 ًِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش وٕ َؾُضَو ُْح  َوَعأػٕه َع ًِ َمَلَک َذا َرحٕٔه َمَِحَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َم ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ ُجِيَذٕب َع  َسُنَزَة بِ

ہبقع نب ورکؾ، ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب رکب، امحد نب ہملس، اتقدہ، اعمص، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن اراشد 

 ہتش دار اک امکل وہ اجےئ وت فہ رہتش دار آزاد ےہ۔رفامای وج رحمؾ ر

 ہبقع نب ورکؾ، اقحس نب وصنمر، دمحم نب رکب، امحد نب ہملس، اتقدہ، اعمص، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی



 

 

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

  

 اک ایبؿالغؾ آزاد رکےن  :   ابب

 وجرحمؾ رہتش دار اک امکل وہاجےئ وت فہ )رہتش دار( آزاد ےہ۔

     682    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 راطذ بً سعیذ، عبیذاہلل بً جَه، ؿنزہ بً ربیعہ، سؿیاٌ ، عبذاہلل بً دیيار، حرضت ابً عنز :  راوی

ًُ َسٔعیٕذ الزَّ  ثََيا َرأطُذ بِ ًِ َعِبذٔ َحذَّ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ًُ َربٔیَعَة َع ثََيا َؿِنَزةُ بِ ََ َحذَّ ًُ اِلَحِضٔه اِْلَىَِنأِطُّ َقا  اہللٔ ِملٔیُّ َوعُبَِیُذ اہللٔ بِ

ًِ َمَلَک َذا َرحٕٔه َمَِحَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًٔ دٔیَيإر َع  وٕ َؾُضَو ُْح  بِ

رادش نب دیعس،  دیب اہلل نب مھج، رمضہ نب رہعیب، ایفسؿ ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 

 اراشد رفامای وج رحمؾ رہتش دار اک امکل وہ اجےئ وت فہ آزاد ےہ۔

 ؿ ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمعرادش نب دیعس،  دیباہلل نب مھج، رمضہ نب رہعیب، ایفس :  رافی

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

  

 الغؾ وک آزاد رکان افر اس رپ اینپ دخث  یک رشط رہھٹاان

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہھٹاان الغؾ وک آزاد رکان افر اس رپ اینپ دخث  یک رشط

     683    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً معاویہ، حناد بً سلنہ، سعیذ بً جنہاٌ، حرضت سؿييہ ابوعبذالزحنً :  راوی



 

 

ًِ َسٔعیٔذ بِ  ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ُمَعاؤیََة اِلحَُنهٔیُّ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًٔ َقاَل َحذَّ ًِ َسٔؿيَيَة أَبٔی َعِبذٔ الزَِّحَن ٌَ َع ًٔ ُجِنَضا

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َما َعاَغ  ُذَو الئَّيیَّ َػل ِْ ٌِ أَ  أَِعَتَكِتىٔی أُوُّ َسَلَنَة َواِطتََركَِت َعلَیَّ أَ

ہ ء ؿ، رضحت ہنیفس اوبدبعارلنمح ےتہک
 م
ة

ںیہ ہک رضحت اؾ ہملس ےن ےھجم آزاد ایک افر  دبع اہلل نب اعمفہی، امحد نب ہملس، دیعس نب 

 ریمے اس ھت ہی رشط رہھٹایئ ہک ایحت ہبیط ںیم یبن یک دخث  رکفں ۔

ہ ء ؿ، رضحت ہنیفس اوبدبعارلنمح :  رافی
 م
ة

 دبعاہلل نب اعمفہی، امحد نب ہملس، دیعس نب 

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

  

 الغؾ ںیم اانپ ہصح آزاد رکان

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ںیم اانپ ہصح آزاد رکان

     684    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

، بظير بً ىہیک، ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً مشہز، محنذ بً بَش، سعیذ بً ابی رعوبہ، قتادہ، نرض بً اىص :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ

ًٔ أَبٔی  ًِ َسٔعیٔذ بِ ًُ بَِٔشٕ َع ُذ بِ ٕ َوُمَحنَّ ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ًِ اليَّرِضٔ بِ ًِ َقَتاَدَة َع وبََة َع رَعُ

ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة قَ  ًٔ ىَضٔیٕک َع ٔ بِ ًِ َبٔظير ًِ أَِعَتَل َنٔؼيّبا َلطُ فٔی َمِنلُوٕک أَِو أَىَٕص َع َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ًِ َلُط َماْل اِسُتِشعَٔی اِلَعِبُذ فٔی قٔینَ  ٌِ َلِه َیهُ ٌَ َلُط َماْل َؾإٔ ٌِ کَا ٔ ًِ َمالٔطٔ إ ََلُػطُ ٔم َْ  َلِیطٔ تٔطٔ َغيَِر َمِظُكوٕم عَ ٔطِكّؼا َؾَعَلِیطٔ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک

اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج صخش الغؾ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد رک دے وت اس رپ الزؾ ےہ ہک اس ےک ابیق وصحں وک یھب ڑھچاےئ اےنپ 

 ارگ اس ےک اپس امؽ وہ افر ارگ اس ےک اپس امؽ ہن وہ وت الغؾ اینپ )تمیق ادا رکےن ےک ےیل( تمیق یک دقبر زمدفری رکے امؽ ےس



 

 

 نکیل اس رپ تقشم ہن ڈایل اجےئ۔

 ریہنب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہ اوبرکب :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ںیم اانپ ہصح آزاد رکان

     685    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنزیحٌٰی بً حهیه، عثناٌ بً عنز، مال :  راوی

ًٔ عَُنزَ  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ًُ عَُنَز َحذَّ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ َّی َحذَّ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

کّا َلُط فٔی َعِبٕذ  ًِ أَِعَتَل ُٔشِ ًِ اِلَنأل َما اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ٌَ َلُط ٔم ٌِ کَا ٔ کَائَُط حَٔؼَؼُضِه إ أُقٔیَه َعَلِیطٔ بٔكٔیَنٔة َعِذٕل َؾأَِعَلي ُُشَ

ََّ َؾَكِذ َعَتَل ٔمِيُط َما َعَتَل  ٔ  َیِبلُُؼ ثََنَيُط َوَعَتَل َعَلِیطٔ اِلَعِبُذ َوإ

ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج الغؾ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد ٰییحی نب میکح، امثعؿ نب رمع، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع رفامےت 

رک دے وت اکی اعدؽ ددنیار اس یک تمیق اگلےئ رھپ ہی آزاد رکےن فاال ابیق رشاکء وک اؿ ےک وصحں یک دقبر ادایگیئ رکے رشبہکیط اس 

ػ اس یک رطػ ےس آزاد وصتمر وہاگ فرہن ےک اپس اانت امؽ وہ ہک اؿ ےک وصحں یک دقبر ادایگیئ رکےکس افر اس وصرت ںیم الغؾ رص

  انت ہصح اس ےن آزاد ایک فہ وت آزاد وہیہ اکچ۔

 ٰییحی نب میکح، امثعؿ نب رمع، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 زاد رکے افر اس الغؾ ےک اپس امؽ یھب وہوج یسک الغؾ وک آ



 

 

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وج یسک الغؾ وک آزاد رکے افر اس الغؾ ےک اپس امؽ یھب وہ

     686    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عیذ بً ابی مزیه، لیث بً سعذ، عبیذاہلل بً ْحملہ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً وہب، ابً لہیعہ، ح، محنذ بً یحٌٰی، س :  راوی

 ابی جعَف، بهير بً اطخ، ىاؾع، حرضت ابً عنز

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ ًُ َلضٔیَعَة ح و َحذَّ بََرنٔی ابِ ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ ًُ أَبٔی  َحذَّ ثََيا َسٔعیُذ بِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ بِ

ًِ َمزِ  ًٔ اِْلََطخِّ َع ٔ بِ ًِ بَُهيِر ًٔ أَبٔی َجِعََفٕ َع ًِ عُبَِیذٔ اہللٔ بِ ًُ َسِعٕذ َجنٔیّعا َع ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َیَه أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ًِ ابِ ىَاؾٕٔع َع

ًِ أَِعَتَل َعِبّذا َوَلطُ َماْل َؾَناُل  َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َلطُ َوَقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل یُِّذ َماَلطُ َؾَیهُو ٌِ َيِظتَرَٔن الشَّ ََّ أَ ٔ اِلَعِبٔذ َلطُ إ

یُِّذ  ٌِ َيِشَتِثئَیطُ الشَّ ََّ أَ ٔ ًُ َلضٔیَعَة إ  ابِ

اجش، انعف، رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، ح، دمحم نب ٰییحی، دیعس نب ایب رممی،  ثی نب دعس،  دیب اہلل نب ایب رفعج، ریکب نب 

رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای وج یسک الغؾ وک آزاد رکے افر اس الغؾ ےک اپس امؽ وہ وت الغؾ اک امؽ اس 

 )الغؾ( اک یہ ےہ االہی ہک امکل ہی ہہک دے ہک امؽ ریما وہاگ وت اس وصرت ںیم امؽ الغؾ ےک امؽ اک وہ اجےئ اگ۔

، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، ح، دمحم نب ٰییحی، دیعس نب ایب رممی،  ثی نب دعس،  دیباہلل نب ایب رفعج، ریکب نب رحہلم نب ٰییحی :  رافی

 اجش، انعف، رضحت انب رمع

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وج یسک الغؾ وک آزاد رکے افر اس الغؾ ےک اپس امؽ یھب وہ

     687    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

محنذ بً یحٌٰی، سعیذ بً محنذ، مللب بً زیاد، اسحام بً ابزاہیه، عنير، حرضت ابً مشعود نے آزاد ِّکدہ  :  راوی

 غَلو عنير

ًُ یَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًٔ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ إِٔسَحَل بِ ٕ َع ًُ زَٔیاد لُٔب بِ ثََيا اِلُنلَّ ٕذ اِلَحزِمٔیُّ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َسٔعیُذ بِ
ٔ ِحٌَی َحذَّ ظ  َجذِّ

 ّْ ِّی أَِعَتِكُتَک عِٔتّكا َصئی ٔن ٌَّ َعِبَذ اہللٔ َقاَل َلُط َیا عَُنيِرُ إ ًٔ َمِشُعودٕ أَ ٕ َوصَُو َمِوََی ابِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ عَُنيِر ِّی َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٔن ا إ

ثَيَ  بٔرِنٔی َما َمالَُک َحذَّ ِْ َ َه َيُكوُل أَیَُّنا َرُجٕل أَِعَتَل غََُلّما َوَلِه ُيَشهِّ َماَلطُ َؾاِلَناُل َلطُ َؾأ ٕ َوَسلَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ا ُمَحنَّ

لُٔب بِ  ثََيا اِلُنلَّ ی َؾَذَِّکَ ىَِحَوظُ َحذَّ ًُ َمِشُعودٕ لَٔحذِّ ًٔ إٔبَِزاصٔیَه َقاَل َقاَل َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ إِٔسَحَل بِ  ًُ زٔیَادٕ َع

دمحم نب ٰییحی، دیعس نب دمحم، بلطم نب زاید، ااحسؼ نب اربا،می، ریمع، رضحت انب دوعسد ےک آزاد رکدہ الغؾ ریمع ےتہک ںیہ ہک رضحت 

ای اے ریمع ںیم ےھجت آزاد رکات وہں ، آراؾ فرام  ےک اس ھت۔ ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی اراشد رفامےت انب دوعسد ےن اؿ ےس رفام

وہےئ انس وج صخش یسک الغؾ وک آزاد رکے افر اس ےک امؽ اک ذترکہ ہن رکے وت فہ امؽ الغؾ وک یہ ےلم اگ وت ےھجم اتبدے ہک ریتے اپس ایک 

 ۔امؽ ےہ۔ دفرسی دنس یہی ومضمؿ رمفی ےہ

 دمحم نب ٰییحی، دیعس نب دمحم، بلطم نب زاید، ااحسؼ نب اربا،می، ریمع، رضحت انب دوعسد ےک آزاد رکدہ الغؾ ریمع :  رافی

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

  

 فدلاسلان وک آزاد رکان

 ؿالغؾ آزاد رکےن اک ایب :   ابب

 فدلاسلان وک آزاد رکان

     688    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ؾـل بً دنين، اَسائیل، زیذ بً جبير، ابی یزیذ، مینوىہ بيت سعذ :  راوی

ًُ دَُنيِٕن َحذَّ  ُل بِ ـِ ثََيا اِلَؿ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َمِیُنوىََة َحذَّ یِّ َع يِّ َـّ ًِ أَبٔی یَزٔیَذ ال ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َزیِٔذ بِ ائٔیُل َع ثََيا إَِٔسَ



 

 

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ ةٔ الئَّيیِّ َػل ََ ًِ َوَلٔذ الزِّىَا َؾَكاَل بِٔئت َسِعٕذ َمِو ٌٔ ُسئَٔل َع َنِعََل

ٌِ أُِعتَٔل َوَلَذ الزِّىَا ًِ أَ يِْر ٔم َْ  أَُجاصُٔذ ؾٔیضَٔنا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ارسالیئ، زدی نب ریبج، ایب زیدی، ومیمہن تنب دعس ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےت نج ںیم اہجد رکف رتہب ںیہ اس ےس ہک ںیم فدل اسلان وک آزاد فملس ےس فدلاسلان ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت آپ ےن رفامای دف وج

 رکفں ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ارسالیئ، زدی نب ریبج، ایب زیدی، ومیمہن تنب دعس :  رافی

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

  

  ویبی وک آزاد رکان وہ وت ےلہپ رمد وک آزاد رکےرمد افر اس یک

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر اس یک ویبی وک آزاد رکان وہ وت ےلہپ رمد وک آزاد رکے
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ل بً ميؼور، عبذاہلل بً عبذالنحیذ، عبیذاہلل بً محنذ بً بظار، حناد بً مشعذہ، ح، محنذ بً ْلـ، اسح :  راوی

 عبذالزحنً، عبذاہلل بً موہب، قاسه بً محنذ، حرضت سیذہ عائظہ

ـٕ اِلَعِشَكََلنٔیُّ  َل َْ  ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًُ َمِشَعَذَة ح و َحذَّ ادُ بِ ثََيا َحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َمِيُؼوٕر  َحذَّ ََ َوإِٔسَحُل بِ َقا

ًِ الِ  ًٔ َمِوَصٕب َع ًٔ بِ ًُ َعِبٔذ الزَِّحَن ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ًُ َعِبٔذ اِلَنحٔیٔذ َحذَّ ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ََّضا َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَى ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ َكأسٔه بِ

 ُ ِّی أ ٔن ٌَ َلَضا غََُلْو َوَجارَٔیْة َزِوْد َؾَكاَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ٌِ کَا ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ أُِعتَٔكُضَنا َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل رٔیُذ أَ

 ٔ  أَِعَتِكتٔضَٔنا َؾابَِذئٔی بٔالزَُّجٔل َقِبَل اِلَنزِأَة

اہلل نب ومبہ، دمحم نب اشبر، امحد نب دعسمہ، ح، دمحم نب فلخ، ااحسؼ نب وصنمر، دبعاہلل نب دبعادیجمل،  دیب اہلل نب دبعارلنمح، دبع



 

 

اقمس نب دمحم، رضحت دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ اک اکی الغؾ افر اکی ابدنی اخفدن ویبی ےھت اوہنں ےن رعض یک اے اہلل ےک 

 ان۔رنکؽ ںیم اؿ دفونں وک آزاد رکان اچیتہ وہ وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ارگ مت اؿ دفونں وک آزاد رکف وت ابدنی ےس ےلہپ الغؾ وک آزاد رک

دمحم نب اشبر، امحد نب دعسمہ، ح، دمحم نب فلخ، اقحس نب وصنمر، دبعاہلل نب دبعادیجمل،  دیباہلل نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب  :  رافی

 ومبہ، اقمس نب دمحم، رضحت دیسہ اعہشئ

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

  

 دحفد اک ایبؿ : باب

 املسمؿ اک وخؿ الحؽ ہ ںی نکاےئ نیت وصروتں ےک

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ الحؽ ہ ںی نکاےئ نیت وصروتں ےک
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 ً حيیـاحنذ بً عبذہ، حناد بً زیذ، یحٌٰی بً سعیذ، ابی امامہ بً سہل ب :  راوی

ًٔ َسِضٔل  ًِ أَبٔی أَُماَمَة بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ َیِحٌَی بِ ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ ًُ َعِبَذَة أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًَ  َحذَّ ٌَ بِ ٌَّ عُِثَنا ـٕ أَ ًٔ حَُيِی بِ

َُّضِه  ٌَ اِلَكِتَل َؾَكاَل إٔى و َف َعَلِیضِٔه َؾَشنَٔعُضِه َوصُِه یَِذُِّکُ ٌَ أَُِشَ ا َلَيَتَواَعُذونٔی بٔاِلَكِتٔل َؾلَٔه َيِكُتلُونٔی َوَقِذ َسنِٔعُت َرُسوَل  َعؿَّ

ََّ فٔی إِٔحَذی ثَََلٕث َرُجْل َزنَی َو  ٔ ََ َیٔحلُّ َدُو اِمزٕٔئ ُمِشلٕٔه إ َه َيُكوُل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًْ َُفُٔجَه أَِو َرُجْل َقَتَل اہللٔ َػل صَُو ُمِحَؼ

 ِ ََ َقَتِلُت َنِؿّشا بَٔػي ََ فٔی إِٔسََلوٕ َو ٕة َو ٔ َنِؿٕص أَِو َرُجْل اِرَتذَّ َبِعَذ إِٔسََلٔمطٔ َؾَواہللٔ َما َزىَِیُت فٔی َجاصٔلٔیَّ ََ ر  َنِؿّشا ُمِشلَٔنّة َو

 اِرَتَذِدُت ُمِيُذ أَِسَلِنُت 

تی ےہ ہک رضحت امثعؿ ےن ابویغں یک رطػ اھجاکن ، ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، ٰییحی نب دیعس، ایب اامہم نب لہس نب فینح ےس رفا



 

 

انس وت فہ آپ ےک لتق رکےن اک ذرک رک رےہ ےھت۔ آپ ےن رفامای ہی ےھجم لتق یک دیکمھ دے رےہ ںیہ ہی ےھجم ویکں لتق رک رےہ ںیہ 

وکیئ رمد احبتل ااصحؿ زان  احالہکن ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس املسمؿ اک وخؿ الحؽ ہ ںی نکاےئ نیت وصروتں ےک

رکے وت اےس اسگنسر رک دای اجےئ ای وکیئ رمد انقح لتق رک دے ای وکیئ رمد االسؾ الےن ےک دعب رمدت وہ اجےئ وت اہلل یک مسق ںیم ےن ہن 

املسمؿ وہا اس ےک دعب زامہن اجتیلہ ںیم زان ایک ہن االسؾ الےن ےک دعب افر ہن یہ ںیم ےن یسک املسمؿ وک لتق ایک افر ہن یہ ںیم بج ےس 

 رمدت وہا۔

 ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، ٰییحی نب دیعس، ایب اامہم نب لہس نب فینح :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ےک املسمؿ اک وخؿ الحؽ ہ ںی نکاےئ نیت وصروتں
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 علی بً محنذ، ابوبْک بً َْلد، ونیع، اعنع، عبذاہلل بً مزہ، مرسوم، عبذاہلل ، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ََ حَ  دٕ اِلَباصٔلٔیُّ َقا
َلَّ َْ  ًٔ ٕذ َوأَبُو بَِْکٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ

وٕم َحذَّ ًِ َمرِسُ ًٔ ُمزََّة َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا َونٔیْع َع ذَّ

ََ َیٔحلُّ َدُو اِم  َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًُ َمِشُعودٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعِبٔذ اہللٔ َوصَُو ابِ ََّ َع ٔ ََ إَٔلَط إ  ٌِ زٕٔئ ُمِشلٕٔه َيِظَضُذ أَ

ارُٔک لٔٔذیئطٔ اہللُ یُِّب الزَّانٔی َوالتَّ ََّ أََحُذ ثَََلثَٔة َنََفٕ اليَِّؿُص بٔاليَِّؿٔص َوالثَّ ٔ ِّی َرُسوُل اہللٔ إ   اِلُنَؿارُٔم لِٔلَحَناَعةٔ  َوأَن

ےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلع نب دمحم، اوبرکب نب الخد، فعیک، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفام

ےن رفامای فہ املسمؿ وج اس ابت یک اہشدت داتی ےہ ہک اہلل ےک العفہ وکیئ وبعمد ہ ںی افر ںیم اہلل اک رنکؽ وہں اس اک وخؿ الحؽ ہ ںی 

 فاال۔نکاےئ نیت وصروتں ےک اصقص ںیم افر اشدی دشہ وہ رک زان رکےن فاال افر اےنپ دنی وک وھچڑےن فاال امجتع ےس دجا وہےن 

 یلع نب دمحم، اوبرکب نب الخد، فعیک، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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



 

 

  

 وج صخش اےنپ دنی ےس رھپ اجےئ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ےنپ دنی ےس رھپ اجےئوج صخش ا
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 محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، ایوب، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

 ًِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًِ أَیُّوَب َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا ُسِؿَیا ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ  َحذَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ابِ

َل دٔیَيُط َؾاِقُتلُوظُ  ًِ بَذَّ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج )املسمؿ( اانپ دنی دبؽ 

 ڈاےل اےس لتق رک دف۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اےنپ دنی ےس رھپ اجےئ

     693    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، حرضت بہز بً حهیه :  راوی

ٔ َقا ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َحٔهیٕه َع ٔ بِ ًِ بَِضز ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ َل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل



 

 

ََ َيِكَبلُ  َه  ََٔی اِلُنِشلٔنٔيَن  َوَسلَّ نٔيَن إ َّی ُيَؿارَٔم اِلُنَِشٔ َک َبِعَذ َما أَِسَلَه َعَنَّل َحً ٕک أَُِشَ ًِ ُمَِشٔ  اہللُ ٔم

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، رضحت زہب نب میکح اےنپ فادل ےس فہ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج صخش 

السؾ ےک دعب اہلل اعتیل اس اک وکیئ لمع وبقؽ ہ ںی رفامےت اہیں کت ہک رشک رکےن فاولں وک وھچڑ رک االسؾ الےئ رھپ رشک رکے ا

 املسمؿ ںیم اشلم وہ اجےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، رضحت زہب نب میکح :  رافی

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

  

 دحفد وک انذف رکان

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دحفد وک انذف رکان
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 ہظاو بً عنار، ولیذ بً مشله، سعیذ بً سياٌ، زاہزیہ، ابی طحزہ، نثير بً مزہ، حرضت ابً عنز :  راوی

إر َحذَّ  ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ مُ َحذَّ ٔ بِ ًِ أَبٔی َطَحَزَة َنثٔير ًِ أَبٔی الزَّاصٔزٔیَّٔة َع ٌٕ َع ًُ ٔسَيا ثََيا َسٔعیُذ بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ زََّة ثََيا اِلَولٔیُذ بِ

يِْر مٔ  َْ ٔ اہللٔ  ًِ حُُذود َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل إَٔقاَمُة َحٓذٕ ٔم ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ٔ اہللٔ َع ٔ أَِرَبٔعيَن َلِیَلّة فٔی بََٔلد َْ ًِ َم

 َعزَّ َوَجلَّ 

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، دیعس نب انسؿ، زارہہی، ایب رجشہ، ریثک نب رمہ، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 

 ز یک ابرش ےس زایدہ رتہب ےہ۔رفامای دحفد اہلل ںیم ےس یسک اکی دح وک انذف رکان اہلل یک زنیم ںیم اچسیل رف

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، دیعس نب انسؿ، زارہہی، ایب رجشہ، ریثک نب رمہ، رضحت انب رمع :  رافی



 

 

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دحفد وک انذف رکان

     695    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً راؾع، عبذاہلل بً مبارک، عیسٰی بً یزیذ، ابی زرعة بً جزیز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ َیزٔیَذ َقاَل  ًُ اِلُنَباَرٔک أَىَِبأَىَا عٔیَسی بِ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ ًٔ  َحذَّ ًِ أَبٔی ُزِرَعَة بِ ًٔ َیزٔیَذ َع ٔ بِ ًِ َجزٔیز أَُهيُُّط َع

َه َحذ  ُيِعَنُل بٔطٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٕ َع ًٔ َجزٔیز ًِ َعِنزٔو بِ يِْر ْٔلَصِٔل اِْلَِرٔق ٔم َْ فٔی اِْلَِرٔق 

وا أَِرَبعٔ  ُ َْ ٌِ یُِن  يَن َػَباّحاأَ

 نب رجری، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد 

ت

رمعف نب راعف، دبعاہلل نب ابمرک، ٰیسیع نب زیدی، ایب زرعا

 رفامای اکی دح سج رپ زنیم ںیم لمع درآدم ایک اجےئ الہ زنیم ےک ےیل اچسیل رفز یک ابرش ےس رتہب ےہ۔

 نب رجری، رضحت اوبرہریہ رمعف نب راعف، دبعاہلل :  رافی

ت

 نب ابمرک، ٰیسیع نب زیدی، ایب زرعا

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دحفد وک انذف رکان

     696    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی، حؿؽ بً عنز، حهیه بً اباٌ، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

َمةَ  ًِ عِْٔکٔ ٌَ َع ًُ أَبَا ثََيا اِلَحَهُه بِ ًُ عَُنَز َحذَّ ثََيا َحِؿُؽ بِ ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل  َحذَّ ًِ ابِ َع



 

 

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ََ  َرُسوُل اہللٔ َػل ََّ اہللُ َوِحَذُظ  ٔ ََ إَٔلَط إ ًِ َقاَل  ُب عُيُكٔطٔ َوَم ٌٔ َؾَكِذ َحلَّ َْضِ آ ًِ اِلرُقِ ًِ َجَحَذ آَیّة ٔم َه َم َوَسلَّ

ا َؾُیَكاَو َعلَ  ٌِ ُئؼیَب َحذًّ ََّ أَ ٔ ّذا َعِبُذُظ َوَرُسولُطُ َؾََل َسبٔیَل ْٔلََحٕذ َعَلِیطٔ إ ٌَّ ُمَحنَّ یَک َلُط َوأَ  ِیطٔ َُشٔ

رصن نب یلع، صفح نب رمع، میکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج رقآؿ یک اکی یھب 
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 ےیل راہ ہ ںی اال ہی ہک یسک دح اک رمبکت وہ اجےئ وت فہ دح اس رپ اقمئ یک اجےئ۔

 رصن نب یلع، صفح نب رمع، میکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   باب

 دحفد وک انذف رکان

     697    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً ساله، عبیذہ بً اسود، قاسه، ابً ولیذ، ابی ػادم، ربیعہ بً ىاجذ، حرضت عبادہ بً ػامت :  راوی

ًُ َسالٕٔه اِلَنِؿلُوُد َحذَّ  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًٔ ىَأجٕذ َحذَّ ًِ َربٔیَعَة بِ ًِ أَبٔی َػادٕٔم َع ًٔ اِلَولٔیذٔ َع ًِ اِلَكأسٔه بِ ٔ َع ًُ اِْلَِسَود ثََيا عُبَِیَذةُ بِ

َه أَقٔیُنوا حُُذوَد اہللٔ فٔی الِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ أمٔت َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ یٔب َواِلَبعٔ َع ِذُنِه فٔی رَقٔ ُْ ِ ََ َتأ یٔذ َو

ئٕٔه  ََ  اہللٔ َلِوَمُة 

دبع اہلل نب اسمل،  دیبہ نب انکد، اقمس، انب فدیل، ایب اصدؼ، رہعیب نب اندج، رضحت ابعدہ نب اصث  رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ 

 یسک المث  رکےن فاال یک المث  ہن ےن رفامای دحفد اہلل وک انذف رکف رقیبی افر دفر فاےل بس رپ افر اہلل ےک اعمہلم ںیم ںیہمت

 آڑکپے۔

 دبعاہلل نب اسمل،  دیبہ نب انکد، اقمس، انب فدیل، ایب اصدؼ، رہعیب نب اندج، رضحت ابعدہ نب اصث  :  رافی



 

 

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

  

 سج رپ دح فابج ہ ںی

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 سج رپ دح فابج ہ ںی

     698    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، عبذالنلک بً عنير، حرضت علیہ َقهي :  راوی

 ََ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َة َحذَّ ٕ َقاَل َسنِٔعُت َعٔلیَّ ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع  َحذَّ

ًِ أَىَِبَت  ٌَ َم یَِوَة َؾکَا َه یَِوَو َُقَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِؿَيا َعلَی َرُسؤل اہللٔ َػل هٔيَّ َيُكوُل رُعٔ ِّ اِلرُقَ ل ُْ ًِ َلِه یُِيبِٔت  َی  ُقتَٔل َوَم

َِّی َسبٔیلٔی ًِ َلِه یُِيبِٔت َؾُخل  َسبٔیلُُط َؾهُِيُت ؾٔیَن

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت ہیطع رقیظ رفامےت ںیہ ہک رقہظی ےک دؿ )بج بس 

لتق رک دای ایگ افر وج ابغل ہن اھت اےس وھچڑ دای ایگ وت  ونبرقہظی امرے ےئگ( ںیمہ اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم شیپ ایک ایگ وت وج ابغل اھت اےس

 ںیم انابوغلں ںیم اھت اس ےیل ےھجم یھب وھچڑ دای ایگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت ہیطع رقیظ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 سج رپ دح فابج ہ ںی

     699    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذالنلک بً عنير :  راوی

ًُ عَُيِييَ  ٌُ بِ بَّأح أَىَِبأَىَا ُسِؿَیا ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ هٔيَّ َيُكوُل َؾَضا أَىَا َحذَّ َة اِلرُقَ ٕ َقاَل َسنِٔعُت َعٔلیَّ ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ َة َع

 َذا بَيَِن أَِهُضزُٔنِه 

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب ریمع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہیطع رقیظ وک ہی رفامےت وہےئ انس دوھکی اب ںیم مت ولوگں ےک 

 وہں ۔ درایمؿ وموجد

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب ریمع :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 سج رپ دح فابج ہ ںی

     700    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عبذاہلل بً ىنير، ابومعاویہ، ابواسامہ، حرضت ابً عنز :  یراو

ٕ َوأَبُو ُمَعاؤَیَة َوأَبُو أَُساَمَة َقالُوا َحذَّ  ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َحذَّ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ عَُنَز َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ

ًٔ عُنَ  َة َسَيّة ابِ ًُ أَِربََع َعَِشَ َه یَِوَو أُحُٕذ َوأَىَا ابِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِؿُت َعلَی َرُسؤل اہللٔ َػل ِؿُت َز َقاَل رُعٔ  َؾَلِه یُحٔزِنٔی َورُعٔ

ثِ  َة َسَيّة َؾأََجاَزنٔی َقاَل ىَاؾْٔع َؾَحذَّ ِنَص َعَِشَ َْ  ًُ ٔ فٔی ََْٔلَؾتٔطٔ َؾَكاَل َصَذا َعَلِیطٔ یَِوَو اِلَخِيَذٔم َوأَىَا ابِ ًَ َعِبٔذ اِلَعزٔیز ُت بٔطٔ عَُنَز بِ

 ٔ ٔ َواِکَهبٔير ػٔير  َؾِؼُل َما بَيَِن الؼَّ

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اوبااسہم، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک گنج ادح ےک ومعق رپ رمعب وچدہ اسؽ ےھجم رنکؽ اہلل

ایگ آپ ےن ےھجم ااجزت رمتمح ہن رفامیئ افر گنج دنخؼ ےک ومعق ےھجم رمعب دنپرہ اسؽ آپ یک دخث  ںیم  یک دخث  ںیم شیپ ایک

شیپ ایک ایگ وت آپ ےن ےھجم ااجزت رمتمح رفامیئ۔ رضحت انب رمع ےک اشرگد رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع نب دبعازعلزی ےک 



 

 

 امای ہک ےچب افر ڑبے ںیم رفؼ یہی ےہ۔زامہن الختف ںیم ںیم ےن اہ ںی ہی دحثی انسیئ وت رف

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اوبااسہم، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 ان۔الہ اامیؿ یک رپدہ وپیش افر دحفد وک اہبشت یک فہج ےس اسطق رک

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 الہ اامیؿ یک رپدہ وپیش افر دحفد وک اہبشت یک فہج ےس اسطق رکان۔

     701    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابومعاویہ، اعنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ی اہللُ َبَة َحذَّ

ةٔ  ىَِیا َواِْلِٔخَ ًِ َستََر ُمِشلّٔنا َستََرُظ اہللُ فٔی الذُّ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم

، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج ےن یسک املسمؿ یک رپدہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع

 وپیش یک اہلل داین آرخت ںیم اس یک رپدہ وپیش رفامںیئ ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 الہ اامیؿ یک رپدہ وپیش افر دحفد وک اہبشت یک فہج ےس اسطق رکان۔



 

 

     702    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، حرضت ابوہزیزہعبذاہلل بً جزاح، ونیع، ابزاہیه بً ؾـل، سعیذ ابً ابی سعیذہ :  راوی

ًٔ أَبٔی َسٔعیذٕ  ًِ َسٔعیٔذ بِ ٔل َع ـِ ًٔ اِلَؿ ًِ إٔبَِزاصٔیَه بِ ثََيا َونٔیْع َع ًُ اِلَحزَّاحٔ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل َحذَّ  َع

َه اِدَؾُعوا اِلُحُذوَد َما َوجَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ِذتُِه َلُط َمِذَؾّعااہللٔ َػل

دبع اہلل نب رجاح، فعیک، اربا،می نب لضف، دیعس انب ایب دیعسہ، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای 

 بج کت مت دح وک اسطق رکےن یک وصرت اپؤ دح وک اسطق رک دف۔

 یب دیعسہ، رضحت اوبرہریہدبعاہلل نب رجاح، فعیک، اربا،می نب لضف، دیعس انب ا :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 الہ اامیؿ یک رپدہ وپیش افر دحفد وک اہبشت یک فہج ےس اسطق رکان۔

     703    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 يعكوب بً حنیذ بً کاسب، محنذ بً عثناٌ، حهه بً اباٌ، عْکمہ ، ابً عباض :  راوی

ًُ أَ  ثََيا اِلَحَهُه بِ ٌَ اِلُحَنهٔیُّ َحذَّ ًُ عُِثَنا ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیٔذ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ٌَ َع بَا

ًِ اليَّئ  ًِ َستََر َعِوَرَة أَْٔیطٔ اِلُنِشلٔٔه َستََر اہللُ َعِوَرَتُط یَِوَو اِلكٔیَ َعبَّإض َع َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ـَ یِّ َػل ًِ َنَظ اَمٔة َوَم

َحُط بَٔضا فٔی بَِيتٔطٔ  ـَ َّی َيِؿ ـَ اہللُ َعِوَرَتُط َحً  َعِوَرَة أَْٔیطٔ اِلُنِشلٔٔه َنَظ

ہیلع فملس ےن رفامای سج  بس، دمحم نب امثعؿ، مکح نب اابؿ، رکعہم ، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللوقعیب نب دیمح نب اک

ےن اےنپ املسمؿ اھبیئ یک بیع وپیش یک اہلل اعتیل رفز ایقث  اس یک بیع وپیش رفامںیئ ےگ افر سج ےن املسمؿ یک رپدہ دری یک اہلل 



 

 

 رھگ ےھٹیب اےس رنکا رفام دںی ےگ اعتیل اس یک رپدہ دری رفامںیئ ےگ۔ ہک

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، دمحم نب امثعؿ، مکح نب اابؿ، رکعہم ، انب ابعس :  رافی

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

  

 دحفد ںیم افسرش

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دحفد ںیم افسرش

     704    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ابً طہاب، رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

ًِ َعائَٔظ  َوَة َع ًِ رُعِ ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ًُ ُرِمٕح اِلنَِٔصٔ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ِيّظ َحذَّ ٌَّ َُقَ
ٌُ َة أَ ِ ُضِه َطأ ا أَصَنَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ًِ یُکَلُِّه ؾٔیَضا َرُسوَل اہللٔ َػل َقِت َؾَكالُوا َم ٔة الًَّٔی ََسَ ٔ اِلَنِخزُؤمیَّ ََّ اِلَنزِأَة ٔ ًِ َیِحتَرُٔئ َعَلِیطٔ إ َه َقالُوا َوَم

ًُ َزیِٕذ حٔبُّ َرُسؤل اہللٔ َؾکَلََّنُط أَُساَمةُ  ٔ اہللٔ ثُهَّ  أَُساَمُة بِ ًِ حُُذود َه أََتِظَؿُع فٔی َحٓذٕ ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

َم ؾٔیضٔ  َُّضِه کَاىُوا إَٔذا ََسَ ًِ َقِبلٔهُِه أَى ًَ ٔم ََّنا َصَلَک الَّٔذی َتَلَب َؾَكاَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض إٔى ِْ ـُ َتَزُنوظُ َقاَو َؾا ی ٔ َم ؾٔیضِٔه  ِه الَشَّ َوإَٔذا ََسَ

َقِت َلَكَلِعُت یََذَصا َقاَل  ٕذ ََسَ ٌَّ َؾاكَٔنَة بِٔيَت ُمَحنَّ ـُ أََقاُموا َعَلِیطٔ اِلَحذَّ َوایُِه اہللٔ َلِو أَ ٔعی َـّ ًُ ُرِمٕح َسنِٔعُت ال ُذ بِ  ُمَحنَّ

 ٌِ ًَ َسِعٕذ َيُكوُل َقِذ أََعاَذَصا اہللُ َعزَّ َوَجلَّ أَ ٌِ َيُكوَل صََذااللَِّیَث بِ َم َوکُلُّ ُمِشلٕٔه یَِيَبغٔی َلُط أَ  َترِسٔ

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک زخمفیم وعرت سج ےن وچری یک یھت ےک اعمےلم ےن 

ں ےن اہک اس یک تمہ یسک ںیم رقشی وک تخس رپاشیین ںیم التبم رک دای ک ےن ےگل اس یک افسرش اہلل ےک رنکؽ ےس وکؿ رکے؟ ولوگ

ہ ںی نکاےئ ااسہم نب زدی ےک ہک اہلل ےک رنکؽ ےک ےتیہچ ںیہ۔ آرخ ااسہم نب زدی ےک آپ ےس ابت یک وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

 ےلہپ ایک مت اہلل یک دحفد ںیم ےس اکی دح ےک ابرے ںیم افسرش رک رےہ وہ رھپ آپ ڑھکے وہےئ افر ہبطخ ایبؿ ایک رھپ رفامای مت ےس



 

 

ولگ ایس فہج ےس الہک وہےئ ہک بج وکیئ ڑبا آدیم اؿ ںیم وچری اک رمبکت وہات وت اس ےک ریغب زسا ےک وھچڑ دےتی افر بج وکیئ 

 ۔زمکفر اؿ ںیم وچری رکات وت اس رپ دح اقمئ رکےت اہلل یک مسق ارگ دمحم یک یٹیب افہمط یھب وچری رک  وت ںیم اس اک اہ ھت رضفر اکٹ داتی

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دحفد ںیم افسرش

     705    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، محنذ بً اسحام، محنذ بً كلحہ، بً رکاىہ، عائظہ بيت مشعود بً اسود،  ابوبْک بً :  راوی

 حرضت مشعود بيت اسود

ًِ مُ  ًُ إِٔسَحَل َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحذَّ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ كَِلحَ َحذَّ ٔذ بِ طٔ َحنَّ ًِ أُمِّ ًٔ ُرکَاىََة َع َة بِ

ًِ بَِیٔت َر  َقِت اِلَنزِأَةُ تِٔلَک اِلَكٔلیَؿَة ٔم ا ََسَ ًِ أَبٔیَضا َقاَل َلنَّ ًٔ اِْلَِسَودٔ َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َعائَٔظَة بِٔئت َمِشُعودٔ بِ ُسؤل اہللٔ َػل

یِ  ًِ َُقَ َه أَِعَوِنَيا َذلَٔک َوکَاىَِت اِمَزأَّة ٔم ًُ َنِؿٔذیَضا َوَسلَّ َه ىُکَلُِّنُط َوُقِلَيا ىَِح َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ٕع َؾحَِْٔيا إ

ا َسنِٔعَيا  يِْر َلَضا َؾَلنَّ َْ َز  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه تَُلضَّ ّة َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ  لٔيَن َقِؤل َرُسؤل اہللٔبٔأَِرَبٔعيَن أُوقٔیَّ َػل

ا َرأَی َرُسوُل اہللٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَلنَّ َه أََتِيَيا أَُساَمَة َؾُكِلَيا کَلِِّه َرُسوَل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َذلَٔک َقاَو َوَسلَّ  َػل

ٔليّبا َؾَكاَل َما إِٔنَثاُرُنِه َعلَیَّ فٔی َحٓذٕ مٔ  ٔ َلِو َْ ٕذ بَٔیٔذظ ًِ إَٔمأئ اہللٔ َوالَّٔذی َنِؿُص ُمَحنَّ ٔ اہللٔ َعزَّ َوَجلَّ َوَقَع َعلَی أََمٕة ٔم ًِ حُُذود

ْذ یََذَصا  کَاىَِت َؾاكَٔنُة ابَِيُة َرُسؤل اہللٔ ىَزََلِت بٔالَّٔذی ىَزََلِت بٔطٔ َلَكَلَع ُمَحنَّ

 نب ااحسؼ، دمحم نب ،ہحل، نب راکہن، اعہشئ تنب دوعسد نب انکد، رضحت دوعسد تنب انکد اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم

رفامےت ںیہ ہک بج اس وعرت ےن اہلل ےک رنکؽ ےک رھگ ےس فہ اچدر رچایئ وت ںیمہ اس یک تہب رکف وہیئ ہک ہی ہلیبق رقشی یک وعرت 

رض وہےئ افر رعض یک ہک مہ اس ےک دبہل اچسیل افہیق اچدنی یھت انچہچن مہ اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم ابت رکےن ےک ےیل اح



 

 

دےتی ںیہ )اکی سہار ھچ نک درمہ( وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ہی انگہ ےس اپک وہ اجےئ ہی اس ےک ےیل رتہب ےہ بج مہ ےن اہلل ےک 

ش رکف اہلل ےک رنکؽ ےن ہی داھکی وت رنکؽ یک وگتفگ ںیم رنیم دیھکی وت مہ ااسہم ےک اپس ےئگ افر اہک ہک اہلل ےک رنکؽ ےس افسر

ڑھکے وہےئ ہبطخ اراشد رفامای افر رفامای مت سک دقر زایدہ وکشش رک رےہ وہ ریمے اپس آرک اہلل یک دحفد ںیم ےس اکی دح ےک 

 فہ اکؾ رک  وج قلعتم وج اہلل یک اکی دنبی وک ےگل ی اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم دمحم یک اجؿ ےہ ارگ اہلل ےک رنکؽ یک یٹیب افہمط

 اس وعرت ےن ایک وت یھب دمحم اس اک اہ ھت اکاتٹ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب ،ہحل، نب راکہن، اعہشئ تنب دوعسد نب انکد، رضحت دوعسد تنب  :  رافی

 انکد

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

  

 زان یک دح

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 زان یک دح

     706    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، ہظاو بً عنار، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، عبیذاہلل بً عبذاہلل، ابوہزیزہ،  :  راوی

 وہزیزہ ، زیذ بً ْالذ اور طبلزیذ بً ْالذ، حرضت اب

 ٌُ ثََيا ُسِؿَیا بَّأح َقالُوا َحذَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوصَٔظاُو بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ  َحذَّ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع بِ

ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَز  ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾأََتاُظ َرُجْل عُبَِیٔذ اہللٔ بِ الٕٔذ َؤطِبٕل َقالُوا ُنيَّا عِٔيَذ َرُسؤل اہللٔ َػل َْ  ًٔ یِذٔ بِ

ٌَ أَِؾَكَط ٔمِيُط اِقٔف بَِيَييَ  ِؼُنطُ َوکَا َْ ِیَت بَِيَيَيا بٔٔهَتأب اہللٔ َؾَكاَل  ـَ ا َق َّی ا بٔٔهَتأب اَؾَكاَل أَِنُظُذَک اہلَل َلنَّ ٌِ َٔی َحً ہللٔ َوأَِذ

َُّط َزنَی بٔاِمَزأَتٔطٔ َؾاِؾَتَذیُِت ٔمِيُط بٔنٔائَةٔ  ٌَ َعٔشیّؿا َعلَی َصَذا َوإٔى ٌَّ ابِىٔی کَا ٔ َّ  أَُقوَل َقاَل ُقِل َقاَل إ ادٔوٕ َؾَشأَِلُت رَٔجا َْ َطاةٕ َو

ٌَّ َعلَی ابِىٔی َجِلَذ ٔمائَةٕ  بٔرُِت أَ ِْ ُ ًِ أَصِٔل اِلٔعِلٔه َؾأ َّی اہللُ  ٔم ٌَّ َعلَی اِمَزأَةٔ َصَذا الزَِّجَه َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َوَتِػزٔیَب َعاوٕ َوأَ



 

 

اةُ َواِلَخادُٔو َر  يَنَّ بَِيَيهَُنا بٔٔهَتأب اہللٔ اِلنٔائَُة الظَّ ـٔ َه َوالَّٔذی َنِؿٔسی بَٔیٔذظٔ َْلَِق ُذ ٔمائَٕة د  َعَلِیَک َوَعلَی ابِئَک َجلِ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ٌِ اِعتََرَؾِت َؾاِرُجِنَضا َقاَل صَٔظاْو َؾَػَذا َعَلِیَضا  َجَنَضاَوَتِػزٔیُب َعاوٕ َواغُِذ یَا أُىَِیُص َعلَی اِمَزأَةٔ َصَذا َؾإٔ  َؾاِعتََرَؾِت َُفَ

اوبرہریہ، زدی نب اخدل، رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی،  دیب اہلل نب دبع اہلل، 

 رفامےت ںیہ ہک مہ اہلل ےک رنکؽ ےک اپس ےھت ہک اکی رمد احرض وہا افر اہک ںیم آپ وک مسق داتی وہں 
 

 

اوبرہریہ ، زدی نب اخدل افر ش

ہک آپ  ہک آپ امہرے درایمؿ اہلل یک اتکب ےک اطمقب ہلصیف رفامںیئ ےگ اس ےک رفقی اخمفل ےن اہک وج ہک اس ےس دھجمسار اھت

امہرے درایمؿ اہلل یک اتکب ےک اطمقب ہلصیف رفامںیئ افر ےھجم رعض رکےن یک ااجزت دےیجی آپ ےن رفامای وہک! ک ےن اگل ریما اٹیب اس 

 ےک اہں المزؾ اھت افر فہ اس یک اہیلہ ےس زان اک رمبکت وہا وت ںیم ےن اس اک دفہی نک رکبایں افر اکی الغؾ دںی رھپ ںیم ےن دنچ الہ ملع

رمدفں ےس درایتف ایک وت ےھجم اتبای ایگ ہک ریمے ےٹیب وک نک وکڑے ںیگل ےگ افر اکی اسؽ الجفینط یک زسا وہی افر اس یک ویبی وک 

اسگنسر ایک اجےئ اگ وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم اہمترے درایمؿ اہلل یک اتکب 

اگ نک رکبایں افر الغؾ ںیہمت فاسپ ےلم اگ افر اہمترے ےٹیب وک نک وکڑے ںیگل ےگ افر اکی اسؽ الجفینط وہی  ےک اطمقب ہلصیف رکفں

 افر اے اسن! اس یک اہیلہ ےک اپس حبص اجان ارگ فہ زان اک ارتعاػ رکےل وت اس وک اسگنسر رک دانی۔ اشہؾ ےتہک ںیہ ہک اسن حبص اس یک اہیلہ

  وت اوہنں ےن اس وک اسگنسر رک دای۔ےک اپس ےئگ اس ےن ارتعاػ رکایل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی،  دیباہلل نب دبعاہلل، اوبرہریہ، زدی نب اخدل،  :  رافی

 
 

 

 رضحت اوبرہریہ ، زدی نب اخدل افر ش

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 زان یک دح

     707    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بْک بً ْلـ، ابوبَش ، یحٌٰی بً سعیذ، سعیذ بً ابی رعوبہ، قتادہ، یوىص بً جبير، حلاٌ بً عبذاہلل، حرضت  :  راوی

 عبادہ بً ػامت



 

 

ثََيا بَِْکُ  ًٔ جُ  َحذَّ ًِ یُوىَُص بِ ًِ َقَتاَدَة َع وبََة َع ًٔ أَبٔی رَعُ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًُ َسٔعیٕذ َع ثََيا َیِحٌَی بِ ـٕ أَبُو بَِٔشٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ًِ بِ ٕ َع َبيِر

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  أمٔت َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َع ٌَ بِ ا ًَّ حٔلَّ ُذوا َعىِّی َقِذ َجَعَل اہللُ َلُض ُْ َه  لَّ

یِّٔب َجِلُذ ٔمائَٕة َوالزَِّجُه  یُِّب بٔالثَّ  َسبٔیَّل اِلبِْٔکُ بٔاِلبِْٔکٔ َجِلُذ ٔمائَٕة َوَتِػزٔیُب َسَيٕة َوالثَّ

، رضحت ابعدہ نب اصث  رفامےت ںیہ رکب نب فلخ، اوبرشب ، ٰییحی نب دیعس، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبع اہلل

راہ  ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای دنی اک مکح ھجم ےس ولعمؾ رکول ےلہپ اہلل ےن رفامای اھت ہک اؿ وک رھگفں ںیم روھک اہیں کت اہلل اؿ ےک ےیل

ے افر اکی اسؽ الجفینط یک زسا نیعتم رفام دںی۔ نک اہلل ےن اؿ وعروتں ےک ےیل راہتس نیعتم رفامای رکب، رکب ےس زان رکے وت نک وکڑ

 وہی، افر بیث ، بیث ےس زان رکے وت اےس نک وکڑے ںیگل ےگ افر اسگنسر ایک اجےئ اگ۔

 رکب نب فلخ، اوبرشب ، ٰییحی نب دیعس، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبعاہلل، رضحت ابعدہ نب اصث  :  رافی

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

  

 وجاینپ ویبی یک ابدنی ےس  تبح رک اھٹ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وجاینپ ویبی یک ابدنی ےس  تبح رک اھٹ

     708    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سعیذ، قتادہ، حبیب بً ساله، حرضت نعناٌ بً بظيرحنیذ بً مشعذہ، ْالذ بً حارث،  :  راوی

ًٔ َس  ًِ َحبٔیٔب بِ ًِ َقَتاَدَة َع ثََيا َسٔعیْذ َع ًُ اِلَحارٔٔث َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًُ َمِشَعَذَة َحذَّ ثََيا حَُنِیُذ بِ ٌُ َحذَّ ُتَٔی اليُِّعَنا الٕٔه َقاَل أ

ٕ بَٔزُجٕل َغٔشَی َجارَٔیَة اِمَزأَتٔطٔ ؾَ  ًُ َبٔظير ٌِ کَاىَِت بِ ٔ َه َقاَل إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ أئ َرُسؤل اہللٔ َػل ـَ ََّ بَٔك ٔ ََ أَِقٔضی ؾٔیَضا إ َكاَل 

ًِ أَذٔىَِت َلُط َرَجِنُتطُ  ٌِ َلِه َتهُ ٔ  أََحلَِّتَضا َلُط َجَلِذتُطُ ٔمائَّة َوإ

ؿ نب ریشب ےک اپس اکی رمد الای ایگ سج ےن اینپ ویبی یک دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، بیبح نب اسمل، رضحت امعن



 

 

ابدنی ےس  تبح یک یھت اوہنں ےن رفامای ںیم اس ےک قلعتم فیہ ہلصیف رکفں اگ وج اہلل ےک رنکؽ اک ہلصیف ےہ رفامای ارگ اس یک ویبی 

 اس وک ااجزت ہ ںی دی یھت وت ںیم اس وک ےن ہی ابدنی اس ےک ےیل الحؽ رک دی یھت وت ںیم اس وک نک وکڑے اگلؤں اگ افر ارگ ویبی ےن

 اسگنسر رک دفں اگ۔

 دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، بیبح نب اسمل، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ویبی یک ابدنی ےس  تبح رک اھٹ وجاینپ

     709    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذالشَلو بً ْحب، ہظاو بً حشاٌ، حرضت سلنہ بً محبل :  راوی

ٕب  ًُ َْحِ ََلؤ بِ ثََيا َعِبُذ الشَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔل  َحذَّ ًٔ اِلُنَحبِّ ًِ َسَلَنَة بِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ٌَ َع ا ًٔ َحشَّ ًِ صَٔظاؤ بِ َع

ظُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ُرؾَٔع إَٔلِیطٔ َرُجْل َوكَٔئ َجارٔیََة اِمَزأَتٔطٔ َؾَلِه َیُحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  أَ

ق ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالسلؾ نب رحب، اشہؾ نب اسحؿ، رضحت
 
حی
م

ہملس نب 

 اکی رمد شیپ ایک ایگ سج ےن اینپ اہیلہ یک ابدنی ےس  تبح یک یھت آپ ےن اےس دح ہ ںی اگلیئ۔

ق :  رافی
 
حی
م

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالسلؾ نب رحب، اشہؾ نب اسحؿ، رضحت ہملس نب 

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

  

 اسگنسر رکان

 دحفد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسگنسر رکان

     710    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، عبذاہلل بً عبذاہلل، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ الزُّ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّاحٔ َقا ًُ الؼَّ ُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َحذَّ ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ صِزٔیِّ َع

 َْ أب َلَكِذ  ًُ اِلَخلَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل عَُنزُ بِ ًِ ابِ ًٔ عُتَِبَة َع َّی َيُكوَل َقائْٔل َما أَٔجُذ بِ ٌْ َحً ٌِ یَُلوَل بٔاليَّأض َزَما ٔظیُت أَ

ٌَّ الزَِّجَه َحل  إَٔذا أُِحٔؼ  ٔ ََ َوإ ائٔٔف اہللٔ أَ ًِ َُفَ ٕة ٔم ـَ ي لُّوا بٔتَرِٔک َُفٔ ـٔ ٌَ الزَِّجَه فٔی نَٔتأب اہللٔ َؾَی َيُة أَِو کَا ًَ الزَُّجُل َوَقاَمِت اِلبَيِّ

َّی  َحِنْل أَِو  َة َرَجَه َرُسوُل اہللٔ َػل ِیَخُة إَٔذا َزىََیا َؾاِرُجُنوصَُنا اِلبَتَّ ِیُخ َوالظَّ أِتَُضا الظَّ َراْف َوَقِذ ََقَ
ٔ
َه اِعت اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 َوَرَجِنَيا َبِعَذظُ 

انب ابعس رفامےت ںیہ ہک دیسان رمع نب اطخب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دبعاہلل نب دبع اہلل، رضحت 

 ےن رفامای ےھجم ادنہشی ےہ ہک وطلی زامہن ذگرےن ےک دعب وکیئ ہی ک ےن ےگل ہک ےھجم اہلل یک اتکب ںیم اسگنسر رکےن یک زسا ہ ںی یتلم رھپ

 ےہ رشبہکیط رمد نصحم وہں ولگ اہلل ےک رفاضئ ںیم ےس اکی امہ رفہضی رتک رک ےک رمگاہ وہ اجںیئ وغر ےس ونس اسگنسر رکان قح

افر وگاہ اقمئ وہں ای لمح وہ ای ارتعاػ زان وہ افر ںیم ےن ہی آتی زپیھ ےہ اشدی دشہ رمد افر اشدی دشہ وعرت بج زان رکںی وت اؿ 

 وک رضفر اسگنسر رکف افر اس ےک دعب اہلل ےک رنکؽ ےن اسگنسر ایک افر مہ ےن یھب اسگنسر ایک۔

 ، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعساوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکان

     711    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عباد بً عواو، محنذ بً عنير، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی َسَلنَ  ًٔ َعِنزٕو َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ اؤ َع ًُ اِلَعوَّ ثََيا َعبَّادُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َجاَئ َماعٔزُ بِ  َة َع

ِّی َقِذ  ٔن َق َعِيُط ثُهَّ َقاَل إ ِّی َزىَِیُت َؾأرَِعَ ٔن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل إ ََٔی الئَّيیِّ َػل ِّی َزىَِیُت َمالٕٔک إ ٔن َق َعِيُط ثُهَّ َقاَل إ َزىَِیُت َؾأرَِعَ

َّی أَََقَّ  َق َعِيطُ َحً َق َعِيُط ثُهَّ َقاَل َقِذ َزىَِیُت َؾأرَِعَ ا أََػابَِتُط اِلٔحَحاَرةُ أَِدبََز َيِظَتذُّ  َؾأرَِعَ ٌِ یُزَِجَه َؾَلنَّ أَِربََع َمزَّإت َؾأََمَز بٔطٔ أَ

اُر  َه ُٔفَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َعطُ َؾُذِّٔکَ لٔلئَّيیِّ َػل بَُط َؾََصَ ِتطُ اِلحَٔحاَر َؾَلكَٔیُط َرُجْل بَٔیٔذظٔ َلِهُی َجَنٕل َؾرَضَ ةُ َؾَكاَل ُظ حٔيَن َمشَّ

 َؾَضَلَّ َتَزِنُتُنوظُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب وعاؾ، دمحم نب ریمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک امزع نب امکل یبن یک دخث  ںیم احرض وہےئ 

 ارعاض رفامای رھپ افر رعض ایک ںیم ےن دباکری یک آپ ےن اؿ یک رطػ ےس ہنم ریھپ ایل رھپ رعض ایک ہک ںیم ےن دباکری یک آپ ےن

رعض ایک ہک ھجم ےس دباکری رسزد وہیئ آپ ےن رھپ ارعاض ایک رھپ رعض ایک ہک ھجم ےس دباکری وہیئ آپ ےن رھپ اؿ ےس ارعاض 

رفامای یتح ہک اوہنں ےن اچر رمہبت ارقار ایک وت آپ ےن اؿ وک اسگنسر رکےن اک مکح دای بج اہ ںی رھتپ ےگل وت فہ زیتی ےس اھبےگ اکی 

اسےنم آای سج ےک اہ ھت ںیم افٹن اک ڑبجا اھت اس ےن فہ امرا سج ےس فہ رگ ےئگ بج یبن ےس رھتپ ےنگل ےک دعب اھبےنگ اک ذرک ایک ایگ  رمد

 وت آپ ےن رفامای مت ےن اےس وھچڑ ویکں ہن دای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب وعاؾ، دمحم نب ریمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکان

     712    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ز، حرضت عنزاٌ بً حؼينعباض بً عثناٌ، ولیذ بً مشله، ابوعنز، یحٌٰی بً ابی نثير، ابوقَلبہ، ابی مہاج :  راوی

ثَىٔی  ثََيا أَبُو َعِنزٕو َحذَّ ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ٌَ الذِّ ًُ عُِثَنا ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ٕ َع ًُ أَبٔی َنثٔير یَِحٌَی بِ



 

 

 ٌَّ ًٔ اِلُحَؼئِن أَ ٌَ بِ ًِ عِٔنَزا ٔ َع ًِ أَبٔی اِلُنَضأجز َه َؾاِعتََرَؾِت بٔالزِّىَا َؾأََمَز بَٔضا  قََٔلبََة َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اِمَزأَّة أََتِت الئَّيیَّ َػل

َّی َعَلِیَضا  َؾُظهَِّت َعَلِیَضا ثَٔیابَُضا ثُهَّ َرَجَنَضا ثُهَّ َػل

اؿ نب ،نیص رفامےت ںیہ ہک اکی وعرت یبن ابعس نب امثعؿ، فدیل نب ملسم، اوبرمع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب، ایب اہمرج، رضحت رمع

یک دخث  ںیم احرض وہیئ افر دباکری اک ارتعاػ ایک آپ ےن مکح دای وت اس ےک ڑپکے اس رپ ابدنےھ ےئگ رھپ اس وک اسگنسر رک دای ایگ 

 رھپ اس اک انجزہ زپاھای۔

 ، ایب اہمرج، رضحت رمعاؿ نب ،نیصابعس نب امثعؿ، فدیل نب ملسم، اوبرمع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب :  رافی

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

  

 وہیدی افروہیدؿ وک اسگنسر رکان

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وہیدی افروہیدؿ وک اسگنسر رکان

     713    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عبذاہلل بً ىنير، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

 ًِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َعلَ  َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ عَُنَز أَ ِیطٔ ابِ

 ٔ ًِ اِلٔحَحاَرة َُّط َيِشتُرَُصا ٔم ًِ َرَجَنُضَنا َؾَلَكِذ َرأَیُِتطُ َوإٔى َه َرَجَه یَُضودٔیَّئِن أَىَا ؾٔیَن  َوَسلَّ

زؿ یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہیدی رمد ف 

ر رکےن اک مکح رفامای ںیم یھب اؿ وک اسگنسر رکےن فاولں ںیم اھت ںیم ےن داھکی ہک فہ رمد اس وعرت وک رھتپفں ےس اچب راہ اھت ہک وک اسگنس

 اس وک آڑ ںیم رک ےک وخد رھتپ اھک راہ اھت ۔



 

 

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وہیدی افروہیدؿ وک اسگنسر رکان

     714    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسناعیل بً موسی، ُشیک، سناک بً ْحب، حرضت جابز بً سنزہ :  راوی

ثَيَ  َّی اہللَُحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َسُنَزَة أَ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٕب َع ًٔ َْحِ ًِ ٔسَنأک بِ یْک َع ثََيا َُشٔ ًُ ُموَسی َحذَّ َه َرَجَه ا إِٔسَنٔعیُل بِ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 َیُضودٔیًّا َویَُضودٔیَّّة 

ےن اکی وہیدی افر اکی وہیدؿ وک اسگنسر اامسلیع نب ومیس، رشکی، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 ایک۔

 اامسلیع نب ومیس، رشکی، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وہیدی افروہیدؿ وک اسگنسر رکان

     715    حذیث                               دووجلذ   :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، اعنع، عبذاہلل بً مزہ، حرضت بزاء بً عازب :  راوی



 

 

ًِ اِلبَرَ  ًٔ ُمزََّة َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ َّی أئ بِ َعازٕٔب َقاَل َمزَّ الئَّيیُّ َػل

ٌَ فٔی نَٔتابٔهُِه َحذَّ الزَّ  ٕه َمِحلُودٕ َؾَذَعاصُِه َؾَكاَل َصَهَذا َتحُٔذو ًِ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَٔیُضودٓٔیٕ ُمَحنَّ انٔی َقالُوا َنَعِه َؾَذَعا َرُجَّل ٔم

ََّک َنَظِذَتىٔی َلِه عَُلَنائٔضِٔه َؾَكاَل أَِنُظُذَک بٔاہللٔ الَّٔذی أَ  ََ أَى ََ َوَلِو ٌَ َحذَّ الزَّانٔی َقاَل  ِوَراَة َعلَی ُموَسی أََصهََذا َتحُٔذو ىِزََل التَّ

ِذ  َْ اؾَٔيا الزَِّجُه َؾهُيَّا إَٔذا أَ بٔرَِک ىَحُٔذ َحذَّ الزَّانٔی فٔی نَٔتابَٔيا الزَِّجَه َوَکٔهيَّطُ َنثَُر فٔی أَُِشَ ِْ ُ ـَ أ ی ٔ
ِذىَا ىَا الَشَّ َْ َتزَِنَياُظ َوُنيَّا إَٔذا أَ

ـٔ َواِلَؤؿی ی ٔ ـَ أََقِنَيا َعَلِیطٔ اِلَحذَّ َؾُكِلَيا َتَعاَلِوا َؾِلَيِحَتنِٔع َعلَی َطِیٕئ نُكٔیُنُط َعلَی الَشَّ ٔعی َـّ ِحنٔیٔه ال ٔع َؾاِجَتَنِعَيا َعلَی التَّ

َّی ا ٌَ الزَِّجٔه َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل ًِ أَِحَیا أَِمَزَک إٔذِ أََماتُوُظ َوأََمَز بٔطٔ َُفُٔجَه َواِلَحِلٔذ َمکَا ُل َم ِّی أَوَّ ٔن ُضهَّ إ
 ہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اللَّ

یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اکی وہیدی ےک اپس ےس 

افر اےس وکڑے امرے ےئگ ےھت آپ ےن وہیدویں وک الب رک وپاھچ ہک مت اینپ اتکب ںیم زاین یک ایک زسا سگرے اس اک ہنم اکال ایک ایگ اھت 

ت اپےت وہ اوہنں ےن اہک یج۔ رھپ رفامای اؿ ےک اکی اعمل وک الب الؤ افر رفامای ںیم ںیہمت مسق داتی وہں اس ذات یک سج ےن ومٰیس رپ وترا

دح ایک یہی اپےت وہ؟ ک ےن اگل ہ ںی افر ارگ آپ ےھجم ہی مسق ہن دےتی وت ںیم آپ وک یھبک ہن اتبات مہ اینپ انزؽ رفامیئ مت اینپ اتکب ںیم زاین یک 

اتکب ںیم زاین یک دح رمج اپےت ںیہ رھپ بج مہ یسک زعمز وک ڑکپےت وت اےس وھچڑ دےتی اسگنسر ہن رکےت افر بج زمکفر وک ڑکپےت وت اس 

یئ ایسی زسا ےط رکںیل وج زعمز افر زمکفر دفونں رپ اقمئ یک اجےکس وت مہ ےن اسگنسر رکےن ےک رپ دح اقمئ رکےت رھپ مہ ےن اہک آؤ وک

اجبےئ ہنم اکال رکان زپا افر وکڑے اگلان ےط رکایل۔ وت یبن ےن رفامای اے اہلل ںیم  الہ فہ صخش وہں سج ےن آپ اک مکح زدنہ ایک بج ےس 

 اےس اسگنسر ایک ایگ۔ اوہنں ےن آپ اک مکح اٹمای افر آپ ےن مکح دای وت

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 وج دباکری اک ااہظر رکے

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وج دباکری اک ااہظر رکے



 

 

     716    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً ولیذ، زیذ بً یحٌٰی بً عبیذ، لیث بً سعذ، عبیذاہلل بً ابی جعَف، ابواسود، رعوہ ، حرضت ابً عباض :  راوی

 َ ًٔ عُب ًُ َیِحٌَی بِ ثََيا َزیُِذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ اِلَولٔیذٔ الذِّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًٔ أَبٔی َحذَّ ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ًُ َسِعٕذ َع ثََيا اللَِّیُث بِ ِیٕذ َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ َوَة َع ًِ رُعِ ًِ أَبٔی اِْلَِسَودٔ َع ٔ َجِعََفٕ َع َه َلِو ُنِيُت َرأجّنا أََحّذا بَٔػيِر

َيٕة َلَزَجنِ  ُل َعَلِیَضابَيِّ ُْ ًِ یَِذ َْتَٔضا َوَم  ُت ُؾََلىََة َؾَكِذ َهَضَز ٔمِيَضا الزِّیَبُة فٔی َمِئلكَٔضا َوصَِی

ابعس نب فدیل، زدی نب ٰییحی نب  دیب،  ثی نب دعس،  دیب اہلل نب ایب رفعج، اوبانکد، رعفہ ، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک 

 وک ریغب وگایہ ےک اسگنسر رکات وت الفں وعرت وک رضفر اسگنسر رکات اس یک وگتفگ افر احتل افر اس ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای ارگ ںیم یسک

 اپس آےن اجےن فاولں ےس اس اک دباکر وہان ولعمؾ وہات ےہ۔

 ابعس نب فدیل، زدی نب ٰییحی نب  دیب،  ثی نب دعس،  دیباہلل نب ایب رفعج، اوبانکد، رعفہ ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وج دباکری اک ااہظر رکے

     717    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً َْلد، سؿیاٌ ، ابی زىاد، قاسه بً محنذ :  راوی

ٕذ َقاَل َحذَّ  ًٔ ُمَحنَّ ًِ اِلَكأسٔه بِ ٔ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا دٕ اِلَباصٔلٔیُّ َحذَّ
َلَّ َْ  ًُ ًُ َعبَّإض اِلُنَتََلعَٔيئِن ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ  َذَِّکَ ابِ

َّی اہللُ عَ  ادٕ أَهَٔی الًَّٔی َقاَل َلَضا َرُسوُل اہللٔ َػل ًُ َطذَّ َيٕة َلَزَجِنُتَضا َؾَكاَل َؾَكاَل َلطُ ابِ ٔ بَيِّ َلِیطٔ َوَسلََّه َلِو ُنِيُت َرأجّنا أََحّذا بَٔػيِر

ًُ َعبَّإض تِٔلَک اِمَزأَْة أَِعَلَيِت   ابِ

 اوبرکب نب الخد، ایفسؿ ، ایب زاند، اقمس نب دمحم رفامےت ںیہ ہک رضحت انب ابعس ےن دف اعلؿ رکےن فاولں اک ذرک ایک وت انب دشاد ےن اؿ



 

 

ےس اہک ہک ہی فیہ ےہ سج ےک ابرے ںیم ںیم اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ارگ ںیم یسک وک ریغب وبثت، وگاوہں ےک اسگنسر رکات وت اس وک 

 اسگنسر رکات رضحت انب ابعس ےن رفامای آپ ےن ہی ابت اس وعرت ےک قلعتم رفامیئ وج االعہین دباکری رکے۔

 اقمس نب دمحم اوبرکب نب الخد، ایفسؿ ، ایب زاند، :  رافی

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

  

 وجوقؾ ولط اک لمع رکے

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وجوقؾ ولط اک لمع رکے

     718    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً َْلد، عبذالعزیز بً محنذ، عنزو بً ابی عنزو، عْکمہ ، حرضت ابً عباض محنذ بً ػباح، ابوبْک :  راوی

ًِ عَ  ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ََ َحذَّ دٕ َقا َلَّ َْ  ًُ بَّأح َوأَبُو بَِْکٔ بِ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًٔ أَبٔی َعِنزٕو َع ِنزٔو بِ

ًٔ َعبَّإض أَ  ًِ َوَجِذتُُنوُظ َيِعَنُل َعَنَل َقِوؤ لُوٕن َؾاِقُتلُوا اِلؿَ ابِ َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اعَٔل َواِلَنِؿُعوَل بٔطٔ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل

اہلل ےک رنکؽ ےن دمحم نب ابصح، اوبرکب نب الخد، دبعازعلزی نب دمحم، رمعف نب ایب رمعف، رکعہم ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک 

 اراشد رفامای ےسج مت وقؾ ولط اک لمع رکات وہا اپؤ وت افلع ف وعفمؽ دفونں وک لتق رکدف۔

 دمحم نب ابصح، اوبرکب نب الخد، دبعازعلزی نب دمحم، رمعف نب ایب رمعف، رکعہم ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وجوقؾ ولط اک لمع رکے

     719    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یوىص بً عبذاَعلی، عبذاہلل بً ىاؾع، عاػه بً عنز، سہیل ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ِْ ًُ َعِبذٔ اِْلَِعلَی أَ ثََيا یُوىُُص بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ُسَضِیٕل َع ًُ عَُنَز َع بََرنٔی َعأػُه بِ ِْ ًُ ىَاؾٕٔع أَ بََرنٔی َعِبُذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی الَّٔذی َيِعَنُل َعَنَل َقِوؤ لُوٕن َقاَل اِرُجُنوا اِْلَِعلَی َواِْلَِسَؿَل   وصَُنا َجنٔیّعا اِرُجنُ الئَّيیِّ َػل

ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب انعف، اعمص نب رمع، لیہس ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن وقؾ ولط اک لمع رکےن فاےل 

 ےک قلعتم رفامای افرپ فاےل افر ےچین فاےل بس وک اسگنسر رکدف۔

 رضحت اوبرہریہ ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب انعف، اعمص نب رمع، لیہس ، :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وجوقؾ ولط اک لمع رکے

     720    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً عبذالواحذ، عبذاہلل بً محنذ بً عكیل، حرضت جابزازہز بً مزواٌ، عبذالورث بً سعیذ، قاسه، ا :  راوی

 ًِ ًُ َعِبٔذ اِلَواحٔذٔ َع ثََيا اِلَكأسُه بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اِلَوارٔٔث بِ ٌَ َحذَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَصزُ بِ ًٔ َحذَّ ًٔ ُمَحنَّذٔ بِ  َعِبٔذ اہللٔ بِ

ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َقاَل  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔی َعَنُل َقِوؤ لُونٕ  َعكٔیٕل َع اُف َعلَی أُمَّ َْ َوَف َما أَ ِْ ٌَّ أَ ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ  َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ازرہ نب رمفاؿ، دبعاولرث نب دیعس، اقمس، انب دبعاولادح، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک 

 ےھجم اینپ اث  رپ بس ےس زایدہ سج زیچ اک وخػ ےہ فہ وقؾ ولط اک لمع ےہ۔ رنکؽ ےن اراشد رفامای



 

 

 ازرہ نب رمفاؿ، دبعاولرث نب دیعس، اقمس، انب دبعاولادح، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رحمؾ ےس دباکری رکے ای اجونر ےسوج

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وجرحمؾ ےس دباکری رکے ای اجونر ےس

     721    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، ابً ابی ؾذیک، ابزاہیه بً اسناعیل، داؤد بً حؼين، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ثَيَ  ًِ َحذَّ ًٔ إِٔسَنٔعیَل َع ًِ إٔبَِزاصٔیَه بِ ًُ أَبٔی ُؾَذیِٕک َع ثََيا ابِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ًِ  ا َعِبُذ الزَِّحَن ًٔ اِلُحَؼئِن َع َداُوَد بِ

ًِ َو  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ َمَة َع ًِ َوَقَع َعلَی عِْٔکٔ وٕ َؾاِقُتلُوُظ َوَم َقَع َعلَی َذأت َمَِحَ

 بَضٔیَنٕة َؾاِقُتلُوُظ َواِقُتلُوا اِلَبضٔیَنةَ 

دبعارلنمح نب اربا،می، انب ایب دفکی، اربا،می نب اامسلیع، داؤد نب ،نیص، رکعہم، رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک 

 اکری رکے اےس لتق رکدف افر وج اجونر ےس ہنم اکال رکے وت اےس یھب لتق رک دف افر اجونر وک یھب۔رنکؽ ےن اراشد رفامای وج رحمؾ دب

 دبعارلنمح نب اربا،می، انب ایب دفکی، اربا،می نب اامسلیع، داؤد نب ،نیص، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ولڈنی رپ دح اقمئ رکان

 دحفد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ولڈنی رپ دح اقمئ رکان

     722    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بً ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، عبیذاہلل بً عبذاہلل، حرضت ابوہزیزہ اور زیذ  :  راوی

 ْالذ اور طبل

ًِ الزُّ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّاحٔ َقا ًُ الؼَّ ُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َحذَّ ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ صِزٔیِّ َع

الٕٔذ َؤطِبٕل َقالُوا ُن  َْ  ًٔ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَزیِٔذ بِ ٌِ َع ًِ اِْلََمٔة َتزِنٔی َقِبَل أَ َه َؾَشأََلُط َرُجْل َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ يَّا عِٔيَذ الئَّيیِّ َػل

 ٔ الَٔثٔة أَِو فٔی الزَّابَٔعٔة َؾبِٔعَضا َوَلِو ب ٌِ َزىَِت َؾاِجلِٔذَصا ثُهَّ َقاَل فٔی الثَّ ًَ َؾَكاَل اِجلِٔذَصا َؾإٔ ٕ تُِحَؼ ًِ َطَعز  َحِبٕل ٔم

 رفامےت ںیہاوب
 

 

 رکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی،  دیب اہلل نب دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ افر زدی نب اخدل افر ش

ہک مہ اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم احرض ےھت ہک اکی رمد ےن وپاھچ ہک ابدنی نصحم وہےن ےس لبق دباکری رکے وت اس اک ایک مکح 

ڑے اگلؤ رھپ ارگ دباکری رکے وت رھپ وکڑے اگلؤ رھپ رسیتی وچیھت رمہبت ےک ابرے ںیم رفامای ہک اےس رففتخ رک ےہ رفامای اےس وک

 دف وگ ابولں یک اکی ریس ےک وعض۔

  :  رافی
 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی،  دیباہلل نب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ افر زدی نب اخدل افر ش

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی رپ دح اقمئ رکان

     723    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ُفوہ، محنذ بً مشله، عنزہ بيت عبذالزحنً، محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، یزیذ بً ابی حبیب، عنار بً ابی  :  راوی

 حرضت سیذہ عائظہ



 

 

ًٔ أَ  ارٔ بِ ًِ َعنَّ ًٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح َقاَل أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ ُمِشلٕٔه َحذَّ َذ بِ ٌَّ ُمَحنَّ َوَة أَ بٔی َُفِ

ثَ  َوَة َحذَّ ٌَّ رُعِ ثَُط أَ َّی اہللُ َعلَ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثَِتَضا أَ ٌَّ َعائَٔظَة َحذَّ ثَِتطُ أَ ًٔ َحذَّ ٌَّ َعِنَزَة بِٔيَت َعِبذٔ الزَِّحَن َه َقاَل ُط أَ ِیطٔ َوَسلَّ

ٌِ َزىَِت ؾَ  ٌِ َزىَِت َؾاِجلُٔذوصَا َؾإٔ ٌِ َزىَِت َؾاِجلُٔذوَصا َؾإٔ ٕ إَٔذا َزىَِت اِْلََمُة َؾاِجلُٔذوَصا َؾإٔ ٔؿير ـَ اِجلُٔذوَصا ثُهَّ بٔیُعوَصا َوَلِو بٔ

ٔؿيرُ اِلَحِبلُ  َـّ  َوال

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، زیدی نب ایب بیبح، امعر نب ایب رففہ، دمحم نب ملسم، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک 

 رھپ دباکری رکے وت رھپ وکڑے امرف رھپ ارگ دباکری رکے وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای بج ابدنی دباکری رکے وت اےس وکڑے امرف ارگ

 رھپ وکڑے امرف رھپ ارگ دباکری رکے وت اس وک وکڑے امرف رھپ اےس چیب دے ارگہچ اکی ریس ےک وعض ےکب۔

 دیسہ اعہشئ دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، زیدی نب ایب بیبح، امعر نب ایب رففہ، دمحم نب ملسم، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت :  رافی

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

  

 دح ذقػ اک ایبؿ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دح ذقػ اک ایبؿ

     724    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسحل، عبذاہلل بً ابی بْک، عنزہ، او النوميين حرضت عائظہ محنذ بً بظار، ابً ابی عذی، محنذ بً :  راوی

ًٔ أَبٔی ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َعٔذٓیٕ َع ثََيا ابِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعائَٔظَة  َحذَّ ًِ َعِنَزَة َع بَِْکٕ َع

ا ىَزََل عُِذرٔی َقاَو َر  ٔ َقاَلِت َلنَّ ا ىَزََل أََمَز ب ٌَ َؾَلنَّ آ ٔ َؾَذَِّکَ َذلَٔک َوَتََل اِلرُقِ َه َعلَی اِلنِٔيبَر َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َزُجَلئِن ُسوُل اہللٔ َػل

صُِه  بُوا َحذَّ  َواِمَزأَةٕ َؾرُضٔ

اعہشئ رفام  ںیہ ہک بج ریمی رباءت انزؽ دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، دمحم نب ااحسؼ ، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ، اؾ اوملنینم رضحت 



 

 

وہیئ وت اہلل ےک رنکؽ ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر اس اک ذرک ایک افر رقآؿ یک آتی زپںیھ بج آپ ربنم ےس ارتے وت مکح دای سپ دف 

 رمدفں افر اکی وعرت وک دح اگلیئ یئگ۔

 ، رمعہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئدمحم نب اشبر، انب ایب دعی، دمحم نب اقحس، دبعاہلل نب ایب رکب :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دح ذقػ اک ایبؿ

     725    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ؾذیک، ابً ابی حبيبہ، داؤد بً حؼين، عْکمہ، حرضت ابً عباض عبذالزحنً بً ابزاہیه، ابً ابی :  راوی

ًِ َداُودَ  ًُ أَبٔی َحبٔيَبَة َع ثَىٔی ابِ ًُ أَبٔی ُؾَذیِٕک َحذَّ ثََيا ابِ ًُ إٔبَِزاصٔیَه َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًِ  َحذَّ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًٔ اِلُحَؼئِن َع بِ

 َّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ َعبَّإض َع ًَ َوإَٔذا َقاَل الزَّجُ ابِ ی ُجٔل یَا ُمَخيَُّث َؾاِجلُٔذوُظ عَِٔشٔ َه َقاَل إَٔذا َقاَل الزَُّجُل لرٔلَّ ُل ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 ًَ ی ُجٔل َیا لُؤِطُّ َؾاِجلُٔذوُظ عَِٔشٔ  لرٔلَّ

 ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای دبعارلنمح نب اربا،می، انب ایب دفکی، انب ایب ہبیبح، داؤد نب ،نیص، رکعہم، رضحت انب

بج اکی رمد دفرسے رمد ےس ےہک اے ثنخم وت اس وک سیب وکڑے امرف افر بج اکی رمد دفرسے رمد ےس ےہک اے ولیط وت اس 

 وک سیب وکڑے امرف۔

 دبعارلنمح نب اربا،می، انب ایب دفکی، انب ایب ہبیبح، داؤد نب ،نیص، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ہشن رکےن فاےل یک دح



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ہشن رکےن فاےل یک دح

     726    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابً سعیذ، ح، عبذاہلل بً محنذ، زہزی، سؿیاٌ بً عيييہ، مْف، اسناعیل بً موسی، ُشیک ، ابی حؼين، عنير  :  راوی

 عنير بً سعیذ، حرضت علی بً ابی كالب ِّکو اہلل وجہہ

ثََيا َعِبُذ اہللٔ ًٔ َسٔعیٕذ ح و َحذَّ ٔ بِ ًِ عَُنيِر ًِ أَبٔی حَُؼيِٕن َع یْک َع ثََيا َُشٔ ًُ ُموَسی َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ٕذ الزُّ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ صِزٔیُّ  بِ

 ٔ ًُ أَب ًٔ َسٔعیٕذ َقاَل َقاَل َعلٔیُّ بِ ٔ بِ ًِ عَُنيِر ْف َسنِٔعُتطُ َع ِّ َْ ثََيا ُم ًُ عَُيِيَيَة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًِ َحذَّ ی كَالٕٔب َما ُنِيُت أَدٔی َم

َّی اہللُ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ َؾإٔ ََّ َطارَٔب اِلَخِنز ٔ ًُ  أََقِنُت َعَلِیطٔ اِلَحذَّ إ ََّنا صَُو َطِیْئ َجَعِلَياُظ ىَِح ّْا إٔى ًَّ ؾٔیطٔ َطِی  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلِه َيُش

اامسلیع نب ومیس، رشکی ، ایب ،نیص، ریمع انب دیعس، ح، دبعاہلل نب دمحم، زرہی، ایفسؿ نب ہنییع، رطمػ، ریمع نب دیعس، رضحت 

 دح اقمئ رکفں وت ںیم اس یک دتی ہن دفں اگ رگم رمخ ےنیپ فاال اس ےیل ہک اہلل یلع نب ایب اطبل رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ ہک ںیم سج رپ

 ےک رنکؽ ےن اس ےک ابرے ںیم وکیئ دح رقمر ہن رفامیئ ہکلب مہ ےن اس یک دح رقمر یک۔

، ریمع نب دیعس، اامسلیع نب ومیس، رشکی ، ایب ،نیص، ریمع انب دیعس، ح، دبعاہلل نب دمحم، زرہی، ایفسؿ نب ہنییع، رطمػ :  رافی

 رضحت یلع نب ایب اطبل رکؾ اہلل فہہج

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ہشن رکےن فاےل یک دح

     727    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً علی، یزیذ بً زریع، سعیذ، ح، علی بً محنذ، ونیع، ہظاو، قتادہ، حرضت اىصنَص ب :  راوی



 

 

 ًُ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ثََيا َسٔعیْذ ح و َحذَّ ًُ ُزَریِٕع َحذَّ ثََيا َیزٔیُذ بِ ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًِ صَٔظاوٕ  َحذَّ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ُمَحنَّ

ِسُتَوائٔیِّ  ُب فٔی ا الذَّ َه َيرِضٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َمالٕٔک َقاَل کَا ًِ أَىَٔص بِ ًِ َقَتاَدَة َع ٔ بٔاليَِّعأل َجنٔیّعا َع ِلَخِنز

 َواِلَحزٔیذٔ 

ےک رنکؽ رمخ یک فہج ےس رصن نب یلع، زیدی نب زرعی، دیعس، ح، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک اہلل 

 وجوتں افر ڑھچویں ےس امرےت ےھت۔

 رصن نب یلع، زیدی نب زرعی، دیعس، ح، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 فاےل یک دحہشن رکےن 

     728    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عثناٌ بً ابی طيبہ، ابً علیہ، سعیذ بً ابی رعوبہ، عبذاہلل بً داىاد، حـين بً ميذر، ح، محنذ بً عبذالنلک  :  راوی

 عثناٌ، حرضت حؼين بً ميذر بً ابی طوارب، عبذالعزیز بً مختار، عبذاہلل بً ؾيروز، ابً ميذر، ولیذ بً عكبہ،

 ًٔ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ وبََة َع ًٔ أَبٔی رَعُ ًِ َسٔعیٔذ بِ َة َع ًُ عَُلیَّ ثََيا ابِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ًَ َحذَّ يَِن بِ ـَ اىَأد َسنِٔعُت حُ  الذَّ

ًُ َعِبذٔ اِلنَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ اِلُنِئذرٔ الزََّقأشیَّ ح و َحذَّ ًُ اِلُنِخَتارٔ َحذَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز َوارٔٔب َحذَّ ًٔ أَبٔی الظَّ لٔٔک بِ

ََٔی عُثِ  ًٔ عُِكَبَة إ ا ٔجیَئ بٔاِلَولٔیٔذ بِ ًُ اِلُنِئذرٔ َقاَل َلنَّ يُِن بِ ـَ ثَىٔی حُ اىَاُد َقاَل َحذَّ ًُ َؾيِرُوَز الذَّ ٌَ َقِذ َطضُٔذوا َعَلِیطٔ بِ َقاَل  َنا

َّی اہللُ عَ   َؾَحَلَذُظ َعلٔی  َوَقاَل َجَلَذ َرُسوُل اہللٔ َػل
َک َؾأَقِٔه َعَلِیطٔ اِلَحذَّ ًَ َعنِّ َلِیطٔ َوَسلََّه أَِرَبٔعيَن َوَجَلَذ أَبُو لَٔعلٓٔیٕ دُوىََک ابِ

 بَِْکٕ أَِرَبٔعيَن َوَجَلَذ عَُنزُ ثََناىٔيَن َوکُل  ُسيَّْة 

، انب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، دبعاہلل نب داانج، نیضح نب رذنر، ح، دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلزی امثعؿ نب ایب ہبیش



 

 

نب اتخمر، دبعاہلل نب ریففز، انب رذنر، فدیل نب ہبقع، امثعؿ، رضحت ،نیص نب رذنر رفامےت ںیہ ہک بج فدیل نب ہبقع وک رضحت 

اس ےک الخػ وگایہ دی وت رضحت امثعؿ ےن رضحت یلع ےس رفامای اوھٹ اےنپ اچچ زاد اھبیئ رپ دح  امثعؿ ےک اپس الای ایگ افر ولوگں ےن

اقمئ رکف۔ رضحت یلع ےن اےس وکڑے اگلےئ افر رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اچسیل وکڑے امرے افر اوبرکب ےن اچسیل وکڑے 

 امرے افر رضحت رمع ےن ایس وکڑے امرے افر بس تنس ںیہ ۔

ؿ نب ایب ہبیش، انب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، دبعاہلل نب داانج، نیضح نب رذنر، ح، دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، امثع :  رافی

 دبعازعلزی نب اتخمر، دبعاہلل نب ریففز، انب رذنر، فدیل نب ہبقع، امثعؿ، رضحت ،نیص نب رذنر

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

  

 وج ابر ابر رمخ ےیپ۔

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وج ابر ابر رمخ ےیپ۔

     729    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، طبابہ، ابً ابی ذئب، حارث، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَِْکٔ  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة قَ  َحذَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًِ اِلَحارٔٔث َع ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع ًِ ابِ ثََيا َطَبابَُة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ اَل َقاَل َرُسوُل بِ

ٌِ َعاَد َؾاجِ  ٌِ َعاَد َؾاِجلُٔذوُظ َؾإٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إَٔذا َسْٔکَ َؾاِجلُٔذوُظ َؾإٔ ٌِ َعاَد اہللٔ َػل لُٔذوُظ ثُهَّ َقاَل فٔی الزَّابَٔعٔة َؾإٔ

بُوا عُيَُكطُ   َؾاِْضٔ

ای اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذ،ب، احرث، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

فابرہ وکڑے امرف افر ہس ابرہ رکے وت رھپ وکڑے امرف رھپ ارگ وچیھت ابر بج وکیئ ہشن رکے وت اےس وکڑے امرف ارگ دفابرہ رکے وت رھپ د

 رھپ رکے وت اس یک رگدؿ اڑا دف



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذ،ب، احرث، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وج ابر ابر رمخ ےیپ۔

     730    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، طعیب بً اسحام، سعیذ بً ابی رعوبہ، عاػه بً بَذلہ، حرضت معاویہ بً ابی سؿیاٌ :  راوی

ثََيا ُطَعیِ  إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَ أَبٔی َحذَّ ًِ َذِنَوا ًٔ بَِضَذَلَة َع ًِ َعأػٔه بِ وبََة َع ًُ أَبٔی رَعُ ثََيا َسٔعیُذ بِ ًُ إِٔسَحَل َحذَّ ُب بِ

بُوا الِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل إَٔذا َُشٔ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٌَ أَ ًٔ أَبٔی ُسِؿَیا ًِ ُمَعاؤیََة بِ ُ َػالٕٔح َع بُوا َخِنَز َؾاِجلُٔذوصُِه ث هَّ إَٔذا َُشٔ

بُوا َؾاِقُتلُوصُِه  بُوا َؾاِجلُٔذوصُِه ثُهَّ إَٔذا َُشٔ  َؾاِجلُٔذوصُِه ثُهَّ إَٔذا َُشٔ

اشہؾ نب امعر، بیعش نب ااحسؼ، دیعس نب ایب رعفہب، اعمص نب دھبہل، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک 

 وکڑے اگلؤ رھپ ارگ ںیئپ وت رھپ وکڑے اگلؤ رھپ ارگ ںیئپ وت رھپ وکڑے اگلؤ رھپ ارگ ںیئپ وت رنکؽ ےن رفامای بج ولگ رمخ ںیئپ وت اؿ وک

 اؿ وک لتق رکدف۔

 اشہؾ نب امعر، بیعش نب ااحسؼ، دیعس نب ایب رعفہب، اعمص نب دھبہل، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ :  رافی

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

  

 نس ردیسہ افر امیبر رپ یھب دح فابج وہ  ےہ۔

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 نس ردیسہ افر امیبر رپ یھب دح فابج وہ  ےہ۔



 

 

     731    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

سحل، يعكوب بً عبذاہلل بً اطخ، ابی امامہ بً سہل بً ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، محنذ بً ا :  راوی

 جيیـ، حرضت سعذ بً عبادہ

ًِ يَ  ًُ إِٔسَحَل َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحذَّ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ اِْلََطخِّ َع ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ِعُكوَب بِ

 ُ ٌَ بَيَِن أَبَِیاتَٔيا َرُجْل ُمِخَذْد َؿعٔ أَبٔی أ ًٔ عَُباَدَة َقاَل کَا ًٔ َسِعٔذ بِ ًِ َسٔعیٔذ بِ ـٕ َع ًٔ حَُيِی ًٔ َسِضٔل بِ ََّ َماَمَة بِ ٔ ـْ َؾَلِه یَُزِع إ ی

ََٔی َر  ًُ عَُباَدَة إ َؾَع َطأِىَُط َسِعُذ بِ ارٔ َیِخبُُث بَٔضا َُفَ
ًِ إَٔمأئ الذَّ َه َؾَكاَل َوصَُو َعلَی أََمٕة ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُسؤل اہللٔ َػل

بَِياُظ ٔمائََة َسِوٕن َماَت  ًِ َذلَٔک َلِو َْضَ ـُ ٔم َب ٔمائَٔة َسِوٕن َقالُوا َیا ىَٔيیَّ اہللٔ صَُو أَِؿَع َّ ؾٔیطٔ اِجلُٔذوُظ َْضِ َقاَل َؾُخُذوا َلُط عِٔثکَا

بَ  بُوُظ َْضِ ًٔ ٔمائَُة ٔطِنَزإخ َؾاِْضٔ ًِ َيِعُكوَب بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َع
ًُ َونٔیٕع َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ّة َواحَٔذّة َحذَّ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ عَُباَدَة َع ًِ َسِعٔذ بِ ًٔ َسِضٕل َع ًِ أَبٔی أَُماَمَة بِ  ىَِحَوظُ َعِبٔذ اہللٔ َع

، رضحت دعس نب ابعدہ 

 

 

 

 
اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ااحسؼ ، وقعیب نب دبعاہلل نب اجش، ایب اامہم نب لہس نب ج

رفامےت ںیہ ہک امہرے رھگفں ےک درایمؿ اکی ااپجہ ف انوتاں راتہ اھت اس ےن ولوگں وک ریحت ںیم ڈاؽ دای بج فہ رھگ یک ولڈنویں ںیم 

ےک اس ھت ہنم اکال رکات ڑکپا ایگ۔ رضحت دعس نب ابعدہ ےن اس اک اعمہلم اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم راھک آپ ےن  ےس اکی ولڈنی

رفامای اس وک نک وکڑے امرف ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ فہ انوتاں ےہ ہی زسا ربداتش ہ ںی رکاتکس ارگ مہ اےس نک وکڑے 

وخہش ول سج ںیم نک اشںیخ وہں افر اکی یہ دہعف اس وک امرف۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ امرںی ےگ وت فہ رماجےئ اگ رفامای اکی 

 رمفی ےہ۔

، رضحت دعس نب  :  رافی

 

 

 

 
اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب اقحس، وقعیب نب دبعاہلل نب اجش، ایب اامہم نب لہس نب ج

 ابعدہ

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

  

 املسمؿ رپ  رایھر نکان



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ رپ  رایھر نکان

     732    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوہزیزہ يعكوب بً حنیذ بً کاسب، عبذالعزیز بً ابی حازو، سہیل بً ابی ػالح، حرضت :  راوی

 ٔ ًٔ أَبٔی َػال ًِ ُسَضِیٔل بِ ًُ أَبٔی َحازٔوٕ َع ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًٔ کَأسٕب َحذَّ ًُ حَُنِیٔذ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ٕح َع

 ًِ ٌَ َع ًٔ َعِحََل ًِ ابِ ًٔ َع ًُ َعِبٔذ الزَِّحَن ثََيا اِلُنػٔيَرةُ بِ ًُ َقاَل و َحذَّ ثََيا أَىَُص بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل و َحذَّ ًِ أَبٔی  أَبٔیطٔ َع عَٔیإق َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًٔ َيَشإر َع ًٔ َنِعٕب َوُموَسی بِ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ َحَنَل َعَلِيَيا َمِعََشٕ َع لََّه َقاَل َم

ََلَح َؾَلیِ   َص ٔميَّاالشِّ

وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلزی نب ایب احزؾ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن اراشد رفامای سج 

 ےن مہ رپ  رایھر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ہ ںی ےہ۔

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلزی نب ایب احزؾ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ رپ  رایھر نکان

     733    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بیذاہلل ، ىاؾع، ابً عنزعبذاہلل بً عامز بً بزادبً یوسـ بً بزیذ، ابواسامہ، ع :  راوی

 َ ًٔ أَبٔی ُموَسی اِْل ًٔ أَبٔی بُزَِدَة بِ ًٔ بَُزیِٔذ بِ ـَ بِ ًٔ یُوُس ٔ بِ ًٔ اِلبَرَّاد ٔ بِ ًُ َعأمز ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ َحذَّ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ِطَعزٔیِّ َقاَل َحذَّ



 

 

ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ََلَح َؾَلِیَص ٔميَّا عُبَِیٔذ اہللٔ َع ًِ َحَنَل َعَلِيَيا الشِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم  َرُسوُل اہللٔ َػل

 دبع اہلل نب اعرم نب ربادنب ویفس نب ربدی، اوبااسہم،  دیب اہلل ، انعف، انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای سج ےن

  فہ مہ ںیم ےس ہ ںی ےہ۔مہ )املسمونں( رپ  رایھر ااھٹای

 دبعاہلل نب اعرم نب ربادنب ویفس نب ربدی، اوبااسہم،  دیباہلل ، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ رپ  رایھر نکان

     734    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنود بً غیَلٌ، ابوِّکیب، یوسـ بً موسی، عبذاہلل بً بزاد، اسامہ، بزیذ، ابوبزدہ، حرضت ابوموسی اطعزی :  راوی

ًُ اِلبَرَّ  ًُ ُموَسی َوَعِبُذ اہللٔ بِ ـُ بِ یِٕب َویُوُس ٌَ َوأَبُو ُِّکَ ًُ غَِیََل ثََيا َمِحُنودُ بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ًِ بَُزیِٕذ َع ثََيا أَبُو أَُساَمُة َع ادٔ َقالُوا َحذَّ

ََلَح َؾَلِیَص ٔميَّا ًِ َطَضَز َعَلِيَيا الشِّ ًِ أَبٔی ُموَسی اِْلَِطَعزٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َم  بُزَِدَة َع

ربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ایبؿ رکےت ںیہ ہک اہلل ومحمد نب الیغؿ، اوبرکبی، ویفس نب ومیس، دبعاہلل نب رباد، ااسہم، ربدی، اوب

 ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای سج ےن مہ رپ  رایھر نکاتن فہ مہ ںیم ےس ہ ںی ےہ۔

 ومحمد نب الیغؿ، اوبرکبی، ویفس نب ومیس، دبعاہلل نب رباد، ااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی :  رافی

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

  

 وجرسہین رکے افر زنیم رپ اسفدرباپ رکے۔



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وجرسہین رکے افر زنیم رپ اسفدرباپ رکے۔

     735    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً مالک، رعیيہ، حرضت اىص بً مالکنَص بً علی، عبذالوہاب، حنیذ، اىص  :  راوی

 ٌَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ثََيا حَُنِیْذ َع ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب َحذَّ ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ یَِيَة َقٔذُموا َعلَی َحذَّ ًِ رُعَ  أُىَاّسا ٔم

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ًِ أَِلَباىَٔضا َوأَبَِوالَٔضا  َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل بُِتِه ٔم ََٔی َذِودٕ َلَيا َؾََشٔ ِجُتِه إ َؾاِجَتَوِوا اِلَنذٔیَيَة َؾَكاَل َلِو َِخَ

َه َواِسَتاُقوا ذَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ اِْلِٔسََلؤ َوَقَتلُوا َراعَٔی َرُسؤل اہللٔ َػل وا َع َرُسوُل اہللٔ فٔی  ِوَدُظ َؾَبَعَث َؾَؿَعلُوا َؾاِرَتذُّ

َّی َماتُوا ةٔ َحً  كََلبٔضِٔه َؾحٔیَئ بٔضِٔه َؾَكَلَع أَیِٔذَیُضِه َوأَِرُجَلُضِه َوَسَنَز أَِعيَُيُضِه َوَتَزَنُضِه بٔاِلََحَّ

اہلل  رصن نب یلع، دبعاولاہب، دیمح، اسن نب امکل، رعہنی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق رعہنی ےک ھچک ولگ رنکؽ

ےک دہع ابمرک ںیم آےئ دمہنی یک آب ف وہا اہ ںی وماقف ہن آیئ وت آپ ےن رفامای ارگ )دصہق ےک( افوٹنں ںیم ےلچ اجؤ افر ااکن دفدھ 

افر اشیپب اامعتسؽ رکف اوہنں ےن ااسی یہ ایک رھپ االسؾ ےس رھپ ےئگ یبن یک اجبن ےس رقمر رکدہ رچفا ےہ وک لتق رک دای افر افٹن اہکن 

ےئگ آپ ےن اؿ یک التش ںیم ولوگں وک اجیھب اوکن الای ایگ اےکن اہ ھت اپؤں اکےٹ ےئگ ، اؿ یک آںوھکں ںیم السیئ ریھپی افر اہ ںی  رکےل

 رگؾ زنیم ںیم ڈاؽ دای اہیں کت رم ےئگ۔

 رصن نب یلع، دبعاولاہب، دیمح، اسن نب امکل، رعہنی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وجرسہین رکے افر زنیم رپ اسفدرباپ رکے۔

     736    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 حرضت عائظہمحنذ بً بظار، محنذ بً مثىی، ابزاہیه بً ابی وزیز، ہظاو بً رعوہ،  :  راوی

ثَيَ  ٔ َحذَّ ًُ أَبٔی اِلَوزٔیز ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ََ َحذَّ ًُ اِلُنَثىَّی َقا ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ صَٔظاؤ بِ َراَوِردٔیُّ َع ا الذَّ

ٌَّ َقِوّما أََغاُروا َعلَی لَٔكاحٔ َرُسولٔ  ًِ َعائَٔظَة أَ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ  رُعِ َه َؾَكَلَع الئَّيیُّ َػل
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اہللٔ َػل

َه أَیِٔذیَُضِه َوأَِرُجَلُضِه َوَسَنَل أَِعيَُيُضِه   َوَسلَّ

رنکؽ ےک اجونر  دمحم نب اشبر، دمحم نب ینثم، اربا،می نب ایب فزری، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک ھچک ولوگں ےن اہلل ےک

 ولٹ ےیل آپ ےن اؿ ےک اہ ھت اپؤں وٹکاےئ افر آںوھکں ںیم السیئ رھپفایئ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب ینثم، اربا،می نب ایب فزری، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اس ےک امؽ یک اخرط لتق رکدای اجےئ فہ یھب دیہش ےہ۔ ےسج

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ےسج اس ےک امؽ یک اخرط لتق رکدای اجےئ فہ یھب دیہش ےہ۔

     737    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، حرضت سعیذ بً زیذ بً عنزو بً نؿیلہظاو بً عنار، سؿیاٌ، زہزی، كلحہ بً عبذاہلل بً عوف، سعیذ بً زیذ :  راوی

ًِ َس  ًٔ َعِوٕف َع ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ كَِلَحَة بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ًٔ َعِنزٔو بِ ًٔ َزیِٔذ بِ ٔعیٔذ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه قَ  ًِ الئَّيیِّ َػل ٌَ َمالٔطٔ َؾُضَو َطضٔیْذ نَُؿِیٕل َع ًِ ُقتَٔل دُو  اَل َم

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، زرہی، ،ہحل نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب زدی، رضحت دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 ےن اراشد رفامای ےسج اےنپ امؽ یک اخرط لتق رک دای ایگ فہ یھب دیہش ےہ ۔



 

 

 ؿ، زرہی، ،ہحل نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب زدی، رضحت دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفناشہؾ نب امعر، ایفس :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ےسج اس ےک امؽ یک اخرط لتق رکدای اجےئ فہ یھب دیہش ےہ۔

     738    حذیث                               ووجلذ د  :  جلذ

 ْلیل بً عنزو، مزواٌ بً معاویہ، یزیذ بً سياٌ، مینوٌ بً مہزاٌ، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ َم  ٌٕ اِلَحزَرٔیُّ َع ًُ ٔسَيا ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ ُمَعاؤَیَة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ َعِنزٕو َحذَّ ثََيا اِلَخلٔیُل بِ ًٔ عَُنزَ َحذَّ ًِ ابِ ٌَ َع ًٔ ٔمِضَزا ٌٔ بِ ِیُنو

ُتَٔی عِٔيَذ َمالٔطٔ َؾُكوتَٔل َؾَكاَتَل َؾُكتَٔل َؾُضَو  ًِ أ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َطضٔیْذ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج ےک لیلخ نب رمعف، رمفاؿ نب اعمفہی، زیدی نب انسؿ، ومیمؿ نب رہماؿ، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ

 امؽ ےک اپس وکیئ آای افر اس ےس زلایئ یک رھپ اس امکل ےن یھب زلایئ یک افر لتق رک دای ایگ وت ہی دیہش ےہ۔

 لیلخ نب رمعف، رمفاؿ نب اعمفہی، زیدی نب انسؿ، ومیمؿ نب رہماؿ، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ےسج اس ےک امؽ یک اخرط لتق رکدای اجےئ فہ یھب دیہش ےہ۔

     739    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 الزحنً ، حرضت ابوہزیزہمحنذ بً بظار، ابوعامز، عبذالعزیز بً مللب، عبذاہلل بً حشً، عبذ :  راوی



 

 

ًِ َعِبٔذ اہللٔ لٔٔب َع ًُ اِلُنلَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ٕ َحذَّ ثََيا أَبُو َعأمز إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًٔ َع ًٔ اِلَحَش  بِ

 َّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔد َع ًِ أُرٔیَذ َمالُطُ ُهِلّنا َؾُكتَٔل َؾُضَو َطضٔیْذ اِْلرَِعَ  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم

دمحم نب اشبر، اوباعرم، دبعازعلزی نب بلطم، دبعاہلل نب نسح، دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

  لتق رک دای ایگ وت ہی دیہش ےہ۔سج اک امؽ انقح یسک ےن انیل اچاہ افر اس وک اچبےن ںیم ہی

 دمحم نب اشبر، اوباعرم، دبعازعلزی نب بلطم، دبعاہلل نب نسح، دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 (وچری رکےن فاےل یک دح )زسا

 ایبؿدحفد اک  :   ابب

 (وچری رکےن فاےل یک دح )زسا

     740    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابومعاویہ، اعنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ  َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل أَبٔی َػالٕٔح َع

ُم اِلَحِبَل َؾُتِكَلُع یَُذظُ  َة َؾُتِكَلُع یَُذُظ َوَيرِسٔ ـَ ُم اِلبَِی ارَٔم َيرِسٔ ًَ اہللُ الشَّ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلَع

اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وچر رپ اہلل یک تنعل وہا اڈنا اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت 

 رچاات ےہ ااجنؾ اکر اس اک اہ ھت اکاٹ اجات ےہ افر ریس رچاات ےہ ااجنؾ اکر اس اک اہ ھت اکاٹ اجات ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 (وچری رکےن فاےل یک دح )زسا

     741    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً مشہز، عبیذاہلل، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٔ عَُنَز َحذَّ  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٕ َع ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َقاَل َقَلَع الئَّيیُّ َػل

ًٕٓ قٔیَنُتُط ثَََلثَُة َدَراصَٔه  َه فٔی ٔمَح  َوَسلَّ

،  دیب اہلل، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن ےن اکی ڈاھؽ سج یک تمیق نیت درمہ یھت یک فہج اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم

 ےس اہ ھت اکاٹ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم،  دیباہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 (وچری رکےن فاےل یک دح )زسا

     742    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومزواٌ، عثنانی، ابزاہیه بً سعذ، ابً طہاب، عنزہ، حرضت عائظہ :  راوی

ثََيا إٔبَِزاصٔیُه  ٌَ اِلُعِثَنانٔیُّ َحذَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللٔ  َحذَّ بََرِتُط َع ِْ ٌَّ َعِنَزَة أَ ًٔ ٔطَضإب أَ ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع بِ

ََّ فٔی ُربُٔع دٔیَيإر َؾَؼاعّٔذا ٔ ََ ُتِكَلُع اِلَیُذ إ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ہشئ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای وچر اک اہ ھت ہن اکاٹ اوبرمفاؿ، امثعین، اربا،می نب دعس، انب اہشب، رمعہ، رضحت اع



 

 

 اجےئ رگم وچاھتیئ دانیر ای اس ےس زایدہ وچری رکےن رپ۔

 اوبرمفاؿ، امثعین، اربا،می نب دعس، انب اہشب، رمعہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 (وچری رکےن فاےل یک دح )زسا

     743    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، ابوہظاو مخزومی ، وہیب ، ابوواقذ ، عامز بً سعذ، حرضت سعذ :  راوی

ثََيا أَ  إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َسِعٕذ َع ٔ بِ ًِ َعأمز ثََيا أَبُو َواقٕٔذ َع ثََيا ُوَصِیْب َحذَّ بُو صَٔظاوٕ اِلَنِخزُومٔیُّ َحذَّ

 ًِّ ًٔ اِلنَٔح ارٔٔم فٔی ثََن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل ُتِكَلُع یَُذ الشَّ  الئَّيیِّ َػل

فادق ، اعرم نب دعس، رضحت دعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دمحم نب اشبر، اوباشہؾ زخمفیم ، فبیہ ، اوب

 ڈاھؽ یک تمیق وچری رکےن رپ اہ ھت اکاٹ اجےئ اگ۔

 دمحم نب اشبر، اوباشہؾ زخمفیم ، فبیہ ، اوبفادق ، اعرم نب دعس، رضحت دعس :  رافی

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

  

 اہ ھت رگدؿ ںیم اکٹلان

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اہ ھت رگدؿ ںیم اکٹلان



 

 

     744    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

لی، حرضت ابً ابوبْک بً ابی طيبہ، ابوبَش بْک بً ْلـ، محنذ بً بظار، ابوسلنہ، یحٌٰی بً ْلـ، عنزو بً ع :  راوی

 محيریز

إر َوأَبُو َسَلَنَة اِلحُ  ًُ َبظَّ ُذ بِ ـٕ َوُمَحنَّ َل َْ  ًُ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوأَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ـٕ َقالُوا َحذَّ َل َْ  ًُ وبَارٔیُّ یَِحٌَی بِ

ًِ َححَّادٕ  وٕ َع ًٔ ُمَكذَّ ًٔ َعَلأئ بِ ًُ َعلٔیِّ بِ ثََيا عَُنزُ بِ ًِ  َحذَّ ًَ عُبَِیٕذ َع اَلَة بِ ـَ ٕ َقاَل َسأَِلُت َؾ ًٔ ُمَحيِرٔیز ًِ ابِ ًِ َمهُِحوٕل َع َع

َه یََذ َرُجٕل ثُهَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ يَُّة َقَلَع َرُسوُل اہللٔ َػل  َعلََّكَضا فٔی عُيُكٔطٔ  َتِعلٔیٔل اِلَیٔذ فٔی اِلُعئُل َؾَكاَل الشُّ

رشب رکب نب فلخ، دمحم نب اشبر، اوبہملس، ٰییحی نب فلخ، رمعف نب یلع، رضحت انب ریحمزی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، اوب

رضحت اضفہل نب  دیب ےس اہ ھت رگدؿ ںیم اکٹلےن ےک قلعتم درایتف ایک وت رفامای تنس ہی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اکی رمد اک اہ ھت 

 اکٹ رک اس یک رگدؿ ںیم اکٹلای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرشب رکب نب فلخ، دمحم نب اشبر، اوبہملس، ٰییحی نب فلخ، رمعف نب یلع، رضحت انب ریحمزی :  رافی

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

  

 وچر ارتعاػ رکےل

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچر ارتعاػ رکےل

     745    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، ابً ابی مزیه، ابً لہیعہ، یزیذ بً ابی حبیب، عبذالزحنً بً ثعلبہ، حرضت عنزو بً سنزہ بً  :  راوی

 حبیب بً عبذ طنص

ًُ أَبٔی َمزَِیَه أَىَِبأَىَا ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َثِعَلَبَة  َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ َلضٔیَعَة َع ابِ



 

 

َّی ا ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل ًٔ َعِبٔذ َطِنٕص َجاَئ إ ًٔ َحبٔیٔب بِ ًَ َسُنَزَة بِ ٌَّ َعِنَزو بِ ًِ أَبٔیطٔ أَ ہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل یَا اِْلَِنَؼارٔیِّ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس َرُس  زِنٔی َؾأَِرَسَل إَٔلِیضِٔه الئَّيیُّ َػل ٌٕ َؾَلضِّ ِقُت َجَنَّل لَٔبىٔی ؾََُل ِّی ََسَ ٔن َّا اِؾَتَكِذىَا َجَنَّل َلَيا وَل اہللٔ إ َه َؾَكالُوا إٔى لَّ

َه َؾُكٔلَعِت یَُذُظ َقا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َل َثِعَلَبُة أَىَا أَىُِوزُ إَٔلِیطٔ حٔيَن َوَقَعِت یَُذُظ َوصَُو َيُكوُل اِلَحِنُذ ِهَّلِل الَّٔذی َؾأََمَز بٔطٔ الئَّيیُّ َػل

ٌِ تُِذْٔلٔی َجَشذٔی اليَّاَر  َزنٔی ٔمِئک أََرِدٔت أَ  كَضَّ

نب بیبح نب دبع سمش یک دمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، انب ہعیہل، زیدی نب ایب بیبح، دبعارلنمح نب ہبلعث، رضحت رمعف نب رمسہ 

دخث  ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم الفں ہلیبق اک افٹن وچری رک اھٹ آپ ےھجم اپک رک دےئجی یبن ےن اؿ وک 

ہک بج اؿ اک  الب اجیھب اوہنں ےن رعض ایک ہک امہرا افٹن مگ وہا ےہ یبن ےن مکح دای وت رمعف اک اہ ھت اکٹ دای ایگ۔ رضحت ہبلعث رفامےت ںیہ

ادہ اہ ھت اکٹ رک رگا وت ںیم دھکی راہ اھت فہ ہہک رےہ ےھت امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےیل سج ےن )اے اہ ھت( ھجت ےس ےھجم اپک رک دای ریتا وت ار

 اھت ہک ریمے وپرے مسج وک دفزخ ںیم وجھباےئ۔

 نمح نب ہبلعث، رضحت رمعف نب رمسہ نب بیبح نب دبع سمشدمحم نب ٰییحی، انب ایب رممی، انب ہعیہل، زیدی نب ایب بیبح، دبعارل :  رافی

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

  

 الغؾ وچری رکے وت

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ وچری رکے وت

     746    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ابوعواىہ، عنز بً ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ أَبٔی َسَلَنَة عَ  ًِ عَُنَز بِ ًِ أَبٔی َعَواىََة َع ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع

َم اِلَعِبُذ َؾبٔیُعوُظ َوَلِو بَٔيٓعٕ َرُسو َه إَٔذا ََسَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ُل اہللٔ َػل



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اوبوعاہن، رمع نب ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای بج الغؾ وچری

 اچدنی ےک وعض یہ ےکب۔رکے وت اےس چیب ڈاول ارگہچ فصن افہیق 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اوبوعاہن، رمع نب ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ وچری رکے وت

     747    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 جبارہ بً مػلص، ححاد بً تنیه، مینوٌ بً مہزاٌ، حرضت ابً عباض :  راوی

 ٌَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ٌَ َع ًٔ ٔمِضَزا ٌٔ بِ ًِ َمِیُنو ًُ َتنٔیٕه َع ثََيا َححَّاُد بِ ًُ اِلُنَػلِّٔص َحذَّ ثََيا ُجَباَرةُ بِ ًِ َرقٔیٔل اِلُخنُ َحذَّ ٔص  َعِبّذا ٔم

َه َؾَلِه َيِكَلِعُط َوَقاَل َماُل اہللٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ًِ اِلُخُنٔص َُفُؾَٔع َذلَٔک إ َم ٔم اََسَ ـّ ُط َبِع ـُ َم َبِع   َعزَّ َوَجلَّ ََسَ

ش، اجحج نب میمت، ومیمؿ نب رہماؿ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک سمخ ےک اکی الغ

ل

 

ضع

ؾ ےن سمخ ںیم ےس یہ ابجرہ نب 

ایل وچری یک یبن ےک اسےنم ہی ابت ریھک یئگ وت آپ ےن اس اک اہ ھت ہن اکاٹ افر رفامای ہک اہلل یہ اک امؽ ےہ اس اک ھچک ہصح ضعب ےن وچری رک

 ےہ۔

ش، اجحج نب میمت، ومیمؿ نب رہماؿ، رضحت انب ابعس :  رافی

ل

 

ضع

 ابجرہ نب 

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

  

 اامتن ںیم ایختن رکےن فاےل، ولےنٹ فاےل افر اےکچ اک مکح

 دحفد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اامتن ںیم ایختن رکےن فاےل، ولےنٹ فاےل افر اےکچ اک مکح

     748    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ذ بً بظار، ابوعاػه، ابً جزیخ، ابی زبير، حرضت جابز بً عبذاہللمحن :  راوی

ًٔ َعبِ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َع إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔذ اہللٔ أَ

ََ اِلُنِخَتلُٔص َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقا ََ اِلُنِيَتضُٔب َو ًُ َو ٔ ََ يُِكَلُع اِلَخائ  َل 

دمحم نب اشبر، اوباعمص، انب رججی، ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای ایختن رکےن 

 فاےل، ولےنٹ فاےل افر اےکچ اک اہ ھت ہن اکاٹ اجےئ۔

 اوباعمص، انب رججی، ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہللدمحم نب اشبر،  :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 اامتن ںیم ایختن رکےن فاےل، ولےنٹ فاےل افر اےکچ اک مکح

     749    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، مؿـل ابً ؾـالہ، یوىص بً یزیذ، ابً طہاب، ابزاہیه بً عبذالزحنً بً عوف، حرضت  :  راوی

 عبذالزحنً بً عوف

 ًُ ُل بِ َـّ ثََيا اِلُنَؿ یُّ َحذَّ ًٔ َجِعََفٕ اِلنَِٔصٔ ًُ َعأػٔه بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحذَّ ًٔ َیزٔیَذ َع ًِ یُوىَُص بِ اَلَة َع ـَ َؾ

َّی اہللُ  ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعِوٕف َع ًٔ بِ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ إٔبَِزاصٔیَه بِ ًٔ ٔطَضإب َع  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل َلِیَص ابِ

 َعلَی اِلُنِخَتلٔٔص َقِلْع 



 

 

ہل، ویسن نب زیدی، انب اہشب، اربا،می نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت دبعارلنمح نب وعػ ایبؿ دمحم نب ٰییحی، لضفم انب اضف

 رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس اےکچ اک اہ ھت ہن اکاٹ اجےئ۔

  نب وعػ، رضحت دبعارلنمح نب وعػدمحم نب ٰییحی، لضفم انب اضفہل، ویسن نب زیدی، انب اہشب، اربا،می نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 ھہ یک وچری رپ اہ ھت
ب

 ہن اکاٹ اجےئ۔ لھپ افر اگ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ھہ یک وچری رپ اہ ھت ہن اکاٹ اجےئ۔
ب

 لھپ افر اگ

     750    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، یحٌٰی بً سعیذ، محنذ بً یحٌٰی بً حیاٌ، واسع ابً حباٌ، حرضت راؾع بً ْذیخ :  راوی

 ًٔ ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ یَِحٌَی بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ طٔ َوأسٔع بِ ًِ َعنِّ ٌَ َع ًٔ َحبَّا َیِحٌَی بِ

 ََ ٕ َو ََ َقِلَع فٔی ثََنز َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔذیٕخ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َْ  ًٔ ًِ َراؾٔٔع بِ ٌَ َع ٕ َحبَّا  َنثَر

ؿ، رضحت راعف نب دخجی ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب ٰییحی نب ایحؿ، فاعس انب ةح

 ھہ یک وچری رپ اہ ھت ہن اکاٹ اجےئ۔

ب

 رنکؽ ےن اراشد رفامای لھپ افر اگ

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب ٰییحی نب ایحؿ، فاعس انب ةحؿ، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ھہ یک وچری رپ اہ ھت ہن اکاٹ اجےئ۔
ب

 لھپ افر اگ

     751    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سعذ ابً سعیذ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ َعنَّ  ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللَٔحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ أَْٔیطٔ َع ًُ َسٔعیٕذ اِلَنِكبُرٔیُّ َع ثََيا َسِعُذ بِ َّی اہللُ  إر َحذَّ َػل

 ٕ ََ َنثَر ٕ َو ََ َقِلَع فٔی ثََنز َه   َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 ھہ یک وچری رپ اہ ھت ہن اکاٹ اجےئ۔ اشہؾ نب امعر، دعس انب دیعس، رضحت اوبرہریہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن

ب

 رفامای لھپ افر اگ

 اشہؾ نب امعر، دعس انب دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رحز ںیم رچاےن اک ایبؿ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رحز ںیم رچاےن اک ایبؿ

     752    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، طبابہ، مالک بً اىص، زہزی، عبذاہلل بً ػؿواٌ، حرضت ػؿواٌ :  راوی

 ًِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًٔ أَىَٕص َع ًِ َمالٔٔک بِ ثََيا َطَبابَُة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َُّط ىَاَو فٔی  َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ أَى ٌَ َع ًٔ َػِؿَوا َعِبٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ََٔی الئَّيیِّ َػل ًِ َتِحٔت َرأِٔسطٔ َؾَحاَئ بَٔشارٔقٔطٔ إ َذ رَٔدائَطُ َؾأَُْٔذ ٔم َّی اہللُ اِلَنِشحٔذٔ َوَتَوسَّ َه َؾأََمَز بٔطٔ الئَّيیُّ َػل
َوَسلَّ

َه  َّ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌُ یَا َرُسوَل اہللٔ َلِه أُرِٔد َصَذا رَٔدائٔی َعَلِیطٔ َػَذَقْة َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ يُِكَلَع َؾَكاَل َػِؿَوا ی اہللُ َعَلِیطٔ أَ



 

 

ٌِ َتأِتَٔیىٔی بٔطٔ  َه َؾَضَلَّ َقِبَل أَ  َوَسلَّ

، رضحت وفصاؿ دجسم ںیم نکےئگ افر اینپ اچدر رس ےک ےچین رھک یل اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، امکل نب اسن، زرہی، دبعاہلل نب وفصاؿ

یسک ےن اچدر اؿ ےک رس ےک ےچین ےس اکنؽ یل فہ اس وچر وک یبن ےک اپس الےئ یبن ےن )وچری تبن  وہےن رپ( مکح دای ہک اس اک اہ ھت اکاٹ 

 وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ارگ ااسی رکان اھت وت ریمے اجےئ وت وفصاؿ ےن رعض ایک ہک ریما ہی دصقم ہن اھت ریمی ہی اچدر اس رپ دصہق ےہ

 اپس الےن ےس لبق ویکں ہن ایک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، امکل نب اسن، زرہی، دبعاہلل نب وفصاؿ، رضحت وفصاؿ :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   باب

 رحز ںیم رچاےن اک ایبؿ

     753    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابواسامہ، ولیذ بً نثير، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

 ًِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ  َحذَّ ٌَّ َرُجَّل ٔم ظٔ أَ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ٕ َع ًٔ َنثٔير اِلَولٔیٔذ بِ

َنارٔ َؾَكاَل َما أَُْٔذ فٔی أَِنَنأمطٔ َؾاِحُتنَٔل  ًِ الثِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع ًِ َؾَثَنيُطُ َؤمِثلُُط َمَعُط َوَم  ُمزَیَِيَة َسأََل الئَّيیَّ َػل ٌَ ٔم ا کَا

اةُ الِ  ِذ َؾَلِیَص َعَلِیطٔ َقاَل الظَّ ُْ ِ ٌِ أَکََل َوَلِه َیأ ٔ ًِّ َوإ ًَ اِلنَٔح ًٔ َؾٔؿیطٔ اِلَكِلُع إَٔذا بََلَؼ ثََن ًَّ یَا َرُسوَل اہللٔ اِلَحزٔی يَشُة ٔمِيُض ََحٔ

ٌَ فٔی اِلُنَزاحٔ َؾؿٔ  ًِّ َقاَل ثََنيَُضا َؤمِثلُُط َمَعُط َواليَّکَاُل َوَما کَا ًَ اِلنَٔح ًِ َذلَٔک ثََن ُذ ٔم ُْ
ِ ٌَ َما َیأ  یطٔ اِلَكِلُع إَٔذا کَا

یلع نب دمحم، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق زمہنی ےک اکی رمد 

 ھت ےل اجےئ وت اس رپ د ین تمیق ےہ افر وج رجنی ےن یبن ےس ولھپں ےک قلعتم درایتف ایک آپ ےن رفامای وج وخوشں ےس وتڑ رک اس

)وجھکر کشخ رکےن یک ہگج( ےس ےل اجےئ وت اس اک اہ ھت ےٹک اگ رشبہکیط ڈاھؽ یک تمیق ےک ربارب وہ افر ارگ ھچک اھکےل افر اس ھت 

رنکؽ؟ رفامای د ین تمیق افر  ااھٹےئ ہ ںی وت اس رپ وکیئ زسا ہ ںی اس ےن رعض ایک ارگ رکبی وفحمظ وہ اس اک ایک مکح ےہ اے اہلل ےک



 

 

 زسا یھب افر وج ابڑے ںیم وہ وت اس یک ہگج ےس اہ ھت ےٹک ےئگ رشبہکیط فہ ڈاھؽ یک تمیق ےک ربارب وہ۔

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

 وچر وک نیقلت رکان

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 وچر وک نیقلت رکان

     754    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سعیذ بً یحٌٰی، حناد بً سلنہ، اسحل بً ابی كلحہ، حرضت ابوامیہ :  راوی

ثََيا صَٔظ  ًٔ أَبٔی كَِلَحَة َقاَل َس َحذَّ ًِ إِٔسَحَل بِ ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ثََيا َسٔعیُذ بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ نِٔعُت أَبَا اُو بِ

َّی اہللُ َعَلیِ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ثَُط أَ َة َحذَّ ٌَّ أَبَا أَُمیَّ َراّؾا َوَلِه یُوَجِذ اِلُنِئذرٔ َمِوََی أَبٔی َذٓرٕ یَِذُِّکُ أَ
ٔ
ُتَٔی بٔلٓٔؽٕ َؾاِعتََرَف اِعت طٔ َوَسلََّه أ

ِقَت َقاَل بَلَی ثُهَّ َقاَل َم  الَُک ََسَ َْ ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َما إ ِقَت َقاَل بَلَی َؾأََمَز َمَعُط اِلَنَتاُع َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل الَُک ََسَ َْ ٔ ا إ

َه ُقِل أَِسَتِػَٔفُ اہلَل َوأَتُوُب إَٔلِیطٔ َقاَل أَِسَتِػَٔفُ اہللَ َوأَتُوُب بٔطٔ َؾُكٔلَع َؾَكاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  إَٔلِیطٔ َقاَل اللَُّضهَّ تُِب الئَّيیُّ َػل

 َعَلِیطٔ َمزََّتئِن 

امےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےک اپس اکی وچر الای ایگ اس اشہؾ نب امعر، دیعس نب ٰییحی، امحد نب ہملس، ااحسؼ نب ایب ،ہحل، رضحت اوباہیم رف

ےن ارتعاػ رکایل افر اس ےک اپس اسامؿ ربآدم ہن وہا وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ےھجم ہ ںی اتگل ہک مت ےن وچری یک وہ؟ ک ےن اگل ویکں 

 دای وت اس اک اہ ھت اکاٹ ایگ وت یبن ےن رفامای ہ ںی آپ ےن رفامای ہک اتگل ہ ںی ہک مت ےن وچری یک وہ؟ ک ےن اگل ویکں ہ ںی رھپ آپ ےن مکح
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 اے اہلل ایکس وتہب وبقؽ رفامےیجیل۔



 

 

 دیعس نب ٰییحی، امحد نب ہملس، اقحس نب ایب ،ہحل، رضحت اوباہیماشہؾ نب امعر،  :  رافی

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

  

 سج رپ زربدیتس یک اجےئ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 سج رپ زربدیتس یک اجےئ

     755    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً مینوٌ، ایوب بً محنذ، عبذاہلل بً سعیذ، معنز بً سلامیٌ، ححاد بً اركاہ، عبذالحبار، حرضت وائل :  راوی

ًُ َسٔعیٕذ َقالُوا َحذَّ  ٌُ َوَعِبُذ اہللٔ بِ ا ٕذ اِلَوزَّ ًُ ُمَحنَّ ِّیُّ َوأَیُّوُب بِ ٌٕ الزَّق ًُ َمِیُنو ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌَ أَىَِبأَىَا ثَيَ َحذَّ ًُ ُسَلامِیَ زُ بِ ا ُمَعنَّ

َصِت اِمَزأَْة َعلَی َعِضذٔ َرُسو ًِ أَبٔیطٔ َقاَل اِسُتِْکٔ ًٔ َوائٕٔل َع ًِ َعِبٔذ اِلَحبَّارٔ بِ ًُ أَِركَاَة َع اُد بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ اِلَححَّ ٔل اہللٔ َػل

َه َؾَذَرأَ َعِيَضا اِلَحذَّ َوأََقاَمُط َعلَی ا َّطُ َجَعَل َلَضا َمِضّزاَوَسلَّ  لَّٔذی أََػابََضا َوَلِه یَِذُِّکِ أَى

یلع نب ومیمؿ، اویب نب دمحم، دبعاہلل نب دیعس، رمعم نب امیلسؿ، اجحج نب اراطہ، دبعاابجلر، رضحت فالئ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ 

آپ ےن اس ےس دح اعمػ رفام دی افر اس ےک اس ھت اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی وعرت ےس زربدیتس یک یئگ وت 

 رکےن فاےل رپ دح اقمئ رفامیئ افر ہی ذرک ہ ںی ایک ہک اس وعرت وک رہم دولاای۔

 یلع نب ومیمؿ، اویب نب دمحم، دبعاہلل نب دیعس، رمعم نب امیلسؿ، اجحج نب اراطہ، دبعاابجلر، رضحت فالئ :  رافی

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

  

 دجسمفں ںیم دحفد اقمئ رکےن ےس اممتعن



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دجسمفں ںیم دحفد اقمئ رکےن ےس اممتعن

     756    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ؾہ، ابوحؿؽ، اسناعیل بً ابی مشله، عنزو بً دیيار، حرضت ابً سویذ بً سعیذ، علی بً مشہز، ح، حشً بً رع :  راوی

 عباض

ثََيا أَبُو َحؿِ  َؾَة َحذَّ ًُ رَعَ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٕ ح و َحذَّ ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًِ َحذَّ ٕؽ اِْلَبَّاُر َجنٔیّعا َع

ًِ َعِنزٔو ًٔ ُمِشلٕٔه َع ََ ُتَكاُو  إِٔسَنٔعیَل بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًِ كَاُوٕض َع ًٔ دٔیَيإر َع بِ

 اِلُحُذودُ فٔی اِلَنَشأجذٔ 

اتی ےہ نکدی نب دیعس، یلع نب رہسم، ح، نسح نب رعہف، اوبصفح، اامسلیع نب ایب ملسم، رمعف نب دانیر، رضحت انب ابعس ےس رف

 ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای اسمدج ںیم دحفد اقمئ ہن یک اجںیئ ۔

 نکدی نب دیعس، یلع نب رہسم، ح، نسح نب رعہف، اوبصفح، اامسلیع نب ایب ملسم، رمعف نب دانیر، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دجسمفں ںیم دحفد اقمئ رکےن ےس اممتعن

     757    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، عبذاہلل بً لہیعہ، محنذ بً عحَلٌ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

 ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ُث َحذَّ ًَ ُطَعِیٕب یَُحذِّ َّطُ َسنَٔع َعِنَزو بِ ٌَ أَى ًٔ َعِحََل ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ َلضٔیَعَة َع ًِ  ُرِمٕح أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع َع



 

 

ًِ َجِلٔذ اِلَحذِّ فٔی اِلَنَشأجذٔ  َه ىََهی َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ أَ ظ  َجذِّ

نب رحم، دبعاہلل نب ہعیہل، دمحم نب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن  دمحم

 دجسمفں ںیم دح اقمئ رکےن یک اممتعن اراشد رفامیئ ےہ۔

  اعصدمحم نب رحم، دبعاہلل نب ہعیہل، دمحم نب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب :  رافی

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

  

 زعتری اک ایبؿ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 زعتری اک ایبؿ

     758    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بهير بً عبذاہلل بً اطخ، سلامیٌ بً يشار، عبذالزحنً بً  محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، یزیذ بً ابی حبیب، :  راوی

 جابز، عبذاہلل، حرضت ابوبزدہ بً ىیار

ًٔ َعِبٔذ  ٔ بِ ًِ بَُهيِر ًٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحذَّ ًِ ُسَلامِیَ ًٔ اِْلََطخِّ َع ًٔ اہللٔ بِ بِ

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ ىَٔیإر أَ ًِ أَبٔی بُزَِدَة بِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َع ٔ بِ ًٔ َجابٔز ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ََ َيَشإر َع ٌَ َيُكوُل  َه کَا ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ٔ اہللٔ  ًِ حُُذود ََّ فٔی َحٓذٕ ٔم ٔ  یُِحَلُذ أََحْذ َؾِوَم َعَِشٔ َجَلَذإت إ

 نب رحم،  ثی نب دعس، زیدی نب ایب بیبح، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، دبعارلنمح نب اجرب، دبع اہلل، رضحت اوبربدہ دمحم

نب اینر ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ اراشد رفامای رکےت ےھت ہک اہلل یک دحفد ےک العفہ ںیم یسک وک دس وکڑفں ےس زایدہ ہن امرے 

 اجںیئ ۔

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، زیدی نب ایب بیبح، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، دبعارلنمح نب اجرب، دبعاہلل،  :  رافی



 

 

 رضحت اوبربدہ نب اینر

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ؿزعتری اک ایب

     759    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، عباد بً نثير، یحٌٰی بً ابی نثير، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًُ ثََيا َعبَّادُ بِ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی  َحذَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًٔ أَبٔی َنثٔيرٕ َع ًِ یَِحٌَی بِ َنثٔيرٕ َع

ةٔ أَِسَوانٕ  ََ ُتَعزُِّروا َؾِوَم َعََشَ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، ابعد نب ریثک، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس

 دس وکڑفں ےس زایدہ زسا ث  دف۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، ابعد نب ریثک، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دح افکرہ ےہ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 دح افکرہ ےہ

     760    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً مثىی، عبذالوہاب، ابً ابی عذی، ْالذ، ابوقَلبہ، ابی اطعث، حرضت عبادہ بً ػامت :  راوی

ثَ  ًُ اِلُنَثىَّی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔی اِْلَِطَعٔث َع ًِ أَبٔی قََٔلبََة َع أئ َع
الٕٔذ اِلَحذَّ َْ  ًِ ًُ أَبٔی َعٔذٓیٕ َع َيا َعِبُذ اِلَوصَّأب َوابِ

لَ  ا َؾُعحِّ ًِ أََػاَب ٔمِيهُِه َحذًّ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ أمٔت َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ الؼَّ اَرتُطُ ِت َلُط عُ عَُباَدَة بِ ُكوبَُتُط َؾُضَو َنؿَّ

ََٔی اہللٔ  ََّ َؾأَِمزُُظ إ ٔ  َوإ

دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، انب ایب دعی، اخدل، اوبالقہب، ایب اثعش، رضحت ابعدہ نب اصث  رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای مت 

 س اک افکرہ ےہ فرہن اس اک اعمہلم اہلل ےک رپسد ےہ۔ںیم وج یھب دح اک رمبکت وہا رھپ اےس دلجی )داین ںیم( زسا لم یئگ وت فہ ا

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، انب ایب دعی، اخدل، اوبالقہب، ایب اثعش، رضحت ابعدہ نب اصث  :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رہ ےہدح افک

     761    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہاروٌ بً عبذاہلل، ححاد بً محنذ، یوىص بً ابی اسحل، ابی جحیؿہ، حرضت علی ِّکو اہلل وجہہ :  راوی

ثَيَ  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َححَّاُد بِ اُل َحذَّ ًُ َعِبذٔ اہللٔ اِلَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ أَبٔی ُجَحِیَؿَة َحذَّ ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ًُ أَبٔی إِٔسَحَل َع ا یُوىُُص بِ

ىَِیا َذىِّبا َؾُعوقَٔب بٔطٔ  ًِ أََػاَب فٔی الذُّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًِ َعلٓٔیٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ یَُثىَِّی  َع ًِ أَ َؾاہللُ أَِعَذُل ٔم

ٌِ َيُعوَد فٔی َطِیٕئ َقِذ عُُكوبََتُط َعلَی عَ  ًِ أَ ُو ٔم ىَِیا َؾَشتََرُظ اہللُ َعَلِیطٔ َؾاہللُ أَِِّکَ ًِ أَذِىََب َذىِّبا فٔی الذُّ ٔ َوَم   َعَؿا َعِيطُ ِبٔذظ

 رفامای سج اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، ویسن نب ایب ااحسؼ ، ایب ہفیحج، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن

 ےس داین ںیم وکیئ انگہ رسزد وہا رھپ اےس زسا لم یئگ وت اہلل اعتیل ااصنػ رفامےن فاےل ںیہ اےنپ دنبہ وک دفابرہ زسا ہن دںی ےگ افر سج

 ہن رفامںیئ ےگ۔ےن داین ںیم انگہ اک اراکتب ایک رھپ اہلل ےن اس رپ رپدہ ڈاؽ دای وت اہلل رہمابؿ ںیہ وج اعمػ رک دںی دفابرہ اس یک ابز رپس 



 

 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، ویسن نب ایب اقحس، ایب ہفیحج، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج :  رافی

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

  

 رمد اینپ ویبی ےک اس ھت ایبنج رمد وک اپےئ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ ویبی ےک اس ھت ایبنج رمد وک اپےئ

     762    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عبذہ، محنذ بً عبیذ، ابوعبیذ، عبذالعزیز بً محنذ، سہیل بً ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ عُبَیِ  ُذ بِ ًُ َعِبَذَة َوُمَحنَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ ُسَضِیٔل َحذَّ َراَوِردٔیُّ َع ٕذ الذَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ََ َحذَّ ٕذ اِلَنٔذیىٔیُّ أَبُو عُبَِیٕذ َقا

ًَ عَُباَدَة اِْلَِنَؼارٔیَّ َقاَل یَا َرُسوَل اہللٔ ا ٌَّ َسِعَذ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی َػالٕٔح َع َمَع اِمَزأَتٔطٔ َرُجَّل لزَُّجُل َیحُٔذ بِ

َمَک بٔاِلَحلِّ ؾَ  ََ َقاَل َسِعْذ بَلَی َوالَّٔذی أَِِّکَ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ أََيِكُتلُُط َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِسَنُعوا َما َيُكوُل َسیُِّذُنِه 

 نب  دیب، اوب دیب، دبعازعلزی نب دمحم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ابعدہ ادمح نب دبعہ، دمحم

ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ رمد اینپ ویبی ےک اس ھت ریغ رمد وک اپےئ ایک اس ریغ رمد وک لتق رکاتکس ےہ اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

 مسق اس ذات یک سج ےن قح ےک ذرہعی آپ وک زعت دی وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ونس اہمترا ہ ںی۔ رضحت دعس ےن اہک ویکں ہ ںی

 رسدار ایک ہہک راہ ےہ۔

 ادمح نب دبعہ، دمحم نب  دیب، اوب دیب، دبعازعلزی نب دمحم، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ ویبی ےک اس ھت ایبنج رمد وک اپےئ

     763    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، ؾـل بً دلہه، حشً، قبیؼہ بً ْحیث، حرضت سلنہ بً محبل :  راوی

ثََيا َعلٔیُّ بِ 
ًٔ اَحذَّ ًِ َسَلَنَة بِ یِٕث َع ًٔ ُْحَ ًِ َقبٔیَؼَة بِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًٔ َدِلَضٕه َع ٔل بِ ـِ ًِ اِلَؿ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ٔل ًُ ُمَحنَّ ِلُنَحبِّ

ٌَ َرُجَّل غَُیوّرا أََرأَیَِت  ٔ َوکَا ًٔ عَُباَدَة حٔيَن ىَزََلِت آَیُة اِلُحُذود ََّک َوَجِذَت َمَع اِمَزأَتَٔک َقاَل قٔیَل ْٔلَبٔی ثَابٕٔت َسِعذٔ بِ َلِو أَى

ََٔی َما ذَ  َّی أَٔجیَئ بٔأَِرَبَعٕة إ ـٔ أَىَِتٔوزُ َحً ِی اَک َقِذ َقَضی َحاَجَتطُ َرُجَّل أَیَّ َطِیٕئ ُنِيَت َتِؼَيُع َقاَل ُنِيُت َؿارٔبَُضَنا بٔالشَّ

بُونٔی اِلَحذَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َوَذَصَب أَِو أَُقوُل َرأَیُِت َنَذا َوَنَذا َؾَترِضٔ ََ َتِكَبلُوا َٔی َطَضاَدّة أَبَّذا َقاَل َؾُذِّٔکَ َذلَٔک لٔلئَّيیِّ َػل َو

 ِ ٌُ َواِلَػي ا ِْکَ ٌِ یَتََتابََع فٔی َذلَٔک الشَّ اُف أَ َْ ِّی أَ ٔن ََ إ ـٔ َطاصّٔذا ثُهَّ َقاَل  ِی َه َؾَكاَل َنفَی بٔالشَّ ٌُ َقاَل أَبُو َعِبٔذ اہللَٔوَسلَّ  َيِعىٔی َرا

َياؾٔٔسیِّ َوَؾاَتىٔی ٔمِيطُ  ٕذ اللَّ ًٔ ُمَحنَّ ًَ َماَجِط َسنِٔعُت أَبَا ُزِرَعَة َيُكوُل صََذا َحٔذیُث َعلٔیِّ بِ  ابِ

ق رفامےت ںیہ ہک اوبتبن  دعس نب ابعدہ تہب ویغر رمد 
 
حی
م

یلع نب دمحم، فعیک، لضف نب دمہل، نسح، ہصیبق نب رحثی، رضحت ہملس نب 

د یک آتی انزؽ وہیئ وت یسک ےن اؿ ےس اہک اتبےیئ ارگ آپ اینپ اہیلہ ےک اس ھت یسک رمد وک دںیھکی وت ایک رکںی ےگ ک ےن ےھت بج دحف

ےگل ںیم اؿ دفونں وک ولتار ےس امرفں اگ ایک ںیم ااظتنر رکفں اہیں کت ہک اچر وگاہ الؤں افر اس فتق کت فہ اانپ اکؾ وپرا رک ےک رفار 

 ںیم ےن ہی ہی داھکی وت مت ےھجم دح اگلؤ ےگ افر یھبک یھب ریمی وگایہ وبقؽ ہن رکف ےگ ےتہک ںیہ ہک یبن ےس اس اک ذترکہ وہاکچ وہ ای ںیم وہک ہک

ی افر ریغت دنم  لسلس ااسی رکےن

ئ

ب

 

ص

 

ئ

 یسک ےن رک دای وت آپ ےن رفامای ولتار یہ اکیف وگاہ ےہ رھپ رفامای ہ ںی ویکہکن ےھجم ادنہشی ےہ ہک 

ی یک ےہ افر ےھجم اس ںیم ےس ھچک ںیگل اامؾ انب ام

فش

ہج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبزرہع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ہی رفاتی یلع نب انط

 وھبؽ وہیئگ۔

ق :  رافی
 
حی
م

 یلع نب دمحم، فعیک، لضف نب دمہل، نسح، ہصیبق نب رحثی، رضحت ہملس نب 

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

  



 

 

 فادل ےک ااقتنؽ ےک دعب اس یک اہیلہ ےس اشدی رکان

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 فادل ےک ااقتنؽ ےک دعب اس یک اہیلہ ےس اشدی رکان

     764    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حؿؽ بً غیاث، اطعث، عذی بً ثابت، حرضت بزاء بً عازب اسناعیل بً موسی، ہظیه، ح، سہل بً ابی سہل، :  راوی

ًُ غَٔیإث  ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ أَبٔی َسِضٕل َحذَّ ثََيا َسِضُل بِ ثََيا صَُظِیْه ح و َحذَّ ًُ ُموَسی َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ًِ  َحذَّ ًِ أَِطَعَث َع َجنٔیّعا َع

ًٔ َعازٕٔب قَ  ًِ اِلبََرأئ بِ ًٔ ثَابٕٔت َع ًَ َعِنزٕو َوَقِذ َعَكَذ َلطُ الئَّيیُّ َعٔذیِّ بِ اُظ صَُظِیْه فٔی َحٔذیثٔطٔ اِلَحارَٔث بِ أَی َسنَّ َْ اَل َمزَّ بٔی 

َّی اہللُ َعَلیِ  ًَ تُزٔیُذ َؾَكاَل َبَعَثىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َه لَٔواّئ َؾُكِلُت َلُط أَیِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی َرجُ َػل َه إ َد اِمَزأََة أَبٔیطٔ طٔ َوَسلَّ ٕل َتزَوَّ

َب عُيَُكطُ  ٌِ أَِْضٔ ٔ َؾأََمَزنٔی أَ ًِ َبِعٔذظ  ٔم

اامسلیع نب ومیس، میشہ، ح، لہس نب ایب لہس، صفح نب ایغث، اثعش، دعی نب تبن ، رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک 

ےن اؿ ےس وپاھچ آپ اہکں اج رےہ ںیہ ؟ ک ےن ےگل  ریمے امومں ریمے رقبی ےس سگرے افر یبن ےن اؿ وک ڈنھجا ابدنھ دای اھت ںیم

ےھجم اہلل ےک رنکؽ ےن اکی رمد یک رطػ اجیھب سج ےن فادل ےک ااقتنؽ ےک دعب اس یک اہیلہ ےس اشدی رکیل افر ےھجم مکح دای ہک اس یک 

 رگدؿ اڑادفں ۔

 تبن ، رضحت رباء نب اعزب اامسلیع نب ومیس، میشہ، ح، لہس نب ایب لہس، صفح نب ایغث، اثعش، دعی نب :  رافی

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 فادل ےک ااقتنؽ ےک دعب اس یک اہیلہ ےس اشدی رکان



 

 

     765    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بً عبذالزحنً، ابً اخی، حشين، یوسـ بً ميازل، عبذاہلل بً ادریص، ْالذ بً ابی ِّکینہ، معاویہ بً  محنذ :  راوی

 َقہ، حرضت َقہ

ًُ َمَيازَٔل التَِّیِٔمُّ  ـُ بِ ثََيا یُوُس ًُ أَخٔی اِلُحَشئِن اِلُحِعفٔیِّ َحذَّ ًٔ ابِ ًُ َعِبٔذ الزَِّحَن ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َعِبُذ اہللَٔحذَّ ًُ  َحذَّ  بِ

َّی ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َبَعَثىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َة َع ًٔ َُقَّ ًِ ُمَعاؤیََة بِ یَنَة َع ًٔ أَبٔی َِّکٔ الٔذٔ بِ َْ  ًِ ََٔی َرُجٕل  إِٔدرٔیَص َع اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ

َِّی َماَلطُ  َب عُيَُكطُ َوأَُػف ٌِ أَِْضٔ َد اِمَزأََة أَبٔیطٔ أَ  َتزَوَّ

ارلنمح، انب ایخ، نیسح، ویفس نب انمزؽ، دبعاہلل نب ادرسی، اخدل نب ایب رکہمی، اعمفہی نب رقہ، رضحت رقہ ایبؿ دمحم نب دبع

رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ےھجم اکی رمد یک رطػ اجیھب سج ےن اےنپ فادل یک اہیلہ ےس اشدی یک ںیم اس یک رگدؿ اڑا دفں افر 

 اس اک امؽ ےل ولں ۔

 نب دبعارلنمح، انب ایخ، نیسح، ویفس نب انمزؽ، دبعاہلل نب ادرسی، اخدل نب ایب رکہمی، اعمفہی نب رقہ، رضحت رقہ دمحم :  رافی

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

  

 اانپ آاق اتبان۔ابپ ےک العفہ یک رطػ ةسن رکان افر اےنپ آاقؤں ےک العفہ یسک وک 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ابپ ےک العفہ یک رطػ ةسن رکان افر اےنپ آاقؤں ےک العفہ یسک وک اانپ آاق اتبان۔

     766    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حرضت ابً عباض ابوبَش، بْک بً ْلـ، ابً ابی ػیـ، عبذاہلل بً عثناٌ بً ْظیه، سعیذ بً جبير، :  راوی

ثَ  ُْ  ًٔ ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ـٔ َحذَّ ِی َـّ ًُ أَبٔی ال ثََيا ابِ ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ًِ َحذَّ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیذٔ بِ ِیٕه َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم  ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َّی َغيَِر َمَوالٔیطٔ َؾَعَلِیطٔ َلِعَيُة اہللٔ ابِ ٔ أَبٔیطٔ أَِو َتَوَ ََٔی َغيِر ًِ اىَِتَشَب إ



 

 

 َواِلَنََلئَٔهةٔ َواليَّأض أَِجَنٔعيَن 

م، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 
 

ب

 

ص

 

خ

اوبرشب، رکب نب فلخ، انب ایب فیص، دبعاہلل نب امثعؿ نب 

 ای سج صخش ےن اےنپ ابپ ےک العفہ یسک افر یک رطػ ةسن یک وت اس رپ اہلل یک افر رفہتش یک افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ۔رفام

م، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی
 

ب

 

ص

 

خ

 اوبرشب، رکب نب فلخ، انب ایب فیص، دبعاہلل نب امثعؿ نب 

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ابپ ےک العفہ یک رطػ ةسن رکان افر اےنپ آاقؤں ےک العفہ یسک وک اانپ آاق اتبان۔

     767    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اور حرضت ابوبْک علی بً محنذ، ابومعاویہ، عاػه، ابی عثناٌ، حرضت سعذ :  راوی

ٌَ اليَِّضذٔیِّ َقا ًِ أَبٔی عُِثَنا ًِ َعأػٕه اِْلَِحَؤل َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َة َوکُلُّ َحذَّ َل َسنِٔعُت َسِعّذا َوأَبَا بَِْکَ

ّذ  َّطُ َواحٕٔذ ٔمِيُضَنا َيُكوُل َسنَٔعِت أُذُىَاَی َوَوعَی َقِلٔيی ُمَحنَّ ٔ أَبٔیطٔ َوصَُو َيِعَلُه أَى ََٔی َغيِر ًِ ادَّعَی إ َه َيُكوُل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ا َػل

 َغيِرُ أَبٔیطٔ َؾاِلَحيَُّة َعَلِیطٔ َْحَاْو 

ں ےن انس افر یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اعمص، ایب امثعؿ، رضحت دعس افر رضحت اوبرکب ںیم ےس رہ اکی ےن ہی اہک ہک ریمے دفونں اکون

ریمے دؽ ےن وفحمظ ایک ہک دمحم ےن رفامای سج ےن ابپ ےک العفہ یک رطػ اینپ ةسن یک احالہکن اےس ولعمؾ یھب ےہ ہک ہی ریما ابپ 

 ہ ںی وت اس رپ تنج رحاؾ ےہ۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اعمص، ایب امثعؿ، رضحت دعس افر رضحت اوبرکب :  رافی

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

  



 

 

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ابپ ےک العفہ یک رطػ ةسن رکان افر اےنپ آاقؤں ےک العفہ یسک وک اانپ آاق اتبان۔

     768    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ذاکْکیه، محاہذ، حرضت عبذاہلل بً عنزومحنذ بً ػباح، سؿیاٌ، عب :  راوی

ًٔ عَ  ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع یٔه َع ًِ َعِبٔذ اِکَْکٔ ٌُ َع بَّاحٔ أَىَِبأَىَا ُسِؿَیا ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحذَّ ِنزٕو َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ٔ ََٔی َغيِر ًِ ادَّعَی إ ِنٔص ٔمائَةٔ َعاوٕ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم َْ ًِ َمٔشيَرةٔ  ٌَّ رٔیَحَضا َلیُوَجُذ ٔم ٔ  أَبٔیطٔ َلِه یََزِح َرائَٔحَة اِلَحئَّة َوإ

دمحم نب ابصح، ایفسؿ، دبعارکلمی، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج ےن اےنپ ابپ ےک العفہ 

 وبش ہن نک ےھگ اک احالہکن تنج یک وخوبش اپچن نک اسؽ یک اسمتف ےس وسحمس وہ  ےہ۔یک رطػ اینپ ةسن یک وت تنج یک وخ

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ، دبعارکلمی، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

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

  

  رکانیسک رمد یک ہلیبق ےس یفن

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 یسک رمد یک ہلیبق ےس یفن رکان

     769    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، حناد بً سلنہ، ح، محنذ بً یحٌٰی، سلامیٌ بً ْحب، ح، ہاروٌ بً حباٌ،  :  راوی

 سلنہ، عكیل بً كلحہ، مشله بً ٍـه، اطعث بً قیصعبذالعزیز بً مػيرہ، حناد بً 

ثََيا ًُ َسَلَنَة ح و َحذَّ ادُ بِ ثََيا َحنَّ ٌَ َحذَّ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌُ  َحذَّ ثََيا ُسَلامِیَ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ُمَحنَّ



 

 

 ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ٕب ح و َحذَّ ًُ َْحِ ًٔ كَِلَحَة  بِ ًِ َعكٔیٔل بِ ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ََ َحذَّ ًُ اِلُنػٔيَرةٔ َقا ٔ بِ ٌَ أَىَِبأَىَا َعِبُذ اِلَعزٔیز ا َحیَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ًٔ َقِیٕص َقاَل أََتِیُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ اِْلَِطَعٔث بِ ٕه َع ـَ ًٔ صَِی ًِ ُمِشلٔٔه بِ َلِٔمِّ َع ََ َیَزِونٔی َوَس الشُّ لََّه فٔی َوِؾٔذ نِٔيَذَة َو

ََ َنِكُؿو  ًٔ نَٔياىََة  ًُ بَيُو اليَّرِضٔ بِ َلُضِه َؾُكِلُت َیا َرُسوَل اہللٔ أََلِشُتِه ٔميَّا َؾَكاَل ىَِح ـَ ََّ أَِؾ ٔ ٌَ إ ًِ أَبٔيَيا َقاَل َؾکَا ََ ىَِيَتفٔی ٔم َيا َو أُمَّ

 ََ ًُ َقِیٕص َيُكوُل  ََّ َجَلِذتُطُ اِلَحذَّ اِْلَِطَعُث بِ ٔ ًٔ نَٔياىََة إ ًِ اليَّرِضٔ بِ یِٕع ٔم ًِ َُقَ  أُوتٔی بَٔزُجٕل ىَفَی َرُجَّل ٔم

اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، ح، دمحم نب ٰییحی، امیلسؿ نب رحب، ح، اہرفؿ نب ةحؿ، دبعازعلزی نب ریغمہ، امحد 

م، اثعش نب  سی، ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ہلیبق یدنہ ےک فدف ےک اس ھت اہلل ےک رنکؽ یک  نب ہملس، لیقع نب ،ہحل، ملسم نب

 

ھض

دخث  ںیم احرض وہا۔ بس رشاکء فدف ےھجم اےنپ ںیم الضف ایخؽ رکےت ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ آپ مہ ںیم 

مہ اینپ فادلہ رپ تمہت ہ ںی اگلےت افر اےنپ ےس اینپ یفن ہ ںی ےس ہ ںی ؟ آپ ےن اراشد رفامای مہ رضن نب انکہن یک افالد ںیم ےس ںیہ 

رکےت۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اثعش نب  سی رفامای رکےت ےھت ہک ریمے اپس ارگ وکیئ ااسی صخش الای ایگ وج یسک رقشی ےک قلعتم ےہک 

 ای دای ہک رقشی رضن نب انکہن یک افالد ںیہ( ۔ہک رضن نب انکہن یک افالد ہ ںی وت ںیم اس وک دح ذقػ اگلؤں اگ )ویکہکن یبن ےن رفام

اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، ح، دمحم نب ٰییحی، امیلسؿ نب رحب، ح، اہرفؿ نب ةحؿ، دبعازعلزی نب  :  رافی

م، اثعش نب  سی

 

ھض

 ریغمہ، امحد نب ہملس، لیقع نب ،ہحل، ملسم نب 

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

  

 ڑجیہفں اک ایبؿ

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ڑجیہفں اک ایبؿ

     770    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، حرضت ػؿواٌ بً امیہحشً بً ابی ربیع، عبذالززام، یحٌٰی بً عَلء، بَش بً ىنير، مهحول، یزیذ بً عبذاہلل :  راوی

ًُ اِلَعََلئٔ  بََرنٔی یَِحٌَی بِ ِْ أم أَ ًُ أَبٔی الزَّبٔیٔع اِلُحزَِجانٔیُّ أَىَِبأَىَا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش
َُّط َسنَٔع  َحذَّ ٕ أَى ًَ ىَُنيِر َُّط َسنَٔع بَِٔشَ بِ أَى



 

 

ًَ َعِبذٔ اہللٔ  َّطُ َسنَٔع َیزٔیَذ بِ َّ َيُكوُل إٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َمهُِحو َة َقاَل ُنيَّا عِٔيَذ َرُسؤل اہللٔ َػل ًَ أَُمیَّ ٌَ بِ َّطُ َسنَٔع َػِؿَوا  أَى

ِكَوَة َؾَنا أَُرانٔی أُِرَزُم  ٌَّ اہللَ َقِذ َنَتَب َعلَیَّ الظِّ ٔ ًُ ُمزََّة َؾَكاَل َیا َرُسوَل اہللٔ إ ًِ دُ َؾَحاَئ َعِنزُو بِ ََّ ٔم ٔ ٌِ َٔی فٔی  إ ِّی َؾأَِذ ِّی بَٔهف ف

 ََ اَمَة َو ََ َِّکَ ٌُ َلَک َو ََ آَذ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َؾاحَٔظٕة َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  نُِعَنَة َعيِٕن َنَذبَِت أَِی َعُذوَّ اہللٔ اِلػَٔيأئ فٔی َغيِر

تَرَِت  ِْ َّ َؾا ّبا َحََل ًِ َحََللٔطٔ َوَلِو  َلَكِذ َرَزَقَک اہللُ كَيِّ ٌَ َما أََحلَّ اہللُ َعزَّ َوَجلَّ َلَک ٔم ًِ رِٔزقٔطٔ َمکَا َو اہللُ َعَلِیَک ٔم َما َْحَّ

ٌِ َؾَعِلَت َبِعَذ ال ٔ ََّک إ ََٔی اہللٔ أََما إٔى ِمُت إَٔلِیَک َلَؿَعِلُت بَٔک َوَؾَعِلُت ُقِه َعىِّی َوتُِب إ ِكٔذَمةٔ إَٔلیِ ُنِيُت َتَكذَّ بّا تَّ بُِتَک َْضِ َک َْضَ

ٌٔ أَصِٔل اِلَنٔذیيَ  ًِ أَصِلَٔک َوأَِحَلِلُت َسَلَبَک ىُِضَبّة لٔٔؿتَِیا ًِ َؤجیّعا َوَحَلِكُت َرأَِسَک ُمِثَلّة َوَنَؿِيُتَک ٔم ٔة َؾَكاَو َعِنْزو َوبٔطٔ ٔم

َّی َقاَل  ا َوَ ََّ اہللُ َؾَلنَّ ٔ ََ َيِعَلُنُط إ ِّ َواِلخٔزِٔی َما  ٔ َتِوبَٕة الَشَّ ًِ َماَت ٔمِيُضِه بَٔػيِر ٔئ اِلُعَؼاةُ َم ََ َه َصُد َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ الئَّيیُّ َػل

ًِ اليَّ  رُ ٔم
ٔ
ََ َيِشَتت یَاىّا  ىَِیا ُمَخيَّّثا رُعِ ٌَ فٔی الذُّ ُظ اہللُ َعزَّ َوَجلَّ یَِوَو اِلكَٔیاَمٔة َنَنا کَا  َو رُصٔعَ أض بُٔضِذبَٕة کُلََّنا َقاَحََشَ

نسح نب ایب رعیب، دبعارلزاؼ، ٰییحی نب العء، رشب نب ریمن، وحکمؽ، زیدی نب دبع اہلل، رضحت وفصاؿ نب اہیم رفامےت ںیہ ہک مہ اہلل ےک 

رنکؽ یک دخث  ںیم احرض ےھت ہک رمعف نب رمہ آای افر ک ےن اگل اے اہلل ےک رنکؽ اہلل ےن ریمے ےیل دبیتخب ھکل دی وت ریما ایخؽ 

 ہک ےھجم رفزی ےلم اال ہی ہک اےنپ اہ ھت ےس دػ اجبؤں )افر رفیٹ احلص رکفں( ذہلا آپ ےھجم ریغب  قس فروجر )ینعی ان ےن افر ہ ںی

ولاتط فریغہ( ےک اگےن یک ااجزت دےیجی وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ںیم ےھجت اس یک ااجزت ہ ںی دفں اگ افر ریتی وکیئ زعت ہ ںی 

ی وہں اے اہلل ےک دنمش اہلل ےن ےھجت اپزیکہ افر الحؽ رفزی دی رھپ وج رفزی اہلل ےن ریتے ےیل الحؽ افر ہن ریتی آںیھکن ڈنھٹ

 رفامیئ اس یک ہگج وتےن اس رفزی وک اایتخر ایک وج اہلل ےن ھجت رپ رحاؾ رفامیئ افر ارگ ںیم ےھجت اس ےس لبق عنم رک اکچ وہات وت اب ےھجت

ریمے اپس ےس اھٹ ڑھکا وہ افر اہلل یک رطػ روجع رک افر وغر ےس نس! اب عنم رکےن ےک دعب ارگ  تخس زسا داتی افر ریتا ربا رشح رکات

وتےن رھپ ااسی ایک وت ریمی ریتی تخس اٹپیئ رکفں اگ، دردانک زسا دفں اگ افر ریتی وصرت اگبڑےن ےک ےیل ریتا رس ڈنمفادفں اگ افر 

امؿ ولانٹ دمہنی ےک وجاونں ےک ےیل الحؽ رک دفں اگ وت رمعف ڑھکا وہا افر اس رپ ایسی ےھجت رھگ فاولں ےس دجا رک دفں اگ افر ریتا ابلس فاس

ےک  ذتل فرنکایئ اھچیئ وہیئ یھت سج اک ملع اہلل یہ وک ےہ بج فہ اجاکچ وت یبن ےن رفامای یہی دخا ےک انرفامؿ ںیہ وج اؿ ںیم ےس ریغب وتہب

اگ سج رطح داین ںیم اھت ڑجیہا وہاگ افر اگنن ولوگں ےس اس اک رتس وپدیشہ ہن وہاگ رماجےئ اہلل اس وک رفز ایقث  ایس رطح رشح رفامےئ 

 بج ڑھکا وہاگ رگاجےئ اگ۔

 نسح نب ایب رعیب، دبعارلزاؼ، ٰییحی نب العء، رشب نب ریمن، وحکمؽ، زیدی نب دبعاہلل، رضحت وفصاؿ نب اہیم :  رافی



 

 

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

  

 دحفد اک ایبؿ :   ابب

 ڑجیہفں اک ایبؿ

     771    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، ہظاو بً رعوہ، زیيب بيت او سلنہ، او النوميين حرضت او سلنہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ  ًِ أُوِّ َس َحذَّ ًِ َزیَِيَب بِٔئت أُوِّ َسَلَنَة َع ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا َونٔیْع َع ٌَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ َلَنَة أَ

 ًٔ َل َعَلِیَضا َؾَشنَٔع ُمَخيَّّثا َوصَُو َيُكوُل لَٔعِبذٔ اہللٔ بِ َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َد ـَ غَّذا  الئَّيیَّ َػل ٔ ائ ٌِ َيِؿَتِح اہللُ اللَّ ٔ َة إ أَبٔی أَُمیَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِِخٔ  ٌٕ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل ًِ بُُیوتٔهُِه َدَلِلُتَک َعلَی اِمَزأَةٕ ُتِكبُٔل بٔأَِربَٕع َوتُِذبٔزُ بَٔثَنا  ُجوصُِه ٔم

 اؾ ہملس، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن اؿ ےک اپس اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب

رشتفی الےئ وت انس اکی ثنخم دبعاہلل نب ایب اہیم ےس ہہک راہ ےہ ارگ اہلل )  اطفئ یک حتف دںی وت ںیم ںیہمت اکی وعرت داھکؤں اگ 

 رفامای اؿ وک اےنپ رھگفں ےس اکنؽ دای رکف۔ وج اچر وٹبں ےک اس ھت آ  ےہ افر آھٹ وٹبں ےک اس ھت فاسپ اج  ےہ سپ یبن ےن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ : ابب

  رکےن یک تخس فدیعاملسمؿ وک انقح لتق

 دتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 املسمؿ وک انقح لتق رکےن یک تخس فدیع

     772    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، علی بً محنذ، محنذ بً بظار، اعنع، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ًُ َعبِ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا اِْلَِعَنُع َحذَّ ثََيا َونٔیْع َحذَّ إر َقالُوا َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ  َوَعلٔیُّ بِ
ٕ ًٔ ىَُنيِر ًِ َطكٔیٕل  ٔذ اہللٔ بِ َع

ُل َما يُِكَضی بَيَِن اليَّأض  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَوَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َمائٔ  َع  یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ فٔی الذِّ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، دمحم نب اشبر، اشمع، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رفز ایقث 

 ولوگں ےک درایمؿ بس ےس ےلہپ وخونں اک ہلصیف وہاگ۔

 دمحم نب اشبر، اشمع، رضحت دبعاہلل نب دوعسد دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ وک انقح لتق رکےن یک تخس فدیع

     773    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، عیسٰی بً یوىص، اعنع، عبذاہلل بً مزہ، مرسوم، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

 ًِ ًٔ ُمزََّة َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ثََيا اِْلَِعَنُع َع ًُ یُوىَُص َحذَّ ثََيا عٔیَسی بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َحذَّ وٕم َع َمرِسُ

ًِ دَ  َقاَل َرُسولُ  ٔل نِٔؿْل ٔم ًٔ آَدَو اِْلَوَّ ٌَ َعلَی ابِ ََّ کَا ٔ ََ ُتِكَتُل َنِؿْص ُهِلّنا إ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ اہللٔ َػل ُل َم َُّط أَوَّ ٔمَضا ْٔلَى

ًَّ اِلَكِتَل   َس

ےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفام



 

 

اکی اجؿ یھب انقح لتق وہ وت رضحت آدؾ ےک ےلہپ ےٹیب وک اس ےک وخؿ اک انگہ وہات ےہ اس ےیل ہک بس لبق اس ےن لتق اک رطہقی 

 اجری ایک۔

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ وک انقح لتق رکےن یک تخس فدیع

     774    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 وائل، عبذاہلل بً مشعود سعیذ بً یحٌٰی بً ازہز، اسحل بً یوسـ، ُشیک، عاػه، ابی :  راوی

 ًِ یٕک َع ًِ َُشٔ ـَ اِْلَِزَرُم َع ًُ یُوُس ثََيا إِٔسَحُل بِ ٔ اِلَوأسٔليُّ َحذَّ ًٔ اِْلَِزَصز ًُ یَِحٌَی بِ ثََيا َسٔعیُذ بِ
ًِ  َحذَّ ًِ أَبٔی َوائٕٔل َع َعأػٕه َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َمائٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ُل َما ُيِكَضی بَيَِن اليَّأض یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ فٔی الذِّ  َه أَوَّ

دیعس نب ٰییحی نب ازرہ، ااحسؼ نب ویفس، رشکی، اعمص، ایب فالئ، دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رفز 

 ایقث  ولوگں ےک درایمؿ بس ےس ےلہپ وخونں اک اسحب وہاگ۔

  نب ٰییحی نب ازرہ، اقحس نب ویفس، رشکی، اعمص، ایب فالئ، دبعاہلل نب دوعسددیعس :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ وک انقح لتق رکےن یک تخس فدیع

     775    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ونیع، اسناعیل بً ابی ْالذ، عبذالزحنً بً عائذ، حرضت عكبہ بً عامز :  راوی

ًِ َعبِ  الٕٔذ َع َْ ًُ أَبٔی  ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ٔذ الزَّحِ َحذَّ ًِ عُِكَبَة بِ ًٔ َعائٕٔذ َع ًٔ بِ َن

ُک بٔطٔ َطیِ  ََ يَُِشٔ ًِ َلئَی اہللَ  َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕ اِلحَُضىٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َل َعأمز َْ اوٕ َد ّْا َلِه یَتََيذَّ بَٔذوٕ َْحَ

 اِلَحيَّةَ 

ایب اخدل، دبعارلنمح نب اعدئ، رضحت ہبقع نب اعرم رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اامسلیع نب 

 رفامای وج اہلل ےس اس احؽ ںیم الم ہک اہلل ےک اس ھت یسک وک رشکی ہن رہھٹاات وہ افر انقح وخؿ ہن ایک وہ فہ تنج ںیم دالخ وہاگ۔

 دبعارلنمح نب اعدئ، رضحت ہبقع نب اعرم دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اامسلیع نب ایب اخدل، :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ وک انقح لتق رکےن یک تخس فدیع

     776    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 و بً عنار، ولیذ بً مشله، مزواٌ بً جياح، ابی جہه، حرضت بزاء بً عازبہظا :  راوی

ًِ أَبٔی اِلَحِضٔه ا ًُ َجَيإح َع ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ًِ اِلبََرأئ بِ ِلحُِوَزَجانٔیِّ َع

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ ٔ َحٓلٕ َعازٕٔب أَ ًٕ بَٔػيِر ًِ َقِتٔل ُمِدٔم ٌُ َعلَی اہللٔ ٔم ىَِیا أَصَِو َه َقاَل َلزََواُل الذُّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ   َػل

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، رمفاؿ نب انجح، ایب مہج، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای داین وک انف 

 اہں اکی ومنم وک انقح رکےن ےس آاسؿ افر اکلہ ےہ۔ رکان اہلل ےک

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، رمفاؿ نب انجح، ایب مہج، رضحت رباء نب اعزب :  رافی



 

 

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک تخس فدیعاملسمؿ وک انقح لتق رک

     777    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزو بً راؾع، مزواٌ بً معاویہ، یزیذ بً زیاد، زہزی، سعیذ بً مشیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًُ ثََيا یَزٔیُذ بِ ًُ ُمَعاؤیََة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحذَّ ٔب َع ًٔ اِلُنَشیَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع زٔیَادٕ َع

ٔ کَلَٔنٕة َلئَی اہللَ  ِْ ًٕ بَٔظ ٌَ َعلَی َقِتٔل ُمِدٔم ًِ أََعا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم  َعزَّ َوَجلَّ َمهُِتوْب بَيَِن َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ٔ ًِ َرِحَنٔة اہللٔ َعِيَيِیطٔ آی  ْص ٔم

رمعف نب راعف، رمفاؿ نب اعمفہی، زیدی نب زاید، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

ؿ سج ےن ومنم وک لتق رکےن ںیم اکی ظفل رھب یھب دمد یک وت فہ اہلل ےس ایسی احتل ںیم ےلم اگ ہک اس یک دفونں آںوھکں ےک درایم

 اھکل وہاگ اہلل یک رتمح ےس ان ادیم۔

 رمعف نب راعف، رمفاؿ نب اعمفہی، زیدی نب زاید، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ۔ایک ومنم وک لتق رکےن فالے یک وتہب وبقؽ وہی

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ایک ومنم وک لتق رکےن فالے یک وتہب وبقؽ وہی۔

     778    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، عنار، ساله بً ابی جعذ :  راوی

ًُ عُيَ  ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا بَّأح َحذَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َعبَّإض َحذَّ ًٔ أَبٔی اِلَحِعذٔ َقاَل ُسئَٔل ابِ ًِ َسالٔٔه بِ صِىٔیِّ َع إر الذُّ ًِ َعنَّ ِيَيَة َع

َّی َلُط اِلضُ  ًَ َوَعنَٔل َػالّٔحا ثُهَّ اصَِتَذی َقاَل َویَِحُط َوأَن ّذا ثُهَّ َتاَب َوآَم ًِ َقَتَل ُمِدٔمّيا ُمَتَعنِّ َّی اہللُ َعنَّ  َذی َسنِٔعُت ىَبٔیَّهُِه َػل

َه َيُكوُل َیحٔیُئ اِلَكاتُٔل َواِلَنِكُتوُل یَِوَو اِلكَٔیاَمٔة ُمَتَعلِّْل بَٔزأِٔض َػاحٔبٔطٔ َيُكوُل َربِّ  َسِل صََذا لَٔه َقَتَلىٔی َواہللٔ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 أَىِزََلَضا َلَكِذ أَىِزََلَضا اہللُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَی ىَبٔیِّهُِه ثُهَّ َما َنَشَخَضا َبِعَذَما

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، امعر، اسمل نب ایب دعج ےتہک ںیہ ہک دیسان انب ابعس ےس اس صخش ےک قلعتم وپاھچ ایگ سج ےن یسک 

تی ومنم وک دصقا لتق ایک رھپ وتہب رکیل افر اامیؿ فاامعؽ اصہحل وک اایتخر رکایل افر دہاتی رپ آایگ۔ رفامای اس رپ اوسفس اس ےک ےیل دہا

اہکں ؟ ںیم ےن اہمترے یبن وک ہی رفامےت وہےئ انس اقلت فوتقمؽ رفز ایقث  آںیئ ےگ وتقمؽ اقلت ےک رس ےس اکٹل وہا وہاگ افر ہہک 

 ے ہک اس ےن ےھجم ویکں لتق ایک؟ اہلل یک مسق اہلل ےن اہمترے یبن رپ ہی آتی انزؽ رفامیئ 
ھی
 

ة

راہ وہاگ اے ریمے رپفرداگر اس ےس وپ

 امےن ےک دعب وسنمخ ہ ںی رفامای۔افر اےس انزؽ رف

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، امعر، اسمل نب ایب دعج :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ایک ومنم وک لتق رکےن فالے یک وتہب وبقؽ وہی۔
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 ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، ہناو بً یحٌٰی، قتادہ، ابی ػذیل، حرضت ابوسعیذ :  راوی

 ًِ ًُ یَِحٌَی َع اُو بِ ٌَ أَىَِبأَىَا َصنَّ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی َحذَّ یٔل اليَّاظٔیِّ َع ذِّ ًِ أَبٔی الؼِّ َقَتاَدَة َع

بٔرُُنِه  ِْ ُ ََ أ ٌَّ  َسٔعیٕذ اِلُخِذرٔیِّ َقاَل أَ ٔ َه َسنَٔعِتُط أُذُىَاَی َوَوَعاُظ َقِلٔيی إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ فٔی َرُسؤل اہللٔ َػل بَٔنا َسنِٔعُت ٔم



 

 

ِّی َعِبّذا َقَتَل تِٔشَعّة َوتِٔشٔعيَن  ٔن ًِ أَِعَلٔه أَصِٔل اِْلَِرٔق َؾُذلَّ َعلَی َرُجٕل َؾأََتاُظ َؾَكاَل إ ِوبَُة َؾَشأََل َع َؿِت َلطُ التَّ  َنِؿّشا ثُهَّ رَعَ

ًِ َتِوبَٕة َقاَل َبِعَذ تِٔشَعٕة َوتِٔشٔعيَن َنِؿّشا َقاَل َؾاىَِتَضی َسیِ  َؾَكَتَلطُ َؾأَِنَنَل  َؿطُ َقَتِلُت تِٔشَعّة َوتِٔشٔعيَن َنِؿّشا َؾَضِل َٔی ٔم

ًِ أَِعَلٔه أَصِٔل اِْلَِرٔق َؾُذلَّ َعلَی َرُجٕل َؾأََتاُظ َؾَكاَل  ِوبَُة َؾَشأََل َع َؿِت َلُط التَّ ٔی بٔطٔ اِلنٔائََة ثُهَّ رَعَ ِّی َقَتِلُت ٔمائََة َنِؿٕص َؾَضِلَ  ٔن  إ

ًِ َیُحوُل بَِيَيَک َوبَيَِن  ًِ َتِوبَٕة َؾَكاَل َویَِحَک َوَم الَٔحةٔ  ٔم یَٔة الؼَّ ََٔی اِلرَقِ یَةٔ اِلَخبٔیَثٔة الًَّٔی أَىَِت ؾٔیَضا إ ًِ اِلرَقِ ِد ٔم ِوبَٔة اِِخُ التَّ

ی ٔ َّْ الَٔحَة َؾَعَزَق َلُط أََجلُُط فٔی ال یََة الؼَّ َد یُزٔیُذ اِلرَقِ یَةٔ َنَذا َوَنَذا َؾاِعبُِذ َربََّک ؾٔیَضا َؾََخَ َتَؼَنِت ؾٔیطٔ َمََل ََقِ ِْ ئَٔهُة ٔل َؾا

َّطُ َلِه َيِعٔؼىٔی َساَعّة َقمُّ َقاَل َؾَكاَلِت  َد َتائّٔبا الزَِّحَنةٔ َوَمََلئٔهَُة اِلَعَذأب َقاَل إٔبِلٔیُص أَىَا أَِوََی بٔطٔ إٔى َّطُ َِخَ َمََلئٔهَُة الزَِّحَنةٔ إٔى

ًٔ َعِبذٔ اہللٔ ًِ بَِْکٔ بِ ؤیُل َع ثَىٔی حَُنِیْذ اللَّ اْو َؾَحذَّ َتَؼُنوا إَٔلِیطٔ ثُهَّ َقاَل َصنَّ ِْ ًِ أَبٔی َراؾٕٔع َقاَل َؾَبَعَث اہللُ َعزَّ َوَجلَّ َمَلکّا َؾا  َع

ثََيا اِلحَ  َب َؾأَِلحُٔكوُظ بٔأَصِلَٔضا َقاَل َقَتاَدةُ َؾَحذَّ َیَتئِن کَاىَِت أََِقَ ُظ اِلنَ َرَجُعوا َؾَكاَل اىُِوزُوا أَیَّ اِلرَقِ ا َحرَضَ ًُ َقاَل َلنَّ ِوُت َش

َیَة اِلَخبٔیَثَة َؾأَِلَحُكوُظ بٔأَصِٔل  الَٔحٔة َوبَاَعَذ ٔمِيُط اِلرَقِ َیٔة الؼَّ ًِ اِلرَقِ َب ٔم ثََيا أَبُو اِحَتَؿزَ بَٔيِؿٔشطٔ َؾرَقُ الَٔحٔة َحذَّ َیٔة الؼَّ اِلرَقِ

 ٌُ ا ثََيا َعؿَّ ًٔ إِٔسَنٔعیَل اِلَبِػَذادٔیُّ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ اْو َؾَذَِّکَ ىَِحَوظُ  اِلَعبَّأض بِ ثََيا َصنَّ  َحذَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، امہؾ نب ٰییحی، اتقدہ، ایب دصقی، رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک ایک ںیم ںیہمت فہ ابت ہن انسؤں وج

وفحمظ راھک ہک اکی  ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یک زابؿ ابمرک ےس ینس، اس ابت وک ریمے دفونں اکونں ےن انس افر ریمے دؽ ےن

دنبے ےن اننونے اجونں وک لتق ایک رھپ اےس وتہب اک ایخؽ آای وت اس ےن وپاھچ ہک الہ زنیم ںیم بس ےس ڑبا اعمل وکؿ ےہ؟ اےس اکی 

اس ےن اہک رمد ےک قلعتم اتبای ایگ فہ اس ےک اپس ایگ افر اہک ںیم ےن اننونے ااسنونں وک لتق ایک ےہ وت ایک ریمی وتہب وبقؽ وہ اجےئ ی؟ 

اننونے ااسنونں وک امرےن ےک دعب یھب؟ )الھب وتہب وبقؽ وہیتکس ےہ( اس ےن ولتار نکیتن افر اس ڑبے اعمل وک یھب لتق رک ےک نک 

اجںین وپری رک دںی رھپ اےس وتہب اک ایخؽ آای وت اس ےن وپاھچ ہک الہ زنیم رپ بس ےس زایدہ ملع فاال وکؿ ےہ اےس اکی رمد ےک قلعتم 

 فہ اس ےک اپس ایگ افر اہک ںیم ےن نک اجںین لتق یک ںیہ ایک ریمی وتہب وبقؽ وہیتکس ےہ اس ےن اہک ھجت رپ اوسفس ےہ ہک وکؿ ےہ اتبای ایگ

وج ریتے افر وتہب ےک درایمؿ احلئ وہ وت اس اناپک العہق ےس لکن اہجں وت راتہ ےہ افر الفں کین یتسب ںیم الچ اج افر اس ںیم اہلل یک 

فہ اس کین یتسب ںیم اجےن ےک ارادہ ےس الکن وت راےتس ںیم اس اک فتق وپرا وہایگ وت رتمح افر ذعاب ےک رفوتشں ںیم دنبی رک وت 

االتخػ وہا ا سیل وبال ںیم اس اک زایدہ دقحار وہں اس ےن اکی ڑھگی یھب ریمی انرفامین ہ ںی یک ذہلا اےس دفزخ ںیم اجان اچےیہ افر 

اچےیہ۔ رتمح ےک رفوتشں ےن اہک ہی وتہب ات،ب وہ رک الکن اھت اس دحثی ےک رافی امہؾ ےتہک ںیہ ہک ذعاب ےک رفوتشں ےک رپسد رکان 

ےھجم دیمح وطلی ےن رکب نب دبعاہلل ےک فاےطس ےس انسای ہک رضحت اوبراعف ےن رفامای اس ےک دعب اہلل ےن اکی رفہتش اجیھب بس ےن اانپ 



 

 

 اس ےن اہک دوھکی اؿ دفونں  ںویتں ںیم ےس وکؿ یس یتسب زایدہ رقبی ےہ وج االتخػ اس ےک اسےنم راھک افر اس یک رطػ روجع ایک

رقبی وہ اس یتسب فاولں ےک اس ھت اس تیم وک الم دف۔ اتقدہ ےتہک ںیہ ہک نسح ےن ںیمہ ہی یھب اتبای ہک بج اس یک ومت اک فتق 

ا انچہچن رفوتشں ےن اےس کین یتسب فاولں ںیم اشلم رقبی وہا وت فہ ٹسھگ ٹسھگ رک کین یتسب ےک رقبی وہا افر ربی یتسب ےس دفر وہ

 رکایل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، امہؾ نب ٰییحی، اتقدہ، ایب دصقی، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 اجےئ وت اےس نیت ابوتں ںیم ےس اکی اک اایتخر ےہ۔ سج اک وکیئ زعزی لتق رکدای

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 سج اک وکیئ زعزی لتق رکدای اجےئ وت اےس نیت ابوتں ںیم ےس اکی اک اایتخر ےہ۔
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، عثناٌ ابً ابی طيبہ، جزیز، عبذالزحیه بً سلامیٌ، محنذ بً عثناٌ ، ابوبْک، ابی طيبہ، ابوْالذ، ح، ابوبْک  :  راوی

 اسحام، ابً ؾـیل، حرضت ابوُشیح ْزاعی

ثََيا أبُو بَِْکٕ  الٕٔذ اِْلَِحَنزُ ح و َحذَّ َْ ثََيا أَبُو  ََ َحذَّ ٌُ َوأَبُو بَِْکٕ ابَِيا أَبٔی َطِيَبَة َقا ثََيا عُِثَنا ٌُ ابَِيا أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ََ  َوعُِثَنا َقا

ِیٕل أَ  ـَ ًٔ ُؾ ًِ اِلَحارٔٔث بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َجنٔیّعا َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َجزٔیْز َوَعِبُذ الزَّحٔیٔه بِ ًٔ أَبٔی اِلَعِوَجأئ َحذَّ ًِ ابِ ُط َع ُهيُّ

 َّ یِٕح اِلُخزَاعٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی ُُشَ ٌُ َع ِبٕل َواِلَخِبُل َواِسُنطُ ُسِؿَیا َْ ًِ أُٔػیَب بَٔذوٕ أَِو  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم

ٌِ َيِكُتَل أَِو يَ  ٌِ أََراَد الزَّابَٔعَة َؾُخُذوا َعلَی یََذیِطٔ أَ ًِ َؾَعَل اِلُحزُِح َؾُضَو بٔاِلخَٔیارٔ بَيَِن إِٔحَذی ثَََلٕث َؾإٔ یََة َؾَن َذ الذِّ ُْ
ِ ِعُؿَو أَِو َیأ

ّْا مٔ  الّٔذا ُمَخلَّّذا ؾٔیَضا أَبَّذاَطِی َْ ٌَّ َلُط ىَاَر َجَضيََّه   ًِ َذلَٔک َؾَعاَد َؾإٔ

امثعؿ ، اوبرکب، ایب ہبیش، اوباخدل، ح، اوبرکب ، امثعؿ انب ایب ہبیش، رجری، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ، انب لیضف، رضحت 

سج صخش اک وخؿ ایک ایگ اس وک زیمخ ایک ایگ وت اس وک نیت ابوتں ںیم ےس اکی اک  اوبرشحی زخایع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای



 

 

 اایتخر ےہ ارگ فہ وکیئ وچیھت ابت رکان اچےہ وت اس ےک اہ ھت ڑکپ ول فہ نیت ابںیت ہی ںیہ ہک ای اس وک لتق رک دے ای اعمػ رک دے ای وخؿ

رھپ ھچک افر زاید  یھب رکے وت اس ےک ےل دفزخ یک آگ ےہ اس  اہب ےل ےل وج وکیئ اؿ نیت ابوتں ںیم ےس وکیئ اکی ابت رکےل

 ںیم ہشیمہ ہشیمہ رےہ اگ۔

امثعؿ ، اوبرکب، ایب ہبیش، اوباخدل، ح، اوبرکب ، امثعؿ انب ایب ہبیش، رجری، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ، انب لیضف،  :  رافی

 رضحت اوبرشحی زخایع

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 سج اک وکیئ زعزی لتق رکدای اجےئ وت اےس نیت ابوتں ںیم ےس اکی اک اایتخر ےہ۔
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 ی، یحٌٰی بً ابی نثير، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہعبذالزحنً بً ابزاہیه، ولیذ، اوزاع :  راوی

ثَىٔی یَ  ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحذَّ
ثََيا اِلَولٔیُذ َحذَّ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبِزَاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن

ًِ َحذَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ٕ َع ًُ أَبٔی َنثٔير ِحٌَی بِ

ٌِ َيِكُتَل َوإٔمَّ  أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسولُ  ا أَ ًٔ إٔمَّ ٔ اليََّوَزیِ ًِ ُقتَٔل َلطُ َقتٔیْل َؾُضَو بَٔخيِر َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ ُيِؿَذیاہللٔ َػل  ا أَ

سج اک وکیئ دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

 زعزی لتق رک دای اجےئ وت اےس دف زیچفں اک اایتخر ےہ اچےہ لتق رکدے اچےہ دفہی افر دتی ےل ےل۔

 دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 یسک ےن دمعا لتق ایک رھپ وتقمؽ ےک فرہث دتی رپ رایض وہےئگ۔



 

 

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےن دمعا لتق ایک رھپ وتقمؽ ےک فرہث دتی رپ رایض وہےئگ۔

     782    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً اسحل، محنذ بً جعَف، حرضت زیذ بً ؿنيرہ ابوبْک بً ابی طيبہ، ابوْالذ، محنذ :  راوی

ثَىٔی ُمحَ  ًٔ إِٔسَحَل َحذَّ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ ُؿَنيَِرَة َحذَّ ًِ َزیِذٔ بِ ًُ َجِعََفٕ َع ُذ بِ نَّ

ثَىٔی أَبٔی َوَعِمِّ َوکَاىَا َطضَٔذ  َه َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ی الئَّيیُّ َػل
َّ ََ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقا ِضزَ  ا حَُيِيّيا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل الوُّ

ًِ َدؤ ُمَحلِّ  ًُ َحابٕٔص َوصَُو َسیُِّذ ِْٔئذٕف یَزُدُّ َع ُع بِ ًُ ثُهَّ َجَلَص َتِحَت َطَحَزةٕ َؾَكاَو إَٔلِیطٔ اِْلََِقَ اَمَة َوَقاَو عَُيِيَيُة بِ
ًٔ َجثَّ ٔه بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ا َؾَكاَل َلُضِه الئَّيیُّ َػل ٌَ أَِطَحٔعیًّ ًٔ اِْلَِؿَبٔم َوکَا ٔ بِ ًٕ َیِللُُب بَٔذؤ َعأمز یََة َؾأَبَِوا َؾَكاَو حِٔؼ ٌَ الذِّ َه َتِكَبلُو

ًِ بَىٔی َلِیٕث ُيَكاُل َلُط ُمهَيِ  ََّ َنَػَيٕه ُرمَٔی َرُجْل ٔم ٔ ةٔ اِْلِٔسََلؤ إ تْٔل َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ َواہللٔ َما َطبَِّضُت َصَذا اِلَكتٔیَل فٔی رُغَّ

 ٌَ ِنُشو َْ ىَا َو ٌَ فٔی َسََفٔ ِنُشو َْ َه َکهُِه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َصا َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل لَُضا َؾَيََفَ آِٔخُ یَةَ إَٔذا َرجَ أَوَّ  ِعَيا َؾَكبٔلُوا الذِّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج، رضحت زدی نب ریمضہ ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل افر اچچ ےن رفاتی یک افر ہی

 اکی دفونں رضحات گنج نینح ںیم اہلل ےک رنکؽ ےک اس ھت رشکی وہےئ ےھت رفامےت ںیہ ہک یبن ےن رہظ یک امنز زپاھیئ رھپ

م نب اثجہم 

 ل
م

درتخ ےک ےچین رشتفی رفامےئ وہےئ وت ہلیبق دنخػ ےک رسدار ارقع نب احسب آپ یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر 

م ےس اصقص ہن ایل اجےئ۔ افر ہنییع نب ،نیص ےن احرض وہ رک اعرم نب 

 ل
م

ےک اصقص وک رد رکےن ےگل ارقع یک دروخاتس ہی یھت ہک 

 افر ہنییع ایعجش ےھت وت یبن ےن اؿ ےس رفامای ایک مت دتی وبقؽ رکےت وہ؟ اوہنں ےن ااکنر ایک وت ینب  ثی ےک اطبض ےک اصقص اک اطمہبل ایک

 َ اہک اجات ےہ ڑھکے وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ہبلغ االسؾ ںیم اس لتق یک احتل ایسی یہ ےہ ہک 

ت

 ن
مکب

اکی رمد ںیہنج 

کن دای ایگ اس یک فہج ےس اؿ ےک  ےھچی فایل رکبایں یھب اھبگ ںیئگ وت یبن ےن رفامای ںیہمت دتی ھچک رکبایں اپین ےنیپ وک آںیئ وت اہ ںی اہ

اچپس افٹن امہرے ایس رفس ںیم ںیلم ےگ افر اچپس افٹن انکتق بج مہ رفس ےس فاسپ وہں ےگ اس رپ اوہنں ےن دتی وبقؽ 

 رکیل۔

 نب رفعج، رضحت زدی نب ریمضہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، دمحم نب اقحس، دمحم :  رافی



 

 

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےن دمعا لتق ایک رھپ وتقمؽ ےک فرہث دتی رپ رایض وہےئگ۔

     783    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنود بً ْالذ، محنذ بً راطذ، سلامیٌ بً موسی، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

ًٔ ُمو ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًُ َرأطٕذ َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبٔی َحذَّ َمِظئیُّ َحذَّ الٕٔذ الذِّ َْ  ًُ ثََيا َمِحُنودُ بِ
ًِ َحذَّ ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ َسی َع

ََٔی أَِولَٔیا ًِ َقَتَل َعِنّذا دُؾَٔع إ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ظٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َجذِّ ٌِ أَبٔیطٔ َع ٔ ٌِ َطاُؤا َقَتلُوا َوإ ٔئ اِلَكتٔیٔل َؾإٔ

ٌَ َجَذَعّة َوأَِرَبعُ  ّة َوثَََلثُو ٌَ حٔكَّ َیَة َوَذلَٔک ثَََلثُو ُذوا الذِّ َْ لَٔؿّة َوَذلَٔک َعِكُل اِلَعِنٔذ َما ُػولُٔحوا َعَلِیطٔ َؾُضَو َلُضِه َطاُؤا أَ َْ  ٌَ و

 َوَذلَٔک َتِظذٔیُذ اِلَعِكٔل 

ومحمد نب اخدل، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 

ےک فرہث ےک رپسد رک دای اجےئ ارگ اچںیہ وت اےس لتق رک دںی افر ارگ اچںیہ وت دتی ےل ںیل افر رفامای وج دمعا لتق رکے اےس وتقمؽ 

دتی سیت نیت اسہل افٹن ںیہ افر سیت اچر اسہل افٹن ںیہ افر اچسیل احہلم افاینٹنں ہی لتق دمع یک دتی ےہ افر سج رپ حلص وہ اجےئ 

  رتنی وصرت ےہ۔افر وتقمؽ ہی ےک فرہث وک ےلم اگ نکیل ہی دتی یک تخس

 ومحمد نب اخدل، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

 ہبش دمع ںیم دتی ہظلغم ےہ

 دتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دتی ہظلغم ےہ ہبش دمع ںیم

     784    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، عبذالزحنً بً مہذی، محنذ بً جعَف، طعبہ، ایوب، قاسه بً ربیعہ، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ًُ َمِضٔذٓیٕ  ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَیُّوَب َسنِٔعُت  َحذَّ ثََيا ُطِعَبُة َع ََ َحذَّ ًُ َجِعََفٕ َقا ُذ بِ َوُمَحنَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َقتٔیُل الِ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ َعِنزٕو َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًَ َربٔیَعَة َع ِؤن اِلَكأسَه بِ َخَلإٔ ٔطِبطٔ اِلَعِنذٔ َقتٔیُل الشَّ

ثََيا  َواِلَعَؼا ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ دَُصا َحذَّ ََ لَٔؿّة فٔی بُُلوىَٔضا أَِو َْ ٌَ ٔمِيَضا  ًِ اِْلٔبٔٔل أَِرَبُعو ٕب ٔمائَْة ٔم ًُ َْحِ ٌُ بِ ُسَلامِیَ

 ًٔ ًِ عُِكَبَة بِ ًٔ َربٔیَعَة َع ًِ اِلَكأسٔه بِ أئ َع
الٕٔذ اِلَحذَّ َْ  ًِ ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًِ الئَّيیِّ  َحذَّ ًٔ َعِنزٕو َع ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ أَِوٕض َع

َه ىَِحَوظُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، دمحم نب رفعج، ہبعش، اویب، اقمس نب رہعیب، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن 

ےہ ےسج وکڑے ای الیھٹ ےس لتق ایک اجےئ اس ںیم نک افٹن ںیہ نج ںیم ےس اچسیل احہلم رفامای ہبش ںیم دمع ینعی اطخ اک وتقمؽ فہ 

 افاینٹنں ںیہ نج ےک ٹیپ ںیم ےچب وہں۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، دمحم نب رفعج، ہبعش، اویب، اقمس نب رہعیب، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ہبش دمع ںیم دتی ہظلغم ےہ

     785    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 رضت ابً عنزعبذاہلل بً محنذ، سؿیاٌ بً عيييہ، ابً جذعاٌ، قاسه بً ربیعہ، ح :  راوی

 ًِ ٌَ َسنَٔعطُ ٔم ًٔ ُجِذَعا ًِ ابِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ٕذ الزُّصِزٔیُّ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًٔ  َحذَّ ًِ ابِ ًٔ َربٔیَعَة َع اِلَكأسٔه بِ



 

 

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَو یَِوَو َؾِتٔح  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َمهََّة َوصَُو َعلَی َدَرٔد اِکهَِعَبةٔ َؾَحنَٔذ اہللَ َوأَثِىَی َعَلِیطٔ َؾَكاَل اِلَحِنُذ  عَُنَز أَ

وِ  ٌَّ َقتٔیَل اِلَخَلإٔ َقتٔیَل الشَّ ٔ ََ إ ًِ اِهَّلِل الَّٔذی َػَذَم َوِعَذُظ َوَنََصَ َعِبَذُظ َوَصزََو اِْلَِحزَاَب َوِحَذُظ أَ ِْلٔبٔٔل ٔن َواِلَعَؼا ؾٔیطٔ ٔمائَْة ٔم

ٌَّ کُلَّ َمأِثَُزةٕ کَاىَِت فٔی اِلَحاصٔلٔیَّةٔ َوَدوٕ َتحِ  ٔ ََ إ دَُصا أَ ََ لَٔؿّة فٔی بُُلوىَٔضا أَِو َْ  ٌَ ًِ ٔمِيَضا أَِرَبُعو ٌَ ٔم ََّ َما کَا ٔ َت َقَذمَیَّ َصاَتئِن إ

ِيُتُضَنا ْٔلَ  ـَ ِّی َقِذ أَِم ٔن ََ إ  صِلٔضَٔنا َنَنا کَاىَأسَذاىَةٔ اِلبَِیٔت َؤسَكایَٔة اِلَحادِّ أَ

دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، انب دجاعؿ، اقمس نب رہعیب، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ حتف ہکم ےک رفز ہبعک 

افر اےنپ دنبہ یک دمد  یک ڑیسیھ رپ ڑھکے وہےئ افر اہلل یک دمح فانثء یک رفامای امتؾ رعتںیفی اس اہلل ےک ےیل ںیہ سج ےن اانپ فدعہ اچس ایک

یک افر رکشلفں وک اہنت اس ےن تسکش دی وغر ےس ونس ےسج وکڑے ای الیھٹ ےک ذرہعی لتق ایک ایگ اس یک دتی نک افٹن ںیہ نج ںیم 

اچسیل احہلم افاینٹنں ںیہ نج ںیم ےچب وہں وغر ےس ونس اجتیلہ یک رہ رمس افر رہ وخؿ ریمے اؿ دف دقومں ےک ےچین ےہ۔ نکاےئ 

 ہلل یک دخث  افر احویجں وک اپین الپان ںیم ، اؿ دفونں دخوتمں وک ایہن ولوگں ےک رپسد ےلہپ ہی دخںیتم ںیھت ۔تیب ا

 دبعاہلل نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، انب دجاعؿ، اقمس نب رہعیب، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 لتق اطخ یک دتی

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 لتق اطخ یک دتی

     786    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، معاذ بً ہانی، محنذ بً مشله، عنزو بً دیيار، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ثَ  إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ ُمِشلٕٔه َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َصاىٕٔئ َحذَّ َيا ُمَعاذُ بِ

یََة اثِىَِی َعََشَ أَِلّؿا َّطُ َجَعَل الذِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَى ًِ الئَّيیِّ َػل  َعبَّإض َع



 

 

ملسم، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن ابرہ سہار درمہ دتی  دمحم نب اشبر، اعمذ نب اہین، دمحم نب

 رقمر رفامیئ۔

 دمحم نب اشبر، اعمذ نب اہین، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 لتق اطخ یک دتی

     787    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

اسحل بً ميؼور، یزیذ بً ہاروٌ، محنذ بً راطذ، سلامیٌ بً موسی، عنزو بً طعیب، حرضت عبیذاہلل بً عنزو  :  راوی

 بً عاؾ

ًُ َمِيُؼو ثََيا إِٔسَحُل بِ ٔ َحذَّ ًِ َعِنز ًٔ ُموَسی َع ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًُ َرأطٕذ َع ُذ بِ ٌَ أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًٔ ٕر اِلَنزَِوزٔیُّ َحذَّ و بِ

ّ َؾٔذَیتُ  َلأ َْ ًِ ُقتَٔل  َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ أَ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ٌَ بِٔيَت ُطَعِیٕب َع ًِ اِْلٔبٔٔل ثَََلثُو طُ ٔم

َّی اہللُ َعلَ  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ٌٕ َوکَا ْة بَىٔی َلبُو ّة َوَعََشَ ٌَ حٔكَّ ٌٕ َوثَََلثُو ٌَ بِٔيَت َلبُو َه يَُكوُِّمَضا َعلَی أَصِٔل َمَخإق َوثَََلثُو ِیطٔ َوَسلَّ

 ًِ ی أَِربََع ٔمائَةٔ دٔیَيإر أَِو َعِذَلَضا ٔم ًِ  اِلرُقَ ٌٔ اِْلٔبٔٔل إَٔذا غََلِت َرَؾَع ثََنَيَضا َوإَٔذا َصاىَِت َنَكَؽ ٔم اِلَورٔٔم َوُيَكوُِّمَضا َعلَی أَِزَما

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َؾَبَلَؼ قٔیَنُتَضا َعلَی َعِضذٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌٔ َما کَا ٔ الزََّما ََٔی  َما بَيَِن اِْلَِر ثََنئَضا َعلَی ىَِحو بَٔع ٔمائَةٔ دٔیَيإر إ

َّی اہللُ َعلَ  ٔف دِٔرَصٕه َوَقَضی َرُسوُل اہللٔ َػل ََ ًِ اِلَورٔٔم ثََناىَٔیُة آ ٌٔ ٔمائَةٔ دٔیَيإر أَِو َعِذَلَضا ٔم ٌَ َعِكلُطُ ثََنا ًِ کَا ٌَّ َم ِیطٔ َوَسلََّه أَ

 ًِ ةٕ َوَم أئ أَِلفَِی َطاةٕ  فٔی اِلَبرَقٔ َعلَی أَصِٔل اِلَبرَقٔ ٔمائًََِی َبرَقَ أئ َعلَی أَصِٔل الظَّ ٌَ َعِكلُطُ فٔی الظَّ  کَا

ااحسؼ نب وصنمر، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت  دیب اہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ 

سیت افاینٹنں اکی اسہل افر سیت افاینٹنں لمکم دف ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج صخش اطخ لتق رک دای اجےئ اس یک دتی ہی ےہ ہک 

اسؽ یک افر سیت افاینٹنں وپرے اچر اسؽ یک افر دس افٹن وپرے اچر اسؽ ےک افر دس افٹن وپرے دف اسؽ ےک افر اہلل ےک 



 

 

 افوٹنں رنکؽ ےن داہیت فاولں ےک ےیل اس یک تمیق اچر نک ارشایفں ای اس ےک ربارب اچدنی رقمر رفامےت ےھت افر دتی یک تمیق

ےک رنخ ےک اابتعر ےس رقمر رفامےت ےھت۔ افر بج افٹن رگاں وہےت وت دتی یک تمیق زایدہ وہ اج  افر بج افٹن ارزاں وہےت وت 

دتی یک تمیق یھب مک وہ اج  نج دونں ںیم وج تمیق وہ  فیہ رقمر رفامےت انچہچن اہلل ےک رنکؽ ےک ابمرک زامہن ںیم دتی یک تمیق 

ےس آھٹ نک ارشیف کت ریہ ای اس ےک ربارب اچدنی ینعی آھٹ سہار درمہ افر اہلل ےک رنکؽ ےن ہی ہلصیف رفامای اگےئ لیب  اچر نک ارشیف

 ںیم ےس دتی ادا یک اجےئ وت اگےئ فاےل دف نک اگںیئ دںی افر رکبویں ےس دتی ادا رکین وہ وت رکبی فاےل دفسہار رکبایں دںی ۔

 رفؿ، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت  دیباہلل نب رمعف نب اعصاقحس نب وصنمر، زیدی نب اہ :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 لتق اطخ یک دتی

     788    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالشَلو بً عاػه، ػباح، ححاد بً اركاة، زیذ بً جبير، ْظـ بً مالک، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ثََيا ًُ أَِركَاَة َحذَّ ثََيا َححَّاُد بِ ًُ ُمَحارٕٔب َحذَّ بَّاُح بِ ثََيا الؼَّ ًُ َعأػٕه َحذَّ ََلؤ بِ ثََيا َعِبُذ الشَّ ًِ  َحذَّ ٕ َع ًُ ُجَبيِر ـٔ  َزیُِذ بِ ِْٔظ

َه فٔی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َمِشُعودٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ائٔیِّ َع ًٔ َمالٕٔک اللَّ ّة  بِ ٌَ حٔكَّ و دٔیَةٔ اِلَخَلإٔ عَِٔشُ

 ٌَ و ٌٕ َوعَِٔشُ ٌَ بِٔيَت َلبُو و ٌَ بِٔيَت َمَخإق َوعَِٔشُ و ٌَ َجَذَعّة َوعَِٔشُ و  بَىٔی َمَخإق ذُُنوْر َوعَِٔشُ

ف نب امکل، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ 

 

ص

 

خ
دبعاالسلؾ نب اعمص، ابصح، اجحج نب اراطة، زدی نب ریبج، 

ےن رفامای لتق یک دتی ںیم سیب افاینٹنں وپرے نیت نیت ربس یک افر سیب افاینٹنں وپرے اچر اچر ربس یک افر سیب افاینٹنں دف دف 

 ؽ یک افر سیب افٹن وپرے اکی اکی اسؽ ےک دےیئ اجںیئ ۔اس

ف نب امکل، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 

ص

 

خ
 دبعاالسلؾ نب اعمص، ابصح، اجحج نب اراطة، زدی نب ریبج، 

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



 

 

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 لتق اطخ یک دتی

     789    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً جعَف، محنذ بً سياٌ، محنذ بً مشله، عنزو بً دیيار، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ ٌٕ َحذَّ ًُ ٔسَيا ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ ُمِشلٕٔه َع بِ

یََة اثِىَِی َعََشَ أَِلّؿا َقاَل َوَذلَٔک َقِولُطُ َو  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َجَعَل الذِّ ًِ الئَّيیِّ َػل ٌِ أَغَِياصُِه اہللُ َعبَّإض َع ََّ أَ ٔ َما َنَكُنوا إ

ًِ ؾَ  یَةَ َوَرُسولُطُ ٔم ٔذصِٔه الذِّ ِْ َ لٔطٔ َقاَل بٔأ  ـِ

ابعس نب رفعج، دمحم نب انسؿ، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن ابرہ سہار درمہ دتی 

اےنپ لضف ےس اؿ وک رقمر رفامیئ افر ایس ابرے ںیم ہی آتی انزؽ وہیئ افر اؿ وک ایس ابت رپ ہصغ ےہ ہک اہلل افر اس ےک رنکؽ ےن 

 امدلار رک دای ینعی دتی ےل رک۔

 ابعس نب رفعج، دمحم نب انسؿ، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

  رپفابج وہی افر ارگ یسک ہبنک ہن وہ وت تیب ااملؽ ےس ادا یک اجےئ ی۔دتی اقلت ےک ہبنک فاولں رپ افر اقلت

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 دتی اقلت ےک ہبنک فاولں رپ افر اقلت رپفابج وہی افر ارگ یسک ہبنک ہن وہ وت تیب ااملؽ ےس ادا یک اجےئ ی۔

     790    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 علی بً محنذ، ونیع، ميؼور، ابزاہیه، عبیذ بً نـلہ، حرضت مػيرہ بً طعبہ :  یراو

ـِ  ًٔ َن ًِ عُبَِیٔذ بِ ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ َمِيُؼوٕر َع ثََيا أَبٔی َع ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ ُطِعَبَة َقاَل َحذَّ ًِ اِلُنػٔيَرةٔ بِ َلَة َع

یَةٔ َعلَی اِلَعاقَٔلةٔ َقَضی َرُسوُل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بٔالذِّ  اہللٔ َػل

یلع نب دمحم، فعیک، وصنمر، اربا،می،  دیب نب ہلضن، رضحت ریغمہ نب ہبعش رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ہی ہلصیف رفامای دتی اقلت 

 ےک ہبنک رپ فابج وہی۔

 ،می،  دیب نب ہلضن، رضحت ریغمہ نب ہبعشیلع نب دمحم، فعیک، وصنمر، اربا :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 دتی اقلت ےک ہبنک فاولں رپ افر اقلت رپفابج وہی افر ارگ یسک ہبنک ہن وہ وت تیب ااملؽ ےس ادا یک اجےئ ی۔

     791    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً درست، حناد بً زیذ، بذیل بً میرسہ، علی بً كلحہ، راطذ، ابوعامز، حرضت مكذاو طامی :  راوی

ًِ َعلٔیِّ  َة َع ًٔ َمِیرَسَ ًِ بَُذیِٔل بِ ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ دُُرِسَت َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًِ أَبٔی  َحذَّ ًٔ َسِعٕذ َع ًِ َرأطٔذ بِ ًٔ أَبٔی كَِلَحَة َع بِ

َه أَىَا َوارٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ امٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ اِلنِٔكَذاؤ الظَّ ٕ اِلَضِوَزنٔیِّ َع ََ َوارَٔث َلُط أَِعكُٔل َعِيُط َعأمز  ًِ ُث َم

ََ َوارَٔث َلطُ َيِعكُٔل َعِيُط َوَیزٔثُطُ َوأَرٔثُُط َواِلَخاُل َوارُٔث َم   ًِ 

ٰییحی نب درتس، امحد نب زدی، دبلی نب رسیمہ، یلع نب ،ہحل، رادش، اوباعرم، رضحت دقماؾ اشیم رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 

رث ہن وہ )افر امومں یہ وہ( رفامای سج اک وکیئ فارث ہ ںی ںیم اس اک فارث وہں ںیم اس یک رطػ ےس دتی ادا رکفں اگ افر وکیئ فا

 وت امومں اس اک فارث ےہ امومں اس یک رطػ ےس دتی ادا رکے افر فیہ اس یک ریماث ےل۔



 

 

 ٰییحی نب درتس، امحد نب زدی، دبلی نب رسیمہ، یلع نب ،ہحل، رادش، اوباعرم، رضحت دقماؾ اشیم :  رافی

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

  

 وتقمؽ ےک فرہث وک اصقص فدتی ےنیل ںیم راکفٹ اننب

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وتقمؽ ےک فرہث وک اصقص فدتی ےنیل ںیم راکفٹ اننب

     792    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ثير، عنزو بً دیيار، كاؤض، حرضت ابً عباضمحنذ بً معنز، محنذ بً نثير، سلامیٌ بً ن :  راوی

 ٔ ًٔ د ًِ َعِنزٔو بِ ٕ َع ًُ َنثٔير ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٕ َحذَّ ًُ َنثٔير ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحذَّ ًُ َمِعَنز ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعبَّإض َحذَّ ًِ ابِ ًِ كَاُوٕض َع یَيإر َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ََٔی الئَّيیِّ َػل ًِ َرَؾَعُط إ ٕ أَِو َسِوٕن أَِو َعّؼا َؾَعَلِیطٔ َعِكُل اِلَخَلإٔ َوَم ٕة بَٔحَحز ٕة أَِو َعَؼبٔیَّ یَّ ًِ َقَتَل فٔی عٔنِّ َه َقاَل َم َسلَّ

ًِ َحاَل بَِيَيُط َوبَِيَيطُ َؾَعَلِیطٔ َلِعَيُة اہللٔ َواِلَنََلئَٔهٔة َواليَّأض أَِجَنعٔ  ََ َعِذْل يَن َقَتَل َعِنّذا َؾُضَو َقَوْد َوَم ْف َو  ََ يُِكَبُل ٔمِيُط رَصِ

دمحم نب رمعم، دمحم نب ریثک، امیلسؿ نب ریثک، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن ےن رفامای وج صخش ادناھ ددنھ 

 رکے وت اس رپ اصقص ےہ افر امرا اجےئ ای بصعت یک فہج ےس رھتپ وکڑے ای الیھٹ ےس وت اس رپ لتق اطخ یک دتی ےہ افر وج دمعا لتق

وج اصقص فدتی یک فوصیل ںیم راکفٹ ےہ اس رپ اہلل یک تنعل ےہ افر رفوتشں یک افر امتؾ ااسنونں یک اس اک ہن رفض وبقؽ وہاگ ہن 

 لفن۔

 دمحم نب رمعم، دمحم نب ریثک، امیلسؿ نب ریثک، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 نج زیچفں ںیم اصقص ہ ںی



 

 

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 نج زیچفں ںیم اصقص ہ ںی

     793    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 َقاٌ، ىنزاٌ بً حرضت جاریہ محنذ بً ػباح، عنار بً ْالذ، ابوبْک بً عیاغ، دہته بً :  راوی

ًِ َدصِثَ  ًُ َعیَّإغ َع ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ الٕٔذ اِلَوأسٔليُّ َحذَّ َْ  ًُ اُر بِ  َوَعنَّ
بَّاحٔ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحذَّ ٌُ بِ ثَىٔی ىِٔنَزا ٌَ َحذَّ ا ًٔ َُقَّ ٔه بِ

َب َرُجَّل َعلَی َسا ٌَّ َرُجَّل َْضَ ًِ أَبٔیطٔ أَ َّی اہللُ َجارٔیََة َع ٔ َمِؿٔؼٕل َؾاِسَتِعَذی َعَلِیطٔ الئَّيیَّ َػل ًِ َغيِر ـٔ َؾَكَلَعَضا ٔم ِی ٔ بٔالشَّ عٔٔذظ

َیَة بَاَر  ِذ الذِّ ُْ ِّی أُرٔیُذ اِلكَٔؼاَؾ َقاَل  ٔن یَٔة َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َه َؾأََمَز َلُط بٔالذِّ ِكٔف َلطُ َک اہللُ َلَک ؾٔیَضا َوَلِه يَ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 بٔاِلكَٔؼأؾ 

م نب رقاؿ، رمناؿ نب رضحت اجرہی ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن دفرسے 

ت

ہ ب

دمحم نب ابصح، امعر نب اخدل، اوبرکب نب ایعش، د

ای ےک ابزف رپ ولتار امری افر وجڑ ےک ےچین ےس اس اک ابزف اکٹ ڈاال رجمفح ےن یبن ےس رفاید یک وت آپ ےن اس ےک ےیل دتی اک ہلصیف رفام

اس ےن اہک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم اچاتہ وہں ہک اصقص ولں آپ ےن رفامای دتی ےل ول اہلل ںیہمت اس ںیم ربتک اطع رفامےئ افر 

 آپ ےن اس ےک ےیل اصقص اک ہلصیف ہن رفامای۔

م نب رقاؿ، رمناؿ نب رضحت اجرہی :  رافی

ت

ہ ب

 دمحم نب ابصح، امعر نب اخدل، اوبرکب نب ایعش، د

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 نج زیچفں ںیم اصقص ہ ںی

     794    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ت عباض بً عبذالنللبابوِّکیب، رطذیً بً سعذ، معاویہ بً ػالح، معاذ بً محنذ، ابً ػہباٌ ، حرض :  راوی



 

 

ٕذ اِْلَِنَؼ  ًٔ ُمَحنَّ ًِ ُمَعاذٔ بِ ًٔ َػالٕٔح َع ًِ ُمَعاؤَیَة بِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ بِ ثََيا رِٔطٔذی یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ٌَ َحذَّ ًٔ ُػِضَبا ًِ ابِ ارٔیِّ َع

َّی اہللُ لٔٔب َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َعِبٔذ اِلُنلَّ ًِ اِلَعبَّأض بِ َلةٔ َع ََ اِلُنَيكِّ ََ اِلَحائَٔؿٔة َو ََ َقَوَد فٔی اِلَنأُِموَمٔة َو َه    َعَلِیطٔ َوَسلَّ

اوبرکبی، ردشنی نب دعس، اعمفہی نب اصحل، اعمذ نب دمحم، انب ابہصؿ ، رضحت ابعس نب دبعابلطمل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ 

ںیم ڈہی وٹٹ رک اینپ ہگج ےس رسک اجےئ اس ںیم اصقص ہ ںی ےہ )ہکلب دتی ےن رفامای وج زمخ دامغ کت چنہپ اجےئ ای ٹیپ کت اس 

 ( ےہ ویکہکن اؿ ںیم رباربی نکمم ہ ںی

 اوبرکبی، ردشنی نب دعس، اعمفہی نب اصحل، اعمذ نب دمحم، انب ابہصؿ ، رضحت ابعس نب دبعابلطمل :  رافی

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

  

 رجمفح رایض وہ وت(زیمخ رکےن فاال اصقص ےک دبہل دفہی دے اتکس ےہ۔)

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 رجمفح رایض وہ وت(زیمخ رکےن فاال اصقص ےک دبہل دفہی دے اتکس ےہ۔)

     795    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حٌٰی، عبذالززام، معنز، زہزی، رعوہ، حرضت عائظہمحنذ بً ی :  راوی

ًِ َعا َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ئَٔظَة أَ

َه َبَعَث أَبَا َجِضٔه بِ  َّی اہللَُوَسلَّ ُط َؾأََتِوا الئَّيیَّ َػل بَُط أَبُو َجِضٕه َؾَظحَّ ُط َرُجْل فٔی َػَذَقتٔطٔ َؾرَضَ ّقا َؾََلجَّ  َعَلِیطٔ ًَ حَُذِيَؿَة ُمَؼذِّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َکهُِه َنَذا َوَن  َه َؾَكالُوا اِلَكَوَد یَا َرُسوَل اہللٔ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل َذا َؾَلِه یَزَِؿِوا َؾَكاَل َکهُِه َنَذا َوَنَذا َوَسلَّ

اكْٔب َعلَی اليَّأض َوُمِخبٔرُصُِه بٔزَٔؿاُنِه َقالُو َْ ِّی  ٔن َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َُفَُؿوا َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل ا َنَعِه َؾَخَلَب الئَّيیُّ َػل

ٌَّ َصدُ  ٔ ٔ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل إ ََ َؾَضهَّ بٔض ٌَ اِلَكَوَد َؾَعَزِؿُت َعَلِیضِٔه َنَذا َوَنَذا أََرٔؿيُتِه َقالُوا  ٔئ اللَِّیثٔیِّيَن أََتِونٔی یُزٔیُذو ِه ََ

وا ثُهَّ َدَعاصُِه َؾزَاَدصُِه ؾَ  وا َؾَهؿُّ ٌِ یَهُؿُّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ ٌَ َؾأََمَز الئَّيیُّ َػل اكْٔب َك اِلُنَضأجزُو َْ ِّی  ٔن اَل أََرٔؿيُتِه َقالُوا َنَعِه َقاَل إ



 

 

َه ثُهَّ َقاَل أَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َرٔؿيُتِه َقالُوا َنَعِه َقاَل ابًِ َعلَی اليَّأض َوُمِخبٔرُصُِه بٔزَٔؿاُنِه َقالُوا َنَعِه َؾَخَلَب الئَّيیُّ َػل

ًَ یَِحٌَی َيكُ  َذ بِ ََ أَِعَلُه َرَواُظ َغيِرُظُ َماَجَة َسنِٔعت ُمَحنَّ َد بَٔضَذا َمِعَنْز   وُل َتََفَّ

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اوبمہج نب ذحہفی وک دصمؼ رقمر 

ا افر اس اک رس زیمخ رک دای اس ےک ہلیبق فاےل یبن رفامای وت اکی رمد ےن اینپ زوکة ےک اعمےلم ںیم اؿ ےس ڑگھجا ایک اوبمہج ےن اس وک امر

یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اصقص انیل اچےتہ ںیہ وت آپ ےن رفامای مت اانت امؽ ےل ول فہ رایض ہن وہےئ 

 ہبطخ ےک دفراؿ اہمتری راضدنمی ےک وت آپ ےن رفامای ولچ اانت اانت امؽ ےل ول اس رپ فہ رایض وہےئگ وت یبن ےن رفامای ںیم ولوگں وک

قلعتم اتب دفں اوہنں ےن اہک اتبدےئجی وت یبن ےن ہبطخ اراشد رفامای افر رفامای ہی ہلیبق  ثی ےک ولگ ریمے اپس اصقص اک اطمہبل ےل رک 

اہمرجنی وک اؿ رپ تہب  آےئ ںیم اؿ وک اےنت اےنت امؽ یک شکشیپ رکات وہں ہک ایک مت رایض وہ؟ ک ےن ےگل ہک ہ ںی مہ رایض ہ ںی وت

ںیم ربیمہ وہیئ )افر اوہنں ےن ھچک رکان اچاہ( وت یبن ےن مکح دای ہک رک اجؤ فہ رک ےئگ رھپ یبن ےن ہلیبق  ثی ےک ولوگں وک البای افر دتی 

ںیم ولوگں وک اہمتری ھچک ااضہف رفامای افر رھپ رفامای ہک ایک مت رایض وہ؟ اوہنں ےن اہک یج اہں مہ رایض ںیہ آپ ےن رفامای رھپ ہبطخ 

 راضدنمی یک ربخ ددیفں ک ےن ےگل یج اہں وت یبن ےن ہبطخ دای رھپ اراشد رفامای ایک مت رایض وہ ےئگ؟ ک ےن ےگل یج اہں مہ رایض وہےئگ۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 نینج )ٹیپ ےک ہچب( یک دتی

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 نینج )ٹیپ ےک ہچب( یک دتی

     796    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً بَش، محنذ بً عنزو، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ َحذَّ  ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًٔ َعِنزٕو َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ بَِٔشٕ َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقَضی َرُسوُل ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ



 

 

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی اِلَحئئن بُٔػزَّةٕ َعِبٕذ أَِو أََمٕة َؾَكاَل  ََ اہللٔ َػل ََ َػاَح َو ََ أَکََل َو َب َو ََ َُشٔ  ًِ الَّٔذی ُقٔضَی َعَلِیطٔ أََنِعكُٔل َم

ٌَّ َصَذا َلَیُكوُل بَٔكِؤل َط  ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ ْة َعِبْذ أَِو أََمْة اِسَتَضلَّ َؤمِثُل َذلَٔک یَُللُّ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  ارٔعٕ ؾٔیطٔ رُغَّ

ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن نینج یک دتی اکی الغؾ ای  اوبرکب نب

اس اسیج  ابدنی رقمر رفامیئ وت سج ےک الخػ ہی ہلصیف رفامای اھت فہ وبال ایک مہ اس ہچب یک دتی دںی سج ےن ہن ھچک اھکای ایپ ہن اخیچ الچای افر

وغل وہات ےہ ہک اس ںیم ھچک دتی ای اتفاؿ ہ ںی وہات وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ہی وت اشرعفں یک رطح عجسم فیفقم الکؾ رک راہ ےہ  ہچب وت

 ٹیپ ےک ہچب ںیم اکی الغؾ ای ابدنی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 نینج )ٹیپ ےک ہچب( یک دتی

     797    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ز بً ْلاب ، حرضت مشور بً ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، ہظاو بً رعوہ، مشور بً مَخمہ، عن :  راوی

 محزمی

 ًِ َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َمَة َحذَّ ًٔ َمَِخَ ًِ اِلنِٔشَورٔ بِ  أَبٔیطٔ َع

أب اليَّاَض فٔی إِٔم  ًُ اِلَخلَّ ًُ ُطِعَبَة َطضِٔذُت َرُسوَل اہللٔ َقاَل اِسَتَظاَر عَُنزُ بِ ٔ َيِعىٔی ٔسِكَلَضا َؾَكاَل اِلُنػٔيَرةُ بِ ََلٔؾ اِلَنزِأَة

ًِ َيِظَضُذ َمَعَک َؾَظ  َه َقَضی ؾٔیطٔ بُٔػزَّةٕ َعِبٕذ أَِو أََمٕة َؾَكاَل عَُنزُ ائِتٔىٔی بَٔن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًُ َمِشلَ َػل ُذ بِ  َنةَ ضَٔذ َمَعُط ُمَحنَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، وسمر نب رخمہم، رمع نب اطخب ، رضحت وسمر نب زحمیم رفامےت ںیہ ہک دیسان رمع 

نب اطخب ےن نینج )یک دتی( ےک ابرے ںیم ولوگں ےس وشمرہ بلط ایک وت ریغمہ نب ہبعش ےن رفامای ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل ےک 

س ںیم اکی الغؾ ای ابدنی اک ہلصیف رفامای وت رضحت رمع ےن رفامای اےنپ اس ھت یسک افر وک یھب الؤ وج اس یک اہشدت داتی وہ وت اؿ رنکؽ ےن ا



 

 

 ےک اس ھت رضحت دمحم نب ہملسم ےن اہشدت دی۔

 ر نب زحمیماوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، وسمر نب رخمہم، رمع نب اطخب ، رضحت وسم :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 نینج )ٹیپ ےک ہچب( یک دتی

     798    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً دیيار، كاؤض، ابً عباض، عنز بً ْلاب، حرضت ابً عباضاحنذ بً سعیذ، ابوعاػه، ابً جزیخ، عنزو ب :  راوی

 ٔ ًُ د ثَىٔی َعِنزُو بِ ًُ ُجَزیِٕخ َحذَّ بََرنٔی ابِ ِْ ثََيا أَبُو َعأػٕه أَ ارٔمٔیُّ َحذَّ
ًُ َسٔعیٕذ الذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ َُّط َسنَٔع كَاُوّسا َع یَيإر أَى

أب  ًٔ اِلَخلَّ ًِ عَُنَز بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی َذلَٔک َيِعىٔی فٔی اِلَحئئن َؾَكاَو َحَنلُ  َعبَّإض َع اَئ الئَّيیِّ َػل ـَ َُّط َنَظَذ اليَّاَض َق  أَى

ی بٔنِٔشَلٕح َؾَكَتلَ  بَِت إِٔحَذاصَُنا اِْلُِِخَ ًٔ اليَّابَٔػٔة َؾَكاَل ُنِيُت بَيَِن اِمَزأََتئِن َٔی َؾرَضَ ًُ َمالٔٔک بِ ا َوَقَتَلِت َجئيَيَضا َؾَكَضی ِتضَ بِ

ٌِ ُتِكَتَل بَٔضا َه فٔی اِلَحئئن بُٔػزَّةٕ َعِبٕذ َوأَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوُل اہللٔ َػل

ادمح نب دیعس، اوباعمص، انب رججی، رمعف نب دانیر، اطؤس، انب ابعس، رمع نب اطخب، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک دیسان رمعف نب 

ب ےن ولوگں ےن ف وجت رفامیئ ہک یبن ےن نینج ےک ابرے ںیم ایک ہلصیف رفامای وت لمح نب امکل ڑھکے وہےئ افر ک ےن ےگل ہک ںیم اطخ

وموجد اھت ہک ریمی اکی ویبی ےن دفرسی ویبی وک ہمیخ یک ڑکلی امری سج ےس دفرسی ویبی رم یئگ افر اس اک ہچب یھب رم ایگ وت اہلل ےک 

 رفامای ہک نینج ےک دبہل اکی الغؾ دے زین نکک  ےک دبےل اس وک لتق ایک اجےئ۔ رنکؽ ےن ہی ہلصیف

 ادمح نب دیعس، اوباعمص، انب رججی، رمعف نب دانیر، اطؤس، انب ابعس، رمع نب اطخب، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  



 

 

 دتی ںیم یھب ریماث اجری وہ  ےہ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 دتی ںیم یھب ریماث اجری وہ  ےہ

     799    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، حرضت سعیذ بً مشیب :  راوی

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ یَ َحذَّ ٌَ َيُكوُل الذِّ ٌَّ عَُنَز کَا ًٔ اِلُنَشیَّٔب أَ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٔ ٌُ ب ثََيا ُسِؿَیا ُة َبَة َحذَّ

 ٌَّ ٌَ أَ ًُ ُسِؿَیا اُک بِ حَّ َـّ ی َنَتَب إَٔلِیطٔ ال
َّ ّْا َحً ًِ دٔیَٔة َزِؤجَضا َطِی ََ َتزُٔث اِلَنزِأَةُ ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اليَّ لِٔلَعاقَٔلةٔ َو ٔيیَّ َػل

ًِ دٔیَةٔ َزِؤجَضا َبابٔیِّ ٔم ِـّ َث اِمَزأََة أَِطَیَه ال  َورَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت دیعس نب بیسم رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع رفامےت ےھت ہک دتی اعہلق ےک ےیل 

ےس ھچک ریماث ہن ےلم ی رھپ رضحت احضک نب ایفسؿ ےن اہ ںی اھکل ہک یبن ےن امیش ابضیب یک وہ  ےہ افر ویبی وک اخفدن یک دتی ںیم 

 اہیلہ وک اؿ یک دتی ںیم ےس ریماث دی یھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت دیعس نب بیسم :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 دتی ںیم یھب ریماث اجری وہ  ےہ

     800    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذربہ بً ْالذ، ؾـیل بً سلامیٌ، موسٰی بً عكبہ، اسحل بً یحٌٰی بً ولیذ، حرضت عبادہ بً ػامت :  راوی



 

 

ثََيا َعِبُذ َر  ًُ َحذَّ ِیُل بِ ـَ ثََيا اِلُؿ َنيِرٔیُّ َحذَّ الٕٔذ اليُّ َْ  ًُ ًٔ اِلَولٔیذٔ  بِّطٔ بِ ًٔ َیِحٌَی بِ ًِ إِٔسَحَل بِ ًُ عُِكَبَة َع ثََيا ُموَسی بِ ٌَ َحذَّ ُسَلامِیَ

 ٔ ًٔ َمال َه َقَضی لَٔحَنٔل بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل أمٔت أَ ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ ًِ اِمَزأَتٔطٔ َع ٕک اِلُضَذَٔیِّ اللِِّحَیانٔیِّ بٔنٔيَراثٔطٔ ٔم

ی  الًَّٔی َقَتَلِتَضا اِمَزأَتُُط اِْلُِِخَ

دبعرہب نب اخدل، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، ااحسؼ نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث  ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن 

 اہیلہ یک ریماث اک ہلصیف رفامای اس یک اس اہیلہ وک اس یک دفرسی اہیلہ ےن لتق رک دای اھت۔ لمح نب امکل ذہیل ایحلین ےک قح ںیم اس یک

 دبعرہب نب اخدل، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اقحس نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث  :  رافی

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

  

 اکرف یک دتی

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اکرف یک دتی

     801    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، حاته بً اسناعیل، عبذالزحنً بً عیاغ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

إر  ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔ َحذَّ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ َعیَّإغ َع ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًُ إِٔسَنٔعیَل َع ثََيا َحاتُٔه بِ  َحذَّ

ـُ َعِكٔل اِلُنِشلٔنٔيَن  ٌَّ َعِكَل أَصِٔل اِکٔهَتابَئِن نِٔؼ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقَضی أَ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  ِه اِلَیُضودُ َواليََّؼاَریَوصُ  أَ

اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، دبعارلنمح نب ایعش، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن 

 ہی ہلصیف رفامای دفونں الہ اتکب ینعی وہید ف اصنری یک دتی املسمونں یک دتی ےس آدیھ وہی۔

 نب اامسلیع، دبعارلنمح نب ایعش، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعصاشہؾ نب امعر، احمت  :  رافی



 

 

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

  

 اقلت)وتقمؽ اک( اک فارث ہ ںی ےنب اگ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اقلت)وتقمؽ اک( اک فارث ہ ںی ےنب اگ

     802    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، اسحل بً ابی ُفوہ، ابً طہاب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ َوَة َع ًٔ أَبٔی َُفِ ًِ إِٔسَحَل بِ ًُ َسِعٕذ َع یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ًُ ُرِمٕح اِلنَِٔصٔ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحذَّ ًِ حَُنِیٕذ َع ٔطَضإب َع

ََ َیزُٔث  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل اِلَكاتُٔل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  أَ

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ااحسؼ نب ایب رففہ، انب اہشب، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای ہک 

 ؽ یک ریماث ہ ںی ےلم ی۔اقلت وک وتقم

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، اقحس نب ایب رففہ، انب اہشب، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اقلت)وتقمؽ اک( اک فارث ہ ںی ےنب اگ

     803    حذیث                               دووجلذ   :  جلذ

 ابوِّکیب، عبذاہلل بً سعیذ، ابوْالذ احنز، یحٌٰی بً سعیذ، عنزو بً طعیب، ابوقتادہ، حرضت عنزو بً طعیب :  راوی



 

 

الٕٔذ  َْ ثََيا أَبُو  ََ َحذَّ ًُ َسٔعیٕذ اِکٔهِئذیُّ َقا یِٕب َوَعِبُذ اہللٔ بِ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًٔ ُطَعِیٕب َحذَّ ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ یَِحٌَی بِ اِْلَِحَنزُ َع

ًِ اِْلٔبٔٔل ثَََلثٔيَن حٔكَّ  َذ ٔمِيطُ عَُنزُ ٔمائَّة ٔم َْ
َ ًِ بَىٔی ُمِذلٕٔخ َقَتَل ابَِيطُ َؾأ ٌَّ أَبَا َقَتاَدَة َرُجْل ٔم ّة َوثَََلثٔيَن َجَذَعّة َوأَِرَبٔعيَن أَ

ًُ أَخٔ  لَٔؿّة َؾَكاَل ابِ َه َيُكوُل َلِیَص لَٔكاتٕٔل ٔميَراْث َْ َّى اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ی اِلَنِكُتؤل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

اوبرکبی، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، ٰییحی نب دیعس، رمعف نب بیعش، اوباتقدہ، رضحت رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک ونبدمجل 

ےٹیب وک لتق رک دای وت رضحت رمع ےن اس ےس نک افٹن ےیل سیت ہقح افر سیت ذجہع افر اچسیل احہلم رھپ  ےک اکی رمد اوباتقدہ ےن اےنپ

رفامای وتقمؽ اک اھبیئ اہکں ےہ )اس وک دتی دالدی افر ابپ وک رحمفؾ راھک( ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک یسک اقلت 

 وک ریماث ہ ںی ےلم ی۔

 دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، ٰییحی نب دیعس، رمعف نب بیعش، اوباتقدہ، رضحت رمعف نب بیعش اوبرکبی، :  رافی

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

  

 وعرت یک دتی اس ےک ہبصع رپ وہی افر اس یک ریماث اس یک افالد ےک ےیل وہی۔

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وعرت یک دتی اس ےک ہبصع رپ وہی افر اس یک ریماث اس یک افالد ےک ےیل وہی۔

     804    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

اسحل بً ميؼور، یزیذ بً ہاروٌ، محنذ بً راطذ، سلامیٌ بً موسی، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو  :  راوی

 ؾبً عا

 ًٔ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًُ َرأطٕذ َع ُذ بِ ٌَ أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًُ َصاُرو ًُ َمِيُؼوٕر أَىَِبأَىَا َیزٔیُذ بِ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًٔ ُطَعِیٕب  َحذَّ ًِ َعِنزٔو بِ ُموَسی َع

ٌِ يَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ ظٔ َقاَل َقَضی َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ّْا َع ََ َیزٔثُوا ٔمِيَضا َطِی ًِ کَاىُوا َو ِعكَٔل اِلَنزِأََة َعَؼبَُتَضا َم

ٌَ َقاتَٔلَضا ٌِ ُقتَٔلِت َؾَعِكلَُضا بَيَِن َوَرثَتَٔضا َؾُضِه َيِكُتلُو ٔ ًِ َوَرثَتَٔضا َوإ َل َع ـَ ََّ َما َؾ ٔ  إ



 

 

بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک  ااحسؼ نب وصنمر، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب

اہلل ےک رنکؽ ےن ہی ہلصیف رفامای وعرت یک دتی اس ےک ہبصع )دفدایھؽ( ادا رکےگنی ےنتج یھب وہں افر فہ اس وعرت ےک فارث ہن 

 دتی اس ےک فرہث وہں ےگ رگم رصػ اس ہصح ےک وج وعرت ےک فاروثں ےس چب رےہ افر ارگ وعرت وک لتق رک دای اجےئ وت اس یک

 ںیم میسقت وہی افر فیہ اس ےک اقلت ےس اصقص ےگنیل۔

 اقحس نب وصنمر، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وعرت یک دتی اس ےک ہبصع رپ وہی افر اس یک ریماث اس یک افالد ےک ےیل وہی۔

     805    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، معلی بً اسذ، عبذالواحذ بً زیاد، محالذ، طعيی، حرضت جابز :  راوی

ثََيا ُمحَ  ًِ الظَّ َحذَّ ثََيا ُمَحالْٔذ َع ًُ زٔیَادٕ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اِلَواحٔذٔ بِ ًُ أََسٕذ َحذَّ َّی بِ ثََيا اِلُنَعل ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ٕ َقاَل نَّ ًِ َجابٔز ِعٔيیِّ َع

یََة َعلَی َعاقَٔلٔة اِلَكاتَٔلٔة َؾَكالَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه الذِّ ِت َعاقَٔلُة اِلَنِكُتوَلةٔ یَا َرُسوَل اہللٔ ٔميَراثَُضا َلَيا َجَعَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ََ ٔميَراثَُضا لٔزَِؤجَضا َوَوَلٔذَصا  َقاَل 

ی نب ادس، دبعاولادح نب زاید، اجمدل، یبعش، رضحت اجرب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن دتی اقہلت یک اعہلق رپ

ضعل

 دمحم نب ٰییحی، 

 اعہلق ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ اس یک ریماث ںیمہ  ینل اچےیہ ویکہکن دتی اعہلق رپ وہ  ےہ وت ریماث یھب ڈایل وت وتقمہل یک

 اعہلق اک قح ےہ آپ ےن رفامای ہ ںی اس یک ریماث اس ےک اخفدن یک افالد یک ےہ۔

ی نب ادس، دبعاولادح نب زاید، اجمدل، یبعش، رضحت اجرب :  رافی

ضعل

 دمحم نب ٰییحی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 داتن اک اصقص

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 داتن اک اصقص

     806    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اىص محنذ بً مثىی، ابوموسی، ْالذ، ابً ابی عذی، حنیذ، حرضت :  راوی

 ًِ ًِ حَُنِیٕذ َع ًُ أَبٔی َعٔذٓیٕ َع ًُ اِلَحارٔٔث َوابِ الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًُ اِلُنَثىَّی أَبُو ُموَسی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ِت الزُّبَیُِّع َحذَّ  أَىَٕص َقاَل َنرَسَ

َة َجارٔیَٕة َؾَلَلبُوا اِلَعِؿَو َؾأَبَِوا َؾَعَزُؿوا َعَلِیضِٔه ا ُة أَىَٕص ثَئیَّ َه َؾأََمَز َعنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِْلَِرَغ َؾأَبَِوا َؾأََتِوا الئَّيیَّ َػل

ُة الزُّبَیِّٔع َوالَّٔذی َبَعَثَک بٔاِلَحلِّ  ًُ اليَّرِضٔ یَا َرُسوَل اہللٔ تُهرَِسُ ثَئیَّ َّی اہللُ بٔاِلكَٔؼأؾ َؾَكاَل أَىَُص بِ ََ تُهرَِسُ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل

َّی اہللُعَ  ٔ َلِیطٔ َوَسلََّه یَا أَىَُص نَٔتاُب اہللٔ اِلكَٔؼاُؾ َقاَل َُفَضَٔی اِلَكِوُو َؾَعَؿِوا َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ عَٔباد ٌَّ ٔم ٔ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ

ًِ َلِو أَِقَشَه َعلَی اہللٔ َْلَبَزَّةُ   اہللٔ َم

 دعی، دیمح، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ریمی وھپیھپ رعیب ےن اکی زلیک اک داتن وتڑ دای وت رعیب دمحم نب ینثم، اوبومیس، اخدل، انب ایب

ےک رھگ فاولں ےن اعمیف ام یگ فہ ہن امےن رھپ اوہنں ےن دتی یک شیپ شک یک فہ اس رپ یھب آامدہ ہن وہےئ رھپ بس یبن یک دخث  ںیم 

اس رپ اسن نب رضن ےن اہک اے اہلل ےک رنکؽ رعیب اک داتن وتڑا اجےئ اگ اہلل یک  احرض وہےئ وت آپ ےن اصقص افر دبہل اک ہلصیف رفامای

فر مسق رعیب اک داتن ہ ںی وتڑا اج(اگی وت یبن ےن رفامای اے اسن اتکب اہلل اک ہلصیف اصقص ےہ ہی نس رک زلیک ےک ےلیبق فاےل رایض وہےئگ ا

ںیم ان ے یھب ںیہ ہک ارگ فہ اہلل ےک رھبفہس رپ مسق اھک ںیھٹیب وت اہلل اؿ یک مسق  اعمػ رفام دای وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اہلل ےک دنبفں

 وپری رفام دےتی ںیہ ۔

 دمحم نب ینثم، اوبومیس، اخدل، انب ایب دعی، دیمح، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتنں یک دتیدا

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 داوتنں یک دتی

     807    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً عبذالعویه، عبذالؼنذ بً وارث، طعبہ، قتادہ، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ثَيَ  ًُ َعِبٔذ اِلَعٔویٔه اِلَعِيبَرٔیُّ َحذَّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ َمَة َحذَّ ًِ عِْٔکٔ ًِ َقَتاَدَة َع ثَىٔی ُطِعَبُة َع ًُ َعِبٔذ اِلَوارٔٔث َحذَّ َنذٔ بِ ا َعِبُذ الؼَّ

 ِ ُة َوالرضِّ ئیَّ ٌُ َسَواْئ الثَّ َه َقاَل اِْلَِسَيا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ  ُض َسَواْئ َع

 نب فارث، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای ابعس نب دبعامیظعل، دبعادمصل

 امتؾ داتن ربارب ںیہ اسےنم ےک داتن افر ڈاڑںیھ ربارب ںیہ ۔

 ابعس نب دبعامیظعل، دبعادمصل نب فارث، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 داوتنں یک دتی

     808    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسناعیل بً ابزاہیه، علی بً حشً بً طكیل، ابوحنزہ، یزیذ، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ثََيا إِٔسَنعٔ  ثََيا أَبُو َحِنزََة اِلَنزَِوزٔیُّ حَ َحذَّ ًٔ َطكٔیٕل َحذَّ ًٔ بِ ًُ اِلَحَش ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ إٔبَِزاصٔیَه اِلَبالٔٔسیُّ َحذَّ ثََيا َیزٔیُذ اليَِّحؤیُّ یُل بِ ذَّ



 

 

َُّط َقَضی َه أَى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ َعبَّإض َع ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًِ اِْلٔبٔٔل  َع ِنّشا ٔم َْ  ًِّ  فٔی الشِّ

اامسلیع نب اربا،می، یلع نب نسح نب قیقش، اوبزمحہ، زیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن اکی داتن ےک دبہل 

 اپچن افوٹنں اک ہلصیف رفامای۔

 انب ابعساامسلیع نب اربا،می، یلع نب نسح نب قیقش، اوبزمحہ، زیدی، رکعہم، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اویلگنں یک دتی

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اویلگنں یک دتی

     809    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بً سعیذ، محنذ بً جعَف، ابً ابی عذی، طعبہ، قتادہ، عْکمہ،  علی بً محنذ، ونیع، محنذ بً بظار، یحٌٰی  :  راوی

 حرضت ابً عباض

ًُ َسٔعیٕذ َو  ثََيا یَِحٌَی بِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َونٔیْع ح و َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ أَبٔی َحذَّ ًُ َجِعََفٕ َوابِ ُذ بِ ُمَحنَّ

َه َقاَل صَ َعٔذٓیٕ َقالُوا َحذَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًِ َقَتاَدَة َع ٔ َسَواْئ ثََيا ُطِعَبُة َع ٔ َوَصٔذظ ٔذظ

 َيِعىٔی اِلخِٔيََصَ َواِْلٔبَِضاَو 

ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک  یلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب رفعج، انب ایب دعی،

 یھب ہی ابیق یبن ےن رفامای ہی ایلگن افر ہی ایلگن ربارب ںیہ ینعی ایلگنھچ افر اس ےک اس ھت فایل افر اوگناھٹ )احالہکن اوگنےھٹ ںیم اکی وجڑ ےہ رھپ

 اویلگنں ےک ربارب ےہ( ۔



 

 

  نب دیعس، دمحم نب رفعج، انب ایب دعی، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعسیلع نب دمحم، فعیک، دمحم نب اشبر، ٰییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اویلگنں یک دتی

     810    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 جنیل بً حشً، عبذاَعلی، سعیذ، مْ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

 ًٔ ًِ َعِنزٔو بِ ٕ َع َْ ًِ َم ثََيا َسٔعیْذ َع ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َحذَّ ًٔ اِلَعَتکٔیُّ َحذَّ ًُ اِلَحَش ثََيا َجنٔیُل بِ
ٔ َحذَّ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ُطَعِیٕب َع

ٌَّ َر  ًِ اِْلٔبٔٔل أَ ًَّ َعَِشْ َعَِشْ ٔم ًَّ ؾٔیضٔ ُض َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل اِْلََػابُٔع َسَواْئ کُلُّ  ُسوَل اہللٔ َػل

لیمج نب نسح، دبعاالیلع، دیعس، رطم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

  ںیہ رہ رہ ایلگن یک دتی دس دس افٹن ںیہ ۔امتؾ اایلگنؿ ربارب

 لیمج نب نسح، دبعاالیلع، دیعس، رطم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اویلگنں یک دتی

     811    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

رجاء بً مزظی، نرض بً طنیل، سعیذ بً ابی رعوبہ، غالب، حنیذ بً ہَلل، مرسوم ابً اوض، حرضت ابوموسی  :  راوی



 

 

 اطعزی

ًُ ُطَنِیٕل حَ  ثََيا اليَّرِضُ بِ َنزَِقِئذیُّ َحذَّ ًُ اِلُنَزظَّی الشَّ ثََيا َرَجاُئ بِ ًِ َحذَّ ارٔ َع نَّ ًِ غَالٕٔب التَّ وبََة َع ًُ أَبٔی رَعُ ثََيا َسٔعیُذ بِ ذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔی ُموَسی اِْلَِطَعزٔیِّ َع ًٔ أَِوٕض َع ؤم بِ ًِ َمرِسُ ًٔ صََٔلٕل َع َه َقاَل اِْلََػابُٔع َسَواْئ حَُنِیٔذ بِ  لَّ

 نب ایب رعفہب، اغبل، دیمح نب الہؽ، رسمفؼ انب افس، رضحت اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ راجء نب رمیج، رضن نب لیمش، دیعس

 ہک یبن ےن رفامای امتؾ اایلگنں ربارب ںیہ ۔

 راجء نب رمیج، رضن نب لیمش، دیعس نب ایب رعفہب، اغبل، دیمح نب الہؽ، رسمفؼ انب افس، رضحت اوبومیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااسیزمخ سج ےس ڈہی داھکیئ دےنی ےگل نکیل وٹےٹ ہ ںی ۔

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ااسیزمخ سج ےس ڈہی داھکیئ دےنی ےگل نکیل وٹےٹ ہ ںی ۔

     812    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 جنیل بً حشً، عبذاَعلی، سعیذ بً ابی رعوبہ، مْ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

 ٔ ًِ َعِنز ٕ َع َْ ًِ َم وبََة َع ًُ أَبٔی رَعُ ثََيا َسٔعیُذ بِ ثََيا َعِبُذ اِْلَِعلَی َحذَّ ًٔ َحذَّ ًُ اِلَحَش ثََيا َجنٔیُل بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع و بِ

ًِ اِْلٔبٔٔل َجذِّ  ِنْص ٔم َْ ِنْص  َْ َه َقاَل فٔی اِلَنَوأؿٔح  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٔ أَ  ظ

لیمج نب نسح، دبعاالیلع، دیعس نب ایب رعفہب، رطم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن 

 اپچن افٹن ںیہ ۔ اراشد رفامای رہ رہ ومہحض یک دتی اپچن

 لیمج نب نسح، دبعاالیلع، دیعس نب ایب رعفہب، رطم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتنں ےس اچنیھک وت اس ےک داتن وٹٹ ےئگ۔اکی صخش ےن دفرسے وک اکاٹ دفرسے ےن اانپ اہ ھت اس ےک دا

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش ےن دفرسے وک اکاٹ دفرسے ےن اانپ اہ ھت اس ےک داوتنں ےس اچنیھک وت اس ےک داتن وٹٹ ےئگ۔

     813    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ٌ، محنذ بً اسحام، علاء، ػؿواٌ بً عبذاہلل، حرضت يعلی اور سلنہ ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذالزحیه بً سلامی :  راوی

 بً امیہ

ًِ عَ  ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبُذ الزَّحٔیٔه بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ ٌَ بِ ًِ َػِؿَوا َلإئ َع

 َ ِیطٔ َيِعل ًِ َعنَّ َه فٔی َغزَِوةٔ َتبُوَک َو َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِجَيا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ََ َِخَ َة َقا َمَعَيا َػاحْٔب َلَيا ی َوَسَلَنَة ابِىَِی أَُمیَّ

یٔل َقاَل َؾَعفَّ الزَُّجُل یََذ َػاحٔبٔطٔ َؾَحَذَب َػاحٔ  ٔ َّْ ًُ بٔال َتَی َؾاِقتََتَل صَُو َوَرُجْل آَِخُ َوىَِح َح ثَئيََّتُط َؾأ َ َْ ًِ ؾٔیطٔ َؾ بُُط یََذُظ ٔم

َّی اہللُ َعَلیِ  َه َیِلَتنُٔص َعِكَل ثَئيَّتٔطٔ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی أَْٔیطٔ َرُسوَل اہللٔ َػل َه َيِعنُٔذ أََحُذُنِه إ طٔ َوَسلَّ

أق اِلَؿِحٔل  ـَ ُط َنٔع ُـّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَیَع ََ َعِكَل َلَضا َقاَل َؾأَبَِلَلَضا َرُسوُل اہللٔ َػل ِتٔی یَِلَتنُٔص اِلَعِكَل   ثُهَّ َیأ

ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ، اطعء، وفصاؿ نب دبع اہلل، رضحت یلعی افر ہملس نب اہیم رفامےت ںیہ ہک زغف

 مہ اہلل ےک رنکؽ ےک اس ھت ےئگ امہرے اس ھت اکی اسیھت اھت افر اس یک اکی رمد یک زلایئ وہیئگ انکتق مہ راہتس ںیم یہ وبتک ںیم

ےھت رفامےت ںیہ ہک اس آدیم ےن دفرسے ےک اہ ھت رپ اکاٹ دفرسے ےن اانپ اہ ھت اس ےک ہنم ےس اچنیھک سج ےس اس اک داتن رگ ایگ فہ 

افر داتن اک اطمہبل ایک وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای مت ںیم ےس اکی اےنپ اھبیئ یک رطػ ڑبھ رک اےس رن اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم آای 

اجونر یک رطح اکاتٹ ےہ رھپ دتی اک اطمہبل یھب رکات ےہ اس یک وکیئ دتی ہ ںی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن اس اہ ھت وک دہر افر وغل 

 رفامای۔

 دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ، اطعء، وفصاؿ نب دبعاہلل، رضحت یلعی افر ہملس نب اہیماوبرکب نب ایب ہبیش،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اچنیھک وت اس ےک داتن وٹٹ ےئگ۔اکی صخش ےن دفرسے وک اکاٹ دفرسے ےن اانپ اہ ھت اس ےک داوتنں ےس 

     814    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، سعیذ بً ابی رعوبہ، قتادہ، زرارہ بً اوفی، حرضت عنزاٌ بً حؼين :  راوی

ثََيا َعِبُذ اہللٔ  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ  َحذَّ ٌَ بِ ًِ عِٔنَزا ًٔ أَِوفَی َع ًِ ُزَراَرَة بِ ًِ َقَتاَدَة َع وبََة َع ًٔ أَبٔی رَعُ ًِ َسٔعیٔذ بِ ٕ َع ًُ ىَُنيِر بِ

َّی  ََٔی الئَّيیِّ َػل  َرُجَّل َعلَی ذَٔراعٔطٔ َؾَيزََع یََذُظ َؾَوَقَعِت ثَئيَُّتُط َُفُؾَٔع إ
ٌَّ َرُجَّل َعفَّ َه َؾأَبَِلَلَضا َوَقاَل اہللُ َعَلِیطٔ َو حَُؼيِٕن أَ َسلَّ

ُه اِلَؿِحلُ  ـَ ُه أََحُذُنِه َنَنا َيِك ـَ  َيِك

یلع نب دمحم، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت رمعاؿ نب ،نیص ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد 

ےنٹ فاال داتن رگ ایگ ہی اعمہلم یبن یک دخث  ںیم شیپ ایک ایگ وت یبن ےن دفرسے رمد ےک اہ ھت رپ اکاٹ اس ےن اانپ اہ ھت اچنیھک سج ےس اک

 ےن اس ےک اہ ھت وک وغل افر اناقلب اتفاؿ رفامای افر اراشد رفامای ایک مت ںیم ےس اکی اجونر یک رطح اکاتٹ ےہ۔

 رضحت رمعاؿ نب ،نیص یلع نب دمحم، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، زرارہ نب افیف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک املسمؿ وک اکرف ےک دبےل ںیم لتق ہن ایک اجےئ ۔

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 یسک املسمؿ وک اکرف ےک دبےل ںیم لتق ہن ایک اجےئ ۔

     815    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 علكنہ بً عنزو، ابوبْک بً عیاغ، مْف ، طعيی، ابی جحیؿہ، علی بً ابی كالب، حرضت ابوححیؿہ :  راوی

 ًِ ِعٔيیِّ َع ًِ الظَّ ٕف َع ِّ َْ ًِ ُم ًُ َعیَّإغ َع ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ارٔمٔیُّ َحذَّ
ًُ َعِنزٕو الذَّ ثََيا َعِلَكَنُة بِ ٔ َحذَّ ًٔ أَب ی ُجَحِیَؿَة َقاَل ُقِلُت لَٔعلٔیِّ بِ

ََّ َما عِٔيَذ  ٔ ََ َواہللٔ َما عِٔيَذىَا إ ًِ اِلٔعِلٔه َلِیَص عِٔيَذ اليَّأض َقاَل  ٌِ َیزُِزَم اہللُ َرُجَّل أَبٔی كَالٕٔب َصِل عِٔيَذُنِه َطِیْئ ٔم ََّ أَ ٔ  اليَّأض إ

 ٔ ٌٔ أَِو َما فٔی صَٔذظ آ ََ يُِكَتَل ُمِشلْٔه بٔکَأُفٕ  َؾِضّنا فٔی اِلرُقِ  ٌِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوأَ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل یَاُت َع ٔحیَؿةٔ ؾٔیَضا الذِّ  الؼَّ

 ی اہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیسان یلع نب ایب 
ح
ة

 ہمقل نب رمعف، اوبرکب نب ایعش، رطمػ ، یبعش، ایب ہفیحج، یلع نب ایب اطبل، رضحت اوب

رعض ایک ہک ایک آپ ےک اپس وکیئ ااسی ملع ےہ وج درگی رضحات ےک اپس ہن وہ رفامای ہ ںی امہرے اپس رصػ فیہ ملع ےہ وج اطبل ےس 

ابیق ولوگں ےک اپس ےہ اال ہی ہک اہلل یسک رمد وک رقآؿ ںیم مہف فریصبت ےس ونازںی ای وج اس ہفیحص ںیم ےہ اس ںیم اہلل ےک رنکؽ یک 

 ںیہ زین ہی ہک یسک املسمؿ وک اکرف ےک دبہل ںیم لتق ہن ایک اجےئ۔اجبن ےس دتی ےک ھچک ااماؾ 

 ی اہ :  رافی
ح
ة

  ہمقل نب رمعف، اوبرکب نب ایعش، رطمػ ، یبعش، ایب ہفیحج، یلع نب ایب اطبل، رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ دتی :   ابب

 یسک املسمؿ وک اکرف ےک دبےل ںیم لتق ہن ایک اجےئ ۔

     816    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، حاته بً اسناعیل، عبذالزحنً بً عیاغ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

إر َحذَّ  ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ َعیَّإغ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًُ إِٔسَنٔعیَل َحذَّ ثََيا َحاتُٔه بِ

ََ ُيِكَتُل ُمِشلْٔه بٔکَأُفٕ  َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ظ  َجذِّ

ارلنمح نب ایعش، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، دبع

 رنکؽ ےن رفامای یسک املسمؿ وک اکرف ےک دبےل لتق ہن ایک اجےئ۔



 

 

 اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، دبعارلنمح نب ایعش، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 یسک املسمؿ وک اکرف ےک دبےل ںیم لتق ہن ایک اجےئ ۔

     817    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حرضت ابً عباضمحنذ بً عبذاَعلی، معتنز بً سلامیٌ، عْکمہ،  :  راوی

ًِ َحَيٕع عَ  ًِ أَبٔیطٔ َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا ُمِعَتنٔزُ بِ ِيَعانٔیُّ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اِْلَِعلَی الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًِ َحذَّ ًٔ َعبَّإض َع ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ

 َ ًْ بٔک ََ يُِكَتُل ُمِدٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ٔ الئَّيیِّ َػل ََ ذُو َعِضٕذ فٔی َعِضٔذظ  أُفٕ َو

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای ہک یسک ومنم وک اکرف ےک دبےل لتق 

 ہن ایک اجےئ افر سج ےس اعمدہہ ایک ایگ وہ اس وک اعمدہہ ےک دفراؿ لتق ہن ایک اجےئ۔

 ، رمتعم نب امیلسؿ، رکعہم، رضحت انب ابعسدمحم نب دبعاالیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فادل وک افالد ےک دبےل ںیم لتق ہن ایک اجےئ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 فادل وک افالد ےک دبےل ںیم لتق ہن ایک اجےئ

     818    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 سویذ بً سعیذ، علی بً مشہز، اسناعیل بً مشله، عنزو بً دیيار، كاؤض، حرضت ابً عباض :  راوی

ًٔ دٔیَيإر عَ  ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ ُمِشلٕٔه َع ًِ إِٔسَنٔعیَل بِ ٕ َع ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًٔ َعبَّإض  ًِ َحذَّ ًِ ابِ كَاُوٕض َع

ََ يُِكَتُل بٔاِلَوَلٔذ اِلَوالُٔذ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  أَ

نکدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اامسلیع نب ملسم، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

  فادل وک لتق ہن ایک اجےئ اگ۔افالد ےک دبےل

 نکدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اامسلیع نب ملسم، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ہن ایک اجےئفادل وک افالد ےک دبےل ںیم لتق 

     819    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابوْالذ، ححاد، عنزو بً طعیب، سیذىا عنز بً ْلاب :  راوی

ًِ َعِنزٔو ًِ َححَّإد َع الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ  َحذَّ ًِ عَُنَز بِ ٔ َع ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع بِ

ََ يُِكَتُل اِلَوالُٔذ بٔاِلَوَلذٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل  أب َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل  اِلَخلَّ

ےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی اراشد رفامےت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، اجحج، رمعف نب بیعش، دیسان رمعف نب اطخب ایبؿ رفام

 وہےئ انس ہک فادل وک افالد ےک دبےل ںیم لتق ہن ایک اجےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، اجحج، رمعف نب بیعش، دیسان رمع نب اطخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایک آزاد وک الغؾ ےک دبےل لتق رکان درتس ےہ۔

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ایک آزاد وک الغؾ ےک دبےل لتق رکان درتس ےہ۔

     820    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، سعیذ بً ابی رعوبہ، قتادہ، حرضت سنزہ بً جيذب :  راوی

ًِ َسُنَزةَ َحذَّ  ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًِ َقَتاَدَة َع وبََة َع ًٔ أَبٔی رَعُ ًِ َسٔعیٔذ بِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ًٔ ُجِيَذٕب َقاَل َقاَل  ثََيا َعلٔیُّ بِ بِ

ًِ َجَذَعطُ َجَذعِ  ًِ َقَتَل َعِبَذُظ َقَتِلَياُظ َوَم َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َياظُ َرُسوُل اہللٔ َػل

یلع نب دمحم، فعیک، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج اےنپ الغومں وک لتق 

 رکے اگ مہ اس وک لتق رک دںی ےگ افر وج اےنپ الغؾ ےک انک اکٹ ڈاےل اگ مہ اس ےک انک اکٹ دںی ےگ۔

 یب رعفہب، اتقدہ، رضحت رمسہ نب دنجبیلع نب دمحم، فعیک، دیعس نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ایک آزاد وک الغؾ ےک دبےل لتق رکان درتس ےہ۔

     821    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، كباع، اسناعیل بً عیاغ، اسحل بً عبذاہلل بً ابی ُفوہ، ابزاہیه بً عبذاہلل بً حيين، علی ،  :  راوی

 عنزو بً طعیب، حرضت علی اور حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

ًُ َعیَّإغ  ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ بَّأع َحذَّ ًُ اللَّ ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ إٔبَِزاصٔیَه  َحذَّ َوَة َع ًٔ أَبٔی َُفِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ إِٔسَحَل بِ َع



 

 

ظٔ َقاَل َقَتَل َرُجْل َعبِ  ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ًِ َعلٓٔیٕ و َع ًٔ حَُييِٕن َع ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ ّذا َؾَحَلَذُظ بِ َذُظ َعِنّذا ُمَتَعنِّ

 َّ ًِ اِلُنِشلٔنٔيَن َرُسوُل اہللٔ َػل َه ٔمائَّة َوَنَؿاُظ َسَيّة َوَمَحا َسِضَنُط ٔم  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

دمحم نب ٰییحی، ابطع، اامسلیع نب ایعش، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب رففہ، اربا،می نب دبعاہلل نب نینح، یلع ، رمعف نب بیعش، رضحت یلع 

 ےہ ہک اکی رمد ےن اےنپ الغؾ وک دصقا افر دمعا لتق رک دای وت اہلل ےک رنکؽ ےن اےس افر رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی

 نک وکڑے اگلےئ افر اکی اسؽ ےک ےیل الجفنط رک دای افر املسمونں ےک وصحں ںیم اس اک اکی ہصح اکی اسؽ ےک ےیل متخ رک دای۔

 ایب رففہ، اربا،می نب دبعاہلل نب نینح، یلع ، رمعف نب بیعش، دمحم نب ٰییحی، ابطع، اامسلیع نب ایعش، اقحس نب دبعاہلل نب :  رافی

 رضحت یلع افر رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقلت ےس ایس رطح اصقص ایل اجےئ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اصقص ایل اجےئاقلت ےس ایس رطح 

     822    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، ہناو بً یحٌٰی، قتادہ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًٔ َم  ًِ أَىَٔص بِ ًِ َقَتاَدَة َع ًٔ یَِحٌَی َع اؤ بِ ًِ َصنَّ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌَّ یَُضودٔیًّا َرَؿَخ َرأَِض اِمَزأَةٕ َحذَّ الٕٔک أَ

 ًٔ َه َرأَِسُط بَيَِن َحَحَزیِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َؾَكَتَلَضا َُفََؿَخ َرُسوُل اہللٔ َػل ِ
 بَيَِن َحَحَزی

فں ےک درایمؿ اکی وعرت یلع نب دمحم، فعیک، امہؾ نب ٰییحی، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی ےن دف رھتپ

 اک رس لچک دای وت اہلل ےک رنکؽ ےن یھب یہی ہلصیف رفامای اس اک رس دف رھتپفں ےک درایمؿ الچک اجےئ۔



 

 

 یلع نب دمحم، فعیک، امہؾ نب ٰییحی، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اقلت ےس ایس رطح اصقص ایل اجےئ

     823    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً بظار، محنذ بً جعَف، اسحام بً ميؼور، نرض بً طنیل، طعبہ، ہظاو بً زیذ، حرضت اىص بً  :  راوی

 مالک

ًُ بَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ حَ َحذَّ ًُ ُطَنِیٕل َقا ثََيا اليَّرِضُ بِ ًُ َمِيُؼوٕر َحذَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًُ َجِعََفٕ ح و َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ثََيا ظَّ ذَّ

ٌَّ یَُضودٔیًّا َقَتَل َجارٔیَّة َعلَی أَِوَؿإح َلَضا َؾَكا ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًٔ َزیِٕذ َع ًِ صَٔظاؤ بِ ٌْ َؾأََطاَرِت ُطِعَبُة َع َل َلَضا أََقَتَلٔک ُؾََل

 ٔ الَٔثَة َؾأََطاَرِت ب ََ ثُهَّ َسأََلَضا الثَّ  ٌِ ََ ثُهَّ َسأََلَضا الثَّاىَٔیَة َؾأََطاَرِت بَٔزأِٔسَضا أَ  ٌِ ٌِ َنَعِه َؾَكَتَلطُ َرُسوُل اہللٔ بَٔزأِٔسَضا أَ َزأِٔسَضا أَ

َه بَيَِن  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َػل  َحَحَزیِ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

وہیدی ےن اکی زلیک وک لتق رک دای اس اک زویر  رایھےن ےک ےیل وت یبن ےن اس ےس اہک ہک ںیہمت الفں ےن لتق ایک )ایھب اس زلیک ںیم 

یھت( اس ےن رس ےس ااشرہ ایک ہ ںی رھپ دفابرہ وپاھچ اس ےن اہک ہ ںی۔ رھپ ہس ابرہ وپاھچ وت اس ےن رس ےک ااشرہ ےس اہک  ھچک رقم ابیق

 یج اہں وت اہلل ےک رنکؽ ےن اس وہیدی وک دف رھتپفں ےک درایمؿ لچک رک لتق رکفا دای۔

 ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکلدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اصقص رصػ ولتار ےس ایل اجےئ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اصقص رصػ ولتار ےس ایل اجےئ

     824    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً مشتنز، ابوعاػه، سؿیاٌ ، جابز، ابوعازب، حرضت نعناٌ بً بظير :  راوی

ًِ أَبٔی َعا ٕ َع ًِ َجابٔز ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا أَبُو َعأػٕه َع ًُ اِلُنِشَتنٔزِّ اِلُعزُوقٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
ٌَّ َحذَّ ٕ أَ ًٔ َبٔظير ٌٔ بِ ًِ اليُِّعَنا زٕٔب َع

ـٔ  َرُسوَل  ِی ََّ بٔالشَّ ٔ ََ َقَوَد إ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

اربا،می نب رمتسم، اوباعمص، ایفسؿ ، اجرب، اوباعزب، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اصقص رصػ 

 ولتار ےس ایل اجےئ۔

 اجرب، اوباعزب، رضحت امعنؿ نب ریشب اربا،می نب رمتسم، اوباعمص، ایفسؿ ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اصقص رصػ ولتار ےس ایل اجےئ

     825    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ز، ْح بً مالک، مبارک بً ؾـالہ، حشً، حرضت ابوبْکہابزاہیه بً مشتن :  راوی

الَ  ـَ ًُ َؾ ثََيا ُمَباَرُک بِ ًُ َمالٕٔک اِلَعِيبَرٔیُّ َحذَّ ثََيا اِلَُحُّ بِ ًُ اِلُنِشَتنٔزِّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ َة َقاَل َحذَّ ًِ أَبٔی بَِْکَ ًٔ َع ًِ اِلَحَش َة َع



 

 

َّی اہللُ عَ  ـٔ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ِی ََّ بٔالشَّ ٔ ََ َقَوَد إ َه   َلِیطٔ َوَسلَّ

اربا،می نب رمتسم، رح نب امکل، ابمرک نب اضفہل، نسح، رضحت اوبرکبہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اصقص رصػ ولتار 

 ےس ایل اجےئ۔

 اربا،می نب رمتسم، رح نب امکل، ابمرک نب اضفہل، نسح، رضحت اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (وکیئ یھب دفرسے رپ رجؾ ہ ںی رکات )ینعی یسک ےک رجؾ اکوماذخہ دفرسے ےس ہن وہاگ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 (وکیئ یھب دفرسے رپ رجؾ ہ ںی رکات )ینعی یسک ےک رجؾ اکوماذخہ دفرسے ےس ہن وہاگ

     826    حذیث                               جلذ دوو  :  ذجل

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواحوؾ، طبیب بً رغقذہ، سلامیٌ بً حرضت عنزو بً احوؾ :  راوی

ًِ ُسَلامِیَ  َقَذَة َع ًٔ رَغِ ًِ َطبٔیٔب بِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َحذَّ ًٔ اِْلَِحَؤؾ َع ًٔ َعِنزٔو بِ ٌَ بِ

 َ ََّ َعل ٔ ٌٕ إ ََ یَِحىٔی َجا  ََ ٔة اِلَوَدأع أَ َه َيُكوُل فٔی َححَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ََ َیِحىٔی َوالْٔذ َعلَی َوَلٔذظ ی َنِؿٔشطٔ 

 ٔ ََ َمِولُوْد َعلَی َوالٔذٔظ  َو

 ا

ت

ا
  
ة
وبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، بیبش نب رغدقہ، امیلسؿ نب رضحت رمعف نب اوحص رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک 

اولداع ںیم ہی رفامےت وہےئ انس رہ رجؾ رکےن فاال اینپ ذات رپ یہ رجؾ رکات ےہ )اس اک وماذخہ ایس رپ وہاگ دفرسے رپ ہن وہاگ( فادل 

  رکات افر افالد فادل رپ رجؾ ہ ںی رک ۔اینپ افالد رپ رجؾ ہ ںی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، بیبش نب رغدقہ، امیلسؿ نب رضحت رمعف نب اوحص :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 (رکات )ینعی یسک ےک رجؾ اکوماذخہ دفرسے ےس ہن وہاگوکیئ یھب دفرسے رپ رجؾ ہ ںی 

     827    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، یزیذ بً ابی زیاد، جامع بً طذاد، حرضت كارم محاربی :  راوی

ثَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ كَارٕٔم َحذَّ ادٕ َع ًُ َطذَّ ثََيا َجأمُع بِ ًٔ أَبٔی زٔیَادٕ َحذَّ ًِ َیزٔیَذ بِ ٕ َع ًُ ىَُنيِر َيا َعِبُذ اہللٔ بِ

 ٔ َّی َرأَیُِت بََیاَق إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َیزَِؾُع یََذیِطٔ َحً ََ اِلُنَحارٔبٔیِّ َقاَل َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ََ َتِحىٔی أُو  َعلَی َوَلٕذ بَِلِیطٔ َيُكوُل أَ  

ََ َتِحىٔی أُو  َعلَی َوَلذٕ   ََ
 أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، زیدی نب ایب زاید، اجعم نب دشاد، رضحت اطرؼ احمریب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک 

ں یک دیفسی رظن آریہ ےہ افر رفام رےہ ںیہ وغر ےس ونس داھکی ہک آپ دفونں اہ ھت ااھٹےئ وہےئ ںیہ اہیں کت ہک ےھجم آپ یک ولغب

 وکیئ امں ےچب رپ رجؾ ہ ںی رک  امں ےک رجؾ ںیم ہچب ےس وماذخہ ہ ںی وہاگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، زیدی نب ایب زاید، اجعم نب دشاد، رضحت اطرؼ احمریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 (وکیئ یھب دفرسے رپ رجؾ ہ ںی رکات )ینعی یسک ےک رجؾ اکوماذخہ دفرسے ےس ہن وہاگ

     828    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْح، حرضت ْظخاض عيبریعنزو بً راؾع، ہظیه ، یوىص، حؼين بً ابی  :  راوی



 

 

 َ ًِ اِلَخِظَخأغ اِلَعِيب ًٔ أَبٔی اِلَُحِّ َع ًِ حَُؼئِن بِ ًِ یُوىَُص َع ثََيا صَُظِیْه َع ًُ َراؾٕٔع َحذَّ ثََيا َعِنزُو بِ َّی َحذَّ رٔیِّ َقاَل أََتِیُت الئَّيیَّ َػل

ََ َتِحىٔی َعَلِیطٔ  ََ َیِحىٔی َعَلِیَک  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَمعَٔی ابِىٔی َؾَكاَل   َو

رمعف نب راعف، میشہ ، ویسن، ،نیص نب ایب رح، رضحت اخشخس ربنعی رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یک دخث  ںیم احرض وہا افر ریمے اس ھت 

 ریما اٹیب اھت آپ ےن رفامای اہمترے رجؾ اک وماذخہ اس ےس ہن وہاگ افر اس ےک رجؾ اک وماذخہ اس ےس ہن اگہ۔

  راعف، میشہ ، ویسن، ،نیص نب ایب رح، رضحت اخشخس ربنعیرمعف نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 (وکیئ یھب دفرسے رپ رجؾ ہ ںی رکات )ینعی یسک ےک رجؾ اکوماذخہ دفرسے ےس ہن وہاگ

     829    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً عبذاہلل بً عبیذ بً عكیل، عنزو بً عاػه، ابوعواو، محنذ بً ححادہ، زیاد بً عَلقہ، حرضت اسامہ  :  راوی

 بً ُشیک

ًُ َعأػٕه  ثََيا َعِنزُو بِ ًٔ َعكٔیٕل َحذَّ ًٔ عُبَِیٔذ بِ ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ُجَحاَدَة  َحذَّ ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ٌُ َع ا ثََيا أَبُو اِلَعوَّاؤ اِلَكلَّ َحذَّ

ََ َتحِ  َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ یٕک َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َُشٔ ًِ أَُساَمَة بِ ًٔ عََٔلَقَة َع ٔ بِ ًِ زٔیَاد یَع  ىٔی َنِؿْص َعلَی أُِِخَ

رمعف نب اعمص، اوبوعاؾ، دمحم نب اجحدہ، زاید نب العہق، رضحت ااسہم نب رشکی ایبؿ رفامےت ںیہ ہک  دمحم نب دبعاہلل نب  دیب نب لیقع،

 اہلل ےک رنکؽ ےن اراشد رفامای یسک ےک رجؾ اک وماذخہ دفرسے ےس ہ ںی وہاتکس۔

 ، رضحت ااسہم نب رشکیدمحم نب دبعاہلل نب  دیب نب لیقع، رمعف نب اعمص، اوبوعاؾ، دمحم نب اجحدہ، زاید نب العہق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ںیم اصقص ےہ ہن دتی

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ںیم اصقص ےہ ہن دتی

     830    یثحذ                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ، زہزی، سعیذ بً مشیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی  ٔب َع ًٔ اِلُنَشیَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی َحذَّ صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ٌُ ُجَباْر َواِلبِْٔزُ ُجَباْر اہللُ   َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلَعِحَناُئ َجزِحَُضا ُجَباْر َواِلَنِعٔذ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ےب زابؿ اجونر اک زیمخ 

  وغل ےہ افر ونکںی ںیم وکیئ رگ رک اجمےئ وتوغل رےہ۔رکان وغل رےہ افر اکؿ ںیم وکیئ رماجےئ وت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ص ےہ ہن دتیاؿ زیچفں اک ایبؿ نج ںیم اصق

     831    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ْالذ بً مخلذ، نثير بً عبذاہلل بً ، حرضت عنز بً عوف :  راوی

ًُ َعبِ  ثََيا َنثٔيرُ بِ ًُ َمِخَلٕذ َحذَّ الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبو بَِْکٔ بِ ٔ َحذَّ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َعِوٕف َع ًٔ َعِنزٔو بِ ذٔ اہللٔ بِ



 

 

ٌُ ُجَباْر  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل اِلَعِحَناُئ َجزِحَُضا ُجَباْر َواِلَنِعٔذ  َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

وعػ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، ریثک نب دبعاہلل نب ، رضحت رمع نب 

 انس ہک ےب زابؿ اجونر اک زیمخ رکان وغل ےہ افر اکؿ ںیم وکیئ رماجےئ وت فہ وغل ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، ریثک نب دبعاہلل نب ، رضحت رمع نب وعػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ںیم اصقص ےہ ہن دتی

     832    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً ػامت عبذربہ بً ْالذ، ؾـیل بً سلامیٌ، موسٰی بً عكبہ، اسحل بً یحٌٰی بً ولیذ، حرضت عبادہ :  راوی

ًُ عُِكَبَة حَ  ثَىٔی ُموَسی بِ ٌَ َحذَّ ًُ ُسَلامِیَ ِیُل بِ ـَ ثََيا ُؾ الٕٔذ اليَُّنيِرٔیُّ َحذَّ َْ  ًُ ثََيا َعِبُذ َربِّطٔ بِ ًٔ َحذَّ ًُ َیِحٌَی بِ ثَىٔی إِٔسَحُل بِ ذَّ

َّی اہللُ عَ  أمٔت َقاَل َقَضی َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ ٌَ ُجَباْر َواِلبَِْٔز ُجَباْر َواِلَعِحَناَئ اِلَولٔیٔذ َع ٌَّ اِلَنِعٔذ َه أَ َلِیطٔ َوَسلَّ

ََ ُيَػزَُّو  ًِ اِْلَِنَعاؤ َوَغيِرَٔصا َواِلُحَباُر صَُو اِلَضِذُر الَّٔذی   َجزِحَُضا ُجَباْر َواِلَعِحَناُئ اِلَبضٔیَنُة ٔم

ؼ نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث  ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک دبعرہب نب اخدل، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، ااحس

 رنکؽ ےن ہی ہلصیف اراشد رفامای اکؿ ای ونکںی ںیم وکیئ رگ رک رماجےئ وت فہ وغل ےہ افر ےب زابؿ اجونر اک زیمخ رکان وغل ےہ ینعی اس ںیم

 وکیئ اتفاؿ ہ ںی ےہ۔

 ٰیس نب ہبقع، اقحس نب ٰییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصث دبعرہب نب اخدل، لیضف نب امیلسؿ، وم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ںیم اصقص ےہ ہن دتی

     833    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً ازہز، عبذالززام ، معنز، ہناو، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل قَ  اوٕ َع ًِ َصنَّ ٕ َع ًِ َمِعَنز أم َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ٔ َحذَّ ًُ اِْلَِزَصز ثََيا أَِحَنُذ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َحذَّ اَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ُجَباْر  اليَّاُر 

ادمح نب ازرہ، دبعارلزاؼ ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای آگ وغل ےہ افر ونکںی ںیم رگ رک 

 رماجےئ وت فہ وغل ےہ۔

 ادمح نب ازرہ، دبعارلزاؼ ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقث  اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقث  اک ایبؿ

     834    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً حهیه، بَش بً عنز، مالک بً اىص، ابولیلی بً عبذاہلل بً عبذالزحنً بً سہل بً حيیـ، حرضت سہل :  راوی

 بً ابی جثنہ

ًُ َعبِ  ثَىٔی أَبُو َلِیلَی بِ ًَ أَىَٕص َحذَّ ًُ عَُنَز َسنِٔعُت َمالَٔک بِ ثََيا بَِٔشُ بِ ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ َحذَّ ًٔ بِ ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن ٔذ اہللٔ بِ



 

 

ًِ ُن  ًِ رَٔجإل ٔم بََرُظ َع ِْ َُّط أَ ًٔ أَبٔی َحِثَنَة أَى ًِ َسِضٔل بِ ِیبَرَ َسِضٕل َع َْ ََٔی  َجا إ ًَ َسِضٕل َوُمَحیَِّؼَة َِخَ ٌَّ َعِبَذ اہللٔ بِ بََرأئ َقِؤمطٔ أَ

ٕ أَ  ًَ َسِضٕل َقِذ ُقتَٔل َوأُِلئَی فٔی َؾكٔير ٌَّ َعِبَذ اہللٔ بِ بَٔر أَ ِْ ُ ُتَٔی ُمَحیَِّؼُة َؾأ ًِ َجِضٕذ أََػابَُضِه َؾأ َتَی یَُضوَد َؾَكاَل ٔم أْمُتَْن  ِو َعيِٕن بَٔخِیبََر َؾأ

َّی َقذَٔو َعلَی َقِؤمطٔ َؾَذَِّکَ َذلَٔک َلُضِه  وُظ حَُويَِّؼُة َوصَُو أَِنبَرُ َواہللٔ َقَتِلُتُنوُظ َقالُوا َواہللٔ َما َقَتِلَياُظ ثُهَّ أَِقَبَل َحً ُْ ثُهَّ أَِقَبَل صَُو َوأَ

ًُ َسِضٕل َؾَذَصَب ُمَحیَِّؼُة یَ  ًٔ بِ َه ٔمِيطُ َوَعِبُذ الزَِّحَن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ بَٔخِیبََر َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َتکَلَُّه َوصَُو الَّٔذی کَا

ًَّ َؾَتکَلََّه حَُويَِّؼُة ثُهَّ َتکَلََّه ُمَحیَِّؼُة َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػ  ِّرِ یُزٔیُذ الشِّ ِّرِ َنب َه لُٔنَحیَِّؼَة َنب َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌِ یَُذوا  ل ا أَ إٔمَّ

َه إَٔلِیضِٔه فٔی َذلَٔک  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕب َؾَهَتَب َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ یُِدذَىُوا بََٔحِ ا أَ َّا َواہللٔ َما َقَتِلَياُظ َؾَكاَل َػاحَٔبهُِه َوإٔمَّ  َؾَهتَبُوا إٔى

َه لُٔحوَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َدَو َػاحٔبٔهُِه َقالُوا  و ٌَ َوَتِشَتٔحكُّ ًٔ َتِحلُٔؿو يَِّؼَة َوُمَحیَِّؼَة َوَعِبٔذ الزَِّحَن

ًِ عٔيِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ٔم ـُ َکهُِه یَُضودُ َقالُوا َلِیُشوا بُٔنِشلٔنٔيَن َؾَوَداُظ َرُسوُل اہللٔ َػل َرُسوُل اہللٔ  ٔذظٔ َؾَبَعَث إَٔلِیضِٔه َؾَتِحلٔ

ِتىٔی مٔ  ـَ اَر َؾَكاَل َسِضْل َؾَلَكِذ َرَن َّی أُِدَْٔلِت َعَلِیضِٔه الذَّ َه ٔمائََة ىَاَقٕة َحً َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ِيَضا ىَاَقْة َحِنَزاُئ َػل

مہ رفامےت ںیہ ٰییحی نب میکح، رشب نب رمع، امکل نب اسن، اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب لہس نب فینح، 

 

خ ب
رضحت لہس نب ایب 

ہک اؿ یک وقؾ ےس تہب ےس رمع ردیسہ زبروگں ےن اہ ںی اتبای ہک دبعاہلل نب لہس افر ہصیحم ربیخ یک رطػ ےلکن اؿ ےک احالت گنت 

 ںیم کنیھپ دی ےھت وت ہصیحم ےک اپس ولگ آےئ افر اہک ہک دبعاہلل نب لہس وک لتق رک دای ایگ افر اؿ یک الش ربیخ ےک یسک زگےھ ای ہمشچ

 یئگ ہصیحم وہیدویں ےک اپس ےئگ افر اہک ہک دخبا مت ےن یہ اس وک لتق ایک ےہ ک ےن ےگل اہلل یک مسق مہ ےن اس وک لتق ہ ںی ایک۔ رھپ ہصیحم

ر فاسپ اینپ وقؾ ےک اپس آےئ افر اسرا امرجا ایبؿ ایک رھپ ہصیحم افر اؿ ےک اھبیئ وحہصی وج رمع ںیم اؿ ےس ڑبے ڑبے ےھت اف

دبعارلنمح نب لہس ونیتں رضحات یبن یک دخث  ںیم احرض وہےئ وت ہصیحم ابت رکےن ےگل ویکہکن ربیخ ںیم یہی اس ھت ےھت وت یبن ےن 

ای رفامای رمع ںیم ڑبے اک احلظ رکف وت وحہصی ےن ابت یک رھپ ہصیحم ےن ابت یک وت اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ای فہ اہمترے آدیم یک دتی دںی 

ایتر وہ اجںیئ انچہچن اہلل ےک رنکؽ ےن اس ابرے ںیم اہ ںی اھکل اوہنں ےن وجاب ںیم اھکل ہک اہلل یک مسق مہ ےن اےس  گنج ےک ےیل

ےتکس لتق ہ ںی ایک وت اہلل ےک رنکؽ ےن وحہصی افر ہصیحم افر دبعارلنمح ےس رفامای مت مسق ااھٹ رک اےنپ آدیم اک وخؿ اؿ رپ وہید رپ تبن  رک

 رفامای رھپ وہید اہمترے ےیل مسق ااھٹںیئ اوہنں ےن اہک ہک فہ وت املسمؿ ہ ںی وت یبن ےن دبعاہلل نب لہس یک دتی وہ؟ ک ےن ےگل ہک ہ ںی

 اےنپ اپس ےس نک افاینٹنں دںی وج اؿ ےک رھگ اچنہپیئ یئگ لہس ےتہک ںیہ ہک اؿ ںیم ےس اکی رسخ افینٹن ےن ےھجم الت امری۔

مہٰییحی نب میکح، رشب نب رمع،  :  رافی

 

خ ب
 امکل نب اسن، اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب لہس نب فینح، رضحت لہس نب ایب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقث  اک ایبؿ

     835    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً سعیذ، ابوْالذ، ححاد، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ًِ َححَّإد َع الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو  ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٌَّ حَُويَِّؼَة َحذَّ ٔ أَ ظ ًِ َجذِّ یطٔ َع

ٌَ بَٔخِیبََر َؾُعٔذَی َو  ُجوا یَِنَتاُرو ًٔ ابِىَِی َسِضٕل َِخَ َعلَی َعِبذٔ اہللٔ َؾُكتَٔل َؾُذِّٔکَ ُمَحیَِّؼَة ابِىَِی َمِشُعودٕ َوَعِبَذ اہللٔ َوَعِبَذ الزَِّحَن

ٌَ َوَتِشَتحٔكُّ  َه َؾَكاَل ُتِكٔشُنو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ـَ نُِكٔشُه َوَلِه َنِظَضِذ َقاَل َذلَٔک لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ٌَ َؾَكالُوا یَا َرُسوَل اہللٔ َنِی و

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ٔ َؾُتبِرٔئُهُِه یَُضودُ َقالُوا یَا َرُسوَل اہللٔ إّٔذا َتِكُتَلَيا َقاَل َؾَوَداُظ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ عِٔيذٔظ  َوَسلََّه ٔم

ف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک دوعسد ےک دفونں ےٹیب وج دبع اہلل نب دیعس، اوباخدل، اجحج، رمع

وحہصی افر ہصیحم افر لہس ےک دفونں ےٹیب دبعاہلل افر دبعارلنمح ربیخ یک رطػ رفزی یک التش ںیم ےلکن وت دبعاہلل رپ زاید  وہیئ افر 

ایگ وت آپ ےن رفامای مت مسق اھکؤ ےگ افر اےنپ اسیھت اک وخؿ تبن  رکف ےگ  یسک ےن اہ ںی لتق رک دای۔ اہلل ےک رنکؽ ےس اس اک ذرک ایک

اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ مہ ےسیک مسق اھکںیئ احالہکن مہ ےن لتق داھکی ہ ںی آپ ےن رفامای رھپ وہید مسق اھک رک اینپ 

امر ڈاںیل ےگ اس رپ اہلل ےک رنکؽ ےن اےنپ اپس ےس رباءت اظرہ رکںی اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ رھپ وت وہید مہ وک 

 دتی دی۔

 دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، اجحج، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  فہ الغؾ آزاد وہاجےئ اگ۔وجاےنپ الغؾ اک وکیئ وضع اکےٹ وت



 

 

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وجاےنپ الغؾ اک وکیئ وضع اکےٹ وت فہ الغؾ آزاد وہاجےئ اگ۔

     836    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زىباعابوبْک بً ابی طيبہ، اسحل بً ميؼور، اسحل بً عبذاہلل بً ابی ُفوہ، سلنہ بً روح بً حرضت  :  راوی

ًِ إِٔسحَ  ََلؤ َع ثََيا َعِبُذ الشَّ ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل َحذَّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َوَة َحذَّ ًٔ أَبٔی َُفِ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ َل بِ

َّطُ َقٔذَو َعلَی اليَّئ  ظٔ أَى ًِ َجذِّ ًٔ زٔىَِبإع َع ًٔ َرِؤح بِ ًِ َسَلَنَة بِ َصی غََُلّما َلطُ َؾأَِعَتَكطُ الئَّيیِّ َع ِْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَقِذ أَ یِّ َػل

َه بٔاِلُنِثَلةٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب وصنمر، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب رففہ، ہملس نب رفح نب رضحت زابنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن یک 

 دخث  ںیم احرض وہےئ افر اوہنں ےن اےنپ اکی الغؾ وک یصخ رک دای اھت وت یبن ےن اس ہلثم یک فہج ےس اےس آزاد رفام دای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اقحس نب وصنمر، اقحس نب دبعاہلل نب ایب رففہ، ہملس نب رفح نب رضحت زابنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وجاےنپ الغؾ اک وکیئ وضع اکےٹ وت فہ الغؾ آزاد وہاجےئ اگ۔

     837    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زو بً عاؾرجاء بً مزظی، نرض بً طنیل، ابوحنزہ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عن :  راوی

يِرَ  ثََيا أَبُو َحِنزََة الؼَّ ًُ ُطَنِیٕل َحذَّ ثََيا اليَّرِضُ بِ َنزَِقِئذیُّ َحذَّ ًُ اِلُنَزظَّی الشَّ ثََيا َرَجاُئ بِ ًِ َحذَّ ًُ ُطَعِیٕب َع ثَىٔی َعِنزُو بِ فٔیُّ َحذَّ

َّی اہللُ َعَلیِ  ََٔی الئَّيیِّ َػل ظٔ َقاَل َجاَئ َرُجْل إ ًِ َجذِّ َه َما أَبٔیطٔ َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ا َؾَكاَل َلطُ َرُسوُل اہللٔ َػل ّْ طٔ َوَسلََّه َػارٔ



 

 

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُل َجارٔیَّة َلطُ َؾَحبَّ َمَذانٔيرٔی َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل َعلَیَّ بٔالزَُّجٔل َؾُللَٔب َؾَلِه َلَک َقاَل َسیِّٔذی َرآنٔی أَُقبِّ

تٔی یَا َر ُيِكَذ  ًِ نَُِصَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اذَِصِب َؾأَىَِت ُْح  َقاَل َعلَی َم ُسوَل اہللٔ َقاَل َيُكوُل ِر َعَلِیطٔ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 َ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َعل َی َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ََ ىٔی َمِو ٌِ اِستََرقَّ ٔ ًٕ أَِو ُمِشلٕٔه أََرأَیَِت إ  ی کُلِّ ُمِدٔم

راجء نب رمیج، رضن نب لیمش، اوبزمحہ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اکی رمد اتخیچ الچات یبن ےک 

دنی اک وبہس ےل راہ اپس آای وت یبن ےن اس ےس وپاھچ ہک ےھجت ایک وہا؟ ک ےن اگل ریمے آاق ےن ےھجم اس احتل ںیم داھکی ہک ںیم اس یک اب

اھت وت اس ےن ریمے آالت انتلس اکٹ ڈاےل یبن ےن رفامای اس رمد وک ریمے اپس الؤ اےس التش ایک ایگ نکیل فہ اہ ھت ہن آای وت اہلل ےک 

انبےل وت  رنکؽ ےن رفامای اج وت آزاد ےہ اس ےن رعض ایک ہک ریمی دمد وکؿ رکے اگ اے اہلل ےک رنکؽ ینعی ارگ ریما آاق ےھجم رھپ الغؾ

 اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رہ ومنم ف املسمؿ رپ ریتی دمد الزؾ ےہ۔

 راجء نب رمیج، رضن نب لیمش، اوبزمحہ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  دمعہ رطہقی ےس لتق رکےن فاےل الہ اامیؿ ںیہ ۔بس ولوگں ںیم

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 بس ولوگں ںیم دمعہ رطہقی ےس لتق رکےن فاےل الہ اامیؿ ںیہ ۔

     838    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ذاہلل بً مشعوديعكوب بً ابزاہیه، ہظیه ، مػيرہ ، طباک، ابزاہیه، علكنہ، حرضت عب :  راوی

 ًِ ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ ٔطَبإک َع ًِ ُمػٔيَرَة َع ثََيا صَُظِیْه َع ِوَرقٔیُّ َحذَّ
ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذَّ ثََيا َيِعُكوُب بِ َعِلَكَنَة َقاَل َقاَل َعِبُذ اہللٔ َقاَل َحذَّ

ِـّ اليَّ  ًِ أََع ٌَّ ٔم ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌٔ َرُسوُل اہللٔ َػل  أض قِٔتَلّة أَصَِل اِْلٔیَنا

وقعیب نب اربا،می، میشہ ، ریغمہ ، ابشک، اربا،می،  ہمقل، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای بس 



 

 

 ولوگں ںیم دمعہ رطےقی ےس لتق رکےن فاےل الہ اامیؿ ںیہ ۔

 ،می،  ہمقل، رضحت دبعاہلل نب دوعسدوقعیب نب اربا،می، میشہ ، ریغمہ ، ابشک، اربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 بس ولوگں ںیم دمعہ رطہقی ےس لتق رکےن فاےل الہ اامیؿ ںیہ ۔

     839    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عثناٌ بً ابی طيبہ، غيذر، طعبہ، مػيرہ، طباک، ابزاہیه، ہىی بً ىویزہ، علكنہ، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

 ًِ ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ ٔطَبإک َع ًِ ُمػٔيَرَة َع ًِ ُطِعَبَة َع ثََيا غُِيَذْر َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ًٔ ىَُویِزَ  َحذَّ ًِ َعِلَكَنَة صُىَیِّ بِ َة َع

 ٔ َـّ اليَّأض قِٔتَلّة أَصُِل اِْل ٌَّ أََع ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ ًِ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌٔ َع  یَنا

ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ امثعؿ نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، ریغمہ، ابشک، اربا،می، ینہ نب ونریہ،  ہمقل، رضحت دبعاہلل نب دوعسد رفامےت 

 ےن رفامای بس ولوگں ںیم دمعہ رطےقی ےس لتق رکےن فاےل الہ اامیؿ ںیہ ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، ریغمہ، ابشک، اربا،می، ینہ نب ونریہ،  ہمقل، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امتؾ املسمونں ےک وخؿ ربارب ںیہ ۔

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 امتؾ املسمونں ےک وخؿ ربارب ںیہ ۔



 

 

     840    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاَعلی، معتنز بً سلامیٌ، حيع، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ثََيا ُمحَ  َم َحذَّ ًِ عِْٔکٔ ًِ َحَيٕع َع ًِ أَبٔیطٔ َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا اِلُنِعَتنٔزُ بِ ِيَعانٔیُّ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اِْلَِعلَی الؼَّ ُذ بِ ًٔ َعبَّإض نَّ ًِ ابِ َة َع

ُ دَٔماُؤصُِه َوصُِه یَْذ  ٌَ َتَتکَاَؾأ َه َقاَل اِلُنِشلُٔنو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل تٔضِٔه أَِدىَاصُِه َویُزَدُّ َع ًِ ٔسَواصُِه َيِشَعی بٔٔذمَّ َعلَی َم

 َعلَی أَِقَؼاصُِه 

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، شنح، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای امتؾ املسمونں ےک وخؿ ربارب 

ےس ادین صخش یھب اامؿ دے اتکس ےہ افر زلایئ ںیم دفر رےنہ فاےل  ںیہ افر فہ اینپ اخمفل اوقاؾ ےک الخػ اکی اہ ھت ںیہ اؿ ںیم

 املسمؿ وک یھب ہصح تمینغ دای اجےئ اگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، شنح، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 امتؾ املسمونں ےک وخؿ ربارب ںیہ ۔

     841    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً سعیذ، اىص بً عیاق، ابوحنزہ، عبذالشَلو بً ابی جيوب، حشً، حرضت معكل بً يشار :  راوی

 ٔ ًُ َسٔعیٕذ اِلَحِوَصز ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ًِ َحذَّ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًٔ أَبٔی اِلَحيُؤب َع ََلؤ بِ ًِ َعِبٔذ الشَّ ًُ عَٔیإق أَبُو َؿِنَزَة َع ثََيا أَىَُص بِ یُّ َحذَّ

ًِ ٔسَواصُِه  ٌَ یَْذ َعلَی َم َه اِلُنِشلُٔنو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َيَشإر َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ َمِعكٔٔل بِ ُ د  َماُؤصُِه َوَتَتکَاَؾأ

اربا،می نب دیعس، اسن نب ایعض، اوبزمحہ، دبعاالسلؾ نب ایب ونجب، نسح، رضحت لقعم نب اسیر رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 



 

 

 رفامای امتؾ الہ االسؾ اےنپ اخمنیفل ےک اقمہلب ںیم اکی اہ ھت ںیہ افر اؿ ےک وخؿ ربارب ںیہ ۔

 ہ، دبعاالسلؾ نب ایب ونجب، نسح، رضحت لقعم نب اسیراربا،می نب دیعس، اسن نب ایعض، اوبزمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 امتؾ املسمونں ےک وخؿ ربارب ںیہ ۔

     842    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، حاته بً اسناعیل، عبذالزحنً بً عیاغ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  اویر

 ًٔ ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ َعیَّإغ َع ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًُ إِٔسَنٔعیَل َع ثََيا َحاتُٔه بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َجذِّ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ٔ ُطَعِیٕب َع ظ

ُ دَٔماُؤصُِه  ًِ ٔسَواصُِه َتَتکَاَؾأ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یَُذ اِلُنِشلٔنٔيَن َعلَی َم  َوأَِمَوالُُضِه َویُحٔيرُ َعلَی َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 اِلُنِشلٔنٔيَن أَِدىَاصُِه َوَیزُدُّ َعلَی اِلُنِشلٔنٔيَن أَِقَؼاصُِه 

لیع، دبعارلنمح نب ایعش، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک اشہؾ نب امعر، احمت نب اامس

رنکؽ ےن رفامای املسمونں اک اہ ھت اےنپ العفہ دفرسی اوقاؾ ےک الخػ ےہ افر اؿ بس ےک وخؿ افر امؽ ربارب ںیہ افر الہ االسؾ ںیم 

 ےس ادین صخش یھب بس یک رطػ ےس اامؿ دے اتکس ےہ۔

 اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، دبعارلنمح نب ایعش، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذیم وک لتق رکان

 دتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ذیم وک لتق رکان

     843    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، ابومعاویہ، حشً بً عنز، محاہذ، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ًٔ عَ  ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ًٔ َعِنزٕو َع ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ َّی ِنزٕو َقاَل َقاَل َحذَّ َرُسوُل اہللٔ َػل

ًِ َمٔشيَرةٔ  ٌَّ رٔیَحَضا َلُیوَجُذ ٔم ٔ ًِ َقَتَل ُمَعاَصّذا َلِه َیَزِح َرائَٔحَة اِلَحيَّةٔ َوإ  أَِرَبٔعيَن َعاّمااہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم

رفامای سج ےن ذیم وک لتق ایک فہ اوبرکبی، اوباعمفہی، نسح نب رمع، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن 

 تنج یک وخوبش یھب ہن نکھگن ےکس اگ احالہکن تنج یک وخوبش اچسیل اسؽ یک اسمتف کت وسحمس وہ  ےہ۔

 اوبرکبی، اوباعمفہی، نسح نب رمع، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ذیم وک لتق رکان

     844    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، معذی بً سلامیٌ، ابً عحَلٌ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َمِعٔذیُّ بِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ٌَ َع ًُ َعِحََل أَىَِبأَىَا ابِ

ٌَّ رٔیحَ  ٔ ُة َرُسولٔطٔ َلِه یََزِح َرائَٔحَة اِلَحيَّةٔ َوإ ُة اہللٔ َوذٔمَّ ًِ َقَتَل ُمَعاصَّذا َلطُ ذٔمَّ َه َقاَل َم ًِ َمٔشيَرةٔ َوَسلَّ َسِبٔعيَن  َضا َلیُوَجُذ ٔم

 َعاّما

دمحم نب اشبر، دعمی نب امیلسؿ، انب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای سج ےن ذیم وک لتق ایک ےسج اہلل افر اس 



 

 

 ےک رنکؽ یک انپہ احلص وہیئ ےہ فہ تنج یک وخوبش یھب ہن نکھگن اپےئ اگ احالہکن تنج یک وخوبش رتس اسؽ یک اسمتف ےس وسحمس وہ 

 ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دعمی نب امیلسؿ، انب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک رمد وک اجؿ یک اامؿ ددیی رھپ لتق یھب رک دای اجےئ ۔

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 دیی رھپ لتق یھب رک دای اجےئ ۔یسک رمد وک اجؿ یک اامؿ د

     845    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً عبذالنلک، ابً ابی طوارب، ابوعواىہ، عبذالنلک بً عنير، رؾاعہ بً طذاد، عنزو بً حنل ، رؾاعہ بً  :  راوی

 طذاد قتبانی

ًُ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحذَّ اد ًٔ َطذَّ ًِ رَٔؾاَعَة بِ ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ ثََيا أَبُو َعَواىََة َع َوارٔٔب َحذَّ ًٔ أَبٔی الظَّ

ًٔ اِلَحنٔٔل اِلُخزَاعٔیِّ َلَنَظِیُت ؾامَٔی بَيَِن َرأِٔض  ًِ َعِنزٔو بِ ََ کَلَٔنْة َسنِٔعُتَضا ٔم َشٔذظٔ َسنِٔعُتُط َيُكوُل اِلُنِخَتارٔ َوجَ اِلكٔتَِبانٔیِّ َقاَل َلِو

َُّط یَِحنُٔل لَٔواَئ  ًَ َرُجَّل َعلَی َدٔمطٔ َؾَكَتَلُط َؾإٔى ًِ أَٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم   غَِذٕر یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

رمعف نب قمح ، رافہع نب دشاد ابتقین ےتہک ںیہ ہک ارگ دمحم نب دبعاکلمل، انب ایب وشارب، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع، رافہع نب دشاد، 

زخایع ےس ینس وت ںیم اتخمر ےک رس افر دڑھ ےک درایمؿ اتلچ ںیم ےن اہ ںی ہی رفامےت انس ہک اہلل  فہ ابت ہن وہ  وج ںیم ےن رمعف نب قمح

 ر ف رفبی اک ڈنھجا ااھٹےئ اگ۔ےک رنکؽ ےن رفامای وج یسک رمد وک وخؿ یک اامؿ دے رھپ اےس لتق رکے فہ رفز ایقث  دغ

 دمحم نب دبعاکلمل، انب ایب وشارب، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع، رافہع نب دشاد، رمعف نب قمح ، رافہع نب دشاد ابتقین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 یسک رمد وک اجؿ یک اامؿ ددیی رھپ لتق یھب رک دای اجےئ ۔

     846    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، ابولیلی، ابی عکاطہ، رؾاعہ :  راوی

 ٔ ًِ أَب ثََيا أَبُو َلِیلَی َع ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٔ َحذَّ ظ ِلُت َعلَی اِلُنِخَتارٔ فٔی َقَِصٔ َْ ًِ رَٔؾاَعَة َقاَل َد اَطَة َع

َّ ی عُک

ًِ ُسَلامِیَ  ََّ َحٔذیْث َسنِٔعُتطُ ٔم ٔ ٔب عُيُكٔطٔ إ ًِ َْضِ اَعَة َؾَنا َمَيَعىٔی ٔم ًِ عِٔئذَی الشَّ ًِ الئَّيیِّ َؾَكاَل َقاَو ٔجبَِرائٔیُل ٔم دٕ َع ًٔ رُصَ ٌَ بِ

َّی اہللُ َعَلیِ  َّطُ َقاَل إَٔذا أَٔمَيَک الزَُّجُل َعلَی َدٔمطٔ َؾََل َتِكُتِلطُ َؾَذاَک الَّٔذی َمَيَعىٔی ٔمِيطُ َػل َه أَى  طٔ َوَسلَّ

 یلع نب دمحم، فعیک، اوبیلیل، ایب اکعہش، رافہع رافہع ےتہک ںیہ ہک ںیم اتخمر ےک اپس اس ےک لحم ںیم ایگ وت اس ےن اہک ہک ربجاءلی ایھب

ےھٹ وت اس یک رگدؿ اڑاےن ےس ےھجم رصػ فہ دحثی یہ امعن وہیئ وج ںیم ےن امیلسؿ نب رصد ےس ینس رفامای ہک اہلل ریمے اپس ےس ا

 ےک رنکؽ ےن رفامای بج وکیئ صخش ھجت ےس اجؿ یک اامؿ ےل ےل وت اس وک لتق ث  رک ایس ابت ےن ےھجم اس ےک لتق ےس رفاک۔

 ، رافہعیلع نب دمحم، فعیک، اوبیلیل، ایب اکعہش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقلت وک اعمػ رکان

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اقلت وک اعمػ رکان

     847    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابومعاویہ، اعنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، :  راوی

 ًِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقَتَل َحذَّ  أَبٔی َػالٕٔح َع

 َّ ََٔی َؤَیِّ اِلنَ َرُجْل َعلَی َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل َه َؾَذَؾَعُط إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل َه َُفُؾَٔع َذلَٔک إ
ِكُتؤل ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ٌَ َػادّٔقا ثُهَّ َؾَكاَل اِلَكاتُٔل َیا َرُسوَل اہللٔ َواہللٔ َما أََرِدُت َقِتَلُط َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ کَا ٔ َُّط إ َه لِٔلَؤَیِّ أََما إٔى َسلَّ

 َ َد َیُحزُّ نِٔشَعَتطُ َؾُشِمِّ ٌَ َمهُِتوّؾا بٔئِشَعٕة َؾََخَ َّی َسبٔیَلُط َقاَل َؾکَا ِلَت اليَّاَر َقاَل َؾَخل َْ   َذا اليِِّشَعةٔ َقَتِلَتُط َد

وباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےک دہع ابمرک ںیم اکی اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ا

صخش ےن لتق ایک اس اک دقمہم یبن یک ابراگہ ںیم شیپ ایک ایگ وت آپ ےن اس رمد وک وتقمؽ ےک فرہث ےک وحاےل رک دای ایگ وت اقلت ےن 

ایک اھت ہکلب لتق اطخ وہا وت اہلل ےک رنکؽ ےن وتقمؽ ےک فیل رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ دخبا ںیم ےن اس وک لتق رکےن اک ارادہ ہ ںی 

ڑ ےس رفامای ونس ارگ ہی اچس وہ افر رھپ مت ےن اےس لتق رک دای وت مت دفزخ ںیم اجؤ ےگ رافی ےتہک ںیہ ہک اس رپ فیل ےک وتقمؽ ےن اس وک وھچ

 س اک انؾ ریس فاال وہشمر وہایگ۔دای فہ اکی ریس ےس دنباھ وہا اھت انچہچن فہ ریس ےس اتٹیسھگ وہا الکن وت ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اقلت وک اعمػ رکان

     848    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوعنير، عیسٰی بً محنذ، عیسٰی بً یوىص، حشين بً ابی َسی، ؿنزہ ، ابً ربیعہ، ابً طوذب، ثابت ، حرضت  :  راوی

 اىص بً مالک

ًُ یُوىَُص َواِلُحَش  أض َوعٔیَسی بِ ًٔ اليَّحَّ ٔذ بِ ًُ ُمَحنَّ ٕ عٔیَسی بِ ثََيا أَبُو عَُنيِر ثََيا َحذَّ ٔیِّ اِلَعِشَكََلنٔیُّ َقالُوا َحذَّ ًُ أَبٔی الرسَّ يُِن بِ

ًٔ َمالٕٔک َقاَل أَتَی َرُجْل بَٔكاتٔٔل  ًِ أَىَٔص بِ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ َع ًٔ َطِوذَٕب َع ًِ ابِ ًُ َربٔیَعَة َع َّی َؿِنَزةُ بِ ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل َولٔیِّطٔ إ



 

 

َه  ِذ أَِرَطَک َؾأَبَی َقاَل اذَِصِب َؾاِقُتِلطُ ؾَ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُْ ـُ َؾأَبَی َؾَكاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِع ََّک ٔمِثلُطُ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل إٔى

َه َقِذ َقاَل اِقُتِلُط َؾإٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ی َسبٔیَلُط َقاَل َُفُئَٔی َیحُزُّ َقاَل َؾلُٔحَل بٔطٔ َؾكٔیَل َلطُ إ
َّ ََّک ٔمِثلُُط َؾَخل ى

ًُ َطِوذَ  ٕ فٔی َحٔذیثٔطٔ َقاَل ابِ ٌَ أَِوَثَكطُ َقاَل أَبُو عَُنيِر َّطُ َقِذ کَا ََٔی أَصِلٔطٔ َقاَل َنأَى ًٔ اِلَكأسٔه نِٔشَعَتطُ َذاصّٔبا إ ًٔ بِ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن ٕب َع

ََّک ٔمِثلُطُ َقاَل ابًِ َماَجَة َصَذا َحذٔیُث الزَِّملٔیِّ َؾَلِیَص ْٔلََحٕذ َبِعَذ اليَّ  ٌِ َيُكوُل اِقُتِلطُ َؾإٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ يَن ٔيیِّ َػل

ََّ عِٔيَذصُِه  ٔ  َلِیَص إ

نب امکل رفامےت ںیہ اوبریمع، ٰیسیع نب دمحم، ٰیسیع نب ویسن، نیسح نب ایب رسی، رمضہ ، انب رہعیب، انب وشذب، تبن  ، رضحت اسن 

ہ ہن ہک اکی رمد اےنپ زعزی ےک اقلت اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم الای وت یبن ےن رفامای اعمػ رک دف فہ ہن امان رھپ رفامای ااھچ دتی ےل ول ف

افر اس ےس امان۔ آپ ےن رفامای اج افر اےس لتق رک دے ویکہکن وت یھب اس اقلت یک امدنن ےہ اکی صخش وتقمؽ ےک فارث ےک اپس ایگ 

اہک ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ہی رفامای ےہ ہک وت اےس لتق رک دے ویکہکن وت یھب اس یک امدنن ےہ وت وتقمؽ ےک فارث ےن اقلت وک وھچڑ دای۔ 

رافی ےتہک ںیہ ہک اس اقلت وک داھکی ایگ ہک اےنپ رھگ فاولں یک رطػ ریس اتٹیسھگ وہا اج راہ ےہ اشدی وتقمؽ ےک فاروثں ےن اےس ریس 

ابدنھ راھک اھت۔ اامؾ انب امہج ےک ااتسذ اوبرمعی ےتہک ںیہ ہک انب وشذب ےن دبعارلنمح نب اقمس ےس رفاتی ایک ہک یبن ےک العفہ  ےس

یسک ےک ےیل وتقمؽ ےک فرہث وک ہی انہک اجزئ ہ ںی ہک اس وک لتق رک دے ویکہکن وت یھب اس یک امدنن ےہ ویکہکن آرضحنت اشدی تقیقح 

ےھت ہک لتق اطخ ےہ اس ےیل اس ںیم اصقص ہ ںی سگہتش رفاتی ںیم ےہ ہک اس اقلت ےن رعض ایک اھت ہک ھجم احؽ ےس علطم وہےئگ 

ےس اطخ لتق رسزد وہا ریما لتق رکےن اک ارادہ ہ ںی اھت انب امہج رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی رہلم فاولں یک ےہ اؿ ےک العفہ یسک ےک اپس 

 ہی دحثی ہ ںی ۔

  دمحم، ٰیسیع نب ویسن، نیسح نب ایب رسی، رمضہ ، انب رہعیب، انب وشذب، تبن  ، رضحت اسن نب امکلاوبریمع، ٰیسیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اصقص اعمػ رکان

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اصقص اعمػ رکان



 

 

     849    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسحل بً ميؼور، حباٌ بً ہَلل، عبذاہلل بً بْک، علاء بً ابی مینوىہ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

 ًِ ًُ بَِْکٕ اِلُنزَنٔیُّ َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ صََٔلٕل َحذَّ ٌُ بِ ًُ َمِيُؼوٕر أَىَِبأَىَا َحبَّا ثََيا إِٔسَحُل بِ ََ أَِعَلُنُط َعَل َحذَّ ًٔ أَبٔی َمِیُنوىََة َقاَل  أئ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َطِیْئ ؾٔیطٔ اِلكَٔؼ  ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل ًٔ َمالٕٔک َقاَل َما ُرؾَٔع إ ًِ أَىَٔص بِ ََّ َع ٔ ٔ إ ََّ أََمَز ؾٔیطٔ بٔاِلَعِؿو ٔ  اُؾ إ

ء نب ایب ومیمہن، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ااحسؼ نب وصنمر، ةحؿ نب الہؽ، دبعاہلل نب رکب، اطع

 ںیم اصقص اک وج دقمہم یھب الای ایگ آپ ےن )وطبر افسرش( اس ںیم اعمػ رکےن اک اہک ۔

 اقحس نب وصنمر، ةحؿ نب الہؽ، دبعاہلل نب رکب، اطعء نب ایب ومیمہن، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اصقص اعمػ رکان

     850    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، یوىص بً ابی اسحل، ابی سَف، حرضت ابوالذرداء :  راوی

ثََيا َعلٔیُّ 
ِرَدأئ َسنِٔع  َحذَّ ََفٔ َقاَل َقاَل أَبُو الذَّ ًِ أَبٔی الشَّ ًٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ًِ یُوىَُص بِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ُت َرُسوَل اہللٔ بِ

 ٔ ُم بٔطٔ إ ٔ َؾَيَتَؼذَّ ًِ َجَشٔذظ ًِ َرُجٕل ُيَؼاُب بَٔظِیٕئ ٔم َه َيُكوُل َما ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََّ َرَؾَعُط اہللُ بٔطٔ َدَرَجّة أَِو َحمَّ َعِيُط بٔطٔ َػل

َّْة َسنَٔعِتُط أُذُىَاَی َوَوَعاُظ َقِلٔيی ٔلی َْ 

یلع نب دمحم، فعیک، ویسن نب ایب ااحسؼ ، ایب رفس، رضحت اوبادلرداء رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک 

فیلکت ےچنہپ رھپ فہ فیلکت اچنہپےن فاےل وک اعمػ رک دے وت اہلل ایکس فہج ےس اس اک درہج دنلب رفام دےتی ںیہ ای سج رمد وک یھب وکیئ دبین 



 

 

 اس اک انگہ اعمػ رفام دےتی ںیہ۔ ہی ابت ریمے دفونں اکونں ےن ینس افر ریمے دؽ فدامغ ےن اےس وفحمظ راھک۔

 ، رضحت اوبادلرداءیلع نب دمحم، فعیک، ویسن نب ایب اقحس، ایب رفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہلم رپ اصقص الزؾ آات ےہ۔

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 احہلم رپ اصقص الزؾ آات ےہ۔

     851    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بً یحٌٰی، ابوػالح، ابً لہیعہ، ابً انعه، عبادہ بً ىسی، عبذالزحنً بً غيه، حرضت معاذ بً جبل ، محنذ  :  راوی

 ابوعبیذہ بً جزاح، عبادہ بً ػامت اور طذاد اوض

 ًٔ ًِ عَُباَدَة بِ ًٔ أَِنُعَه َع ًِ ابِ ًٔ َلضٔیَعَة َع ًِ ابِ ثََيا أَبُو َػالٕٔح َع ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َغِيٕه َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ىَُسٓیٕ َع

ٌَّ َر  ًُ أَِوٕض أَ ادُ بِ أمٔت َوَطذَّ ًُ الؼَّ ًُ اِلَحزَّاحٔ َوعَُباَدةُ بِ ًُ َجَبٕل َوأَبُو عُبَِیَذَة بِ ثََيا ُمَعاذُ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ُسوَل اہللٔ َػل

َه َقاَل اِلَنزِأَةُ إَٔذا َقَتَلِت َعِنّذ  ٌِ َزىَِت َلِه تُزَِجِه َوَسلَّ ٔ َل َوَلَذَصا َوإ ی تَُهؿِّ
َّ ٌِ کَاىَِت َحأمَّل َوَحً ٔ َع َما فٔی بَِلئَضا إ ـَ َّی َت ََ ُتِكَتُل َحً  ا 

َل َوَلَذصَا َّی تَُهؿِّ َع َما فٔی بَِلئَضا َوَحً ـَ َّی َت  َحً

نب منغ، رضحت اعمذ نب لبج ، اوب دیبہ نب رجاح، ابعدہ نب  دمحم نب ٰییحی، اوباصحل، انب ہعیہل، انب امعن، ابعدہ نب یسن، دبعارلنمح

اصث  افر دشاد افس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وعرت بج دمعا لتق رکے وت اس وک لتق ہن ایک اجےئ ارگ فہ احہلم وہ 

فہ زان رکے وت اس وک اسگنسر ہن ایک اجےئ اہیں کت ہک فہ زیگچ ےس افرغ وہ اجےئ افر اس ےک ےچب یک افکتل اک ااظتنؾ وہ اجےئ افر ارگ 

 اہیں کت ہک فہ زیگچ ےس افرغ وہ افر اس ےک ہچب یک افکتل اک ااظتنؾ وہ۔

دمحم نب ٰییحی، اوباصحل، انب ہعیہل، انب امعن، ابعدہ نب یسن، دبعارلنمح نب منغ، رضحت اعمذ نب لبج ، اوب دیبہ نب رجاح، ابعدہ  :  رافی



 

 

 نب اصث  افر دشاد افس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ : ابب

 ایک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ فتیص رفامیئ؟

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 ایک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ فتیص رفامیئ؟

     852    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ابومعاویہ، ح، ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ابومعاویہ، ابوبْک، عبذاہلل بً  :  راوی

 ىنير، اعنع، طكیل، مرسوم، عائظہ او النوميين حرضت عائظہ

ًُ َعبِ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا أَبٔی َوأَبُو ُمَعاؤیََة ح و َحذَّ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ََ ٔذ اہللٔ بِ ٕذ َقا ُمَحنَّ

 ًِ ًِ َطكٔیٕل َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َقاَل أَبُو بَِْکٕ َوَعِبُذ اہللٔ بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َما َتَزَک َحذَّ وٕم َع َمرِسُ

ََ أَِوَصی بَٔظِیٕئ  ََ َبٔعيّرا َو ََ َطاّة َو ََ دِٔرَصّنا َو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه دٔیَياّرا َو  َرُسوُل اہللٔ َػل

رکب، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، قیقش، رسمفؼ، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اوب

اعہشئ اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ہن وکیئ ارشیف وھچڑی ہن درمہ ہن رکبی ہن افٹن افر ہن یہ آپ ےن 

 ھچک فتیص رفامیئ۔

اوباعمفہی، اوبرکب، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، قیقش،  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، :  رافی

 رسمفؼ، اعہشئ اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 ؟ایک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ فتیص رفامیئ

     853    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، مالک بً مػول، كلحہ بً مَصف، عبذاہلل بً ابی اوفی، حرضت كلحہ بً مَصف :  راوی

 ًٔ ًِ كَِلَحَة بِ ًٔ ٔمِػَوٕل َع ًِ َمالٔٔک بِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ أَبٔی أَِوفَی أَِوَصی  َحذَّ ٕف َقاَل ُقِلُت لَٔعِبذٔ اہللٔ بِ ُمََصِّ

ـَ أََمَز اِلُنِشلٔنٔيَن بٔاِلَؤػیَّةٔ َقا ََ ُقِلُت َؾَهِی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَٔظِیٕئ َقاَل  َقاَل  َل أَِوَصی بٔٔهَتأب اہللٔ َرُسوُل اہللٔ َػل

َّی اہللُ عَ َمالْٔک َوَقاَل كَِلَحُة بِ  زُ َعلَی َوصٔیِّ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ َیَتأَمَّ ِحبٔیَل أَبُو بَِْکٕ کَا ًُ ُُشَ ٕف َقاَل اِلُضزَیُِل بِ َلِیطٔ ًُ ُمََصِّ

َه َعِضّذا َؾَخزََو أَِنَؿطُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل َّطُ َوَجَذ ٔم َه َودَّ أَبُو بَِْکٕ أَى  بٔخٔزَاوٕ  َوَسلَّ

یلع نب دمحم، فعیک، امکل نب وغمؽ، ،ہحل نب رصمػ، دبعاہلل نب ایب افیف، رضحت ،ہحل نب رصمػ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل 

نب ایب افیف ےس رعض ایک ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ھچک فتیص رفامیئ ؟ ک ےن ےگل ہک ہ ںی ںیم ےن اہک ہک رھپ آپ ےن املسمونں وک فتیص 

 دای؟ رفامےن ےگل ہک آپ ےن اتکب ےک اطمقب زدنی سگارےن یک فتیص رفامیئ۔ امکل ےتہک ںیہ ہک ،ہحل نب رصمػ ےن اہک اک مکح ےسیک

ہک سہلی نب رشلیبح ےن اہک ہک اوبرکب رنکؽ یک فیص رپ ےسیک زربدیتس وکحث  رکےتکس ےھت ہک ایکن وت ہی احتل یھت ہک اہلل ےک رنکؽ 

 افینٹن یک رطح اینپ انک اس ںیم لیکن رکےتیل۔اک وکیئ مکح اپےت وت اتدعبار 

 یلع نب دمحم، فعیک، امکل نب وغمؽ، ،ہحل نب رصمػ، دبعاہلل نب ایب افیف، رضحت ،ہحل نب رصمػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

  ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ فتیص رفامیئ؟ایک اہلل



 

 

     854    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً مكذاو، معتنز بً سلامیٌ، قتادہ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًُ ُسَلامِیَ  ثََيا اِلُنِعَتنٔزُ بِ ًُ اِلنِٔكَذاؤ َحذَّ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًٔ َمالٕٔک َقاَل کَاىَِت َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ًِ َقَتاَدَة َع ُث َع ٌَ َسنِٔعُت أَبٔی یَُحذِّ

ِتُط اِلَوَؾاةُ َوصَُو ُيَػزرِٔغُ بَٔيِؿٔشطٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه حٔيَن َحرَضَ ٔة َرُسؤل اہللٔ َػل ُة َؤػیَّ ََلَة َوَما َمَلَهِت أَیَِناىُهُِه  َعامَّ  الؼَّ

 دقماؾ، رمتعم نب امیلسؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یک فافت بج رقبی یھت افر آپ اک ادمح نب

 اسسن اکٹ راہ اھت اس فتق آپ یک ارثک فتیص ہی یھت ہک امنز افر الغومں اک ایخؽ رانھک۔

 ادمح نب دقماؾ، رمتعم نب امیلسؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 ایک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ فتیص رفامیئ؟

     855    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ؾـیل، مػيرہ، او موسی، حرضت علی بً ابی كالب ِّکو اہلل وجہہسہل بً ابی سہل،  :  راوی

 ٔ ًٔ أَب ًِ َعلٔیِّ بِ ًِ أُوِّ ُموَسی َع ًِ ُمػٔيَرَة َع ِیٕل َع ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َسِضٕل َحذَّ ثََيا َسِضُل بِ ؤ َحذَّ ٌَ آِٔخُ لََکَ ی كَالٕٔب َقاَل کَا

َّی اہللُ َعلَ  ََلَة َوَما َمَلَهِت أَیَِناىُهُِه الئَّيیِّ َػل  ِیطٔ َوَسلََّه الؼَّ

لہس نب ایب لہس، دمحم نب لیضف، ریغمہ، اؾ ومیس، رضحت یلع نب ایب اطبل رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک 

 آرخی الکؾ ہی اھت امنز افر الغؾ افر ابدنی اک ایخؽ رانھک

 دمحم نب لیضف، ریغمہ، اؾ ومیس، رضحت یلع نب ایب اطبل رکؾ اہلل فہہجلہس نب ایب لہس،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص رکےن یک رتبیغ

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فتیص رکےن یک رتبیغ

     856    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عبذاہلل بً ىنير، حرضت عبیذاہلل بً عنز :  راوی

 ًِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی  َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ابِ

ََّ َوَؤػيَُّتطُ اہللُ ٔ ٌِ َیبٔیَت َلِیَلَتئِن َوَلُط َطِیْئ یُوصٔی ؾٔیطٔ إ  َمهُِتوبَْة عِٔيَذظُ   َعَلِیطٔ َوَسلََّه َما َحلُّ اِمزٕٔئ ُمِشلٕٔه أَ

 ہک اس یک دف یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، رضحت  دیب اہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای رمد ملسم وک اشایں ہ ںی

 راںیت یھب اس احتل ںیم سگرںی رگم ہی ہک اس یک فتیص اس ےک اپس یھکل وہیئ وہ ہکبج اس ےک اپس وکیئ زیچ یھب القئ فتیص وہ۔

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، رضحت  دیباہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فتیص رکےن یک رتبیغ

     857    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی جہـِم، ابً زیاد، یزیذ رقاشی، حرضت اىص بً مالک :  راوی



 

 

ثََيا دُُرِسُت  ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ثََيا َیزٔیُذ الزََّقأشیُّ َع ًُ زٔیَادٕ َحذَّ بِ

َو َؤػيََّتطُ  ًِ ُْحٔ وُو َم َه اِلَنَِحُ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ی، انب زاید، زیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن

م

 

 ہ ض
ة

رفامای رحمفؾ ےہ فہ صخش وج فتیص  رصن نب یلع 

 ہن رکےکس۔

ی، انب زاید، زیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل :  رافی

م

 

 ہ ض
ة

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فتیص رکےن یک رتبیغ

     858    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً مؼفی، بكیہ بً ولیذ، یزیذ بً عوف، ابً زبير، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ًِ أَبٔی ا ًٔ َعِوٕف َع ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ اِلَولٔیٔذ َع ُة بِ ثََيا َبكٔیَّ ی اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ
ًُ اِلُنَؼفَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ِ َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل لزُّبَي ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َع ر

 َ ٕة َماَت َعلَی َسبٔیٕل َوُسيَّٕة َوَماَت َعل ًِ َماَت َعلَی َؤػیَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ی تُّيی َوَطَضاَدةٕ َوَماَت َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 َمِػُؿوّرا َلطُ 

زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج فتیص رک  دمحم نب یفصم، ہیقب نب فدیل، زیدی نب وعػ، انب

ےک رما فہ راہ دہاتی افر تنس ےک وماقف افر رپزیہاگری فاہشدت ےک اس ھت رما افر اس احتل ںیم رما ہک اس یک ششخب وہ یک 

 یھت۔

 رب نب دبعاہللدمحم نب یفصم، ہیقب نب فدیل، زیدی نب وعػ، انب زریب، رضحت اج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فتیص رکےن یک رتبیغ

     859    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنز محنذ بً معنز، روح بً عوف، ىاؾع، حرضت ابً :  راوی

َّی اہللُ  ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ َعِوٕف َع ثََيا َرِوُح بِ ٕ َحذَّ ًُ َمِعَنز ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َه َقاَل َما َحلُّ اِمزٕٔئ َحذَّ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ََّ َوَؤػيَُّتُط َمهِ  ٔ  ُتوبَْة عِٔيَذظُ ُمِشلٕٔه َیبٔیُت َلِیَلَتئِن َوَلُط َطِیْئ یُوصٔی بٔطٔ إ

دمحم نب رمعم، رفح نب وعػ، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفامای املسمؿ صخش ےک ےیل اشایں ہ ںی ہک فہ دف راںیت 

یھب اس احتل ںیم سگارے ہک اس ےک اپس وکیئ زیچ وہ سج ےک قلعتم اس ےن فتیص رکین وہ رگم ہی ہک اس یک فتیص اس ےک 

 اپس یھکل وہ۔

 دمحم نب رمعم، رفح نب وعػ، انعف، رضحت انب رمع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص ںیم ملظ رکان

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فتیص ںیم ملظ رکان

     860    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سویذ بً سعیذ، عبذالزحیه بً زیذ، حرضت اىص بً مالک :  راوی



 

 

ًٔ َمالٕٔک قَ  ًِ أَىَٔص بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ُّ َع ًُ َزیِٕذ اِلَعِمِّ ثََيا َعِبُذ الزَّحٔیٔه بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ َّی اہللُ َحذَّ اَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ًِ َُفَّ  ًِ اِلَحيَّةٔ یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًِ ٔميَرأث َوارٔثٔطٔ َقَلَع اہللُ ٔميَراثَُط ٔم  ٔم

نکدی نب دیعس، دبعارلمیح نب زدی، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج اےنپ فارث یک ریماث ےس راہ 

 ریماث عطقنم رفام دںی ےگ۔ ارفار اایتخر رکے وت اہلل اعتیل رفز ایقث  تنج ےس اس یک

 نکدی نب دیعس، دبعارلمیح نب زدی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فتیص ںیم ملظ رکان

     861    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً زہز، عبذالززام بً ہناو، معنز، اطعث بً عبذاہلل، طہز بً حوطب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ َعبِ  ًِ أَِطَعَث بِ اوٕ أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ًُ َصنَّ أم بِ ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ٔ َحذَّ ًُ اِْلَِزَصز ثََيا أَِحَنُذ بِ ٔ َحذَّ ًِ َطِضز ًِ أَبٔی  ذٔ اہللٔ َع ًٔ َحِوَطٕب َع بِ

 ٔ ٌَّ الزَُّجَل َلَیِعَنُل بَٔعَنٔل أَصِٔل اِلَخيِر ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َسِبٔعيَن َسَيّة َؾإَٔذا أَِوَصی َحاَف فٔی  صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ُل اليَّ  ُْ ِّ َسِبٔعيَن َسَيّة َؾَیِعٔذُل فٔی َؤػيَّتٔطٔ َؤػيَّتٔطٔ َؾُیِخَتُه َلُط بََٔشِّ َعَنلٔطٔ َؾَیِذ ٌَّ الزَُّجَل َلَیِعَنُل بَٔعَنٔل أَصِٔل الَشَّ ٔ اَر َوإ

ٌِ ٔطُِْتِه تِٔلَک حُُذودُ اہللٔ ٔ ُؤا إ َة َقاَل أَبُو صَُزیَِزَة َواَِقَ
ُل اِلَحيَّ ُْ ٔ َعَنلٔطٔ َؾَیِذ ََٔی َقِولٔطٔ َعَذاْب ُمضٔ َؾُیِخَتُه َلُط بَٔخيِر  يْن  إ

ادمح نب زرہ، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم، اثعش نب دبع اہلل، رہش نب وحبش، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

اکی رمد الہ ریخ ےک اامعؽ رتس اسؽ کت رکات راتہ ےہ رھپ بج فتیص رکات ےہ وت اس ںیم ملظ افر ان ااصنیف رکات ےہ وت اس ےک ربے 

اخہمت وہات ےہ افر فہ دفزخ ںیم الچ اجات ےہ افر اکی رمد رتس اسؽ کت الہ رش ےک اامعؽ رکات ےہ رھپ فتیص ںیم دعؽ ف لمع رپ اس اک 

 ااصنػ ےس اکؾ اتیل ےہ وت اس اےھچ لمع رپ اس اک اخہمت وہات ےہ افر فہ تنج ںیم الچ اجات ےہ۔



 

 

 ، رہش نب وحبش، رضحت اوبرہریہادمح نب زرہ، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم، اثعش نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فتیص ںیم ملظ رکان

     862    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ثير بً دیيار، بكیہ، ابی حلیص، ْلیذ بً ابی ْلیذ، معاویہ بً حرضت َقہیحٌٰی بً عثناٌ بً سعیذ بً ن :  راوی

ًِ أَبٔی َحِلبَ  ُة َع ثََيا َبكٔیَّ ًٔ دٔیَيإر اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ ٔ بِ ًٔ َنثٔير ًٔ َسٔعیذٔ بِ ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ثََيا َیِحٌَی بِ َلِیٕذ َحذَّ ُْ ًٔ أَبٔی  َلِیٔذ بِ ُْ  ًِ ٕص َع

ًٔ َُقَّ  ًِ ُمَعاؤیََة بِ ِتُط اِلَوَؾاةُ َؾأَِوَصی َوکَاىَِت َع ًِ َحرَضَ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َؤػيَُّتُط َعلَی َة َع

ًِ َزکَاتٔطٔ فٔی َحَیاتٔطٔ  اَرّة لَٔنا َتَزَک ٔم  نَٔتأب اہللٔ کَاىَِت َنؿَّ

ن د ، اعمفہی نب رضحت رقہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانی
ل

 

ج
ن د  نب ایب 

ل

 

ج
ش، 

جلب 

ر، ہیقب، ایب 

رفامای سج یک فافت اک فتق رقبی وہ وت اس ےن فتیص یک افر اس یک فتیص اتکب اہلل ےک وماقف یھت وت زدنی ںیم اس ےن وج زاکة 

 رتک یک ہی فتیص اس اک افکرہ نب اجےئ ی۔

ن د ، اعمفہی نب رضحت رقہٰییحی  :  رافی
ل

 

ج
ن د  نب ایب 

ل

 

ج
ش، 

جلب 

 نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر، ہیقب، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدنی ںیم رخچ ےس یلیخب افر ومت ےک فتق وضفؽ رخیچ ےس اممتعن

 ؿفوتیصں اک ایب :   ابب

 زدنی ںیم رخچ ےس یلیخب افر ومت ےک فتق وضفؽ رخیچ ےس اممتعن



 

 

     863    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ُشیک، عنارہ بً قعكاع بً طبرمہ، ابوزرعہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَيَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َجاَئ َحذَّ ًِ أَبٔی ُزِرَعَة َع ًٔ ُطبِرَُمَة َع ًٔ اِلَكِعَكأع بِ ًِ عَُناَرَة بِ یْک َع ا َُشٔ

 ٔ ِْىٔی َما َحلُّ اليَّأض ٔمىِّی ب َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ ىَبِّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ِحَبةٔ َرُجْل إ ًٔ الؼُّ َؾَكاَل َنَعِه َوأَبٔیَک  ُحِش

ًِ َقاَل ثُهَّ  َک َقاَل ثُهَّ َم ًِ َقاَل ثُهَّ أُمُّ َک َقاَل ثُهَّ َم ًِ َقاَل ثُهَّ أُمُّ َک َقاَل ثُهَّ َم ٌَّ أُمُّ
َ ًِ  َلتَُيبَّأ ِْىٔی یَا َرُسوَل اہللٔ َع أَبُوَک َقاَل ىَبِّ

ُم ؾٔیطٔ َقاَل َنَعِه َواہللٔ ـَ أََتَؼذَّ ََ  َمأَی َنِی َم َوأَىَِت َػٔحیْح َطحٔیْح َتأُِمُل اِلَعِیَع َوَتَخاُف اِلَؿرِقَ َو ٌِ َتَؼذَّ ٌَّ أَ َ َلتَُيبَّأ

صَِت  ٌِ َِّکٔ ٔ ٌٕ َوصَُو َلُضِه َوإ ٌٕ َوَمأَی لُٔؿََل َّی إَٔذا بََلَػِت َنِؿُشَک َصا صَُيا ُقِلَت َمأَی لُٔؿََل  تُِنضِٔل َحً

نب اقعقع نب ربشہم، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی رمد یبن یک دخث  ںیم احرض  اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، امعرہ

وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ےھجم اتبےیئ ہک نسح  تبح یک فہج ےس ولوگں اک ھجم رپ ایک قح ےہ؟ آپ ےن رفامای یج اہں ریتے 

 ےس زایدہ قح ےہ ک ےن اگل رھپ سک اک؟ رفامای رھپ یھب امں اک وبال رھپ سک اک؟ رفامای رھپ ابپ یک مسق ےھجت اتب دای اجےئ اگ ریتی امں اک ھجت رپ بس

یک  یھب امں اک وبال رھپ سک اک رفامای ابپ اک وبال اے اہلل ےک رنکؽ ےھجم اتبےیئ ہک اےنپ امؽ ںیم ےس ےسیک دصہق رکفں رفامای یج اہں اہلل

 ھجت ںیم امؽ یک رحص وہ، ےھجت زدنی یک ادیم وہ افر رقف اک وخػ وہ ایسی احتل ںیم دصہق مسق ےھجت رضفر اتب دای اجےئ اگ وت دنترتس وہ

رک افر دصہق ںیم اتریخ ہن رک اہیں کت ہک بج ریتی رفح اہیں )قلح ںیم( چنہپ اجےئ وت ےہک ہک ریما امؽ الفں ےک ےیل ےہ افر الفں 

 ۔ےک ےیل احالہکن فہ اؿ اک وہاکچ ےہ وخاہ ےھجت دنسپ ہن وہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی، امعرہ نب اقعقع نب ربشہم، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 زدنی ںیم رخچ ےس یلیخب افر ومت ےک فتق وضفؽ رخیچ ےس اممتعن

     864    حذیث                               جلذ دوو  :  ذجل



 

 

ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، جزیز بً عثناٌ، عبذالزحنً بً میرسہ، جبير بً نؿير، حرضت برس بً ححاد  :  راوی

 َقشی

ٌَ أَىِبَ  ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ َحذَّ ًِ ُجَبيِر َة َع ًُ َمِیرَسَ ًٔ بِ ثَىٔی َعِبُذ الزَِّحَن ٌَ َحذَّ ًُ عُِثَنا یزُ بِ أَىَا َْحٔ

 ُ طٔ ث َه فٔی َنؿِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔشیِّ َقاَل بَزََم الئَّيیُّ َػل إغ اِلرُقَ ًٔ َجحَّ ًِ برُِسٔ بِ ٕ َع ًٔ نَُؿيِر بَّابََة َوَقابِ َل هَّ َوَؿَع أُِػبَُعطُ الشَّ

ًِ ٔمِثٔل َصٔذظٔ َؾإَٔذا بََلَػِت َنِؿُشَک صَ  َلِكُتَک ٔم َْ ًَ آَدَو َوَقِذ  َّی ُتِعحٔزُنٔی ابِ ََٔی َحِلكٔطٔ ُقِلَت َيُكوُل اہللُ َعزَّ َوَجلَّ أَن ٔذظٔ َوأََطاَر إ

َذَقةٔ  ٌُ الؼَّ َّی أََوا ُم َوأَن  أََتَؼذَّ

دبعارلنمح نب رسیمہ، ریبج نب ریفن، رضحت  رس نب اجحج رقیش رفامےت ںیہ ہک یبن  اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، رجری نب امثعؿ،

رکاتکس  ےن اینپ یلیھتہ ںیم اکتھترا رھپ اینپ اہشدت یک ایلگن اس رپ رھک رک رفامای اہلل زعفلج رفامےت ںیہ آدؾ اک اٹی ےھجم اہکں اعزجف ےب سب

ا ایک ےہ رھپ بج ریتا اسسن اہیں چنہپ اجات ےہ افر آپ ےن قلح یک رطػ ااشرہ ےہ احالہکن ںیم ےن ھجت وک ایسی یہ زیچ )ینم( ےس دیپ

 ایک وت وت اتہک ےہ ںیم دصہق رکات وہں اب دصہق رکےن اک فتق اہکں راہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، رجری نب امثعؿ، دبعارلنمح نب رسیمہ، ریبج نب ریفن، رضحت  رس نب اجحج رقیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہتیئ امؽ یک فتیص

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص

     865    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اٌ بً عيييہ، زہزی، عابز بً حرضت سعذہظاو بً عنار، حشين بً حشً مزوزی، سہل ، سؿی :  راوی

ًُ عَُييِ  ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًٔ اِلَنزَِوزٔیُّ َوَسِضْل َقالُوا َحذَّ ًُ اِلَحَش إر َواِلُحَشيُِن بِ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔ َحذَّ ًِ َعأمز ًِ الزُّصِزٔیِّ َع َيَة َع



 

 

ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َمزِٔؿُت َعاَو اِلَؿِتٔح حَ  ًٔ َسِعٕذ َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾُكِلُت أَِی بِ َّی أَِطَؿِیُت َعلَی اِلَنِؤت َؾَعاَدنٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ً

ََ قُ  ُم بُٔثلُثَِی َمأَی َقاَل  ََّ ابَِيْة َٔی أََؾأََتَؼذَّ ٔ َّ َنثٔيّرا َوَلِیَص َیزٔثُىٔی إ ٌَّ َٔی َما ٔ ُ َقاَل َرُسوَل اہللٔ إ ِْ
لُُث ِلُت َؾالظَّ ََ ُقِلُت َؾالثُّ

ٌَ اليَّ  ُؿو ٌِ َتَذَرصُِه َعاَلّة یََتَهؿَّ ًِ أَ يِْر ٔم َْ ٌِ َتَذَر َوَرثََتَک أَغِئَیاَئ  لُُث َنثٔيْر أَ لُُث َوالثُّ  اَض َقاَل الثُّ

 ےک اسؽ امیبر اشہؾ نب امعر، نیسح نب نسح رمفزی، لہس ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اعرب نب رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک ںیم حتف ہکم

وہا اہیں کت ہک ومت ےک رقبی وہایگ وت اہلل ےک رنکؽ ےن ریمی ایعدت ےک ےیل رشتفی الےئ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

رنکؽ ریمے اپس تہب اس امؽ ےہ افر ریما فارث اکی یٹیب ےک العفہ وکیئ ہ ںی وت ایک ںیم اانپ دف اہتیئ امؽ دصہق رک دفں ؟ رفامای ہ ںی 

ف ںیم ےن رعض ایک رھپ آداھ دصہق رک دفں ؟ رفامای آداھ یھب ث  رک۔ ںیم ےن رعض ایک رھپ اہتیئ دصہق رفامای اہتیئ دصہق ث  رک

 رکےتکس وہ افر اہتیئ یھب تہب ےہ مت اےنپ فاروثں وک امدلار افر ولوگں ےس ینغتسم وھچڑف ہی اس ےس رتہب ےہ ہک مت اؿ وک اتحمج وھچڑف ہک

 الیھپےت رھپںی ۔فہ ولوگں ےک اسےنم اہ ھت 

 اشہؾ نب امعر، نیسح نب نسح رمفزی، لہس ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اعرب نب رضحت دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص

     866    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، كلحہ بً عنز، علاء، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل  ًِ َعَلإئ َع ًٔ َعِنزٕو َع ًِ كَِلَحَة بِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َحذَّ َعَلِیطٔ  َرُسوُل اہللٔ َػل

َم َعَلِیهُِه عِٔيَذ َوَؾاتٔهُِه بُٔثلُٔث أَِمَواکٔهُِه زٔیَاَدّة َکهُِه فٔی أَِعَناکٔهُِه  ٌَّ اہللَ َتَؼذَّ ٔ َه إ  َوَسلَّ

یلع نب دمحم، فعیک، ،ہحل نب رمع، اطعء، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اہلل ےن اہمتری فافت ےک فتق مت رپ 



 

 

 را اہتیئ امؽ دصہق رفامای اتہک مت اےنپ اامعؽ ریخ ںیم ااضہف رکوکس۔اہمت

 یلع نب دمحم، فعیک، ،ہحل نب رمع، اطعء، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 اہتیئ امؽ یک فتیص

     867    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ػالح بً محنذ بً یحٌٰی بً سعیذ، عبذاہلل بً موسی، مبارک بً حشاٌ، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

 ًُ ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ٌُ َحذَّ ا ًٔ َسٔعیٕذ اِلَكلَّ ًٔ َیِحٌَی بِ ًُ ُمَحنَّذٔ ب ثََيا َػالُٔح بِ ًِ ىَاؾٕٔع َحذَّ ٌَ َع ا ًُ َحشَّ ُموَسی أَىَِبأَىَا ُمَباَرُک بِ

ًِ َلَک َو  ٌٔ َلِه َتهُ ًَ آَدَو اثَِيَتا َه یَا ابِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ احَٔذْة ٔمِيُضَنا َجَعِلُت َلَک َع

ِذُت بَٔهَو  َْ ًِ َمالَٔک حٔيَن أَ أئ أََجلَٔک َنٔؼيّبا ٔم ـَ َزَک بٔطٔ َوأَُزنَِّیَک َوَػََلةُ عَٔبادٔی َعَلِیَک َبِعَذ اِنكٔ  نَٔک ْٔلُكَضِّ

اصحل نب دمحم نب ٰییحی نب دیعس، دبعاہلل نب ومیس، ابمرک نب اسحؿ، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای 

اھت اکی ریتا اسسن رفےتک فتق ریتے امؽ ںیم اکی )اہتیئ( ہصح ریتے اایتخر ںیم اے آدؾ ےک ےٹیب دف زیچفں ںیم ریتا ھچک قح ہن 

رک دای اتہک ںیم ےھجت اس ےک ذرہعی اپک افر اصػ رکفں افر دفرسی زیچ ریمے دنبفں اک ریتی امنز انجزہ ریتی رمع وپری وہےن ےک 

 دعب۔

 نب اسحؿ، انعف، رضحت انب رمعاصحل نب دمحم نب ٰییحی نب دیعس، دبعاہلل نب ومیس، ابمرک  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہتیئ امؽ یک فتیص

     868    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 وہ، حرضت ابً عباضعلی بً محنذ، ونیع، ہظاو بً رع :  راوی

ًٔ َعبَّإض َقاَل َودٔدِ  ًِ ابِ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َحذَّ وا ٔم ُـّ ٌَّ اليَّاَض َغ ُت أَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََٔی الزُّبُٔع ْٔلَ لُٔث إ لُُث َنبٔيْر أَِو َنثٔيرْ الثُّ  َه َقاَل الثُّ

یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک ےھجم دنسپ ےہ ہک ولگ فتیص رکےن ںیم اہتیئ ےس مک رک ےک 

 وچاھتیئ وک اایتخر رکںیل اس ےیل ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای اہتیئ زایدہ ےہ ای اہتیئ ڑبا ےہ۔

 دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت انب ابعس یلع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فارث ےک ےیل فتیص درتس ہ ںی ۔

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فارث ےک ےیل فتیص درتس ہ ںی ۔

     869    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، سعیذ بً ابی رعوبہ، قتادہ، طہز بً حوطب، عبذالزحنً بً غيه، حرضت  :  راوی

 عنزو بً ْارجہ

وبََة عَ  ًُ أَبٔی رَعُ ٌَ أَىَِبأَىَا َسٔعیُذ بِ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ َحِوَطٕب َع ٔ بِ ًِ َطِضز ًِ َقَتاَدَة َع

َلَبُضِه َوصُ  َْ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ارَٔجَة أَ َْ  ًٔ ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ َغِيٕه َع ًٔ بِ ٌَّ َراحَٔلَتطُ َعِبٔذ الزَِّحَن ٔ َو َعلَی َراحَٔلتٔطٔ َوإ



 

 

ٌَّ لَُػاَمَضا َلیَ  ٔ ًِ اِلنٔيَرأث َؾََل یَحُوُز لَٔوارٕٔث َلَتِكَؼُع بٔحٔزَّتَٔضا َوإ ٌَّ اہلَل َقَشَه لٔکُلِّ َوارٕٔث َنٔؼيَبُط ٔم ٔ ٔشیُل بَيَِن َنتٔفَیَّ َقاَل إ

َّی َغيَِر َمَوالٔیطٔ ؾَ  ٔ أَبٔیطٔ أَِو َتَوَ ََٔی غَيِر ًِ ادَّعَی إ ٔ اِلَحَحزُ َوَم أغ َولِٔلَعاصٔز ْة اِلَوَلُذ لِٔلَٔفَ َيُة اہللٔ َواِلَنََلئَٔهةٔ َواليَّأض َعَلِیطٔ َلِع َؤػیَّ

ْف  ََ رَصِ ََ َعِذْل أَِو َقاَل َعِذْل َو ْف َو ََ يُِكَبُل ٔمِيُط رَصِ  أَِجَنٔعيَن 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رہش نب وحبش، دبعارلنمح نب منغ، رضحت رمعف نب اخرہج رفامےت ںیہ 

اینپ نکاری رپ نکار وہ رک ولوگں وک ہبطخ اراشد رفامای اس فتق فہ نکاری اگجیل رک ریہ یھت افر اس اک اعلب ریمے دفونں  ہک یبن ےن

ومڈنویھں ےک درایمؿ ہہب راہ اھت۔ آپ ےن رفامای اہلل ےن ریماث ںیم رہ فارث اک ہصح رقمر رفام دای ےہ ذہلا یسک فارث ےک ےیل 

ےلم اگ سج ےک اکنح ای کلم ںیم اس ہچب یک امں وہی وج اےنپ ابپ ےک العفہ یک رطػ اینپ ةسن  فتیص درتس ہ ںی افر ہچب اس وک

رکے ای وج الغؾ اےنپ آاقؤں ےک العفہ یسک افر یک رطػ اینپ ةسن رکے وت اس رپ اہلل یک افر رفوتشں یک افر امتؾ ااسنونں یک تنعل 

 ےہ ہن اس اک رفض وبقؽ وہاگ ہن لفن۔

 نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رہش نب وحبش، دبعارلنمح نب منغ، رضحت رمعف نب اخرہجاوبرکب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فارث ےک ےیل فتیص درتس ہ ںی ۔

     870    حذیث                               دوو جلذ  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، ُشحبیل بً مشله، حرضت ابوامامہ باہلی :  راوی

نٔیُّ َس  ََ ًُ ُمِشلٕٔه اِلَخِو ِحبٔیُل بِ ثََيا ُُشَ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ أَبَا أَُماَمَة اِلَباصٔلٔیَّ  نِٔعُت َحذَّ

ٌَّ اہللَ  ٔ ٔة اِلَوَدأع إ ِلبَتٔطٔ َعاَو حٔحَّ ُْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل فٔی  طُ َؾََل َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل  َقِذ أَِعَلي کُلَّ ذٔی َحٓلٕ َحكَّ

َة لَٔوارٕٔث   َؤػیَّ

 اولداع ےک اسؽ ہی انس اہلل ےن اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رش

ت

ا
  
ة
لیبح نب ملسم، رضحت اوباامہم ابیلہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 



 

 

 رہ دقحار وک اس اک قح دے دای ذہلا فارث ےک ےیل یسک مسق یک فتیص درتس ہ ںی ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح نب ملسم، رضحت اوباامہم ابیلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فارث ےک ےیل فتیص درتس ہ ںی ۔

     871    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابز، سعیذ بً ابی سعیذ، حرضت اىص ہظاو بً عنار، محنذ بً طعیب، ابً طابور، عبذالزحنً بً یزیذ ، ابً ج :  راوی

 بً مالک

ًُ َیزٔیَذ  ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًٔ َطابُوَر َحذَّ ًُ ُطَعِیٔب بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ أَبٔی َحذَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ٕ َع ًٔ َجابٔز بِ

ًٔ َمالٕٔک َقا ًِ أَىَٔص بِ ثَُط َع َُّط َحذَّ َه َئشیُل َعلَیَّ لَُعابَُضا َسٔعیٕذ أَى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِّی َلَتِحَت ىَاَقٔة َرُسؤل اہللٔ َػل ٔن َل إ

َة لَٔوارٕٔث  ََ َؤػیَّ  ََ ُط أَ ٌَّ اہللَ َقِذ أَِعَلي کُلَّ ذٔی َحٓلٕ َحكَّ ٔ  َؾَشنِٔعُتُط َيُكوُل إ

 زیدی ، انب اجرب، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش، انب اشوبر، دبعارلنمح نب

وک  البہبش ںیم اہلل ےک رنکؽ یک افینٹن ےک ےچین اھت اس اک اعلب ھجم رپ ہہب راہ اھت انکتق ںیم ےن آپ وک ہی رفامےت انس اہلل ےن رہ دقحار

 اس اک قح ددیای وغر ےس ونس اب فارث ےک ےیل فتیص درتس ہ ںی ۔

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش، انب اشوبر، دبعارلنمح نب زیدی ، انب اجرب، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اسن نب امکل :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقض فتیص رپ دقمؾ ےہ۔



 

 

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 دقمؾ ےہ۔رقض فتیص رپ 

     872    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، ابی اسحل، حرضت علی :  راوی

ًِ َعلٓٔیٕ قَ  ًِ اِلَحارٔٔث َع ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ اَل َقَض َحذَّ ی َرُسوُل اہللٔ َػل

ًٕ َو  ٕة یُوصٔی بَٔضا أَِو َدیِ ًِ َبِعٔذ َؤػیَّ ُؤىََضا ٔم ًٔ َقِبَل اِلَؤػیَّةٔ َوأْمُتَْن َترِقَ یِ َه بٔالذَّ ٌَ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ بَىٔی اِْلُوِّ َلَيَتَواَرثُو ٌَّ أَِعَیا ٔ إ

ٔت  ٌَ بَىٔی اِلَعَلَّ  دُو

، ایب ااحسؼ ، رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ہلصیف رفامای رقض فتیص رپ دقمؾ ےہ افر مت یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ

 وییص )اس دنی وک فتیص ےک دعب ذرک ایک اس ےس ہی الزؾ ہ ںی آات ہک اس اک درہج یھب دعب ںیم ےہ ہکلب 

ت

زپےتھ وہ نم دعب فین ا

 یقیقح اھبیئ فارث وہں ےگ العاقیئ اھبیئ فارث ہن وہں ےگ۔فتیص یک اتیمہ ےک شیپ رظن فتیص وک دقمؾ رفامای افر 

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ایب اقحس، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجفتیص ےیک ریغب رماجےئ اس یک رطػ ےس دصہق رکان

 اک ایبؿ فوتیصں :   ابب

 وجفتیص ےیک ریغب رماجےئ اس یک رطػ ےس دصہق رکان

     873    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومزواٌ ، محنذ بً عثناٌ، عبذالعزیز بً ابی حازو، عَلء بً عبذالزحنً، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ًُ عُِثَنا ُذ بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا ًِ أَبٔیطٔ َحذَّ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ اِلَعََلٔئ بِ ٕ َع ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ٌَ اِلُعِثَنانٔیُّ َحذَّ

ٌَّ أَبٔی َماَت َوَتَزَک  ٔ َه َقاَل إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُجَّل َسأََل َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ َّ َولَ  َع ٌِ َما ُ َعِيُط أَ ِه یُؤؾ َؾَضِل یُهََفِّ

ِقُت َعِيُط َقاَل َنَعِه   َتَؼذَّ

اوبرمفاؿ ، دمحم نب امثعؿ، دبعازعلزی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن اہلل ےک 

ا نکیل فتیص ہ ںی ہک وت ارگ ںیم اؿ یک رطػ ےس رنکؽ ےس درایتف ایک ہک ریمے فادل اک ااقتنؽ وہایگ افر اوہنں ےن امؽ وھچڑ

 دصہق رکفں وت اؿ ےک انگوہں اک افکرہ وہاگ آپ ےن رفامای یج اہں ۔

 اوبرمفاؿ ، دمحم نب امثعؿ، دبعازعلزی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 وجفتیص ےیک ریغب رماجےئ اس یک رطػ ےس دصہق رکان

     874    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسحل بً ميؼور، ابواسامہ، ہظاو بً رعوہ، او النوميين حرضت عائظہ :  راوی

ًُ َم  ثََيا إِٔسَحُل بِ َّ َحذَّ ٌَّ َرُجَّل أَتَی الئَّيیَّ َػل ًِ َعائَٔظَة أَ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ی اہللُ ِيُؼوٕر َحذَّ

َنِت َلَتَؼذَّ  ِّی أَُهيَُّضا َلِو َتکَلَّ ٔن ِّی اِؾُتلَٔتِت َنِؿُشَضا َوَلِه تُؤؾ َوإ ٌَّ أُم ٔ ِقُت َعِيَضا َؤََی أَِجْز َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل إ ٌِ َتَؼذَّ ٔ َقِت َؾَلَضا أَِجْز إ

 َقاَل َنَعِه 

ااحسؼ نب وصنمر، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک 

ا امگؿ ےہ ہک ارگ اوکن ابت رکےن اک ھچک ومعق اتلم وت فہ رضفر ہک ریمی فادلہ اک دؾ ااچکن ٹھگ ایگ افر فہ ھچک فتیص ہن رکںیکس افر ریم

دصہق رکںیت وت ارگ ںیم اؿ یک رطػ ےس دصہق رکفں وت اؿ وک وثاب ےلم اگ افر ایک ےھجم یھب اس اک وثاب ےلم اگ آپ ےن رفامای یج اہں 



 

 

 ۔

 اقحس نب وصنمر، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل ےک اراشد افر وجاندار وہ وت فہ میتی اک امؽ دوتسر ےک وماقف اھکاتکس ےہ یک ریسفت

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

  ےہ یک ریسفتاہلل ےک اراشد افر وجاندار وہ وت فہ میتی اک امؽ دوتسر ےک وماقف اھکاتکس

     875    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً ازہز، روح بً عبادہ، حشين معله، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ :  راوی

ثََيا حَُشيِْن  ًُ عَُباَدَة َحذَّ ثََيا َرِوُح بِ ٔ َحذَّ ًُ اِْلَِزَصز ثََيا أَِحَنُذ بِ ٔ َقاَل َجاَئ  َحذَّ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ اِلُنَعلُِّه َع

ّْا َوَلِیَص َٔی َماْل َؤَی یَتٔیْه َلُط َم  ََ أَٔجُذ َطِی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل  ََٔی الئَّيیِّ َػل ًِ َمأل یَتٔینَٔک َغيَِر َرُجْل إ اْل َقاَل کُِل ٔم

ٕف  ََ َتئی َماَلَک بَٔنالٔطٔ ُمرِسٔ َّ َقاَل َوأَِحٔشبُُط َقاَل َو ََ ُمَتأَثِّٕل َما  َو

ادمح نب ازرہ، رفح نب ابعدہ، نیسح ملعم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک اکی رمد یبن یک دخث  

افر ریمی رپفرش ںیم اکی میتی ےہ اس اک امؽ ےہ آپ ےن رفامای  ںیم احرض وہا افر رعض ایک ریمے اپس وکیئ زیچ ہ ںی ہن ھچک امؽ ےہ

 اےنپ میتی ےک امؽ ںیم ےس اھک ےتکس وہ رشبہکیط ارساػ ف وضفؽ رخیچ ہن رکف افر اےنپ ےیل امؽ عمج رک ےک ہن روھک افر ریما امگؿ ےہ ہک ہی

 یھب رفامای ہک میتی ےک امؽ ےک ذرہعی اانپ امؽ اچبؤ یھب ث ۔

  ازرہ، رفح نب ابعدہ، نیسح ملعم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعصادمح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فراتث اک ایبؿ : ابب

 ریماث اک ملع ےنھکیس اھکسےن یک رتبیغ۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ےنھکیس اھکسےن یک رتبیغ۔ریماث اک ملع 

     876    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابزاہیه بً ميذر، حؿؽ بً عنزو بً ابی علاف، ابوزىاد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ أَ  ًُ عَُنَز بِ ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
ًِ أَبٔی صَُزیِزََة َحذَّ ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ ثََيا أَبُو الزِّىَادٔ َع بٔی اِلٔعَلأف َحذَّ

ائَٔف َوَعلُِّنوصَا َؾإٔ  ُنوا اِلََفَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یَا أَبَا صَُزیَِزَة َتَعلَّ ـُ اِلٔعِلٔه َوصَُو یُِيَسی َوصَُو أَ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َُّط نِٔؼ ُل ى وَّ

ًٔی ًِ أُمَّ  َطِیٕئ یُِيزَُع ٔم

اربا،می نب رذنر، صفح نب رمعف نب ایب اطعػ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اگ افر بس ےس ےلہپ فملس ےن رفامای اے اوبرہریہ ریماث ےک ااماؾ وھکیس افر اھکسؤ اس ےئل ہک ہی فصن ملع ےہ افر ہی الھب دای اجےئ 

 ریمی اث  ےس یہی ملع ااھٹای اجےئ اگ۔

 اربا،می نب رذنر، صفح نب رمعف نب ایب اطعػ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افالد ےک وصحں اک ایبؿ۔

 تث اک ایبؿفرا :   ابب



 

 

 افالد ےک وصحں اک ایبؿ۔

     877    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ابی عنز، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذاہلل بً محنذ بً عكیل، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

 ٌُ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ َعكٔیٕل َع ٔذ بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع بِ

َه َؾَكاَلِت  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ًٔ الزَّبٔیٔع بٔابَِيًَِی َسِعٕذ إ ٌٔ ابِ َقاَل َجائَِت اِمَزأَةُ َسِعذٔ بِ َيَتا َسِعٕذ  یَا َرُسوَل اہللٔ َصاَتا

ََّ عَ  ٔ ََ تُِيَهُح إ ٌَّ اِلَنزِأََة  ٔ َذ َجنٔیَع َما َتَزَک أَبُوصَُنا َوإ َْ ُضَنا أَ ٌَّ َعنَّ ٔ َّی ُقتَٔل َمَعَک یَِوَو أُحُٕذ َوإ لَی َمالَٔضا َؾَشَهَت َرُسوُل اہللٔ َػل

َّی أُىِزَٔلِت آَیُة اِلنٔيَرأث َؾَذَعا َر  َه َحً ًٔ الزَّبٔیٔع َؾَكاَل أَِعٔم ابَِيًَِی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ا َسِعٔذ بِ َْ َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُسوُل اہللٔ َػل

ِذ أَىَِت َما بَئیَ  ُْ ًَ َو ُن  َسِعٕذ ثُلُثَِی َمالٔطٔ َوأَِعٔم اِمَزأََتُط الثُّ

اہلل ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب رعیب یک اہیلہ ایکن دفونں دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبع

ویٹیبں وک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم الیئ افر رعض رکےن یگل اے اہلل ےک رنکؽ ! ہی دعس یک دف ایٹیبں ںیہ 

 ےہ افر زلیک اک اکنح ہ یھ وہات ےہ بج وج گنج ادح ںیم دیہش وہےئ اےکن فادل ےن وج امؽ وھچڑا اھت بس اک بس اےکن اچچ ےن ےل ایل

اےکس اہ ھت ھچک امؽ )زویر( یھب وہ۔ ہی نس رک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ اہیں کت ہک آتی ریماث انزؽ 

دے دف افر اس یک اہیلہ وک  وہیئ وت اہلل ےک رنکؽ ےن دعس نب رعیب ےک اھبیئ وک الب رک رفامای دعس یک دفونں ویٹیبں وک ااکس دف اہتیئ امؽ

 آوھٹاں ہصح دے دف افر ابیق مت ےل ول۔

 دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿفراتث اک ایب :   ابب

 افالد ےک وصحں اک ایبؿ۔



 

 

     878    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، ابی قیص، حرضت ہذیل بً ُشحبیل :  راوی

ًِ أَبٔی َقِیٕص اِْلَِودٔیِّ  ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ََٔی  َحذَّ ِحبٔیَل َقاَل َجاَئ َرُجْل إ ًٔ ُُشَ ًِ اِلُضزَیِٔل بِ َع

ٕت ْٔلَ  ِْ ُ ًٕ َوأ ًِ ابَِيٕة َوابَِيةٔ ابِ ًٔ َربٔیَعَة اِلَباصٔلٔیِّ َؾَشأََلُضَنا َع ٌَ بِ ـُ أَبٔی ُموَسی اِْلَِطَعزٔیِّ َوَسِلَنا ِؼ ََ لَٔٔلبَِئة اليِّ ٕ َؾَكا ٕب َوأُٓو

ٔت َوا ِْ ََ َؾَكاَل َعِبُذ اَوَما بَئَی َؾلِْٔلُ بََرُظ بَٔنا َقا ِْ ًَ َمِشُعودٕ َؾَشأََلُط َوأَ تَی الزَُّجُل ابِ
َ ًَ َمِشُعودٕ َؾَشيَُتابُٔعَيا َؾأ ہللٔ َقِذ ئِٔت ابِ

َّی اہللُ َعلَ  ًَ َوَکٔهىِّی َسأَِقٔضی بَٔنا َقَضی بٔطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ اِلُنِضَتٔذی بَِيةٔ َؿَلِلُت إّٔذا َوَما أَىَا ٔم َٔ ـُ َو َه لَٔٔلبَِئة اليِِّؼ ِیطٔ َوَسلَّ

ٔت  ِْ لَُثئِن َوَما بَئَی َؾلِْٔلُ ُذُض َتهِنَٔلَة الثُّ ًٔ الشُّ بِ َٔ  ا

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ایب  سی، رضحت ذہلی نب رشلیبح ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش اوبومیس ارعشی افر املسؿ نب رہعیب 

اکی صخش رماجےئ افر اکی یٹیب اکی وپ  اکی یگس  نہ وھچڑ اجےئ وت ویکرکن میسقت وہی؟ دفونں ےن اہک ےک اپس آای افر وپاھچ ارگ 

 فصن امؽ یٹیب وک ےلم اگ افر ابیق یگس  نہ وک نکیل مت دبعاہلل نب دوعسد ےک اپس اجؤ اؿ ےس یھب وپوھچ فہ یھب امہرے اس ھت وہ اج ےگنی رھپ

ےس یھب وپاھچ افر وج وجاب اوبومیس افر املسؿ ےن دای اھت فہ یھب ایبؿ ایک۔ انب دوعسد ےن اہک  فہ صخش انب دوعسد ےک اپس ایگ افر اؿ

 وک اٹھ ارگ ںیم ااسی مکح دفں وت رمگاہ وہایگ افر راہ اپےن فاولں ںیم ےس ہن راہ نکیل ںیم فہ مکح دفاگن وج یبن ےن دای ےہ۔ یٹیب وک آداھ وپ 

ی اکی ثلث فہ  نہ وک ےلم اگ۔ہصح دف ثلث وپرا رکےن ےئلیک افر وج

 

ئ عب ب

  ےچب 

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ایب  سی، رضحت ذہلی نب رشلیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دادایک ریماث ۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 دادایک ریماث ۔



 

 

     879    حذیث                               وجلذ دو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، طبابہ ، یوىص بً ابی اسحل، ابی اسحل، عنزو بً مینوٌ، حرضت معكل بً يشار مزنی :  راوی

ًُ أَبٔی إِٔسَحَل عَ  ثََيا یُوىُُص بِ ثََيا َطَبابَُة َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َمِعكٔٔل َحذَّ ٌٕ َع ًٔ َمِیُنو ًِ َعِنزٔو بِ ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع

ٕة ؾٔیَضا َجذ  َؾأَِعَل  ـَ ي ُتَٔی بََٔفٔ َه أ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َيَشإر اِلُنزَنٔیِّ َقاَل َسنِٔعُت الئَّيیَّ َػل  اُظ ثُلُّثا أَِو ُسُذّسابِ

، ایب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت لقعم نب اسیر زمین رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ  اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب ، ویسن نب ایب ااحسؼ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ریماث اک دقمہم آای اس ںیم دادایھب اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکس ےئل ثلث ای 

 دسس اک ہلصیف رفامای۔

 ویسن نب ایب اقحس، ایب اقحس، رمعف نب ومیمؿ، رضحت لقعم نب اسیر زمیناوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 دادایک ریماث ۔

     880    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوحاته، ابً كباع، ہظیه ، یوىص، حشً، حرضت معكل بً يشار :  ویرا

ًٔ َيَش  ًِ َمِعكٔٔل بِ ًٔ َع ًِ اِلَحَش ًِ یُوىَُص َع ثََيا صَُظِیْه َع بَّأع َحذَّ ًُ اللَّ ثََيا ابِ ثََيا أَبُو َحاتٕٔه َحذَّ إر َقاَل َقَضی َرُسوُل اہللٔ َحذَّ

َه فٔی  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُذضٔ َػل ٌَ ؾٔيَيا بٔالشُّ  َجٓذٕ کَا

اوباحمت، انب ابطع، میشہ ، ویسن، نسح، رضحت لقعم نب اسیر رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ںیم اکی 

 دادے ےئلیک دسس اک ہلصیف رفامای۔



 

 

 اوباحمت، انب ابطع، میشہ ، ویسن، نسح، رضحت لقعم نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دادی یک ریماث ۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 دادی یک ریماث ۔

     881    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ح، سعیذ بً سعیذ، مالک بً اىص، ابً طہاب، احنذ بً عنزو بً َسح، یوىص ، ابً طہاب، قبیؼہ بً ذویب،  :  راوی

 عثناٌ بً اسحل، حرضت ابً ذویب

 ًِ ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا یُوىُُص َع حٔ اِلنَِٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ ِ ًٔ الرسَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًٔ َحذَّ ًِ َقبٔیَؼَة بِ ثَطُ َع ًٔ ٔطَضإب َحذَّ ابِ

ًِ ذَُؤیِٕب ح و َحذَّ  َطَة َع ًٔ َِخَ ًٔ إِٔسَحَل بِ ٌَ بِ ًِ عُِثَنا ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ  ثََيا ُسَویُِذ بِ

یٔل َتِشأَلُُط ٔميَراثََضا َؾَكاَل َلَضا أَبُو بَ  ذِّ ََٔی أَبٔی بَِْکٕ الؼِّ ةُ إ ًٔ ذَُؤیِٕب َقاَل َجائَِت اِلَحذَّ َما َلٔک فٔی نَٔتأب اہللٔ َطِیْئ ِْکٕ َقبٔیَؼَة بِ

َّی أَِسأََل اليَّاَض  ّْا َؾاِرٔجعٔی َحً َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َطِی َؾَشأََل اليَّاَض َؾَكاَل اِلُنػٔيَرةُ  َوَما َعلِٔنُت َلٔک فٔی ُسئَّة َرُسؤل اہللٔ َػل

َّی اہللُ عَ  ُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًُ ُطِعَبَة َحرَضِ ًُ بِ ُذ بِ ُذَض َؾَكاَل أَبُو بَِْکٕ َصِل َمَعَک غَيِرَُک َؾَكاَو ُمَحنَّ َلِیطٔ َوَسلََّه أَِعَلاَصا الشُّ

ًُ ُطِعَبَة َؾأَِنَؿَذُظ َلَضا أَبُو بَِْکٕ ثُهَّ َجائَِت  ًِ َمِشَلَنَة اِْلَِنَؼارٔیُّ َؾَكاَل ٔمِثَل َما َقاَل اِلُنػٔيَرةُ بِ ی ٔم ةُ اِْلُِِخَ قَٔبٔل اِلَحذَّ

اُئ الَّٔذی ُقٔضیَ  ـَ ٌَ اِلَك ََٔی عَُنَز َتِشأَلُطُ ٔميَراثََضا َؾَكاَل َما َلٔک فٔی نَٔتأب اہللٔ َطِیْئ َوَما کَا ََّ لَٔػيِرٔٔک َوَما أَىَا بٔزَائٕٔذ  اِْلَٔب إ ٔ بٔطٔ إ

 ٔ ٌِ اِجَتَنِعُتَنا ؾ ُذُض َؾإٔ ًِ صَُو َذأک الشُّ ّْا َوَکٔه ائٔٔف َطِی َلِت بٔطٔ َؾُضَو َلَضافٔی اِلََفَ َْ  یطٔ َؾُضَو بَِيَيهَُنا َوأَیَُّتهَُنا 

ادمح نب رمعف نب رسح، ویسن ، انب اہشب، ہصیبق نب ذفبی، ح، دیعس نب دیعس، امکل نب اسن، انب اہشب، امثعؿ نب ااحسؼ ، رضحت 

ولاےن یک دروخاتس یک۔ اوبرکبےن رفامای انب ذفبی رفامےت ںیہ ہک اکی انین اوبرکب دصقی ےک اپس آیئ افر اؿ ےس اینپ ریماث د

اہلل یک اتکب ںیم ریتے ےئل وکیئ زیچ ہ ںی ےہ افر اہلل ےک رنکؽ یک تنس ںیم یھب ریتے ےئل وکیئ ہصح ریمے ملع ںیم ہ ںی۔ اس 



 

 

ےک اپس  فتق فاسپ یلچ اج اہیں کت ہک ولوگں ےس وپھچ ولں۔ آپ ےن ولوگں ےس وپاھچ۔ ریغمہ نب ہبعش ےن رفامای اہلل ےک رنکؽ

)اخوتؿ( آیئ یھت آپ ےن اےس اٹھ ہصح دالای وت اوبرکبےن رفامای اہمترے اس ھت افر یھب وکیئ وگاہ ےہ؟ وت دمحم نب ہملسم ااصنری 

ڑھکے وہےئ افر فیہ ابت رفامیئ وج ریغمہ نب ہبعش ےن رفامیئ بت اوبرکب ےن انین ےئلیک دسس اک ہلصیف رفام دای۔ رھپ رمع ےک اپس اکی 

افر اینپ ریماث ام یگ۔ آپ ےن رفامای اہلل یک اتکب ںیم ریتے ےئل ھچک یھب ہ ںی افر وج ہلصیف وہا اھت فہ ریتے العفہ ےئلیک اھت  دادی آیئ

 افر ریماث ےک وصحں ںیم وکیئ ااضہف ہ ںی رکاتکس اہتبل فیہ اٹھ ہصح ےہ ارگ مت دادی افر انین اس ںیم عمج وہ اجںیئ وت فہ مت دفونں ںیم

  افر مت ںیم وج یھب ایلیک وہ وت فہ اس ایلیک اک وہاگ۔میسقت وہاگ

ادمح نب رمعف نب رسح، ویسن ، انب اہشب، ہصیبق نب ذفبی، ح، دیعس نب دیعس، امکل نب اسن، انب اہشب، امثعؿ نب اقحس،  :  رافی

 رضحت انب ذفبی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 دادی یک ریماث ۔

     882    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً عبذالوہاب، مشله بً قتيبہ، ُشیک، لیث، كاؤض، حرضت ابً عباض :  راوی

ثَيَ  ًُ َعِبٔذ اِلَوصَّأب َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ٌَّ َرُسوَل َحذَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًِ كَاُوٕض َع ًِ َلِیٕث َع یٕک َع ًِ َُشٔ ًُ ُقتَِيَبَة َع ا َسِلُه بِ

ّة ُسُذّسا َث َجذَّ َه َورَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

رنکؽ یلص اہلل ہیلع  دبعارلنمح نب دبعاولاہب، ملسم نب ہبیتق، رشکی،  ثی، اطؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک

 فآہل فملس ےن دجہ وک ریماث ںیم اٹھ ہصح دالای۔

 دبعارلنمح نب دبعاولاہب، ملسم نب ہبیتق، رشکی،  ثی، اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الکہل اک ایبؿ ۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 الکہل اک ایبؿ ۔

     883    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، اسناعیل بً علیہ، سعیذ، قتادہ، ساله بً ابی جعذ، معذاٌ بً ابی كلحہ، عنز بً ْلاب  :  راوی

 حرضت معذاٌ بً ابی كلحہ

ًُ أَبٔی ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌَ  َحذَّ ًِ َمِعَذا ًٔ أَبٔی اِلَحِعذٔ َع ًِ َسالٔٔه بِ ًِ َقَتاَدَة َع ًِ َسٔعیٕذ َع َة َع ًُ عَُلیَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل ابِ ًٔ َطِيَبَة َحذَّ بِ

َلَبُضِه یَِوَو اِلحُُنَع  َْ ٔليّبا یَِوَو اِلُحُنَعةٔ أَِو  َْ أب َقاَو  ًَ اِلَخلَّ ٌَّ عَُنَز بِ ِّی أَبٔی كَِلَحَة اِلَیِعُنزٔیِّ أَ ٔن ةٔ َؾَحنَٔذ اہلَل َوأَثِىَی َعَلِیطٔ َوَقاَل إ

َّی اہللُ ٔ اِلکَََلَلٔة َوَقِذ َسأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَِمز ََٔیَّ ٔم ّْا صَُو أََصهُّ إ َه َؾَنا أَغَِلَى َٔی فٔی َطِیٕئ َواہللٔ َما أََدُع َبِعذٔی َطِی  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ٔ َما أَغَِلَى َٔی ؾٔیضَ  ـٔ الًَّٔی ىَزََلِت ف ِی ًَ بٔإِٔػَبٔعطٔ فٔی َجِئيی أَِو فٔی َػِذرٔی ثُهَّ َقاَل َیا عَُنزُ َتهِٔؿیَک آَیُة الؼَّ ی كََع
َّ ی آِٔخٔ ُسوَرةٔ ا َحً

 اليَِّشائٔ 

دعماؿ نب ایب ،ہحل اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیعس، اتقدہ، اسمل نب ایب دعج، دعماؿ نب ایب ،ہحل، رمع نب اطخب رضحت 

 رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ہعمج رفز ہبطخ ےئلیک ڑھکے وہےئ افر اہلل یک دمحفانثء ےک دعب رفامای دخبا ںیم اےنپ ایخؽ ںیم الکہل ےس زایدہ

ےن ےھجم  لکشم زیچ اےنپ دعب ہ ںی وھچڑراہ افر ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک قلعتم درایتف ایک اھت۔ آپ

 یسک زیچ ںیم اینت یتخس ہ ںی رفامیئ ینتج یتخس اس ےک قلعتم رفامیئ یتح ہک ریمے ہنیس ای یلسپ ںیم ایلگن امری رھپ رفامای اے رمع ےھجت

 رگویمں یک فہ آتی وج نکرۃ اسنء ےک آرخ ںیم انزؽ وہیئ اکیف ےہ۔

 نب ایب دعج، دعماؿ نب ایب ،ہحل، رمع نب اطخب رضحت دعماؿ نب ایب اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیعس، اتقدہ، اسمل :  رافی

 ،ہحل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 الکہل اک ایبؿ ۔

     884    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، سؿیاٌ ، عنزو بً مزہ، مزہ بً ُشاحبیل، عنز بً ْلاب حرضت مزہ بً  :  راوی

 ُشحبیل

ثَيَ  ٌُ َحذَّ ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َقا ٕذ َوأَبُو بَِْکٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ َحذَّ ًٔ ا َعِنزُو بِ ًِ ُمزََّة بِ ُمزََّة َع

َه بَيَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ یَهُو أب ثَََلْث َْلَ ًُ اِلَخلَّ احٔیَل َقاَل َقاَل عَُنزُ بِ ىَِیا َوَما َُشَ ًِ الذُّ ََٔیَّ ٔم ًَّ أََحبُّ إ َيُض

 ؾٔیَضا اِلکَََلَلُة َوالزِّبَا َواِلخََٔلَؾةُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ ، رمعف نب رمہ، رمہ نب رشالیبح، رمع نب اطخب رضحت رمہ نب رشلیبح رفامےت ںیہ ہک یلع نب دمحم، 

 دیسان رمع نب اطخب ےن رفامای نیت ابںیت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاضم  ےس ایبؿ رفام دےتی وت ےھجم ہی داین فاماہیف ےس

 اب افر الختف ۔زایدہ دنسپ اھت الکہل ر

 یلع نب دمحم، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ ، رمعف نب رمہ، رمہ نب رشالیبح، رمع نب اطخب رضحت رمہ نب رشلیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 الکہل اک ایبؿ ۔

     885    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ، محنذ بً ميهذر، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی



 

 

ًَ َعِبٔذ اہللٔ يَ  ًٔ اِلُنِيَهٔذرٔ َسنَٔع َجابَٔز بِ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ُل َمزِٔؿُت َؾأََتانٔی َرُسوُل اہللٔ ُكوَحذَّ

 َ أ ٌٔ َوَقِذ أُغِِٔمَ َعلَیَّ َؾَتَوؿَّ َه َيُعودُنٔی صَُو َوأَبُو بَِْکٕ َمَعُط َوصَُنا َمأطَیا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َػل  َرُسوُل اہللٔ َػل

ًِ َوُؿوئٔطٔ َؾُكِلُت  َّی ىَزََلِت آیَُة اِلنٔيَرأث فٔی آِٔخٔ اليَِّشأئ َؾَؼبَّ َعلَیَّ ٔم ـَ أَِقٔضی فٔی َمأَی َحً ـَ أَِػَيُع َنِی یَا َرُسوَل اہللٔ َنِی

َلّة َو َيِشَتِؿُتوىََک ُقِل اہللُ ُيِؿتٔیهُِه فٔی اِلکَََلَلٔة اِْلیَةَ  ٌَ َرُجْل یُوَرُث لََکَ ٌِ کَا ٔ  َوإ

ر، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ںیم امیبر وہا وت اہلل ےک رنکؽ ایعدت ےئلیک رشتفی الےئ۔ اشہؾ نب امعر، ایفسؿ، دمحم نب دکنم

اوبرکب آپ ےک اس ھت ےھت آپ دفونں دیپؽ آےئ اس فتق ھجم رپ ےب وہیش اطری یھت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 وہش آایگ افر( ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ! ںیم ایک رکفں اےنپ امؽ ےک فوض ایک افر اےنپ فوض اک ھچک اپین ھجم رپ ڈاال وت )ےھجم

 ً

ت

 لَا
َ ُث َکَ

َ
ٌ ن ُ ر

ُ
 

ج
َ
 َؿ ر

َ
ِإْؿ ک

َ
 ( قلعتم ےسیک ہلصیف رکفں ؟ اہیں کت ہک نکرۃ اسنء ےک آرخ ںیم ہی آتی ریماث انزؽ وہیئ )ف

 ہللاشہؾ نب امعر، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک الہ االسؾ رشمنیک ےک فارث نب ےتکس ںیہ ۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ایک الہ االسؾ رشمنیک ےک فارث نب ےتکس ںیہ ۔

     886    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، علی بً حشين، عنزو بً عثناٌ، حرضت اسامہ بً زیذ :  راوی

ًِ الزُّصِزٔیِّ عَ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّاحٔ َقا ًُ الؼَّ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ الِ َحذَّ ًِ َعِنزٔو ًِ َعلٔیِّ بِ ُحَشئِن َع

ََ َیزُٔث اِلُنِش  َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ًٔ َزیِٕذ َرَؾَعطُ إ ًِ أَُساَمَة بِ ٌَ َع ًٔ عُِثَنا ََ اِلکَأُفُ اِلُنِشلَٔه بِ  لُٔه اِلکَأُفَ َو

رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، یلع نب نیسح، 



 

 

 رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ وک اکرف یک افر اکرف وک املسمؿ یک ریماث ہ ںی ےلم ی۔

 نب زدیاشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ایک الہ االسؾ رشمنیک ےک فارث نب ےتکس ںیہ ۔

     887    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہلل بً وہب، یوىص، ابً طہاب، علی بً حشين، عنزو بً عثناٌ، حرضت اسامہ بً احنذ بً عنزو بً َسح، عبذا :  راوی

 زیذ

ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا یُوىُُص َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ حٔ َحذَّ ِ ًٔ الرسَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ َُّط َحذَّ ًٔ اِلُحَشئِن أَى ًِ َعلٔیِّ بِ َع

ٌَّ َعنِ  ثَُط أَ َّطُ َقاَل یَا َرُسوَل اہللٔ أََتِيزُٔل فٔی َدارَٔک بَٔنهََّة قَ َحذَّ ًٔ َزیِٕذ أَى ًِ أَُساَمَة بِ بََرُظ َع ِْ ٌَ أَ ًَ عُِثَنا اَل َوصَِل َتَزَک َلَيا زَو بِ

ٌَ َعكٔیْل َورَٔث أَبَا كَالٕٔب صَُو َوكَالْٔب َوَلِه َیزِٔث َجِعََفْ  ًِ رٔبَإع أَِو دُوٕر َوکَا ٌَ  َعكٔیْل ٔم َُّضَنا کَاىَا ُمِشلَٔنئِن َوکَا ّْا ْٔلَى ََ َعلٔی  َطِی َو

ًُ اِلکَأُفَ َقاَل أَُساَمُة َقا ََ َیزُٔث اِلُنِدٔم ًِ أَِجٔل َذلَٔک َيُكوُل  ٌَ عَُنزُ ٔم ًٔ َؾکَا یِ َّی اہللُ َعكٔیْل َوكَالْٔب کَأُفَ َل َرُسوُل اہللٔ َػل

ََ َیزُٔث الِ  َه  ََ اِلکَأُفُ اِلُنِشلَٔه َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ُنِشلُٔه اِلکَأُفَ َو

ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی ےن رعض ایک اے 

لیقع ےن امہرے ےئل وکیئ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ہکم ںیم اےنپ رھگ رشتفی ےل اجںیئ ےگ۔ آپ ےن رفامای 

رھگ ای اکھٹہن وھچڑا یھب ےہ؟ افر اوباطبل ےک فارث لیقع افر اطبل ےنب ےھت افر رفعج افر یلع وک اوباطبل یک ریماث ہ ںی ا ی اس 

 ےک ااقتنؽ ےک فتق ہی دفونں رضحات املسمؿ ےھت افر لیقع افر اطبل اکرف ےھت ایس ےئل رضحت رمع رفامےت ےھت 

ت

ےئل ہک اوباطل 

فر اکرف ہک اامیؿ فاال اکرف اک فارث ہ ںی اتنب۔ افر ااسہم رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ اکرف اک ا

 املسمؿ اک فارث ہ ںی وہاگ۔



 

 

 ہم نب زدیادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ایک الہ االسؾ رشمنیک ےک فارث نب ےتکس ںیہ ۔

     888    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، ْالذ بً زیاد، مثىی بً ػباح، طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾمحنذ بً رمح، ابً لہیعہ :  راوی

 ِْ بَّاحٔ أَ ًَ الؼَّ ٌَّ اِلُنَثىَّی بِ ًٔ َیزٔیَذ أَ الٔذٔ بِ َْ  ًِ ًُ َلضٔیَعَة َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا ابِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ بََرُظ َع

 ٌَّ ٔ أَ ظ ًِ َجذِّ ََ یََتَواَرُث أَصُِل ٔملََّتئِن أَبٔیطٔ َع َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوَل اہللٔ َػل

دمحم نب رحم، انب ہعیہل، اخدل نب زاید، ینثم نب ابصح، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص 

 دونیں فاےل اکی دفرسے ےک فارث ہ ںی وہےتکس ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دف )ادایؿ( 

 دمحم نب رحم، انب ہعیہل، اخدل نب زاید، ینثم نب ابصح، بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالء یک ریماث ۔

 اک ایبؿفراتث  :   ابب

 فالء یک ریماث ۔

     889    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، حشين، عنز بً طعیب، رباب بً حذيؿہ، ابً سعیذ بً سہه، بيت معنز، حرضت  :  راوی

 عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ

ًُ أَبٔی َطِيَبةَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ َقاَل َتزَوَّ  َحذَّ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ ثََيا حَُشيِْن اِلُنَعلُِّه َع ثََيا أَبُو أَُساَمَة َحذَّ َد َحذَّ

َة َؾَوَلَذِت َلطُ ثَََلثَّة َؾُتوُ  ٕ اِلُحَنحٔیَّ ًٔ َسِضٕه أُوَّ َوائٕٔل بِٔيَت َمِعَنز ًٔ َسٔعیٔذ بِ ًُ حَُذِيَؿَة بِ ُضِه َؾَورٔثََضا بَيُوصَا َربَاُب بِ ؾَِّیِت أُمُّ

 َ ٌٔ َعِنَوإض َؾَورٔث اؤ َؾَناتُوا فٔی كَاعُو ََٔی الظَّ ًُ اِلَعأؾ إ َد بٔضِٔه َعِنزُو بِ َئ َمَوالٔیَضا َؾََخَ ََ ا رٔبَاّعا َوَو ٌَ َعَؼبََتُضِه َؾَلنَّ ُضِه َعِنزُو َوکَا

 ٕ ًُ اِلَعأؾ َجاَئ بَيُو َمِعَنز ًِ َرُسؤل  َرَجَع َعِنزُو بِ ََٔی عَُنَز َؾَكاَل عَُنزُ أَِقٔضی بَِيَيهُِه بَٔنا َسنِٔعُت ٔم تٔضِٔه إ ِْ ُ ٔئ أ ََ یَُخأػُنوىَطُ فٔی َو

ًِ کَا َز اِلَوَلُذ َواِلَوالُٔذ َؾُضَو لَٔعَؼبَتٔطٔ َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َسنِٔعُتطُ َيُكوُل َما أَِْحَ َلَيا بٔطٔ َوَنَتَب َلَيا بٔطٔ ٌَ َقاَل َؾَكَضی اہللٔ َػل

ـَ َعِبُذ اِلَنلٔ  ٔ ی إَٔذا اِسُتِخل
َّ ًٔ ثَابٕٔت َوآَِخَ َحً ًٔ َعِوٕف َوَزیِذٔ بِ ًٔ بِ َِّی َمِوَّی َلَضا نَٔتابّا ؾٔیطٔ َطَضاَدةُ َعِبٔذ الزَِّحَن ٌَ تُُوف ًُ َمزَِوا ٔک بِ

ـَ  ٌَّ َذلَٔک اِلَك ََٔی َعِبذٔ اِلَنلٔٔک َؾأََتِيَياُظ َوَتَزَک أَِلفَِی دٔیَيإر َؾَبَلَػىٔی أَ َؾَعَيا إ ًٔ إِٔسَنٔعیَل َُفَ ََٔی صَٔظاؤ بِ َِّر َؾَخاَػُنوا إ اَئ َقِذ غُي

ٌَّ أَ  ََ ُيَظکُّ ؾٔیطٔ َوَما ُنِيُت أََری أَ أئ الَّٔذی  ـَ ًِ اِلَك ٌَّ صََذا ٔم ٌِ ُنِيُت َْلََری أَ ٔ َئة بََلَؼ َصَذا ِمَز أَصِٔل اِلَنٔذیبٔٔهَتأب عَُنَز َؾَكاَل إ

أئ َؾَكَضی َلَيا ؾٔیطٔ َؾَلِه ىَزَِل ؾٔیطٔ َبِعُذ  ـَ ٌِ َيُظهُّوا فٔی َصَذا اِلَك  أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، نیسح، رمع نب بیعش، رابب نب ذحہفی، انب دیعس نب مہس، تنب رمعم، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب 

ن ہ ےس اکنح ایک اےکن نیت ےٹیب زنیم افر امں ےک آزاد اعص رفامےت ںیہ ہک رابب نب ذحہفی نب دیعس 
 م
ة
نب مہس ےن اؾ فالئ تنب رمعم 

رکدہ الغومں یک فالء ےک فارث وہےئ۔ رھپ رمعف نب اعص اوکن ےل رک اشؾ آےئ ہی اطوعؿ ومعاس ںیم رم ےئگ وت رمعف اؿ ےک فارث 

 یک فالء ےئلیک دقمہم رکیل رضحت رمع ےک اپس آےئ۔ رمعےن وہےئ فہ اےکن ہبصع ےھت۔ بج رمعف فاسپ آےئ وت رمعم ےک ےٹیب اینپ  نہ

وک رفامای ںیم اہمترے ےئل فیہ ہلصیف رکفں اگ وج ںیم ےن یبن ےس انس۔ ںیم ےن آپ وک ہی رفامےت انس وج افالد وک لم اجےئ وت فہ اےکس ہبصع 

 امہرے قح ںیم رک دای افر امہرے ےئل اکی مکح انہم ےلم اگ وخاہ وکیئ وہ۔ دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ےن فالء اک ہلصیف

ھکل دای سج ںیم دبعارلنمح نب وعػ افر زدی نب تبن  افر رمفاؿ ہفیلخ انب وت اؾ فالئ اک ااقتنؽ وہایگ افر اس ےن اکی آزاد رکدہ الغؾ 

ہم اشہؾ نب اامسلیع ےک اپس ےل ےئگ وت اس ےن افر دف سہار ارشیف رتہک ںیم وھچڑی ےھجم االطع ا ی ہک رمع اک ہلصیف دبؽ دای ایگ۔ ہی دقم

ںیمہ دبعاکلمل ےک اپس جیھب دای مہ اس ےک اپس رضحت رمع اک اھکل وہا ہلصیف ےل ےئگ۔ ک ےن اگل ںیم اتھجمس اھت ہک اس ہلصیف ںیم یسک وک 

کش رکےن ےگل ںیہ رھپ اس ےن امہرے  کش ہن وہاگ افر ےھجم ہی ایخؽ ہن وہا ہک دمہنی فاولں یک ہی احتل وہیئگ ےہ ہک فہ اس ہلصیف ںیم



 

 

 قح ںیم اس اک ہلصیف رک دای رھپ مہ یہ اس رپ اقضب رےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، نیسح، رمع نب بیعش، رابب نب ذحہفی، انب دیعس نب مہس، تنب رمعم، رضحت دبعاہلل نب رمعف  :  رافی

 نب اعص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 فالء یک ریماث ۔

     890    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، عبذالزحنً بً اػبہانی، محاہذ بً ورداٌ، رعوہ بً زبير، او  :  راوی

 نوميين سیذہ عائظہال

ًِ َعبِ  ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ اِْلَِػَبَضانٔیِّ َع ًٔ بِ ٔذ الزَِّحَن

ًِ َعائَٔظةَ  ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ٌَ َع ًٔ َوِرَدا ًِ ىَِخَلٕة َؾَناَت َوَتَزَک  ُمَحاصٔٔذ بِ َه َوَقَع ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َمِوَّی لٔلئَّيیِّ َػل أَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِعُلوا ٔميَراثَُط َرُجَّل  ََ َحنامّٔی َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل َّ َوَلِه َیتِرُِک َوَلّذا َو َیتٔطٔ َما ًِ أَصِٔل ََقِ   ٔم

نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب ااہبصین، اجمدہ نب فرداؿ، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ےس اوبرکب 

 رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی آزاد رکدہ الغؾ وجھکر ےک درتخ ےس رگ رک رم ایگ افر اس ےن ھچک امؽ یھب وھچڑا افر ہن

 یھت ہن وکیئ رہتش دار وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک ریماث اس ےک اگؤں فاولں ںیم ےس یسک رمد وک ددیف۔اس یک افالد 

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب ااہبصین، اجمدہ نب فرداؿ، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم دیسہ  :  رافی

 اعہشئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 فالء یک ریماث ۔

     891    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

حهه ، عبذاہلل بً طذاد، بيت حنزہ ابوبْک بً ابی طيبہ، حشين بً علی، زائذہ، محنذ بً عبذالزحنً بً ابی لیلی،  :  راوی

 حرضت عبذاہلل بً طذاد

ًٔ َعِبٔذ الزَّحِ  ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًِ َزائَٔذَة َع ًُ َعلٓٔیٕ َع ثََيا حَُشيُِن بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ اِلَحَهٔه َع ًٔ أَبٔی َلِیلَی َع ًٔ بِ َن

 ًِ ادٕ َع ًٔ َطذَّ َی َو  َعِبٔذ اہللٔ بِ ََ طٔ َقاَلِت َماَت َمِو ادٕ ْٔلُمِّ ًٔ َطذَّ ُت ابِ ِْ ُ ًَ أَبٔی َلِیلَی َوهَٔی أ ْذ َيِعىٔی ابِ َتَزَک بِٔئت َحِنزََة َقاَل ُمَحنَّ

ـَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َماَلطُ بَِیىٔی َوبَيَِن ابَِيتٔطٔ َؾَحَعَل َٔی اليِِّؼ ـَ  ابَِيّة َؾَكَشَه َرُسوُل اہللٔ َػل ِؼ  َوَلَضا اليِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب یلیل، مکح ، دبعاہلل نب دشاد، تنب زمحہ رضحت دبعاہلل نب دشاد 

رکدہ الغؾ رم ایگ  زمحہ یک یٹیب ےس رفاتی رکےت ںیہ دمحم نب ایب یلیل ےن رفامای ہک ہی دشاد یک امں رشکی  نہ ںیہ رفام  ںیہ ہک ریما آزاد

اس ےن اکی یٹیب وھچڑی وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک امؽ ریمے افر اس یک یٹیب ےک درایمؿ میسقت رفامای آداھ 

 ےھجم دای افر آداھ اےس۔

نب دشاد، تنب زمحہ رضحت دبعاہلل نب اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب یلیل، مکح ، دبعاہلل  :  رافی

 دشاد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقلت وک ریماث ہن ےلم ی۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 اقلت وک ریماث ہن ےلم ی۔



 

 

     892    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، اسحل بً ابی ُفوہ، ابً طہاب، حنیذ بً عبذالزحنً بً عوف، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًِ ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ َوَة َع ًٔ أَبٔی َُفِ ًِ إِٔسَحَل بِ ًُ َسِعٕذ َع ِیُث بِ
ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعِبذٔ الزَّ َحذَّ ًٔ حَُنِیذٔ بِ ًٔ بِ ِحَن

ََ َیزُٔث  َّطُ َقاَل اِلَكاتُٔل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَى ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع  َعِوٕف َع

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ااحسؼ نب ایب رففہ، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اقلت وک رتہک ںیم ہصح ہ ںی اتلم۔رکمی یلص 

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، اقحس نب ایب رففہ، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 اقلت وک ریماث ہن ےلم ی۔

     893    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، محنذ بً یحٌٰی، عبیذاہلل بً موسی، حشً بً ػالح، محنذ بً سعیذ، محنذ بً یحٌٰی، عنزو بً  :  راوی

 زو بً العاؾطعیب، عبذاہلل بً عنزو، حرضت عبذاہلل بً عن

 ًٔ ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًُ ُموَسی َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ََ َحذَّ ًُ َیِحٌَی َقا ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َسٔعیٕذ  َحذَّ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ َػالٕٔح َع

ًٔ ُطَعِیٕب  ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ عَُنَز بِ ًُ َیِحٌَی َع ُذ بِ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ  َوَقاَل ُمَحنَّ ًٔ َعِنزٕو أَ ی َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ َجذِّ ثَىٔی أَبٔی َع َحذَّ

ًِ دٔیَٔة َزِؤجَضا َوَمالٔطٔ َوصُ  َة َؾَكاَل اِلَنزِأَةُ َتزُٔث ٔم
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَو َیِوَو َؾِتٔح َمهَّ ًِ دٔیَتَٔضا َوَمالَٔضا َما َلِه َػل َو یَزُٔث ٔم

ٌِ َقتَ َيِكتُ  ٔ ّْا َوإ ًِ دٔیَتٔطٔ َوَمالٔطٔ َطِی َلأّ ِل أََحُذصَُنا َػاحَٔبطُ َؾإَٔذا َقَتَل أََحُذصَُنا َػاحَٔبطُ َعِنّذا َلِه َیزِٔث ٔم َْ َل أََحُذصَُنا َػاحَٔبُط 



 

 

ًِ دٔیَتٔطٔ  ًِ َمالٔطٔ َوَلِه َیزِٔث ٔم  َورَٔث ٔم

نب اصحل، دمحم نب دیعس، دمحم نب ٰییحی، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف، رضحت یلع نب دمحم، دمحم نب ٰییحی،  دیب اہلل نب ومیس، نسح 

دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف ہکم ےک دؿ ڑھکے وہےئ افر رفامای ویبی اخفدن یک دتی 

ر درگی اوماؽ ںیم فراتث اک دقحار ےہ رشبہکیط اؿ ںیم ےس افر دفرسے امؽ ںیم فراتث ےک دقحار ےہ۔ افر اخفدن ویبی یک دتی اف

وکیئ اکی دفرسے وک لتق ہن رکے ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ اکی دفرسے وک دمعاً لتق رکے وت ہن دتی ںیم فارث وہاگ ہن درگی اوماؽ 

 اگ۔ںیم افر ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ اکی اطخء لتق رکے وت درگی اوماؽ ںیم فارث وہاگ دتی ںیم فارث ہن وہ

یلع نب دمحم، دمحم نب ٰییحی،  دیباہلل نب ومیس، نسح نب اصحل، دمحم نب دیعس، دمحم نب ٰییحی، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف،  :  رافی

 رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راحؾ ۔ذفی اال

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ذفی االراحؾ ۔

     894    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، عبذالزحنً بً حارث بً عیاغ بً ابی ربیعہ، حهیه بً حهیه  :  راوی

 ً حيیـبً عباد بً حيیـ، ابی حرضت ابوامامہ بً سہل ب

ًِ َعِبٔذ الزَّ  ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َعیَّأغ َحذَّ ًٔ اِلَحارٔٔث بِ ًٔ بِ ِحَن

ًٔ حَُيیِ  ًٔ َعبَّادٔ بِ ًٔ َحٔهیٔه بِ ًِ َحٔهیٔه بِ ًٔ أَبٔی َربٔیَعَة الزَُّرقٔیِّ َع ٌَّ َرُجَّل بِ ـٕ أَ ًٔ حَُيِی ًٔ َسِضٔل بِ ًِ أَبٔی أَُماَمَة بِ ـٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ َع

 ٔ ًُ اِلَحزَّاحٔ إ اْل َؾَهَتَب فٔی َذلَٔک أَبُو عُبَِیَذَة بِ َْ  ََّ ٔ ٌَّ الئَّيیَّ َرمَی َرُجَّل بَٔشِضٕه َؾَكَتَلُط َوَلِیَص َلطُ َوارْٔث إ  ََی عَُنَز َؾَهَتَب إَٔلِیطٔ عَُنزُ أَ



 

 

ََ َوارَٔث   ًِ ََ َمِوََی َلطُ َواِلَخاُل َوارُٔث َم  ًِ َه َقاَل اہللُ َوَرُسولُُط َمِوََی َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َلطُ  َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب احرث نب ایعش نب ایب رہعیب، میکح نب میکح نب ابعد نب فینح، ایب 

ت اوباامہم نب لہس نب فینح رفامےت ںیہ ہک اکی رمد ےن دفرسے رمد رپ ریت الچای افر اےس لتق رک دای اس اک فارث رصػ رضح

اکی امومں اھت وت رضحت اوب دیبہ نب رجاح ےن اس ابرے ںیم رضحت رمع وک اھکل وت رضحت رمع ےن اوکن وجاب ںیم اھکل ہک یبن یلص اہلل 

 افر رنکؽ ومیل ںیہ اس ےک سج اک وکیئ ومیل ہن وہ افر سج اک افر وکیئ فارث ہن وہ وت امومں یہ ااکس فراث ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل

 ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب احرث نب ایعش نب ایب رہعیب، میکح نب میکح نب ابعد نب  :  رافی

 فینح فینح، ایب رضحت اوباامہم نب لہس نب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ذفی االراحؾ ۔

     895    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بً میرسہ، علی بً ابی كلحہ، راطذ بً سعذ، ابی ابوبْک بً ابی طيبہ، طبابہ، ح، محنذ بً جعَف، طعبہ، بذیل  :  راوی

 عامز، طاو نے ایک ػحابی رسول )ػلی اہلل علیہ وآلہ وسله( حرضت مكذاو بً ابی ِّکینہ

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلَولٔیٔذ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َطَبابَُة ح و َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ جَ َحذَّ ثََيا ُطِعَبُة  بِ ََ َحذَّ ِعََفٕ َقا

ًِ أَبٔی َعامٔ  ًٔ َسِعٕذ َع ًِ َرأطٔذ بِ ًٔ أَبٔی كَِلَحَة َع ًِ َعلٔیِّ بِ َة اِلُعَكِیلٔیُّ َع ًُ َمِیرَسَ ثَىٔی بَُذیُِل بِ ًِ اِلنِٔكَذاؤ أَبٔی َحذَّ ٕ اِلَضِوَزنٔیِّ َع ز

ًِ أَِػَحأب َر  اؤ ٔم ًِ أَصِٔل الظَّ یَنَة َرُجْل ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َِّکٔ َه َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُسؤل اہللٔ َػل

 ٔ ََٔی َرُسول ًِ َتَزَک لََکًّ َؾإَٔلِيَيا َوُربََّنا َقاَل َؾإََٔی اہللٔ َوإ َّ َؾلَٔوَرثَتٔطٔ َوَم ًِ َتَزَک َما َه َم ََ َواَوَسلَّ  ًِ رَٔث َلُط أَِعكُٔل طٔ َوأَىَا َوارُٔث َم

ََ َوارَٔث َلطُ َيِعكُٔل َعِيُط َوَیزٔثُطُ   ًِ  َعِيُط َوأَرٔثُُط َواِلَخاُل َوارُٔث َم



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ح، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبلی نب رسیمہ، یلع نب ایب ،ہحل، رادش نب دعس، ایب اعرم، اشؾ ےک اکی احصیئب 

( رضحت دقماؾ نب ایب رکہمی ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رنکؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفامای اکی امں ابپ یک افالد اکی دفرسے یک فارث وہی ہن ہک رصػ ابپ رشکی رمد اےنپ امں ابپ رشکی اھبیئ اک فارث وہاگ 

 رصػ ابپ رشکی اھبیئ اک فارث ہن وہاگ۔

ہبیش، ابشہب، ح، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبلی نب رسیمہ، یلع نب ایب ،ہحل، رادش نب دعس، ایب اعرم، اشؾ ےک اکی  اوبرکب نب ایب :  رافی

 احصیب رنکؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( رضحت دقماؾ نب ایب رکہمی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ت اکریماث ۔ابصع

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ابصعت اکریماث ۔

     896    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً حهیه، ابوبْک، اَسائیل ، ابی اسحل ، حارث، حرضت علی بً ابی كالب ِّکو اہلل وجہہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَ  ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی كَالٕٔب َحذَّ ًِ َعلٔیِّ بِ ًِ اِلَحارٔٔث َع ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ائٔیُل َع ثََيا إَِٔسَ اؤیُّ َحذَّ َِحٕ اِلَبِْکَ

ٌَ بَىٔی اِلَع  ٌَ دُو ٌَ بَىٔی اِْلُوِّ یََتَواَرثُو ٌَّ أَِعَیا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ ٔت َیزُٔث الزَّ َقاَل َقَضی َرُسوُل اہللٔ َػل اُظ ْٔلَبٔیطٔ َلَّ َْ ُجُل أَ

َوتٔطٔ ْٔلَبٔیطٔ  ِْ ٔ ٌَ إ طٔ دُو  َوأُمِّ

 ٰییحی نب میکح، اوبرکب، ارسالیئ ، ایب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع نب ایب اطبل رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع

ابپ رشکی اھبیئ اےنپ یقیقح اھبیئ اک فارث وہاگ ہن ہک فآہل فملس ےن رفامای یقیقح اھبیئ اکی دفرسے ےک فارث وہں ےگ ہن ہک رصػ 

 رصػ ابپ رشکی اھبیئ اک۔



 

 

 ٰییحی نب میکح، اوبرکب، ارسالیئ ، ایب اقحس ، احرث، رضحت یلع نب ایب اطبل رکؾ اہلل فہہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ابصعت اکریماث ۔

     897    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً عبذالعویه، عبذالززام، معتنز، ابً كاؤض، حرضت ابً عباض :  راوی

ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ  ًُ َعِبٔذ اِلَعٔویٔه اِلَعِيبَرٔیُّ َحذَّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل َحذَّ ًِ ابِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ كَاُوٕض َع ًِ ابِ أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع

ائٔٔف َعلَی نَٔتأب اہللٔ ؾَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِقٔشُنوا اِلَناَل بَيَِن أَصِٔل اِلََفَ ائُٔف َؾْٔلَِوََی َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َنا َتَزَنِت اِلََفَ

 َِّکٕ َرُجٕل ذَ 

ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلزاؼ، رمتعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای امؽ ذفی ارفلفض ںیم میسقت رکف نج ےک ےصح اتکب اہلل ںیم ذموکر ںیہ رھپ وج اس ےس چب رےہ وت فہ اس رمد اک ےہ وج تیم ےک 

 زایدہ رقبی وہ۔

 ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلزاؼ، رمتعم، انب اطؤس، رضحت انب ابعس :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج اک وکیئ فارث ہن وہ۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 سج اک وکیئ فارث ہن وہ۔



 

 

     898    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسناعیل بً موسی، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، عوسحہ، حرضت ابً عباض :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًِ َعِوَسَحَة َع ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ ُموَسی َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ُجْل َعبَّإض َقاَل َماَت َر  َحذَّ

ََّ َعِبّذا صَُو أَِعَتَكُط َؾَذ  ٔ َه َوَلِه یََذِع َلُط َوارٔثّا إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َعلَی َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل َؾَع الئَّيیُّ َػل

 ٔميَراثَُط إَٔلِیطٔ 

رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اامسلیع نب ومیس، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، وعہجس، 

ےک دہع ابمرک ںیم اکی رمد اک ااقتنؽ وہایگ اس ےن وکیئ فارث ہن وھچڑا نکاےئ اکی الغؾ ےک ےسج فہ آزاد رکاکچ اھت وت یبن یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن ایکس ریماث اس آزاد رکدہ الغؾ وک دولادی ۔

 لیع نب ومیس، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، وعہجس، رضحت انب ابعساامس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت وک نیت وصخشں یک ریماث یتلم ےہ۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وک نیت وصخشں یک ریماث یتلم ےہ۔

     899    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہظاو بً عنار، محنذ بً ْحب، عنزو بً روبہ، عبذالواحذ بً عبذاہلل اليَصی ، حرضت واثلہ بً اسكع رضی اہلل  :  راوی

 عيہ

 ًُ ثََيا عَُنزُ بِ ٕب َحذَّ ًُ َْحِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ اليََِّصٔیِّ َحذَّ ًِ َعِبٔذ اِلَواحٔٔذ بِ ِػلٔٔيیُّ َع ُرِؤبََة التَّ

َه َقاَل اِلَنزِأَةُ َتُحوُز ثَََلَث َمَوارٔیَث  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ اِْلَِسَكٔع َع ًِ َواثَٔلَة بِ  َعتٔیكَٔضا َوَلكٔیٔلَضا َوَوَلٔذَصا الَّٔذی َع



 

 

عَ  ًُ َیزٔیَذ َما َرَوی صََذا اِلَحذٔیَث َغيِرُ صَٔظاوٕ ََ ُذ بِ  َيِت َعَلِیطٔ َقاَل ُمَحنَّ

اشہؾ نب امعر، دمحم نب رحب، رمعف نب رفہب، دبعاولادح نب دبعاہلل ارصنلی ، رضحت فاہلث نب اعقس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 وصخشں یک ریماث یتلم ےہ۔ اےنپ آزاد رکدہ الغؾ یک، افر اس الفارث ےچب یک رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای وعرت وک نیت

 سج یک اس ےن رپفرش یک افر اس ےچب یک سج یک فہج ےس اخفدن ےس اعلؿ ایک

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب رحب، رمعف نب رفہب، دبعاولادح نب دبعاہلل ارصنلی ، رضحت فاہلث نب اعقس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ااکنر رکدے ہک ہی ریما ہچب ہ ںی

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 وج ااکنر رکدے ہک ہی ریما ہچب ہ ںی

     900    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 طيبہ، زیذ بً حباب، موسٰی بً عبیذہ، یحٌٰی بً ْحب، سعیذ بً ابی سعیذ، حرضت ابوہزیزہابوبْک بً ابی  :  راوی

ثَىٔی یَِحٌَی  ًٔ عُبَِیَذَة َحذَّ ًِ ُموَسی بِ ًُ اِلُحَبأب َع ثََيا َزیُِذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ أَبٔی َحذَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ٕب َع ًُ َْحِ بِ

َه َسٔعیٕذ اِلَنِك  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌٔ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ا ىَزََلِت آَیُة اللَِّعا ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َلنَّ أَیَُّنا اِمَزأَةٕ أَِلَحَكِت بَٔكِووٕ بُرٔیِّ َع

ًِ یُِذَْٔلَضا َجيََّتطُ َوأَیُّ  ًِ اہللٔ فٔی َطِیٕئ َوَل ًِ َلِیَص ٔمِيُضِه َؾَلِیَشِت ٔم َؾطُ اِحَتَحَب اہللُ ٔمِيطُ یَِوَو َم َنا َرُجٕل أَىَِْکَ َوَلَذُظ َوَقِذ رَعَ

 ٔ َحُط َعلَی ُرُؤٔض اِْلَِطَضاد ـَ  اِلكَٔیاَمةٔ َوَؾ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، ومٰیس نب  دیبہ، ٰییحی نب رحب، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک بج آتی 

یئ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وعرت یسک وقؾ ںیم اس ہچب وک دالخ رکے وج اس وقؾ اک ہ ںی ےہ اعلؿ انزؽ وہ

اانپ  وت ااکس اہلل ےس ھچک قلعت ہ ںی افر اہلل ےس رہسگ اینپ تنج ںیم دالخ ہن رفامںیئ ےگ افر وج رمد یھب ہی اجےتن وہےئ ہک ہی ریما ہچب ےہ



 

 

ر رک دے وت اہلل اعتیل اےس رفز ایقث  اجحب ںیم ر ںیھ ےگ ہک اےس ددیار دخافدنی  بیص ہن وہاگ افر اےس امتؾ وہےن ےس ااکن

 ولوگں ےک اسےنم رنکا رک دںی ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، ومٰیس نب  دیبہ، ٰییحی نب رحب، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 وج ااکنر رکدے ہک ہی ریما ہچب ہ ںی

     901    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

سعیذ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو  محنذ بً یحٌٰی، عبذالعزیز بً عبذاہلل، سلامیٌ بً بَلل، یحٌٰی بً :  راوی

 بً العاؾ

ًِ یَ  ًُ بََٔلٕل َع ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًُ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ِحٌَی بِ

ٌَّ ا ٔ أَ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ٌِ َدمَّ ُطَعِیٕب َع ٔ ََ َيِعزُٔؾطُ أَِو َجِحُذُظ َوإ َعاُئ َنَشٕب  َه َقاَل ُنَِفْ بٔاِمزٕٔئ ادِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  لئَّيیَّ َػل

دمحم نب ٰییحی، دبعازعلزی نب دبع اہلل، امیلسؿ نب البؽ، ٰییحی نب دیعس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی 

  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس بسن اک دوعی رکان ےسج آدیم ہن اجاتن وہ ای ےسج اجاتن وہ وخاہ اس اک  بب د قی وہ ااکسےہ ہک یبن

 ااکنر رکان رفک ےہ۔

 نب ااعلصدمحم نب ٰییحی، دبعازعلزی نب دبعاہلل، امیلسؿ نب البؽ، ٰییحی نب دیعس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہچب اک دوعی رکان۔



 

 

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ہچب اک دوعی رکان۔

     902    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً ػباح، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾابوِّکیب، یحٌٰی بً یناٌ، مثىی ب :  راوی

 ًِ ًٔ ُطَعِیٕب َع ًِ َعِنزٔو بِ بَّاحٔ َع ًٔ الؼَّ ًِ اِلُنَثىَّی بِ ٌٔ َع ًُ اِلامَیَ ثََيا یَِحٌَی بِ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ٔ َقاَل َقاَل َحذَّ ظ ًِ َجذِّ  أَبٔیطٔ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ََ یُوَرُث َرُسوُل اہللٔ َػل ََ َیزُٔث َو ّة َؾَوَلُذُظ َوَلُذ زٔىّا  ًِ َعاَصَز أََمّة أَِو ُْحَّ  َه َم

اوبرکبی، ٰییحی نب امیؿ، ینثم نب ابصح، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل 

دباکری رکے اس اک ہچب رحایم ےہ ہن فہ ہچب اس اک فارث وہاگ ہن ہی اس ہچب اک  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج یسک ابدنی ای آزاد وعرت ےس

 فارث وہاگ۔

 اوبرکبی، ٰییحی نب امیؿ، ینثم نب ابصح، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 ہچب اک دوعی رکان۔

     903    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، محنذ بً بکاریً، محنذ بً راطذ، سلامیٌ بً موسی، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو  :  راوی

 بً عاؾ

ًُ َیِحٌَی َحذَّ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًٔ ُموَسی َع ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًُ َرأطٕذ َع ُذ بِ َمِظئیُّ أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًٔ بََٔلٕل الذِّ ارٔ بِ
َّ ًُ بَک ُذ بِ  ثََيا ُمَحنَّ



 

 

َه َقاَل کُلُّ ُمِشَتِلحَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ أَ ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ ُطَعِیٕب َع اِسُتِلٔحَل َبِعَذ أَبٔیطٔ الَّٔذی  ٕل َعِنزٔو بِ

ًِ أََمٕة یَِنلٔهَُضا یَِوَو أََػابََضا َؾَكِذ َلحٔ  ٌَ ٔم ًِ کَا ٌَّ َم ًِ َبِعٔذظٔ َؾَكَضی أَ ًِ اِسَتِلَحَكُط َوَلِیَص َلطُ یُِذعَی َلطُ ادََّعاُظ َوَرثَُتُط ٔم َل بَٔن

ًِ اِلنٔيَرأث َطِیْئ َوَما أَدِ  ٌَ أَبُوُظ الَّٔذی یُِذعَی َلُط ؾامَٔی ُقٔشَه َقِبَلطُ ٔم ََ َیِلَحُل إَٔذا کَا ًِ ٔميَرإث َلِه ُيِكَشِه َؾَلطُ َنٔؼيبُطُ َو َرَک ٔم

 ٔ ََ یُوَرُث َوإ ََ َیِلَحُل َو َُّط  ةٕ َعاَصَز بَٔضا َؾإٔى ًِ ُْحَّ ََ یَِنلٔهَُضا أَِو ٔم ًِ أََمٕة  ٌَ ٔم ٌِ کَا ٔ ُظ َوإ ٌَ الَّٔذی یُِذعَیأَىَِْکَ َلطُ صَُو ادََّعاُظ َؾُضَو  ٌِ کَا

ًُ َرأطٕذ َيِعىٔی بَٔذلَٔک َما ُقٔشَه فٔی ا ُذ بِ ّة أَِو أََمّة َقاَل ُمَحنَّ ًِ کَاىُوا ُْحَّ طٔ َم ٔة َقِبَل اِْلِٔسََلؤ َوَلُذ زٔىّا ْٔلَصِٔل أُمِّ  ِلَحاصٔلٔیَّ

بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک اہلل  دمحم نب ٰییحی، دمحم نب اکبرنی، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب

ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ہچب اک بسن اےکس ابپ ےک رمےن ےک دعب اس ےس المای اجےئ اس رطح ہک اےکس 

امای ہک وج ہچب ایسی ابدنی فارث اس ےک رمےن ےک دعب ہی دوعی رکںی ہک ہی اس اک ہچب ےہ وت آپ ےن اس ےک ابرے ںیم ہی ہلصیف رف

ےس وہ وج وبتق  تبح اس یک کلم یھت وت ہی ہچب اس صخش ےس لم اجےئ اگ سج ےس اؿ فرہث ےن اوکس المای افر اس ےس لبق وج ریماث 

میسقت وہیئ اس ںیم ےس اےس ہصح ہن ےلم اگ افر وج ریماث ایھب میسقت ہ ںی وہیئ اس ںیم اےس ہصح ےلم اگ افر سج ابپ یک رطػ 

یکس ةسن یک اجریہ ےہ ارگ اس ےن زدنی ںیم اس بسن اک ااکنر رک دای )ہک ہی ریما ہچب ہ ںی ےہ( وت رھپ ااکس بسن اس ےس تبن  ہن ا

وہاگ افر ارگ ہچب ایسی ابدنی اک وہ وج اس صخش یک کلم ہ ںی ےہ ای آزاد وعرت ےس وہ سج ےک اس ھت اس ےن دباکری یک وت اس ہچب اک 

تبن  ہن وہاگ ہن یہ ہی ہچب اس رمد اک فارث نب ےکس اگ ارگہچ سج رمد یک رطػ اس ہچب یک ةسن یک اجریہ ےہ بسن یھبک اس رمد ےس 

اس ےن اس ہچب اک دوعی ایک وہ )ہک ہی ریما ہچب ےہ( ویکہکن ہی ہچب فدلاسلان ےہ افر وعرت ےک اخدناؿ فاولں ےک اپس رےہ اگ وخاہ آزاد 

دش ےتہک ںیہ ہک ےلہپ ریماث میسقت وہےن اک بلطم ہی ےہ ہک االسؾ ےس لبق زامہن اجتیلہ ںیم وہ ای ابدنی دحثی ےک رافی دمحم نب را

 ریماث میسقت وہیئ وہ۔

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب اکبرنی، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قح فالء رففتخ رکےن افر ہبہ رکےن ےس اممتعن ۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب



 

 

 قح فالء رففتخ رکےن افر ہبہ رکےن ےس اممتعن ۔

     904    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بذاہلل بً دیيار، ابً عنز، حرضت ابً عنزعلی بً محنذ، طعبہ، سؿیاٌ، ع :  راوی

ًِ ا ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٌُ َع ثََيا ُطِعَبُة َوُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ عَُنَز َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َحذَّ بِ

 ََ ًِ بَِیٔع اِلَو َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ صٔبَتٔطٔ َػل  ٔئ َوَع

یلع نب دمحم، ہبعش، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن قح 

 فالء ےنچیب افر ہبہ رکےن ےس عنم رفامای۔

 یلع نب دمحم، ہبعش، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 قح فالء رففتخ رکےن افر ہبہ رکےن ےس اممتعن ۔

     905    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً سلیه، عبیذاہلل بً عنز محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب، :  راوی

ًِ عُبَیِ  ائٔفٔیُّ َع
ًُ ُسَلِیٕه اللَّ ثََيا َیِحٌَی بِ َوارٔٔب َحذَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًُ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ عَ  ًٔ عَُنَز َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ صٔبَتٔطٔ ابِ ٔئ َوَع ََ ًِ بَِیٔع اِلَو َه َع  َلِیطٔ َوَسلَّ

دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، ٰییحی نب میلس،  دیب اہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن قح فالء 

 رففتخ رکےن افر ہبہ رکےن ےس عنم رفامای۔



 

 

 ب، ٰییحی نب میلس،  دیباہلل نب رمعدمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتوکں یک میسقت ۔

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 رتوکں یک میسقت ۔

     906    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 رمح، عبذاہلل بً لہیعہ، عكیل ، ىاؾع، عبذاہلل بً عنز، حرضت عبذاہلل بً عنز محنذ بً :  راوی

 ًِ َّطُ َسنَٔع ىَاؾّٔعا یُِخبٔرُ َع ًِ عَُكِیٕل أَى ًُ َلضٔیَعَة َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َحذَّ ًٔ عَُنَز أَ  َعِبٔذ اہللٔ بِ

َّی  ًِ ٔميَرإث ُقٔشَه فٔی اِلَحاصٔلٔیَّةٔ َؾُضَو َعلَی قِٔشَنةٔ اِلَحاصٔلٔیَّةٔ َوَم َػل ٌَ ٔم ًِ ٔميَرإث أَِدَرَنطُ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َما کَا ٌَ ٔم ا کَا

 اِْلِٔسََلُو َؾُضَو َعلَی قِٔشَنةٔ اِْلِٔسََلؤ 

 نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب رحم، دبعاہلل نب ہعیہل، لیقع ، انعف، دبعاہلل

فملس ےن اراشد رفامای وج ریماث دفر اجتیلہ ںیم میسقت وہ یک وت فہ میسقت اجتیلہ ربرقار رےہ ی )اب اقونؿ االسؾ ےک اطمقب از رس ون 

ؿ االسؾ آےن ےک دعب رہ ریماث االسیم اوصولں ےک اطمقب میسقت اس یک میسقت ہن وہی ویکہکن اس ںیم تہب رحج ےہ( افر اقون

 وہی۔

 دمحم نب رحم، دبعاہلل نب ہعیہل، لیقع ، انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تبر ایحت ًالثم رفاناّلچانفریغہ ولعمؾ وہں وت فہ یھب فارث وہاگ۔بج ونومولد ںیم آ



 

 

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 بج ونومولد ںیم آتبر ایحت ًالثم رفاناّلچانفریغہ ولعمؾ وہں وت فہ یھب فارث وہاگ۔

     907    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ر، ابوزبير، حرضت جابزہظاو بً عنار، ربیع بً بذ :  راوی

ٕ َقاَل َقاَل َرُس  ًِ َجابٔز ٔ َع ثََيا أَبُو الزُّبَيِر ًُ بَِذٕر َحذَّ ثََيا الزَّبٔیُع بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َه إَٔذا َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ وُل اہللٔ َػل

َِّی َعَلِیطٔ َوَورَٔث  ٔيیُّ ُػل  اِسَتَضلَّ الؼَّ

ر، رعیب نب دبر، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج ہچب الچےئ وت ااکس اشہؾ نب امع

 انجزہ ادا ایک اجےئ افر اےس ریماث ںیم ہصح یھب دای اجےئ۔

 اشہؾ نب امعر، رعیب نب دبر، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 بج ونومولد ںیم آتبر ایحت ًالثم رفاناّلچانفریغہ ولعمؾ وہں وت فہ یھب فارث وہاگ۔

     908    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

نذ، سلامیٌ بً بَلل، یحٌٰی بً سعیذ بً مشیب، حرضت جابز بً عبذاہلل اور مشور عباض بً ولیذ، مزواٌ بً مح :  راوی

 بً محزمہ

ًُ بََٔللٕ  ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا َمِظئیُّ َحذَّ ًُ اِلَولٔیٔذ الذِّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًِ  َحذَّ ًُ َسٔعیٕذ َع ثَىٔی یَِحٌَی بِ َحذَّ

 ًٔ َّی اہللُ َعَلیِ  َسٔعیٔذ بِ ََ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َمَة َقا ًٔ َمَِخَ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َواِلنِٔشَورٔ بِ ٔ بِ ًِ َجابٔز ََ َیزُٔث اِلُنَشیَّٔب َع َه  طٔ َوَسلَّ



 

 

ٌِ یَِبکَٔی َوَئؼیَح أَِو َيِعٔلَص  ا َقاَل َواِستِٔضََللُُط أَ ّْ َّی َيِشَتضٔلَّ َػارٔ ٔيیُّ َحً  الؼَّ

نب فدیل، رمفاؿ نب دمحم، امیلسؿ نب البؽ، ٰییحی نب دیعس نب بیسم، رضحت اجرب نب دبعاہلل افر وسمر نب زحمہم رفامےت ںیہ ہک  ابعس

اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہچب فارث ہن وہاگ اہیں کت ہک فہ الچےئ افر رفےئ رفامےت ںیہ ہک رفےن ےس رماد ہی 

 اظرہ وہں الثم رفان انخیچ انکنیھچ۔ےہ ہک آتبر ایحت 

 ابعس نب فدیل، رمفاؿ نب دمحم، امیلسؿ نب البؽ، ٰییحی نب دیعس نب بیسم، رضحت اجرب نب دبعاہلل افر وسمر نب زحمہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھتں االسؾ وبقؽ رکے۔اکی رمددفرسے ےک اہ

 فراتث اک ایبؿ :   ابب

 اکی رمددفرسے ےک اہوھتں االسؾ وبقؽ رکے۔

     909    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، عبذالعزیز بً عنز، عبذاہلل بً موہب، حرضت تنیه داری :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َمِوصَٕب َقاَل َسنِٔعُت َتنامّٔی  َحذَّ ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ عَُنَز َع ٔ بِ ًِ َعِبٔذ اِلَعزٔیز ثََيا َونٔیْع َع ارٔیَّ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ  الذَّ

ًِ أَصِٔل اِکٔهَتأب ُيِشلُٔه َعلَی یََذِی الزَّجُ  يَُّة فٔی الزَُّجٔل ٔم ٔل َقاَل صَُو أَِوََی اليَّأض بَٔنِحَیاُظ َيُكوُل ُقِلُت َیا َرُسوَل اہللٔ َما الشُّ

 َوَمَناتٔطٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دبعازعلزی نب رمع، دبعاہلل نب ومبہ، رضحت میمت داری رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

اس اک ایک مکح ےہ؟ رفامای سج ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکیئ الہ اتکب رمد دفرسے رمد ےک اہوھتں االسؾ وبقؽ رکے وت 

 اہوھتں االسؾ وبقؽ ایک فہ امتؾ ولوگں ںیم اس ےک زایدہ رقبی ےہ زدنی افر ومت دفونں احوتلں ںیم ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دبعازعلزی نب رمع، دبعاہلل نب ومبہ، رضحت میمت داری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ : ابب

 اہلل ےک راےتس ںیم زلےن یک تلیضف ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راےتس ںیم زلےن یک تلیضف ۔

     910    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہ بً قعكاع، ابی زرعہ، حرضت ابوہزیزہابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ؾـل، عنار :  راوی

ًِ أَبٔی ًٔ اِلَكِعَكأع َع ًِ عَُناَرَة بِ ِیٔل َع ـَ ًُ اِلُؿ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل  َحذَّ ُزِرَعَة َع

َه أَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌْ بٔی َوَتِؼٔذیْل بٔزُُسلٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ََّ ٔجَضاْد فٔی َسبٔیلٔی َوإٔیَنا ٔ ُجطُ إ ََ یَُِخٔ َد فٔی َسبٔیلٔطٔ  ًِ َِخَ َعذَّ اہللُ لَٔن

َد ٔمِيُط ىَائَّٔل َما ىَاَل مٔ  ََٔی َمِشَهئطٔ الَّٔذی َِخَ ٌِ أُِدَْٔلُط اِلَحيََّة أَِو أَِرٔجَعطُ إ ًْ أَ ٕ أَِو َغئیَنٕة ثُهَّ َقاَل َوالَّٔذی ًِ أَجِ َؾُضَو َعلَیَّ َؿأم ز

ُد فٔی َسبٔیٔل اہللٔ أَبَّذ  یَّٕة َتَِخُ ٌِ أَُطلَّ َعلَی اِلُنِشلٔنٔيَن َما َقَعِذُت ََْٔلَف ََسٔ ََ أَ ٔ َلِو ََ أَٔجُذ َسَعّة َنِؿٔسی بَٔیٔذظ  ًِ ا َوَکٔه

ََ تَ  ٌَ َسَعّة َؾَيتَّبُٔعونٔی َو ََ َیحُٔذو ٌِ َؾأَِحنَٔلُضِه َو ٔ َلَودِٔدُت أَ ٕذ بَٔیٔذظ ٌَ َبِعٔذی َوالَّٔذی َنِؿُص ُمَحنَّ ٔلیُب أَِنُؿُشُضِه َؾَيَتَخلَُّؿو

 أَغِزَُو فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َؾأُِقَتَل ثُهَّ أَغِزَُو َؾأُِقَتَل ثُهَّ أَغِزَُو َؾأُِقَتَل 

ریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لضف، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہ

ہلل رپ ایکس رفامای وج صخش راہ دخا ںیم ےلکن افر رصػ راہ دخا ںیم زلان اہلل رپ اامیؿ الان افر رنکولں یک یدصقی یہ اےکس ےنلکن اک ابثع ینب وت ا

اسپ ںیجیھب ےگ سج ےس فہ الکن وج ارج ای تمینغ اس ےن احلص ایک امضتن ےہ ای اےس تنج ںیم دالخ رفامںیئ ےگ ای اوکس اس رھگ ںیم ف



 

 

اس تیمس۔ رھپ رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ ےھجم الہ االسؾ یک تقشم اک وخػ ہن وہات وت ںیم راہ 

ہک بس وک نکارایں دفں افر بس ںیم اینت  دخا ںیم ےنلکن فاےل یسک رکشل ےک  ےھچی رہسگ ہن اتھٹیب نکیل ریمے اپس اینت ف تع ہ ںی

ف تع ہ ںی ہک )ںیم اجؤں وت( ریمے اس ھت ںیلچ افر )ارگ ںیم ہشیمہ اجؤں یھبک  ےھچی ہن وھٹیبں وت( اےکن دولں وک اانیمطؿ ہن وہاگ وت 

ےک ہضبق ںیم ہی ریمے دعب  ےھچی رںیہ ےگ )ڑکےتھ رںیہ ےگ ہک اکش مہ یھب اہجد ںیم رشکی وہےت( مسق ےہ اس ذات یک سج 

ریمی اجؿ ےہ ںیم اچاتہ وہں ہک راہ دخا ںیم زلفں رھپ لتق رک دای اجؤں رھپ )زدنہ وہ رک( زلفں رھپ لتق رک دای اجؤں رھپ زلفں رھپ 

 دیہش رک دای اجؤں ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لضف، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راےتس ںیم زلےن یک تلیضف ۔

     911    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حرضت ابوسعیذ ْذریابوبْک بً ابی طيبہ، ابوِّکیب، عبذاہلل بً موسی، طيباٌ، ُفاض، علیہ،  :  راوی

ٌَ عَ  ًِ َطِيَبا ًُ ُموَسی َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ََ َحذَّ یِٕب َقا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوأَبُو ُِّکَ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َحذَّ َة َع ًِ َعٔلیَّ إض َع ًِ ُٔفَ

َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل تٔطٔ  اِلُخِذرٔیِّ َع ََٔی َمِػَٔفَ ٌِ یَهِٔؿَتُط إ ا أَ ٌْ َعلَی اہللٔ إٔمَّ ُنو ـِ اِلُنَحاصُٔذ فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َم

ائٔٔه اِلَك  ٕ َوَغئیَنٕة َوَمَثُل اِلُنَحاصٔٔذ فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َنَنَثٔل الؼَّ ٌِ َیزِٔجَعُط بٔأَِجز ا أَ َّ َوَرِحَنتٔطٔ َوإٔمَّ ََ َيِؿتُرُ َحً  ی َیزِٔجَع ائٔٔه الَّٔذی 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، رفاس، ہیطع، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای راہ دخا ںیم زلےن فاےل اک اہلل ذہم دار ےہ ای وت اےس اینپ ششخب فرتمح ےک اس ھت المےل اگ افر ای ارج فتمینغ ےک 

 ھت فاسپ ولاٹدے اگ۔ راہ دخا ںیم زلےن فاےل یک اثمؽ اس رفزہ دار یک یس ےہ وج ایقؾ رکے افر تسس ہن وہ اہیں کت ہک اجمدہ اس

 فاسپ آےئ ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، رفاس، ہیطع، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہِ دخا ںیم اکی حبص افر اکی اشؾ یک تلیضف ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم اکی حبص افر اکی اشؾ یک تلیضف ۔

     912    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً سعیذ، ابوْالذ احنز، ابً عحَلٌ، ابوحازو، حرضت ابوہزیزہابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل ب :  راوی

ًِ ابِ  الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو  ََ َحذَّ ًُ َسٔعیٕذ َقا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعِبُذ اہللٔ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ َع ٌَ َع ًٔ َعِحََل

ىَِیا َوَما ؾٔیَضاصَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل  ًِ الذُّ يِْر ٔم َْ َه غَِذَوْة أَِو َرِوَحْة فٔی َسبٔیٔل اہللٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع

 ےن رفامای راہ دخا ںیم اکی حبص ای اکی اشؾ رتہب ےہ داین ےس افر داین ےک امتؾ اسزف اسامؿ ےس ۔ فآہل فملس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم اکی حبص افر اکی اشؾ یک تلیضف ۔

     913    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ہظاو بً عنار، زِّکیا بً ميوور، ابوحازو، حرضت سہل بً سعذ ساعذی :  راوی

ثََيا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ اعٔٔذیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ  َحذَّ ًٔ َسِعٕذ الشَّ ًِ َسِضٔل بِ ثََيا أَبُو َحازٔوٕ َع ًُ َمِيُووٕر َحذَّ یَّا بِ َزَِّکٔ

ىَِیا َوَما ؾٔیَضا ًِ الذُّ يِْر ٔم َْ َه غَِذَوْة أَِو َرِوَحْة فٔی َسبٔیٔل اہللٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ر، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشہؾ نب امعر، زرکای نب وظنم

 اراشد رفامای راہ دخا ںیم اکی حبص ای اکی اشؾ داین فاماہیف ےس رتہب ےہ ۔

 اشہؾ نب امعر، زرکای نب وظنمر، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم اکی حبص افر اکی اشؾ یک تلیضف ۔

     914    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی، محنذ بً مثىی، عبذالوہاب، حنیذ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

َكفٔیُّ 
ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب الثَّ ََ َحذَّ ًُ اِلُنَثىَّی َقا ُذ بِ ِٔمُّ َوُمَحنَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًٔ َمالٕٔک َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ثََيا حَُنِیْذ َع َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َلَػِذَوْة أَِو َرِوَحْة  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ىَِیا َوَما ؾٔیَضا أَ ًِ الذُّ يِْر ٔم َْ  فٔی َسبٔیٔل اہللٔ 

رصن نب یلع، دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفامای راہ دخا ںیم اکی حبص ای اکی اشؾ داین فاماہیف ےس رتہب ےہ۔

 یلع، دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن نب امکل رصن نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راہِ دخا ںیم زلےن فاےل وک اسامؿ رفامہ رکان۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم زلےن فاےل وک اسامؿ رفامہ رکان۔

     915    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، یوىص بً محنذ، لیث بً سعذ، یزیذ بً عبذاہلل بً ہاد، ولیذ بً ولیذ، عثناٌ بً عبذاہلل  :  راوی

 بً َساقہ، حرضت عنز بً ْلاب

ثََيا یُوىُُص  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ اِلَولٔیذٔ  َحذَّ ٔ َع ًٔ اِلَضاد ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ یَزٔیَذ بِ ًُ َسِعٕذ َع ثََيا َلِیُث بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ بِ

أب َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل ا ًٔ اِلَخلَّ ًِ عَُنَز بِ اَقَة َع ًٔ َُسَ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٌَ بِ ًِ عُِثَنا ًٔ أَبٔی اِلَولٔیٔذ َع َّی اہللُ بِ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ہللٔ َػل

ی یَُنوَت أَِو یَزِٔجَع 
َّ ٔ َحً ٌَ َلُط ٔمِثُل أَِجزٔظ َّی َيِشَتكٔلَّ کَا زَ َغازّٔیا فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َحً ًِ َجضَّ  َيُكوُل َم

ت رمع نب اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم،  ثی نب دعس، زیدی نب دبعاہلل نب اہد، فدیل نب فدیل، امثعؿ نب دبعاہلل نب رساہق، رضح

اطخب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج صخش راہ دخا ںیم زلےن فاےل وک اسامؿ رفامہ 

 رکے اہیں کت ہک فہ رفاہن وہ اجےئ وت اس اسامؿ رفامہ رکےن فاےل وک یھب اجمدہ ےک ربارب ارج اتلم رےہ اگ اہیں کت ہک اجمدہ اس داین

 ےس الچ اجےئ ای فاسپ ولٹ آےئ ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم،  ثی نب دعس، زیدی نب دبعاہلل نب اہد، فدیل نب فدیل، امثعؿ نب دبعاہلل نب رساہق، رضحت  :  رافی

 رمع نب اطخب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم زلےن فاےل وک اسامؿ رفامہ رکان۔



 

 

     916    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذاہلل بً سعیذ، عبذہ بً سلامیٌ، علاء، حرضت زیذ بً ْالذ جہىی :  راوی

ثََيا َعِبَذةُ  ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ الٕٔذ َحذَّ َْ  ًٔ ًِ َزیِٔذ بِ ًِ َعَلإئ َع ٌَ َع ًٔ أَبٔی ُسَلامِیَ ًِ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ بِ

ٌَ لَ  زَ غَازّٔیا فٔی َسبٔیٔل اہللٔ کَا ًِ َجضَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ٔ اِلُحَضىٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َغيِر ٌِ یَِيُكَؽ طُ ٔمِثُل أَِجزٔظٔ ٔم أَ

ّْا ٔ اِلَػازٔی َطِی ًِ أَِجز  ٔم

دبع اہلل نب دیعس، دبعہ نب امیلسؿ، اطعء، رضحت زدی نب اخدل  ینہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ےک ارج ںیم ھچک یھب یمک ےئک ریغب۔سج ےن راہ دخا ںیم زلےن فاےل وک اسامؿ رفامہ ایک وت اوکس یھب اغزی ےک ربارب ارج ےلم اگ اغزی 

 دبعاہلل نب دیعس، دبعہ نب امیلسؿ، اطعء، رضحت زدی نب اخدل  ینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ دخا ںیم رخچ رکےن یک تلیضف ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رخچ رکےن یک تلیضف ۔راہ دخا ںیم 

     917    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عنزاٌ بً موسی، حناد بً زیذ، ایوب، ابوقَلبہ، ابی اسناء، حرضت ثوباٌ :  راوی

ثََيا أَیُّوُب عَ  ًُ َزیِٕذ َحذَّ ادُ بِ ثََيا َحنَّ ِیثٔیُّ َحذَّ
ًُ ُموَسی اللَّ ٌُ بِ ثََيا عِٔنَزا ٌَ َقاَل َقاَل َحذَّ ًِ ثَِوبَا ًِ أَبٔی أَِسَناَئ َع ًِ أَبٔی قََٔلبََة َع

ُل دٔیَيإر یُِئؿُكطُ الزَُّجُل دٔیَياْر یُِئؿُكطُ َعلَی عَٔیالٔطٔ  ـَ َه أَِؾ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕض فٔی َسبٔیٔل َرُسوُل اہللٔ َػل َودٔیَياْر یُِئؿُكطُ َعلَی َُفَ

 یُِئؿُكُط الزَُّجُل َعلَی أَِػَحابٔطٔ فٔی َسبٔیٔل اہللٔ  اہللٔ َودٔیَياْر 



 

 

 رمعاؿ نب ومیس، امحد نب زدی، اویب، اوبالقہب، ایب اامسء، رضحت وثابؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ے افر فہ ارشیف ےہ وج راہ دخا یسک وھگڑے رپ رخچ رتہبنی ارشیف )امؽ( ےسج رمدرخچ رکے فہ ارشیف ےہ وج اےنپ ایعؽ رپ رخچ رک

 رکے افر فہ ارشیف ےہ وج رمد راہ دخا ںیم زلےن فاےل اےنپ اسویھتں رپ رخچ رکے۔

 رمعاؿ نب ومیس، امحد نب زدی، اویب، اوبالقہب، ایب اامسء، رضحت وثابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہ دخا ںیم رخچ رکےن یک تلیضف ۔

     918    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہاروٌ بً عبذاہلل، ابی ؾذیک، ْلیل بً عبذاہلل ، حشً، حرضت علی بً ابی كالب ابوالذرداء ابوہزیزہ ابوامامہ  :  راوی

 عبذاہلل بً عنز عبذاہلل بً عنز و جابز بً عبذاہلل اور عنزاٌ بً حؼين باہلی

 ًِ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َع ًِ اِلَخلٔیٔل بِ ًُ أَبٔی ؾَُذیِٕک َع ثََيا ابِ اُل َحذَّ ًُ َعِبذٔ اہللٔ اِلَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًٔ أَبٔی كَالٕٔب َحذَّ ًِ َعلٔیِّ بِ ًٔ َع اِلَحَش

ِرَدأئ َو  ًٔ عَ َوأَبٔی الذَّ ٔ بِ ًٔ َعِنزٕو َوَجابٔز ًٔ عَُنَز َوَعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی صَُزیَِزَة َوأَبٔی أَُماَمَة اِلَباصٔلٔیِّ َوَعِبذٔ اہللٔ بِ ٌَ بِ ِبٔذ اہللٔ َوعِٔنَزا

َُّط َقاَل  َه أَى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ُث َع ُضِه یَُحذِّ ًِ أَِرَسَل بَٔيَؿَكٕة فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َوأََقاَو فٔی بَِيتٔطٔ َؾَلطُ  اِلُحَؼئِن کُلُّ َم

 ُ ًِ َغزَا بَٔيِؿٔشطٔ فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َوأَِنَؿَل فٔی َوِجطٔ َذلَٔک َؾَلُط بٔک ـٔ بٔکُلِّ دِٔرَصٕه َسِبُع ٔمائَٔة دِٔرَصٕه َوَم لِّ دِٔرَصٕه َسِبُع ٔمائَٔة أَِل

ًِ َيَظاُئ  دِٔرَصٕه ثُهَّ َتََل  ـُ لَٔن اعٔ ـَ ٔ اِْلیََة َواہللُ ُي  َصٔذظ

اہرفؿ نب دبع اہلل، ایب دفکی، لیلخ نب دبعاہلل ، نسح، رضحت یلع نب ایب اطبل اوبادلرداء اوبرہریہ اوباامہم ابیلہ دبعاہلل نب رمع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن راہ دبعاہلل نب رمعف اجرب نب دبعاہلل افر رمعاؿ نب ،نیص ایبؿ رکےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص

راہ دخا ںیم رخہچ اجیھب افر وخد اےنپ رھگ رہھٹا راہ اےس رہ درمہ ےک دبےل است نک درمہ )اک وثاب( ےلم اگ افر وج راہ دخا ںیم زلا افر اس 

آہل فملس ےن ہی آتی التفت رفامیئ افر ںیم رخچ ایک اوکس رہ درمہ ےک دبےل است الھک درمہ اک وثاب ےلم اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع ف



 

 

 اہلل دفدنچ رفامات ےہ سج ےک ےئل اچےہ۔

اہرفؿ نب دبعاہلل، ایب دفکی، لیلخ نب دبعاہلل ، نسح، رضحت یلع نب ایب اطبل اوبادلرداء اوبرہریہ اوباامہم ابیلہ دبعاہلل  :  رافی

 نب رمع دبعاہلل نب رمع ف اجرب نب دبعاہلل افر رمعاؿ نب ،نیص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد وھچڑےن یک تخس فدیع ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد وھچڑےن یک تخس فدیع ۔

     919    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، یحٌٰی بً حارث، قاسه، حرضت ابوامامہہظاو بً عنار، ولیذ بً مشله :  راوی

ًِ الِ  َمارٔیُّ َع ًُ اِلَحارٔٔث الذِّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔی أَُماَمَة َع َكأسٔه َع

ًِ َلِه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َم ٕ أََػابَُط اہللُ ُسِبَحاىَُط بَٔكارَٔعٕة  الئَّيیِّ َػل ـِ غَازّٔیا فٔی أَصِلٔطٔ بَٔخيِر زِ َغازّٔیا أَِو َیِخلُ َيِػزُ أَِو یَُحضِّ

 َقِبَل یَِوؤ اِلكَٔیاَمةٔ 

رفامای سج ےن اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، ٰییحی نب احرث، اقمس، رضحت اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ایقث   ہن زلایئ یک ہن اسامؿ رفامہ ایک ہن اہلل یک راہ ںیم زلےن فاےل ےک  ےھچی اس ےک رھگ فاولں اسیک ھت ااھچ رباتؤ ایک وت اہلل احبسہن رفز

 ےس لبق اس وک تخس تبیصم ںیم التبم رفامںیئ ےگ ۔

 اامہماشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، ٰییحی نب احرث، اقمس، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد وھچڑےن یک تخس فدیع ۔

     920    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، موَی ابی بْک، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہہظاو بً عنار، ولیذ، ابوراؾع، اسناعیل بً راؾع :  راوی

ًِ ُسَِمٕٓ َم  ًُ َراؾٕٔع َع ثََيا أَبُو َراؾٕٔع صَُو إِٔسَنٔعیُل بِ ثََيا اِلَولٔیُذ َحذَّ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ِوََی أَبٔی بَِْکٕ َع

 َّ ًِ َلئَی اہللَ َوَلِیَص َلُط أَثَْز فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َلئَی اہللَ َوؾٔیطٔ ثُِلَنْة أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َه َم  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

اشہؾ نب امعر، فدیل، اوبراعف، اامسلیع نب راعف، ومیل ایب رکب، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل 

 ےن رفامای وج اہلل ےس ےلم ایسی احتل ںیم اس رپ راہ دخا ےک زمخ اک وکیئ اشنؿ ہن وہ وت فہ اہلل ےس ایسی احتل ںیم ےلم اگ ہک ہیلع فآہل فملس

 ہک اس ںیم وکاتیہ وہی۔

 اشہؾ نب امعر، فدیل، اوبراعف، اامسلیع نب راعف، ومیل ایب رکب، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج )وقعمؽ( ذعر یک فہج ےس اہجد ہن رکاکس۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج )وقعمؽ( ذعر یک فہج ےس اہجد ہن رکاکس۔

     921    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بی عذی، حنیذ، حرضت اىص بً مالکمحنذ بً مثىی، ابً ا :  راوی

ا َرجَ  ًٔ َمالٕٔک َقاَل َلنَّ ًِ أَىَٔص بِ ًِ حَُنِیٕذ َع ًُ أَبٔی َعذٔٓیٕ َع ثََيا ابِ ًُ اِلُنَثىَّی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ َع َرُسوُل اہللٔ َػل



 

 

ًِ اِلَنٔذیَيةٔ  ًِ َغزَِوةٔ َتبُوَک َؾَذىَا ٔم َه ٔم ََّ کَاىُوا َمَعهُِه  َوَسلَّ ٔ ََ َقَلِعُتِه َوادّٔیا إ ٕ َو ًِ َمٔشير تُِه ٔم ٌَّ بٔاِلَنٔذیَيةٔ َلَكِوّما َما َٔسِ ٔ َقاَل إ

 ؾٔیطٔ َقالُوا یَا َرُسوَل اہللٔ َوصُِه بٔاِلَنٔذیَئة َقاَل َوصُِه بٔاِلَنٔذیَئة َحَبَشُضِه اِلُعِذُر 

اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وبتک یک زلایئ ےس فاسپ وہےئ بج  دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیمح، رضحت

دمہنی ےک رقبی ےچنہپ وت رفامای دمہنی ںیم ھچک ولگ ان ے ںیہ ہک مت اہجں یھب ےلچ افر وج فادی یھب مت ےن ےط یک فہ اس ںیم )وثاب ےک 

اے اہلل ےک رنکؽ ! احالہکن فہ دمہنی ںیم ےھت؟ آپ ےن رفامای ارگہچ فہ اابتعر ےس( اہمترے اس ھت یہ ےھت۔ احصہب ےن رعض ایک 

 دمہنی ںیم ےھت اوکن روبجری ےن رفک ایل۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیمح، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج )وقعمؽ( ذعر یک فہج ےس اہجد ہن رکاکس۔

     922    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً سياٌ، ابومعاویہ، اعنع، ابی سؿیاٌ، حرضت جابز :  راوی

ًِ اِْلَِعَنٔع  ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع ٌٕ َحذَّ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُذ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َحذَّ ٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َجابٔز ٌَ َع ًِ أَبٔی ُسِؿَیا َع

ٔ حَ  ُنوُنِه فٔی اِْلَِجز ََّ َُشٔ ٔ يّكا إ ََ َسَلهُِتِه رَطٔ َّ َما َقَلِعُتِه َوادّٔیا َو ٌَّ بٔاِلَنٔذیَيةٔ رَٔجا ٔ َه إ أَِو  َبَشُضِه اِلُعِذُر َقاَل أَبُو َعِبذ اہللَٔوَسلَّ

 َنَنا َقاَل َنتَبُِتطُ َلِؿّوا

 ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای البہبش دمہنی

کی رےہ اس ےئل ہک روبجری ںیم ھچک رمد ان ے ںیہ ہک مت ےن وج فادی یھب ےط یک افر وج راہتس یھب ےلچ فہ اہمترے اس ھت ارج ںیم رش

 ےن اہ ںی رفک ایل اھت ۔



 

 

 ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہِ دخا ںیم ومرہچ ںیم رےنہ یک تلیضف

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہِ دخا ںیم ومرہچ ںیم رےنہ یک تلیضفر

     923    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، عبذالزحنً بً زیذ بً اسله، مؼعب بً ثابت، عبذاہلل ، حرضت عثناٌ بً عؿاٌ :  راوی

 ًُ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔ  َحذَّ ًٔ الزُّبَيِر ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ ثَابٕٔت َع ًِ ُمِؼَعٔب بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَِسَلَه َع َزیِذٔ بِ

 َّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ِّی َسنِٔعُت َحٔذیّثا ٔم ٔن ٌَ اليَّاَض َؾَكاَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض إ ا ًُ َعؿَّ ٌُ بِ َلَب عُِثَنا َْ َه لَ َقاَل  ِه ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ًُّ بَٔهِه َوبَٔؼَحابَتٔهُِه َؾِلَیِختَرِ ُمِخَتاْر لَٔيِؿٔشطٔ أَِو لَٔیَذِع  ِـّ  ال
ََّ ٔ ثَهُِه بٔطٔ إ ٌِ أَُحذِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َیِنَيِعىٔی أَ َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

ًِ َرابََم َلِیَلّة فٔی َسبٔیٔل اہللٔ ُسِبَحاىَطُ کَاىَِت  َه َيُكوُل َم ـٔ َلِیَلٕة ٔػَیأمَضا َوقَٔیأمَضا َوَسلَّ  َنأَِل

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب زدی نب املس، بعصم نب تبن ، دبعاہلل ، رضحت امثعؿ نب افعؿ ےن ولوگں وک ہبطخ اراشد رفامای اہک 

 وکیئ زیچ امعن ہن وہیئ رگم اے ولوگ! ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی دحثی ینس افر ںیہمت ایبؿ رکےن ےس ےھجم

مت رپ افر اہمترے اسویھتں رپ لخب )ہک ہی دحثی ےننس ےک دعب بس اہجد ےئلیک لکن ڑھکے وہں ےگ افر ریمے اس ھت وکیئ ہن رےہ اگ( 

 اکی بش نک رہ صخش وک اایتخر ےہ ہک لمع رکے ای ہن رکے ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک ہی رفامےت انس وج اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم

 ومرہچ ںیم رےہ اےس سہارفں رفزفں افر سہار بش دیبارویں اک ارج ےلم اگ۔

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب زدی نب املس، بعصم نب تبن ، دبعاہلل ، رضحت امثعؿ نب افعؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم ومرہچ ںیم رےنہ یک تلیضف

     924    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یوىص بً عبذاَعلی، عبذاہلل بً وہب، لیث ، زہزہ بً معبذ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا َعِبُذ  ًُ َعِبٔذ اِْلَِعلَی َحذَّ ثََيا یُوىُُص بِ ًِ  َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َمِعَبٕذ َع ًِ ُزصَِزَة بِ بََرنٔی اللَِّیُث َع ِْ ًُ َوصِٕب أَ اہللٔ بِ

ًِ َماَت ُمَزابّٔلا فٔی َسبٔیٔل اہللٔ أَِجَزی َعَلِیطٔ أَِجَز َعنَ  َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ الٔٔح الَّ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ َيِعَنُل لٔطٔ الؼَّ ٔذی کَا

ًِ اِلَؿزَعٔ  ٌٔ َوَبَعَثطُ اہللُ یَِوَو اِلكَٔیاَمٔة آٔمّيا ٔم ا ًِ اِلَؿتَّ ًَ ٔم  َوأَِجَزی َعَلِیطٔ رِٔزَقطُ َوأَٔم

ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ،  ثی ، زرہہ نب دبعم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج راہ دخا 

رابط یک احتل ںیم اس داین ےس ایگ وج یھب لمع فہ رکات اھت اہلل اعتیل ااکس ارج اجری رفام دںی ےگ )ومت ویکہج ےس وموقػ ہن وہاگ(  ںیم

 افر اہلل اعتیل ااکس رزؼ یھب )ربق افر تنج ںیم( اجری رفام دںی ےگ افر فہ ذعاب ربق یک آزاموشئں ےس امومؿ رےہ اگ افر اہلل اعتیل رفز

  رہ وخػ ف ربھگاٹہ ےس  نئمط ااھٹںیئ ےگ ۔ایقث  اےس

 ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ،  ثی ، زرہہ نب دبعم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یک تلیضفراہِ دخا ںیم ومرہچ ںیم رےنہ 

     925    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً اسناعیل بً سنزہ، محنذ بً يعلی، عنز بً ػبیح، عبذالزحنً بً عنزو، مهحول ، حرضت ابی نعب :  راوی



 

 

ًُ َيِعلَی ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َسُنَزَة َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعِنزٕو  َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًُ ُػِبٕح َع ثََيا عَُنزُ بِ َلِٔمُّ َحذَّ الشُّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلزٔبَاُن یَِووٕ فٔی َس  ًٔ َنِعٕب َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أُبَیِّ بِ ًِ َمهُِحوٕل َع ٔ َع ًِ َوَرأئ َعِوَرة بٔیٔل اہللٔ ٔم

ًِ عَٔباَدةٔ ٔمائَٔة َسَيٕة ٔػَیأمَضا َوقَٔیأمَضا َورٔبَاُن یَوِ  اِلُنِشلٔنٔيَن  ٌَ أَِعَوُه أَِجّزا ٔم ا ـَ ٔ َرَم ٔ َطِضز ًِ غَيِر وٕ فٔی َسبٔیٔل ُمِحَتٔشّبا ٔم

ُل عِٔيَذ اہللٔ َوأَِعَوُه  ـَ ٌَ أَِؾ ا ـَ ٔ َرَم ًِ َطِضز ًِ َوَرأئ َعِوَرةٔ اِلُنِشلٔنٔيَن ُمِحَتٔشّبا ٔم ـٔ َسَيٕة اہللٔ ٔم ًِ عَٔباَدةٔ أَِل أَِجّزا أَُراُظ َقاَل ٔم

ـَ َسَيٕة َوتُهِتَ  َْْة أَِل ََٔی أَصِلٔطٔ َسالّٔنا َلِه تُهَِتِب َعَلِیطٔ َسیِّ ٌِ َردَُّظ اہللُ إ ُب َلُط اِلَحَشَياُت َویُِحَزی َلُط أَِجزُ ٔػَیأمَضا َوقَٔیأمَضا َؾإٔ

ََٔی یَِوؤ اِلكَٔیاَمةٔ   الزِّبَأن إ

دمحم نب اامسلیع نب رمسہ، دمحم نب یلعی، رمع نب حیبص، دبعارلنمح نب رمعف، وحکمؽ ، رضحت ایب بعک رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص 

نک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمونں ےک انہک رپ ریغ راضمؿ ںیم راہ دخا ںیم اکی رفزہ اکر وج اہلل ےس وثاب یک ادیم رپ ایک اجےئ 

یک ایعدت رفزفں افر بش دیباری ےس زایدہ ارج اک ابثع ےہ افر امہ راضمؿ ںیم اہلل ےس وثاب یک ادیم رپ املسمونں ےک انہک رپ اسؽ 

اکی رفزہ راہ دخا اک رابط اہلل ےک اہں زایدہ تلیضف فاال افر زایدہ ارج اک ابثع ےہ سہار ربس یک ابعدت رفزفں افر بش دیباری ےس 

 وک السیتم ےس رھگ اچنہپدںی وت سہار ربس )یھب زدنہ رےہ( اس اک انگہ ہن اھکل اجےئ اگ افر اس ےئلیک ایکینں یھکل ارگ اہلل اعتیل ان ے صخش

 اجںیئ ی افر رابط اک وثاب اوکس اتایقث  اتلم رےہ اگ۔

 بعکدمحم نب اامسلیع نب رمسہ، دمحم نب یلعی، رمع نب حیبص، دبعارلنمح نب رمعف، وحکمؽ ، رضحت ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہِ دخا ںیم وچدیکار افر اہلل اربک ک ےن یک تلیضف ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم وچدیکار افر اہلل اربک ک ےن یک تلیضف ۔

     926    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً ػباح، عبذالعزیز بً محنذ، ػالح بً محنذ بً زائذہ، عنز ابً عبذالعزیز، حرضت عكبہ بً عامز :  راوی

ًٔ َزائَٔذةَ  ٔذ بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ َػالٔٔح بِ ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ عُ  َحذَّ ًِ َع ٔ َع ًٔ َعِبٔذ اِلَعزٔیز َنَز بِ

َه َرحَٔه اہللُ َحارَٔض اِلََحَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕ اِلحَُضىٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َعأمز  ضٔ عُِكَبَة بِ

ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ دمحم نب ابصح، دبعازعلزی نب دمحم، اصحل نب دمحم نب زادئہ، رمع انب دبعازعلزی، رضحت ہبقع نب اعرم 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل رتمح رفامےت ںیہ رکشل ےک وچدیکار رپ۔

 دمحم نب ابصح، دبعازعلزی نب دمحم، اصحل نب دمحم نب زادئہ، رمع انب دبعازعلزی، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم وچدیکار افر اہلل اربک ک ےن یک تلیضف ۔

     927    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، حرضت اىص بً مالکعیسی بً یوىص، محنذ بً طعیب بً طابور، سعیذ بً ْالذ بً ابی كویل :  راوی

ًٔ أَ  الٔٔذ بِ َْ  ًٔ ًِ َسٔعیٔذ بِ ًٔ َطابُوَر َع ًُ ُطَعِیٔب بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ یُوىَُص الزَِّملٔیُّ َحذَّ ثََيا عٔیَسی بِ ؤیٔل َقاَل َسنِٔعُت َحذَّ بٔی اللَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ًَ َمالٕٔک َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ٔػَیاؤ َرُجٕل أَىََص بِ ُل ٔم ـَ ُض َلِیَلٕة فٔی َسبٔیٔل اہللٔ أَِؾ َه َيُكوُل َْحَ لَّ

ـٔ َسَيةٕ  ٌَ یَِوّما َواِلَیِوُو َنأَِل و َيُة ثَََلُث ٔمائَٕة َؤستُّ ـَ َسَيٕة الشَّ  َوقَٔیأمطٔ فٔی أَصِلٔطٔ أَِل

ت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یسیع نب ویسن، دمحم نب بیعش نب اشوبر، دیعس نب اخدل نب ایب وطلی، رضح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس راہ دخا ںیم اکی بش یک رہپہ داری رمد ےک اےنپ رھگ ںیم اسؽ رھب ےک رفزفں افر بش 

 دیباری ےس الضف ےہ اکی اسؽ نیت نک اسھٹ ویؾ اک افر اکی ویؾ سہار اسؽ ےک ربارب۔



 

 

  ویسن، دمحم نب بیعش نب اشوبر، دیعس نب اخدل نب ایب وطلی، رضحت اسن نب امکلیسیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم وچدیکار افر اہلل اربک ک ےن یک تلیضف ۔

     928    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، اسامہ بً زیذ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَ  ًِ َسٔعیٕذ اِلَنِكبُرٔیِّ َع ًٔ َزیِٕذ َع ًِ أَُساَمَة بِ ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌَّ َرُسوَل َحذَّ َّی اہللُ  بٔی صَُزیَِزَة أَ اہللٔ َػل

ٕف  ٔ َعلَی کُلِّ َُشَ هِبٔير  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل لَٔزُجٕل أُؤػیَک بَٔتِكَوی اہللٔ َوالتَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااسہم نب زدی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمد 

 ک ےن یک ۔ےس رفامای ںیم ںیہمت 
ُ
ز َ
 
ْ

ک
َ
ُ أ
َ
 فتیص رکات وہں اہلل ےس ڈرےن یک افر رہ افاچنیئ رپ الِّل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااسہم نب زدی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےئلیک اجان۔ بج زلایئ اک اعؾ مکح وہ وت زلےن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج زلایئ اک اعؾ مکح وہ وت زلےن ےئلیک اجان۔

     929    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 احنذ بً عبذہ، حناد بً زیذ، ثابت ، ایک مزتبہ ىيی نے تذِّکہ میں حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًُ َعِبَذ  ثََيا أَِحَنُذ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس َحذَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل ذُِّٔکَ الئَّيیُّ َػل ًِ أَىَٔص بِ ًِ ثَابٕٔت َع ًُ َزیِٕذ َع ادُ بِ َه َؾَكاَل َة أَىَِبأَىَا َحنَّ لَّ

ٌَ أَِطَحَع اليَّأض َوَلَكِذ َؾزَٔع أَصُِل اِلَنٔذیَيةٔ َلیِ  ٌَ أَِجَوَد اليَّأض َوکَا ًَ اليَّأض َوکَا ٌَ أَِحَش اصُِه کَا ِؤت َؾَتَلكَّ َلّة َؾاىَِلَلُكوا قَٔبَل الؼَّ

ِؤت َوصَُو َعلَی َُفَٕض ْٔلَبٔی كَِلَحَة رُعِ  ََٔی الؼَّ َه َوَقِذ َسَبَكُضِه إ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ـُ َرُسوُل اہللٔ َػل ِی ْد فٔی عُيُكٔطٔ الشَّ ٕی َما َعَلِیطٔ ََسِ

ثَىٔی ثَ َوصَُو َيُكوُل یَا أَیَُّضا اليَّا اْد َوَحذَّ َّطُ َلَبَِحْ َقاَل َحنَّ ا أَِو إٔى ٔض َوَجِذىَاُظ بََِحّ ًِ تَُزاعُوا یَزُدُّصُِه ثُهَّ َقاَل لِٔلََفَ ابْٔت أَِو َغيِرُُظ ُض َل

ُ َؾَنا ُسبَٔل َبِعَذ َذلَٔک اِلَیِوؤ  أ ّسا ْٔلَبٔی كَِلَحَة یَُبلَّ ٌَ َُفَ  َقاَل کَا

تبن  ، اکی رمہبت یبن ےک ذترکہ ںیم رضحت اسن نب امکل ےن رفامای آپ بس ولوگں ےس زایدہ ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، 

وخوصبرت یخس افر اہبدر ےھت اکی بش دمہنی فاےل ربھگا ےئگ )ہک ںیہک دنمش ہن آایگ وہ( افر آفاز یک اجبن ےنلچ ےگل وت اہ ںی اہلل ےک 

افر آپ اوب،ہحل ےک وھگڑے یک یگنن ھٹیپ رپ نکار ےھت۔ آپ یک رگدؿ  رنکؽ ےلم۔ آپ اؿ ےس ےلہپ یہ آفاز یک رطػ چنہپ ےکچ ےھت

ںیم ریشمش یھت افر رفام رےہ ےھت ولوگ ربھگاؤ ث  آپ ولوگں وک رھگفں وک فاسپ جیھب رےہ ےھت۔ رھپ آپ ےن اس وھگڑے ےک 

 تبن  ےن ای یسک افر ےن اتبای ہک اوب،ہحل اک ابرے ںیم رفامای مہ ےن اےس دنمسر )یک رطح رفاں افر زیت راتفر( اپای۔ امحد ےتہک ںیہ ہک ےھجم

 ہی وھگڑا ےلہپ تہب تسس اھت اس ےک دعب فہ یسک ےس  ےھچی ہن راہ۔

 ادمح نب دبعہ، امحد نب زدی، تبن  ، اکی رمہبت یبن ےک ذترکہ ںیم رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج زلایئ اک اعؾ مکح وہ وت زلےن ےئلیک اجان۔

     930    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

احنذ بً عبذالزحنً بً بکار بً عبذالنلک بً ولیذ بً برس بً ابی اركاة، ولیذ، طيباٌ، اعنع، ابوػالح،  :  راوی

 ابً عباض حرضت



 

 

ًٔ أَبٔی أَِركَ  ًٔ برُِسٔ بِ ًٔ اِلَولٔیٔذ بِ ًٔ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ارٔ بِ
َّ ًٔ بَک ًٔ بِ ًُ َعِبٔذ الزَِّحَن ثََيا أَِحَنُذ بِ ثَىٔی َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ َحذَّ اَة َحذَّ

ًِ الئَّيیِّ َػ  ًٔ َعبَّإض َع ًِ ابِ ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ٌُ َع واَطِيَبا تُِه َؾاِنَٔفُ َه َقاَل إَٔذا اِستُِئَفِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ل

ادمح نب دبعارلنمح نب اکبر نب دبعاکلمل نب فدیل نب  رس نب ایب اراطة، فدیل، ابیشؿ، اشمع، اوباصحل، رضحت انب ابعس ےس رفاتی 

 د ںیم ےنلکن وک اہک اجےئ وت لکن زپف۔ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج مت ےس اہج

 ادمح نب دبعارلنمح نب اکبر نب دبعاکلمل نب فدیل نب  رس نب ایب اراطة، فدیل، ابیشؿ، اشمع، اوباصحل، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿاہجد  :   ابب

 بج زلایئ اک اعؾ مکح وہ وت زلےن ےئلیک اجان۔

     931    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 يعكوب بً حنیذ بً کاسب، سؿیاٌ بً عيييہ، محنذ بً عبذالزحنً، كلحہ، عیسٰی بً كلحہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ًٔ ک ًُ حَُنِیٔذ بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًِ عٔیَسی َحذَّ ًٔ َمِوََی آٔل كَِلَحَة َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا أسٕب َحذَّ

ََ َیِحَتنُٔع غَُباْر فٔی َسبٔی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًٔ كَِلَحَة َع َْ بِ ٌُ َجَضيََّه فٔی َجِؤف َعبِٕذ ٔل اہللٔ َودُ ا

 ُمِشلٕٔه 

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دبعارلنمح، ،ہحل، ٰیسیع نب ،ہحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی

 ےک ٹیپ ںیم عمج ہ ںی وہاتکس۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای راہ دخا اک ابغر افر دفزخ اک دوھاں )یھبک یھب( املسمؿ دنبے 

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دبعارلنمح، ،ہحل، ٰیسیع نب ،ہحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  وہ وت زلےن ےئلیک اجان۔بج زلایئ اک اعؾ مکح

     932    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً سعیذ بً یزیذ بً ابزاہیه، ابوعاػه، طبیب، حرضت اىص بً مالک :  راوی

 ُ ثََيا أَب ِشتَرٔیُّ َحذَّ ًٔ إٔبَِزاصٔیَه التُّ ًٔ َیزٔیَذ بِ ًُ َسٔعیٔذ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َقاَل َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ًِ َطبٔیٕب َع و َعأػٕه َع

ٌَ َلُط بٔنِٔثٔل َما أََػابَُط مٔ  ًِ َراَح َرِوَحّة فٔی َسبٔیٔل اہللٔ کَا َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ًِ اِلُػَبارٔ ٔمِشکّا یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ َرُسوُل اہللٔ َػل

،می، اوباعمص، بیبش، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب دیعس نب زیدی نب اربا

 رفامای سج ےن راہ دخا ںیم اکی اشؾ اگلیئ اےس رفز ایقث  اس ابغر ےک ربارب وج اےس اگل وتسکری ےلم اگ۔

 کلدمحم نب دیعس نب زیدی نب اربا،می، اوباعمص، بیبش، رضحت اسن نب ام :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحبی گنج یک تلیضف ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رحبی گنج یک تلیضف ۔

     933    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابً حباٌ، محنذ بً حباٌ، اىص بً مالک حرضت او ْحاو بيت ملحاٌ محنذ بً رمح، لیث، یحٌٰی بً سعیذ، :  راوی

ًُ َیحِ  ُذ بِ ٌَ صَُو ُمَحنَّ ًٔ َحبَّا ًِ ابِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ َیِحٌَی بِ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ٌَ َع ًٔ َحبَّا ٌَی بِ

اَلتٔطٔ أُوِّ َْحَاوٕ  َْ  ًِ یّبا ٔمىِّی ثُهَّ اِستَ  َمالٕٔک َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َیِوّما ََقٔ ََّضا َقاَلِت ىَاَو َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ أَى ِیَكَى بِٔئت ٔمِلَحا



 

 

ٌَ َهِضَز َصَذا  ُؿوا َعلَیَّ َیزَِنبُو ًٔی رُعٔ ًِ أُمَّ ٔ َیبَِتٔشُه َؾُكِلُت َیا َرُسوَل اہللٔ َما أَِؿَحَهَک َقاَل ىَاْض ٔم ة اِلَبَِحٔ کَاِلُنلُؤک َعلَی اِْلََٔسَّ

اىَٔیَة َؾَؿَعَل ٔمِثَلَضا ثُهَّ َقالَ  ٌِ یَِحَعَلىٔی ٔمِيُضِه َقاَل َؾَذَعا َلَضا ثُهَّ ىَاَو الثَّ ِت ٔمِثَل َقِولَٔضا َؾأََجابََضا ٔمِثَل َقاَلِت َؾاِدُع اہلَل أَ

 ٌِ ٔل َقاَلِت َؾاِدُع اہلَل أَ أمٔت  َجَوابٔطٔ اِْلَوَّ ًٔ الؼَّ َجِت َمَع َزِؤجَضا عَُباَدَة بِ لٔيَن َقاَل َؾََخَ ًِ اِْلَوَّ یَِحَعَلىٔی ٔمِيُضِه َقاَل أَىِٔت ٔم

 ٔ ًِ غَزَات ؾُوا ٔم ا اِنََصَ ٌَ َؾَلنَّ ًٔ أَبٔی ُسِؿَیا ٌَ اِلَبَِحَ َمَع ُمَعاؤیََة بِ َل َما َرنَٔب اِلُنِشلُٔنو اَو ضِٔه َقاؾٔلٔيَن َؾيَ َغازَٔیّة أَوَّ زَلُوا الظَّ

َعِتَضا َؾَناَتِت  بَِت إَٔلِیَضا َدابَّْة لٔتَرَِنَب َؾََصَ  َؾرُقِّ

دمحم نب رحم،  ثی، ٰییحی نب دیعس، انب ةحؿ، دمحم نب ةحؿ، اسن نب امکل رضحت اؾ رحاؾ تنب احلمؿ رفام  ںیہ ہک اکی رفز اہلل ےک 

ام وہےئ رھپ رکسماےت وہےئ دیبار وہےئ۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رقبی یہ ارتسام  رف

ےک رنکؽ ! آپ ویکں رکسما رےہ ںیہ ؟ رفامای ریمی اث  ےک ھچک ولگ ےھجم داھکےئ ےئگ وج اس دنمسر یک تشپ رپ نکار وہےگن ابلکل 

ہلل ےس داع ےئجیک ہک ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم ان ے ح ےس ابداشہ تخت رپ ےتھٹیب ںیہ )اس ےس ےھجم وخیش وہیئ(۔ اؾ رحاؾ ےن رعض ایک ا

 اشلم رفام دے۔ آپ ےن اؿ ےئلیک ہی داع رفامیئ رھپ دفابرہ آھکن گل یئگ رھپ آپ ےن ااسی یہ ایک افر اؾ رحاؾ ےن یلہپ ابت درہایئ افر آپ

رفام دے۔ رفامای مت ےلہپ رکشل ںیم ےن اسہقب وجاب دای وت رعض رکےن ںیگل ریمے ےئل داع ےئجیک ہک اہلل ےھجم یھب اس رکشل ںیم اشلم 

وہی۔ اسن رفامےت ںیہ بج املسمونں ےن یلہپ ابر اریم اعمفہی اسیک ھت دنمسری گنج ےئلیک رفس ایک وت اؾ رحاؾ اےنپ اخفدن ابعدہ ےک 

ار وہں وت اس اس ھت اہجد ےئلیک ںیلکن بج گنج ےس فاسپ وہےئ وت اشؾ ںیم زپاؤ ڈاال رضحت اؾ رحاؾ ےک رقبی اجونر ایک ایگ ہک نک

 اجونر ےن اہ ںی رگا دای افر فہ ااقتنؽ رک ںیئگ ۔

 دمحم نب رحم،  ثی، ٰییحی نب دیعس، انب ةحؿ، دمحم نب ةحؿ، اسن نب امکل رضحت اؾ رحاؾ تنب احلمؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رحبی گنج یک تلیضف ۔

     934    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ہظاو بً عنار، بكیہ بً معاویہ بً یحٌٰی، لیث بً ابی سلیه، یحٌٰی بً عباد، او درداء، حرضت ابوالذرداء :  راوی

ُة عَ  ثََيا َبكٔیَّ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ِرَدأئ َحذَّ ًِ أُوِّ الذَّ ًٔ َعبَّادٕ َع ًِ َیِحٌَی بِ ًٔ أَبٔی ُسَلِیٕه َع ًِ َلِیٔث بِ ًٔ یَِحٌَی َع ًِ ُمَعاؤیََة بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َغزَِوْة فٔی اِلَبَِحٔ ٔمِثُل َعَِشٔ غَ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِرَدأئ أَ ًِ أَبٔی الذَّ َوالَّٔذی َيِشَذُر فٔی  زََوإت فٔی اِلبَرِّ َع

ٔم فٔی َدٔمطٔ فٔی َسبٔیٔل اہللٔ ُسِبَحاىَطُ   اِلَبَِحٔ کَاِلُنَتَظحِّ

 اشہؾ نب امعر، ہیقب نب اعمفہی نب ٰییحی،  ثی نب ایب میلس، ٰییحی نب ابعد، اؾ درداء، رضحت اوبادلرداء ےن رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ یلص

یک اکی گنج یکشخ یک دس وگنجں ےک ربارب ےہ افر دراییئ رفس ںیم سج اک رسرکچاےئ فہ اس صخش یک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای درای

 امدنن ےہ وج راہ دخا ںیم اےنپ وخؿ ںیم تل تپ وہ۔

 اشہؾ نب امعر، ہیقب نب اعمفہی نب ٰییحی،  ثی نب ایب میلس، ٰییحی نب ابعد، اؾ درداء، رضحت اوبادلرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رحبی گنج یک تلیضف ۔

     935    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہعبیذاہلل بً یوسـ، قیص بً محنذ، عؿير بً معذاٌ، سلیه بً عامز، حرضت ابوامام :  راوی

 ًُ ثََيا عَُؿيِرُ بِ ٕذ اِکٔهِئذیُّ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َقِیُص بِ ـَ اِلحَُبيِرٔیُّ َحذَّ ًُ یُوُس ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ًٔ َحذَّ ًِ ُسَلِیٔه بِ امٔیُّ َع
ٌَ الظَّ  َمِعَذا

َّی اہللُ ٕ َقاَل َسنِٔعُت أَبَا أَُماَمَة َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل َه َيُكوُل َطضٔیُذ اِلَبَِحٔ ٔمِثُل َطضٔیَذِی اِلبَرِّ  َعأمز َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ىَِیا فٔی كَا ٔم فٔی َدٔمطٔ فٔی اِلبَرِّ َوَما بَيَِن اِلَنِوَجَتئِن َنَكاكٔٔع الذُّ ٌَّ اہلَل َعزَّ َوَجلَّ َوکََل َمَلَک َواِلَنائُٔذ فٔی اِلَبَِحٔ کَاِلُنَتَظحِّ ٔ َعٔة اہللٔ َوإ

َّی َقِبَف أَِرَواحٔضِٔه َوَيِػَٔفُ لَٔظضٔیٔذ اِلبَرِّ الِ  َُّط یََتَوَ ََّ َطضٔیَذ اِلَبَِحٔ َؾإٔى ٔ ًَ َولَٔظضٔیذٔ  َنِؤت بَٔكِبٔف اِْلَِرَوأح إ یِ ََّ الذَّ ٔ ىُوَب کُلََّضا إ الذُّ

 ًَ یِ ىُوَب َوالذَّ  اِلَبَِحٔ الذُّ



 

 

 رز نب دعماؿ، 
عای

میلس نب اعرم، رضحت اوباامہم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع  دیب اہلل نب ویفس،  سی نب دمحم، 

فآہل فملس وک ہی رفامےت انس اکی رحبی گنج دس ربی وگنجں ےک ربارب )ابثع ارجفوثاب( ےہ افر دنمسری رفس ںیم سج اک رسرکچاےئ 

تپ وہ۔ زین رفامای رحبی دیہش دف ربی دیہشفں ےک ربارب ےہ افر  فہ اس صخش اک امدنن ےہ وج اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم وخؿ ںیم تل

دنمسری رفس ںیم اکسج یج التمےئ فہ یکشخ ںیم وخؿ ںیم تل تپ وہےن فاےل یک امدنن ےہ افر اکی ومج ےس دفرسی ومج کت اجےن 

ای ےہ ہک امتؾ ارفاح  ضب رکے نکاےئ فاال ااسی ےہ ح ےس اطتع دخا ںیم امتؾ داین عطق رکےن فاال افر اہلل ےن کلم اوملت ےک ذہم اگل

رحبی دیہشفں ےک ہک ایکن ارفاح  ضب رکےن ےک ااظتنؾ اہلل وخد رفامےت ںیہ افر ربی دیہش ےک اسرے انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ 

 نکاےئ رقض ےک افر رحبی دیہش ےک انگہ افر رقض بس شخب دےیئ اجےت ںیہ ۔

 رز :  رافی
عای

 نب دعماؿ، میلس نب اعرم، رضحت اوباامہم  دیباہلل نب ویفس،  سی نب دمحم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

م اک ذترکہ افر زقفنی یک تلیضف ۔

ی ل

 د

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

م اک ذترکہ افر زقفنی یک تلیضف ۔

ی ل

 د

     936    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، ابوداؤد، ح، محنذ بً عبذالنلک، یزیذ بً ہاروٌ، ح، علی بً ميذر، اسحل بً ميؼور، قیص،  :  راوی

 ابی حؼين، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ

ًُ َعِبذٔ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َداُوَد ح و َحذَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا  َحذَّ ٌَ ح و َحذَّ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ اِلَنلٔٔک اِلَوأسٔليُّ َحذَّ

 ًِ ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ًِ أَبٔی حَُؼيِٕن َع ًِ َقِیٕص َع ُضِه َع ًُ َمِيُؼوٕر کُلُّ ثََيا إِٔسَحُل بِ ًُ اِلُنِئذرٔ َحذَّ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل  َعلٔیُّ بِ

َّی اہللُ َّی یَِنلَٔک َرُجْل اہللٔ َػل َلُط اہللُ َعزَّ َوَجلَّ َحً ََّ َیِوْو َلَلوَّ ٔ ىَِیا إ ًِ الذُّ َه َلِو َلِه یَِبَل ٔم ًِ أَصِٔل بَِیًٔی یَِنلُٔک َجَبَل   َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔم

یَِلٔه َواِلُكِشَلِئليئیَّةَ   الذَّ



 

 

ؿ، ح، یلع نب رذنر، ااحسؼ نب وصنمر،  سی، ایب ،نیص، اوباصحل، رضحت دمحم نب ٰییحی، اوبداؤد، ح، دمحم نب دبعاکلمل، زیدی نب اہرف

لج( اوبرہریہ ےن ایبؿ رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامای ارگ داین اک رصػ اکی دؿ ابیق رہ اجےئ وت اہلل )زعف

م 

ی ل

 فہینطنطسق اک امکل وہ اجےئ۔اےس وطلی رفام دںی۔ اہیں کت ہک ریمے الہ تیب ںیم ےس اکی رمد د

دمحم نب ٰییحی، اوبداؤد، ح، دمحم نب دبعاکلمل، زیدی نب اہرفؿ، ح، یلع نب رذنر، اقحس نب وصنمر،  سی، ایب ،نیص، اوباصحل،  :  رافی

 رضحت اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

م اک ذترکہ افر زقفنی یک تلیضف ۔

ی ل

 د

     937    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسناعیل بً اسذ، داؤد بً محبر، ربیع بً ػبیح، حرضت اىص بً مالک :  راوی

 ٔ َّر ًُ اِلُنَحب ثََيا َداُودُ بِ ًُ أََسٕذ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ٌَ َع ًٔ أَبَا ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ َػبٔیٕح َع أَىَِبأَىَا الزَّبٔیُع بِ

َه َسُتِؿَتُح َعَلِیهُِه اِْلَؾاُم َوَسُتِؿَتُح َعَلِیهُِه َمذٔیَيْة يَُك  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرابََم ؾٔیضَ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًُ َم ا اُل َلَضا َقزِؤی

اُئ عَ  رِضَ َْ ًِ َذصَٕب َعَلِیطٔ َزبَزَِجَذْة  ٌَ َلطُ فٔی اِلَحيَّةٔ َعُنوْد ٔم ًِ یَاُقوَتٕة َحِنَزاَئ أَِرَبٔعيَن َیِوّما أَِو أَِرَبٔعيَن َلِیَلّة کَا َلِیَضا ُقبَّْة ٔم

ًِ اِلحُ  إع َزِوَجْة ٔم ًِ َذَصٕب َعلَی کُلِّ ٔمَِصَ إع ٔم ـَ ٔمَِصَ ٌَ أَِل  ورٔ اِلٔعئن َلَضا َسِبُعو

ز، رعیب نب حیبص، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  اامسلیع نب ادس، داؤد نب حم 

رفامای رقنعبی مت اکی رہش حتف رکف ےگ سج وک زقفنی اہک اجات وہاگ وج اس ںیم اچسیل بش رابط رکے اےس تنج ںیم نکےن اک اکی 

اس رپ زبس زرب دجا اگل وہاگ اس رپ رسخ ای وقت اک اکی ہبق وہاگ سج ےک رتس سہار نکےن ےک وچٹھک ںیہ۔ رہ وچٹھک رپ وتسؿ ےلم اگ 

 اکی ویبی ےہ وحر نیع )ومیٹ آںوھکں فایل( ۔



 

 

ز، رعیب نب حیبص، رضحت اسن نب امکل :  رافی  اامسلیع نب ادس، داؤد نب حم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمد اک اہجد رکاناحالہکن اس ےک فادلنی زدنہ وہں ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رمد اک اہجد رکاناحالہکن اس ےک فادلنی زدنہ وہں ۔

     938    حذیث                               دوو جلذ  :  جلذ

ذ، محنذ بً سلنہ، محنذ بً اسحل، محنذ بً كلحہ بً عبذالزحنً بً ابی بْک، ابویوسـ، محنذ بً احن :  راوی

 حرضت معاویہ بً جاہنہ سلِم

ذٔ  ًِ ُمَحنَّ انٔیُّ َع ًُ َسَلَنَة اِلََحَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ِّیُّ َحذَّ ًُ أَِحَنَذ الزَّق ُذ بِ ـَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو یُوُس
ًٔ كَ  َحذَّ ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ِلَحَة بِ

َلِٔمِّ َقاَل أََتِیُت َرُسوَل اہللٔ  ًٔ َجاصَٔنَة الشُّ ًِ ُمَعاؤیََة بِ یٔل َع ذِّ ًٔ أَبٔی بَِْکٕ الؼِّ ًٔ بِ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بِ  َػل

ِّی ُنِيُت أََرِدُت اِلحَٔضاَد َمَعَک أَبَِتغٔی بَٔذ  ٔن َک ُقِلُت َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ْة أُمُّ َة َقاَل َویَِحَک أََحیَّ اَر اِْلِٔخَ لَٔک َوِجَط اہللٔ َوالذَّ

ِّی ُنِيُت أََرِدُت  ٔن ًِ اِلَحاىٔٔب اِْلَِخٔ َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ اِلحَٔضاَد َمَعَک أَبَِتغٔی بَٔذلَٔک  َنَعِه َقاَل اِرٔجِع َؾبَرََّصا ثُهَّ أََتِيُتُط ٔم

َک ُقِلُت َنَعِه یَا َرُسوَل اہللٔ َقاَل َؾاِرٔجِع إَٔلِیَضا َؾبَرَّ َوِجَط اہللٔ ْة أُمُّ َة َقاَل َویَِحَک أََحیَّ اَر اِْلِٔخَ ًِ أََمأمطٔ  َوالذَّ َصا ثُهَّ أََتِيُتُط ٔم

ِّی ُنِيُت أََرِدُت اِلحَٔضاَد َمَعَک أَبَِتغٔی بَٔذلَٔک َوِجطَ  ٔن َک ُقِلُت  َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ْة أُمُّ َة َقاَل َویَِحَک أََحیَّ اَر اِْلِٔخَ اہللٔ َوالذَّ

ًُ َعِبٔذ اہللٔ اِلَحنَّ  ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ٕذ َنَعِه یَا َرُسوَل اہللٔ َقاَل َویَِحَک اِلزَِو رِٔجَلَضا َؾَثهَّ اِلَحيَُّة َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َححَّاُد بِ اُل َحذَّ

ًُ جُ  ثََيا ابِ ٔ َحذَّ ًِ أَب یٔل َع ذِّ ًٔ أَبٔی بَِْکٕ الؼِّ ًٔ بِ ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًُ كَِلَحَة بِ ُذ بِ بََرنٔی ُمَحنَّ ِْ ًِ َزیِٕخ أَ یطٔ كَِلَحَة َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَذ  ٌَّ َجاصَٔنَة أَتَی الئَّيیَّ َػل َلِٔمِّ أَ ًٔ َجاصَٔنَة الشُّ َِّکَ ىَِحَوُظ َقاَل أَبُو َعِبذ اہللٔ بًِ َماَجَة َصَذا ُمَعاؤیََة بِ

 ِ َه یَِوَو حَُيي َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َلِٔمُّ الَّٔذی َعاَتَب الئَّيیَّ َػل ًٔ ٔمزَِدإض الشُّ ًُ َعبَّأض بِ  ٕن َجاصَٔنُة بِ



 

 

دبعارلنمح نب ایب رکب، رضحت اعمفہی نب اجہمہ یملس رفامےت ںیہ اوبویفس، دمحم نب ادمح، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب ،ہحل نب 

ہک ںیم اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ! ںیم ےن آپ ےک اس ھت اہجد ںیم اجےن اک ارادہ ایک 

ادلہ زدنہ ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج ےہ افر ںیم اس اہجد ںیم راضء دخافدنی افر دار آرخت اک اطبل وہں۔ رفامای اوسفس ریتی ف

اہں۔ رفامای فاسپ اج رک ایکن دخث  رکف۔ ںیم دفرسی رطػ ےس رھپ احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ! ںیم آپ ےک اس ھت 

یج اہں !  اہجد ںیم راض دخافدنی افر دار آرخت اک اطبل وہں۔ رفامای ھجت رپ اوسفس ےہ ایک ریتی فادلہ زدنہ ںیہ ؟ ںیم ےن رعض ایک

اے اہلل ےک رنکؽ۔ رفامای اےکن اپس فاسپ اج رک ایکن دخث  رکف رھپ ںیم آپ ےک اسےنم ےس احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک 

رنکؽ! ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تیعم ںیم اہجد اک ارادہ ایک ےہ افر اس ےس ںیم راض دخافدنی اک افر دار آرخت اک 

 ھجت رپ اوسفس ےہ ایک ریتی فادلہ زدنہ ںیہ ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں ! اے اہلل ےک رنکؽ۔ رفامای ھجت رپ اوسفس اطبل وہں۔ رفامای

ےہ فادلہ ےک دقومں ںیم ےمج روہ فںیہ تنج ےہ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔ اامؾ انب امہج رفامےت ںیہ ہک ہی اجہمہ نب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یگفخ اک ااہظر ایک اھت ۔ ابعس ںیہ وہنجں ےن گنج نینح ےک دؿ یبن

 اوبویفس، دمحم نب ادمح، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، دمحم نب ،ہحل نب دبعارلنمح نب ایب رکب، رضحت اعمفہی نب اجہمہ یملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رمد اک اہجد رکاناحالہکن اس ےک فادلنی زدنہ وہں ۔

     939    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، محنذ بً عَلء، علاء بً سائب، حرضت عبذاہلل بً عنزو :  راوی

ًُ اِلَعََلئٔ  ُذ بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًٔ َعِنزٕو َقاَل أَتَی  َحذَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ائٔٔب َع ًٔ الشَّ ًِ َعَلأئ بِ ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َع
َحذَّ

ِّی ٔجُِْت أُرٔیُذ اِلحَٔضاَد َمَعَک  ٔن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َة  أَبَِتغٔی َوِجطَ َرُجْل َرُسوَل اہللٔ َػل اَر اِْلِٔخَ اہللٔ َوالذَّ

ٌٔ َقاَل َؾاِرٔجِع إَٔلِیضَٔنا َؾأَِؿٔحهُِضَنا َنَنا أَبَِهِيَتُضَنا ٌَّ َوالَٔذیَّ َلَيِبٔهَیا ٔ  َوَلَكِذ أََتِیُت َوإ



 

 

آہل فملس یک اوبرکبی، دمحم نب العء، اطعء نب اس،ب، رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک اکی رمد اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع ف

دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! ںیم آپ یک تیعم ںیم اہجد ےک ارادہ ےس آای وہں۔ 

ریما وصقمد راض ایہل افر دار آرخت ےہ افر بج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہ راہ اھت وت ریمے فادلنی رف 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت اؿ ےک اپس فاسپ ےلچ اجؤ افر اہ ںی ایس رطح وخش رکف ح ےس مت ےن اوکن رےہ ےھت

 رالای۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، اطعء نب اس،ب، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتقؽ یک تین ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اتقؽ یک تین ۔

     940    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ابومعاویہ، اعنع، طكیل، حرضت ابوموسی :  راوی

ٕ حَ  ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحذَّ ًِ أَبٔی ُموَسی َقاَل ُسئَٔل الئَّيیُّ َػل ًِ َطكٔیٕل َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع ذَّ

ّة َويَُكاتُٔل رٔیَاّئ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ ًِ الزَُّجٔل ُيَكاتُٔل َطَحاَعّة َوُيَكاتُٔل َحنٔیَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع ًِ   َػل َه َم َوَسلَّ

ٌَ کَلَٔنُة اہللٔ هَٔی اِلُعِلَیا َؾُضَو فٔی َسبٔیٔل اہللٔ   َقاَتَل لَٔتهُو

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رضحت اوبومیس رفامےت ںیہ ہک یبن ےس درایتف ایک ایگ ہک رمد اہبدری ےک وجرہ 

تیمح یک فہج ےس اتقؽ رکے افر ولوگں وک داھکےن ےئلیک اتقؽ رکے وت اہلل ےک  داھکےن یک تین ےس اتقؽ رکے افر وکیئ اخدناین

 رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اس ےئل لتق رکے ہک سب اہلل یہ اک ہملک دنلب وہ وت یہی اہلل یک راہ ںیم ےہ۔



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اتقؽ یک تین ۔

     941    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

حؼين، عبذالزحنً بً ابی عكبہ، حرضت ابوبْک بً ابی طيبہ، حشين بً محنذ، جزیز بً حازو بً اسحل، داؤد بً  :  راوی

 ابوعكبہ

ًٔ إِٔسَحَل  ًُ َحازٔؤ بِ ثََيا َجزٔیزُ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا حَُشيُِن بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َداُوَد َحذَّ ًٔ إِٔسَحَل َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ َع

ًٔ أَ  ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًٔ اِلُحَؼئِن َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ بِ ٌَ َمِوَّی ْٔلَصِٔل َؾارَٔض َقاَل َطضِٔذُت َمَع الئَّيیِّ َػل ًِ أَبٔی عُِكَبَة َوکَا بٔی عُِكَبَة َع

ِذَصا ٔمىِّی َوأَىَا اِلُػََلُو اِلَؿارٔٔسیُّ َؾَبلَ  ُْ نٔيَن َؾُكِلُت  ًِ اِلُنَِشٔ بُِت َرُجَّل ٔم َه َیِوَو أُحُٕذ َؾرَضَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َػِت اليَّ َوَسلَّ ٔيیَّ َػل

ِذَصا َوأَىَا اِلُػََلُو اِْلَِنَؼارٔیُّ  ُْ ََ ُقِلَت  َه َؾَكاَل أَ  َوَسلَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب دمحم، رجری نب احزؾ نب ااحسؼ ، داؤد نب ،نیص، دبعارلنمح نب ایب ہبقع، رضحت اوبہبقع وج الہ افرس 

 ہک ںیم گنج ادح ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیک ھت رشکی وہا وت ںیم ےن اکی رشمک ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت رفامےت ںیہ

ہی رمد وک امر رک اہک ہی ےل ریمی رطػ ےس افر ںیم افریس زلاک وہں۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت ولعمؾ وہیئ وت رفامای مت ےن 

  ااصنری زلاک وہں ۔ویکں ہن اہک ہک ہی ریمی رطػ ےس ول افر ںیم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب دمحم، رجری نب احزؾ نب اقحس، داؤد نب ،نیص، دبعارلنمح نب ایب ہبقع، رضحت اوبہبقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ۔ اتقؽ یک تین

     942    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، عبذاہلل بً یزیذ، حیوة، ابوہانی، ابوعبذالزحنً، سنع، حرضت عبذاہلل بً عنزو :  راوی

ًُ َیزٔیَذ حَ  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ إٔبَِزاصٔیَه َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًٔ َحذَّ َُّط َسنَٔع أَبَا َعِبٔذ الزَِّحَن بََرنٔی أَبُو َصاىٕٔئ أَى ِْ ثََيا َحِیَوةُ أَ ذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ًَ َعِنزٕو َيُكوُل َسنِٔعُت الئَّيیَّ َػل َّطُ َسنَٔع َعِبَذ اہللٔ بِ ًِ غَازٔیَٕة َتِػزُو فٔی َسبٔیٔل  اِلُحبُلٔیَّ َيُكوُل إٔى  َيُكوُل َما ٔم

ٌِ َلِه ئُؼيبُوا َغئیَنّة َتهَّ َلُضِه أَِجزُصُِه  ََّ َتَعحَّلُوا ثُلُثَِی أَِجزٔصِٔه َؾإٔ ٔ  اہللٔ َؾُیٔؼيبُوا َغئیَنّة إ

دبعارلنمح نب اربا،می، دبعاہلل نب زیدی، ویحة، اوباہین، اوبدبعارلنمح، عمس، رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج زلایئ رکےن فایل امجتع راہ دخا ںیم زلے افر اےس تمینغ احلص وہ اجےئ وت اےس دف رنکؽ یلص

 اہتیئ ارج دلج لم ایگ افر ارگ اےس تمینغ احلص ہن وہ وت اؿ اک ارج )آرخت ںیم( وپرا وہاگ۔

 وباہین، اوبدبعارلنمح، عمس، رضحت دبعاہلل نب رمعفدبعارلنمح نب اربا،می، دبعاہلل نب زیدی، ویحة، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہِ دخا ںیم )اتقؽ ےئلیک( وھگڑے اپانل۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم )اتقؽ ےئلیک( وھگڑے اپانل۔

     943    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواحوؾ، طبیب بً رغقذہ، حرضت رعوہ بارقی :  راوی

 ٔ َوَة اِلَبارٔق ًِ رُعِ َقَذَة َع ًٔ رَغِ ًِ َطبٔیٔب بِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی یِّ َقاَل َقاَل َرُس َحذَّ وُل اہللٔ َػل



 

 

ََٔی َیِوؤ اِلكَٔیاَمةٔ   اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلَخيِرُ َمِعُكوْد بَٔيَواصٔی اِلَخِیٔل إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، بیبش نب رغدقہ، رضحت رعفہ ابریق ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  کت وھگڑفں یک اشیپوینں ںیم ابدنھ دی یئگ ےہ۔اراشد رفامای الھبیئ ایقث 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، بیبش نب رغدقہ، رضحت رعفہ ابریق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 انل۔راہِ دخا ںیم )اتقؽ ےئلیک( وھگڑے اپ

     944    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ىاؾع، عبذاہلل بً عنز، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ َرُس  ًٔ عَُنَز َع ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َُّط َحذَّ َه أَى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ؤل اہللٔ َػل

ََٔی یَِوؤ اِلكَٔیاَمةٔ   َقاَل اِلَخِیُل فٔی ىََوأػیَضا اِلَخيِرُ إ

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقث  کت 

 وینں ںیم ریخ رےہ ی ۔وھگڑفں یک اشیپ

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 راہِ دخا ںیم )اتقؽ ےئلیک( وھگڑے اپانل۔

     945    حذیث                               وجلذ دو  :  جلذ

 محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب، عبذالعزیز بً مختار، سہیل ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا  ًُ اِلُنِخَتارٔ َحذَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز َوارٔٔب َحذَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًُ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة ُسضَ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ِیْل َع

َه اِلَخِیُل فٔی ىََوأػیَضا اِلَخيِرُ أَِو َقاَل اِلَخِیُل َمِعكُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ وْد فٔی ىََوأػیَضا اِلَخيِرُ َقاَل َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ََٔی یَِوؤ اِلكَٔیا ا الَّٔذی هَٔی َلُط أَِجْز ُسَضِیْل أَىَا أَُطکُّ اِلَخيِرُ إ َمةٔ اِلَخِیُل ثَََلثَْة َؾهَٔی لَٔزُجٕل أَِجْز َولَٔزُجٕل ٔستِْر َوَعلَی َرُجٕل ؤِزْر َؾأَمَّ

ََّ ُنتَٔب َلُط أَِجْز َو  ٔ ّْا فٔی بُُلوىَٔضا إ َصا َؾََل ُتَػیُِّب َطِی خُٔذَصا فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َوئُعذُّ ََّ َلِو َرعَ َؾالزَُّجُل یَتَّ ٔ ّْا إ اَصا فٔی َمزِٕد َما أَکََلِت َطِی

 َّ بَُضا فٔی بُُلوىَٔضا أَِجْز َحً ةٕ ُتَػيِّ َ ِْ ٌَ َلُط بٔکُلِّ َق ٕ َجإر کَا ًِ ىََضز ی َذَِّکَ اِْلَِجَز فٔی أَبَِوالَٔضا َوأَِرَواثَٔضا ُنتَٔب َلُط بَٔضا أَِجْز َوَلِو َسَكاصَا ٔم

ّؾا أَِو َُشَ  خُٔذصَا َتَْکُّّما َو َوَلِو اِستَيَِّت َُشَ ا الَّٔذی هَٔی َلطُ ٔستِْر َؾالزَُّجُل َیتَّ ِلَوةٕ َتِخُلوَصا أَِجْز َوأَمَّ ُْ َّل َؾئِن ُنتَٔب َلطُ بٔکُلِّ  َتَحنُّ

ا الَّٔذی هَٔی َعَلِیطٔ ؤِزْر َؾالَّٔذی  َصا َوأَمَّ َصا َويُرِسٔ ََ َیِيَسی َحلَّ ُهُضورَٔصا َوبُُلوىَٔضا فٔی عرُِسٔ ا َو ّْ ا َوبََذ ّ َْ ا َوبَ خُٔذَصا أََُشّ یَتَّ

 َورَٔیاّئ لٔليَّأض َؾَذلَٔک الَّٔذی هَٔی َعَلِیطٔ ؤِزْر 

دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلزی نب اتخمر، لیہس ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ث  کت ریخ دنبیھ رےہ ی۔ وھگڑے نیت رطح ےک ںیہ اکی وج رمد ےئلیک ابثع ارج ےہ افر ےن رفامای وھگڑفں یک اشیپوینں ںیم ایق

اپےل  دفرسا وج اعمػ ےہ )ہن ارج اک ابثع ہن فابؽ اک( افر رسیتا وج رمد رپ فابؽ افر انگہ ےہ۔ ابثع ارج فہ وھگڑا ےہ ےسج رمد راہ دخا ےئلیک

ںوٹیں ںیم وج زیچ یھب اجےئ ی اس صخش ےئلیک ارجفوثاب اھکل اج(اگی افر ارگ فہ اہ ںی افر ایس ےئلیک ایتر رےھک۔ اس مسق ےک وھگڑفں ےک 

ےئ ساھس فایل زنیم ںیم رچاےن اج(اگی وت وج یھب فہ اھکںیئ اس ےک دبہل اس صخش ےئلیک ارج اھکل اجےئ افر ارگ فہ اہ ںی یتہب رہن ےس اپین الپ

س صخش وک ارج ےلم اگ یتح ہک آپ ےن اےکن اشیپب افر فدیل ںیم یھب ارج اک ذرک رفامای وت رہ رطقہ وج اےکن ںوٹیں ںیم اجےئ اس ےک دبہل ا

افر ارگ ہی وھگڑے اکی دف لیم ںیم دفڑںی وت راہ ںیم وج دقؾ ہی ااھٹںیئ اےکس دبہل اس صخش ےئلیک ارج اھکل اجےئ اگ افر وج وھگڑے ابمح 

ںیہنج رمد زعت افر زتنی یک رغض ےس اپےل افر ایکن تشپ افر ٹیپ اک  ںیہ )ہن ابثع ارجفوثاب ںیہ ہن ابثع فابؽ( فہ وھگڑے ںیہ

قح  یگن افر آاسین ںیم ہن وھبےل افر ابثع ذعاب ف فابؽ فہ وھگڑے ںیہ وج ةکت افر رغفر افر رخف فامنشئ ےئلیک اپےل وت یہی وھگڑے 



 

 

 آدیم ےئلیک ابثع فابؽ ںیہ ۔

 زی نب اتخمر، لیہس ، رضحت اوبرہریہدمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم )اتقؽ ےئلیک( وھگڑے اپانل۔

     946    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نذ بً بظار، وہب بً جزیز، یحٌٰی بً ایوب، زیذ بً ابی حبیب، علی بً رباح، حرضت ابوقتادہ انؼاریمح :  راوی

ًَ أَیُّوَب یَُحذِّ  ثََيا أَبٔی َقاَل َسنِٔعُت َیِحٌَی بِ ٕ َحذَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحبٔیٕب َحذَّ ًِ یَزٔیَذ بِ ُث َع

 ًِ يِرُ  َع َْ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َقَتاَدَة اِْلَِنَؼارٔیِّ أَ ًٔ َربَإح َع ُح عُلَیِّ بِ  اِلَخِیٔل اِْلَِدَصُه اِْلََِقَ

 َ ًِ أَِدَصَه َؾهَُنِیْت َعل ٌِ َلِه یَهُ َیةٔ اِلُنَححَُّل اِْلَِرثَُه كَِلُل اِلَیذٔ اِلُیِنىَی َؾإٔ ٔ الظِّ  ی صَٔذظ

دمحم نب اشبر، فبہ نب رجری، ٰییحی نب اویب، زدی نب ایب بیبح، یلع نب رابح، رضحت اوباتقدہ ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک 

نج اک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رتہبنی وھگڑے فہ ںیہ وج یکشم دیفس اشیپین دیفس اہ ھت اپؤں افر دیفس ینیہ فبل وہں افر 

 داایں اہ ھت ابیق دبؿ یک امدنن وہ افر ارگ یکشم ہن وہں وت ایس لکش فوصرت ےک تیمک وھگڑے اےھچ وہں ۔

 دمحم نب اشبر، فبہ نب رجری، ٰییحی نب اویب، زدی نب ایب بیبح، یلع نب رابح، رضحت اوباتقدہ ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم )اتقؽ ےئلیک( وھگڑے اپانل۔



 

 

     947    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، سؿیاٌ، سله بً عبذالزحنً، ابی زرعہ بً عنزو بً جزیز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ اليََّخعٔیِّ حَ  ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ َسِلٔه بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٕ ذَّ ًٔ َجزٔیز ًٔ َعِنزٔو بِ ًِ أَبٔی ُزِرَعَة بِ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یَِْکَ  ٌَ الئَّيیُّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل کَا ًِ اِلَخِیٔل َع کَاَل ٔم  ُظ الظِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ملس نب دبعارلنمح، ایب زرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکشؽ وھگڑفں وک اندنسپ ایخؽ رکےت ےھت ۔

 نب دبعارلنمح، ایب زرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ملس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہِ دخا ںیم )اتقؽ ےئلیک( وھگڑے اپانل۔

     948    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوعنير، عیسٰی بً محنذ، احنذ بً یزیذ، ابً روح، محنذ بً عكبہ، حرضت تنیه داری :  راوی

ًِ مُ  ارٔیُّ َع ًٔ َرِوٕح الذَّ ًُ َیزٔیَذ بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ٕذ الزَِّملٔیُّ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ  عٔیَسی بِ
ٕ ثََيا أَبُو عَُنيِر ًِ أَ َحذَّ ًٔ عُِكَبَة اِلَكاضٔی َع ٔذ بِ بٔیطٔ َحنَّ

ًِ اِرَتَبَم  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل َم ارٔیِّ َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َتنٔیٕه الذَّ ٔ َع ظ ًِ َجذِّ ّسا فٔی َسبٔیٔل اہللٔ ثُهَّ  َع َُفَ

ٌَ َلُط بٔکُلِّ َحبَّٕة َحَشَيْة  ٔ کَا  َعاَلَخ َعَلَؿُط بَٔیٔذظ

 نب زیدی، انب رفح، دمحم نب ہبقع، رضحت میمت داری رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع اوبریمع، ٰیسیع نب دمحم، ادمح

ےلم فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج راہ دخا ےئلیک وھگڑا اپےل رھپ وخد اس ےک ساھس داہن اک ااظتنؾ رکے وت اےس رہ داہن ےک دبہل اکی یکین 



 

 

 ی۔

 دمحم، ادمح نب زیدی، انب رفح، دمحم نب ہبقع، رضحت میمت داریاوبریمع، ٰیسیع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم اتقؽ رکان۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم اتقؽ رکان۔

     949    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بَش بً آدو، ؿحاک بً مخلذ، ابً جزیخ، سلامیٌ بً موسی، مالک بً یخامز، حرضت معاذ بً جبل :  راوی

ثََيا ُسَلامِیَ  ًُ ُجَزیِٕخ َحذَّ ثََيا ابِ ًُ َمِخَلٕذ َحذَّ اُک بِ حَّ َـّ ثََيا ال ًُ آَدَو َحذَّ ثََيا بَِٔشُ بِ ًُ یَُخأمزَ َحذَّ ثََيا َمالُٔک بِ ًُ ُموَسی َحذَّ ٌُ بِ

ًِ َقاَتَل فٔی َسبٔیٔل ا َه َيُكوُل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّطُ َسنَٔع الئَّيیَّ َػل ًُ َجَبٕل أَى ثََيا ُمَعاذُ بِ ًِ َرُجٕل ُمِشلٕٔه َحذَّ ہللٔ َعزَّ َوَجلَّ ٔم

 ةُ ُؾَواَم ىَاَقٕة َوَجَبِت َلُط اِلَحيَّ 

رشب نب آدؾ، احضک نب دلخم، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، امکل نب اخیرم، رضحت اعمذ نب لبج رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک 

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج رمد ملسم افینٹن ےک دفدھ ارتےن ےک فہفق ےک ربارب یھب راہ دخا ںیم اتقؽ رکے اس 

 بج وہیئگ۔ےئلیک تنج فا

 رشب نب آدؾ، احضک نب دلخم، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، امکل نب اخیرم، رضحت اعمذ نب لبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم اتقؽ رکان۔

     950    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عؿاٌ، دیله بً غزواٌ، ثابت، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًِ أَ  ثََيا ثَابْٔت َع ٌَ َحذَّ ًُ َغزَِوا ثََيا َدیَِلُه بِ ٌُ َحذَّ ا ثََيا َعؿَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ بّا َحذَّ ُت َْحِ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َحرَضِ ىَٔص بِ

 ٔ ـُ بٔاہللٔ َلتَِيزٔلٔيَِّط كَائ صٔيَن اِلَحيَِّط أَِحلٔ ََ أََرأک َتِْکَ ًُ َرَواَحَة یَا َنِؿٔص أَ صٔيَّطِ َؾَكاَل َعِبُذ اہللٔ بِ  َعّة أَِو َلُتِْکَ

م نب زغفاؿ، تبن ، رضحت اسن نب امکل

ی ل

رفامےت ںیہ ہک اکی گنج ںیم رشکی وہا دبعاہلل نب رفاہح  اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، د

ہہک رےہ ےھت اے ریمے سفن ! ایک ںیم ےن ےھجت ہ ںی داھکی ہک وت تنج ںیم اجان دنسپ ہ ںی رک راہ؟ ںیم مسق اھکات وہں ہک ےھجت گنج ںیم 

 ارتان زپے اگ وخیش ےس ارتے ای انوخیش ےس ۔

م :  رافی

ی ل

 نب زغفاؿ، تبن ، رضحت اسن نب امکل اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم اتقؽ رکان۔

     951    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بوبْک بً ابی طيبہ، يعلی بً عبیذ، ححاد بً دیيار، محنذ بً ذنواٌ، طہز بً حوطب، حرضت عنزو بً عبشہا :  راوی

ذٔ  ًِ ُمَحنَّ ًُ دٔیَيإر َع ثََيا َححَّاُد بِ ًُ عُبَِیٕذ َحذَّ ثََيا َيِعلَی بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحوِ  َحذَّ ٔ بِ ًِ َطِضز ٌَ َع ًٔ َذِنَوا َطٕب بِ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َعَبَشَة َقاَل أََتِیُت الئَّيیَّ َػل ًِ َعِنزٔو بِ ًِ أَُصزٔیَل َدُمطُ  َع ُل َقاَل َم ـَ ٔ أَِؾ َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ أَیُّ اِلحَٔضاد

 َوعرُٔقَ َجَوادُظُ 



 

 

، رہش نب وحبش، رضحت رمعف نب ہسبع رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی نب  دیب، اجحج نب دانیر، دمحم نب ذوکاؿ

ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ وکؿ اس اہجد زایدہ تلیضف اک ابثع ےہ؟ رفامای سج ںیم 

 آدیم اک وخؿ ےہب افر وھگڑا زیمخ وہ۔

 ج نب دانیر، دمحم نب ذوکاؿ، رہش نب وحبش، رضحت رمعف نب ہسبعاوبرکب نب ایب ہبیش، یلعی نب  دیب، اجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم اتقؽ رکان۔

     952    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بَش بً آدو، احنذ بً ثابت، ػؿواٌ بً عیسی، محنذ بً عحَلٌ، قعكاع بً حهیه، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا ُمَحنَّ  ًُ عٔیَسی َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َػِؿَوا ََ َحذَّ ًُ ثَابٕٔت اِلَحِحَذرٔیُّ َقا ًُ آَدَو َوأَِحَنُذ بِ ثََيا بَِٔشُ بِ ًُ َعحِ َحذَّ ًِ اِلَكِعَكأع ُذ بِ ٌَ َع ََل

 ًِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َما ٔم ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ًٔ َحٔهیٕه َع َمِحزُوٕح یُِحزَُح فٔی َسبٔیٔل اہللٔ بِ

ََّ َجاَئ َیِوَو  ٔ ًِ یُِحزَُح فٔی َسبٔیلٔطٔ إ ٌُ َدوٕ َوالزِّیُح رٔیُح ٔمِشٕک  َواہللُ أَِعَلُه بَٔن ٌُ َلِو ِو َْتٔطٔ یَِوَو ُجزَٔح اللَّ  اِلكَٔیاَمةٔ َوُجزِحُُط َنَضِی

رشب نب آدؾ، ادمح نب تبن ، وفصاؿ نب یسیع، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ 

زیمخ یھب راہ دخا ںیم زمخ اھکےئ افر اہلل وک وخب ولعمؾ ےہ ہک وکؿ ایکن راہ ںیم زیمخ وہا فہ رفز  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج

 ایقث  شیپ وہاگ افر اس اک زمخ ایس دؿ یک رطح وہاگ سج دؿ زمخ اگل رگن وت وخؿ اک وہاگ افر وخوبش وتسکری یک وہی ۔

  الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہرشب نب آدؾ، ادمح نب تبن ، وفصاؿ نب یسیع، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم اتقؽ رکان۔

     953    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، يعلی بً عبیذ، اسناعیل بً ابی ْالذ، حرضت عبذاہلل بً ابی اوفی :  راوی

ا َْ ًُ أَبٔی  ثَىٔی إِٔسَنٔعیُل بِ ًُ عُبَِیٕذ َحذَّ ثََيا َيِعلَی بِ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحذَّ أَبٔی أَِوفَی لٕٔذ َسنِٔعُت َعِبَذ اہللٔ بِ

َه َعلَی اِْلَِحزَأب َؾَكاَل اللَُّضهَّ ُمِيزَٔل اِکٔهَتأب ََسٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ یَع اِلٔحَشأب اصِزِٔو اِْلَِحزَاَب َيُكوُل َدَعا َرُسوُل اہللٔ َػل

 اللَُّضهَّ اصِزِٔمُضِه َوَزِلزِٔلُضِه 

لیع نب ایب اخدل، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلعی نب  دیب، اامس

فآہل فملس ےن افکر ےک رگفوہں ےئلیک دبداع رفامیئ۔ رفامای اے اہلل اتکب انزؽ رفامےن فاےل دلج اسحب ےنیل فاےل افکر ےک رگفوہں 

 افر اہ ںی الب رک رھک دے۔وک تسکش ےس دفاچر رفام۔ اے اہلل ! اوکن سہتمی فتسکش دے 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلعی نب  دیب، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  اتقؽ رکان۔اہلل احبسہن فاعتیل یک راہ ںیم

     954    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ْحملہ بً یحٌٰی، احنذ بً عیسی، مَصیاٌ، عبذاہلل بً وہب، ابوُشیح، سہل بً ابی امامہ، حرضت سہل بً  :  راوی

 حيیـ

ٌٔ قَ  یَّا ًُ عٔیَسی اِلنَِٔصٔ ًُ َیِحٌَی َوأَِحَنُذ بِ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ ًُ َحذَّ ًٔ بِ یِٕح َعِبُذ الزَِّحَن ثَىٔی أَبُو ُُشَ ًُ َوصِٕب َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ََ َحذَّ ا



 

 

 َّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ظٔ أَ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع ثَُط َع ـٕ َحذَّ ًٔ حَُيِی ًٔ َسِضٔل بِ ًَ أَبٔی أَُماَمَة بِ ٌَّ َسِضَل بِ یِٕح أَ ًِ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل ُُشَ َم

أططٔ  ٌِ َماَت َعلَی ُٔفَ ٔ َضَذأئ َوإ ًِ َقِلبٔطٔ بَلََّػُط اہللُ َمَيازَٔل الظُّ َضاَدَة بٔٔؼِذٕم ٔم  َسأََل اہللَ الظَّ

رحہلم نب ٰییحی، ادمح نب یسیع، رصمایؿ، دبعاہلل نب فبہ، اوبرشحی، لہس نب ایب اامہم، رضحت لہس نب فینح ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اہلل اعتیل ےس ےچس دؽ ےس اہشدت بلط رکے اہلل اعتیل اےس دہشاء ےک رمہبت رپ افزئ  رکمی یلص اہلل

ی اچےہ یعبط ومت یہ رمے( ۔

 

ئ عب ب

 رفامںیئ ےگ ارگہچ اس یک ومت اےنپ رتسب رپ فاعق وہ۔ )

 رشحی، لہس نب ایب اامہم، رضحت لہس نب فینحرحہلم نب ٰییحی، ادمح نب یسیع، رصمایؿ، دبعاہلل نب فبہ، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل یک راہ ںیم اہشدت یک تلیضف

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم اہشدت یک تلیضف

     955    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابً ابی عذی، ابً عوٌ، ہَلل بً ابی زیيب، طہز بً حوطب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ أَبٔی َزیَِيَب  ًِ صََٔلٔل بِ ٌٕ َع ًٔ َعِو ًِ ابِ ًُ أَبٔی َعذٔٓیٕ َع ثََيا ابِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ  َحذَّ ٔ بِ ًِ َطِضز ًِ أَبٔی  َع َحِوَطٕب َع

َّی اہللُ َعَلیِ  َضَذاُئ عِٔيَذ الئَّيیِّ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل ذُِّٔکَ الظُّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ صَُزیَِزَة َع ُـّ اِْلَِرُق ٔم ََ َتحٔ َه َؾَكاَل 
طٔ َوَسلَّ

َُّضَنا  َّی َتبَِتٔذَرُظ َزِوَجَتاُظ َنأَى ضٔیذٔ َحً ًِ اِْلَِرٔق َوفٔی یَذٔ کُلِّ َواحَٔذةٕ ٔمِيُضَنا حُلَّْة َدؤ الظَّ َتا َؾٔؼیَلِیضَٔنا فٔی بََزإح ٔم ٌٔ أََؿلَّ هَِْٔزا

ىَِیا َوَما ؾٔیَضا ًِ الذُّ يِْر ٔم َْ 

 ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب دعی، انب وعؿ، الہؽ نب ایب زبنی، رہش نب وحبش، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

فآہل فملس ےک اسےنم دہشاء اک ذرک وہا وت آپ ےن رفامای دیہشفں ےک وخؿ ےس زنیم ایھب نکیتھک یھب ہ ںی ہک اس یک دف ویبایں دلجی 



 

 

ےس اس ےک اپس آ  ںیہ وگای فہ داایئں ںیہ نج اک ریش وخار ہچب مگ وہایگ وہ یسک فریاہن ںیم )اینت تقفش افر تبحم ےس شیپ آ  ںیہ( 

 ےس رہ اکی ےک اہ ھت ںیم اکی وجڑا وہات ےہ وج داین فاماہیف ےس رتہب ےہ ۔اؿ ںیم 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب دعی، انب وعؿ، الہؽ نب ایب زبنی، رہش نب وحبش، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم اہشدت یک تلیضف

     956    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، ابً سعیذ، ْالذ بً معذاٌ، حرضت مكذاو بً معذیْکب :  راوی

 ًُ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ  َحذَّ ًِ اِلنِٔكَذاؤ بِ ٌَ َع ًٔ َمِعَذا الٔٔذ بِ َْ  ًِ ًُ َسِعٕذ َع ثَىٔی بَٔحيرُ بِ َعیَّإغ َحذَّ

ضٔیٔذ عِٔيَذ اہللٔ ٔستُّ َْٔؼإل َيِػَٔفُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل لٔلظَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل َب َع ًِ َدٔمطٔ َمِعٔذیَْکٔ ٔل دُِؾَعٕة ٔم َلُط فٔی أَوَّ

ٔ َو  َة اِْل َّی حُلَّ ٔ َویَُحل ًِ اِلَؿزَٔع اِْلَِنبَر ًُ ٔم ٔ َوَیأَِم ًِ َعَذأب اِلَكبِر ًِ اِلَحئَّة َویَُحاُر ٔم ًِ اِلُحورٔ اِلٔعئن یَُزی َمِكَعَذُظ ٔم ُد ٔم ٌٔ َویُزَوَّ یَنا

ًِ أََقارٔبٔطٔ  ُع فٔی َسِبٔعيَن إِٔنَشاىّا ٔم  َوُيَظؿَّ

انب دیعس، اخدل نب دعماؿ، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، 

ے یہ ایکس ششخب رک دی اج  ےہ۔ اےس تنج ںیم 

ت

کلی

 

ئ
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دیہش وک اہلل ےک اہں ھچ ںیتلیضف یتلم ںیہ ااکس وخؿ 

اگ اےس اامیؿ اک وجڑا انہپای اجےئ اگ ڑبی آںوھکں فایل وگری وحر ےس اس اک  ااکس اکھٹہن داھکای اجات ےہ۔ فہ ذعاب ربق ےس وفحمظ رےہ

 اکنح رک دای اجےئ اگ افر اےکس رہتش دارفں ںیم ےس رتس ارفاد ےک ابرے ںیم ایکس افسرش وبقؽ وہی۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، انب دیعس، اخدل نب دعماؿ، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم اہشدت یک تلیضف

     957    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اہلل، عبذاہلل بً عنزو بً ْحاو، حرضت جابز بً عبذ اہللابزاہیه ، موسٰی بً ابزاہیه، كلحہ بً ْحاغ، جابز بً عبذ :  راوی

امٔیُّ اِْلَِنَؼارٔیُّ َسنٔ  ًُ إٔبَِزاصٔیَه اِلََحَ ثََيا ُموَسی بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
إغ َسنِٔعُت َحذَّ ًَ ِٔخَ ِعُت كَِلَحَة بِ

ا ًَ َعِبٔذ اہللٔ َيُكوُل َلنَّ َه یَا َجا َجابَٔز بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اوٕ یَِوَو أُحُٕذ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َْحَ ًُ َعِنزٔو بِ ََ ُقتَٔل َعِبُذ اہللٔ بِ بٔزُ أَ

ًِ َوَرائٔ  ََّ ٔم ٔ بٔرَُک َما َقاَل اہللُ َعزَّ َوَجلَّ ْٔلَبٔیَک ُقِلُت بَلَی َقاَل َما کَلََّه اہللُ أََحّذا إ ِْ ُ حَٔحإب َوکَلََّه أَبَاَک نَٔؿاّحا َؾَكاَل یَا  أ

َُّضِه  َُّط َسَبَل ٔمىِّی أَى ًَّ َعلَیَّ أُِعٔلَک َقاَل َیا َربِّ تُِحئیىٔی َؾأُِقَتُل ؾٔیَک ثَاىَٔیّة َقاَل إٔى ٌَ َقاَل َیا َربِّ َعِبٔذی َتَن ََ یُزَِجُعو إَٔلِیَضا 

ًِ َوَرائٔی َؾأَىِزََل اہللُ ًَ ُقتٔلُوا فٔی َسبٔیٔل اہللٔ أَِمَواّتا اِْلیََة کُلََّضاَؾأَبِلِٔؼ َم ََ َتِحَشبَنَّ الَّٔذی ٔ اِْلیََة َو   َعزَّ َوَجلَّ َصٔذظ

اربا،می ، ومٰیس نب اربا،می، ،ہحل نب رحاش، اجرب نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمعف نب رحاؾ، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک گنج 

دبعاہلل نب رمعف نب رحاؾ دیہش وہےئ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اجرب ںیم ےھجت ہن اتبؤں  ادح ےک رفز بج

ہک اہلل زعفلج ےن اہمترے فادل ےس ایک اہک؟ ںیم ےن رعض ایک رضفر اتبےیئ۔ رفامای اہلل ےن یسک ےس یھب ریغب اجحب ےک وگتفگ ہ ںی 

ریغب اجحب ےک وگتفگ رفامیئ۔ رفامای اے ریمے دنبے ریمے اسےنم اینپ انمتؤں اک ااہظر رک ںیم ےھجت اطع رفامیئ افر اہمترے فادل ےس 

رکفاگن وت اہمترے فادل ےن رعض ایک اے ریمے اہلل ! ےھجم زدنہ رک دےئجی اتہک ںیم دفابرہ آپ یک اخرط دیہش وہاجؤں۔ اہلل اعتیل ےن 

 ےک دعب وکیئ فاسپ داین ںیم ہن اج(اگی وت اہمترے فادل ےن رعض ایک اے ریمے رب وج رفامای ںیم ہی ہلصیف رکاکچ وہں ہک اہیں آےن

ولگ داین ںیم ریمے  ےھچی رہ ےئگ اوکن ریمی احتل اچنہپدےئجی۔ اس رپ اہلل زعفلج ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ وج ولگ راہ دخا ںیم دیہش 

 رک دےیئ اجںیئ اوکن رہسگ رمدہ ث  انھجمس۔

 ومٰیس نب اربا،می، ،ہحل نب رحاش، اجرب نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمعف نب رحاؾ، رضحت اجرب نب دبع اہلل اربا،می ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم اہشدت یک تلیضف

     958    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، اعنع، عبذاہلل بً مزہ، مرسوم، حرضت عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ًِ َم  ًٔ ُمزََّة َع ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ثََيا اِْلَِعَنُع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ََ رِسُ َحذَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ فٔی َقِولٔطٔ َو وٕم َع

َّا  ٌَ َقاَل أََما إٔى ًَ ُقتٔلُوا فٔی َسبٔیٔل اہللٔ أَِمَواّتا بَِل أَِحَیاْئ عِٔيَذ َربِّضِٔه یُزَِزُقو ًِ َذلَٔک َؾَكاَل أَِرَواحُُضِه َتِحَشبَنَّ الَّٔذی َسأَِلَيا َع

ُح فٔی اِلَحيَّةٔ فٔی ُْرِضٕ َترِسَ  ٕ ََٔی َقَيادٔیَل ُمَعلََّكٕة بٔاِلَعزِٔغ َؾبَِيَيَنا صُِه َنَذلَٔک إٔذِ اكََّلَع َعَلِیضِٔه َر  َنَليِر بَُّک أَیَِّضا َطائَِت ثُهَّ َتأِؤی إ

ُح فٔی اِلَحئَّة فٔی أَیَِّضا ًُ َنرِسَ ََلَعّة َؾَیُكوُل َسلُونٔی َما ٔطُِْتِه َقالُوا َربََّيا َماَذا َنِشأَلَُک َوىَِح ٌَ  اكِّ ََ یُتِرَُنو َُّضِه  ا َرأَِوا أَى ٔطَِْيا َؾَلنَّ

َّی نُِكَتَل فٔی َسبٔی ىَِیا َحً ََٔی الذُّ ٌِ َتزُدَّ أَِرَواَحَيا فٔی أَِجَشادٔىَا إ ٌِ َيِشأَلُوا َقالُوا َنِشأَلَُک أَ ًِ أَ ٌَ ٔم ََ َيِشأَلُو َُّضِه  ا َرأَی أَى لَٔک َؾَلنَّ

ََّ َذلَٔک تُزُٔنوا ٔ  إ

ِ یلع نب دمحم
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َ
 ، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد اراشد دخافدنی )ف

َزوُقَؿ( وج ولگ راہ دخا ںیم دیہش رک دےیئ اجںیئ اہ ںی رہسگ رمدہ ایخؽ ث 
ْ
ز ْم ت ُ
ِ
ِّھ
ب 

َ
 َ ر
ْ

 

ِ

ْح َ ئٌ ع
َ
ً  لَبْ أ

ت

اِ ْم َ
َ
ِ أ
َ
ان ہکلب فہ زدنہ ںیہ رک الِلّ

اےنپ رب ےک اپس رزؼ دےیئ اجےت ںیہ ۔ اس آتی یک ریسفت ںیم رفامےت ںیہ وغر ےس ونس مہ ےن اس آتی ےک ابرے ںیم درایتف 

ایک وت آپ ےن رفامای دہشاء یک رفںیح زبس رپدنفں یک امدنن تنج ںیم اہجں اچیتہ ںیہ رچ  رھپ  ںیہ رھپ رات وک رعش ےس قلعتم 

ںیم ریسبا رک  ںیہ۔ اکی ابر فہ ایس احتل ںیم ںیھت ہک اہلل رب ازعلت ایکن رطػ وخب وتمہج وہےئ افر رفامای ھجم ےس وج دنقولیں 

اچوہ امگن ول اؿ رفوحں ےن رعض ایک اے امہرے رپفرداگر ! مہ آپ ےس ایک امںیگن احالہکن مہ تنج ںیم اہجں اچیتہ ںیہ رچ  رھپ  

 ھچک امےگن ریغب اہ ںی وھچڑاہن اجےئ اگ )افر امےگن ریغب وکیئ اچرہ ہ ںی( وت رعض ایک مہ آپ ےس ہی ںیہ۔ بج اوہنں ےن ہی داھکی ہک

نکاؽ رک  ںیہ ہک مہ )رفوحں وک( امہرے ومسجں ںیم دالخ رک ےک دفابرہ داین جیھب دںی اتہک رھپ آپ یک راہ ںیم ذلت اہشدت ےس 

 ےہ )وج اقونؿ دخافدنی ےک احلظ ےس وپری ہ ںی یک اجیتکس( وت اوکن اےکن احؽ عتمتم وہں بج اہلل ےن داھکی ہک ایکن رصػ یہی وخاشہ

 رپ وھچڑ دای۔



 

 

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم اہشدت یک تلیضف

     959    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً بظار، احنذ بً ابزاہیه، بَش بً آدو، ػؿواٌ بً عیسی، محنذ بً عحَلٌ، قعكاع بً حهیه، ابوػالح،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ

ُذ بِ  ثََيا ُمَحنَّ َ َحذَّ ًُ عٔیَسی أَىَِبأ ٌُ بِ ثََيا َػِؿَوا ًُ آَدَو َقالُوا َحذَّ ِوَرقٔیُّ َوبَِٔشُ بِ
ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذَّ إر َوأَِحَنُذ بِ ًُ ًُ َبظَّ ُذ بِ ىَا ُمَحنَّ

ًِ أَبٔی صُزَیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػ  ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ًٔ َحٔهیٕه َع ًِ اِلَكِعَكأع بِ ٌَ َع ضٔیُذ َعِحََل َه َما َیحُٔذ الظَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ل

َػةٔ  ًِ اِلرَقِ ََّ َنَنا َیحُٔذ أََحُذُنِه ٔم ٔ ًِ اِلَكِتٔل إ  ٔم

دمحم نب اشبر، ادمح نب اربا،می، رشب نب آدؾ، وفصاؿ نب یسیع، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت 

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دیہش وک وبتق اہشدت اینت فیفخ )یکلہ( یس فیلکت وہ  ےہ ینتج ںیہمت ںیہ ہک اہلل ےک 

 ویچیٹن ےک اکےنٹ ےس ۔

 دمحم نب اشبر، ادمح نب اربا،می، رشب نب آدؾ، وفصاؿ نب یسیع، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دراجت اہشدت اک ایبؿ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دراجت اہشدت اک ایبؿ۔

     960    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

  بً عبذاہلل بً ، حرضت جابز بً عتیکابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، ابی عنیص، عبذاہلل :  راوی

ًٔ َعِبٔذ اہللٔ ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًِ أَبٔی اِلُعَنِیٔص َع ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ  َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َعتٔیٕک َع ٔ بِ ًٔ َجبِر بِ

َّی َّطُ َمزَٔق َؾأََتاُظ الئَّيیُّ َػل ٔ أَى ظ ٌَ َوَؾاتُُط َقِتَل  َجذِّ ٌِ َتهُو ٌِ ُنيَّا َلنَرُِجو أَ ٔ ًِ أَصِلٔطٔ إ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُعودُُظ َؾَكاَل َقائْٔل ٔم

ًٔی إّٔذا َلَكلٔ  ٌَّ ُطَضَذاَئ أُمَّ ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُل فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َطَضاَدْة یْل اِلَكتِ َطَضاَدةٕ فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ُم َواِلَنِحيُوُب يَ  ٌُ َطَضاَدْة َواِلَنزِأَةُ َتُنوُت بٔحُِنٕع َطَضاَدْة َيِعىٔی اِلَحأمَل َواِلَػزُٔم َواِلََحٔ  ِعىٔی َذاَت اِلَحِئب َطَضاَدةْ َواِلَنِلُعو

اجرب نب کیتع ےس رفاتی ےہ ہک فہ امیبر وہےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایب سیمع، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ، رضحت 

فآہل فملس ایعدت ےئلیک رشتفی الےئ وت رھگ فاولں ںیم ےس یسک ےن رعض ایک ںیمہ ہی ادیم یھت ہک ہی راہ دخا ںیم اہشدت احلص رک 

راہ دخا ںیم ٹک رمان یہ اہشدت وہ وت ریمی اث  ںیم  ےک اس داین ےس اجںیئ ےگ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ

دیہش تہب مک رہ اجںیئ ےگ۔ راہ دخا ںیم ٹک رمان )ایلع درہج یک( اہشدت ےہ اطوعؿ ےس رمےن فاال یھب دیہش ےہ لمح ےک زیگچ ںیم 

 )یلسپ ےک فرؾ(
ِ
ْب 

 

ی
َ
ح 
ْ ل

 ںیم رماجان یھب اہشدت ےہ۔ رمےن فایل وعرت یھب دیہش ےہ اپین ںیم ڈفب رک رماجان لج اجان افر َذاَت ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایب سیمع، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ، رضحت اجرب نب کیتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دراجت اہشدت اک ایبؿ۔

     961    حذیث                               ووجلذ د  :  جلذ

 محنذ بً عبذالنلک بً ابی طوارب، عبذالعزیز بً مختار، سہیل ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ثََيا  ًُ اِلُنِخَتارٔ َحذَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز َوارٔٔب َحذَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًُ َعِبٔذ اِلَنلٔٔو بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة ُس َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع َضِیْل َع

ضٔیٔذ ؾٔیهُِه َقالُوا اِلَكِتُل فٔی َس  ٌَ فٔی الظَّ َُّط َقاَل َما َتُكولُو َه أَى َّى اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔی َع ٌَّ ُطَضَذاَء أُمَّ ٔ بٔیٔل اہللٔ َقاَل إ

ًِ ُقتَٔل فٔی َسبٔیٔل اہللٔ  ٌُ َطضٔیْذ إّٔذا َلَكلٔیْل َم ٌُ َطضٔیْذ َواِلَنِلُعو ًِ َماَت فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َؾُضَو َطضٔیْذ َواِلَنِبُلو  َؾُضَو َطضٔیْذ َوَم

ًِ أَبٔی َػالٕٔح َوَزاَد ؾٔیطٔ َواِلَػزُٔم َطضٔیْذ  ًُ ٔمِكَشٕه َع بََرنٔی عُبَِیُذ اہللٔ بِ ِْ  َقاَل ُسَضِیْل َوأَ

، دبعازعلزی نب اتخمر، لیہس ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب

رفامای مت آسپ ںیم دیہش ےسک ےتھجمس وہ؟ احصہب ےن رعض ایک راہ دخا ںیم ٹک رمےن )فاےل( وک رفامای بت وت ریمی اث  ںیم دہشاء تہب 

درہج اک( دیہش ےہ افر وج راہ دخا ںیم یعبط ومت رماجےئ فہ یھب دیہش ےہ افر وج مک رہ اجںیئ ےگ وج راہ دخا ںیم ٹک رمے فہ )ایلع 

ٹیپ ےک اعرہض )ااہسؽ فرؾ رگج فریغہ( ںیم رماجےئ فہ یھب دیہش ےہ افر وج اطوعؿ ںیم رمے فہ یھب دیہش ےہ دفرسی دنس ںیم ہی 

 ااضہف ےہ ہک اپین ںیم ڈفب رک رماجان یھب اہشدت ےہ ۔

 اکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلزی نب اتخمر، لیہس ، رضحت اوبرہریہدمحم نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رایھر ابدنانھ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  رایھر ابدنانھ۔

     962    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سویذ بً سعیذ، مالک بً اىص، زہزی، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًِ أَ  ثَىٔی الزُّصِزٔیُّ َع ًُ أَىَٕص َحذَّ ثََيا َمالُٔک بِ ََ َحذَّ ًُ َسٔعیٕذ َقا إر َوُسَویُِذ بِ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحذَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ىَٔص بِ

َّی اہللُ  َل َمهََّة یَِوَو اِلَؿِتٔح َوَعلَی َرأِٔسطٔ اِلنِٔػََفُ  َػل َْ َه َد  َعَلِیطٔ َوَسلَّ



 

 

اشہؾ نب امعر، نکدی نب دیعس، امکل نب اسن، زرہی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف ہکم ےک 

 رفز ہکم ںیم دالخ وہےئ وت آپ ےک رس ابمرک رپ وخد اھت۔

 اشہؾ نب امعر، نکدی نب دیعس، امکل نب اسن، زرہی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  رایھر ابدنانھ۔

     963    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً سوار، سؿیاٌ بً عيييہ، یزیذ بً ْؼیؿہ، حرضت سائب بً یزیذ :  راوی

ًٔ یَزٔی ائٔٔب بِ ًِ الشَّ َؼِیَؿَة َع ُْ  ًٔ ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَّ َحذَّ ٌِ َطاَئ اہللُ َتَعاََی أَ ٔ َذ إ

َّی اہللُ  َّطُ َهاَصَز بَِيَيُضَناالئَّيیَّ َػل َذ دِٔرَعئِن َنأَى َْ   َعَلِیطٔ َوَسلََّه َیِوَو أُحُٕذ أَ

ی اہ، رضحت اس،ب نب زیدی ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج ادح 
ط

 

خ
اشہؾ نب نکار، ایفسؿ نب ہنییع، زیدی نب 

 ےک دؿ دف زرںیہ افرپ ےلت ںینہپ ۔

ی اہ، رضحت اس،ب نب زیدیاشہؾ نب نکار، ایفس :  رافی
ط

 

خ
 ؿ نب ہنییع، زیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  رایھر ابدنانھ۔

     964    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابزاہیه، ولیذ بً مشله، سلامیٌ بً حبیب، ابوامامہ ، حرضت سلامیٌ بً حبیب عبذالزحنً بً :  راوی

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن

ًُ َحبٔیٕب َقاَل  َحذَّ ٌُ بِ ثَىٔی ُسَلامِیَ َحذَّ

ِلَيا َعلَی أَ  َْ ٌَ َد َب َوَقاَل َلَكِذ َؾَتَح اِلُؿُتوَح َقِوْو َما کَا ـٔ ٕة َؾَػ َـّ ٔ ًِ حِٔلَیٔة ؾ ّْا ٔم أَی فٔی ُسیُوؾَٔيا َطِی حِٔلَیُة ُسیُوؾٔضِٔه  بٔی أَُماَمَة َُفَ

 ٌُ ا ًٔ اِلَكلَّ ًِ اِْلىُُک َواِلَحٔذیُذ َواِلَعََلبٔیُّ َقاَل أَبُو اِلَحَش ةٔ َوَکٔه َـّ َصٔب َواِلٔؿ ًِ الذَّ  اِلَعََلبٔیُّ اِلَعَؼُب  ٔم

دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، امیلسؿ نب بیبح، اوباامہم ، رضحت امیلسؿ نب بیبح رفامےت ںیہ ہک مہ رضحت اوباامہم یک 

 دخث  ںیم احرض وہےئ اوہنں ےن امہری ولتارفں رپ اچدنی اک ھچک زویر داھکی وت انراض وہےئ افر رفامای مت ےس ولہپں ےن تہب یس

 ۔ وتفاحت ںیک ایکن ولتارفں ںیم نکےن ای اچدنی اک زویر ہن اھت اہتبل ہسیس ولےہ افر العیب ینعی افٹن ےک ےھٹپ ای ڑمچے اک زویر وہات اھت

 دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، امیلسؿ نب بیبح، اوباامہم ، رضحت امیلسؿ نب بیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  رایھر ابدنانھ۔

     965    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوِّکیب، ابً ػلت، ابی زىاد، عبیذاہلل بً عبذاہلل، حرضت ابً عباض :  راوی

ثَ  یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًٔ َعبَّإض أَ َحذَّ ًِ ابِ ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َع ًِ عُبَِیذٔ اہللٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی الزِّىَادٔ َع ًِ ابِ ِلٔت َع ًُ الؼَّ ٌَّ َرُسوَل َيا ابِ

َل َسِیَؿطُ َذا اِلَؿَكارٔ یَِوَو بَِذرٕ  َه َتَيؿَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

 دیب اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اوبرکبی، انب تلص، ایب زاند، 

 ذفااقفلر انیم ولتار گنج دبر ےک دؿ وطبر ااعنؾ اطع رفامیئ )رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج وک( ۔



 

 

 اوبرکبی، انب تلص، ایب زاند،  دیباہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  رایھر ابدنانھ۔

     966    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ب ، حرضت علیمحنذ بً اسناعیل بً سنزہ، ونیع، سؿیاٌ، ابواسحل، ابی ْلیل، علی بً ابی كال :  راوی

ًِ أَبٔی اِلَخلٔ  ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ًٔ َسُنَزَة أَىَِبأَىَا َونٔیْع َع ًُ إِٔسَنٔعیَل بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی كَالٕٔب َقاَل َحذَّ ًِ َعلٔیِّ بِ یٔل َع

َّی اہللُ  ًُ ُطِعَبَة إَٔذا َغزَا َمَع الئَّيیِّ َػل ٌَ اِلُنػٔيَرةُ بِ َّی یُِحَنَل َلطُ کَا َح ُرِمَحُط َحً َه َحَنَل َمَعطُ ُرِمّحا َؾإَٔذا َرَجَع رَطَ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ََّک  ََ َتِؿَعِل َؾإٔى َه َؾَكاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َذلَٔک لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ٌِ َؾَعِلَت َلِه تُزَِؾِع َؿالَّّة َؾَكاَل َلُط َعلٔی  َْلَذُِِّکَ ٔ  إ

 نب اامسلیع نب رمسہ، فعیک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، ایب لیلخ، یلع نب ایب اطبل ، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک ریغمہ نب ہبعش بج دمحم

یبن یک تیعم ںیم گنج رکےت وت اےنپ اس ھت زینہ ےل اجےت بج فاسپ آےت فہ زینہ کنیھپ دےتی اتہک وکیئ اؿ ےئلیک ااھٹالےئ )ہک اشدی 

کل کت اچنہپدفں( اس رپ یلع ےن اؿ ےس اہک ہک ںیم ہی ابت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضفر ذرک رگ ایگ وہ اس ےئل ام

 رکفں اگ وت ک ےن ےگل ااسی ہن رکان اس ےئل ہک ارگ مت ےن ااسی ایک وت وکیئ دشمگہ زیچ )امکل وک اچنہپےن ےئلیک( ہ ںی ااھٹیئ اجےئ ی۔

 ہ، فعیک، ایفسؿ، اوباقحس، ایب لیلخ، یلع نب ایب اطبل ، رضحت یلعدمحم نب اامسلیع نب رمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  رایھر ابدنانھ۔



 

 

     967    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً اسناعیل، ابً سنزہ، عبیذاہلل بً موسی، اطعث بً سعیذ، عبذاہلل بً بظير، ابی راطذ، حرضت علی :  راوی

 ًِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ أَِطَعَث بِ ًُ ُموَسی َع ًٔ َسُنَزَة أَىَِبأَىَا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ًُ إِٔسَنٔعیَل بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَ َحذَّ ًٔ برُِسٕ َع بٔی َعِبٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقِوْض رَعَ  ًِ َعلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ َعِيُط َقاَل کَاىَِت بَٔیٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل أَی َرُجَّل بَٔیٔذظٔ َقِوْض َرأطٕذ َع ْة َُفَ بٔیَّ

ْة َؾَكاَل َما َصٔذظٔ أَِلكَٔضا َوَعَلِیهُِه بَٔضٔذظٔ َوأَِطَباصَٔضا َورَٔما ًُ َکهُِه فٔی َؾارٔٔسیَّ ًٔ َویَُنهِّ ی َُّضَنا یَزٔیُذ اہللُ َکهُِه بٔضَٔنا فٔی الذِّ حٔ اِلَكَيا َؾإٔى

 ٔ  اِلبََٔلد

دمحم نب اامسلیع، انب رمسہ،  دیب اہلل نب ومیس، اثعش نب دیعس، دبعاہلل نب ریشب، ایب رادش، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک 

 ابمرک ںیم رعیب امکؿ یھت۔ آپ ےن داھکی ہک اکی رمد ےک اہ ھت ںیم افریس امکؿ ےہ وت رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دتس

ےک رفامای ہی ایک ےہ ؟ اےس کنیھپ دف افر مت اس )رعیب امکؿ( وک افر اس یسیج امکونں وک یہ اامعتسؽ ایک رکف افر زینفں وک اےئلس ہک ایہن 

  )ایہن ےک ذرہعی( رہشفں ںیم زعت اطع رفامےئ اگ۔ذرہعی اہلل اہمترے دنی ںیم ااضہف رفامےئ اگ افر ںیہمت

 دمحم نب اامسلیع، انب رمسہ،  دیباہلل نب ومیس، اثعش نب دیعس، دبعاہلل نب ریشب، ایب رادش، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنازی ۔راہ دخا ںیم ریتا

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہ دخا ںیم ریتادنازی ۔

     968    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، ہظاو، یحٌٰی بً ابی نثير، ابی طيبہ، ابی نثير، ابی سَلو، عبذاہلل بً ارزم،  :  راوی

 حرضت عكبہ بً عامز جہىی



 

 

ًِ َیِحٌَی بِ َحذَّ  ِسُتَوائٔیُّ َع
ٌَ أَىَِبأَىَا صَٔظاْو الذَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ًِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ وٕ َع ًِ أَبٔی َسَلَّ ٕ َع ًٔ أَبٔی َنثٔير

ًِ الئَّيیِّ  ٕ اِلُحَضىٔیِّ َع ًٔ َعأمز ًِ عُِكَبَة بِ ًٔ اِْلَِزَرٔم َع ِضٔه اِلَواحٔذٔ  َعِبٔذ اہللٔ بِ ٌَّ اہللَ َلُیِذُْٔل بٔالشَّ ٔ َه َقاَل إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َػل

ََلثََة اِلَحيََّة َػانَٔعطُ یَِحَتٔشُب فٔی َػِيَعتٔطٔ اِلَخيَِر َوالزَّامَٔی بٔطٔ َواِلُننٔذَّ بٔطٔ َوَقاَل َرُسوُل اہللٔ  َه اِر الثَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُموا  َػل

 ََّ ٔ ٌِ َتزَِنبُوا َوکُلُّ َما یَِلُضو بٔطٔ اِلَنزُِئ اِلُنِشلُٔه بَاكْٔل إ ًِ أَ ََٔیَّ ٔم ٌِ َتزُِموا أََحبُّ إ  َرِمَیطُ بَٔكِؤسطٔ َوَتأِدٔیَبطُ َُفََسطُ َواِرَنبُوا َوأَ

ًِ اِلَحلِّ  ًَّ ٔم َُّض  َوُمََلَعبََتطُ اِمَزأََتطُ َؾإٔى

 اہرفؿ، اشہؾ، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہبیش، ایب ریثک، ایب السؾ، دبعاہلل نب ارزؼ، رضحت ہبقع نب اعرم  ینہ اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اکی ریت یک دبفتل نیت وصخشں وک تنج ںیم داہلخ اطع رفامےت ںیہ 

 افر وثاب یک ادیم ےس ریت انبےئ افر دفرسا ریت  ےنکنیھ فاال افر رسیتا ریت ادناز یک دمد رکےن فاال )اےس ااھٹ اکی ریت انبےن فاال وج کین یتین

 ےہ رک دےنی فاال( افر اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای ریت ادنازی رکف افر نکار وہ رک زینہ ابزی رکف افر اہمتری ریت ادنازی رکان ےھجم زایدہ دنسپ

نکار وہ رک افر رمد ملسم اک رہ ک لی ابلط افر وضفؽ ےہ نکاےئ اےکس ہک فہ ریت ف امکؿ ےس ےلیھک )اس دفر ںیم ااکس  اہمتری زینہ ابزی ےس

ابتمدؽ دجدی  رایھر الثم دنبفؼ وتسپؽ الکوکنشػ افر کنیٹ وتپ فریغہ( افر اےنپ وھگڑے وک اھکسےئ )اس رپ نکاری رکے زینہ ابزی 

 دممف اعمفؿ ںیہ( افر ہی ہک رمد اینپ اہیلہ ےس ےلیھک ہی ونیتں ک لی قح افر درتس ںیہ ۔ رکے ہی دفونں ک لی اہجد فاتقؽ ںیم

اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، اشہؾ، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہبیش، ایب ریثک، ایب السؾ، دبعاہلل نب ارزؼ، رضحت ہبقع نب  :  رافی

 اعرم  ینہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہ دخا ںیم ریتادنازی ۔

     969    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

، حرضت یوىص بً عبذاَعلی، عبذاہلل بً وہب، عنزو بً حارث، سلامیٌ بً عبذالزحنً، قاسه بً عبذالزحنً :  راوی



 

 

 عنزو بً عبشہ

ًِ ُسلَ  ًُ اِلَحارٔٔث َع بََرنٔی َعِنزُو بِ ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ َعِبٔذ اِْلَِعلَی َحذَّ ثََيا یُوىُُص بِ ٔشیِّ َحذَّ ًٔ اِلرُقَ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ٌَ بِ امِیَ

ًٔ َعَبَشةَ  ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ًِ اِلَكأسٔه بِ ًِ َرمَی اِلَعُذوَّ  َع َه َيُكوُل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

َ َؾَعِذُل َرَقَبةٕ  َلأ ِْ  بَٔشِضٕه َؾَبَلَؼ َسِضُنُط اِلَعُذوَّ أََػاَب أَِو أَ

رلنمح، رضحت رمعف نب ہسبع ایبؿ ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، امیلسؿ نب دبعارلنمح، اقمس نب دبعا

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ااشرہ رفامےت وہےئ انس وج دنمش وک ریت امرے افر اس اک ریت دنمش 

 کت ےچنہپ رھپ دنمش وک ےگل ای ہن ےگل اس امرےن فاےل وک اکی الغؾ آزاد رکےن ےک ربارب ارج اتلم ےہ ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، امیلسؿ نب دبعارلنمح، اقمس نب دبعارلنمح، رضحت رمعف نب ہسبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہ دخا ںیم ریتادنازی ۔

     970    حذیث                               وجلذ دو  :  جلذ

 یوىص بً عبذاَعلی، عبذاہلل بً وہب، عنزو بً حارث، ابی علی، حرضت عكبہ بً عامز جہىی :  راوی

ًُ اِلَحارٔٔث عَ  بََرنٔی َعِنزُو بِ ِْ ًُ َوصِٕب أَ ًُ َعِبذٔ اِْلَِعلَی أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ ثََيا یُوىُُص بِ َُّط َسنَٔع عُِكَبَة َحذَّ ًِ أَبٔی َعلٓٔیٕ اِلَضِنَذانٔیِّ أَى

 ٔ ٔ َوأَع أُ َعلَی اِلنِٔيبَر َه َيرِقَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕ اِلُحَضىٔیَّ َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًَ َعأمز ََ بِ ةٕ أَ ًِ ُقوَّ وا َلُضِه َما اِسَتَلِعُتِه ٔم ذُّ

َة الزَّ  ٌَّ اِلُكوَّ ٔ  مُِی ثَََلَث َمزَّإت َوإ

ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ایب یلع، رضحت ہبقع نب اعرم  ینہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص 
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رماد ریت ادنازی )انکنیھپ( ےہ نیت  اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربنم رپ ہی رفامےت انس )ف



 

 

 ابر یہی رفامای۔

 ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ایب یلع، رضحت ہبقع نب اعرم  ینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ریتادنازی ۔ راہ دخا

     971    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْحملہ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً وہب، ابً لہیعہ، عثناٌ بً نعیه، مػيرہ بً ىہیک، حرضت عكبہ بً عامز جہىی :  راوی

ًُ َیِحٌَی اِلنَِٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ َمَلطُ بِ ثََيا َْحِ ًِ  َحذَّ ًٔ نَُعِیٕه الزَُّعِیىٔیِّ َع ٌَ بِ ًِ عُِثَنا ًُ َلضٔیَعَة َع بََرنٔی اب ِْ ًُ َوصِٕب أَ بِ

َّی اہللُ عَ  ٕ اِلحَُضىٔیَّ َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًَ َعأمز َُّط َسنَٔع عُِكَبَة بِ ًٔ ىَضٔیٕک أَى ًِ َتَعلََّه اِلُنػٔيَرةٔ بِ َه َيُكوُل َم َلِیطٔ َوَسلَّ

 الزَّمَِی ثُهَّ َتَزَنطُ َؾَكِذ َعَؼانٔی

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، امثعؿ نب میعن، ریغمہ نب کیہن، رضحت ہبقع نب اعرم  ینہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل

 اےس )ریغب یسک ذعر ےک( رتک رک دای ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس سج ےن ریت ادنازی یھکیس افر رھپ

 اس ےن ریمی انرفامین یک ۔

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، امثعؿ نب میعن، ریغمہ نب کیہن، رضحت ہبقع نب اعرم  ینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   باب

 راہ دخا ںیم ریتادنازی ۔



 

 

     972    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عبذالززام ، سؿیاٌ، اعنع، زیاد بً حؼين، ابی عالیہ، حرضت ابً عباض :  راوی

أم  ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ًِ أَبٔی اِلَعالَٔیٔة َع ًٔ اِلُحَؼئِن َع ًِ زٔیَادٔ بِ ًِ اِْلَِعَنٔع َع ٌُ َع أَىَِبأَىَا ُسِؿَیا

 ٌَّ ٔ ٌَ َؾَكاَل َرِمّیا بَىٔی إِٔسَنٔعیَل َؾإ َه بَٔيََفٕ َیزُِمو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َرأمّیاَعبَّإض َقاَل َمزَّ الئَّيیُّ َػل   أَبَاُنِه کَا

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ ، ایفسؿ، اشمع، زاید نب ،نیص، ایب اعہیل، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 

امجتع ےک رقبی ےس سگرے وج ریت ادنازی رک ریہ یھت وت آپ ےن رفامای اے افالد اامسلیع وخب ریت ادنازی رکف اہمترے دج ادجم 

 ادناز ےھت۔ )اامسلیع( یھب ریت

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ ، ایفسؿ، اشمع، زاید نب ،نیص، ایب اعہیل، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وملعں افر ڈنھجفں اک ایبؿ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ؿ۔وملعں افر ڈنھجفں اک ایب

     973    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابوبْک بً عیاغ، عاػه، حرضت حارث بً حشاٌ :  راوی

ًٔ َحشَّ  ًِ اِلَحارٔٔث بِ ًِ َعأػٕه َع ًُ َعیَّإغ َع ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ أَیُِت َحذَّ ٌَ َقاَل َقٔذِمُت اِلَنٔذیَيَة َُفَ ا

ٔ َوبََٔلْل َقائْٔه بَيَِن یََذیِطٔ ُمَتَكلِّْذ َسِیّؿا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقائّٔنا َعلَی اِلنِٔيبَر ًِ َصَذا  الئَّيیَّ َػل َوإَٔذا َراَیْة َسِوَداُئ َؾُكِلُت َم

ًُ اِلَعأؾ َقٔذَو  ًِ َغزَاةٕ  َقالُوا َصَذا َعِنزُو بِ  ٔم



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب ایعش، اعمص، رضحت احرث نب اسحؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم دمہنی احرض وہا وت داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ںیم فآہل فملس ربنم رپ ڑھکے ںیہ افر دیسان البؽ آپ ےک اسےنم ولتار رگدؿ ںیم اکٹلےئ ڑھکے وہےئ افر اکی ہایہ ڈنھجا یھب داھکی وت 

 ےن وپاھچ ہی وکؿ ںیہ ؟ وت احصہب ےن اتبای ہک رمعف نب اعص ںیہ وج گنج ےس فاسپ وہےئ ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب ایعش، اعمص، رضحت احرث نب اسحؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د اک ایبؿاہج :   ابب

 وملعں افر ڈنھجفں اک ایبؿ۔

     974    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حشً بً علی، عبذہ بً عبذاہلل، یحٌٰی بً آدو، ُشیک، عنار، ابوزبير، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ًُ عَ  ُل َوَعِبَذةُ بِ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَخَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ َحذَّ صِىٔیِّ َع إر الذُّ ًِ َعنَّ یْک َع ثََيا َُشٔ ًُ آَدَو َحذَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ِبٔذ اہللٔ َقاَل َحذَّ

َل َمهََّة یَِوَو ا َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َد ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعِبذٔ اہللٔ أَ ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َع  ِلَؿِتٔح َولَٔواُؤُظ أَبَِیُف أَبٔی الزُّبَيِر

 نب یلع، دبعہ نب دبع اہلل، ٰییحی نب آدؾ، رشکی، امعر، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک حتف ہکم ےک رفز بج نسح

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم دالخ وہےئ اس فتق آپ اک ڈنھجا دیفس اھت۔

 ر، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہللنسح نب یلع، دبعہ نب دبعاہلل، ٰییحی نب آدؾ، رشکی، امع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وملعں افر ڈنھجفں اک ایبؿ۔



 

 

     975    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 م، ىاقذ، یحٌٰی بً اسحل، یزیذ بً حیاٌ، حرضت ابً عباضعبذاہلل بً اسحا :  راوی

 ٌَ ا ًٔ َحیَّ ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ إِٔسَحَل َع ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ إِٔسَحَل اِلَوأسٔليُّ اليَّاقُٔذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًِ َحذَّ ُث َع ٕ یَُحذِّ َسنِٔعُت أَبَا ٔمِحَلز

ٌَّ َرایََة َرُسؤل اہللٔ ًٔ َعبَّإض أَ َه کَاىَِت َسِوَداَئ َولَٔواُؤُظ أَبَِیُف ابِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ   َػل

دبع اہلل نب ااحسؼ، اندق، ٰییحی نب ااحسؼ ، زیدی نب ایحؿ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

 ڑبا ڈنھجا ہایہ افر وھچاٹ ڈنھجا دیفس وہات اھت ۔

 دبعاہلل نب ااحسؼ، اندق، ٰییحی نب اقحس، زیدی نب ایحؿ، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج ںیم دةیج فرحری)ریمشی ابلس( اننہپ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم دةیج فرحری)ریمشی ابلس( اننہپ۔

     976    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذالزحیه بً سلامیٌ، ححاد، ابی عنز، حرضت اسناء بيت ابی بْک :  راوی

إد عَ  ًِ َححَّ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبُذ الزَّحٔیٔه بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَِسَناَئ بِٔئت أَبٔی بَِْکٕ َحذَّ ًِ أَبٔی عَُنَز َمِوََی أَِسَناَئ َع

َه َیِلَبُص صَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ الئَّيیُّ َػل یَبأد َؾَكاَلِت کَا َرّة بٔالذِّ َجِت ُجبَّّة ُمزَرَّ ََّضا أَِِخَ ٔ إَٔذا َلئَی اِلَعُذوَّ أَى  ٔذظ

امیلسؿ، اجحج، ایب رمع، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریمشی ڈنھگویں فاال اکی ہبج اکنال افر رفامای ہک یبن یلص  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب

 اہلل ہیلع فآہل فملس بج دنمش ےس اقمہلب رفامےت وت ہی ہبج زبی نت رفامےت ۔



 

 

 رکباوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اجحج، ایب رمع، رضحت اامسء تنب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم دةیج فرحری)ریمشی ابلس( اننہپ۔

     977    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عاػه، ابوعثناٌ ، حرضت عنز ريظهابوبْک بً ابی طيبہ، حؿؽ بً غیاث،  :  راوی

 ًِ ٌَ َع ًِ أَبٔی عُِثَنا ًِ َعأػٕه اِْلَِحَؤل َع ًُ غَٔیإث َع ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ  َحذَّ یز ًِ اِلََحٔ ٌَ یَِيَهی َع َُّط کَا عَُنَز أَى

 ٔ ٌَ َصَهَذا ثُهَّ أََطاَر ب ََّ َما کَا ٔ یَبأد إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوالذِّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل الَٔثةٔ ثُهَّ الزَّابَٔعةٔ َوَقاَل کَا اىَٔیٔة ثُهَّ الثَّ إِٔػَبٔعطٔ ثُهَّ الثَّ

َه یَِيَضاىَا َعِيطُ   َوَسلَّ

رے ںیم اگل وہ وت اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اعمص، اوبامثعؿ ، رضحت رمع رمشی ےس عنم رفامےت ےھت رگم اچر ایلگن یک دقبر انک

اس ےس اممتعن ہ ںی رفامےت ےھت افر آپ )ریض اہلل ہنع( ےن رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ رمشی ےس رفاک رکےت 

 ےھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اعمص، اوبامثعؿ ، رضحت رمع رمشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج ںیم امعہم اننہپ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم امعہم اننہپ۔



 

 

     978    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، مشاور، جعَف بً حرضت عنز بً ْحیث :  راوی

ثََيا  ًِ َحذَّ یِٕث َع ًٔ ُْحَ ًُ َعِنزٔو بِ ثَىٔی َجِعََفُ بِ ًِ ُمَشاؤٕر َحذَّ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ََٔی أَبُو بَِْکٔ بِ ِّی أَىُِوزُ إ  أَبٔیطٔ َقاَل َنأَن

َه َوَعَلِیطٔ عَٔناَمْة َسِوَداُئ َقِذ أَِرخَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َؾِیَضا بَيَِن َنتَٔؿِیطٔ َرُسؤل اہللٔ َػل  ی رَطَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اسمفر، رفعج نب رضحت رمع نب رحثی رفامےت ںیہ وگای ںیم اب یھب دھکی راہ وہں اہلل ےک رنکؽ یلص 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس رپ ہایہ امعہم ےہ افر اس ےک دفونں انکرفں وک آ

 فملس اےنپ ومڈنوھں ےک درایمؿ اکٹلےئ وہےئ ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اسمفر، رفعج نب رضحت رمع نب رحثی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ہم اننہپ۔گنج ںیم امع

     979    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، حناد بً سلنہ، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

ًِ أَبٔی الزُّبَ  ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ ثََيا َحنَّ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٕ أَ ًِ َجابٔز ٔ َع يِر

َل َمهََّة َوَعَلِیطٔ عَٔناَمْة َسِوَداُئ  َْ  َد

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امحد نب ہملس، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )حتف ےک ومعق رپ( بج 

 ےک رس رپ ہایہ امعہم اھت۔ ہکم دالخ وہےئ وت آپ



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امحد نب ہملس، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج ںیم رخدی فرففتخ ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم رخدی فرففتخ ۔

     980    حذیث                               لذ دووج  :  جلذ

عبیذاہلل بً عبذاکْکیه، سيیذ بً داوئذ، ْالذ بً حیاٌ، علی بً رعوہ، یوىص بً یزیذ، ابوزىاد، حرضت ْارجہ  :  راوی

 بً زیذ

 ًِ ًُ َداُوَد َع ثََيا ُسَيِیُذ بِ یٔه َحذَّ ًُ َعِبذٔ اِکَْکٔ ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ثََيا َحذَّ َوَة اِلَبارٔقٔیُّ َحذَّ ًُ رُعِ ِّیِّ أَىَِبأَىَا َعلٔیُّ بِ ٌَ الزَّق ا ًٔ َحیَّ الٔذٔ بِ َْ

ًِ الزَُّجٔل يَ  ًٔ َزیِٕذ َقاَل َرأَیُِت َرُجَّل َيِشأَُل أَبٔی َع ارَٔجَة بِ َْ  ًِ ٔ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ًُ یَزٔیَذ َع حٔزُ یُوىُُص بِ فٔی  ِػزُو َؾَیِظتَرٔی َوَیبٔیُع َویَتَّ

َه بٔتَبُوَک َنِظتَرٔی َوىَبٔیُع َوصُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ یَِيَضاىَاَغزَِوتٔطٔ َؾَكاَل َلطُ أَبٔی ُنيَّا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل  َو یََزاىَا َو

   نب داؤد، اخدل نب ایحؿ، یلع نب رعفہ، ویسن نب زیدی، اوبزاند، رضحت اخ

 

رہج نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم  دیب اہلل نب دبعارکلمی، س

ےن داھکی اکی رمد ریمے فادل ےس وپھچ راہ ےہ ہک اکی رمد گنج یھب رکات ےہ افر رخدی ف رففتخ یھب افر وگنجں ںیم اجترت یھب 

رکات ےہ وت ریمے فادل ےن اس ےس اہک ہک مہ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھت وبتک ںیم ےھت مہ رخدی ف رففتخ 

 ےت رےہ آپ ںیمہ د ےتھک رےہ افر آپ ےن ںیمہ عنم ہن رفامای۔رک

   نب دافدئ، اخدل نب ایحؿ، یلع نب رعفہ، ویسن نب زیدی، اوبزاند، رضحت اخرہج نب زدی :  رافی

 

  دیباہلل نب دبعارکلمی، س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اغزویں وک اولداع انہک افر رتصخ رکان۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اغزویں وک اولداع انہک افر رتصخ رکان۔

     981    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 جعَف بً مشاُف، ابوداؤد، ابواسود، ابً لہیعہ، زباٌ بً ؾائذ، سہل بً معاذ بً اىص :  راوی

ثََيا ًٔ مُ  َحذَّ ًِ َسِضٔل بِ ًٔ َؾائٕٔذ َع ٌَ بِ ًِ َزبَّا ًُ َلضٔیَعَة َع ثََيا ابِ ثََيا أَبُو اِْلَِسَودٔ َحذَّ ًُ ُمَشأُفٕ َحذَّ ًِ َجِعََفُ بِ ًٔ أَىَٕص َع َعاذٔ بِ

ٌِ أَُطیَِّع ُمَحاصّٔذا فٔی َسبٔی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َْلَ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ُط َعلَی َرِحلٔطٔ غَِذَوّة أَِو َرِوَحّة أََحبُّ أَبٔیطٔ َع ٔل اہللٔ َؾأَُنؿَّ

ىَِیا َوَما ؾٔیَضا ًِ الذُّ ََٔیَّ ٔم  إ

رفعج نب اسمرف، اوبداؤد، اوبانکد، انب ہعیہل، زابؿ نب افدئ، لہس نب اعمذ نب اسن ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع 

ںیم زلےن فاےل وک رتصخ رکفں اےس اس یک زنی رپ نکار رکاؤں حبص ای اشؾ ہی ےھجم داین فاماہیف ےس  فآہل فملس ےن رفامای ںیم راہ دخا

 زایدہ وبحمب ےہ ۔

 رفعج نب اسمرف، اوبداؤد، اوبانکد، انب ہعیہل، زابؿ نب افدئ، لہس نب اعمذ نب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اغزویں وک اولداع انہک افر رتصخ رکان۔

     982    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، ولیذ بً مشله، ابً لہیعہ، حشً بً ثوباٌ، موسٰی بً وراداٌ ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ثََيا صَٔظاُو  ًٔ َو  َحذَّ ًِ ُموَسی بِ ٌَ َع ًٔ ثَِوبَا ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًُ َلضٔیَعَة َع ثََيا ابِ ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ًِ بِ ٌَ َع ِرَدا

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل أَِسَتِودٔعَُک اہلَل  یُع َوَدائُٔعطُ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َودََّعىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ـٔ ََ َت  الَّٔذی 

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، انب ہعیہل، نسح نب وثابؿ، ومٰیس نب فراداؿ ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل 

 عئ ہ ںی وہںیت ۔ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رتصخ رکےت فتق ہی املکت رفامےئ ںیم ےھجت اہلل یک اامؿ ںیم داتی وہں سج یک اامںیتن اض

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، انب ہعیہل، نسح نب وثابؿ، ومٰیس نب فراداؿ ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اغزویں وک اولداع انہک افر رتصخ رکان۔

     983    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباد بً ولیذ، حباٌ بً ہَلل، ابً محؼً، ابً ابی لیلی، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٔ أَبٔی لَ  ًِ ابِ ًٕ َع ثََيا أَبُو ٔمِحَؼ ًُ صََٔلٕل َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َحبَّا ًُ اِلَولٔیٔذ َحذَّ ثََيا َعبَّادُ بِ ٌَ َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل کَا ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ِیلَی َع

أْٔؽ أَِسَتِودُٔع اہللَ دٔیَيَک  ایَا َيُكوُل لٔلظَّ َ َه إَٔذا أَِطَخَؽ الرسَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َواتٔیَه َعَنلَٔک  َرُسوُل اہللٔ َػل َْ  َوأََماىََتَک َو

یلیل، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج  ابعد نب فدیل، ةحؿ نب الہؽ، انب نصحم، انب ایب

 رکشلفں وک رتصخ رکےت وت اجےن فاےل ےس رفامےت ںیم ریتا دنی اامتن افر اامعؽ اک اخہمت اہلل ےک رپسد رکات وہں ۔

 انب رمعابعد نب فدیل، ةحؿ نب الہؽ، انب نصحم، انب ایب یلیل، انعف، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رساای۔



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رساای۔

     984    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اىص بً مالکہظاو بً عنار، عبذالنلک، محنذ، ابوسلنہ، ابً طہاب، حرضت  :  راوی

ثََيا أَبُو َسَلَنَة اِلَعأملٔیُّ 
ِيَعانٔیُّ َحذَّ ْذ الؼَّ ثََيا َعِبُذ اِلَنلٔٔک ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ  َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل ْٔلَِنَثَه  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل لُُكَک َمالٕٔک أَ ُْ  ًِ ٔ َقِؤمَک َیِحُش ُ َمَع غَيِر ٌٔ اِلُخزَاعٔیِّ یَا أَِنَثُه اغِز ًٔ اِلَحِو بِ

يِرُ اِلحُ  َْ ایَا أَِربَُع ٔمائَٕة َو َ يِرُ الرسَّ َْ يِرُ الزَُّؾَكأئ أَِرَبَعْة َو َْ ِو َعلَی ُرَؾَكائَٔک یَا أَِنَثُه  ًِ ُيِػَلَب َوَتِْکُ ٕف َوَل ََ ُیؤغ أَِرَبَعُة آ

ًِ قٔلَّةٕ اثِيَ   ا َعََشَ أَِلّؿا ٔم

اشہؾ نب امعر، دبعاکلمل، دمحم، اوبہملس، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںیئ ےگ افر ےن امثک نب وجؿ زخایع ےس رفامای اے امثک اینپ وقؾ ےک العفہ یسک افر وقؾ ےک اس ھت لم رک گنج رک ریتے االخؼ ونسر اج

د ںیہ وت اےنپ راقفء رپ رہمابؿ وہ اجےئ اگ۔ اے امثک ! رتہبنی راقفء اچر ںیہ رتہبنی رسہی اچر نک ارفاد ںیہ افر رتہبنی رکشل اچر سہار ارفا

 افر ابرہ سہار اجمدہ دعتاد یک یمک فہج ےس رہسگ ولغمب ہن وہں ےگ ۔

 اہشب، رضحت اسن نب امکل اشہؾ نب امعر، دبعاکلمل، دمحم، اوبہملس، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رساای۔

     985    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زاء بً عازبمحنذ بً بظار، ابوعامز، سؿیاٌ، ابواسحل، حرضت ب :  راوی



 

 

ًٔ َعا ًِ اِلبََرأئ بِ ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ٕ َحذَّ ثََيا أَبُو َعأمز إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحذَّ ُث أَ زٕٔب َقاَل ُنيَّا ىََتَحذَّ

َه کَاىُوا یَِوَو بَِذٕر ثَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َجاَز أَِػَحاَب َرُسؤل اہللٔ َػل ةٔ أَِػَحأب كَالُوَت َم َعَة َعََشَ َعلَی عٔذَّ ـِ ََلَث ٔمائَٕة َوبٔ

 ًْ  ُمِدٔم
ََّ ٔ  َمَعُط اليََّضَز َوَما َجاَز َمَعطُ إ

دمحم نب اشبر، اوباعرم، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک مہ ںیم ہی ابت وہ  یھت ہک گنج دبر ںیم اہلل ےک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب یک دعتاد نیت نک دس ےس ھچک زادئ یھت ینتج اطولت ےک اؿ اسویھتں یک دعتاد یھت وج رہن ےس رنکؽ یلص

 سگر ےئگ افر اطولت ےک اس ھت رصػ الہ اامیؿ یہ سگرے ۔

 دمحم نب اشبر، اوباعرم، ایفسؿ، اوباقحس، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رساای۔

     986    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، زیذ بً حباب، ابً لہیعہ، یزیذ بً ابی حبیب، لہیعہ بً عكبہ، ابوورد :  راوی

ثََيا أَ  ًُ أَبٔی َحبٔیٕب َحذَّ بََرنٔی َیزٔیُذ بِ ِْ ًٔ َلضٔیَعَة أَ ًِ ابِ ًُ اِلُحَبأب َع ثََيا َزیُِذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ًٔ عُِكَبَة بُو بَِْکٔ بِ ًِ َلضٔیَعَة بِ َع

َه َيُكوُل إٔیَّاُنِه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ َػاحَٔب الئَّيیِّ َػل ٌِ غَئَنِت َغلَِّت  َقاَل َسنِٔعُت أَبَا اِلَوِرد ٔ ِت َوإ ٌِ َلكَٔیِت َُفَّ ٔ یََّة الًَّٔی إ ٔ  َوالرسَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، انب ہعیہل، زیدی نب ایب بیبح، ہعیہل نب ہبقع، اوبفرد ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ان ے رسہی ےس وچب ہک ارگ

 ےگل وت وچری افر ایختن رکے۔ دنمش ےس اسانم وہ وت راہ رفار اایتخر رکے افر ارگ تمینغ اہ ھت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، انب ہعیہل، زیدی نب ایب بیبح، ہعیہل نب ہبقع، اوبفرد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رشموکں یک دوگیں ںیم اھکان۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک دوگیں ںیم اھکان۔

     987    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، سناک بً ْحب، قبیؼہ بً ہلب، حرضت ٍلب :  راوی

 ََ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ صُِلٕب َحذَّ ًِ َقبٔیَؼَة بِ ٕب َع ًٔ َْحِ ًِ ٔسَنأک بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع َحذَّ

ََ َیِخَتلٔحَ  ًِ كََعاؤ اليََّؼاَری َؾَكاَل  َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َسأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًَّ فٔی َػِذرَٔک كََعاْو َع

ّة َؿاَرِعَت ؾٔیطٔ َنَِصَ   اىٔیَّ

، رضحت ھلب  رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، امسک نب رحب، ہصیبق نب ہ لب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اصنری ےک اھکےن ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ ےن رفامای ریتے دؽ ںیم وکیئ اجلخؿ دیپا ہن رکے وت اس 

 ں یک باشتہب اایتخر رکےن اگل؟ںیم رصناوین

، رضحت ھلب   :  رافی  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، امسک نب رحب، ہصیبق نب ہ لب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک دوگیں ںیم اھکان۔

     988    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 علی بً محنذ، ابواسامہ، ابوُفوہ، یزیذ بً سياٌ، رعوہ بً رویه، ابی ثعلبہ :  راوی

ثَ  ٌٕ َحذَّ ًُ ٔسَيا َوَة َیزٔیُذ بِ ثَىٔی أَبُو َُفِ
ثََيا أَبُو أَُساَمَة َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ

ًِ أَبٔی َثِعَلَبَة َحذَّ ًُ ُرَویِٕه اللَِّخِٔمُّ َع َوةُ بِ ىٔی رُعِ

َه َؾَشأَِلُتطُ َؾُكلِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ نٔيَن اِلُخَظىٔیِّ َقاَل َوَلكَٔیطُ َوکَلََّنُط َقاَل أََتِیُت َرُسوَل اہللٔ َػل ُت یَا َرُسوَل اہللٔ ُقُذوُر اِلُنَِشٔ

ا َحَشّيا ثُهَّ ىَِلبُُخ ؾٔیَضا َقاَل  ـّ وَصا َرِح ـُ ا َقاَل َؾاِرَح ٌِ اِحَتِحَيا إَٔلِیَضا َؾَلِه ىَحِٔذ ٔمِيَضا بُذًّ  اكِبُُخوا ََ َتِلبُُخوا ؾٔیَضا ُقِلُت َؾإٔ

 َوکُلُوا

 ہیلع فآہل فملس یک یلع نب دمحم، اوبااسہم، اوبرففہ، زیدی نب انسؿ، رعفہ نب رفمی، ایب ہبلعث، رفامےت ںیہ ہک ںیم اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل

دخث  احرض وہا افر ںیم ےن آپ ےس درایتف ایک اے اہلل ےک رنکؽ رشمنیک یک دوگیں ںیم مہ اھکان ایتر رکےت ںیہ۔ آپ ےن 

 رفامای رشمنیک یک دوگیں ںیم اھکان ث  ایتر ایک رکف ںیم ےن رعض ایک ارگ ںیمہ رضفت وہ افر اس ےک نکا وکیئ اچرہ ہن وہ وت؟ رفامای اہ ںی

 ایھچ رطح امھجن ول رھپ اھکان ایتر رکف افر اھکول۔

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، اوبرففہ، زیدی نب انسؿ، رعفہ نب رفمی، ایب ہبلعث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشک رکےن فاولں ےس گنج ںیم دمد انیل۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشک رکےن فاولں ےس گنج ںیم دمد انیل۔

     989    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، مالک بً اىص، عبذاہلل بً یزیذ، دیيار، رعوہ بً زبير، حرضت عائظہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ َیزٔیَذ َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ىَٔیإر َبَة َوَعلٔیُّ بِ

ََ نَ  َّا  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إٔى ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ٕک َقاَل َعلٔی  فٔی َحٔذیثٔطٔ َع ِشَتٔعيُن بُٔنَِشٔ



 

 

ًُ یَزٔیَذ أَِو َزیِذٕ   َعِبُذ اہللٔ بِ

ؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، امکل نب اسن، دبعاہلل نب زیدی، دانیر، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ایبؿ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنک

 مہ یسک رشمک ےس دمد ہ ںی ےتیل ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، امکل نب اسن، دبعاہلل نب زیدی، دانیر، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ۔زلایئ ںیم دنمش وک اغمہطل ںیم ڈاانل

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 زلایئ ںیم دنمش وک اغمہطل ںیم ڈاانل۔

     990    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، یوىص بً بهير، محنذ بً اسحل، یزیذ بً روماٌ، حرضت عائظہ :  راوی

 ُ ًٔ ى ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ َوَة َع ًِ رُعِ ٌَ َع ًٔ ُروَما ًِ َیزٔیَذ بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َع ًُ بَُهيِر ثََيا یُوىُُص بِ ٕ َحذَّ َنيِر

ِذَعْة  َْ ُب  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل اِلََحِ ٌَّ الئَّيیَّ َػل  َعائَٔظَة أَ

زیدی نب رفامؿ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، دمحم نب ااحسؼ ،

 ےن اراشد رفامای زلایئ وت ورکف رفبی ےہ ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، دمحم نب اقحس، زیدی نب رفامؿ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زلایئ ںیم دنمش وک اغمہطل ںیم ڈاانل۔

     991    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، یوىص بً بهير، مْ بً مینوٌ، عْکمہ، احرضت ابً عباض :  راوی

 ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعبَّإض  َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ٌٕ َع ًٔ َمِیُنو ٔ بِ َْ ًِ َم ٕ َع ًُ بَُهيِر ثََيا یُوىُُص بِ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ٌَّ الئَّيیَّ َعِبٔذ اہللٔ بِ أَ

ِذَعْة  َْ ُب  َه َقاَل اِلََحِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

رکعہم، ارضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، رطم نب ومیمؿ، 

 رفامای گنج وت دوھہک افر رفبی ےہ ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، رطم نب ومیمؿ، رکعہم، ارضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زلایئ ںیم اقمہلب ےئلیک دوعت دانی افر اسامؿ اک ایبؿ ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 زلایئ ںیم اقمہلب ےئلیک دوعت دانی افر اسامؿ اک ایبؿ ۔

     992    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہذی، ح، محنذ بً اسناعیل، ونیع، سؿیاٌ، ابی ہاطه، یحٌٰی بً حهیه، حؿؽ بً عنز، عبذالزحنً بً م :  راوی

 ابوعبذاہلل، یحٌٰی بً اسود، قیص بً عباد، حرضت ابوذر

ثََيا ُمحَ  ًُ َمِضٔذٓیٕ ح و َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ََ َحذَّ ًُ َعِنزٕو َقا ًُ َحٔهیٕه َوَحِؿُؽ بِ ثََيا َیِحٌَی بِ َ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل أَىَِبأَى ُذ بِ ا نَّ

 ٔ ًُ اِْلَِسَود انٔیِّ َقاَل أَبُو َعِبذ اہللٔ صَُو یَِحٌَی بِ ًِ أَبٔی َصأطٕه الزُّمَّ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ٕ  َونٔیْع َقا ًٔ عَُباد ًِ َقِیٔص بِ ٕ َع ًِ أَبٔی ٔمِحَلز َع



 

 

ٔئ الزَّ  ََ ٔ اِْلیَُة فٔی َصُد ًَ َقاَل َسنِٔعُت أَبَا َذٓرٕ يُِكٔشُه َلَيزََلِت َصٔذظ َتَؼُنوا فٔی َربِّضِٔه َؾالَّٔذی ِْ ٌٔ ا ِؼَنا َْ  ٌٔ ةٔ یَِوَو بَِذٕر َصَذا تَّ صِٔم الشِّ

ًٔ أَ  لٔٔب َوَعلٔیِّ بِ ًٔ َعِبٔذ اِلُنلَّ یٔل فٔی َحِنزََة بِ ََٔی َقِولٔطٔ اِلََحٔ ًِ ىَإر إ َعِت َلُضِه ثَٔیاْب ٔم وا ُقلِّ ًٔ اِلَحارٔٔث َنََفُ بٔی كَالٕٔب َوعُبَِیَذَة بِ

َتَؼُنوا فٔی اِلُحَحٔخ یَِوَو بَِذرٕ َوعُ  ِْ ًٔ عُتَِبَة ا ًٔ َربٔیَعَة َواِلَولٔیٔذ بِ ًٔ َربٔیَعَة َوَطِيَبَة بِ  تَِبَة بِ

ٰییحی نب میکح، صفح نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، ح، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، ایب اہمش، اوبدبع اہلل، ٰییحی نب انکد،  سی نب 

  ابعد، رضحت اوبذر
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ِ ِْ  

 ےس کت اؿ ھچ ارفاد ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ وج گنج دبر ےک دؿ زلے۔ دیسان زمحہ نب دبعابلطمل دیسان یلع نب ایب اطبل افر دیسان

 دیبہ نب احرث نب دبعابلطمل )ریض اہلل مہنع الہ االسؾ یک رطػ ےس( افر  ہبت نب رہعیب ہبیش نب رہعیب افر فدیل نب  ہبت )افکر یک 

 رطػ ےس( ۔

 ٰییحی نب میکح، صفح نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، ح، دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، ایب اہمش، اوبدبعاہلل، ٰییحی نب انکد، :  رافی

  سی نب ابعد، رضحت اوبذر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 زلایئ ںیم اقمہلب ےئلیک دوعت دانی افر اسامؿ اک ایبؿ ۔

     993    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، ابوعنیص، عْکمہ بً عنار، حرضت سلنہ بً انوع :  راوی

 ًٔ ًِ إٔیَأض بِ إر َع ًُ َعنَّ َمُة بِ ثََيا أَبُو اِلُعَنِیٔص َوعِْٔکٔ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ أَبٔیطٔ َحذَّ ًٔ اِْلَِنَؤع َع  َسَلَنَة بِ

َه َسَلَبطُ َقاَل بَاَرِزُت َرُجَّل َؾَك  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َلىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل  َتِلُتطُ َؾَيؿَّ

یلع نب دمحم، فعیک، اوبسیمع، رکعہم نب امعر، رضحت ہملس نب اوکع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی رمد وک دوعت اقمہلب دی رھپ اس 



 

 

  فملس ےن ےھجم اس اک اسامؿ وطبر ااعنؾ اطع رفامای ۔وک لتق یھب رک دای اس رپ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

 یلع نب دمحم، فعیک، اوبسیمع، رکعہم نب امعر، رضحت ہملس نب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ت دانی افر اسامؿ اک ایبؿ ۔زلایئ ںیم اقمہلب ےئلیک دوع

     994    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، یحٌٰی بً سعیذ، عنزو بً نثير، ابً اؾلح، ابومحنذ، حرضت ابوقتادہ :  راوی

ًُ عُ  ٌُ بِ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا ُسِؿَیا ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕذ َمِوََی َحذَّ ًِ أَبٔی ُمَحنَّ ًٔ أَِؾَلَح َع ٔ بِ ًٔ َنثٔير ًِ عَُنَز بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ َیِحٌَی بِ َيِيَيَة َع

َلُط َسَلَب َقتٔیٕل َقَتَلطُ  َه َنؿَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َقَتاَدَة أَ   یَِوَو حَُييِٕن أَبٔی َقَتاَدَة َع

ح، ایفسؿ نب ہنییع، ٰییحی نب دیعس، رمعف نب ریثک، انب احلف، اوبدمحم، رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص دمحم نب ابص

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج نینح ےک رفز اہ ںی اکی وتقمؽ اک اسامؿ وطبر ااعنؾ دای سج وک اوہنں ےن یہ رمدار ایک اھت ۔

  ہنییع، ٰییحی نب دیعس، رمعف نب ریثک، انب احلف، اوبدمحم، رضحت اوباتقدہدمحم نب ابصح، ایفسؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 زلایئ ںیم اقمہلب ےئلیک دوعت دانی افر اسامؿ اک ایبؿ ۔

     995    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، ابومالک، نعیه بً ابی ہيذ، ابً سنزہ، حرضت سنزہ بً جيذب :  راوی

 ٔ ًٔ أَب ًِ نَُعِیٔه بِ ثََيا أَبُو َمالٕٔک اِْلَِطَحعٔیُّ َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ ُجِيَذٕب ی صٔ َحذَّ ًٔ َسُنَزَة بِ ًِ ابِ ِيٕذ َع

َلُب  ًِ َقَتَل َؾَلطُ الشَّ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  َع

ہیلع فآہل  یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اوبامکل، میعن نب ایب دنہ، انب رمسہ، رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل

 فملس ےن اراشد رفامای وج یسک وک لتق رکے اس وتقمؽ اک اسامؿ لتق رکےن فاےل وک ےلم اگ۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اوبامکل، میعن نب ایب دنہ، انب رمسہ، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات وک ہلمح رکان )بش وخؿ امران( افر وعروتں افر وچبں وک لتق رکےن اک مکح ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رات وک ہلمح رکان )بش وخؿ امران( افر وعروتں افر وچبں وک لتق رکےن اک مکح ۔

     996    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، عبیذاہلل بً عبذاہلل، حرضت ػعب بً جثامہابوبْک  :  راوی

 ًٔ ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل  َحذَّ ًِ ابِ َعِبٔذ اہللٔ َع

ثََيا الؼَّ  نٔيَن یُبَيَّ َحذَّ ًِ اِلُنَِشٔ ارٔ ٔم ًِ أَصِٔل الذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع اَمَة َقاَل ُسئَٔل الئَّيیُّ َػل
ًُ َجثَّ ٌَ َؾُیَؼاُب ِعُب بِ ُتو

ٌُ َقاَل صُِه ٔمِيُضِه  بَِیا  اليَِّشاُئ َوالؼِّ

ت ب ب نب اثجہم رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی،  دیب اہلل نب دبع اہلل، رضح

ےس الہ ادلار ےک رشمنیک رپ بش وخؿ امرےن ےک قلعتم وپاھچ ایگ ہک اس ںیم وت وعرںیت افر ےچب یھب امرے اجںیئ ےگ رفامای ہی 



 

 

  دصقا ہ ںی( ۔وعرںیت افر ےچب یھب رشمنیک یہ ےک ںیہ )ینعی ایسی وصرت ںیم اؿ وک لتق رکان اجزئ ےہ ویکہکن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی،  دیباہلل نب دبعاہلل، رضحت ب ب نب اثجہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ں افر وچبں وک لتق رکےن اک مکح ۔رات وک ہلمح رکان )بش وخؿ امران( افر وعروت

     997    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً اسناعیل، ونیع، عْکمہ بً عنار، ایاض بً سلنہ بً انوع ، حرضت سلنہ بً انوع :  راوی

َمَة بِ  ًِ عِْٔکٔ ًُ إِٔسَنٔعیَل أَىَِبأَىَا َونٔیْع َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َغزَِوىَا َمَع َحذَّ ًٔ اِْلَِنَؤع َع ًٔ َسَلَنَة بِ ًِ إٔیَأض بِ إر َع ًٔ َعنَّ

َه َؾأََتِيَيا َماّئ لَٔبىٔی َؾزَاَرَة َؾَعزَِّس  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َعلَی َعِضٔذ الئَّيیِّ َػل ِبٔح أَبٔی بَِْکٕ َصَوازٔ ٌَ عِٔيَذ الؼُّ ی إَٔذا کَا
َّ َطَييَّاَصا  َيا َحً

 َعَلِیضِٔه غَاَرّة َؾأََتِيَيا أَصَِل َمإئ َؾبَيَّتَِياصُِه َؾَكَتِلَياصُِه تِٔشَعّة أَِو َسِبَعَة أَبَِیإت 

دمحم نب اامسلیع، فعیک، رکعہم نب امعر، اایس نب ہملس نب اوکع ، رضحت ہملس نب اوکع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ںیم مہ ےن رضحت اوبرکب دصقی یک تیعم ںیم گنج یک مہ ونبزفارہ ےک اکی ونکںیئ رپ ےچنہپ مہ ےن رات فںیہ زپاؤ ڈاال  دہع ابمرک

 حبص ےک رقبی مہ ےن اؿ رپ بش وخؿ امرا وت مہ ےن اکی ونکںی فاولں رپ یھب راوتں رات ہلمح رک ےک ون ای است رھگاونں وک لتق ایک۔

 رکعہم نب امعر، اایس نب ہملس نب اوکع ، رضحت ہملس نب اوکع دمحم نب اامسلیع، فعیک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رات وک ہلمح رکان )بش وخؿ امران( افر وعروتں افر وچبں وک لتق رکےن اک مکح ۔



 

 

     998    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یحٌٰی بً حهیه عثناٌ بً عنز، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٔ عُنَ  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ أَىَٕص َع ًُ عَُنَز أَىَِبأَىَا َمالُٔک بِ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ًُ َحٔهیٕه َحذَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َز أَ َػل

 ٌٔ بَِیا ًِ َقِتٔل اليَِّشأئ َوالؼِّ یٔل َؾَيَهی َع ٔ َّْ َه َرأَی اِمَزأَّة َمِكُتوَلّة فٔی َبِعٔف ال  َوَسلَّ

 ٰییحی نب میکح امثعؿ نب رمع، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی راہتس ںیم لتق

 یک وہیئ وعرت دیھکی وت وعروتں افر وچبں وک لتق رکےن ےس عنم رفامای ۔

 ٰییحی نب میکح امثعؿ نب رمع، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکان )بش وخؿ امران( افر وعروتں افر وچبں وک لتق رکےن اک مکح ۔ رات وک ہلمح

     999    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ ، ابی زىاد، مزؾع بً عبذاہلل بً ػیفی، حرضت حيولہ کاتب :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة حَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحِيَوَلَة َحذَّ ًٔ َػِیفٓٔیٕ َع ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٔع بِ ًِ اِلُنَزقَّ ٔ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ذَّ

َه َؾَنَزِرىَا َعلَی اِمَزأَةٕ َمِكُتوَلٕة َقِذ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُجوا  اِجتَ اِلکَاتٔٔب َقاَل غَزَِوىَا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل َنَع َعَلِیَضا اليَّاُض َؾأَُِفَ

ًٔ اِلَولٔیٔذ َؾكُ  الٔذٔ بِ َْ ََٔی  ًِ ُيَكاتُٔل ثُهَّ َقاَل لَٔزُجٕل اىَِللِٔل إ َّی اہللُ َلُط َؾَكاَل َما کَاىَِت َصٔذظٔ ُتَكاتُٔل ؾٔیَن ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ِل َلطُ إ

ََ َتِكُتلَ  َه َیأُِمزَُک َيُكوُل  ًُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ثََيا اِلُنػٔيَرةُ بِ ثََيا ُقتَِيَبُة َحذَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ََ َعٔشیّؿا َحذَّ یَّّة َو ًَّ ذُرِّ

َّی اہللُ ًِ الئَّيیِّ َػل ًٔ الزَّبٔیٔع َع ٔ َربَأح بِ ظ ًِ َجذِّ ٔع َع ًِ اِلُنَزقَّ ٔ َع ًِ أَبٔی الزِّىَاد ًٔ َع ًُ  َعلَ َعِبٔذ الزَِّحَن َه ىَِحَوُظ َقاَل أَبُو بَِْکٔ بِ ِیطٔ َوَسلَّ



 

 

ِورٔیُّ ؾٔیطٔ 
 أَبٔی َطِيَبَة یُِخٔلُئ الثَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ ، ایب زاند، رمعف نب دبعاہلل نب ،یفی، رضحت ہلظنح اکبت رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع

اکی وعرت ےس وہا وج لتق یک یئگ یھت ولگ اس ےک رگد عمج ےھت )آپ ےچنہپ وت( ولوگں ےن  فآہل فملس یک تیعم ںیم گنج یک امہرا سگر

آپ ےئلیک ہگج وھکؽ دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی زلےن فاولں اسیک ھت رشکی وہ رک زلایئ وت ہ ںی رک  یھت رھپ 

وہک ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہمت ہی مکح دےتی ںیہ ہک اکی رمد ےس رفامای اخدل نب فدیل ےک اپس اجؤ افر اس ےس 

 وچبں وعروتں افر زمدفرفں وک رہسگ لتق ث  رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ ، ایب زاند، رمعف نب دبعاہلل نب ،یفی، رضحت ہلظنح اکبت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش ےک العہق ںیم آگ اگلان۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےک العہق ںیم آگ اگلان۔

     1000    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہ بً زیذمحنذ بً اسناعیل بً سنزہ، ونیع، ػالح بً ابی اَْرض، زہزی، رعوہ بً زبير، اسام :  راوی

ًِ الزُّصِزٔیِّ  رَضٔ َع ِْ ًٔ أَبٔی اِْلَ ًِ َػالٔٔح بِ ثََيا َونٔیْع َع ًٔ َسُنَزَة َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ًٔ َزیِٕذ َقاَل َبَعَثىٔی َرُسوُل اہللٔ َػل ِم  أَُساَمَة بِ َیٕة يَُكاُل َلَضا أُبِىَی َؾَكاَل ائِٔت أُبِىَی َػَباّحا ثُهَّ َْحِّ ََٔی ََقِ  إ

دمحم نب اامسلیع نب رمسہ، فعیک، اصحل نب ایب االرضخ، زرہی، رعفہ نب زریب، ااسہم نب زدی رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع 

 فر رفامای حبص نکریے اینب اج رک آگ اگلدف۔فآہل فملس ےن ےھجم اینب انیم یتسب یک رطػ اجیھب ا



 

 

 دمحم نب اامسلیع نب رمسہ، فعیک، اصحل نب ایب االرضخ، زرہی، رعفہ نب زریب، ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ںیم آگ اگلان۔ دنمش ےک العہق

     1001    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ىاؾع، ابً عنز :  راوی

 َّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َم ىَِخَل ی اہللَُحذَّ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َْحَّ

ًِ لٔيَيٕة أَِو َتَزِنُتُنوصَ  ٔ َوَقَلَع َوهَٔی اِلبَُویَِزةُ َؾأَىِزََل اہللُ َعزَّ َوَجلَّ َما َقَلِعُتِه ٔم ير ـٔ  ا َقائَٔنّة اِْلیََة اِْلیَةَ بَىٔی اليَّ

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونب ریضن ےک وجھکر ےک درتخ دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک 
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  اکےٹ افر الجےئ وبریہ )انیم ابغ( ںیم ایس ابرے ںیم اہلل زعفلج ےن ہی آتی ابمرہک انزؽ رفامیئ )م
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 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےک العہق ںیم آگ اگلان۔

     1002    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابً عنزعبذاہلل بً سعیذ، عكبہ بً ْالذ، عبیذاہلل ، ىاؾع،  :  راوی

ًٔ عَُنَز  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع الٕٔذ َع َْ  ًُ ثََيا عُِكَبُة بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َه َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل أَ

صُِه َؾضَ  ٔ َوَقَلَع َوؾٔیطٔ َيُكوُل َطارٔعُ ير ـٔ َم ىَِخَل بَىٔی اليَّ یْل بٔاِلبَُویَِزةٔ ُمِشَتٔليرُ َْحَّ اةٔ بَىٔی لَُدٓیٕ َْحٔ ٌَ َعلَی ََسَ  ا

ابوغں دبع اہلل نب دیعس، ہبقع نب اخدل،  دیب اہلل ، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونب ریضن ےک وجھکر ےک 

اشرع )رضحت اسحؿ نب تبن ( ےن ہی رعش اہک نک آاسؿ وہایگ وک آگ وگلایئ افر درتخ اکےٹ افر ایس ابرے ںیم املسمونں وک 

 ونبولی )رقشی( ےک رسدارفں ےئلیک وبریہ ںیم آگ اگلان وج آگ فاہں اڑ ریہ ےہ۔

 دبعاہلل نب دیعس، ہبقع نب اخدل،  دیباہلل ، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیقویں وکدفہی دے رک ڑھچاان۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقویں وکدفہی دے رک ڑھچاان۔

     1003    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، محنذ بً اسناعیل، ونیع، عْکمہ بً عنار، ایاض بً سلنہ بً انوع :  راوی

 ٔ ثََيا َعل ًٔ َسلَ َحذَّ ًِ إٔیَأض بِ إر َع ًٔ َعنَّ َمَة بِ ًِ عِْٔکٔ ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ًُ إِٔسَنٔعیَل َقا ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ًِ یُّ بِ ًٔ اِْلَِنَؤع َع َنَة بِ

َّی اہللُ َعَلیِ  ٌَ َعلَی َعِضذٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ أَِجَنٔل أَبٔیطٔ َقاَل َغزَِوىَا َمَع أَبٔی بَِْکٕ َصَوازٔ ًِ بَىٔی َؾزَاَرَة ٔم َلىٔی َجارٔیَّة ٔم طٔ َوَسلََّه َؾَيؿَّ

َّی  َّی أََتِیُت اِلَنٔذیَيَة َؾَلكَٔیىٔی الئَّيیُّ َػل ًِ ثَِوٕب َحً ؤم اِلَعَزٔب َعَلِیَضا َقِظْع َلَضا َؾَنا َنَظِؿُت َلَضا َع اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی الشُّ

 ُ ًِ أَُساَری اِلُنِشلٔنٔيَن کَاىُوا بَٔنهَّةَ َؾَكاَل ِهَّلِل أَب  وَک َصِبَضا َٔی َؾَوَصبُِتَضا َلطُ َؾَبَعَث بَٔضا َؾَؿاَدی بَٔضا أَُساَری ٔم



 

 

 یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، رکعہم نب امعر، اایس نب ہملس نب اوکع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

ںیم مہ ےن اوبرکب یک تیعم ںیم وہازؿ ےس گنج یک۔ اوبرکب ےن ےھجم وطبر ااعنؾ ونبزفارہ یک اکی زلیک دی وج رعب یک  دہع ابمرک

ای ریتا نیسح فلیمج زلیک یھت اس ےن وپنیتس نہپ ریھک یھت ںیم ےن ااکس ڑپکا یھب ہن وھکال اھت ہک دمہنی اچنہپ وت یبن ےھجم ابزار ںیم ےلم رفام

ھجت یس رکمی افالد ا ی( ہی زلیک ےھجم ددیے۔ ںیم ےن فہ زلیک آپ وک ہبہ رک دی۔ آپ ےن اےس جیھب دای افر اےکس  ابپ زبرگ اھت )ہک

 دبہل تہب ےس املسمؿ وج ہکم ںیم دیق ےھت ڑھچفاےئل ۔

 یلع نب دمحم، دمحم نب اامسلیع، فعیک، رکعہم نب امعر، اایس نب ہملس نب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجامؽ دنمش اےنپ العہق ںیم وفحمظ رکےل رھپ املسمؿ وک دنمش رپ ہبلغ احلص وہاجےئ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وجامؽ دنمش اےنپ العہق ںیم وفحمظ رکےل رھپ املسمؿ وک دنمش رپ ہبلغ احلص وہاجےئ۔

     1004    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عبذاہلل بً ىنير، عبیذاہلل، ىاؾع، ابً عنز :  راوی

ًٔ عَُنزَ  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َذَصا   َقاَل َذَصَبِت َُفَْض َحذَّ َْ َ َلُط َؾأ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه قَ  ًٔ َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ َُفُدَّ َعَلِیطٔ فٔی َزَم اَل َوأَبََل َعِبْذ َلطُ َؾَلحَٔل بٔالزُّوؤ اِلَعُذوُّ َؾَوَضَز َعَلِیضِٔه اِلُنِشلُٔنو

 ًُ الُٔذ بِ َْ ُظ َعَلِیطٔ  ٌَ َُفَدَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  َؾَوَضَز َعَلِیضِٔه اِلُنِشلُٔنو  اِلَولٔیٔذ َبِعَذ َوَؾاةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل

وک  یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیب اہلل، انعف، انب رمع رفامےت ںیہ ہک اؿ اک اکی وھگڑا دبک ایگ دنمش ےن اےس ڑکپ ایل رھپ املسمونں

فاسپ دے دای ایگ افر ہی بس اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایحت ہبیط ںیم دونمشں رپ ہبلغ وہا وت فہ وھگڑا اؿ وک )انب رمع( وک 

 وہا۔ رفامےت ںیہ ہک ااکن اکی الغؾ اھبگ رک رفؾ الچ ایگ رھپ بج املسمؿ وک رفویمں رپ ہبلغ احلص وہا وت اخدل نب فدیل ےن فہ الغؾ اوکن



 

 

  ےک فاصؽ ےک دعب وہا ۔فاسپ دے دای ہی اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیباہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امِؽ تمینغ ںیم ایختن ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امِؽ تمینغ ںیم ایختن ۔

     1005    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، یحٌٰی بً سعیذ، محنذ بً یحٌٰی ابً حباٌ، ابً ابی عنزہ، زیذبً ْالذ :  راوی

 ًٔ ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ یَِحٌَی بِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحذَّ ًِ أَبٔی َعِنَزَة َع ٌَ َع ًٔ َحبَّا َیِحٌَی بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ًِ أَِطَحَع بَٔخِیبََر َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل َِّی َرُجْل ٔم الٕٔذ اِلُحَضىٔیِّ َقاَل تُُوف َْ  ًٔ َه َػلُّوا َعلَی َػاحٔبٔهُِه َؾأَىَِْکَ  َزیِٔذ بِ َوَسلَّ

ٌَّ َػاحَٔبهُِه غَلَّ فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َقاَل َزیِْذ َؾاِلَتَنُشوا فٔی َمَتاعٔطٔ اليَّاُض َذلَٔک َوَتَػيََّرِت َلُط ُو  ٔ ا َرأَی َذلَٔک َقاَل إ ُجوصُُضِه َؾَلنَّ

زٔ یَُضوَد َما ُتَشاؤی دِٔرَصَنئِن  ًِ َِخَ َزاْت ٔم  َؾإَٔذا َِخَ

ایب رمعہ، زدینب اخدل رفامےت ںیہ ہک اکی ایعجش رمدربیخ ںیم دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب ٰییحی انب ةحؿ، انب 

 ااقتنؽ رک ایگ وت یبن ےن رفامای اےنپ اسیھت اک انجزہ وخدیہ زپھ ول )رپاشیین ویکہج ےس ہک ںیہک امہرے قلعتم یھب آپ ہی ہن رفامدںی آپ

 اہ دخا ںیم امؽ تمینغ ںیم ایختن یک ۔ےن ایکن رپاشیین دفر رکےن ےئلیک الص فہج اتبیئ( رفامای اہمترے اس اسیھت ےن ر

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب ٰییحی انب ةحؿ، انب ایب رمعہ، زدینب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  ایختن ۔امِؽ تمینغ ںیم

     1006    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، ساله بً ابی جعذ، عبذاہلل بً عنز :  راوی

ًٔ دٔیَيإر عَ  ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َعِنزٕو َحذَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ أَبٔی اِلَحِعٔذ َع ًِ َسالٔٔه بِ

ةُ َؾَناَت َؾَكاَل الئَّيیُّ  ِّٔکَ َه َرُجْل ُيَكاُل َلُط ِّٔکِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َعلَی َثَكٔل الئَّيیِّ َػل َه صَُو فٔی َقاَل کَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

َضا اليَّارٔ َؾَذَصبُوا ٌَ َؾَوَجُذوا َعَلِیطٔ نَٔشاّئ أَِو َعَبائَّة َقِذ َغلَّ  یَِيُوزُو

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اسمل نب ایب دعج، دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی دفزیخ ےہ وت احصہب دےنھکی ےگل )ہک اابسب اک ابہگنؿ رک رکہ انیم اکی رمد اھت بج فہ وفت وہا وت یبن

 اس ےن ایک رجؾ ایک( اہ ںی اس رپ اکی ابع ای اچدر دیھکی وج اس ےن امؽ تمینغ ںیم ےس رچایئ یھت۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اسمل نب ایب دعج، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امِؽ تمینغ ںیم ایختن ۔

     1007    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبادہ بً ػامت علی بً محنذ، ابواسامہ، ابی سياٌ، عیسٰی بً سياٌ، يعلی بً طذاد، :  راوی

 ٕ اد ًٔ َطذَّ ًِ َيِعلَی بِ ٌٕ َع ًٔ ٔسَيا ٌٕ عٔیَسی بِ ًِ أَبٔی ٔسَيا ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
أمٔت َحذَّ ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ  َع



 

 

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یَِوَو حَُييِٕن  َّی بَٔيا َرُسوُل اہللٔ َػل َذ  َقاَل َػل َْ َ ٔ َؾأ ًِ اِلَبٔعير ّْا ٔم ًِ اِلَنَكأسٔه ثُهَّ َتَياَوَل َطِی ٕ ٔم ََٔی َجِئب َبٔعير إ

ًِ غََيائٔنٔهُِه  ٌَّ صََذا ٔم ٔ َدّة َيِعىٔی َوبََزّة َؾَحَعَل بَيَِن إِٔػَبَعِیطٔ ثُهَّ َقاَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض إ ِوَم  أَدُّوا اِلَخِیَم َواِلنِٔخَیَم َؾَنا ؾَ ٔمِيطُ ََقَ

ٌَّ اِلُػلُوَل َعاْر َعلَی أَصِلٔطٔ َیِوَو اِلكَٔیاَمٔة َوَطَياْر َوىَاْر  ٌَ َذلَٔک َؾإٔ  َذلَٔک َؾَنا دُو

یلع نب دمحم، اوبااسہم، ایب انسؿ، ٰیسیع نب انسؿ، یلعی نب دشاد، ابعدہ نب اصث  رفامےت ںیہ ہک گنج نینح ےک رفز اہلل ےک رنکؽ 

ںیمہ تمینغ ےک اکی افٹن ےک اپس امنز زپاھیئ رھپ اس افٹن ںیم ےس ھچک ایل فہ اکی ابؽ اھت۔ آپ ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اےس اینپ دف اویلگنں ےک درایمؿ راھک۔ رھپ رفامای اے ولوگ! ہی اہمترے انغمئ اک ہصح ےہ اکی داھہگ افر نکیئ افر اس ےس زایدہ ای اس 

 تمینغ ںیم وچری وچر ےئلیک رفز ایقث  اعر رنکایئ افر ذعاب اک ابثع وہی۔ ےس مک وج ھچک یھب وہ عمج رکفاؤ اےئلس ہک امؽ

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، ایب انسؿ، ٰیسیع نب انسؿ، یلعی نب دشاد، ابعدہ نب اصث  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعنؾ دانی۔

 اہجد اک ایبؿ :   باب

 ااعنؾ دانی۔

     1008    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، زیذ بً جابز، مهحول، زیذ بً جاریہ، حبیب بً مشلنہ :  راوی

 ًُ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ َمهُِحوٕل َع ٕ َع ًٔ َجابٔز ًٔ َیزٔیَذ بِ ًِ یَزٔیَذ بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ُمَحنَّ

لَُث َبِع  َل الثُّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َنؿَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َمِشَلَنَة أَ ًِ َحبٔیٔب بِ ًٔ َجارٔیََة َع ٔ بِ  َذ اِلُخُنٔص زَٔیاد

 ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، زدی نب اجرب، وحکمؽ، زدی نب اجرہی، بیبح نب ہملسم ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب

 فآہل فملس ےن سمخ ےک دعب اہتیئ ںیم ےس ااعنؾ یھب دای۔



 

 

 ، بیبح نب ہملسماوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، زدی نب اجرب، وحکمؽ، زدی نب اجرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ااعنؾ دانی۔

     1009    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

لامیٌ بً موسی، مهحول، ابی سَلو، ارعد، ابوامامہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، عبذالزحنً بً حارث، س :  راوی

 عبادہ بً ػامت

 ًِ ًٔ اِلَحارٔٔث الزَُّرقٔیِّ َع ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ  َحذَّ ًٔ ُموَسی َع ٌَ بِ ُسَلامِیَ

وٕ اِْلرَِعَ  ًِ أَبٔی َسَلَّ َل فٔی اِلَبِذ َمهُِحوٕل َع َه َنؿَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل أمٔت أَ ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ ًِ أَبٔی أَُماَمَة َع ٔ ٔد َع أَة

لَُث   الزُّبَُع َوفٔی الزَِّجَعٔة الثُّ

امہم، ابعدہ نب اصث  ےس رفاتی یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب احرث، امیلسؿ نب ومیس، وحکمؽ، ایب السؾ، ارعج، اوبا

 ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادتباء ںیم اجےت فتق وچاھتیئ )ہصح( ںیم ےس ااعنؾ اک فدعہ رفامای افر فایسپ ںیم اہتیئ ںیم

 ےس ااعنؾ اک فدعہ رفامای۔

 ، ایب السؾ، ارعج، اوباامہم، ابعدہ نب اصث یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب احرث، امیلسؿ نب ومیس، وحکمؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ااعنؾ دانی۔



 

 

     1010    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 رجاء بً ابی سلنہ، عنزو بً طعیب، حرضت عبذاہلل بً عنزو بً عاؾ علی بً محنذ، ابوحشين، :  راوی

 ًُ ثََيا َعِنزُو بِ ًُ أَبٔی َسَلَنَة َحذَّ ثََيا أَبُو اِلُحَشئِن أَىَِبأَىَا َرَجاُئ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ََ َحذَّ ٔ َقاَل  ظ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔیطٔ َع  ُطَعِیٕب َع

ٌَ َقؤیُُّضِه َعلَی َؿٔعیٔؿضِٔه َنَؿَل َبِعَذ َرُسؤل ا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یَزُدُّ اِلُنِشلُٔنو ًَ ُموَسی  ہللٔ َػل ٌَ بِ َقاَل َرَجاْئ َؾَشنِٔعُت ُسَلامِیَ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َمِشَلَنَة أَ ًِ َحبٔیٔب بِ ثَىٔی َمهُِحوْل َع ٔ الزُّبَُع َوحٔيَن َقَؿَل  َيُكوُل َلطُ َحذَّ َل فٔی اِلَبِذأَة
َنؿَّ

ًِ َمهُِحولٕ  ثُىٔی َع ی َوتَُحذِّ ًِ َجذِّ ًِ أَبٔی َع ثَُک َع لَُث َؾَكاَل َعِنْزو أَُحذِّ  الثُّ

 ہیلع یلع نب دمحم، اوبنیسح، راجء نب ایب ہملس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےن رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل

فآہل فملس ےک دعب وکیئ ااعنؾ ہ ںی املسمونں ےک اطوتقر زمکفرفں وک فاسپ رکںی ےگ )ینعی امؽ تمینغ ںیم بس ربارب رشکی وہےگن( 

راجء ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن امیلسؿ نب وحکمؽ وک ہی رفامےت انس ہک ےھجم وحکمؽ ےن بیبح نب ہملسم ےس رفاتی رک ےک ہی دحثی انسیئ ہک 

اجےت وچاھتیئ تمینغ افر فایسپ ںیم )گنج یک رضفرت وہیئ وت( اہتیئ تمینغ ااعنؾ دےنی اک فدعہ رفامای وت رمعف ےن اہک  رشفع گنج ںیم

 ہک ںیم ںیہمت اےنپ ابپ دادا ےس رفاتی رک ےک انس راہ وہں افر مت ےھجم وحکمؽ ےس رفاتی رک ےک انس رےہ وہ۔

 رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص یلع نب دمحم، اوبنیسح، راجء نب ایب ہملس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ تمینغ یک میسقت ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ یک میسقت ۔

     1011    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، ابً عنز :  راوی



 

 

ًٔ عُنَ  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َه َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل َز أَ

ُجٔل َسِضْه أَِسَضَه َیوِ  ٌٔ َولرٔلَّ ٔض َسِضَنا ِیبََر لِٔلَؿارٔٔض ثَََلثََة أَِسُضٕه لِٔلََفَ َْ  َو 

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی،  دیب اہلل نب رمع، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک دؿ ڑھگ

 نکار وک نیت ےصح افر ایپدہ وک اکی ہصح دای۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی،  دیباہلل نب رمع، انعف، انب رمع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ افر وعرںیت وج املسمونں ےک اس ھت گنج ںیم رشکی وہں ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اس ھت گنج ںیم رشکی وہں ۔الغؾ افر وعرںیت وج املسمونں ےک 

     1012    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، ونیع، ہظاو بً سعذ، محنذ بً زیذ بً مہاجز بً قيكذ حرضت ابی للحه )جو گوطت ىہیں نَاےت  :  راوی

 تَے( نے غَلو عِم

 ٔ ثََيا َون ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ ُقِيُؿٕذ َقاَل َسنِٔعُت عَُنيِّرا َحذَّ ٔ بِ ًٔ ُمَضأجز ًٔ َزیِٔذ بِ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ َسِعٕذ َع ثََيا صَٔظاُو بِ یْع َحذَّ

ِیبََر َوأَىَا َمِنلُ  َْ َی یَِوَو  ََ ََ َیأِکُُل اللَِّحَه َقاَل َغزَِوُت َمَع َمِو  ٌَ ًِ اِلَػئیَنةٔ وْک َؾَلِه َيِك َمِوََی آبٔی اللَِّحٔه َقاَل َونٔیْع کَا ٔشِه َٔی ٔم

ثٔیِّ اِلَنَتأع َسِیّؿا َوُنِيُت أَُجزُُّظ إَٔذا َتَكلَِّذتُطُ  ًِ ُِخِ  َوأُِعٔلیُت ٔم

  رضحت ایب محلل )وج وگتش ہ ںی اھکےت ےھت( ےک الغؾ ریمع ےتہک ںیہ 

 

قد

 

یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب دعس، دمحم نب زدی نب اہمرج نب قی

اس ھت گنج ربیخ ںیم رشتک یک اس فتق ںیم الغؾ اھت اس ےئل ےھجم تمینغ ںیم لبقتسم ہصح ہن الم اہتبل  ہک ںیم ےن اےنپ آاق ےک

 رگے زپے اسامؿ ںیم ےس ےھجم اکی ولتار ا ی یھت بج ںیم ولتار ابدناتھ وت فہ زنیم ہپ یتٹسھگ یھت۔



 

 

  رضح :  رافی

 

قد

 

 ت ایب محلل )وج وگتش ہ ںی اھکےت ےھت( ےک الغؾ یمعیلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب دعس، دمحم نب زدی نب اہمرج نب قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ افر وعرںیت وج املسمونں ےک اس ھت گنج ںیم رشکی وہں ۔

     1013    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی ، عبذالزحیه، ابً سلامیٌ، ہظاو، حؿؼہ بيت سيریً، او علیہ :  راوی

ًِ َحِؿَؼَة بِٔئت سٔ  ًِ صَٔظاوٕ َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبُذ الزَّحٔیٔه بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َة اِْلَ َحذَّ ًِ أُوِّ َعٔلیَّ ًَ َع ِنَؼارٔیَّٔة يرٔی

لُُؿُضِه فٔی رَٔحالٔضِٔه َوأَِػيَ  ِْ َه َسِبَع َغزََوإت أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َعاَو َوأَُداؤی َقاَلِت َغزَِوُت َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ُع َلُضِه اللَّ

 اِلَحزَِوی َوأَُقوُو َعلَی اِلَنزَِضی

 تنب ریسنی، اؾ ہیطع، ایبؿ رفام  ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ، دبعارلمیح، انب امیلسؿ، اشہؾ، ہصفح

فآہل فملس اسیک ھت است زلاویئں ںیم رشتک یک۔ ںیم اؿ ےک ومیخں ںیم اؿ ےک  ےھچی ریتہ اؿ ےک ےئل اھکان ایتر رک  زویمخں اک 

 العج رک  افر امیبرویں اک ایخؽ ریتھک ۔

 ارلمیح، انب امیلسؿ، اشہؾ، ہصفح تنب ریسنی، اؾ ہیطعاوبرکب نب ایب ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمک یک رطػ ےس فتیص ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 احمک یک رطػ ےس فتیص ۔



 

 

     1014    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حشً بً علی، ابواسامہ، علیہ بً حارث، ابورعیـ، عبیذاہلل بً ْلیؿہ، ػؿواٌ بً عشال :  راوی

ًُ اِلَحارٔٔث أَبُو ُروٕم الِ  ُة بِ ثَىٔی َعٔلیَّ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َحذَّ ُل َحذَّ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَخَلَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ثَىٔی أَبُو الِ َحذَّ ـٔ َضِنَذانٔیُّ َحذَّ َػزٔی

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ إل َقاَل َبَعَثَيا َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َعشَّ ٌَ بِ ًِ َػِؿَوا لٔیَؿَة َع َْ  ًُ یَّٕة َؾَكاَل ٔسيرُوا بٔاِسٔه عُبَِیُذ اہللٔ بِ  فٔی ََسٔ

 ََ ََ َتِنُثلُوا َو ًِ َنََفَ بٔاہللٔ َو ََ َتِكُتلُوا َولٔیّذااہللٔ َوفٔی َسبٔیٔل اہللٔ َقاتٔلُوا َم وا َو ََ َتُػلُّ   َتِػٔذُروا َو

نسح نب یلع، اوبااسہم، ہیطع نب احرث، اوبرعفی،  دیب اہلل نب ہفیلخ، وفصاؿ نب اسعؽ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل 

ر راہ ایہل ںیم زلف اؿ ولوگں ےس وج اہلل ےک رکنم ںیہ افر ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اکی رسہی ںیم اجیھب وت اراشد رفامای اہلل اک انؾ رکیل ولچ اف

 ہلثم ث  انبؤ )دنمش یک وصرت ث  اگبڑف( دب دہعی ہن رکف افر وچبں وک لتق ث  رکف۔

 نسح نب یلع، اوبااسہم، ہیطع نب احرث، اوبرعفی،  دیباہلل نب ہفیلخ، وفصاؿ نب اسعؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 احمک یک رطػ ےس فتیص ۔

     1015    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، محنذ بً یوسـ، سؿیاٌ، علكنہ بً مزثذ، ابی بزیذہ، حرضت بزیزہ :  راوی

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحذَّ ًِ ابِ ًٔ َمزِثَٕذ َع ًِ َعِلَكَنَة بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا َیابٔیُّ َحذَّ ـَ اِلَٔفِ ًُ یُوُس ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ بِ بَُزیَِذَة َع

یَّٕة أَِوَػ  َز َرُجَّل َعلَی ََسٔ َه إَٔذا أَمَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َقاَل کَا ًِ َمَعُط ٔم ٔة َنِؿٔشطٔ بَٔتِكَوی اہللٔ َوَم اػَّ َْ اُظ فٔی 

ََ َت  ًِ َنََفَ بٔاہللٔ اغِزُوا َو يِّرا َؾَكاَل اغِزُوا بٔاِسٔه اہللٔ َوفٔی َسبٔیٔل اہللٔ َقاتٔلُوا َم َْ ََ اِلُنِشلٔنٔيَن  ََ َتِنُثلُوا َو ََ َتُػلُّوا َو ِػٔذُروا َو

ًَّ أَ  َتِكُتلُوا َولٔیّذا ََٔی إِٔحَذی ثَََلٔث ََْٔلٕل أَِو َْٔؼإل َؾأَیَُّتُض نٔيَن َؾاِدعُُضِه إ ًِ اِلُنَِشٔ َک ٔم َجابُوَک إَٔلِیَضا َوإَٔذا أَىَِت َلكٔیَت َعُذوَّ



 

 

َـّ عَ  ٌِ أََجابُوَک َؾاِقَبِل ٔمِيُضِه َوُن ََٔی اِْلِٔسََلؤ َؾإٔ َـّ َعِيُضِه اِدعُُضِه إ ًِ َدارٔصِٔه َؾاِقَبِل ٔمِيُضِه َوُن ٔل ٔم َحوُّ
ََٔی التَّ ِيُضِه ثُهَّ اِدعُُضِه إ

 َ ٌَّ َعَلِیضِٔه َما َعل ًَ َوأَ ٌَّ َلُضِه َما لِٔلُنَضأجزٔی ٌِ َؾَعلُوا َذلَٔک أَ ٔ بٔرِصُِه إ ِْ ًَ َوأَ ََٔی َدارٔ اِلُنَضأجزٔی بٔرِصُِه إ ِْ
َ ٌِ أَبَِوا َؾأ ٔ ًَ َوإ ی اِلُنَضأجزٔی

 َ ٌَ َنأ َُّضِه یَهُوىُو ٌُ َلُضِه فٔی اِلَؿیِ أَى ََ یَهُو أب اِلُنِشلٔنٔيَن َیِحزٔی َعَلِیضِٔه حُهُِه اہللٔ الَّٔذی َیِحزٔی َعلَی اِلُنِدٔمئيَن َو ٔئ َواِلَػئیَنةٔ رِعَ

لُوا فٔی اِْلِٔسََلؤ َؾَشِلضُ  ُْ ٌِ یَِذ ٌِ صُِه أَبَِوا أَ ٌِ یَُحاصُٔذوا َمَع اِلُنِشلٔنٔيَن َؾإٔ ََّ أَ ٔ ٌِ َؾَعلُوا َؾاِقَبِل ٔمِيُضِه َطِیْئ إ ِه إِٔعَلاَئ اِلحٔزِیَٔة َؾإٔ

 ٌِ َت حِٔؼّيا َؾأََرادُوَک أَ ٌِ َحارَصِ ٔ ًِ بٔاہللٔ َعَلِیضِٔه َوَقاتِٔلُضِه َوإ ٌِ صُِه أَبَِوا َؾاِسَتٔع َـّ َعِيُضِه َؾإٔ َة َوُن َة اہللٔ َوذٔمَّ  َتِحَعَل َلُضِه ذٔمَّ

َّ ىَبٔیَِّک َؾََل َتِحَعِل لَ  َة أَِػَحابَٔک َؾإٔى َة أَبٔیَک َوذٔمَّ َتَک َوذٔمَّ ًِ اِجَعِل َلُضِه ذٔمَّ َة ىَبٔیَِّک َوَکٔه ََ ذٔمَّ َة اہللٔ َو وا ُضِه ذٔمَّ ٌِ تُِخَٔفُ ٔ هُِه إ

َة َرُسولٔطٔ  َة اہللٔ َوذٔمَّ وا ذٔمَّ ٌِ تُِخَٔفُ ًِ أَ ٌُ َعَلِیهُِه ٔم َة آبَائٔهُِه أَصَِو َتهُِه َوذٔمَّ ٌِ َیِيزٔلُوا َعلَی  ذٔمَّ َت حِٔؼّيا َؾأََرادُوَک أَ ٌِ َحارَصِ ٔ َوإ

 ٔ ََ َتِذرٔی أَُتٔؼیُب ؾ ََّک  ًِ أَىِزِٔلُضِه َعلَی حُهِنَٔک َؾإٔى ََ َقاَل َعِلَكَنُة حُهِٔه اہللٔ َؾََل تُِيزِٔلُضِه َعلَی حُهِٔه اہللٔ َوَکٔه یضِٔه حُهَِه اہللٔ أَِو 

ثُِت بٔطٔ ُمَكا َّی اہللُ َؾَحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ٌٕ َع ًٔ ُمرَقِّ ٌٔ بِ ًِ اليُِّعَنا ٕه َع ـَ ًُ َصِی ثَىٔی ُمِشلُٔه بِ ٌَ َؾَكاَل َحذَّ ا ًَ َحیَّ َعَلِیطٔ َوَسلََّه تَٔل بِ

 ٔمِثَل َذلَٔک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس بج دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، ایفسؿ،  ہمقل نب رمدث، ایب ربدیہ، رضحت ربریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص

یسک صخش وک رسدار رقمر رفامےت یسک ےصح )رکشل( اک وت اس وک اینپ ذات ےئلیک اہلل ےس ڈرےن یک فتیص رفامےت افر وج درگی املسمؿ اؿ 

 وک ہن ےک رمہاہ وہےت اؿ ےس کین ولسک رکےن یک )نیقلت رکےت( افر آپ ےن رفامےت اہجد رکف اہلل اک انؾ رکیل افر وج اہلل زعفلج

امےن اس ےس زلف اہجد رکف افر دہع ث  وتڑف افر وچری ہن رکان افر ہلثم ےس اممتعن رفامےت افر وچبں وک ث  امرف افر بج دنمش ےس ولم 

ینعی رشمنیک ےس وت اوکن البؤ اؿ ابوتں ںیم ےس اکی یک رطػ رھپ اؿ ںیم ےس سج ابت رپ فہ رایض وہں اس وک امؿ ےل افر اؿ وک 

اج۔ )نیت ابںیت دنمرہج ذلی ںیہ( اؿ وک االسؾ یک دوعت دے افر ارگ فہ امؿ ںیل وت راک رہ اؿ )وک فیلکت دےنی( ےس اتسےن ےس رک 

نکیل ہہک اؿ ےس ہک اےنپ کلم ےس املسمونں ےک کلم ںیم رجہت رکںیل ےگ وت وج افدئہ اہمرجنی وک رسیم آےئ فہ اوکن یھب آںیئ ےگ 

 وک یتلم ںیہ فہ اہ ںی یھب ںیلم ی افر ارگ فہ رجہت ےس ااکنری وہں وت اؿ اک مکح اونار داہی  افر وج زساںیئ )وصقر ےک دبےل( اہمرجنی

املسمونں اسیج وہاگ افر اہلل اک مکح وج ومونمں رپ اجری وہات ےہ اؿ رپ )یھب( اجری وہاگ افر اوکن ولٹ ےک امؽ ںیم افر اس امؽ ںیم وج 

 اگ رگم اس احتل ںیم بج فہ اہجد رکںی املسمونں ےک اس ھت رگم فہ االسؾ الےن ےس البگنج اکرففں ےس اہ ھت آےئ ھچک رسیم ہن آےئ

ہی ااکنر رکںی وت اؿ ےس ہہک زجہی دےنی ےئلیک۔ ارگ فہ زجہی دےنی رپ رایض وہ اجںیئ وت امؿ اج افر اؿ )وک لتق رکےن( ےس ابز رہ۔ ارگ فہ زج

ؿ ےس گنج رک افر بج وت یسک ہعلق اک احمرصہ رکے رھپ ہعلق فاےل ھجت ےس دےنی ےس ااکنر رکںی وت اہلل زعفلج ےس دمد بلط رک افر ا



 

 

 ںیہک ہک وت اوکن اہلل افر اس ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذہم دے وت ث  ذہم دے اہلل افر رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہکلب

ےن اانپ ذہم ای اےنپ ابپ دادفں اک ذہم وتڑ ڈاال وت ہی اس ےس آاسؿ  اانپ اےنپ ابپ اک افر اےنپ اسویھتں اک ذہم دے۔ اس ےئل ہک ارگ مت

ےک مکح رپ ےہ ہک مت اہلل افر رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذہم وتڑف افر ارگ وت یسک ہعلق اک احمرصہ رکےل رھپ ہعلق فاےل ہی اچںیہ ہک اہلل 

 مکح رپ اکنؽ۔ اس ےئل ہک وت )رہسگ( ہ ںی اجؿ اتکس ہک اہلل ےک مکح رپ فہ ہعلق ےس لکن آںیئ ےگ وت اس رشط رپ اوکن ث  اکنؽ ہکلب اےنپ

اؿ ےک ابرے ںیم لچ ےکس اگ ای ہ ںی۔  ہمقل ےن اہک ںیم ےن ہی دحثی اقملت نب ةحؿ ےس ایبؿ ایک وہنں ےن ھجم ےس ملسم نب مضہ 

 ایسی یہ دحثی لقن یک ۔ےس اوہنں ےن امعنؿ نب رقمؿ ےس اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، ایفسؿ،  ہمقل نب رمدث، ایب ربدیہ، رضحت ربریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اریم یک ااطتع۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اریم یک ااطتع۔

     1016    حذیث                               ووجلذ د  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، اعنع، ابی ػالح، ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَ  ثََيا اِْلَِعَنُع َع ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔ َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل بٔی َػال ٕح َع

ًِ َعَؼانٔی َؾَكِذ َعَصی اہلَل ًِ أَكَاَعىٔی َؾَكِذ أَكَاَع اہلَل َوَم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ًِ أَكَاَع اِْلَٔماَو َؾَكِذ  َرُسوُل اہللٔ َػل َوَم

ًِ َعَصی اِْلَٔماَو َؾَكِذ َعَؼانٔی  أَكَاَعىٔی َوَم

ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ایب اصحل، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج  اوبرکب نب

ےن ریمی ااطتع یک انیقی اس ےن اہلل یک ااطتع یک افر سج ےن ریمی انرفامین یک انیقی اس ےن اہلل یک انرفامین یک افر سج ےن اریم یک 



 

 

 اس ےن ریمی ااطتع یک افر سج ےن )اجزئ اومر ںیم( اریم یک انرفامین یک اس ےن ریمی انرفامین یک ۔ ااطتع یک انیقی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ایب اصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اریم یک ااطتع۔

     1017    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، ابوبَش ، بْک بً ْلـ، یحٌٰی بً سعیذ، طعبہ، ابوتیاح، اىص بً مالک :  راوی

 ََ ـٕ َقا َل َْ  ًُ إر َوأَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحذَّ أح َع ثَىٔی أَبُو التَّیَّ ثََيا ُطِعَبُة َحذَّ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا یَِحٌَی بِ َحذَّ

ٌِ اِسُتِعنَٔل عَ  ٔ َه اِسَنُعوا َوأَكٔیُعوا َوإ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَّ أَىَٔص بِ َ َلِیهُِه َعِبْذ َحَبٔشی  َنأ

 بٔيَبْة َرأَِسُط َز 

 دمحم نب اشبر، اوبرشب ، رکب نب فلخ، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن رفامای ونس افر ااطتع رکف ارگہچ شبح الغؾ سج اک رس شمشک یک امدنن وھچاٹ وہ افر اےس اہمترا اریم انب دای اجےئ۔

  نب اشبر، اوبرشب ، رکب نب فلخ، ٰییحی نب دیعس، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکلدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اریم یک ااطتع۔



 

 

     1018    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع بً جزاح، طعبہ، یحٌٰی بً حؼين، حرضت او حؼين :  راوی

ًٔ اِلُحَؼئِن عَ  ًِ َیِحٌَی بِ ًِ ُطِعَبَة َع ًُ اِلَحزَّأح َع ثََيا َونٔیُع بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ تٔطٔ أُوِّ اِلُحَؼئِن َقاَلِت َحذَّ ًِ َجذَّ

ْع َؾاِسَنُعوا َلطُ  َسنِٔعُت  َز َعَلِیهُِه َعِبْذ َحَبٔشی  ُمَحذَّ ٌِ أُمِّ ٔ َه َيُكوُل إ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َوأَكٔیُعوا َما َقاَدُنِه  َرُسوَل اہللٔ َػل

 بٔٔهَتأب اہللٔ 

ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، ہبعش، ٰییحی نب ،نیص، رضحت اؾ ،نیص رفام  ںیہ ہک ںیم

 فملس وک ہی رفامےت انس ارگ مت رپ یشبح اٹکن الغؾ اریم رقمر رک دای اجےئ وت اس یک ابت ونس افر امون بج کت فہ اہلل یک اتکب ےک اطمقب

 اہمتری ایقدت رکے ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، ہبعش، ٰییحی نب ،نیص، رضحت اؾ ،نیص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اریم یک ااطتع۔

     1019    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ت، ابی ذرمحنذ بً بظار، محنذ بً جعَف، طعبہ، ابی عنزاٌ، عبذاہلل بً ػام :  راوی

ٌَ اِلَحِونٔیِّ عَ  ًِ أَبٔی عِٔنَزا ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحذَّ أمٔت َع ًٔ الؼَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ

ََلةُ َؾإٔذَ  ََٔی الزَّبََذةٔ َوَقِذ أُقٔیَنِت الؼَّ َُّط اىَِتَهی إ ُ َؾَكاَل أَبُو َذٓرٕ أَِوَػانٔی َذٓرٕ أَى
ُضِه َؾكٔیَل َصَذا أَبُو َذٓرٕ َؾَذَصَب َیَتأَِخَّ ا َعِبْذ َیُدمُّ

أف  َع اِْلرَِطَ ٌَ َعِبّذا َحَبٔظیًّا ُمَحذَّ ٌِ کَا ٔ ٌِ أَِسَنَع َوأُكٔیَع َوإ َه أَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ لٔیلٔی َػل َْ 

یب رمعاؿ، دبعاہلل نب اصث ، ایب ذر اکی ابر رذبہ ےچنہپ وت امنز اقمئ وہ یک یھت افر اکی الغؾ اامث  دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ا



 

 

ےن رکفا راہ اھت یسک ےن اہک ہی اوبذر رشتفی ےل آےئ وت الغؾ  ےھچی ےنٹہ اگل رضحت اوبذر ےن رفامای ریمے ایپرے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ااطتع رکفں ارگہچ اریم یشبح الغؾ وہ اٹکن افر ک  اٹک۔ےھجم فتیص رفامیئ ہک ںیم ونسں افر 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رمعاؿ، دبعاہلل نب اصث ، ایب ذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ہ ںی ۔اہلل یک انرفامین رکےک یسک یک ااطتع درتس

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک انرفامین رکےک یسک یک ااطتع درتس ہ ںی ۔

     1020    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، محنذ بً عنز، عنز بً حهه بً ثوباٌ، ابوسعیذ ْذری :  راوی

ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ  ٌَ َحذَّ ًٔ ثَِوبَا ًٔ اِلَحَهٔه بِ ًِ عَُنَز بِ ًُ َعِنزٕو َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحذَّ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ  َع

ًَ ُمَحزِّٕر َعلَی بَ  َه َبَعَث َعِلَكَنَة بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََٔی َرأِٔض غَزَاتٔطٔ اِلُخِذرٔیِّ أَ ا اىَِتَهی إ ِعٕث َوأَىَا ؾٔیضِٔه َؾَلنَّ

َز َعَلِیضِٔه َعِبَذ اہللٔ بِ  ٌَ َلُضِه َوأَمَّ ٔ ًِ اِلَحِیٔع َؾأَذ یٔل اِسَتأَِذىَِتطُ كَائَٔؿْة ٔم ٔ َّْ ٌَ بَٔبِعٔف ال ِضِٔمَّ أَِو کَا ًٔ َقِیٕص الشَّ ًَ حَُذاَؾَة بِ

ًِ غَزَا َمَعطُ  یٔل أَِوَقَذ اِلَكِوُو ىَاّرا لَٔیِؼَللُوا أَِو لَٔیِؼَيُعوا َعَلِیَضا َػئیّعا َؾَكاَل َعِبُذ َؾهُِيُت ؾٔیَن ٔ َّْ ٌَ بَٔبِعٔف ال ا کَا اہللٔ  َؾَلنَّ

اَعُة َقالُوا بَلَی َقاَل َؾَنا أَىَا بٔآٔمزُٔنِه بَٔظیِ  ِنُع َواللَّ ََّ َػَيِعُتُنوُظ َقالُوا َنَعِه َقاَل َوکَاىَِت ؾٔیطٔ دَُعابَْة أََلِیَص َٔی َعَلِیهُِه الشَّ ٔ ٕئ إ

َُّضِه َو  ًَّ أَى ا َه زُوا َؾَلنَّ ََّ َتَواثَبُِتِه فٔی صَٔذظٔ اليَّارٔ َؾَكاَو ىَاْض َؾَتَححَّ ٔ ِّی أَِعزُٔو َعَلِیهُِه إ ََّنا َؾإٔن ٌَ َقاَل أَِمٔشهُوا َعلَی أَِنُؿٔشهُِه َؾإٔى اثٔبُو

َّی اہللُ َعَلِیطٔ ُنِيُت أَِمزَُح َمَعهُِه َؾلَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل وا َذلَٔک لٔلئَّيیِّ َػل ا َقذِٔمَيا َذَِّکُ ًِ نَّ َه َم َوَسلَّ

 أََمَزُنِه ٔمِيُضِه بَٔنِعٔؼَیةٔ اہللٔ َؾََل تُٔلیُعوظُ 

نب وثابؿ، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمع، رمع نب مکح



 

 

 فآہل فملس ےن  ہمقل نب زجمز وک اکی رکشل اک اریم رقمر رفامای ںیم یھب اس رکشل ںیم اھت۔ بج گنج ےک آرخی اقمؾ رپ ےچنہپ ای ایھب راہتس

 اوکن ااجزت دے دی افر دبعاہلل نب ذحاہف نب  سی ںیم یہ ےھت ہک رکشل ںیم ےس ھچک ولوگں ےن اؿ ےس ااجزت اچیہ اوہنں ےن

 یمہس وک ااکن اریم رقمر رک دای وت ںیم یھب اؿ ولوگں ںیم اھت وہنجں ےن دبعاہلل نب ذحاہف اسیک ھت رکلم گنج یک راہتس ںیم ھچک ولوگں ےن

ےھت ایک مت رپ ریمی ابت اننس الزؾ ہ ںی ؟  آگ رفنش یک اتہک شپت احلص رکںی ای ھچک انبںیئ وت دبعاہلل ےن اہک افر فہ رظفی اعبطل صخش

ک ےن ےگل ویکں ہ ںی ہکلب الزؾ ےہ ک ےن ےگل وت رھپ ںیہمت سج زیچ اک یھب مکح دفں رکف ےگ ک ےن ےگل یج اہں۔ ک ےن ےگل ںیم ںیہمت یعطق 

وہا ہک ہی وت فایعق وک دےن  مکح داتی وہں ہک اس آگ ںیم وکد اجؤ اس رپ ھچک ولگ ڑھکے وہےئ افر رمک ابدنےنھ ےگل بج اہ ںی امگؿ

 ےگل ںیہ وت ک ےن ےگل اےنپ آپ وک رفوک ویکہکن ںیم وت مت ےس زماح رک راہ اھت۔ بج مہ فاسپ آےئ وت ھچک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  دے وت ایکس ابت ث  امون۔ےس اس اک ذترکہ ایک وت رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیہمت وکیئ اہلل یک انرفامین اک مکح

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمع، رمع نب مکح نب وثابؿ، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اطتع درتس ہ ںی ۔اہلل یک انرفامین رکےک یسک یک ا

     1021    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، ابً عنز، ح، محنذ بً ػباح، سویذ بً سعیذ، عبذاہلل بً  :  راوی

 رجاء، عبیذاہلل ، ىاؾع، ابً عنز

ًُ ُرِمٕح أَىِبَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ عَُنَز ح و َحذَّ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ًُ َسِعٕذ َع أَىَا اللَِّیُث بِ

 ٔ ًِ ىَاؾ ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ِّیُّ َع ًُ َرَجإئ اِلَنک ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ََ َحذَّ ًُ َسٔعیٕذ َقا بَّأح َوُسَویُِذ بِ ًِ الؼَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ  ٕع َع ًٔ عَُنَز أَ ابِ

ٌِ یُِدَمزَ  ََّ أَ ٔ َظ إ اَعُة ؾامَٔی أََحبَّ أَِو َِّکٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َعلَی اِلَنزِٔئ اِلُنِشلٔٔه اللَّ  بَٔنِعٔؼَیٕة َؾإَٔذا أُٔمَز بَٔنِعٔؼَیٕة َؾََل َسِنَع َػل

ََ كَاَعةَ   َو



 

 

 دیب اہلل نب رمع، انعف، انب رمع، ح، دمحم نب ابصح، نکدی نب دیعس، دبعاہلل نب راجء،  دیب اہلل ، انعف، انب رمع  دمحم نب رحم،  ثی نب دعس،

ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمد ملسم رپ رفامربنداری الزؾ ےہ )ظی عء ( دنسپدیہ افر اندنسپدیہ 

 رفامین اک مکح دای اجےئ ذہلا بج انرفامین افر تیصعم اک مکح دای اجےئ وت ہن اننس ےہ افر ہن ااطتع ف رفامربنداری۔اومر ںیم اال ہی ہک اےس ان

دمحم نب رحم،  ثی نب دعس،  دیباہلل نب رمع، انعف، انب رمع، ح، دمحم نب ابصح، نکدی نب دیعس، دبعاہلل نب راجء،  دیباہلل ، انعف،  :  رافی

 انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک انرفامین رکےک یسک یک ااطتع درتس ہ ںی ۔

     1022    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ً عنار، عبذاہلل، اسناعیل بً عیاغ، عبذاہلل بً عثناٌ بً ْثیه، سویذ بً سعیذ، یحٌٰی بً سلیه، ح، ہظاو ب :  راوی

 قاسه بً عبذالزحنً بً عبذاہلل

ثََيا إِٔسَناعٔیلُ  إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ ُسَلِیٕه ح و َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ثََيا َحذَّ ََ َحذَّ ًُ َعیَّإغ َقا  بِ

ًِ أَبٔیطٔ عَ َعِبُذ ا ًٔ َمِشُعودٕ َع ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ بِ ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ اِلَكأسٔه بِ َثِیٕه َع ُْ  ًٔ ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ًٔ ہللٔ بِ ظٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ َجذِّ

َه َقاَل َسَیلٔی أُُموَرُنِه َبِعٔذی رٔجَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٕ أَ ٌَ بٔاِلبِٔذَعةٔ َمِشُعود يََّة َوَيِعَنلُو ٌَ الشُّ اْل یُِلٔؿُْو

ـَ أَِؾَعُل َقاَل َتِشأَلُىٔ  ٌِ أَِدَرِنُتُضِه َنِی ٔ ًِ َمَواقٔيتَٔضا َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ََلَة َع ٌَ الؼَّ و ُ ـَ َویَُدِخِّ ًَ أُوِّ َعِبٕذ َنِی ی یَا ابِ

ًِ َعَصی اہلَل ََ كَاَعَة لَٔن  َتِؿَعُل 

دی نب دیعس، ٰییحی نب میلس، ح، اشہؾ نب امعر، دبع اہلل، اامسلیع نب ایعش، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، اقمس نب دبعارلنمح نب نک

دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے دعب اہمترے اومر ےک وتمیل )احمک( ان ے رمد 

وک اھجبںیئ ےگ افر دبتع رپ لمع رکںی ےگ افر امنز وک اےنپ فوتقں ےس ؤمرخ رکںی ےگ ںیم ےن رعض ایک وہں ےگ وج )رچاغ( تنس 



 

 

اے اہلل ےک رنکؽ ارگ ںیم اؿ ولوگں )ےک زامہن( وک اپولں وت ایک رکفں رفامای اے انب اؾ دبع مت ھجم ےس وپھچ رےہ وہ ہک ایک رکفں وج 

 ہ ںی ۔ صخش اہلل یک انرفامین رکے اس یک وکیئ ااطتع

نکدی نب دیعس، ٰییحی نب میلس، ح، اشہؾ نب امعر، دبعاہلل، اامسلیع نب ایعش، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، اقمس نب دبعارلنمح  :  رافی

 دبعاہلل نب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعیب اک ایبؿ

 د اک ایبؿاہج :   ابب

 تعیب اک ایبؿ

     1023    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، عبذاہلل بً ادریص، محنذ بً اسحل، یحٌٰی بً سعیذ، عبیذاہلل بً عنزو ، ابً عحَلٌ، عبادہ بً  :  راوی

 ولیذ، عبادہ بً ػامت

ثَيَ  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ َحذَّ ًُ عَُنَز َوابِ ًُ َسٔعیٕذ َوعُبَِیُذ اہللٔ بِ ًٔ إِٔسَحَل َوَیِحٌَی بِ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ إِٔدرٔیَص َع ا َعِبُذ اہللٔ بِ

أمٔت َقاَل بَا ًٔ الؼَّ ًِ عَُباَدَة بِ ًِ أَبٔیطٔ َع أمٔت َع ًٔ الؼَّ ًٔ عَُباَدَة بِ ًٔ اِلَولٔیٔذ بِ ًِ عَُباَدَة بِ ٌَ َع َّی َيِعَيا َعِحََل َرُسوَل اہللٔ َػل

ظٔ َواِْلَثََزةٔ عَ  اَعٔة فٔی اِلُعرِسٔ َواِلُیرِسٔ َواِلَنِيَظٔم َواِلَنِْکَ ِنٔع َواللَّ َه َعلَی الشَّ ٌِ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ ىَُيازَٔع اِْلَِمَز أَصَِلُط َوأَ  ٌِ َلِيَيا َوأَ

ََ ىََخاُف فٔی اہللٔ ئٕٔه َنُكوَل اِلَحلَّ َحِیُثَنا ُنيَّا  ََ   َلِوَمَة 

امےت یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، دمحم نب ااحسؼ ، ٰییحی نب دیعس،  دیب اہلل نب رمعف ، انب الجعؿ، ابعدہ نب فدیل، ابعدہ نب اصث ، رف

رپاشیین ںیم افر اس احتل  ںیہ ہک مہ ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تعیب یک ےننس افر امےنن رپ  یگن افر آاسین ںیم وخیش افر

ںیم یھب بج دفرسفں وک مہ رپ رتحیج دی اجےئ افر اس رپ ہک مہ وکحث  ےک الہ افر القئ صخش ےس وکحث  ےک ابرے ںیم ڑگھجا ہن 

رکںی ےگ افر اس رپ ہک مہ اہجں یھب وہں ےگ قح ںیہک ےگ افر اہلل ےک ابرے ںیم یسک المث  رکےن فاےل یک المث  ےس ہن ڈرںی 



 

 

 ےگ۔

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ادرسی، دمحم نب اقحس، ٰییحی نب دیعس،  دیباہلل نب رمعف ، انب الجعؿ، ابعدہ نب فدیل، ابعدہ نب اصث  :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تعیب اک ایبؿ

     1024    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، ولیذ بً مشله، سعیذ بً عبذالعزیز، ربیعہ بً زیذ، ابوادریص، ابومشله :  راوی

ٔ التَّ  ًُ َعِبٔذ اِلَعزٔیز ثََيا َسٔعیُذ بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ًٔ یَزٔیَذ َع ًِ َربٔیَعَة بِ يُوخٔیُّ َع

ا صُ  ََٔیَّ َؾَحبٔیْب َوأَمَّ ا صَُو إ ثَىٔی اِلَحبٔیُب اِْلَٔميُن أَمَّ ًِ أَبٔی ُمِشلٕٔه َقاَل َحذَّ نٔیِّ َع ََ ًُ َمالٕٔک إِٔدرٔیَص اِلَخِو َو عِٔئذی َؾأَٔميْن َعِوُف بِ

ٌَ َرُسوَل اہللٔ ؾَ اِْلَِطَحعٔیُّ َقاَل ُنيَّا عِٔيَذ اليَّ  ََ تَُبائُعو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َسِبَعّة أَِو ثََناىَٔیّة أَِو تِٔشَعّة َؾَكاَل أَ َبَشِلَيا ٔيیِّ َػل

ٌِ َتِعبُُذوا ا َّا َقِذ بَاَيِعَياَک َؾَعََلَو ىَُبائُعَک َؾَكاَل أَ ّْا َوُتكٔیُنوا أَیِٔذَیَيا َؾَكاَل َقائْٔل یَا َرُسوَل اہللٔ إٔى ُنوا بٔطٔ َطِی ََ ُتَِشٔ ہللَ َو

ّْا َقاَل َؾَلَكِذ  ََ َتِشأَلُوا اليَّاَض َطِی ِؿَیّة َو ُْ َلَوأت اِلَخِنَص َوَتِشَنُعوا َوتُٔلیُعوا َوأَََسَّ کَلَٔنّة  َرأَیُِت َبِعَف أُوَلئَٔک اليَََّفٔ الؼَّ

 ؤلُطُ إٔیَّاظُ َيِشُكُم َسِوكُُط َؾََل َيِشأَُل أََحّذا یَُيا

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، دیعس نب دبعازعلزی، رہعیب نب زدی، اوبادرسی، اوبملسم ےتہک ںیہ ہک ےھجم ریمے دنسپدیہ افر ریمے 

زندکی اامدتنار صخش دیسان وعػ نب امکل ایعجش ےن اتبای ہک مہ است آھٹ ای ون ارفاد یبن یک دخث  ںیم احرض ےھت آپ ےن رفامای مت 

 ہ ںی رکےت مہ ےن اےنپ اہ ھت تعیب ےئلیک ڑباھےئ وت اکی ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ مہ آپ ےک اہ ھت رپ تعیب رکےکچ تعیب

ںیہ اب آپ ےس سک ابت رپ تعیب رکںی ؟ رفامای اس ابت رپ ہک اہلل اعتیل یک ابعدت رکف ےگ یسک وک اس ےک اس ھت رشکی ہن 

 افر امون ےگ افر اکی ابت آ ہتس ےس رفامیئ ہک ولوگں ےس یسک زیچ اک یھب نکاؽ ہن رکف رہھٹاؤےگ اپوچنں امنزفں وک اقمئ رکف ےگ ونس

ےگ۔ رفامےت ںیہ ںیم ےن اس امجتع ںیم اکی صخش وک داھکی ہک وکڑا )نکاری ےس( رگ ایگ وت اس ےن یسک ےس یھب ہی ہن اہک ہک ےھجم ااھٹ 



 

 

 دف۔

 زی، رہعیب نب زدی، اوبادرسی، اوبملسماشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، دیعس نب دبعازعل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعیب اک ایبؿ ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تعیب اک ایبؿ ۔

     1025    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حنذ، ونیع، طعبہ، عتاب، موَی ہزمز، اىص بً مالکعلی بً م :  راوی

إب َمِوََی صُزُِمزَ َقاَل َسنِٔعُت أَىََص  ًِ َعتَّ ثََيا ُطِعَبُة َع ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًَ َمالٕٔک َيُكوُل بَاَيِعَيا  َحذَّ بِ

َه عَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اَعٔة َؾَكاَل ؾامَٔی اِسَتَلِعُتِه َرُسوَل اہللٔ َػل ِنٔع َواللَّ  لَی الشَّ

یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، اتعب، ومیل رہزم، اسن نب امکل، رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک 

 ےننس افر امےنن رپ وت آپ ےن رفامای اہجں کت اہمتری ااطتستع وہ۔

 ، فعیک، ہبعش، اتعب، ومیل رہزم، اسن نب امکلیلع نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تعیب اک ایبؿ ۔



 

 

     1026    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً سعذ، ابوزبير، جابزمحنذ بً رمح، لیث  :  راوی

ٕ َقاَل َجاَئ َعِبْذ َؾبَ  ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ایََع الئَّيیَّ َػل

َّی اہللُ َه َعلَی اِلضِٔحَزةٔ َوَلِه َيِظُعزِ الئَّيیُّ َػل
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَسلَّ َُّط َعِبْذ َؾَحاَئ َسیُِّذُظ یُزٔیزُُظ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل َه أَى

 َعَلِیطٔ َوَسلَّ

َّی َيِشأََلُط أََعِبْذ صُوَ  ًٔ ثُهَّ َلِه یَُبایِٔع أََحّذا َبِعَذ َذلَٔک َحً ًٔ أَِسَوَدیِ  بِٔعئیطٔ َؾاِطتََراُظ بَٔعِبَذیِ

 نب دعس، اوبزریب، اجرب، رفامےت ںیہ ہک اکی الغؾ ےن یبن یک دخث  ںیم احرض وہ رک رجہت یک تعیب رکیل۔ یبن وک ہی دمحم نب رحم،  ثی

ہچن ولعمؾ ہن اھت ہک فہ الغؾ ےہ رھپ ااکس آاق ایکس التش ںیم آای وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےس ریمے اہ ھت رففتخ رکدف انچ

افؾ الغومں ےک وعض رخدی ایل رھپ اس ےک دعب یسک ےس آپ اس فتق کت تعیب ہن رفامےت بج کت وپھچ ہن  آپ ےن اےس دف ہایہ

 ےتیل ہک ایک فہ الغؾ ےہ؟

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وپری رکان۔تعیب 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تعیب وپری رکان۔

     1027    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، احنذ بً سياٌ، ابومعاویہ، اعنع، ابوػالح، ابوہزیزہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع ٌٕ َقالُوا َحذَّ ًُ ٔسَيا ٕذ َوأَِحَنُذ بِ ًُ ُمَحنَّ

ََ یَيِ  ََ یُکَلُِّنُضِه اہللُ َو َه ثَََلثَْة  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ یُزَنِّیضِٔه َوَلُضِه  ُوزُ إَٔلِیضِٔه أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ َو



 

 

بٔیٔل َوَرُجْل بَاَیَع َرُجَّل بٔٔشِلَعٕة بَ  ًٔ الشَّ ًِ ابِ ٔل َمإئ بٔاِلَؿََلةٔ یَِنَيُعطُ ٔم ـِ ـَ َعَذاْب أَلٔیْه َرُجْل َعلَی َؾ ِعَذ اِلَعَِصٔ َؾَحَل

َقُط َوصَُو  َذَصا بَٔهَذا َوَنَذا َؾَؼذَّ َْ ٌِ بٔاہللٔ َْلَ ٔ ٌِ أَِعَلاُظ ٔمِيَضا َوفَی َلُط َوإ ََّ لُٔذىَِیا َؾإٔ ٔ ََ یَُبائُعُط إ ٔ َذلَٔک َوَرُجْل بَایََع إَٔماّما  َعلَی َغيِر

ـٔ َلطُ   َلِه ُيِعٔلطٔ ٔمِيَضا َلِه َی

ہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک ا

فملس ےن رفامای نیت اصاخص ان ے ںیہ ہک اہلل اعتیل اؿ ےس الکؾ ہن رفامںیئ ےگ ہن ایکن رطػ رظن )رتمح( رفامںیئ ےگ افر اوکن دردانک 

فرسے فہ رمد ذعاب وہاگ۔ اکی فہ رمد سج ےک اپس ےب آب فایگ رحصا ںیم رضفرت ےس زادئ اپین وہ افر فہ اسمرف وک اپین ہن دے د

وج رصع ےک دعب وکیئ زیچ رففتخ رکے افر ہی مسق ااھٹےئ ہک دخبا ںیم ےن اےس اےنت ںیم رخدیا ےہ )اس مسق یک فہج ےس( رخدیار 

اوکس اچس ھجمس ےل احالہکن فہ اچس ہن وہ رسیتے فہ رمد وج یسک اامؾ )رمکحاؿ ای اریم( ےس تعیب رکے ایکس تعیب (ضح داین یک اخرط وہ ہک 

 امؾ اوکس ھچک دانیر دے دے وت تعیب وپری رکے افر ارگ دانیر ہن دے وت تعیب وپری ہن رکے ۔ارگ ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تعیب وپری رکان۔

     1028    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ادریص، حشً بً ُفات، ابی حازو، ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َحذَّ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ َع ًِ أَبٔیطٔ َع إت َع ًٔ ُُفَ ًٔ بِ ًِ َحَش ًُ إِٔدرٔیَص َع

َنا ائٔیَل کَاىَِت َتُشوُسُضِه أَىِبَٔیاُؤصُِه کُلَّ ٌَّ بَىٔی إَِٔسَ ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ َلَؿطُ ىَٔيی   َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َْ َُّط َلِیَص  َذَصَب ىَٔيی   َوأَى

َلَؿاُئ َؾَیهِثُرُوا َقالُوا َؾَهیِ  ُْ  ٌُ ٌُ یَا َرُسوَل اہللٔ َقاَل َتهُو ًْ َبِعٔذی ىَٔيی  ؾٔیهُِه َقالُوا َؾَنا یَهُو ٔ ـَ َنِؼَيُع َقاَل أَِوُؾوا بٔبَِیَعٔة کَائ



 

 

ٔل أَدُّوا الَّٔذی َعَلِیهُِه َؾَشَیِشأَلُُضِه اہللُ  ٔل َؾاِْلَوَّ ًِ الَّٔذی َعَلِیضِٔه  اِْلَوَّ  َعزَّ َوَجلَّ َع

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نسح نب رفات، ایب احزؾ، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 وکیئ یبن ہ ںی آےئ اگ۔ احصہب ےن اراشد رفامای ینب ارسالیئ ںیم اایبنء )مہیلع االسلؾ( اظنؾ وکحث  اھبنسےتل ےھت افر ریمے دعب مت ںیم

؟ رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ! رھپ ایک وہاگ؟ رفامای افلخء وہےگن افر تہب وہ اجںیئ ےگ۔ احصہب ےن اہک ان ے ںیم مہ ایک رطز لمع اانپںیئ 

( اانپ رفہضی )ااطتع ف رفامای ےلہپ یک تعیب وپری رکف رھپ اےکس دعب فاےل )رہ ہفیلخ ےک دعب یکسج تعیب وہ اجےئ اوکس ہفیلخ وھجمس

 رفامربنداری( ادا رکف وج ااکن رفہضی ےہ )ریخ وخایہ دعؽ فااصنػ افر ااقث  دنی( اےکس ابرے ںیم اہلل اؿ ےس نکاؽ رکںی ےگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نسح نب رفات، ایب احزؾ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تعیب وپری رکان۔

     1029    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ابوالولیذ، طعبہ، ح، محنذ بً بظار، ابً ابی عذی، طعبہ، اعنع، ابووائل ، حرضت :  راوی

 عبذاہلل بً مشعود

ثََيا ُمَحنَّ  ثََيا ُطِعَبُة ح و َحذَّ ثََيا أَبُو اِلَولٔیٔذ َحذَّ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َعذٔٓیٕ َحذَّ ثََيا ابِ إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ

ًِ َعِبٔذ اہللٔ ًِ أَبٔی َوائٕٔل َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ًِ ُطِعَبَة َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یُِيَؼُب لٔکُلِّ َغادٕٔر لَٔواْئ َع  َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ٌٕ ٔ غَِذَرةُ ُؾََل  َیِوَو اِلكَٔیاَمٔة َؾُیَكاُل صَٔذظ

اہلل نب دوعسد ایبؿ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباولدیل، ہبعش، ح، دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، اشمع، اوبفالئ ، رضحت دبع

اجےئ اگ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ داغ ابز ےئلیک رفز ایقث  اکی ڈنھجا اگڑا اجےئ اگ افر اہک 



 

 

 ہک ہی الفں یک داغ ابزی )اک ملع( ےہ ۔

 انب ایب دعی، ہبعش، اشمع، اوبفالئ ، رضحت دبعاہلل نب دوعسددمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباولدیل، ہبعش، ح، دمحم نب اشبر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تعیب وپری رکان۔

     1030    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زاٌ بً موسی، حناد بً زیذ، علی بً زیذ بً جذعاٌ، ابونرضہ، ابوسعیذ ْذریعن :  راوی

 ٌَ ًٔ ُجِذَعا ًُ َزیِٔذ بِ ًُ َزیِٕذ أَىَِبأَىَا َعلٔیُّ بِ ادُ بِ ثََيا َحنَّ
ِیثٔیُّ َحذَّ

ًُ ُموَسی اللَّ ٌُ بِ ثََيا عِٔنَزا ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َحذَّ َة َع ًِ أَبٔی َنرِضَ َع

َُّط یُِيَؼُب لٔکُلِّ غَادٕٔر لَٔواْئ َیِوَو اِلكَٔیاَمٔة بَٔكِذرٔ اِلُخِذرٔیِّ َقاَل َقاَل  ََ إٔى َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  غَِذَرتٔطٔ  َرُسوُل اہللٔ َػل

فملس رمعاؿ نب ومیس، امحد نب زدی، یلع نب زدی نب دجاعؿ، اوبرضنہ، اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےن رفامای وغر ےس ونس رہ داغابز یک داغابزی یک دقبر رفز ایقث  اکی ڈنھجا اگڑا اجےئ اگ۔

 رمعاؿ نب ومیس، امحد نب زدی، یلع نب زدی نب دجاعؿ، اوبرضنہ، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں یک تعیب اک ایبؿ ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک تعیب اک ایبؿ ۔



 

 

     1031    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، محنذ بً ميهذر، حرضت امینہ بيت رؾیكہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيبَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًَ اِلُنِيَهٔذرٔ َقاَل َسنِٔعُت أَُمِیَنَة بِٔيَت ُرَقِیَك َحذَّ َذ بِ َُّط َسنَٔع ُمَحنَّ ًُ عَُيِيَيَة أَى ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا َة َة َحذَّ

َه فٔی نِٔشَوةٕ ىَُبائُعُط َؾَكاَل َلَيا ؾامَٔی اِسَتَلِعتُنَّ َوأَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ أَُػاؾُٔح اليَِّشاَئ كَِك َتُكوُل ٔجُِْت الئَّيیَّ َػل ِّی  ٔن  تُنَّ إ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دکنمر، رضحت اہمیم تنب رہقیف رفام  ںیہ ہک ںیم دنچ وعروتں اسیک ھت تعیب رکےن ےئلیک یبن

تع رکف ںیم وعروتں ےس اصمہحف یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہیئ وت آپ ےن ںیمہ رفامای دقبر اطتق فااطتستع ااط

 ہ ںی رکات۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دکنمر، رضحت اہمیم تنب رہقیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک تعیب اک ایبؿ ۔

     1032    حذیث                               جلذ دوو  :  ذجل

 احنذ بً عنزو بً َسح، عبذاہلل بً وہب، یوىص ، ابً طہاب، رعوہ بً زبير، او النوميين سیذىا عائظہ :  راوی

ًُ َوصِ  ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٔح اِلنَِٔصٔیُّ َحذَّ ِ ًٔ الرسَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ َوةُ َحذَّ بََرنٔی رُعِ ِْ ًٔ ٔطَضإب أَ ًِ ابِ بََرنٔی یُوىُُص َع ِْ ٕب َقاَل أَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَلِت کَاىَِت اِلُنِدٔمَياُت إَٔذا َصا ٌَّ َعائَٔظَة َزِوَد الئَّيیِّ َػل ٔ أَ ًُ الزُّبَيِر َّی اہللُ َعَلِیطٔ بِ ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ إ َجزِ

َه  ََٔی آِٔخٔ اِْلَیٔة َقاَلِت  َوَسلَّ ًَّ بَٔكِؤل اہللٔ یَا أَیَُّضا الئَّيیُّ إَٔذا َجائََک اِلُنِدٔمَياُت یَُبائِعَيَک إ ًِ یُِنَتَح ًِ أَََقَّ بَٔضا ٔم َعائَٔظُة َؾَن

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًَّ َرُسوُل اِلُنِدٔمَيأت َؾَكِذ أَََقَّ بٔاِلنِٔحَئة َؾکَا ًَّ َقاَل َلُض ٔ ًِ َقِولٔض ٌَ بَٔذلَٔک ٔم ِر َه إَٔذا أََِقَ
َسلَّ

ِت یَُذ َرُسؤل اہللٔ َػ  ََ َواہللٔ َما َمشَّ  ًَّ ًَ َؾَكِذ بَاَيِعُتهُ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اىَِللِٔك ٕ َقمُّ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یََذ اِمَزأَة ل



 

 

 ِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َغي َذ َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ًَّ بٔاِلکَََلؤ َقاَلِت َعائَٔظُة َواہللٔ َما أَ َّطُ یَُبائُعُض ََ َر أَى ََّ َما أََمَزُظ اہللُ َو ٔ َه َعلَی اليَِّشأئ إ

َـّ اِمَزأَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َن ُـّ َرُسؤل اہللٔ َػل ِت َن ّماَمشَّ ًَّ لََکَ ًَّ َقِذ بَاَيِعُتهُ َذ َعَلِیضٔ َْ ًَّ إَٔذا أَ ٌَ َيُكوُل َلُض  ةٕ َقمُّ َوکَا

ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن ، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم دیسان اعہشئ رفام  ںیہ ہک اامیؿ فایل وعرںیت 

آزامشئ یک اج  اس آتی ابمرہک ےس بج ریتے اپس ومنم وعرںیت آںیئ تعیب بج رجہت رک ےک ابراگہ وبنی ںیم ںیچنہپ وت ایکن 

رکےن ےک فاےطس۔ دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک وج وکیئ ومنم وعرت اس آتی ےک اطمقب ارقاری وہ  وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

یک مسق یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک یسک فملس اؿ ےس رفامےت سب اجؤ! ںیم مت ےس تعیب ےل اکچ۔ )افر اہں !( ہ ںی ! اہلل 

وعرت وک اہ ھت ہ ںی اگلای رصػ آپ اؿ ےس تعیب رکےت زابؿ ابمرک ےس۔ رضحت اعہشئ ےن اہک اہلل یک مسق ! یبن ےن وعروتں ےس 

یلیھتہ ےس وھچیئ افر بج آپ اؿ ےس ارقار ہ ںی ایل رگم ایہن ابوتں اک نج اک اہلل زعفلج ےن مکح دای افر ہن آپ یک یلیھتہ یسک وعرت یک 

 تعیب ےتیل وت رفامےت ںیم ےن مت ےس تعیب ےل یل۔ )سب طقف( یہی ابت ےتہک ۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن ، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم دیسان اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگڑ دفڑ اک ایبؿ ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑ دفڑ اک ایبؿ ۔

     1033    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً یحٌٰی، یزیذ بً ہاروٌ، سؿیاٌ بً حشين، زہزی، سعیذ بً مشیب، ابوہزیز :  راوی

ٌَ أَىَِبأَىَا ُسؿِ  ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُذ بِ ََ َحذَّ ًُ یَِحٌَی َقا ُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ حَُشيِٕن َع ٌُ بِ َیا

َّی اہللُ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ اِلُنَشیَّٔب َع ًُ َسٔعیٔذ بِ ََ َیأَِم ّسا بَيَِن َُفََسئِن َوصَُو  َل َُفَ َْ ًِ أَِد  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم



 

 

ٌِ َيِشبَٔل َؾُضَو قَٔناْر  ًُ أَ َل َُفَّسا بَيَِن َُفََسئِن َوصَُو َیأَِم َْ ًِ أَِد ٌِ َيِشبَٔل َؾَلِیَص بٔكَٔنإر َوَم  أَ

ؿ نب نیسح، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ٰییحی، زیدی نب اہرفؿ، ایفس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن دف وھگڑفں ےک درایمؿ وھگڑا دالخ ایک افر اوکس اانیمطؿ ہ ںی ہک ااکس وھگڑا آےگ لکن )رک 

 یک ادیم یھب( وت ہی اہ ںی افر سج ےن دف وھگڑفں ےک درایمؿ وھگڑا تیج( اج(اگی )ہکلب  ےھچی رہ رک اہر اجےن اک ادنہشی یھب ےہ افر ےنتیج

 ہ ںی ےہ( وت ہی وجا ےہ دالخ ایک افر اےس اانیمطؿ ےہ ہک ااکس وھگڑا آےگ لکن )رک تیج( اج(اگی )افر اہرےن اک ادنہشی

 نب بیسم، اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ٰییحی، زیدی نب اہرفؿ، ایفسؿ نب نیسح، زرہی، دیعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑ دفڑ اک ایبؿ ۔

     1034    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، ىاؾع، ابً عنز علی بً محنذ، عبذاہلل بً ىنير، عبیذاہلل :  راوی

ًٔ عَُنزَ  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َحذَّ َز َرُسوُل اہللٔ َػل  َقاَل َؿنَّ

 ًِ َزِت ٔم ٌَ یُزِٔسُل الًَّٔی ُؿنِّ َه اِلَخِیَل َؾکَا ََٔی َمِشحٔٔذ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔة اِلَوَدأع إ ًِ ثَئیَّ زِ ٔم نَّ ـَ ٔة اِلَوَدأع َوالًَّٔی َلِه ُت ََٔی ثَئیَّ اِلَحِؿَیأئ إ

 بَىٔی ُزَریِٕل 

 رز یک
می

 

ض

ت

ئ

۔ آپ یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیب اہلل ، انعف، انب رمع رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھگڑفں یک 

 
م

 

ض

ت

ئ

 اولداع ےس دجسم ونبزرقی کت 

ت

ن ا

 

ب

 

 رز ہ ںی یک یئگ اہ ںی ی
می

 

ض

ت

ئ

ن ء ء ےس ہینث اولداع کت دفڑاےت افر نج یک 
 رز ےئک وہےئ وھگڑفں وک خُ

ی

 دفڑاےت ۔

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیباہلل ، انعف، انب رمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑ دفڑ اک ایبؿ ۔

     1035    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذہ بً سلامیٌ، محنذ بً عنزو، ابوحهه، موَی بيت لیث، ابوہزیزہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيبَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صُزَ َحذَّ ًِ أَبٔی اِلَحَهٔه َمِوََی بَىٔی َلِیٕث َع ًٔ َعِنزٕو َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ یِزََة َة َحذَّ

ـٕٓ أَِو َحأُفٕ  ُْ ََّ فٔی  ٔ ََ َسِبَل إ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

ہ نب امیلسؿ، دمحم نب رمعف، اوبمکح، ومیل تنب  ثی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، دبع

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای آےگ ڑبےنھ یک رشط رکان رصػ افٹن ای وھگڑے ںیم اجزئ ےہ۔

  ثی، اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب رمعف، اوبمکح، ومیل تنب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش ےک العوقں ںیم رقآؿ ےل اجےن ےس اممتعن ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےک العوقں ںیم رقآؿ ےل اجےن ےس اممتعن ۔

     1036    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً سياٌ، ابوعنز، عبذالزحنً بً مہذی، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی



 

 

ًٔ أَىَٕص  ًِ َمالٔٔک بِ ًُ َمِضٔذٓیٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ََ َحذَّ ٌٕ َوأَبُو عَُنَز َقا ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُذ بِ ًٔ عَُنَز َحذَّ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ٌَّ َع أَ

ٌِ یَ  ََٔی أَِرٔق اِلَعُذوِّ َمَخاَؾَة أَ ٌٔ إ آ ٌِ يَُشاَُفَ بٔاِلرُقِ
َه ىََهی أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َياَلُط اِلَعُذوُّ َرُسوَل اہللٔ َػل

ہلل ہیلع فآہل ادمح نب انسؿ، اوبرمع، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص ا

فملس ےن دنمش ےک العہق ںیم رقآؿ ےل اجےن ےس عنم رفامای۔ اس وخػ ےس ہک دنمش اس وک احلص رکےل ) رھپ اس یک ےب ارتحایم 

 افر وتنیہ اک رمبکت وہ( ۔

 ادمح نب انسؿ، اوبرمع، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےک العوقں ںیم رقآؿ ےل اجےن ےس اممتعن ۔

     1037    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا مُ  َّی اہللُ َعلَ َحذَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ٌَ َحنَّ َُّط کَا ِیطٔ َوَسلََّه أَى

ٌِ یََياَلطُ اِلَعُذوُّ  ََٔی أَِرٔق اِلَعُذوِّ َمَخاَؾَة أَ ٌٔ إ آ ٌِ ُيَشاَُفَ بٔاِلرُقِ
 َیِيَهی أَ

نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنمش ےک العہق ںیم رقآؿ دمحم 

 ےل اجےن ےس عنم رفامےت ےھت اس وخػ ےس ہک دنمش رقآؿ وک احلص رکےل )رھپ اس یک وتنیہ رکے( ۔

 دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سمخ یک میسقت ۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 سمخ یک میسقت ۔

     1038    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ً طہاب، سعیذ بً مشیب، جبير بً ملعه، عثناٌ بً یوىص بً عبذاَعلی، ایوب بً سویذ، یوىص بً یزیذ، اب :  راوی

 عؿاٌ ، سعیذ بً مشیب

 ًِ ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًٔ َیزٔیَذ َع ًِ یُوىَُص بِ ًُ ُسَویِٕذ َع ثََيا أَیُّوُب بِ ًُ َعِبذٔ اِْلَِعلَی َحذَّ ثََيا یُوىُُص بِ ٌَّ  َحذَّ ٔب أَ ًٔ اِلُنَشیَّ َسٔعیٔذ بِ

بََرظُ  ِْ ًَ ُمِلٔعٕه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یُکَلَِّناىٔطٔ ؾامَٔی قَ  ُجَبيَِر بِ ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ إ ا ًُ َعؿَّ ٌُ بِ َّطُ َجاَئ صَُو َوعُِثَنا ُنٔص أَى ُْ  ًِ َشَه ٔم

لٔٔب  َواىَٔيا بَىٔی َصأطٕه َوبَىٔی اِلُنلَّ ِْ ٔ ََ َقَشِنَت ْٔل لٔٔب َؾَكا ِیبََر لَٔبىٔی َصأطٕه َوبَىٔی اِلُنلَّ َّی  َْ ابَتَُيا َواحَٔذْة َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َوََقَ

ّْا َواحّٔذا لٔٔب َطِی ََّنا أََری بَىٔی َصأطٕه َوبَىٔی اِلُنلَّ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إٔى

نب بیسم  ویسن نب دبعاالیلع، اویب نب نکدی، ویسن نب زیدی، انب اہشب، دیعس نب بیسم، ریبج نب معطم، امثعؿ نب افعؿ ، دیعس

ےس رمفی ےہ ہک ریبج نب معطم ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک فہ افر رضحت امثعؿ یبن یک دخث  ںیم رشتفی رفام وہےئ افر ک ےن ےگل اس 

ابرے ںیم وج آپ ےن ربیخ اک امؽ تمینغ میسقت ایک اھت ینب اہمش فینب بلطم ںیم افر اہک ہک آپ ےن امہرے اھبویئں ینب اہمش افر ینب 

احالہکن امہری افر ینب بلطم یک رقان  نب اہمش ےس ربارب ےہ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم یبن اہمش افر ینب بلطم وک دای 

 بلطم وک اکی یہ اتھجمس وہں ۔

 نب ویسن نب دبعاالیلع، اویب نب نکدی، ویسن نب زیدی، انب اہشب، دیعس نب بیسم، ریبج نب معطم، امثعؿ نب افعؿ ، دیعس :  رافی

 بیسم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ : ابب

 جح ےئلیک رفس رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےئلیک رفس رکان۔

     1039    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

، ابومؼعب، سویذ بً سعیذ، مالک بً اىص، موَی ابً ابی بْک بً عبذالزحنً، ابی ػالح، سناٌ، ہظاو بً عنار :  راوی

 ابوہزیزہ

ًُ أَىَٕص  ثََيا َمالُٔک بِ ًُ َسٔعیٕذ َقالُوا َحذَّ إر َوأَبُو ُمِؼَعٕب الزُّصِزٔیُّ َوُسَویُِذ بِ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ ُسَِمٕٓ َمِوََی أَبٔی بَِْکٔ بِ  َحذَّ ًٔ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ٌٔ َع ا نَّ ًِ أَبٔی َػالٕٔح الشَّ ًٔ َع ًِ اِلَعَذأب َعِبٔذ الزَِّحَن ََفُ قِٔلَعْة ٔم َه َقاَل الشَّ

ابَُط َؾإَٔذا َقَضی أََحُذُنِه ىَِضنَ  ًُ َیِنَيُع أََحَذُنِه ىَِوَمُط َوكََعاَمُط َوَُشَ ثََيا َيِعُكوُب بِ ََٔی أَصِلٔطٔ َحذَّ ِل الزُُّجوَع إ ظٔ َؾِلُیَعحِّ ًِ َسََفٔ َتُط ٔم

ًِ اليَّ  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع ًِ أَبٔیطٔ َع ًِ ُسَضِیٕل َع ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًٔ کَأسٕب َحذَّ َه بَٔيحِ حَُنِیٔذ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ ٔيیِّ َػل  ؤظ

اشہؾ نب امعر، اوببعصم، نکدی نب دیعس، امکل نب اسن، ومیل انب ایب رکب نب دبعارلنمح، ایب اصحل، امسؿ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ 

ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رفس ذعاب اک اکی ڑکٹا ےہ اسمرف ےک آراؾ افر اھکےن ےنیپ ںیم راکفٹ اتنب ےہ۔ مت 

یئ بج اےنپ رفس اک وصقمد احلص رکےل )افر رضفرت وپری وہ اجےئ( وت اےنپ رھگ فاسپ آےن ںیم دلجی رکے۔ دفرسی ںیم ےس وک

 دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

 اشہؾ نب امعر، اوببعصم، نکدی نب دیعس، امکل نب اسن، ومیل انب ایب رکب نب دبعارلنمح، ایب اصحل، امسؿ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےئلیک رفس رکان۔

     1040    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

سعیذ بً جبير، ابً عباض اپيے علی بً محنذ، عنزو بً عبذاہلل، ونیع، اسناعیل ، ابواَسائیل، ؾـیل بً عنزو،  :  راوی

 بَائی حرضت ؾـل سے یا وہ حرضت ابً عباض

ثََيا إِٔسَنٔعیُل أَبُو إَِٔسَ  ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ َعِبذٔ اہللٔ َقا ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َحذَّ ًٔ َعِنزٕو َع ِیٔل بِ ـَ ًِ ُؾ ائٔیَل َع

 ًِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر َه َم  َسٔعیٔذ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ اِْلَِخٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔل أَِو أََحٔذصَٔنا َع ـِ ًِ اِلَؿ ًٔ َعبَّإض َع ًِ أََراَد ابِ

ُة َوَتِعزُٔق اِلَحاَجةُ  الَّ َـّ لُّ ال ـٔ َّطُ َقِذ یَِنَزُق اِلَنزٔیُف َوَت  اِلَحخَّ َؾِلَيَتَعحَِّل َؾإٔى

ف نب دبع اہلل، فعیک، اامسلیع ، اوبارسالیئ، لیضف نب رمعف، دیعس نب ریبج، انب ابعس اےنپ اھبیئ رضحت لضف ےس ای فہ یلع نب دمحم، رمع

رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل یک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج اک جح اک ارادہ وہ وت فہ دلجی رکے اس 

 اجات ےہ ای وکیئ زیچ مگ وہ اج  ےہ ای وکیئ رضفرت شیپ آاج  ےہ۔ےئل ہک یھبک وکیئ امیبر زپ

یلع نب دمحم، رمعف نب دبعاہلل، فعیک، اامسلیع ، اوبارسالیئ، لیضف نب رمعف، دیعس نب ریبج، انب ابعس اےنپ اھبیئ رضحت لضف  :  رافی

 ےس ای فہ رضحت انب ابعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفتیض جح ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رفتیض جح ۔

     1041    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، علی بً محنذ، ميؼور بً ورداٌ، علی بً عبذاَعلی، ابی بختری، علی :  راوی

ثََيا ُمَحنَّ  ثََيا َعلٔیُّ بِ َحذَّ
ٌَ َحذَّ ًُ َوِرَدا ثََيا َمِيُؼوُر بِ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ٕ َوَعلٔیُّ بِ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ ُذ بِ ًُ َعِبٔذ اِْلَِعلَی َع

ا ىَزََلِت َوِهَّلِل َعلَی اليَّأض حٔخُّ الِ  ًِ َعلٓٔیٕ َقاَل َلنَّ ًِ أَبٔی اِلَبِختَرٔیِّ َع ًِ اِسَتَلاَع إَٔلِیطٔ َسبٔیَّل َقالُوا یَا َرُسوَل اہللٔ أَبٔیطٔ َع بَِیٔت َم

ََ َوَلِو ُقِلُت َنَعِه َلَوَجَبِت َؾَيزََلِت یَا  ًِ اِلَحخُّ فٔی کُلِّ َعاوٕ َؾَشَهَت ثُهَّ َقالُوا أَفٔی کُلِّ َعاوٕ َؾَكاَل  ََ َتِشأَلُوا َع ًَ آَميُوا  أَیَُّضا الَّٔذی

 ٌِ ٔ  تُِبَذ َکهُِه َتُشِدُنِه  أَِطَیاَئ إ
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 ِس دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، وصنمر نب فرداؿ، یلع نب دبعاالیلع، ایب 
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اسؽ جح رکان وہاگ؟ آپ اخومش رےہ اوہنں ےن ح

رھپ رعض ایک ایک رہ اسؽ ؟ آپ ےن رفامای ہ ںی افر ارگ ںیم ہہک داتی اہں رہ اسؽ وت رہ اسؽ جح فابج وہ اجات اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ 

 وک ایھچ ہن ںیگل ۔اے الہ اامیؿ ! مت ث  نکاؽ رکف ایسی زیچفں ےک ابرے ںیم ہک ارگ فہ مت رپ اظرہ رک دی اجںیئ وت مت 

رزی، یلع :  رافی

ت

ی

 

 
ب 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، وصنمر نب فرداؿ، یلع نب دبعاالیلع، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رفتیض جح ۔

     1042    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، محنذ بً ابی عبیذہ، اعنع، ابی سؿیاٌ، اىص بً مالک :  راوی

ًِ اِْلَِعنَ  ًِ أَبٔیطٔ َع ًُ أَبٔی عُبَِیَذَة َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ىَُنيِرٕ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحذَّ ًِ أَب ًٔ ٔع َع ًِ أَىَٔص بِ ٌَ َع ی ُسِؿَیا

ُكوُموا بَٔضا َوَلِو َلِه َتُكوُموا بَٔضا َمالٕٔک َقاَل َقالُوا یَا َرُسوَل اہللٔ اِلَحخُّ فٔی کُلِّ َعاوٕ َقاَل َلِو ُقِلُت َنَعِه َلَوَجَبِت َوَلِو َوَجَبِت َلِه َت 

بُِتِه   عُذِّ



 

 

، ایب ایفسؿ، اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ضعب ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ایب  دیبہ، اشمع

افر رنکؽ جح رہ اسؽ رکان وہاگ۔ رفامای ارگ ںیم ہہک دفں یج وت فابج وہ اج(اگی افر ارگ رہ اسؽ جح فابج وہ اجےئ وت مت اےس اقمئ ہن رکوکس 

 ارگ مت اےس اقمئ ہن رکوکس وت ںیہمت ذعاب دای اجےئ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ایب  دیبہ، اشمع، ایب ایفسؿ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رفتیض جح ۔

     1043    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 يعكوب بً ابزاہیه، یزیذ بً ابزاہیه، سؿیاٌ بً حشين، زہزی، ابی سياٌ، ابً عباض :  راوی

ًُ حَُشيِٕن عَ  ٌُ بِ ٌَ أَىَِبأَىَا ُسِؿَیا ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ِوَرقٔیُّ َحذَّ
ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذَّ ثََيا َيِعُكوُب بِ ًِ َحذَّ ٌٕ َع ًِ أَبٔی ٔسَيا ًِ الزُّصِزٔیِّ َع

 ًٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ اِلحَ ابِ ًَ َحابٕٔص َسأََل الئَّيیَّ َػل َع بِ ٌَّ اِْلََِقَ
خُّ فٔی کُلِّ َسَيٕة أَِو َمزَّّة َواحَٔذّة َعبَّإض أَ

ًِ اِسَتَلاَع َؾَتَلوَّعَ   َقاَل بَِل َمزَّّة َواحَٔذّة َؾَن

ا،می، ایفسؿ نب نیسح، زرہی، ایب انسؿ، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ارقع نب احسب ےن یبن یلص وقعیب نب اربا،می، زیدی نب ارب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ اے اہلل ےک رنکؽ جح رہ اسؽ ےہ ای رصػ اکی ابر۔ رفامای ہ ںی رصػ اکی ابر ےہ وکسج ابر ابر یک 

 ااطتستع احلص وہ وت فہ یلفن جح رکے ۔

 اربا،می، زیدی نب اربا،می، ایفسؿ نب نیسح، زرہی، ایب انسؿ، انب ابعسوقعیب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح افر رمعہ یک تلیضف ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ یک تلیضف ۔

     1044    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، عاػه بً عبیذاہلل، عبذاہلل بً عامز، ابً عنز :  راوی

ًِ َعبِ  ًٔ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ًِ َعأػٔه بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ عَ َحذَّ ًِ عَُنزَ ٔذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ٕ َع أمز

ٌَّ اِلُنَتاَبَعَة بَِييَ  َه َقاَل َتابُٔعوا بَيَِن اِلَحخِّ َواِلُعِنَزةٔ َؾإٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ىُوَب َنَنا یَِيفٔی َع ُضَنا َتِيفٔی اِلَؿرِقَ َوالذُّ

ثََيا أَبُو بَِْکٔ  َبَث اِلَحٔذیٔذ َحذَّ َْ ًٔ عُبَِیٔذ اِکٔهيرُ  ًِ َعأػٔه بِ ًُ عَُنَز َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ًُ بَِٔشٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ  بِ

َّی اہللُ ًِ الئَّيیِّ َػل أب َع ًٔ اِلَخلَّ ًِ عَُنزَ بِ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َربٔیَعَة َع ٔ بِ ًٔ َعأمز ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ  ِیطٔ َوَسلََّه ىَِحَوظُ  َعلَ اہللٔ َع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اعمص نب  دیب اہلل، دبعاہلل نب اعرم، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

  یٹھ ولےہ ےک لیم وک متخ رفامای ےپ درےپ جح افر رمعہ رکف ویکہکن ےپ درےپ جح ف رمعہ رکان انداری افر انگوہں وک ان ے متخ رک داتی ےہ ح ےس

 رک دیتی ےہ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اعمص نب  دیباہلل، دبعاہلل نب اعرم، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ جح :   ابب

 جح افر رمعہ یک تلیضف ۔

     1045    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابومؼعب ، مالک بً اىص، سِم، موَی ابی بْک بً عبذالزحنً، ابوػالح، ابوہزیزہ :  راوی

ًِ ُسَِمٕٓ َمِوََی أَ  ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب َحذَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحذَّ ٌٔ َع ا نَّ ًِ أَبٔی َػالٕٔح الشَّ ًٔ َع ًٔ َعِبذٔ الزَِّحَن بٔی بَِْکٔ بِ

اَرةُ َما بَِيَيُضَنا َواِلَحخُّ  ٔ َنؿَّ ََٔی اِلُعِنَزة َه َقاَل اِلُعِنَزةُ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ََّ الِ أَ ٔ  َحيَّةُ اِلَنبِرُوُر َلِیَص َلطُ َجزَاْئ إ

اوببعصم ، امکل نب اسن، یمس، ومیل ایب رکب نب دبعارلنمح، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اراشد رفامای اکی رمعہ ےس دفرسے رمعہ کت ےنتج انگہ وہں رمعہ اؿ اک افکرہ نب اجات ےہ افر وبقمؽ جح اک وکیئ دبہل ہ ںی نکاےئ تنج 

 ۔ ےک

 اوببعصم ، امکل نب اسن، یمس، ومیل ایب رکب نب دبعارلنمح، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ یک تلیضف ۔

     1046    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، مشعز، سؿیاٌ، ميؼور، ابوحازو، ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی َحازٔوٕ عَ  ًِ َمِيُؼوٕر َع ٌُ َع ٕ َوُسِؿَیا ًِ ٔمِشَعز ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ُل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوَحذَّ

ًِ َحخَّ َصَذا اِلبَِیَت َؾَلِه َیزِؾُِث َوَلِه َيِؿُشِل َرَجَع َنَنا َوَلَذِتُط  َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ طُ اہللٔ َػل  أُمُّ

امای وج اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، رعسم، ایفسؿ، وصنمر، اوباحزؾ، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

اس رھگ اک جح رکے افر اس دفراؿ دبوگیئ ف دبیلمع ہن رکے فہ انگوہں ےس اپک وہ رک ان ے فاسپ وہات ےہ اسیج )انگوہں ےس اپک( 

 دیپا وہا۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، رعسم، ایفسؿ، وصنمر، اوباحزؾ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجکفہ رپ نکار وہ رک جح رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اجکفہ رپ نکار وہ رک جح رکان۔

     1047    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، ربیع بً ػبیح، یزیذ بً اباٌ، اىص بً مالک :  راوی

ثََيا  ًٔ َمالٕٔک َقاَحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ٌَ َع ًٔ أَبَا ًِ َیزٔیَذ بِ ًٔ َػبٔیٕح َع ًِ الزَّبٔیٔع بِ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ َّی َعلٔیُّ بِ  الئَّيیُّ َػل
َل َحخَّ

ََ ُتَشاؤ  َه َعلَی َرِحٕل َرٓثٕ َوَقٔلیَؿٕة ُتَشاؤی أَِرَبَعَة َدَراصَٔه أَِو  ََ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ رٔیَاَئ ؾٔیَضا َو ْة  ی ثُهَّ َقاَل اللَُّضهَّ َححَّ

 ُسِنَعةَ 

ںیم  یلع نب دمحم، فعیک، رعیب نب حیبص، زیدی نب اابؿ، اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک یبن ےن رپاےن اجکفہ رپ نکار وہ رک جح ایک افر اکی اچدر

ر زجع ف وتاعض ےئلیک اھت( رھپ آپ ےن رفامای اے اہلل ںیم جح رکات وہں سج وج اچر درمہ یک وہی ای اینت تمیق یک یھب اشدی ہن وہ )ہی ااہظ

 ںیم داھکفا افر رہشت یبلط ہ ںی ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، رعیب نب حیبص، زیدی نب اابؿ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اجکفہ رپ نکار وہ رک جح رکان۔



 

 

     1048    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبَش، بْک بً ْلـ، ابً ابی عذی، داوئذ، ابی ہيذ، ابوالعالیہ، ابً عباض :  راوی

ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل ُنيَّا َمَع َحذَّ ًِ ابِ ًِ أَبٔی اِلَعالَٔیةٔ َع ًٔ أَبٔی صِٔيٕذ َع ًِ َداُوَد بِ َعٔذٓیٕ َع

َة َواِلَنٔذیَئة َؾَنَزِرىَا بَٔوادٕ َؾَكاَل أَیُّ َوادٕ صََذا
َه بَيَِن َمهَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِّی أَىُِوزُ َقالُوا َوادٔی اِْلَِزَرٔم قَ  َرُسؤل اہللٔ َػل اَل َنأَن

ََ َیِحَؿُوطُ َداُودُ َوأؿّعا إِٔػَبَعیِ  ّْا  ٔ َطِی ًِ كُؤل َطَعزٔظ َه َؾَذَِّکَ ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی ُموَسی َػل ََٔی اہللٔ إ طٔ فٔی أُذُىَِیطٔ َلطُ ُجَداْر إ

ىَا حَ  ا بَٔضَذا اِلَوادٔی َقاَل ثُهَّ َٔسِ ِلبَٔیٔة َمارًّ ِّی بٔالتَّ َن ُة َصزَِشی أَِو َلِؿٕت َقاَل َنأ ٕة صَٔذظٔ َقالُوا ثَئیَّ ٕة َؾَكاَل أَیُّ ثَئیَّ ی أََتِيَيا َعلَی ثَئیَّ
َّ ً

ا بَٔضَذا اِلَوادٔی  ِلَبْة َمارًّ ُْ ََٔی یُوىَُص َعلَی ىَاَقٕة َحِنَزاَئ َعَلِیطٔ ُجبَُّة ُػوٕف َؤَْلاُو ىَاَقتٔطٔ  ّیاأَىُِوزُ إ  ُمَلبِّ

، رکب نب فلخ، انب ایب دعی، داؤد، ایب دنہ، اوبااعلہیل، انب ابعس رفامےت ںیہ مہ )رفس جح ںیم( اہلل ےک رنکؽ اسیک ھت ہکم افر اوبرشب

دمہنی ےک درایمؿ ےھت۔ اکی فادی ےس امہرا سگر وہا وت درایتف رفامای ہک ہی وکیسن فادی ےہ ؟ احصہب ےن رعض ایک فادی ازرؼ ےہ۔ 

 وک دھکی راہ وہں۔ رھپ ایبؿ ایک آپ ےن اؿ ےک ابولں یک یئابیئ ےس قلعتم وج داؤد نب ایب دنہ )رافی دحثی( وھبؽ رفامای وگای ںیم ومٰیس

ےئگ۔ اینپ ایلگن اکؿ ںیم رےھک وہےئ۔ رضحت انب ابعس ےن اہک رھپ مہ ےلچ اہیں کت ہک اکی ےلیٹ رپ ےچنہپ وت آپ ےن رفامای ہی وکاسن 

ء اک ہلیٹ ےہ ای تفل اک )اکی یہ ہگج ےک دف انؾ ںیہ(۔ آپ ےن رفامای ںیم رضحت ویسن وک دھکی راہ وہں ہلیٹ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہک رہاش

 افر ایکن افینٹن یک لیکن وجھکر ےک وتپں ےس یٹب )ینب( وہیئ ےہ ای یلتپ افر تخس ریس یک افر اس فادی ےس سگرے ںیہ کیبل ےتہک وہےئ۔

 دافدئ، ایب دنہ، اوبااعلہیل، انب ابعس اوبرشب، رکب نب فلخ، انب ایب دعی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احیج یک داع یک تلیضف ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج یک داع یک تلیضف ۔



 

 

     1049    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابزاہیه بً ميذر، ػالح بً عبذاہلل بً ػالح بىی عامز، يعكوب بً یحٌٰی بً عباد، عبذاہلل بً زبير، ابوػالح،  :  اویر

 ابوہزیزہ

ًٔ َػالٕٔح َمِوََی بَىٔی َعامٔ  ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ثََيا َػالُٔح بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
ثَىٔیَحذَّ ٕ َحذَّ ًٔ  ز ًُ َیِحٌَی بِ َيِعُكوُب بِ

 َّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َع ٌٔ َع ا نَّ ًِ أَبٔی َػالٕٔح الشَّ ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٔ بِ َُّط َقاَل اِلُححَّاُد َعبَّاد َه أَى ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ٌِ َدَعِوُظ أَجَ  ٔ اُر َوِؾُذ اہللٔ إ وُظ غَََفَ َلُضِه َواِلُعنَّ ٌِ اِسَتِػََفُ ٔ  ابَُضِه َوإ

اربا،می نب رذنر، اصحل نب دبعاہلل نب اصحل ینب اعرم، وقعیب نب ٰییحی نب ابعد، دبعاہلل نب زریب، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ 

فدف ںیہ ارگ اہلل ےس داع امںیگن وت اہلل ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای جح رکےن فاےل افر رمعہ رکےن فاےل اہلل ےک 

 وبقؽ رفامںیئ افر ارگ اہلل ےس ششخب بلط رکںی وت اہلل ایکن ششخب رفام دںی ۔

 اربا،می نب رذنر، اصحل نب دبعاہلل نب اصحل ینب اعرم، وقعیب نب ٰییحی نب ابعد، دبعاہلل نب زریب، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج یک داع یک تلیضف ۔

     1050    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً رطیـ، عنزاٌ بً عيييہ، علاء بً سائب، محاہذ، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا ُمَحنَّ  ًِ اليَّ َحذَّ ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ائٔٔب َع ًٔ الشَّ ًِ َعَلأئ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا عِٔنَزا ـٕ َحذَّ ی ًُ رَطٔ َّی اہللُ ُذ بِ ٔيیِّ َػل

 أََجابُوُظ َوَسأَلُوُظ َؾأَِعَلاصُِه َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل اِلَػازٔی فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َواِلَحادُّ َواِلُنِعَتنٔزُ َوِؾُذ اہللٔ َدَعاصُِه ؾَ 

دمحم نب رطفی، رمعاؿ نب ہنییع، اطعء نب اس،ب، اجمدہ، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای راہ 



 

 

 افر اوہنں ےن اہلل ےس اماگن وت اہلل دخا ںیم زلےن فاال افر جح رکےن فاال افر رمعہ رکےن فاال اہلل ےک فدف ںیہ اہ ںی اہلل ےن البای وت ہی ےئگ

 ےن اوکن اطع رفامای ۔

 دمحم نب رطفی، رمعاؿ نب ہنییع، اطعء نب اس،ب، اجمدہ، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ۔احیج یک داع یک تلیضف

     1051    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، سؿیاٌ ، عاػه بً عبیذاہلل، ساله ، حرضت عنز :  راوی

ًٔ عُبَِیٔذ اہللٔ ًِ َعأػٔه بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّطُ  َحذَّ ًِ عَُنَز أَى ًٔ عَُنَز َع ًِ ابِ ًِ َسالٕٔه َع َع

 ٔ ِنَيا ف ٌَ َلطُ َوَقاَل َلُط یَا أُخَیَّ أَُِشٔ ٔ َه فٔی اِلُعِنَزةٔ َؾأَذ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ الئَّيیَّ َػل ََ َتِيَشَيااِسَتأَِذ ًِ دَُعائَٔک َو  ی َطِیٕئ ٔم

 نب  دیب اہلل، اسمل ، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ ، اعمص

رمعہ یک ااجزت بلط یک وت آپ ےن اوکن ااجزت رمتمح رفام دی افر اؿ ےس رفامای اے ریمے ایپرے اھبیئ ںیمہ اینپ ھچک داع ںیم 

 رشکی رکانیل افر ںیمہ الھب ث  دانی۔

  ہبیش، فعیک، ایفسؿ ، اعمص نب  دیباہلل، اسمل ، رضحت رمعاوبرکب نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج یک داع یک تلیضف ۔



 

 

     1052    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، سؿیاٌ، یزیذ بً ہاروٌ، عبذالنلک بً ابی سلامیٌ ابً ابی سلامیٌ، ابوزبير، ػؿواٌ بً  :  راوی

 عبذاہلل

 ًِ ٌَ َع ًٔ أَبٔی ُسَلامِیَ ًِ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ ٌَ َع ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ِ َحذَّ ًٔ َعبِذٔ  أَبٔی الزُّبَي ٌَ بِ ًِ َػِؿَوا ٔ َع ر

ِرَدأئ َوَلِه َیحٔ  ِرَدأئ َؾأََتاَصا َؾَوَجَذ أُوَّ الذَّ ٌَ َقاَل َوکَاىَِت َتِحَتُط ابَِيُة أَبٔی الذَّ ًٔ َػِؿَوا ِرَدأئ َؾَكاَلِت َلُط تُزٔیُذ اہللٔ بِ ِذ أَبَا الذَّ

ٌَ َيُكوُل َدِعَوةُ اِلَنزِٔئ ُمِشَتَحابَْة اِلَحخَّ اِلَعاَو َقاَل َنَعِه َقاَلِت َؾاِدُع اہلَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه کَا ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٕ َؾإٔ َلَيا بَٔخيِر

ٕ َقاَل آٔميَن َوَلَک  ًُ َعلَی دَُعائٔطٔ کُلََّنا َدَعا َلطُ بَٔخيِر ٔ اِلَػِیٔب عِٔيَذ َرأِٔسطٔ َمَلْک یَُدمِّ ََٔی  بٔنِٔثلٔطٔ َقأْلَْٔیطٔ بَٔوِضز ِجُت إ َل ثُهَّ َِخَ

َه بٔنِٔثٔل َذلَٔک  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ثَىٔی َع ِرَدأئ َؾَحذَّ ؤم َؾَلكٔیُت أَبَا الذَّ  الشُّ

ےک اکنح  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، زیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ انب ایب امیلسؿ، اوبزریب، وفصاؿ نب دبعاہلل نج

ںیم رضحت اوبادلرداء یک اصزبحادی ںیھت فہ اؿ ےک اپس ےئگ فاہں اؾ درداء )اینپ اسس( وک اپای افر اوبادلرداء وک ہ ںی اپای۔ اؾ درداء 

ےن اؿ ےس اہک مت اس اسؽ جح وک اجان اچےتہ وہ؟ وفصاؿ ےن اہک اہں ! اؾ درداء ےن اہک رھپ امہرے ےئل رتہبی یک داع رکان اس ےئل ہک 

رضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت آدیم یک داع اےنپ اھبیئ ےئلیک اس یک ھٹیپ  ےھچی اغ،ب ںیم وبقؽ وہ  ےہ اس ےک رس ےک آ

 اپس اکی رفہتش وہات ےہ وج ایکس داع ےک فتق آنیم اتہک ےہ بج فہ اےنپ اھبیئ ےئلیک الھبیئ یک داع رکات ےہ فہ آنیم اتہک ےہ افر اتہک ےہ

یھب ااسی یہ وہاگ۔ وفصاؿ ےن اہک رھپ ںیم ابزار یک رطػ ایگ فاہں اوبادلرداء ےلم۔ اوہنں ےن یھب یبن ےس ایسی یہ دحثی  ریتے ےئل

 ایبؿ یک ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، زیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ انب ایب امیلسؿ، اوبزریب، وفصاؿ نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیسن زیچ جح فابج رکدیتی ےہ؟

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وکیسن زیچ جح فابج رکدیتی ےہ؟

     1053    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ی بً محنذ، عنز بً عبذاہلل، ابزاہیه بً یزیذ، محنذ بً عباد بً جعَف، ہظاو بً عنار، مزواٌ بً معاویہ، عل :  راوی

 حرضت ابً عنز

ًُ عَ  ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ ُمَعاؤیََة ح و َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ِبذٔ اہللٔ َقا

 ٔ ثََيا إ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَو َحذَّ ًِ ابِ ًٔ َجِعََفٕ اِلَنِخزُومٔیِّ َع ًٔ َعبَّادٔ بِ ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ِّیُّ َع ًُ یَزٔیَذ اِلَنک َّی اہللُ بَِزاصٔیُه بِ ََٔی الئَّيیِّ َػل َرُجْل إ

َه َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ َما یُؤجُب اِلَحخَّ َقاَل الزَّادُ َوالزَّا ٔؿُل َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔعُث التَّ حَٔلُة َقاَل یَا َرُسوَل اہللٔ َؾَنا اِلَحادُّ َقاَل الظَّ

ٌٔ َوَقاَو آَِخُ َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ َما اِلَحخُّ َقاَل اِلَعخُّ َوالثَّخُّ َقاَل َونٔیْع َيِعىٔی بٔاِلَعخِّ اِلَعحٔیَخ  ِلبَٔیةٔ َوالثَّخُّ ىََِحُ اِلبُِذ  بٔالتَّ

، رمفاؿ نب اعمفہی، یلع نب دمحم، رمع نب دبع اہلل، اربا،می نب زیدی، دمحم نب ابعد نب رفعج، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اشہؾ نب امعر

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم اکی رمد ڑھکا وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! وکیسن زیچ جح وک

 ؟ آپ ےن رفامای وتہش افر نکاری۔ رھپ اس ےن اہک ای رنکؽ اہلل !احیج اسیک وہات ےہ ؟ آپ ےن رفامای ےریھکے ابولں فابج رک دیتی ےہ

  رکان( ۔فاال وخوبش ےس ربما اکی افر صخش ڑھکا وہا افر وبال ای رنکؽ اہلل !جح ایک ےہ ؟ آپ ےن رفامای کیبل اکپران افر وخؿ اہبان )ینعی رقابین

  امعر، رمفاؿ نب اعمفہی، یلع نب دمحم، رمع نب دبعاہلل، اربا،می نب زیدی، دمحم نب ابعد نب رفعج، رضحت انب رمعاشہؾ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وکیسن زیچ جح فابج رکدیتی ےہ؟

     1054    حذیث                               ووجلذ د  :  جلذ

 سویذ بً سعیذ، ہظاو بً سلامیٌ، ابً جزیخ، عْکمہ ، ابً عباض :  راوی



 

 

بََرىٔیطٔ أَ  ِْ ًٔ ُجَزیِٕخ َقاَل َوأَ ًِ ابِ ٔشیُّ َع ٌَ اِلرُقَ ًُ ُسَلامِیَ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ا َع ـّ ًِ  ِي َعَلإئ َع

َه َقاَل الزَّادُ َوالزَّاحَٔلُة َيِعىٔی  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َمَة َع ًِ اِسَتَلاَع إَٔلِیطٔ َسبٔیَّل عِْٔکٔ  َقِوَلطُ َم

ہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک نکدی نب دیعس، اشہؾ نب امیلسؿ، انب رججی، رکعہم ، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ا

  اک بلطم ےہ ہک آدیم ےک اپس وتہش افر نکاری وہ۔
ً
ِن ل
ب  َ
س
ِا 

ْ
ن 
َ  ِإل
َ
ء ع
َ
َط

ت

ب
ْ
 َْ اس

 نکدی نب دیعس، اشہؾ نب امیلسؿ، انب رججی، رکعہم ، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت اک ریغب فیل ےک جح رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک ریغب فیل ےک جح رکان۔

     1055    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، اعنع، ابوػالح، ابوسعیذ :  راوی

ثََيا َو  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی َػالٕٔح َع ثََيا اِْلَِعَنُع َع نٔیْع َحذَّ

ََّ َمَع أَبٔیَضا أَِو أَْٔیَضا أَِو ابِئَضا أَ  ٔ ا ثَََلثََة أَیَّاوٕ َؾَؼاعّٔذا إ ََ ُتَشأُفُ اِلَنزِأَةُ َسََفّ َه 
وٕ ِو َزِؤجضَ َوَسلَّ  ا أَِو ذٔی َمَِحَ

اک یلع نب دمحم، اشمع، اوباصحل، اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعرت نیت ویؾ ای اس ےس زایدہ 

 رفس ہن رکے اال ہی ہک اس اک فادل ای اھبیئ ای اٹیب ای اخفدن ای افر وکیئ رحمؾ اس ھت وہ۔

 ، اوباصحل، اوبدیعسیلع نب دمحم، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک ریغب فیل ےک جح رکان۔

     1056    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً ذئب، سعیذ ، مكبری، ابوہزیزہابوبْک بً ابی طيبہ، طبابہ، ا :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًِ َسٔعیٕذ اِلَنِكبُرٔیِّ َع ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع ًِ ابِ ثََيا َطَبابَُة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ی صَُزیَِزَة أَ

ِمَزأَةٕ تُِدمٔ  َٔ ََ َیٔحلُّ  َه َقاَل  َمةٕ َوَسلَّ ٌِ ُتَشأُفَ َمٔشيَرَة َیِووٕ َواحٕٔذ َلِیَص َلَضا ذُو ُْحِ
 ًُ بٔاہللٔ َواِلَیِوؤ اِْلِٔخٔ أَ

افر اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ذ،ب، دیعس ، ربقمی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وعرت اہلل 

 ےئلیک ریغب رحمؾ ےک اکی دؿ یک اسمتف رفس رکان الحؽ ہ ںی ےہ۔ویؾ آرخت رپ اامیؿ رےھک اس 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ذ،ب، دیعس ، ربقمی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رکان۔وعرت اک ریغب فیل ےک جح 

     1057    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، طعیب بً اسحل ، ابً جزیخ، عنزو بً دیيار، ابومعبذ، موَی ابً عباض، ابً عباض :  راوی

ًُ ُجَزیِٕخ  ثََيا ابِ ًُ إِٔسَحَل َحذَّ ثََيا ُطَعِیُب بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّطُ َسنَٔع أَبَا َمِعَبٕذ َمِوََی  َحذَّ ًُ دٔیَيإر أَى ثَىٔی َعِنزُو بِ َحذَّ

ِّی ا ٔن َه َقاَل إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ابٔی  إ ًٔ َعبَّإض َقاَل َجاَئ أرَِعَ ًِ ابِ ًٔ َعبَّإض َع ِنتُتِٔبُت فٔی َغزَِوةٔ َنَذا َوَنَذا َواِمَزأَتٔی ابِ

ْة   َقاَل َؾاِرٔجِع َمَعَضا َحاجَّ



 

 

اشہؾ نب امعر، بیعش نب ااحسؼ ، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوبدبعم، ومیل انب ابعس، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اکی داہی  یبن یلص 

جح ےئلیک اجان اچیتہ  اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک الفں زلایئ ںیم ریما انؾ یھب اھکل ایگ ےہ ہکبج ریمی ویبی

 ےہ آپ ےن رفامای فاسپ ےلچ اجؤ )افر جح رکف( اس ےک اس ھت۔

 اشہؾ نب امعر، بیعش نب اقحس ، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوبدبعم، ومیل انب ابعس، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح رکانوعروتں ےئلیک اہجد ےہ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رکانوعروتں ےئلیک اہجد ےہ۔

     1058    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ؾـیل، حبیب بً ابی عنزہ، عائظہ بيت كلحہ، حرضت عائظہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ  ًِ َعاَحذَّ ًِ َعائَٔظَة بِٔئت كَِلَحَة َع ًٔ أَبٔی َعِنَزَة َع ًِ َحبٔیٔب بِ ِیٕل َع ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ئَٔظَة َقاَلِت ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ

ََ قَٔتاَل ؾٔیطٔ اِلَحخُّ َوالِ  ًَّ ٔجَضاْد   ُعِنزَةُ ُقِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ َعلَی اليَِّشأئ ٔجَضاْد َقاَل َنَعِه َعَلِیضٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، بیبح نب ایب رمعہ، اعہشئ تنب ،ہحل، رضحت اعہشئ ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ایک وعروتں ےک 

 ذہم اہجد رکان ےہ ؟ رفامای یج وعروتں ےک ذہم ااسی اہجد ےہ سج ںیم زلایئ ابلکل ہ ںی ینعی جح افر رمعہ ۔

 دمحم نب لیضف، بیبح نب ایب رمعہ، اعہشئ تنب ،ہحل، رضحت اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 جح رکانوعروتں ےئلیک اہجد ےہ۔

     1059    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، قاسه بً ؾـل، ابی جعَف، او سلنہ، عائظہ :  راوی

ًِ أَبٔی َجِعََفٕ  انٔیِّ َع ٔل اِلُحذَّ ـِ ًٔ اِلَؿ ًِ اِلَكأسٔه بِ ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أُوِّ َسَلَنَة َقاَلِت َقاَل َحذَّ  َع

ـٕ َرُسوُل اہللٔ َػ  َه اِلَحخُّ ٔجَضادُ کُلِّ َؿٔعی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ل

اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای جح  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اقمس نب لضف، ایب رفعج، اؾ ہملس، اعہشئ رفام  ںیہ ہک

 رکان رہ انوتاں اک اہجد ےہ ۔

 مس نب لضف، ایب رفعج، اؾ ہملس، اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم یک اجبن ےس جح رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک اجبن ےس جح رکان۔

     1060    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، عبذہ بً سلامیٌ، سعیذ، قتادہ، غزوہ ، سعیذ بً جبير، حرضت ابً عباض :  اویر

 ًِ ًِ َقَتاَدَة َع ًِ َسٔعیٕذ َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحذَّ ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ ًِ  َعزَِرَة َع َع

ًِ ُطبِرَُمَة َؾَكا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َسنَٔع َرُجَّل َيُكوُل َلبَِّیَک َع ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ ابِ َل َرُسوُل اہللٔ َػل



 

 

ََ قَ  یْب َٔی َقاَل َصِل َحَحِحَت َقمُّ َقاَل  ًِ ُطبِرَُمُة َقاَل ََقٔ َه َم ًِ ُطبِرَُمةَ َوَسلَّ ًِ َنِؿٔشَک ثُهَّ حُخَّ َع ٔ َع  اَل َؾاِجَعِل صَٔذظ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ نب امیلسؿ، دیعس، اتقدہ، زغفہ ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص 

وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انس ہک اکی رمد ہہک راہ ےہ ہک کیبل ربشہم یک رطػ ےس

ف افر ربشہم وکؿ ےہ؟ ک ےن اگل ریما رہتش دار ےہ رفامای یھبک مت ےن وخد )اےنپ ےئل( جح ایک ک ےن اگل ہ ںی رفامای رھپ ہی جح اینپ رطػ ےس رک

 ربشہم یک رطػ ےس جح رھپ رکان۔

 ؿ، دیعس، اتقدہ، زغفہ ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعسدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ نب امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک اجبن ےس جح رکان۔

     1061    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حنذ بً عبذاَعلی، عبذالززام، سؿیاٌ، سلامیٌ طيبانی، یزیذ بً اػه، ابً عباضم :  راوی

ِورٔیُّ 
ٌُ الثَّ أم أَىَِبأَىَا ُسِؿَیا ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ِيَعانٔیُّ َحذَّ ًُ َعِبذٔ اِْلَِعلَی الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ

ًٔ َحذَّ ًِ َیزٔیَذ بِ ِيَبانٔیِّ َع ٌَ الظَّ ًِ ُسَلامِیَ َع

ًِ أَبٔی َقاَل اِْلََػ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل أَحُخُّ َع ََٔی الئَّيیِّ َػل ًٔ َعبَّإض َقاَل َجاَئ َرُجْل إ ًِ ابِ ٌِ َلِه هِّ َع ًِ أَبٔیَک َؾإٔ  َنَعِه حُخَّ َع

ا يِّرا َلِه َتزِٔدُظ َُشًّ َْ  َتزِٔدُظ 

دی نب امص، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اکی رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دمحم نب دبعاالیلع، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، امیلسؿ ابیشین، زی

رزػ ےس جح رکولں ؟ رفامای یج اہں اےنپ فادل یک رطػ ےس جح رکول اس ےئل ہک 
کی ط
دخث  ںیم احرض وہا افر رعض ایک ںیم اےنپ فادل 

 ف ےگ ۔ارگ مت اس یک الھبیئ ںیم ااضہف ہن رکےکس وت رش ںیم یھب ااضہف ہ ںی رک

 دمحم نب دبعاالیلع، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، امیلسؿ ابیشین، زیدی نب امص، انب ابعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک اجبن ےس جح رکان۔

     1062    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، ولیذ بً مشله، عثناٌ بً علاء، ابی غوث بً حؼين، ابً عباض :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًِ أَبٔیطٔ َع ًُ َعَلإئ َع ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ حَُؼيِٕن َحذَّ َرُجْل ی اِلَػِؤث بِ

ٕة کَاىَِت َعلَی أَبٔیطٔ َماَت َوَلِه  ًِ َححَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع َُّط اِسَتِؿًَی الئَّيیَّ َػل ٔع أَى ًِ اِلَُفِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ ٔم  َقاَل الئَّيیُّ َػل
 َیُحخَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ًِ أَبٔیَک َوَقاَل الئَّيیُّ َػل َیاُو فٔی اليَِّذرٔ يُِكَضی َعِيطُ َوَسلََّه حُخَّ َع  َسلََّه َوَنَذلَٔک الؼِّ

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، امثعؿ نب اطعء، ایب وغث نب ،نیص، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن ےس درایتف ایک ہک 

ادل یک رطػ ےس جح رکول افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اےکن فادل ےک ذہم جح اھت ااکن ااقتنؽ وہایگ افر فہ جح ہن رکےکس۔ یبن ےن رفامای اےنپ ف

 فملس ےن رفامای ایس رطح ذنر ےک رفزے ایکس رطػ ےس اضقء ےئک اجےتکس ںیہ ۔

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، امثعؿ نب اطعء، ایب وغث نب ،نیص، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدنہ یک رطػ ےس جح رکانبج اس ںیم تمہ ہن رےہ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زدنہ یک رطػ ےس جح رکانبج اس ںیم تمہ ہن رےہ ۔

     1063    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 اٌ بً ساله، عنزو بً عباض، حرضت ابورزیً عكیلیابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، طعبہ، نعن :  راوی

 ٌٔ ًِ اليُِّعَنا ًِ ُطِعَبَة َع ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ أَِوٕض َع ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ َسالٕٔه َع  بِ

 َ َّطُ أَت ًٕ اِلُعَكِیلٔیِّ أَى ََ َيِشَتٔلیُع اِلَحخَّ أَبٔی َرٔزی ٌَّ أَبٔی َطِیْخ َنبٔيْر  ٔ َه َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ اِلُعِنَزَة ی الئَّيیَّ َػل  َو

ًِ أَبٔیَک َواِعَتنٔزِ  ًَ َقاَل حُخَّ َع ِع ََ الوَّ  َو

، رمعف نب ابعس، رضحت اوبرزنی یلیقع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، امعنؿ نب اسمل

ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ریمے فادل تہب وبڑےھ ںیہ جح افر رمعہ یک تمہ ہ ںی 

 نکار یھب ہ ںی وہےتکس۔ رفامای اےنپ فادل یک رطػ ےس جح افر رمعہ رکف۔

 رکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب ابعس، رضحت اوبرزنی یلیقعاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زدنہ یک رطػ ےس جح رکانبج اس ںیم تمہ ہن رےہ ۔

     1064    حذیث                               ووجلذ د  :  جلذ

ابومزواٌ، محنذ بً عثناٌ، عبذالعزیز ، عبذالزحنً بً حارث بً عیاغ بً ابی ربیعہ، حهیه بً حهیه ابً عباد،  :  راوی

 حرضت عبذاہلل بً عباض

ثَيَ  ٌَ اِلُعِثَنانٔیُّ َحذَّ ًُ عُِثَنا ُذ بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًٔ َعیَّأغ َحذَّ ًٔ اِلَحارٔٔث بِ ًٔ بِ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن َراَوِردٔیُّ َع ٔ الذَّ ا َعِبُذ اِلَعزٔیز

 ًٔ ًِ ىَاؾٔٔع بِ ـٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ َع ًٔ حَُيِی ٔ بِ ًٔ َعبَّاد ًٔ َحٔهیٔه بِ ًِ َحٔهیٔه بِ ًٔ أَبٔی َربٔیَعَة اِلَنِخزُومٔیِّ َع ًٔ َعبَّ بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ٕ َع إض ُجَبيِر

ٌَّ أَبٔی  ٔ َه َؾَكاَلِت َیا َرُسوَل اہللٔ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِثَعٕه َجائَِت الئَّيیَّ َػل َْ  ًِ ٌَّ اِمَزأَّة ٔم َطِیْخ َنبٔيْر َقِذ أَِؾَيَذ َوأَِدَرَنِتطُ أَ

ََ َيِشَتٔلیُع أََدائََضا َؾَضِل  ٔ فٔی اِلَحخِّ َو ُة اہللٔ َعلَی عَٔبادٔظ ـَ ي َّی اہللُ َعَلِیطٔ َُفٔ یََضا َعِيطُ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌِ أَُؤدِّ یُِحزُٔئ َعِيطُ أَ



 

 

َه َنَعِه   َوَسلَّ

اوبرمفاؿ، دمحم نب امثعؿ، دبعازعلزی ، دبعارلنمح نب احرث نب ایعش نب ایب رہعیب، میکح نب میکح انب ابعد، رضحت دبعاہلل نب 

 وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہ رک رعض رکےن یگل۔ اے اہلل ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق معثخ یک اکی

ےک رنکؽ ریمے فادل تہب رمعم ںیہ اؿ رپ جح رفض وہاکچ ےہ وج اہلل ےن اےنپ دنبفں ےک ذہم رفض رفامای افر اب فہ ایکس ادایگیئ یک 

 اکیف وہ اجےئ اگ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج ااطتستع ہ ںی رےتھک۔ وت ایک ریما اؿ یک رطػ ےس جح رکان اؿ ےئلیک

 اہں ۔

اوبرمفاؿ، دمحم نب امثعؿ، دبعازعلزی ، دبعارلنمح نب احرث نب ایعش نب ایب رہعیب، میکح نب میکح انب ابعد، رضحت  :  رافی

 دبعاہلل نب ابعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زدنہ یک رطػ ےس جح رکانبج اس ںیم تمہ ہن رےہ ۔

     1065    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ابوْالذ، محنذ بً ِّکیب، ابً عباض، حرضت حؼين بً عوف :  راوی

ثَ  ًِ َحذَّ یِٕب َع ًُ ُِّکَ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َحذَّ َْ ثََيا أَبُو  ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل َيا ُمَحنَّ ًِ ابِ أَبٔیطٔ َع

ٌَّ أَبٔی أَِدَرَنطُ اِلَحخُّ  ٔ ًُ َعِوٕف َقاَل ُقِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إ بََرنٔی حَُؼيُِن بِ ِْ ََّ ُمِعتَرّٔؿا َؾَؼَنَت َساَعّة ثُهَّ  أَ ٔ ٌِ َیُحخَّ إ ََ َيِشَتٔلیُع أَ َو

ًِ أَبٔیَک   َقاَل حُخَّ َع

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل، دمحم نب رکبی، انب ابعس، رضحت ،نیص نب وعػ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل 

س ںیم اطتق ہ ںی اال ہی ہک اپالؿ یک ریس اسیک ھت ابدنھ دےیئ اجںیئ۔ ہی نس رک آپ دنچ ےک رنکؽ ! ریمے فادل ےک ذہم جح آاکچ رگم ا



 

 

 ےحمل اخومش رےہ رھپ رفامای جح رک اےنپ فادل یک رطػ ےس۔ اس دحثی یک دنس ںیم دمحم نب رکبی رکنم ادحلثی افر فیعض ےہ ۔

 رضحت ،نیص نب وعػ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل، دمحم نب رکبی، انب ابعس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زدنہ یک رطػ ےس جح رکانبج اس ںیم تمہ ہن رےہ ۔

     1066    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بزاہیه، ولیذ بً مشله، زہزی، سلامیٌ بً يشار، ابً عباض، حرضت ؾـل بً عباضعبذالزحنً بً ا :  راوی

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 
ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن

ًٔ  َحذَّ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع َع

 ًٔ ًِ ابِ َ َيَشإر َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه غََذاَة اليََِّحٔ َؾأ ٌَ رِٔدَف َرُسؤل اہللٔ َػل َّطُ کَا ٔل أَى ـِ ًِ أَْٔیطٔ اِلَؿ ًِ َعبَّإض َع َتِتطُ اِمَزأَْة ٔم

ٔ أَِدَرَنِت أَبٔی  َة اہللٔ فٔی اِلَحخِّ َعلَی عَٔبادٔظ ـَ ي ٌَّ َُفٔ ٔ ِثَعَه َؾَكاَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ إ ٌِ َیزَِنَب أََؾأَحُخُّ َعِيُط َْ ََ َيِشَتٔلیُع أَ َطِیّخا َنبٔيّرا 

ِيتٔطٔ  ـَ ًْ َق ٌَ َعلَی أَبٔیٔک َدیِ َّطُ َلِو کَا  َقاَل َنَعِه َؾإٔى

دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، زرہی، امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس، رضحت لضف نب ابعس رفامےت ںیہ ہک فہ ویؾ رحن یک حبص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اسیک ھت نکار ےھت آپ ےک اپس ہلیبق معثخ یک اکی اخوتؿ آیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ریمے رنکؽ یلص

فادل رپ اس ڑباھےپ ںیم جح رفض وہا ہک فہ نکار یھب ہ ںی وہےتکس ایک ںیم ایکن رطػ ےس جح رکیتکس وہں رفامای یج اہں ویکہکن ارگ 

 وت مت اس یک ادایگیئ رکیتکس یھت ۔اہمترے فادل ےک ذہم رقض وہات 

 دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، زرہی، امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس، رضحت لضف نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انابغل اک جح رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 غل اک جح رکان۔اناب

     1067    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، محنذ بً رطیـ، ابومعاویہ، محنذ بً سوقہ، محنذ بً ميهذر، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

 ُ ثََيا أَب ََ َحذَّ ـٕ َقا ی ًُ رَطٔ ُذ بِ ٕذ َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ اِلُنِيَهٔذرٔ َحذَّ ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًُ ُسوَقَة َع ُذ بِ ثَىٔی ُمَحنَّ و ُمَعاؤیََة َحذَّ

 ٔ َه ف َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ا َلَضا إ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َرَؾَعِت اِمَزأَْة َػبٔیًّ ٔ بِ ًِ َجابٔز َذا ی َححَّتٔطٔ َؾَكاَلِت یَا َرُسوَل اہللٔ أَلٔضَ َع

 َحخ  َقاَل َنَعِه َوَلٔک أَِجزْ 

یلع نب دمحم، دمحم نب رطفی، اوباعمفہی، دمحم نب نکہق، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اکی جح ےک دفراؿ اکی 

وہ اجےئ اگ رفامای یج اہں افر اخوتؿ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اےنپ ےچب وک ااھٹ رک وپاھچ اے اہلل ےک رنکؽ اس اک جح 

 وثاب ںیہمت ےلم اگ۔

 یلع نب دمحم، دمحم نب رطفی، اوباعمفہی، دمحم نب نکہق، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ارحاؾ ابدنھ یتکس ےہ ۔ضیح فافنس فایل وعرت جح 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ضیح فافنس فایل وعرت جح اک ارحاؾ ابدنھ یتکس ےہ ۔

     1068    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 عثناٌ بً ابی طيبہ، عبذہ بً سلامیٌ، عبیذاہلل، عبذالزحنً بً قاسه، او النوميين سیذہ عائظہ :  راوی

ثَ  ًٔ الِ َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ٌُ بِ ًِ َعائَٔظَة َيا عُِثَنا ًِ أَبٔیطٔ َع َكأسٔه َع

َّی اہللُ ٔ َؾأََمَز َرُسوُل اہللٔ َػل َحَزة ٌِ َتِػَتٔشَل َقاَلِت نُٔؿَشِت أَِسَناُئ بِٔيُت عَُنِیٕص بٔالظَّ ٌِ َیأُِمَزصَا أَ َه أَبَا بَِْکٕ أَ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 َوتُضٔلَّ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ،  دیب اہلل، دبعارلنمح نب اقمس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک رضحت اامسء تنب سیمع وک 

 ہیلع فآہل فملس ےن دیسان اوبرکب ےس رفامای ہک اؿ ےس وہک ک ل رکںیل افر رجشہ )ذفاہفیلحل( ںیم افنس آےن اگل وت رنکؽ اہلل یلص اہلل

 ارحاؾ ابدنھ ںیل ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ،  دیباہلل، دبعارلنمح نب اقمس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ضیح فافنس فایل وعرت جح اک ارحاؾ ابدنھ یتکس ےہ ۔

     1069    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ْالذ بً مخلذ، سلامیٌ بً بَلل، یحٌٰی بً سعیذ، قاسه بً محنذ، حرضت ابوبْک :  راوی

ثََيا ًُ َسٔعی َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ بََٔلٕل َحذَّ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًُ َمِخَلٕذ َع الُٔذ بِ َْ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ًَ أَبُو بَِْکٔ بِ َّطُ َسنَٔع اِلَكأسَه بِ ٕذ أَى

ا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػ  َد َحاجًّ َُّط َِخَ ًِ أَبٔی بَِْکٕ أَى ًِ أَبٔیطٔ َع ُث َع ٕذ یَُحذِّ َه َوَمَعُط أَِسَناُئ بِٔيُت عَُنِیٕص ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ل

 ِْ َ َه َؾأ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َتَی أَبُو بَِْکٕ الئَّيیَّ َػل ًَ أَبٔی بَِْکٕ َؾأ َذ بِ َحَزةٔ ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َؾَوَلَذِت بٔالظَّ بََرُظ َؾأََمَزُظ َرُسوُل اہللٔ َػل

ََ َتُلوُف بٔاَوَسلَّ  ََّضا  ََّ أَى ٔ ٌِ َتِػَتٔشَل ثُهَّ تُضٔلَّ بٔاِلَحخِّ َوَتِؼَيَع َما َيِؼَيُع اليَّاُض إ ٌِ َیأُِمَزَصا أَ  ِلبَِیٔت َه أَ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، ٰییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، رضحت اوبرکب ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

اسیک ھت جح ےک ےئل ےلکن ایکن اہیلہ رضحت اامسء تنب سیمع اؿ ےک اس ھت ںیھت۔ رجشة )ذفاہفیلحل( ںیم اؿ ےک اہں دمحم نب ایب رکب یک 

فالدت وہیئ وت رضحت اوبرکب یبن رکمی یک دخث  احرض وہےئ آپ وک االطع دی آپ ےن رفامای ہک اامسء ےس وہک ک ل رکےل رھپ جح اک 

 ر امتؾ فہ ااعفؽ رکے وج احیج رکےت ںیہ اہتبل تیب اہلل اک وطاػ ہن رکے ۔ارحاؾ ابدنھ ےل اف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، ٰییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، رضحت اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ضیح فافنس فایل وعرت جح اک ارحاؾ ابدنھ یتکس ےہ ۔

     1070    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، یحٌٰی بً آدو، سؿیاٌ ، جعَف بً محنذ، جابز ُفماےت ہیں نہ حرضت اسناء بيت عنیص نو محنذ  :  راوی

 بً ابی بْک

ثََيا ٕ قَ  َحذَّ ًِ َجابٔز ًِ أَبٔیطٔ َع ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِعََفٔ بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ًُ آَدَو َع ثََيا َیِحٌَی بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ اَل نُٔؿَشِت أَِسَناُئ َعلٔیُّ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ََٔی الئَّيیِّ َػل ًٔ أَبٔی بَِْکٕ َؾأَِرَسَلِت إ ٌِ َتِػَتٔشَل َوَتِشَتِثَٔفَ بَٔثِوٕب ثُهَّ بِٔيُت عَُنِیٕص بُٔنَحنَّذٔ بِ َه َؾأََمَزَصا أَ

 تُضٔلَّ 

س یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، ایفسؿ ، رفعج نب دمحم، اجرب رفامےت ںیہ ہک رضحت اامسء تنب سیمع وک دمحم نب ایب رکب یک فالدت ےک دعب افن

 درایتف ایک۔ آپ ےن رفامای ک ل رکےل افر ڑپکے اک اب ٹٹ ابدنھ ےل آای اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اغیپؾ جیھب رک ہلئسم

 افر ارحاؾ ابدنھ ےل ۔

 یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، ایفسؿ ، رفعج نب دمحم، اجرب رفامےت ںیہ ہک رضحت اامسء تنب سیمع وک دمحم نب ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آافیق یک اقیمت اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 آافیق یک اقیمت اک ایبؿ ۔

     1071    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومؼعب، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا َما ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب َحذَّ َه َقاَل یُضٔلُّ أَصُِل َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ أَىَٕص َع لُٔک بِ

ٌٕ َؾَكاَل َعِبُذ اہللٔ أَمَّ  ًِ ََقِ ًِ اِلُحِحَؿٔة َوأَصُِل ىَِحٕذ ٔم اؤ ٔم
ًِ ذٔی اِلُحَلِیَؿةٔ َوأَصُِل الظَّ ََلثَُة َؾَكِذ ا صَ اِلَنٔذیَئة ٔم ٔ الثَّ ٔذظ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوبََلَػىٔی أَ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ َسنِٔعُتَضا ٔم ًٔ ٔم َه َقاَل َویُضٔلُّ أَصُِل اِلَیَن َوَسلَّ

 َیَلِنَلَه 

تی ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارحاؾ ابدنںیھ الہ اوببعصم، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ےس رفا

حاہ ےس افر الہ دجن رقآؿ ےس رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ہی نیت وت ںیم ےن وخد اہلل ےک رنکؽ 
ة 

دمہنی ذفاہفیلحل ےس افر الہ اشؾ 

 فملس ےن رفامای الہ نمی ململی ےس ارحاؾ ابدنںیھ ۔ےس ںینس افر ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اوببعصم، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 آافیق یک اقیمت اک ایبؿ ۔

     1072    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 علی بً محنذ، ونیع، ابزاہیه بً یزیذ، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

 ٕ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًُ َیزٔیَذ َع ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َلبََيا َرُسوُل اہللٔ َحذَّ َْ َّی اہللُ  َقاَل  َػل

ًِ اِلُحِحَؿٔة َومُ  اؤ ٔم ًِ ذٔی اِلُحَلِیَؿٔة َوُمَضلُّ أَصِٔل الظَّ َه َؾَكاَل ُمَضلُّ أَصِٔل اِلَنٔذیَئة ٔم ًِ َیَلِنَلَه َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ ٔم َضلُّ أَصِٔل اِلَیَن

ًِ َذأت  ٔم ٔم ٌٕ َوُمَضلُّ أَصِٔل اِلَنَِشٔ ًِ ََقِ ٕم ثُهَّ أَِقَبَل بَٔوِجضٔطٔ لِْٔلُُؾٔل ثُهَّ َقاَل اللَُّضهَّ أَِقبِٔل بُٔكلُوبٔضِٔه  َوُمَضلُّ أَصِٔل ىَِحٕذ ٔم  رٔعِ

ای یلع نب دمحم، فعیک، اربا،می نب زیدی، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ہبطخ اراشد رفام

حاہ ےہ افر الہ نمی ےئلیک ململی ےہ افر الہ دجن ےئلیک اس ںیم رفامای الہ دمہنی ےئلیک ارحاؾ 
ة 

ابدنےنھ یک ہگج ذفاہفیلحل ےہ افر الہ اشؾ ےئلیک 

 رقآؿ ےہ افر الہ رشمؼ ےئلیک ذات رعؼ ےہ رھپ رفامای اے اہلل اؿ ےک ولقب وک )اامیؿ فاامعؽ اصہحل یک رطػ( وتمہج رفام دے۔

 اوبزریب، رضحت اجرب یلع نب دمحم، فعیک، اربا،می نب زیدی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارحاؾ اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ اک ایبؿ۔

     1073    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنزمَحز بً سلنہ، عبذالعزیز بً  :  راوی

ثَىٔی عُبَیِ  َراَوِردٔیُّ َحذَّ ٕذ الذَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ َسَلَنَة اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ عَُنَز َع ُذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ عَُنَز أَ ًِ عِٔيذٔ َمِشحٔٔذ ذ َل رِٔجَلطُ فٔی اِلَػزِزٔ َواِسَتَوِت بٔطٔ َراحَٔلُتطُ أَصَلَّ ٔم َْ ٌَ إٔذَا أَِد َه کَا ی  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 اِلُحَلِیَؿةٔ 



 

 

فملس ےن رحمز نب ہملس، دبعازعلزی نب دمحم،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 بج راکب ںیم اپؤں راھک افر نکاری دیسیھ وہیئگ وت آپ ےن کیبل اکپرا دجسم ذفاہفیلحل ےک اپس ۔

 رحمز نب ہملس، دبعازعلزی نب دمحم،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ اک ایبؿ۔

     1074    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، ولیذ بً مشله، عنز بً عبذالوحیذ، اوزاعی، حرضت اىص بً مالک :  راوی

َمِظئیُّ َحذَّ  ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن
ًِ َحذَّ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع

ََ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اِلَواحٔٔذ َقا ًُ ُمِشلٕٔه َوعَُنزُ بِ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ

ًٔ َمالٕٔک َقاَل  ًِ أَىَٔص بِ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ َع ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًٔ عُبَِیٔذ بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ ُموَسی َع َ أَیُّوَب بِ ِّی عِٔيَذ َثٔؿَيأت ى ٔن اَقةٔ َرُسؤل  إ

ا اِسَتَوِت بٔطٔ َقائَٔنّة َقاَل َلبَِّیَک بُٔعِنَزةٕ َوحٔ  َحَزةٔ َؾَلنَّ َه عِٔيَذ الظَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔة اِلَوَداعٔ اہللٔ َػل ٕة َمّعا َوَذلَٔک فٔی َححَّ  حَّ

نب امکل رفامےت ںیہ ہک رجشہ )ذفاہفیلحل( ںیم ںیم دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، رمع نب دبعاولدیح، افزایع، رضحت اسن 

رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افینٹن ےک اپس اھت۔ بج فہ دیسیھ ڑھکی وہیئ وت آپ ےن رفامای اے اہلل ںیم آپ یک ابراگہ ںیم 

 اولداع اک ومعق اھت۔

ت

ا
  
ة
 جح افر رمعہ یک کیب فتق تین رک ےک احرض وہں افر ہی 

 نمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، رمع نب دبعاولدیح، افزایع، رضحت اسن نب امکلدبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہیبلت اک ایبؿ۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت اک ایبؿ۔

     1075    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، ابواسامہ، عبذاہلل بً ىنير، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ عُبَِیذٔ  ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َوأَبُو أَُساَمَة َوَعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ عُنَ  َحذَّ ًٔ عَُنزَ اہللٔ بِ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع َز َع

َه َوصَُو َيُكوُل َلبَِّیَک اللَُّضهَّ لَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل ِلبَٔیَة ٔم ِؿُت التَّ ٌَّ َقاَل َتَلكَّ ٔ یَک َلَک َلبَِّیَک إ ََ َُشٔ بَِّیَک َلبَِّیَک 

 ََ ًُ عَُنَز َیزٔیُذ ؾٔیَضا َلبَِّیَک َلبَِّیَک َلبَِّیَک َوَسِعَذیَِک َواِلَخيِرُ فٔی یََذیَِک اِلَحِنَذ َواليِِّعَنَة َلَک َواِلُنِلَک  ٌَ ابِ یَک َلَک َقاَل َوکَا َُشٔ

 َلبَِّیَک َوالزَّغَِباُئ إَٔلِیَک َواِلَعَنلُ 

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہیبلت رنکؽ اہلل یلص  یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اوبااسہم، دبعاہلل نب ریمن،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع
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 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اوبااسہم، دبعاہلل نب ریمن،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت اک ایبؿ۔

     1076    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زیذ بً احزو، مومل بً اسناعیل، سؿیاٌ، جعَف بً محنذ، حرضت جابز :  راوی



 

 

ُل  ثََيا ُمَدمَّ زََو َحذَّ ِْ ًُ أَ ثََيا َزیُِذ بِ ٕ َقاَل کَاىَِت َحذَّ ًِ َجابٔز ًِ أَبٔیطٔ َع ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِعََفٔ بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ًُ إِٔسَنٔعیَل َحذَّ بِ

یَک َلَک َلبَّیِ  ََ َُشٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلبَِّیَک اللَُّضهَّ َلبَِّیَک َلبَِّیَک  ٌَّ اِلَحِنَذ َوالَتِلبَٔیُة َرُسؤل اہللٔ َػل ٔ ََ َک إ يِِّعَنَة َلَک َواِلُنِلَک 

یَک َلَک   َُشٔ

 زدی نب ازحؾ، وملم نب اامسلیع، ایفسؿ، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہیبلت ہی اھت
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 زدی نب ازحؾ، وملم نب اامسلیع، ایفسؿ، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت اک ایبؿ۔

     1077    حذیث                               وجلذ دو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، عبذالعزیز بً عبذاہلل بً ابی سلنہ، عبذاہلل بً ؾـل، ارعد، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

 ٔ ثََيا َون ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعبِذٔ َحذَّ ًٔ أَبٔی َسَلَنَة َع ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز یْع َحذَّ

 ٔ َه َقاَل ف َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ ٔل َع ـِ ًٔ اِلَؿ  ِیَک ی َتِلبَٔيتٔطٔ َلبَِّیَک إَٔلَط اِلَحلِّ َلبَّ اہللٔ بِ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، دبعازعلزی نب دبعاہلل نب ایب ہملس، دبعاہلل نب لضف، ارعج، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ 
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ل
 ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہیبلت ںیم ہی یھب اراشد ابمرہک رفامای 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، دبعازعلزی نب دبعاہلل نب ایب ہملس، دبعاہلل نب لضف، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت اک ایبؿ۔

     1078    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، عنزہ بً غزیہ، ابوحازو، حرضت سہل بً سعذ ساعذی :  راوی

 ًِ ًُ َغزٔیََّة اِْلَِنَؼارٔیُّ َع ثََيا عَُناَرةُ بِ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔ َحذَّ ًٔ َسِعٕذ  أَب ًِ َسِضٔل بِ ی َحازٔوٕ َع

ًِ یَ  ََّ َليَّی َما َع ٔ ی إ ًِ ُمَلٓبٕ یَُليِّ َه َقاَل َما ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرُسؤل اہللٔ َػل اعٔٔذیِّ َع ٕ الشَّ ٕ أَِو َطَحز ًِ َحَحز نٔيئطٔ َؤطَنالٔطٔ ٔم

ًِ َصاصُيَ  َّی َتِيَكٔلَع اِْلَِرُق ٔم  ا َوَصاصَُياأَِو َمَذٕر َحً

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رمعہ نب زغہی، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ایبؿ رفامےت ںیہ ہک وج )صخش یھب( ہیبلت 

ک ےن فاال ہیبلت اتہک ےہ وت اس ےک داںیئ ابںیئ زنیم ےک دفونں انکرفں کت بس رھتپ درتخ افر ڈےلیھ یھب )اس ےک اس ھت( ہیبلت ےتہک 

 ںیہ ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، رمعہ نب زغہی، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کیبل اکپر رک انہک۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 کیبل اکپر رک انہک۔

     1079    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذاہلل بً ابی بْک، عبذالنلک بً ابی بْک، ابً عبذالزحنً بً حارث بً  :  راوی



 

 

 ہظاو، َْلد بً سائب، حرضت سائب

ًُ عَُيِيَيَة عَ  ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َعِبذٔ َحذَّ ًٔ أَبٔی بَِْکٔ بِ ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ًٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔیطٔ أَ ائٔٔب َع ًٔ الشَّ ٔ بِ د َلَّ َْ  ًِ ثَُط َع ًٔ صَٔظاوٕ َحذَّ ًٔ اِلَحارٔٔث بِ ًٔ بِ َه َقاَل أََتانٔی ٔجبِرٔی الزَِّحَن ُل َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ٌِ یَزَِؾُعوا أَِػَواَتُضِه بٔاِْلٔصََِللٔ  ٌِ آُمَز أَِػَحابٔی أَ  َؾأََمَزنٔی أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاکلمل نب ایب رکب، انب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، الخد نب اس،ب، 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمے اپس ربجالیئ ہیلع االسلؾ آےئ افر ےھجم مکح رضحت اس،ب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 دای ہک اےنپ اسویھتں وک ہیبلت دنلب آفاز ےس ک ےن اک مکح دفں ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاکلمل نب ایب رکب، انب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، الخد نب  :  رافی

 اس،ب، رضحت اس،ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 کیبل اکپر رک انہک۔

     1080    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

لبیذ، مللب بً عبذاہلل بً حيلب، َْلد بً سائب، حرضت زیذ بً علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ ، عبذاہلل بً ابی  :  راوی

 ْالذ جہىی

ًِ اِلُنلَّ  ًٔ أَبٔی َلبٔیٕذ َع ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َحذَّ ًٔ َحِيَلٕب َع ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ لٔٔب بِ

ًٔ الشَّ  ٔ بِ د َلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َجائَىٔی ٔجبِرٔیُل َْ الٕٔذ اِلحَُضىٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َْ  ًٔ ًِ َزیِٔذ بِ ُذ ائٔٔب َع َؾَكاَل یَا ُمَحنَّ

ًِ ٔطَعارٔ اِلَحخِّ  ََّضا ٔم ِلبَٔیةٔ َؾإٔى  ُمزِ أَِػَحابََک َؾِليَرَِؾُعوا أَِػَواَتُضِه بٔالتَّ



 

 

، الخد نب اس،ب، رضحت زدی نب اخدل  ینہ رفامےت ںیہ یلع نب دمحم، ف طب 

 

خی
عیک، ایفسؿ ، دبعاہلل نب ایب دیبل، بلطم نب دبعاہلل نب 

از ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے اپس ربجاءلی ہیلع االسلؾ آےئ افر رفامای اے دمحم اےنپ اسویھتں وک دنلب آف

 ف ویکہکن ہیبلت جح اک اعشر )افر اشنین( ےہ۔ےس ہیبلت ک ےن اک مکح د

، الخد نب اس،ب، رضحت زدی نب اخدل  ینہ :  رافی طب 

 

خی
 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ، دبعاہلل نب ایب دیبل، بلطم نب دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 کیبل اکپر رک انہک۔

     1081    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابزاہیه بً ميذر، يعكوب بً حنیذ بً کا سب، ابً ابی ؾذیک، ؿحاک بً عثناٌ، محنذ بً ميهذر، عبذالزحنً،  :  راوی

 ابً یزبوع، حرضت ابوبْک ػذیل

ًُ الِ  ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ًٔ عُ َحذَّ أک بِ حَّ َـّ ًِ ال ًُ أَبٔی ُؾَذیِٕک َع ثََيا ابِ ََ َحذَّ ًٔ کَأسٕب َقا ًُ حَُنِیٔذ بِ ٌَ ُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َوَيِعُكوُب بِ ِثَنا

ٌَّ َرُسوَل اہللٔ یٔل أَ ذِّ ًِ أَبٔی بَِْکٕ الؼِّ ًٔ َیزِبُوٕع َع ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًٔ اِلُنِيَهٔذرٔ َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ُسئَٔل أَیُّ َع  َػل

ُل َقاَل اِلَعخُّ َوالثَّخُّ  ـَ  اِْلَِعَنأل أَِؾ

اربا،می نب رذنر، وقعیب نب دیمح نب اک بس، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، دمحم نب دکنمر، دبعارلنمح، انب ریوبع، رضحت 

 ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ایگ ہک )دفراؿ جح( وکؿ اس لمع بس زایدہ تلیضف اوبرکب دصقی ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل

 فاال ےہ ؟ اراشد رفامای اکپر رک کیبل انہک افر رقابین اک وخؿ اہبان۔

اربا،می نب رذنر، وقعیب نب دیمح نب اک بس، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، دمحم نب دکنمر، دبعارلنمح، انب ریوبع،  :  رافی

 اوبرکب دصقی رضحت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وج صخش رحمؾ وہ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رحمؾ وہ۔

     1082    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

، عبذاہلل بً وہب، محنذ بً ؾلیح، عاػه بً عنز، ابً حؿؽ، عاػه بً عبذاہلل ابزاہیه بً ميذر، عبذاہلل بً ىاؾع :  راوی

 بً عامز بً ربیعہ ، حرضت جابز بً عبذاہلل

ًُ َوصِٕب َو  ًُ ىَاؾٕٔع َوَعِبُذ اہللٔ بِ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحذَّ ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ
ًُ ُؾَلیِ َحذَّ ُذ بِ ثََيا َعأػُه ُمَحنَّ ٕح َقالُوا َحذَّ

 ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ َربٔیَعَة َع ٔ بِ ًٔ َعأمز ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ًِ َعأػٔه بِ ًٔ َحِؿٕؽ َع ًُ عَُنَز بِ َعِبٔذ اہللٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ بِ

َه  ـِ وٕ َي ًِ ُمَِحٔ َه َما ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ طُ َػل ََّ َغابَِت بُٔذىُوبٔطٔ َؾَعاَد َنَنا َوَلَذِتُط أُمُّ ٔ ِنُص إ َّی َتػٔیَب الظَّ ی َحً  ی ِهَّلِل یَِوَمطُ یَُليِّ

ح، اعمص نب رمع، انب صفح، اعمص نب دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب ، 

فلب 

اربا،می نب رذنر، دبعاہلل نب انعف، دبعاہلل نب فبہ، دمحم نب 

ؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رحمؾ یھب راضء ایہل ےئلیک دؿ رھب رضحت اجرب نب دبعاہلل ایب

ہیبلت اتہک رےہ اہیں کت ہک نکرج رغفب وہ وت نکرج اس ےک انگوہں وک ےل رک رغفب وہاگ افر فہ )انگوہں ےس( ااسی )اپک اصػ( 

  اھت ۔وہ اجےئ اگ اسیج اوکس ایکس فادلہ ےن انج

ح، اعمص نب رمع، انب صفح، اعمص نب دبعاہلل نب اعرم نب  :  رافی

فلب 

اربا،می نب رذنر، دبعاہلل نب انعف، دبعاہلل نب فبہ، دمحم نب 

 رہعیب ، رضحت اجرب نب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لبق وخوبشاک اامعتسؽ ۔ارحاؾ ےس 



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اامعتسؽ ۔ ارحاؾ ےس لبق وخوبشاک

     1083    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، ح، محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، عبذالزحنً بً قاسه، حرضت عائظہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَ  ًُ َحذَّ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ عَُيِيَيَة ح و َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ًِ  ِْکٔ بِ َسِعٕذ َجنٔیّعا َع

 َّ ََّضا َقاَلِت كَيَِّبُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َعائَٔظَة أَى ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ اِلَكأسٔه َع ًٔ بِ ٌِ َعِبٔذ الزَِّحَن أمطٔ َقِبَل أَ َه ْٔلِْٔحَ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ٌُ بَٔیَذیَّ َصاَتئِن  ٌِ ُئؿیَف َقاَل ُسِؿَیا َو َولٔٔحلِّطٔ َقِبَل أَ  یَُِحٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ح، دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک ارحاؾ ےس لبق 

رحاؾ ےئلیک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وخوبش اگلیئ افر بج ارحاؾ وھکال اس فتق وطاػ ااضہف ےس لبق یھب ںیم ا

 ےن وخوبش اگلیئ۔ ایفسؿ یک رفاتی ںیم ےہ ہک ںیم ےن اےنپ اؿ دفونں اہوھتں ےس وخوبش اگلیئ ۔

  نب رحم،  ثی نب دعس، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ح، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس لبق وخوبشاک اامعتسؽ ۔

     1084    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، اعنع، ابی ؿهی، مرسوم، او النوميين حرضت عائظہ :  راوی

ًِ َعائَٔظةَ  وٕم َع ًِ َمرِسُ َهی َع ُـّ ًِ أَبٔی ال ثََيا اِْلَِعَنُع َع ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ََٔی َوبٔیٔؽ  َحذَّ ِّی أَىُِوزُ إ َن َقاَلِت َنأ



 

 

یٔب فٔی َمَؿارٔٔم َر  یاللِّ َه َوصَُو یَُليِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ُسؤل اہللٔ َػل

ی، رسمفؼ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک ہیبلت ےتہک وہےئ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ج

 

ص

یلع نب دمحم، اشمع، ایب 

 یک امگن ںیم وخوبش یک کمچ اب یھب ریمی اگنوہں ےک اسےنم ےہ ۔

ی، رسمفؼ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ :  رافی

ج

 

ص

 یلع نب دمحم، اشمع، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےس لبق وخوبشاک اامعتسؽ ۔

     1085    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 اسناعیل بً موسی، ُشیک ، ابی اسحل، اسود، او النوميين سیذہ عائظہ :  راوی

ِّی أَ  ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َنأَن ٔ َع ًِ اِْلَِسَود ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع یْک َع ثََيا َُشٔ ًُ ُموَسی َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ یٔب فٔی َحذَّ َری َوبٔیَؽ اللِّ

َّی ٔم َرُسؤل اہللٔ َػل ْو  َمَِفٔ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َبِعَذ ثَََلثَٕة َوصَُو ُمَِحٔ

آہل اامسلیع نب ومیس، رشکی ، ایب ااحسؼ ، انکد، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک ارحاؾ ےک نیت رفز دعب رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 فملس یک امگن ںیم وخوبش یک کمچ اب یھب اگنوہں ےک اسےنم ےہ ۔

 اامسلیع نب ومیس، رشکی ، ایب اقحس، انکد، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ وکؿ اسابلس نہپ اتکس ےہ؟



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وکؿ اسابلس نہپ اتکس ےہ؟

     1086    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومؼعب، مالک بً اىص، ىاؾع، حرضت عبذاہلل بً عنز :  راوی

ٌَّ َرُجَّل َسأََل ال ًٔ عَُنَز أَ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َحذَّ َه َما ئَّيیَّ َػل

ََ ا ََ َیِلَبُص اِلُكُنَؽ َو َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َیأب َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ الثِّ ُو ٔم ََ َیِلَبُص اِلُنَِحٔ اؤیََلٔت َو َ ََ الرسَّ ِلَعَنائَٔه َو

ؿَّ  ُْ ََ َیحَٔذ َنِعَلئِن َؾِلَیِلَبِص   ٌِ ََّ أَ ٔ ََ اِلخَٔؿاَف إ َیأب اِلبََراىَٔص َو ًِ الثِّ ََ َتِلَبُشوا ٔم ًِ اِکَهِعَبئِن َو ئِن َوِلَیِكَلِعُضَنا أَِسَؿَل ٔم

ٌُ أَِو اِلَوِرُض  ا ُط الزَِّعََفَ ّْا َمشَّ  َطِی

اوببعصم، امکل نب اسن، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک 

ؿ اس ابلس نہپ اتکس ےہ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای صیمق امعہم ولشار وٹیپ افر ومزہ ہن ےنہپ اہتبل ارگ ہک رحمؾ وک

وجےت ہن ںیلم وت ومزے نہپ ےل افر اہ ںی اپؤں یک تشپ رپ ارھبی وہیئ ڈہی ےس اکٹ ےل افر وکیئ یھب ااسی ڑپکا ہن ےنہپ ےسج زرفعاؿ 

 وہ۔ ای درس یگل وہیئ

 اوببعصم، امکل نب اسن، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وکؿ اسابلس نہپ اتکس ےہ؟

     1087    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومؼعب، مالک بً اىص، عبذاہلل بً دیيار، حرضت ابً عنز :  راوی



 

 

ًٔ عَُنَز أَ  ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب َحذَّ َّی َحذَّ َُّط َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ى

ٌٕ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ا ُو ثَِوبّا َمِؼبُوّغا بَٔوِرٕض أَِو َزِعََفَ ٌِ یَِلَبَص اِلُنَِحٔ  َه أَ

اوببعصم، امکل نب اسن، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمعایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رحمؾ وک 

 فرس افر زرفعاؿ ےس راگن وہا ڑپکا ےننہپ ےس عنم رفامای۔

 بعصم، امکل نب اسن، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمعاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ وک دنبہت ہن ےلم وتاپاجئہم نہپ ےل افر وجات ہن ےلم وت ومزہ نہپ ےل ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہم نہپ ےل افر وجات ہن ےلم وت ومزہ نہپ ےل ۔رحمؾ وک دنبہت ہن ےلم وتاپاجئ

     1088    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، جابز بً زیذ، ابی طعظاء، حرضت ابً عباض :  راوی

ُذ  إر َوُمَحنَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َزیِٕذ أَبٔی  َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ بَّأح َقا ًُ الؼَّ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َیِخُلُب َقاَل صَٔظاْو َعلَی الِ  ًٔ َعبَّإض َقاَل َسنِٔعُت الئَّيیَّ َػل ًِ ابِ ِعَثأئ َع ٔ ؾَ الظَّ ًِ َلِه َیحِٔذ نِٔيبَر َكاَل َم

ئِن و َقاَل صَٔظاْو فٔی َحٔذیثٔطٔ َؾِلَیِلبَ  ؿَّ ُْ ًِ َلِه َیحِٔذ َنِعَلئِن َؾِلَیِلَبِص  اؤیَل َوَم ٌِ َيِؿكَٔذ إَٔزاّرا َؾِلَیِلَبِص ََسَ ََّ أَ ٔ اؤیَل إ  ِص ََسَ

ء ء، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص  اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی،

 

س
غ

 

ص
ایب 

سج اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربنم رپ ہبطخ اراشد رفامےت انس۔ آپ ےن ہی یھب رفامای سج ےک اپس ازار )یگنل( ہن وہ وت فہ ولشار نہپ ےل افر 

 ےک اپس وجےت ہن وہں وت فہ ومزے نہپ ےل ۔



 

 

ء ء، رضحت انب ابعساشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح :  رافی

 

س
غ

 

ص
 ، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک دنبہت ہن ےلم وتاپاجئہم نہپ ےل افر وجات ہن ےلم وت ومزہ نہپ ےل ۔

     1089    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومؼعب، مالک بً اىص، ىاؾع، عبذاہلل بً دیيار، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٔ عَُنَز أَ  ًِ ابِ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ ىَاؾٕٔع َوَع ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ ٌَّ َر َحذَّ ُسوَل اہللٔ َػل

ًِ اِکَهِعَبئِن  ئِن َوِلَیِكَلِعُضَنا أَِسَؿَل ٔم ؿَّ ُْ ًِ َلِه َیحِٔذ َنِعَلئِن َؾِلَیِلَبِص  َه َقاَل َم  َوَسلَّ

فملس ےن رفامای  اوببعصم، امکل نب اسن، انعف، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

 سج ےک اپس وجےت ہن وہں وت فہ ومزے نہپ ےل نکیل ومزے ونخٹں ےک ےچین ےس اکٹ ےل ۔

 اوببعصم، امکل نب اسن، انعف، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اؿ اومر ےس انچب اچےئہ۔ارحاؾ ںیم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ںیم اؿ اومر ےس انچب اچےئہ۔

     1090    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ادریص، محنذ بً اسحل، یحٌٰی بً عباد بً عبذاہلل بً زبير، حرضت اسناء بيت  :  راوی

 ابی بْک

ًِ َیِحٌَ  ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ إِٔدرٔیَص َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًٔ َعبَّادٔ بِ ی بِ

ِجَيا َمَع َرُسولٔ  ًِ أَِسَناَئ بِٔئت أَبٔی بَِْکٕ َقاَلِت َِخَ ًِ أَبٔیطٔ َع ٔ َع ی إَٔذا ُنيَّا بٔاِلَعزِٔد ىَزَِلَيا  الزُّبَيِر
َّ َه َحً َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اہللٔ َػل

ََٔی َجِئب أَبٔی بَِْکٕ َؾکَا ََٔی َجِيبٔطٔ َوأَىَا إ َه َوَعائَٔظُة إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ىَِت زَٔماَلتَُيا َوزَٔماَلُة أَبٔی بَِْکٕ َؾَحَلَص َرُسوُل اہللٔ َػل

ًَ َبٔعيرَُک َقاَل أَِؿ َو  َلِلُتُط اِلَبارَٔحَة َقاَل َمَعَک احَٔذّة َمَع غََُلؤ أَبٔی بَِْکٕ َقاَل َؾَلَلَع اِلُػََلُو َوَلِیَص َمَعُط َبٔعيرُُظ َؾَكاَل َلطُ أَیِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  بُطُ َوَرُسوُل اہللٔ َػل ُط َقاَل َؾَلٔؿَل َيرِضٔ لُّ ـٔ ؤ َما َيِؼَيُع َبٔعيْر َواحْٔذ ُت ََٔی صََذا اِلُنَِحٔ  َسلََّه َيُكوُل اىُِوزُوا إ

مہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، دمحم نب ااحسؼ ، ٰییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اامسء تنب ایب رکب رفام  ںیہ ہک 

ےچنہپ وت رنکؽ اہلل ھٹیب ےئگ۔ دیسہ اعہشئ یھب آپ ےک اس ھت یہ ھٹیب رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیک ھت ےلکن بج رعج )انیم ہگج( 

ںیئگ افر ںیم اوبرکب ےک اس ھت ھٹیب یئگ اس رفس ںیم امہرا افر رضحت اوبرکب اک افٹن اکی یہ اھت وج رضحت اوبرکب ےک الغؾ ےک اپس اھت 

افٹن ہن اھت۔ رضحت اوبرکب ےن اس ےس اہک اہمترا افٹن )ویکہکن ونیتں ابری ابری نکار وہےت ےھت( اےنت ںیم الغؾ آای وت اس ےک اپس 

اہکں ؟ ک ےن اگل رات ںیم مگ وہایگ۔ رضحت اوبرکب ےن رفامای اہمترے اپس اکی یہ افٹن اھت فہ یھب مگ رک دای )احالہکن اکی افٹن یک 

 ہک اس رحمؾ وک دوھکی ایک رکراہ ےہ۔ افحتظ ًاعطق دوشار ہ ںی( افر رضحت اوبرکب اس الغؾ وک امرےن ےگل افر رنکؽ اہلل رفامےن ےگل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، دمحم نب اقحس، ٰییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اامسء تنب ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےہ۔رحمؾ رسدوھاتکس 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ رسدوھاتکس ےہ۔

     1091    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابومؼعب، مالک، زیذ بً اسله، ابزاہیه بً عبذاہلل بً حيين :  راوی

ًِ إٔبَِزاصٔیَه  ًٔ أَِسَلَه َع ًِ َزیِٔذ بِ ثََيا َمالْٔک َع ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب َحذَّ ًَ َعبَّإض  َحذَّ ٌَّ َعِبَذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ أَ ًٔ حَُييِٕن َع ًٔ َعِبذٔ اہللٔ بِ بِ

ُو َرأَِسُط َو  ًُ َعبَّإض َيِػٔشُل اِلُنَِحٔ َتَلَؿا بٔاِْلَبَِوأئ َؾَكاَل َعِبُذ اہللٔ بِ ِْ َمَة ا ًَ َمَِخَ ََ َيِػٔشُل َواِلنِٔشَوَر بِ َقاَل اِلنِٔشَوُر 

ُو َرأَِس  ًِ َذلَٔک َؾَوَجِذتُُط َيِػَتٔشُل بَيَِن الِ اِلُنَِحٔ ََٔی أَبٔی أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیِّ أَِسأَلُطُ َع ًُ َعبَّإض إ ىَئِن َوصَُو طُ َؾأَِرَسَلىٔی ابِ رَقِ

ًُ حَُييِٕن أَِرَسَلىٔ  ًِ صََذا ُقِلُت أَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ رُ بَٔثِوٕب َؾَشلَِّنُت َعَلِیطٔ َؾَكاَل َم
ٔ
ًُ َعبَّإض أَِسأَلَُک َيِشَتت ی إَٔلِیَک َعِبُذ اہللٔ بِ

ْو َقاَل َؾَوَؿَع أَبُو أَیُّوَب  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيِػٔشُل َرأَِسُط َوصَُو ُمَِحٔ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ـَ کَا َّی َنِی ِؤب َؾَلأِكَأَُظ َحً  یََذُظ َعلَی الثَّ

 ٔ َک َرأَِسُط بَٔیٔذظٔ َؾأَِقَبَل بٔضَٔنا َوأَِدبََز ثُهَّ قَ بََذا َٔی َرأُِسطُ ثُهَّ َقاَل ْٔل ٌٕ َيُؼبُّ َعَلِیطٔ اِػبُِب َؾَؼبَّ َعلَی َرأِٔسطٔ ثُهَّ َْحَّ اَل ِنَشا

َه َيِؿَعلُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َصَهَذا َرأَیُِتُط َػل

 ہک رضحت دبعاہلل نب ابعس افر رضحت وسمر نب رخمہم اک اوببعصم، امکل، زدی نب املس، اربا،می نب دبعاہلل نب نینح رفامےت ںیہ

اقمؾ اوباء ںیم االتخػ وہا۔ رضحت دبعاہلل نب ابعس ےن رفامای ہک رحمؾ اانپ رس دوھاتکس ےہ افر رضحت وسمر ےن رفامای ہک رحمؾ اانپ رس 

۔ ںیم ےن داھکی ہک فہ دف ڑکلی ےک درایمؿ ڑپکا ہ ںی دوھاتکس۔ آرخ انب ابعس ےن ےھجم اوباویب ااصنری ےس یہی ابت وپےنھچ ےئلیک اجیھب

اگل رک ک ل رک رےہ ںیہ۔ ںیم ےن السؾ ایک وت رفامےن ےگل وکؿ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک دبعاہلل نب نینح وہں ےھجم دبعاہلل نب ابعس ےن 

ےن ڑپکے رپ وج آڑ اھت اہ ھت  اجیھب ےہ اتہک آپ ےس درایتف رکفں ہک یبن احبتل ارحاؾ رس ےسیک دوھےت ےھت؟ رفامےت ںیہ ہک اوباویب

 رپ اپین رھک رک ذرا ےچین ایک اہیں کت ہک ےھجم ااکن رس داھکیئ دےنی اگل رھپ وج آدیم آپ رپ اپین ڈاؽ راہ اھت اس ےس رفامای اپین ڈاول اس ےن رس

 فملس وک ااسی یہ رکےت داھکی۔ڈاال رھپ آپ ےن اہوھتں ےس رس الم افر آےگ  ےھچی ےل ےئگ رھپ رفامای ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اوببعصم، امکل، زدی نب املس، اربا،می نب دبعاہلل نب نینح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارحاؾ فایل وعرت اےنپ رہچہ ےک اسےنم ڑپکااکٹلےئ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

  وعرت اےنپ رہچہ ےک اسےنم ڑپکااکٹلےئ ۔ارحاؾ فایل

     1092    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ؾـیل، یزیذ بً ابی زیاد، محاہذ، او النوميين سیذہ عائظہ :  راوی

ُذ  ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت ُنيَّا َمَع  َحذَّ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ٕ َع ًٔ أَبٔی زٔیَاد ًِ َیزٔیَذ بِ ِیٕل َع ـَ ًُ ُؾ بِ

ًِ ؾَ  ٌَ َؾإَٔذا َلكَٔيَيا الزَّانُٔب أَِسَذِلَيا ثَٔیابََيا ٔم ُمو ًُ ُمَِحٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوىَِح َرَؾِعَياصَا  ِؤم ُرُؤٔسَيا َؾإَٔذا َجاَوَزىَاالئَّيیِّ َػل

 ًِ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ًٔ أَبٔی زٔیَادٕ َع ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ إِٔدرٔیَص َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل  َعائَٔظَة َع

 ٔ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَٔيِحؤظ

 زاید، اجمدہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ مہ احبتل ارحاؾ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، زیدی نب ایب

فآہل فملس اسیک ھت ںیھت بج وکیئ نکار اتلم وت مہ رس ےک افرپ ےس ڑپکے رہچفں ےک اسےنم رکںیتیل بج مہ آےگ سگر اجےت وت مہ ڑپکا 

 اٹہںیتیل ۔

 ، زیدی نب ایب زاید، اجمدہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح ںیم رشط اگلان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ںیم رشط اگلان۔

     1093    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، ح، ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، عثناٌ بً حهیه ابوبْک بً عبذاہلل بً زبير،  :  راوی



 

 

 ابوبْک، سعذی بيت عوف

ًُ أَبٔی َطِيَبةَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا أَبٔی ح و َحذَّ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌُ  َحذَّ ثََيا عُِثَنا ٕ َحذَّ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َحذَّ

ََ أَِدرٔی أَِسَناَئ بِٔئت أَبٔی بَ  تٔطٔ َقاَل  ًِ َجذَّ ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ أَبٔی بَِْکٔ بِ ًُ َحٔهیٕه َع ٌَّ بِ ِْکٕ أَِو ُسِعَذی بِٔئت َعِوٕف أَ

َّی اہللُ ًِ اِلَحخِّ َؾَك  َرُسوَل اہللٔ َػل َتاُظ ٔم لٔٔب َؾَكاَل َما یَِنَيُعٔک یَا َعنَّ َل َعلَی ُؿَباَعَة بِٔئت َعِبٔذ اِلُنلَّ َْ َه َد اَلِت أَىَا َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ٌَّ َمٔحلَّٔک َحِیُث حُبِٔشٔت  مٔی َواِطتَرِٔٔط أَ اُف اِلَحِبَص َقاَل َؾأَِْحٔ َْ  اِمَزأَْة َسكٔیَنْة َوأَىَا أَ

اہلل نب ریمن، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، امثعؿ نب میکح اوبرکب نب دبعاہلل نب زریب، اوبرکب، دعسی تنب وعػ، دمحم نب دبع

رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابضہع تنب دبعابلطمل ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر رفامای وھپیھپ اجؿ آپ وک جح ےس ایک ابت امعن 

ںیم امیبر وعرت وہں ےھجم دخہش ےہ ہک درایمؿ امیبری یک فہج ےس رہ ہن اجؤں )افر جح وپرا ہن رکوکسں( آپ ےن ےہ۔ رفامےن ںیگل 

رفامای ارحاؾ ابدنھ ول افر ہی رشط رہھٹاول ہک اہجں ںیم رہ اجؤں )امیبری یک فہج ےس آےگ ہن اجوکسں( فیہ ریمے الحؽ وہےن )افر 

 ارحاؾ متخ رکےن( یک ہگج وہی۔

 نب دبعاہلل نب ریمن، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، امثعؿ نب میکح اوبرکب نب دبعاہلل نب زریب، اوبرکب، دعسی دمحم :  رافی

 تنب وعػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ںیم رشط اگلان۔

     1094    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً ؾـیل، ونیع، ہظاو بً رعوہ، حرضت ؿباعة :  راوی

 ٔ ًِ أَب َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ِیٕل َوَونٔیْع َع ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َل َحذَّ َْ ًِ ُؿَباَعَة َقاَلِت َد یطٔ َع

ًَ اِلَحخَّ اِلَعاَو ُقِلُت  َه َوأَىَا َطانَٔیْة َؾَكاَل أََما تُزٔیٔذی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِّی َلَعلٔیَلْة یَا َرُسوَل اہللٔ َقاَل  َعلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل ٔن إ



 

 

ِّی َحِیُث َتِحبُٔشىٔی ِّی َوُقؤَی َمٔحل  حُط

 رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ریمے اپس رشتفی الےئ ںیم  اوبرکب

ت

نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت ابضعا

ویں وہک امیبر یھت رفامای ااسمؽ اہمترا جح اک ارادہ ہ ںی ؟ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم امیبر وہں۔ رفامای جح ےئلیک افر ارحاؾ ںیم 

  رفک ںیل )امیبر وہاجؤں( فںیہ الحؽ وہ رک ارحاؾ متخ رک دف یگ۔ہک اہجں آپ ےھجم

  :  رافی

ت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت ابضعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ان۔جح ںیم رشط اگل

     1095    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبَش بْک بً ابی ْلـ، ابوعاػه، ابً جزیخ، ابوزبير، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

بََرنٔی أَبُو ال ِْ ًٔ ُجَزیِٕخ أَ ًِ ابِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َع ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ًِ َحذَّ ٌٔ َع ثَا َمَة یَُحذِّ َُّط َسنَٔع كَاُوّسا َوعِْٔکٔ ٔ أَى زُّبَيِر

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  لٔٔب َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعِبٔذ اِلُنلَّ ٔ بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل َجائَِت ُؿَباَعُة بِٔيُت الزُّبَيِر ِّی اِمَزأَْة َثكٔیَلْة ابِ ٔن َه َؾَكاَلِت إ َسلَّ

ِّی أُرٔیُذ اِلحَ  ٔن ِّی َحِیُث َحَبِشَتىٔیَوإ ٌَّ َمحٔل ِّی َواِطتَرِٔٔط أَ ـَ أُصٔلُّ َقاَل أَصٔل  خَّ َؾهَِی

 تنب زریب نب 

ت

ا

 

اوبرشب رکب نب ایب فلخ، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رضحت ابضع

 افر رعض ایک ںیم امیبر وعرت وہں افر ریما جح اک ارادہ ےہ وت دبعابلطمل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہںیئ

 ںیم ےسیک ارحاؾ ابدنوھں۔ رفامای ارحاؾ ابدنےنھ ںیم ہی رشط رکول ہک اہجں ےھجم آپ )اہلل اعتیل( رفک دںی فںیہ ارحاؾ وھکؽ دفں ی۔

 ابعس اوبرشب رکب نب ایب فلخ، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رکعہم، رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رحؾ ںیم دالخ وہان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحؾ ںیم دالخ وہان۔

     1096    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ً حشاٌ، ابوعبذاہلل، حرضت علاء بً عباضابوِّکیب، اسناعیل بً ػبیح، مبارک ب :  راوی

ًِ عَ  ٌَ أَبُو َعِبٔذ اہللٔ َع ا ًُ َحشَّ ثََيا ُمَباَرُک بِ ًُ َػبٔیٕح َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ ًِ َعبِذٔ َحذَّ ًٔ أَبٔی َربَإح َع َلأئ بِ

 ُْ ًٔ َعبَّإض َقاَل کَاىَِت اِْلَىِبَٔیاُئ َتِذ ٌَ اِلَنَيأسَک حَُؿاّة ُمَظاةّ اہللٔ بِ و ـُ ٌَ بٔاِلبَِیٔت َوَيِك َو ُمَظاّة حَُؿاّة َوَیُلوؾُو  ُل اِلََحَ

اوبرکبی، اامسلیع نب حیبص، ابمرک نب اسحؿ، اوبدبع اہلل، رضحت اطعء نب ابعس رفامےت ںیہ ہک اایبنء رحؾ ںیم ربہنہ رس ربہنہ اپ 

 اک وطاػ افر درگی انمکس یک ادایگیئ یھب ربہنہ رس ربہنہ اپ رکےت ۔ )ےگنن رس ےگنن ریپ( دالخ وہےئ افر تیب اہلل

 اوبرکبی، اامسلیع نب حیبص، ابمرک نب اسحؿ، اوبدبعاہلل، رضحت اطعء نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہکم ںیم دوخؽ ۔

  اک ایبؿجح :   ابب

 ہکم ںیم دوخؽ ۔

     1097    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی



 

 

ًُ عُنَ  ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع َز َع

ِؿلَی ئیَّةٔ الشُّ
ًِ الثَّ َد ٔم َد َِخَ ئیَّةٔ اِلُعِلَیا َوإَٔذا َِخَ ًِ الثَّ َة ٔم

ُل َمهَّ ُْ ٌَ یَِذ َه کَا  َوَسلَّ

رفاتی ےہ ہک آپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم دالخ وہےت  یلع نب دمحم، اوباعمفہی،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس

ے وت بیشن ےس ۔

ت

کلی

 

ئ
 ےھت دنلبی )ذی وطی فایل رطػ( یک راہ ےس افر بج 

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یلع نب دمحم، رمعی، انعف، رضحت انب رمع

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یلع نب دمحم، رمعی، انعف، رضحت انب رمع

     1098    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

َّ َحذَّ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ثََيا اِلُعَنزٔیُّ َع ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ َل َمهََّة ثََيا َعلٔیُّ بِ َْ َه َد ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 ىََضاّرا

آپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم دالخ وہےت یلع نب دمحم، اوباعمفہی،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک 

ے وت بیشن ےس۔ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم دؿ 

ت

کلی

 

ئ
ےھت دنلبی )ذی وطی فایل رطػ( یک راہ ےس افر بج 

 ںیم دالخ وہےئ۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یلع نب دمحم، رمعی، انعف، رضحت انب رمع

     1099    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حشين، عنزو بً عثناٌ، حرضت اسامہ بً زیذمحنذ بً یحٌٰی، عبذالززام، معتنز، زہزی، علی بً  :  راوی

ًٔ اِلحُ  ًِ َعلٔیِّ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ٌَ َع ًٔ عُِثَنا ًِ َعِنزٔو بِ َشئِن َع

ًٔ َزیِٕذ َقاَل ُقِلُت َیا َرُسوَل اہللٔ ًُ أَُساَمَة بِ َّ ثُهَّ َقاَل ىَِح ٔ ًَ َتِيزُٔل غَّذا َوَذلَٔک فٔی َححَّتٔطٔ َقاَل َوصَِل َتَزَک َلَيا َعكٔیْل َمِيز  أَیِ

ٌَّ بَىٔی یِْع َعلَی اِکهَُِفٔ َوَذلَٔک أَ َب َحِیُث َقاَسَنِت َُقَ ـٔ بَىٔی نَٔياىََة َيِعىٔی اِلُنَحؼَّ ٌَ غَّذا بَٔخِی ِيّظا  نَٔياىََة َحاَلَؿِت  ىَازٔلُو َُقَ

ـُ اِلَوادٔی ََ یَُبائُعوصُِه َقاَل َمِعَنْز َقاَل الزُّصِزٔیُّ َواِلَخِی ََ یَُيانُٔحوصُِه َو  ٌِ  َعلَی بَىٔی َصأطٕه أَ

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمتعم، زرہی، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک 

یک رنکؽ آپ )  اہکں زپاؤ ڈاںیل ےگ افر ہی جح اک ومعق اھت۔ رفامای لیقع ےن امہرے ےئل وکیئ زنمؽ وھچڑی یھب ےہ؟ رھپ اے اہلل 

طب  ںیم زپاؤ ڈاںیل ےگ۔ اہجں رقشی ےن رفک رپ مسق اھکیئ یھت ینعی ونبانکہن ےن رقشی ےس فلح ایل 
ح
م

رفامای )  مہ فیخ ینب انکہن ینعی 

 ح رکںی ےگ ہن رخدی ف رففتخ اامؾ زرہی ےن رفامای ہک فیخ فادی وک ےتہک ںیہ ۔اھت ہک ونباہمش ےس ہن اکن

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمتعم، زرہی، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  انکد اک االتسؾ ۔رجح

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رجح انکد اک االتسؾ ۔

     1100    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ابومعاویہ، عاػه، عبذاہلل بً َسجص :  راوی

ًُ مُ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔجَص َحذَّ ًٔ ََسِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ثََيا َعأػْه اِْلَِحَوُل َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا َحنَّ

ِّی َْلَِعَلُه أَ  ٔن لَُک َوإ ِّی َْلَُقبِّ ٔن ُل اِلَحَحَز َوَيُكوُل إ أب ُيَكبِّ ًَ اِلَخلَّ ََ َترُضُّ َقاَل َرأَیُِت اِْلَُػِیلَٔع عَُنَز بِ ََّک َحَحْز  ِّی ى ََ أَن ََ َتِيَؿُع َوَلِو  َو

لَُک َما َقبَِّلُتَک  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ُيَكبِّ  َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اعمص، دبعاہلل نب رسسج، ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن داھکی رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل رجح 

ہس دے رےہ ںیہ افر رفام رےہ ںیہ ہک ںیم ےھجت وبہس دے راہ وہں احالہکن ےھجم ولعمؾ ےہ ہک وت رھتپ ےہ اصقنؿ ہ ںی اچنہپ انکد وک وب

 اتکس افر ارگ ںیم ےن رنکؽ اہلل وک ےھجت وچےتم ہن داھکی وہات وت ںیم )رہسگ( ےھجت ہن وچاتم۔

 دبعاہلل نب رسسج اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اعمص، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رجح انکد اک االتسؾ ۔

     1101    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً جبير، ابً عباض سویذ بً سعیذ، عبذالزحیه، ابً ْثیه، سعیذ :  راوی

ٕ َقاَل  ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ َثِیٕه َع ُْ  ًٔ ًِ ابِ ثََيا َعِبُذ الزَّحٔیٔه الزَّازٔیُّ َع ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًَ َعبَّإض َحذَّ َيُكوُل   َسنِٔعُت ابِ

َه َلَیأِتٔيَنَّ َصَذا الِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌْ َیِئلُل بٔطٔ َيِظَضُذ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌٔ یُِبَٔصُ بٔضَٔنا َولَٔشا َحَحزُ یَِوَو اِلكَٔیاَمةٔ َوَلُط َعِيَيا



 

 

ًِ َيِشَتلُٔنطُ بَٔحٓلٕ   َعلَی َم

نکدی نب دیعس، دبعارلمیح، انب میثخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای ہی رھتپ )رجح انکد( رفز ایقث  

فر اس یک دف آںیھکن وہں ی نج ےس دےھکی اگ افر زابؿ وہی سج ےس وگتفگ رکے اگ سج ےن یھب اس وک قح ےک اس ھت وچام آےئ اگ ا

 وہاگ اس ےک قلعتم اہشدت دے اگ

 نکدی نب دیعس، دبعارلمیح، انب میثخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رجح انکد اک االتسؾ ۔

     1102    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، يعلی ، محنذ بً عوٌ، ىاؾع، ابً عنز :  راوی

 ًِ أَی َيِعلَی َع َْ ثََيا  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ  َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل اِسَتِكَبَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ٌٕ َع ًٔ َعِو ُمَحنَّذٔ بِ

ًٔ الِ  أب یَِبکٔی َؾَكاَل یَاَعَلِیطٔ َوَسلََّه اِلَحَحَز ثُهَّ َوَؿَع َطَؿتَِیطٔ َعَلِیطٔ یَِبکٔی كَؤیَّل ثُهَّ اِلَتَؿَت َؾإَٔذا صَُو بُٔعَنَز بِ عَُنزُ َصاصَُيا  َخلَّ

 ُتِشَهُب اِلَعبََراُت 

وہٹن  یلع نب دمحم، یلعی ، دمحم نب وعؿ، انعف، انب رمع رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رجح انکد یک رطػ ہنم ایک افر اےنپ

 ںیہ وت رفامای اے رمع اہیں آوس اس رپ رھک رک دری کت رفےت رےہ رھپ وتمہج وہےئ وت داھکی ہک رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رف رےہ

 اہبےئ اجےت ںیہ

 یلع نب دمحم، یلعی ، دمحم نب وعؿ، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رجح انکد اک االتسؾ ۔

     1103    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عنزو بً َسح، عبذاہلل بً وہب، یوىص، ابً طہاب، ساله بً عبذاہلل :  راوی

ًِ ا بََرنٔی یُوىُُص َع ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ حٔ اِلنَِٔصٔیُّ َحذَّ ِ ًٔ الرسَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًٔ ٔطَضإب عَ َحذَّ ًٔ َعِبذٔ بِ ًِ َسالٔٔه بِ

ٌٔ اِلبَِیٔت  ًِ أَِرکَا َه َيِشَتلُٔه ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َلِه َیهُ ًَ اِْلَِسَوَد َوالَّٔذی َیلٔیطٔ اہللٔ َع  الزُِّن
ََّ ٔ إ

ٔ دُورٔ اِلحَُنٔحیِّيَن  ًِ ىَِحو  ٔم

 نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس تیب اہلل ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل

ح ےک رھگفں یک رطػ )رک  

 م
ة

ےک وکونں ںیم ےس یسک وکہن اک االتسؾ ہن رفامےت ےھت۔ نکاےئ رجح انکد ےک وج اس ےک اس ھت ےہ ونب 

 (امیین

 بہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہللادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجحانکد اک االتسؾ ڑھچی ےس رکان

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رجحانکد اک االتسؾ ڑھچی ےس رکان

     1104    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، یوىص بً بهير، محنذ بً اسحل، محنذ بً جعَف، عبیذاہلل بً ابی ثور، حرضت ػؿیہ  :  راوی



 

 

 بيت طيبہ

ًُ إِٔسَحَل عَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحذَّ ًُ بَُهيِر ثََيا یُوىُُص بِ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ًِ َحذَّ ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر ًٔ َجِعََفٔ بِ ٔذ بِ ُمَحنَّ

ٌَّ َرُسوُل اہللٔ َ ا اكَِنأ َة بِٔئت َطِيَبَة َقاَلِت َلنَّ ًِ َػٔؿیَّ ًٔ أَبٔی ثَِوٕر َع ًٔ َعِبٔذ اہللٔ بِ َه َعاَو اِلَؿِتٔح عُبَِیٔذ اہللٔ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

صَا ثُهَّ َقاَو َعلَی بَأب كَاَف َعلَی َبٔعيرٕ َيِشَتلُٔه ا ٌٕ َؾَهرَسَ َل اِکَهِعَبَة َؾَوَجَذ ؾٔیَضا َحَناَمَة َعِیَذا َْ ًٕ بَٔیٔذظٔ ثُهَّ َد ًَ بٔنِٔحَح  لزُِّن

مَی بَٔضا َوأَىَا أَىُِوزُظُ   اِکَهِعَبةٔ َُفَ

وثر، رضحت ہیفص تنب ہبیش رفام  ںیہ ہک حتف ہکم  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج،  دیب اہلل نب ایب

ےک اسؽ بج رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  نئمط وہےئگ وت آپ ےن اےنپ افٹن رپ وطاػ ایک آپ رجح انکد اک االتسؾ اس ڑھچی 

ےس انب وہا وبکرت ےہ ےس رکےت ےھت وج آپ ےک دتس ابمرک ںیم یھت۔ رھپ آپ ہبعک ےک ادنر رشتفی ےل ےئگ وت داھکی ہک ڑکلویں 

 آپ ےن اےس وتڑا افر ہبعک ےک درفازہ رپ ڑھکے وہ رک ابرہ کنیھپ دای ںیم ہی اسرا رظنم دھکی ریہ یھت۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، دمحم نب اقحس، دمحم نب رفعج،  دیباہلل نب ایب وثر، رضحت ہیفص تنب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رجحانکد اک االتسؾ ڑھچی ےس رکان

     1105    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حرضت ابً عباض احنذ بً عنزو بً َسح، عبذاہلل بً وہب، یوىص، ابً طہاب، عبیذاہلل بً عبذاہلل، :  راوی

ًِ عُ  ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًِ یُوىَُص َع ًُ َوصِٕب َع حٔ أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ ِ ًٔ الرسَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ َحذَّ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َع بَِیٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه كَاَف فٔی ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًٕ  ابِ ًَ بٔنِٔحَح ٕ َيِشَتلُٔه الزُِّن ٔة اِلَوَدأع َعلَی َبٔعير  َححَّ

ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب،  دیب اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی 



 

 

 اولداع ےک ومعق رپ افٹن رپ نکار وہ رک وطاػ

ت

ا
  
ة
ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ڑھچی ےس رجح  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 انکد اک االتسؾ رک رےہ ےھت۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب،  دیباہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رجحانکد اک االتسؾ ڑھچی ےس رکان

     1106    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

علی بً محنذ، ونیع، ح، ہذیہ بً عبذالوہاب، ؾـل بً موسی، معزوف بً ِخبوز مکی، كؿیل، حرضت ابوكؿیل  :  راوی

 عامز بً واثلہ

ثََيا َعلٔیُّ بِ 
ََ َحذَّ َحذَّ ًُ ُموَسی َقا ُل بِ ـِ ثََيا اِلَؿ ًُ َعِبٔذ اِلَوصَّأب َحذَّ ثََيا َصٔذیَُّة بِ ثََيا َونٔیْع ح و َحذَّ ٕذ َحذَّ ثََيا َمِعزُوُف ًُ ُمَحنَّ

 َّ ًَ َواثَٔلَة َقاَل َرأَیُِت الئَّيیَّ َػل َؿِیٔل َعأمَز بِ ِّیُّ َقاَل َسنِٔعُت أَبَا اللُّ بُوَذ اِلَنک ًُ َِخَّ َه یَُلوُف بٔاِلبَِیٔت َعلَی بِ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 ًَ ُل اِلنِٔحَح ًَ بٔنِٔحَحئطٔ َويَُكبِّ  َراحَٔلتٔطٔ َيِشَتلُٔه الزُِّن

یلع نب دمحم، فعیک، ح، دہہی نب دبعاولاہب، لضف نب ومیس، رعمفػ نب رخوبز یکم، لیفط، رضحت اوبلیفط اعرم نب فاہلث رفامےت ںیہ 

اھکی ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ نکاری رپ نکار وہ رک تیب اہلل اک وطاػ رک رےہ ںیہ افر اینپ الیھٹ ےس رجح ہک ںیم ےن د

 انکد اک االتسؾ رک رےہ ںیہ افر الیھٹ وک وچؾ رےہ ںیہ ۔

 ، رضحت اوبلیفط اعرم نب فاہلثیلع نب دمحم، فعیک، ح، دہہی نب دبعاولاہب، لضف نب ومیس، رعمفػ نب رخوبز یکم، لیفط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تیب اہلل ےک رگد وطاػ ںیم رلم رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل ےک رگد وطاػ ںیم رلم رکان۔

     1107    ثحذی                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل، احنذ بً بظير، علی بً محنذ، محنذ بً عبیذ، عبذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ذٕ  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٕ ح و َحذَّ ًُ َبٔظير ثََيا أَِحَنُذ بِ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا ُمحَ  َحذَّ ََ َحذَّ ًُ عُبَِیٕذ َقا ُذ بِ نَّ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ عَُنَز َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ َواَف َحذَّ ٌَ إَٔذا كَاَف بٔاِلبَِیٔت اللَّ  کَا

 ٔ ًِ اِلٔحِحز َل َرَمَل ثَََلثَّة َوَمَشی أَِرَبَعّة ٔم ًُ عَُنَز َيِؿَعلُطُ  اِْلَوَّ ٌَ ابِ ٔ َوکَا ََٔی اِلٔحِحز  إ

ہیلع دمحم نب دبع اہلل، ادمح نب ریشب، یلع نب دمحم، دمحم نب  دیب، دبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج یبن یلص اہلل 

اونں افر ویہک ںں یک رطح یدنےھ الہ رک فآہل فملس تیب اہلل اک  الہ وطاػ )وطاػ دقفؾ( رکےت وت نیت رکچفں ںیم رلم رکےت )ولہپ

زیت زیت ےتلچ( افر ابیق اچر رکچفں ںیم اعؾ ادنازے ےس ےتلج رجح انکد ےس رجح انکد کت اکی رکچ وہات افر وخد رضحت انب رمع یھب ااسی 

 یہ رکےت ےھت۔

 ، انعف، رضحت انب رمعدمحم نب دبعاہلل، ادمح نب ریشب، یلع نب دمحم، دمحم نب  دیب، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل ےک رگد وطاػ ںیم رلم رکان۔

     1108    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 مالک بً اىص، جعَف بً محنذ، حرضت جابز علی بً محنذ، ابوحشين، :  راوی

ًٔ ُمَحنَّ  ًِ َجِعََفٔ بِ ًٔ أَىَٕص َع ًِ َمالٔٔک بِ ثََيا أَبُو اِلُحَشئِن اِلُعکِلٔیُّ َع
ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ

ٌَّ َحذَّ ٕ أَ ًِ َجابٔز ًِ أَبٔیطٔ َع ٕذ َع

 ًِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َرَمَل ٔم ٔ ثَََلثّا َوَمَشی أَِرَبّعا الئَّيیَّ َػل ََٔی اِلحِٔحز ٔ إ  اِلٔحِحز

یلع نب دمحم، اوبنیسح، امکل نب اسن، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجح انکد ےس رجح 

 انکد کت نیت رکچفں ںیم رلم ایک افر اچر رکچفں ںیم اعؾ ادناز ےس ےلچ۔

 دمحم، اوبنیسح، امکل نب اسن، رفعج نب دمحم، رضحت اجربیلع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل ےک رگد وطاػ ںیم رلم رکان۔

     1109    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، جعَف بً عوٌ، ہظاو بً سعذ، زیذ بً اسله، حرضت عنز :  راوی

ًٔ أَِسَلَه  ًِ َزیِٔذ بِ ًٔ َسِعٕذ َع ًِ صَٔظاؤ بِ ٌٕ َع ًُ َعِو ثََيا َجِعََفُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َسنِٔعُت عَُنزَ َحذَّ  َع

ّْا ُنيَّا َيُكوُل ؾٔیَه ال ٌَ َوَقِذ أَكَّأَ اہللُ اِْلِٔسََلَو َوىَفَی اِکهَُِفَ َوأَصَِلُط َوایُِه اہللٔ َما ىََذُع َطِی ٌُ اِْل َنِؿَعلُطُ َعلَی َعِضٔذ َرُسؤل زََّمََل

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه   اہللٔ َػل

، رضحت رمع ےن رفامای ہک اب اؿ دف رولمں اک ایک دصقم ؟ ہکبج اہلل السؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، رفعج نب وعؿ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس

 وک وقت اطع رفامدی افر رفک افر اکرففں وک متخ رک دای اہلل یک مسق مہ وج لمع رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ابمرک ںیم ایک

 رکےت ےھت اؿ ںیم ےس اکی لمع یھب ہن رتک رکںی ےگ ۔



 

 

  نب ایب ہبیش، رفعج نب وعؿ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، رضحت رمعاوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل ےک رگد وطاػ ںیم رلم رکان۔

     1110    ثحذی                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عبذالززام ، معنز، ابی ْیثه، ابوكؿیل، حرضت ابً عباض :  راوی

َؿیِ  ًِ أَبٔی اللُّ َثِیٕه َع ُْ  ًٔ ًِ ابِ أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل الئَّيیُّ َحذَّ ًِ ابِ  ٔل َع

ٌَّ قَ  ٔ وَل َمهََّة فٔی عُِنَزتٔطٔ َبِعَذ اِلُحَذیِبَٔیٔة إ ُْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ْٔلَِػَحابٔطٔ حٔيَن أََرادُوا دُ َّهُِه َػل ِوَمهُِه غَّذا َسيَرَِوىَهُِه َؾَليََرُوى

ًَ َوَرَملُوا َواليَّئ  لُوا اِلَنِشحَٔذ اِسَتَلُنوا الزُِّن َْ ا َد نَٔی ُجِلّذا َؾَلنَّ ًَ اِلامَیَ ی إَٔذا بََلُػوا الزُِّن
َّ َه َمَعُضِه َحً َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ یُّ َػل

ًٔ اِْلَ  ََٔی الزُِّن نَٔی ثُهَّ َمَظِوا إ ًَ اِلامَیَ ی بََلُػوا الزُِّن
َّ ًٔ اِْلَِسَودٔ ثُهَّ َرَملُوا َحً ََٔی الزُِّن ثُهَّ َمَشی  ِسَودٔ َؾَؿَعَل َذلَٔک ثَََلَث َمزَّإت َمَظِوا إ

 اِْلَِربََع 

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ ، رمعم، ایب مثیخ، اوبلیفط، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک احصہب رکاؾ حلص دحہبی ےس اےلگ اسؽ بج رمعہ 

فہ ںیہمت تسچ  رکےن ےک ےئل ہکم ںیم دالخ وہےن ےگل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہ ںی رفامای )  اہمتری وقؾ ںیہمت دےھکی ی

 احصہب افر وتاان دےھکی۔ انچہچن بج احصہب دجسم رحاؾ ںیم دالخ وہےئ وت رجح انکد اک االتسؾ ایک افر رلم ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب

 ےک اس ھت یہ ےھت بج رک  امیین ےک رقبی ےچنہپ وت۔

 ت انب ابعسدمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ ، رمعم، ایب مثیخ، اوبلیفط، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اابطضع اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اابطضع اک ایبؿ۔

     1111    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، سؿیاٌ، ابً جزیخ، عبذالحنیذ، حرضت يعلیمحنذ بً یحٌٰی، محنذ بً یوسـ، قبیؼہ :  راوی

ًٔ ُجَزیِ  ًِ ابِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ـَ َوَقبٔیَؼُة َقا ًُ یُوُس ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ًِ َعِبٔذ اِلَحنٔیٔذ َع ٕخ َع

ٌَّ اليَّ  ًِ أَبٔیطٔ َيِعلَی أَ َة َع ًٔ أَُمیَّ َلبّٔعا َقاَل َقبٔیَؼُة َوَعَلِیطٔ بُزِدْ َيِعلَی بِ ـِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه كَاَف ُم  ٔيیَّ َػل

دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، ہصیبق، ایفسؿ، انب رججی، دبعادیمحل، رضحت یلعی ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ہک آپ اکی اچدر افڑےھ وہےئ ےھت ۔اابطضع رک ےک وطاػ ایک۔ ہصیبق ےتہک ںیہ 

 دمحم نب ٰییحی، دمحم نب ویفس، ہصیبق، ایفسؿ، انب رججی، دبعادیمحل، رضحت یلعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ان(۔میطح وک وطاػ ںیم اشلم رکان )ینعی میطح ےس ابرہ وطاػ رک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 میطح وک وطاػ ںیم اشلم رکان )ینعی میطح ےس ابرہ وطاػ رکان(۔

     1112    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبیذاہلل بً موسی، سؿیاٌ بً ابی طعثاء، اسود بً یزیذ، او النوميين سیذہ عائظہ :  راوی

ثَيَ  ًٔ أَبٔی الظَّ َحذَّ ًِ أَِطَعَث بِ ٌُ َع ثََيا َطِيَبا ًُ ُموَسی َحذَّ ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ًٔ ا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ اِْلَِسَودٔ بِ ِعَثأئ َع



 

 

ًِ اِلحٔ  َه َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َسأَِلُت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ َیزٔیَذ َع ًِ اِلبَِیٔت ُقِلُت َما َمَيَعُضِه أَ ٔ َؾَكاَل صَُو ٔم ِحز

ََّ بٔ  ٔ ََ ُيِؼَعُذ إَٔلِیطٔ إ ٌُ بَابٔطٔ ُمزَِتٔؿّعا 
ِ ٕه َقاَل َذلَٔک ؾِٔعُل َقِؤمٔک یُِذْٔلُوُظ ؾٔیطٔ َؾَكاَل َعَحزَِت بٔضِٔه اليََّؿَكُة ُقِلُت َؾَنا َطأ ُشلَّ

ًِ َطاُؤا َویَنِ  ٌِ َتِئَفَ ُقلُوبُُضِه َلَيَوزُِت صَِل أُغَ لُٔیِذْٔلُوُظ َم
ٌَّ َقِوَمٔک َحذٔیُث َعِضٕذ بٔهَُِفٕ َمَخاَؾَة أَ ََ أَ ًِ َطاُؤا َوَلِو ِّرُُظ َيُعوُظ َم ي

 َؾأُِدَْٔل ؾٔیطٔ َما اىَِتَكَؽ ٔمِيُط َوَجَعِلُت بَابَطُ بٔاِْلَِرٔق 

ء، انکد نب زیدی، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش،  دیب اہلل نب ومیس، ایفسؿ نب ایب اثعش

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس میطح ےک قلعتم درایتف ایک رفامای ہی تیب اہلل اک ہصح ےہ ںیم ےن رعض ایک رھپ ولوگں ےن اےس تیب اہلل ںیم 

ہن اھت ںیم ےن رعض ایک ہک رھپ تیب اہلل اک درفازہ اانت افاچن ویکں راھک ہک  دالخ ویکں ہن ایک رفامای اؿ ےک اپس )الحؽ امؽ ںیم ےس( رخہچ

ڑیسیھ ےک ریغب ڑچاھ ہ ںی اجاتکس۔ رفامای ہی یھب اہمتری وقؾ ےن ایس ےئل ایک اتہک ےسج اچںیہ ادنر اجےن دںی افر اچںیہ ادنر اجےن ےس 

ونملسم ہن وہ ( افر ہی ڈر ہن وہات ہک اؿ ےک دؽ دفر ہن وہ اجںیئ وت ںیم اس رفک دںی افر ارگ اہمتری وقؾ اک زامہن رفک رقبی ہن وہات )ینعی 

 ابت رپ وغر رکات ہک ایک ںیم دبتیلی الؤں اس ںیم رھپ ںیم وج یمک ےہ فہ وپری رکفں افر ااکس درفازہ زنیم رپ رک داتی۔

 زیدی، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش،  دیباہلل نب ومیس، ایفسؿ نب ایب اثعشء، انکد نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ یک تلیضف ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ یک تلیضف ۔

     1113    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ذ بً ؾـیل، عَلء ، حرضت عبذاہلل بً عنزعلی بً محنذ، محن :  راوی

ًِ عَ  ًِ َعَلإئ َع ٔب َع ًٔ اِلُنَشیَّ ًِ اِلَعََلٔئ بِ ِیٔل َع ـَ ًُ اِلُؿ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ عَُنَز َقاَل َسنِٔعُت َحذَّ ِبٔذ اہللٔ بِ



 

 

َه يَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َنٔعِتٔل َرَقَبةٕ َرُسوَل اہللٔ َػل َّی َرِنَعَتئِن کَا ًِ كَاَف بٔاِلبَِیٔت َوَػل  ُكوُل َم

وج  یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، العء ، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس

 اکی الغؾ آزاد رکےن ےک ربارب وہاگ۔ تیب اہلل اک وطاػ رکے افر دفاگہن ادا رکے اس اک ہی لمع

 یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، العء ، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ یک تلیضف ۔

     1114    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، اسناعیل بً عیاغ، حنیذ بً ابی سویہ، ابً ہظاو، علاء بً ابی رباح :  راوی

ًُ أَبٔی َسؤیََّة َقاَل َسنِٔعُت  ثََيا حَُنِیُذ بِ ًُ َعیَّإغ َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَ صَٔظاوٕ َيِش  َحذَّ ًَ ابِ أَُل َعَلاَئ بِ

ٌَّ اليَّئ  ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة أَ نٔی َوصَُو یَُلوُف بٔاِلبَِیٔت َؾَكاَل َعَلاْئ َحذَّ ًٔ اِلامَیَ ًِ الزُِّن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل ُوکَٔل بٔطٔ أَبٔی َربَإح َع یَّ َػل

ِّی أَِسأَلُ  ٔن ُضهَّ إ ًِ َقاَل اللَّ ٌَ َمَلکّا َؾَن ٔ َسِبُعو ة ىَِیا َحَشَيّة َوفٔی اِْلِٔخَ ةٔ َربََّيا آتَٔيا فٔی الذُّ ىَِیا َواِْلِٔخَ َک اِلَعِؿَو َواِلَعاؾَٔیَة فٔی الذُّ

ٕذ َما بََلَػَک  ًٔ اِْلَِسَودٔ َقاَل یَا أَبَا ُمَحنَّ ا بََلَؼ الزُِّن ًٔ اِْلَِسَودٔ َؾَكاَل فٔی َصَذا الزُِّن  َحَشَيّة َوقَٔيا َعَذاَب اليَّارٔ َقالُوا آٔميَن َؾَلنَّ

ًِ َؾاَوَؿطُ ؾَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل َم َُّط َسنَٔع َرُسوَل اہللٔ َػل ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة أَى ًٔ َقاَل َلطُ َعَلاْئ َحذَّ ََّنا ُيَؿاؤُق یََذ الزَِّحَن إٔى

َواُف َقاَل َعَلاْئ  ٕذ َؾاللَّ ًُ صَٔظاوٕ یَا أَبَا ُمَحنَّ ًِ  ابِ َه َيُكوُل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َُّط َسنَٔع َرُسوَل اہللٔ َػل ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة أَى َحذَّ

ََّ اہللُ َواہللُ ٔ ََ إَٔلَط إ ٌَ اہللٔ َواِلَحِنُذ ِهَّلِل َو ََّ بُٔشِبَحا ٔ ُه إ ََ یََتکَلَّ ََ َحِوَل كَاَف بٔاِلبَِیٔت َسِبّعا َو ََّ بٔاہللٔ ُمٔحَیِت   أَِنبَرُ َو ٔ َة إ ََ ُقوَّ َو

َه َوصُ  ًِ كَاَف َؾَتکَلَّ ةُ َدَرَجإت َوَم َْإت َوُنتَٔبِت َلُط َعَِشُ َحَشَيإت َوُرؾَٔع َلطُ بَٔضا َعَِشَ اَق َعِيُط َعَِشُ َسیِّ َْ َو فٔی تِٔلَک اِلَحأل 

 فٔی الزَِّحَنةٔ بٔزِٔجَلِیطٔ َنَخائٔٔف اِلَنأئ بٔزِٔجَلِیطٔ 



 

 

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دیمح نب ایب نکہی، انب اشہؾ، اطعء نب ایب رابح ےس رک  امیین ےک ابرے ںیم وپاھچ ہکبج فہ تیب اہلل 

 اک وطاػ رک رےہ ےھت وت رفامےن ےگل ھجم ےس اوبرہریہ ےن ہی دحثی ایبؿ یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رک  امیین رپ رتس

ِ  رفےتش

 

  ف
َ

 

ِ

ت

َ  آث

 

َ
ّ
ي 
َ
ِة ر
َ
ز ِ

 

اْلٓ ِ
َ
  ف
َ
 ْ

 

ي
ُ
ِ  ادلّ

 

َ ف

ت

ا
َ
َ فِن 
ْْ ا
َ
 ف
َ
و 
ْغَُْ
ل

ْخْ کَُلَ ا
َ
ِ  أ

ّ

 

 ِإِّ
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

  رقمر ںیہ وج یھب اہیں ا
َ
اب َ 

 

  َع
َ

 

ِ

ت

ق
َ
ً ف

ت

ا
َ

 

ن َ
ص َ
خ
ِة 
َ
ز ِ

 

ِ  اْلٓ ِ

 

ف
َ
ً ف

ت

ا
َ

 

ن َ
ص َ
خ
  
َ
 ْ

 

ي
ُ
ادلّ

 ِر! زپےھ وت رفےتش آنیم ےتہک ںیہ۔ بج اطعء رجح انکد رپ ےچنہپ وت ا
َ
ّ

 

نب اشہؾ ےن اہک اایوبدمحم آپ وک اس رک  انکد ےک ابرے ںیم ایک اِ

وج رجح ولعمؾ وہا؟ اطع ےن رفامای ہک اوبرہریہ ےن ےھجم ہی دحثی انسیئ ہک اوہنں ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک 

ایک اایوبدمحم وطاػ ےک قلعتم یھب رفامےیئ۔ اطعء رفامےن ےگل ہک  انکد وک وھچےئ وگای فہ اہلل اک اہ ھت وھچ راہ ےہ۔ وت انب اشہؾ ےن رعض

اس اوبرہریہ ےن ےھجم ہی دحثی انسیئ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج تیب اہلل ےک رگد است رکچ اگلےئ افر 
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اٹمدی اجںیئ ی افر اےکس ےئل دس ایکینں یھکل اجںیئ ی افر اس وطاػ یک دبفتل اےکس دس درےج دنلب رک دےیئ اجںیئ ےگ افر سج 

 وہےئ ابںیت یھب ںیک وت فہ اےنپ دفونں اپؤں اسیک ھت رتمح ںیم  اسھ ح ےس اپین ںیم آدیم ےک اپؤں ےن وطاػ ایک افر وطاػ رکےت

 ڈفب اجےت ںیہ ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دیمح نب ایب نکہی، انب اشہؾ، اطعء نب ایب رابح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ ےک دعب دفاگہن ادا رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ےک دعب دفاگہن ادا رکان۔

     1115    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ابً جزیخ، نثير ابً نثير بً مللب بً ابی واعہ ، حرضت مللب :  راوی

ًٔ الِ  ٔ بِ ًٔ َنثٔير ٔ بِ ًِ َنثٔير ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًِ ابِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ِضِٔمِّ َع ًٔ أَبٔی َوَداَعَة الشَّ لٔٔب بِ ُنلَّ



 

 

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  لٔٔب َقاَل َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ اِلُنلَّ َّی أَبٔیطٔ َع ًٔ َؾَؼل ی یَُحاذَٔی بٔالزُِّن
َّ ًِ َسِبٔعطٔ َجاَئ َحً ؽَ ٔم َه إَٔذا َُفَ

َوَسلَّ

اػَّ  َْ أف أََحْذ َقاَل ابًِ َماَجَة صََذا بَٔنهََّة  وَّ  ّة َرِنَعَتئِن فٔی َحأطَیٔة اِلَنَلأف َوَلِیَص بَِيَيطُ َوبَيَِن اللُّ

 ریثک نب بلطم نب ایب فاہع ، رضحت بلطم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب رججی، ریثک انب

اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ بج است رکچفں ےس افرغ وہےئ وت رجح انکد ےک رقبی آےئ افر اطمػ ےک انکرے دف رںیتعک 

ؾ انب امہج رفامےت ںیہ ہک ریغب رتسہ ےک امنز ادا رکان ادا ںیک اس فتق آپ ےک افر وطاػ رکےن فاولں ےک درایمؿ وکیئ آڑ ہن یھت۔ اام

 ہکم یک وصختیص ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب رججی، ریثک انب ریثک نب بلطم نب ایب فاہع ، رضحت بلطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   باب

 وطاػ ےک دعب دفاگہن ادا رکان۔

     1116    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عنزو بً عبذاہلل، ونیع، محنذ بً ثابت، عنزو بً دیيار، حرضت ابً عنز :  راوی

ًُ َعِبٔذ اہللٔ ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ ثَابٕٔت اِلَعِبذٔیِّ َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ  َقا

َّی َرِنَعَتئِن قَ  َه َقٔذَو َؾَلاَف بٔاِلبَِیٔت َسِبّعا ثُهَّ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ِيَذ اِلَنَكاؤ ثُهَّ اَل َونٔیْع َيِعىٔی عٔ عَُنَز أَ

َؿا ََٔی الؼَّ َد إ  َِخَ

یلع نب دمحم، رمعف نب دبع اہلل، فعیک، دمحم نب تبن ، رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

اقمؾ اربا،می ےک اپس دفاگہن ادا  فملس رشتفی الےئ افر تیب اہلل ےک رگد است رکچ اگلےئ رھپ دف رںیتعک ادا ںیک )فعیک ےتہک ںیہ ہک

 ایک( رھپ اعنصء یک رطػ ےلکن ۔



 

 

 یلع نب دمحم، رمعف نب دبعاہلل، فعیک، دمحم نب تبن ، رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اػ ےک دعب دفاگہن ادا رکان۔وط

     1117    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عباض بً عثناٌ، ولیذ بً مشله، مالک بً اىص، جعَف بً محنذ، حرضت جابز :  راوی

ًُ ُمِشلٕٔه عَ  ثََيا اِلَولٔیُذ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ٌَ الذِّ ًُ عُِثَنا ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِعََفٔ بِ ًٔ أَىَٕص َع ًِ َمالٔٔک بِ

ًِ كََوأف اِلبَِیٔت أَتَی َمَكاَو إٔبَِزاصٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ٔم ا َُفَؽَ َرُسوُل اہللٔ َػل طُ َلنَّ
َّ ٕ أَى یَه َؾَكاَل عَُنزُ یَا َرُسوَل اہللٔ َصَذا َجابٔز

ٔ َمَكاُو أَبٔييَ  ًّی َقاَل اِلَولٔیُذ َؾُكِلُت ل ًِ َمَكاؤ إٔبَِزاصٔیَه ُمَؼل خُٔذوا ٔم
أََصا ا إٔبَِزاصٔیَه الَّٔذی َقاَل اہللُ ُسِبَحاىَطُ َواتَّ َنالٕٔک َصَهَذا ََقَ

ًّی َقاَل َنَعِه  ًِ َمَكاؤ إٔبَِزاصٔیَه ُمَؼل خُٔذوا ٔم
 َواتَّ

 نب دمحم، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک بج رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابعس نب امثعؿ، فدیل نب ملسم، امکل نب اسن، رفعج

تیب اہلل ےک وطاػ ےس افرغ وہےئ وت اقمؾ اربا،می ںیم آےئ۔ رضحت رمعےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ہی امہرے فادل اربا،می 
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ّ
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اھ اھت۔ رفامای یج اہں رافی فدیل ےتہک ںیہ ںیم ےن اےنپ ااتسذ امکل ےس اہک ہک ف

 ۔

 ، امکل نب اسن، رفعج نب دمحم، رضحت اجربابعس نب امثعؿ، فدیل نب ملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امیبر نکار وہ رک وطاػ رکاتکس ےہ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 امیبر نکار وہ رک وطاػ رکاتکس ےہ۔

     1118    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، معلی بً ميؼور، اسحل بً ميؼور، احنذ بً سياٌ، عبذالزحنً بً مہذی، مالک بً  :  راوی

 اىص، محنذ بً عبذالزحنً، حرضت او سلنہ

ثََيا إِٔسحَ  ًُ َمِيُؼوٕر ح و َحذَّ َّی بِ ثََيا ُمَعل ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا َعِبُذ َحذَّ ََ َحذَّ ٌٕ َقا ًُ ٔسَيا ًُ َمِيُؼوٕر َوأَِحَنُذ بِ ُل بِ

ًِ رُعِ  ًٔ ىَِوَؾٕل َع ًٔ بِ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ََ َحذَّ ًُ َمِضٔذٓیٕ َقا ًٔ ابِ ًِ أُوِّ الزَِّحَن ًِ َزیَِيَب َع َوَة َع

 َ ََّضا َمزَٔؿِت َؾأ أَیِ َسَلَنَة أَى ًِ َوَرأئ اليَّأض َوهَٔی َرانَٔبْة َقاَلِت َُفَ ٌِ َتُلوَف ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ ُت َمَزَصا َرُسوُل اہللٔ َػل

ورٔ َونَٔتإب َمِشُلوٕر َقا أُ َواللُّ ََٔی اِلبَِیٔت َوصَُو َيرِقَ ِّی إ َه ُيَؼل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ابًِ َماَجَة َصَذا َحٔذیُث أَبٔی بَِْکٕ  َل َرُسوَل اہللٔ َػل

ی نب وصنمر، ااحسؼ نب وصنمر، ادمح نب انسؿ، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، دمحم نب دبعارلنمح، 

ضعل

اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 ہک نکار وہ رک ولوگں ےک  ےھچی رضحت اؾ ہملس رفام  ںیہ ہک فہ امیبر وہںیئگ وت رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہ ںی مکح رفامای

ےس وطاػ رکںی۔ رفام  ںیہ رھپ ںیم ےن داھکی ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل یک رطػ ہنم رکےک امنز ادا رکرےہ 

و ٍر التفت رفام رےہ ںیہ ۔ ُ
ط
ْ
َص
ض

 
ٍ
 ب
َ

ت

ِ
ک
َ
و ِر ف
ُ
ّ
لط
ا
َ
 ںیہ افر اس ںیم ف

ی نب وصنم :  رافی

ضعل

ر، اقحس نب وصنمر، ادمح نب انسؿ، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، دمحم نب اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 دبعارلنمح، رضحت اؾ ہملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتلمؾ اک ایبؿ ۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زتلمؾ اک ایبؿ ۔

     1119    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عبذالززام، مثىی بً ػباح، عنزو بً طعیب :  راوی

ثَىٔ  بَّاحٔ َيُكوُل َحذَّ ًَ الؼَّ أم َقاَل َسنِٔعُت اِلُنَثىَّی بِ ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ُطَعِیٕب عَ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ ی َعِنزُو بِ

ٔ اِکَهِعَبةٔ  ِبٔع َرَنِعَيا فٔی دُبُز ًِ الشَّ غَِيا ٔم ا َُفَ ًٔ َعِنزٕو َؾَلنَّ ٔ َقاَل كُِؿُت َمَع َعِبٔذ اہللٔ بِ ظ ًِ َجذِّ ًِ اليَّارٔ  َع ََ ىََتَعوَّذُ بٔاہللٔ ٔم َؾُكِلُت أَ

ًِ اليَّارٔ َقاَل ثُهَّ َمَضی َؾاِسَتَلَه  ُظ إَٔلِیطٔ َقاَل أَعُوذُ بٔاہللٔ ٔم ذَّ َْ ٔ َواِلَبأب َؾأَِلَؼَل َػِذَرُظ َویََذیِطٔ َو ًَ ثُهَّ َقاَو بَيَِن اِلَحَحز الزُِّن

َه َيِؿَعلُ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ثُهَّ َقاَل َصهََذا َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل

ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےک اس ھت وطاػ ایک بج مہ است  دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ینثم نب ابصح، رمعف نب بیعش ےتہک ںیہ ہک ںیم

رکچفں ےس افرغ وہےئ وت مہ ےن ہبعک ےک  ےھچی دفاگہن ادا ایک ںیم ےن رعض ایک۔ رفامےت ںیہ رھپ رضحت دبعاہلل نب رمع ےلچ افر رجح 

ونں اہ ھت افر ر رار اس ےک اس ھت اٹمچدےیئ انکد اک االتسؾ ایک رھپ رجح انکد افر ابب ہبعک ےک درایمؿ ڑھکے وہےئ افر اانپ ہنیس افر دف

 رھپ رفامای ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ان ے یہ رکےت داھکی۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ینثم نب ابصح، رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہضئ وطاػ ےک العفہ ابیق انمکس جح ادا رکے۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وطاػ ےک العفہ ابیق انمکس جح ادا رکے۔



 

 

     1120    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 یذہ عائظہابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذالزحنً بً قاسه، س :  راوی

ًِ َعِبٔذ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ اِلَكأسٔه َع ًٔ بِ الزَِّحَن

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ِجَيا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ُت َعائَٔظَة َقاَلِت َِخَ ـِ َف حٔ ًِ ََسٔ یّبا ٔم َف أَِو ََقٔ ا ُنيَّا برَٔسٔ ََّ اِلَحخَّ َؾَلنَّ ٔ ََ ىَزَی إ َه  َسلَّ

َه َوأَىَا أَبِکٔی َؾَكاَل َما َلٔک أََنٔؿِشٔت ُقِلُت َنَعِه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َل َعلَیَّ َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ٌَّ َصَذا أَِمْز َنتََبطُ اہللَُؾَذ ٔ  َعلَی َقاَل إ

َّی اہللُ ی َرُسوُل اہللٔ َػل ََ َتُلوفٔی بٔاِلبَِیٔت َقاَلِت َوَؿهَّ  ٌِ ًِ نَٔشائٔطٔ بََيأت آَدَو َؾاِقٔضی اِلَنَيأسَک کُلََّضا غَيَِر أَ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع

 بٔاِلَبرَقٔ 

ہ اعہشئ رفام  ںیہ مہ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح نب اقمس، دیس

اس ھت ںیلکن امہرا جح یہ اک ارادہ اھت بج اقمؾ رسػ ای اس ےک رقبی ےچنہپ وت ےھجم ضیح آےن اگل۔ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

۔ ںیم ےن رعض ایک یج اہں ہی ارم اہلل اعتیل ےن ریمے اپس رشتفی الےئ وت ںیم رف ریہ یھت۔ رفامای ںیہمت ایک وہا ایک ضیح آراہ ےہ

آدؾ یک ویٹیبں ےئلیک دقمر رفام دای ےہ )ینعی اایتخر ہ ںی ےہ اس ےئل رپاشیؿ وہےن یک رضفرت ہ ںی( مت امتؾ اراکؿ ادا رکف اہتبل تیب 

 ات یک رطػ ےس اگےئ رقابؿ یک۔اہلل اک وطاػ ث  رکف رفام  ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج رہطم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح نب اقمس، دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح رفمد اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ۔ جح رفمد اک ایبؿ

     1121    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ہظاو بً عنار، ابومؼعب، مالک بً اىص، عبذالزحنً بً قاسه، او النوميين سیذہ عائظہ :  راوی

ثَىٔی َعِبُذ  ًُ أَىَٕص َحذَّ ثََيا َمالُٔک بِ ََ َحذَّ إر َوأَبُو ُمِؼَعٕب َقا ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َعائَٔظَة  َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًُ اِلَكأسٔه َع ًٔ بِ الزَِّحَن

َد اِلَحخَّ  َه أَُِفَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  أَ

اشہؾ نب امعر، اوببعصم، امکل نب اسن، دبعارلنمح نب اقمس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  ےن جح رفمد ایک۔ جح رفمد ہی ےہ ہک رصػ جح یک تین ےس ارحاؾ ابدنےھ۔فآہل فملس

 اشہؾ نب امعر، اوببعصم، امکل نب اسن، دبعارلنمح نب اقمس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿجح اک  :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ ۔

     1122    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابومؼعب، مالک بً اىص، ابواسود، محنذ بً عبذالزحنً بً ىوؾل، رعوہ بً زبير، او النوميين حرضت عائظہ :  راوی

ًِ أَبٔی ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب َحذَّ ًٔ  َحذَّ َوَة بِ ٔ رُعِ ٌَ یَتامّٔی فٔی حِٔحز ًٔ ىَِوَؾٕل َوکَا ًٔ بِ ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ٔذ بِ ٔ ُمَحنَّ اِْلَِسَود

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َعائَٔظَة أُوِّ اِلُنِدٔمئيَن أَ ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ٔ َع َد اِلَحخَّ الزُّبَيِر َه أَُِفَ
 َوَسلَّ

اوببعصم، امکل نب اسن، اوبانکد، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح رفمد ایک۔

 اعہشئ اوببعصم، امکل نب اسن، اوبانکد، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ ۔

     1123    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نذ، حرضت جابزہظاو بً عنار، عبذالعزیز، حاته بً اسناعیل، جعَف بً مح :  راوی

 ًٔ ًِ َجِعََفٔ بِ ًُ إِٔسَنٔعیَل َع َراَوِردٔیُّ َوَحاتُٔه بِ ٔ الذَّ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَّ  َحذَّ ٕ أَ ًِ َجابٔز ًِ أَبٔیطٔ َع ٕذ َع ُمَحنَّ

َد اِلَحخَّ  َه أَُِفَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوَل اہللٔ َػل

 امعر، دبعازعلزی، احمت نب اامسلیع، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح اشہؾ نب

 رفمد ایک۔

 اشہؾ نب امعر، دبعازعلزی، احمت نب اامسلیع، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ ۔

     1124    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، قاسه بً عبذاہلل، محنذ بً ميهذر، حرضت جابز :  راوی

 ًُ ثََيا اِلَكأسُه بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی اہللُ َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٕ أَ ًِ َجابٔز ًٔ اِلُنِيهَٔذرٔ َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ َعِبذٔ اہللٔ اِلُعَنزٔیُّ َع

ٌَ أَُِفَدُوا اِلَحخَّ   َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوأَبَا بَِْکٕ َوعَُنزَ َوعُِثَنا

ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ف اشہؾ نب امعر، اقمس نب دبع اہلل، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ 



 

 

 رمع ف امثعؿ ےن جح رفمد ایک۔

 اشہؾ نب امعر، اقمس نب دبعاہلل، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکان۔ جح افر رمعہ ںیم رقآؿ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ںیم رقآؿ رکان۔

     1125    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی، عبذاَعلی بً عبذاَعلی، یحٌٰی بً ابی اسحل، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ثََيا َعبِ  ِٔمُّ َحذَّ ـَ ًُ َعلٓٔیٕ اِلَحِض ثََيا َنَِصُ بِ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َحذَّ ًِ أَىَٔص بِ ًُ أَبٔی إِٔسَحَل َع ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َعِبذٔ اِْلَِعلَی َحذَّ ُذ اِْلَِعلَی بِ

ََٔی َمهََّة َؾَشنِٔعُتُط َيُكوُل َلبَِّیَک عُِنَزّة َوحٔحَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ ِجَيا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل  ّة َِخَ

 نب دبعاالیلع، ٰییحی نب ایب ااحسؼ ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک مہ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصن نب یلع، دبعاالیلع

ً ینعی آپ ےن جح رقاؿ ایک

ت

َا
ّ
  
ِة

َ
ًة ف

َ

ز
ْ
 ُغ
َ
ک
ْ
َّن 
 ۔ےک اس ھت ےکم یک رطػ ےلکن ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس لَب 

 االیلع نب دبعاالیلع، ٰییحی نب ایب اقحس، رضحت اسن نب امکلرصن نب یلع، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ںیم رقآؿ رکان۔



 

 

     1126    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نَص بً علی، عبذالوہاب، حنیذ، حرضت اىص :  راوی

َّی اہللُ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَىَٕص أَ ثََيا حَُنِیْذ َع ثََيا َعِبُذ اِلَوصَّأب َحذَّ ًُ َعلٓٔیٕ َحذَّ ثََيا َنَِصُ بِ َه َقاَل َلبَِّیَک بُٔعِنَزةٕ َحذَّ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 َوحٔحَّةٕ 

۔رصن نب یلع، دبعاولاہب، دیمح،  ٍ

ت

َا
ّ
  
ِة

َ
ٍة ف
َ
ْرز
ُم
ع
ِ
ئ 

 
َ
ک
ْ
َب َّن 
ل
 رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 رصن نب یلع، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہ ںیم رقآؿ رکان۔جح افر رمع

     1127    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذہ بً ابی لبابہ، ابووائل، طكیل بً سلنہ، حرضت ػيی  :  راوی

 بً معبذ

 ًُ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوصَٔظاُو بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ أَبٔی لَُبابََة َقاَل َسنِٔعُت أَبَا  َحذَّ ًِ َعِبَذَة بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ إر َقا َعنَّ

 َ ا َؾأَِسَلِنُت َؾأ اىٔیًّ ًَ َمِعَبٕذ َيُكوُل ُنِيُت َرُجَّل َنَِصَ َيیَّ بِ ًَ َسَلَنَة َيُكوُل َسنِٔعُت الؼُّ ٔ صَِلِلُت بٔاِلَحخِّ َوائٕٔل َطكٔیَل بِ َواِلُعِنزَة

ََ َلَضَذ  ٌَ َوأَىَا أُصٔلُّ بٔضَٔنا َجنٔیّعا بٔاِلَكادٔٔسیَّةٔ َؾَكا ًُ ُػوَحا ًُ َربٔیَعَة َوَزیُِذ بِ ٌُ بِ ََّنا َؾَشنَٔعىٔی َسِلَنا ٔ َؾَهأَى ًِ َبٔعيرٔظ ا أََؿلُّ ٔم

ا ًٔ اِلَخلَّ ُت َذلَٔک َلطُ َؾأَِقَبَل َعَلِیضَٔنا َؾََلَمُضَنا ثُهَّ أَِقَبَل َعلَیَّ َؾَكاَل َحَنََل َعلَیَّ َجَبَّل بٔکَلَٔنتٔضَٔنا َؾَكٔذِمُت َعلَی عَُنَز بِ ٔب َؾَذَِّکِ

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه صُٔذیَت لُٔشئَّة الئَّيیِّ َػل یْل َقاَل صَٔظاْو فٔی َحٔذیثٔطٔ َقاَل َطكٔ  صُٔذیَت لُٔشيَّةٔ الئَّيیِّ َػل

ثََيا َونٔیْع َوأَبُو ُمَع  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
وْم َنِشأَلُُط َعِيُط َحذَّ ثََيا َؾَهثٔيّرا َما َذَصِبُت أَىَا َوَمرِسُ أَی َيِعلَی َقالُوا َحذَّ َْ اؤیََة َو



 

 

ًٔ َمِعَبٕذ َقاَل ُنِيُت َحٔذیَث َعِضذٕ  َيیِّ بِ ًِ الؼُّ ًِ َطكٔیٕل َع ٌِ أَِجَتضَٔذ َؾأَصَِلِلُت  اِْلَِعَنُع َع ٕة َؾأَِسَلِنُت َؾَلِه آُل أَ اىٔیَّ بَٔيَِصَ

 بٔاِلَحخِّ َواِلُعِنَزةٔ َؾَذَِّکَ ىَِحَوظُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعہ نب ایب ابلہب، اوبفالئ، قیقش نب ہملس، رضحت یبص نب دبعم ےتہک ںیہ ہک ںیم 

 ےن االسؾ وبقؽ ایک افر جح افر رمعہ دفونں اک ارحاؾ ابدناھ۔ املسؿ نب رہعیب افر زدی نب وصاحؿ ےن ےھجم اقد ہی ںیم رصناین اھت رھپ ںیم

ٍ ےتہک( انس وت ک ےن ےگل ہی وت اےنپ افٹن 

ت

َا
ّ
  
ِة

َ
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ےس ڑبھ رک رمگاہ افر جح افر رمعہ دفونں اک ااھٹک ارحاؾ ابدناھ )مہ االہؽ رکےت لَب 

داؿ ےہ اوہنں ےن ہی ابت ہہک رک ریمے افرپ اہپڑ الد دای رھپ ںیم رضحت رمع یک دخث  ںیم احرض وہا افر اؿ ےس ہی ابت رعض ان

یک۔ رضحت رمعاؿ دفونں یک رطػ وتمہج وہےئ افر اؿ وک المث  یک رھپ ریمی رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای اہمتری یبن یلص اہلل ہیلع 

امنہیئ رک دی یئگ اہمتری یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس یک رطػ رامنہ رک دی یئگ۔ قیقش ےتہک ںیہ ہک فآہل فملس یک تنس یک رطػ ر

ںیم افر رسمفؼ تہب رمہبت ےئگ افر یبص ےس ہی دحثی وپیھچ۔ رضحت یبص نب دبعم رفامےت ںیہ ہک ںیم رصناتین وک وھچڑ رک این این 

 یک افر ںیم جح افر رمعہ دفونں اک ااھٹک ارحاؾ ابدناھ آےگ ایس رطح ایبؿ ایک ح ےس یلہپ املسمؿ وہا اھت ںیم ےن وکشش ںیم وکاتیہ ہ ںی

 دحثی ںیم سگرا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعہ نب ایب ابلہب، اوبفالئ، قیقش نب ہملس، رضحت یبص نب دبعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح افر رمعہ ںیم رقآؿ رکان۔

     1128    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ححاد، حشً بً سعذ، حرضت ابً عباض :  راوی

ثََيا ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌَّ  َحذَّ بََرنٔی أَبُو كَِلَحَة أَ ِْ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًٔ َسِعٕذ َع ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ثََيا َححَّاْد َع أَبُو ُمَعاؤیََة َحذَّ

ٌَ اِلَحخَّ َواِلُعِنَزةَ  َه ََقَ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوَل اہللٔ َػل



 

 

 رضحت اوب،ہحل ےن ےھجم اتبای ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلع نب دمحم، اجحج، نسح نب دعس، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک

 ےن جح افر رمعہ اک اکی اس ھت ارحاؾ ابدنھ رک جح رقاؿ ایک۔

 یلع نب دمحم، اجحج، نسح نب دعس، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح رقاؿ رکےن فاےل اک وطاػ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رقاؿ رکےن فاےل اک وطاػ ۔

     1129    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، یحٌٰی بً حارث، غیَلٌ بً جامع، لیث، علاء، كاؤض، محاہذ، حرضت جابز بً  :  راوی

 ً عنز اور ابً عباضعبذاہلل، اب

ثَيَ  ًٔ َحارٕٔث اِلُنَحارٔبٔیُّ َحذَّ ًُ َيِعلَی بِ ثََيا َیِحٌَی بِ
ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًٔ َجأمٕع َع ٌَ بِ ًِ غَِیََل ا أَبٔی َع

ًٔ َعِبٔذ اہللٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًِ َعَلإئ َوكَاُوٕض َوُمَحاصٕٔذ َع َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َلِه َلِیٕث َع ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًٔ عَُنَز َوابِ  َوابِ

ََّ كََواّؾا َواحّٔذا ٔ ـِ صَُو َوأَِػَحابُُط لُٔعِنزَتٔضِٔه َوَححَّتٔضِٔه حٔيَن َقٔذُموا إ  َیُل

، اطؤس، اجمدہ، رضحت اجرب نب دبع اہلل، انب رمع افر انب ابعس دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ٰییحی نب احرث، الیغؿ نب اجعم،  ثی، اطعء

ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب )ریض اہلل اعتیل مہنع( ہکم آےئ وت جح 

 افر رمعہ ےئلیک بس ےن اکی یہ وطاػ ایک۔

 نب احرث، الیغؿ نب اجعم،  ثی، اطعء، اطؤس، اجمدہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل، انب رمع افر انب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ٰییحی :  رافی

 ابعس



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رقاؿ رکےن فاےل اک وطاػ ۔

     1130    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہياد بً َسی، عبثہ بً قاسه، اطعث، ابوزبير، جابز :  راوی

 ٌَّ ٕ أَ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًِ أَِطَعَث َع ًُ اِلَكأسٔه َع ثََيا َعِبثَرُ بِ ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ َوَسلََّه   الئَّيیَّ َػل

 كَاَف لِٔلَحخِّ َواِلُعِنَزةٔ كََواّؾا َواحّٔذا

ہ نب اقمس، اثعش، اوبزریب، اجرب رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح افر رمعہ ےئلیک اکی یہ وطاػ ایک

 

 ن
 ۔انہد نب رسی، عب

ہ نب اقمس، اثعش، اوبزریب، اجرب :  رافی

 

 ن
 انہد نب رسی، عب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رقاؿ رکےن فاےل اک وطاػ ۔

     1131    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، مشله بً ْالذ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

 َ ًِ ى ًُ عَُنَز َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ الٕٔذ الزَّىِطٔیُّ َحذَّ َْ  ًُ ثََيا ُمِشلُٔه بِ
إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ َُّط َقٔذَو َقارٔىّا َحذَّ ًٔ عَُنَز أَى ًِ ابِ اؾٕٔع َع

َؿا َواِلَنزَِوةٔ ثُهَّ َقاَل َصهَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَلاَف بٔاِلبَِیٔت َسِبّعا َوَسَعی بَيَِن الؼَّ  َذا َؾَعَل َرُسوُل اہللٔ َػل



 

 

اشہؾ نب امعر، ملسم نب اخدل،  دیب اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع جح رقاؿ اک ارحاؾ ابدنھ رک آےئ وت تیب اہلل ےک رگد است رکچ 

  فآہل فملس ےن ااسی یہ ایک۔اگلےئ افر افص ف رمفہ ےک درایمؿ یعس یک رھپ رفامای ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اشہؾ نب امعر، ملسم نب اخدل،  دیباہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رقاؿ رکےن فاےل اک وطاػ ۔

     1132    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 مَحز بً سلنہ، عبذالعزیز بً محنذ، عبیذاہلل، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٔ عُ  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ َسَلَنَة َحذَّ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ ٌَّ َرُسوَحذَّ َّی اہللُ َنَز أَ َل اہللٔ َػل

َّی َيِكٔضَی  َو بٔاِلَحخِّ َواِلُعِنَزةٔ َنفَی َلُضَنا كََواْف َواحْٔذ َوَلِه َیحٔلَّ َحً ًِ أَِْحَ  َححَّطُ َوَیٔحلَّ ٔمِيُضَنا َجنٔیّعاَعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َم

اتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج جح رحمز نب ہملس، دبعازعلزی نب دمحم،  دیب اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےس رف

ہ افر رمعہ اک ارحاؾ ابدنےھ وت دفونں ےئلیک اکی یہ وطاػ اکیف ےہ افر فہ بج کت جح وپرا ہن رکےل الحؽ ہن وہاگ افر جح ےک دعب جح افر رمع

 دفونں ےک ارحاؾ ےس الحؽ وہاگ۔

 ،  دیباہلل، انعف، رضحت انب رمعرحمز نب ہملس، دبعازعلزی نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح عتمت اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 جح عتمت اک ایبؿ۔

     1133    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ی طيبہ، محنذ بً مؼعب، عبذالزحنً بً ابزاہیه، حرضت عنز بً ْلابابوبْک بً اب :  راوی

ًُ إٔبَِزا ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًُ ُمِؼَعٕب ح و َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َمِظئیُّ َيِعىٔی دَُحامِیّ َحذَّ صٔیَه الذِّ

ًُ ُمِش  ثََيا اِلَولٔیُذ بِ ًُ َعبَّإض َحذَّ ثََيا ابِ َمُة َحذَّ ثَىٔی عِْٔکٔ ًُ أَبٔی َنثٔيرٕ َحذَّ ثَىٔی َیِحٌَی بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحذَّ
ََ َحذَّ ثَىٔی لٕٔه َقا َحذَّ

َه َيُكوُل َوصَُو بٔاِلَعكٔیٔل أَتَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ أب َقاَل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًُ اِلَخلَّ ِّی َؾَكاَل َػلِّ فٔی َصَذا عَُنزُ بِ ًِ َرب انٔی إٓت ٔم

ِؿُى لُٔذَحِیٕه  ٕة َواللَّ  اِلَوادٔی اِلُنَباَرٔک َوُقِل عُِنزَْة فٔی َححَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب بعصم، دبعارلنمح نب اربا،می، رضحت رمع نب اطخب ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فاہجحل ےک دونں ںیم وت آپ ےن اس اممتعن ہن رفامیئ افر ہن رقآؿ ںیم اس اک خسن ارتا نکیل اکی صخش ےن اینپ راےئ فآہل فملس ےس انس ذ

ےس وج اچاہ اس ابرے ںیم اہک۔ آپ رفامےت ےھت بج ہک قیقع ںیم ےھت ہک ریمے اپس اکی آےن فاال )رفہتش( آای ریمے رب ےک 

میح ینعی دبعارلنمح نب اربا،می دیقشم یک ےہ۔ اہں ےس افر اہک امنز زپوھ اس ابمرک فادی ںیم
ُ
 افر ہہک رمعہ ےہ جح ںیم۔ ہی ابت د

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب بعصم، دبعارلنمح نب اربا،می، رضحت رمع نب اطخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿجح :   ابب

 جح عتمت اک ایبؿ۔

     1134    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، مشعز، عبذالنلک بً میرسہ، كاؤض، حرضت َساقہ بً جعظه :  راوی

ٕذ  ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ كَاُوٕض َع َة َع ًٔ َمِیرَسَ ًِ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک بِ ٕ َع ًِ ٔمِشَعز ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ َقا



 

 

ٔليّبا فٔی َصَذا اِلَوادٔی َؾَكاَل أَ  َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ًٔ ُجِعُظٕه َقاَل َقاَو َرُسوُل اہللٔ َػل اَقَة بِ َلِت َُسَ َْ ٌَّ اِلُعِنَزَة َقِذ َد ٔ فٔی  ََ إ

ََٔی یَِوؤ اِلكَٔیاَمةٔ   اِلَحخِّ إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، دبعاکلمل نب رسیمہ، اطؤس، رضحت رساہق نب مشعج ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص 

ونس رمعہ جح ںیم دالخ وہایگ ات  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فادی ںیم ڑھکے وہ رک ہبطخ اراشد رفامای اس )ہبطخ( ںیم اراشد رفامای وغر ےس

 رفز ایقث ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، دبعاکلمل نب رسیمہ، اطؤس، رضحت رساہق نب مشعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ۔جح عتمت اک

     1135    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابواسامہ، ْحیزی، ابی عَلء، یزیذ بً طخير، حرضت مْف بً عبذاہلل بً طخير :  راوی

ًِ أَبٔی الِ  ًِ اِلُحَزیِزٔیِّ َع ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َحذَّ ٔف بِ ِّ َْ ًِ أَْٔیطٔ ُم ٔ َع ير خِّ ًٔ الظِّ َعََلٔئ َیزٔیَذ بِ

ٌِ یَِيَؿَعَک بٔطٔ  ثَُک َحٔذیّثا َلَعلَّ اہللَ أَ ِّی أَُحذِّ ٔن ًُ اِلُحَؼئِن إ ٌُ بِ ٔ َقاَل َقاَل َٔی عِٔنَزا ير خِّ ًٔ الظِّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ بِ َبِعَذ اِلَیِوؤ اِعَلِه أَ

َّی  ٔة َؾَلِه یَِيَط َعِيُط َرُس َػل ًِ ذٔی اِلحٔحَّ ًِ أَصِلٔطٔ فٔی اِلَعَِشٔ ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقِذ اِعَتَنَز كَائَٔؿْة ٔم وُل اہللٔ َػل

ٌِ َيكُ   وَل َوَلِه َیِيزِٔل َنِشُخُط َقاَل فٔی َذلَٔک َبِعُذ َرُجْل بَٔزأِیٔطٔ َما َطاَئ أَ

یلع نب دمحم، اوبااسہم، رحریی، ایب العء، زیدی نب ریخش، رضحت رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش رفامےت ںیہ ہک رضحت رمعاؿ نب ،نیص ےن 

ےھجم رفامای ہک ںیم ںیہمت دحثی انسات وہں اشدی اہلل اعتیل آج یک دعب ںیہمت اس دحثی ےک ذرہعی عفن اطع رفامںیئ۔ اجؿ ول ہک رنکؽ 

  ہیلع فآہل فملس ےک دنچ رھگ فاولں ےن ذی اہجحل ےک دس دونں ںیم رمعہ ایک۔اہلل یلص اہلل



 

 

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، رحریی، ایب العء، زیدی نب ریخش، رضحت رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح عتمت اک ایبؿ۔

     1136    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً بظار، محنذ بً جعَف، ح، نَص بً علی، طعبہ، حهه، عنارہ بً عنير، ابزاہیه بً  :  راوی

 موسٰی اطعزی، حرضت ابوموسی اطعزی

ثََيا أَبُو بَِْکٔ  ًُ َعلٓٔیٕ َحذَّ ثََيا َنَِصُ بِ ًُ َجِعََفٕ ح و َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ إر َقا ًُ َبظَّ ُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثَىٔی   بِ ِٔمُّ َحذَّ ـَ اِلَحِض

 ٔ ًٔ أَب ًِ إٔبَِزاصٔیَه بِ ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًِ عَُناَرَة بِ ًِ اِلَحَهٔه َع ثََيا ُطِعَبُة َع ََ َحذَّ ٌَ يُِؿًٔی أَبٔی َقا َّطُ کَا ًِ أَبٔی ُموَسی اِْلَِطَعزٔیِّ أَى ی ُموَسی َع

ََ َتِذرٔی َما أَِحَذَث أَٔميرُ اِلُنِدٔمئيَن فٔی ا ََّک  َّی َلكٔيُتطُ بٔاِلُنِتَعةٔ َؾَكاَل َلطُ َرُجْل ُرَویَِذَک َبِعَف ُؾتَِیاَک َؾإٔى ليُُّشٔک َبِعَذَک َحً

ٌِ یََو َبِعُذ َؾَشأَِلُتطُ َؾَكاَل عُنَ  صُِت أَ َه َؾَعَلطُ َوأَِػَحابُُط َوَکٔهىِّی َِّکٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَّ زُ َقِذ َعلِٔنُت أَ ٔ وا بٔض لُّ

ُ ُرُؤُسُضِه  ُْ ٌَ بٔاِلَحخِّ َتِك  ُمِعزٔٔسيَن َتِحَت اِْلََرأک ثُهَّ یَزُوحُو

نب رفعج، ح، رصن نب یلع، ہبعش، مکح، امعرہ نب ریمع، اربا،می نب ومٰیس ارعشی، رضحت اوبومیس  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اشبر، دمحم

ارعشی جح عتمت ےک وجاز اک وتفی دای رکےت ےھت۔ یسک ےن اؿ ےس اہک اےنپ ضعب وتفے وھچڑ دےئجی۔ آپ وک اشدی ولعمؾ ہ ںی ہک 

 ااماؾ اجری ےئک ںیہ۔ اوبومیس ےن اہک ںیم اس ےک دعب رمع ےس الم اریماوملنینم )رمع( ےن آپ یک الیملع ںیم جح ےک ابرے ںیم ےئن

افر اؿ ےس وپاھچ اوہنں ےن اہک ںیم اجاتن وہں ہک عتمت یبن افر آپ ےک ااحصب ےن ایک ےہ نکیل ےھجم ربا ولعمؾ وہا ہک ولگ وعروتں 

 احؽ( اپین کپٹ راہ وہ۔ےس امجع رکںی ولیپ ےک درتخ ےک اسےئ ںیم رھپ جح وک اجںیئ افر اؿ ےک رسفں ےس )ات

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ح، رصن نب یلع، ہبعش، مکح، امعرہ نب ریمع، اربا،می نب ومٰیس ارعشی، رضحت  :  رافی

 اوبومیس ارعشی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارحاؾ خسف رکان۔ جح اک

 جح اک ایبؿ :   ابب

 جح اک ارحاؾ خسف رکان۔

     1137    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، ولیذ بً مشله، اوزاعی، علاء، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

َمِظ  ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًٔ َعِبذٔ اہللٔ َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًِ َعَلإئ َع ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع
ًُ ُمِشلٕٔه َحذَّ ثََيا اِلَولٔیُذ بِ ئیُّ َحذَّ

ََ ىَِخلُٔلُط بُٔعِنَزةٕ َؾَكذٔ  الّٔؼا  َْ َه بٔاِلَحخِّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ ِمَيا َمهََّة ْٔلَ َقاَل أَصَِلِلَيا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ٌَ ٔم َلِو َْ ِربَٔع َلَیإل 

َّی اہللُ َؿا َواِلَنزَِوةٔ أََمَزىَا َرُسوُل اہللٔ َػل ا كُِؿَيا بٔاِلبَِیٔت َوَسَعِيَيا بَيَِن الؼَّ ٌِ ذٔی اِلٔححَّةٔ َؾَلنَّ ٌِ ىَِحَعَلَضا عُِنَزّة َوأَ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ

ََٔی اليَِّشأئ َؾُكِلَيا َما بَِييَ  ُ َمئیًّا َؾَكاَل َرُسوُل ىَٔحلَّ إ ُْ ُد إَٔلِیَضا َوَمَذانٔيرُىَا َتِك ِنْص َؾَيَِخُ َْ  ََّ ٔ َؾَة إ َيا َلِیَص بَِيَيَيا َوبَيَِن رَعَ

اقَ  ََ اِلَضِذُی َْلَِحَلِلُت َؾَكاَل َُسَ ِّی َْلَبَزُُّنِه َوأَِػَذُقهُِه َوَلِو ٔن َه إ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًُ اہللٔ َػل َمالٕٔک أَُمِتَعتَُيا صَٔذظٔ لَٔعأمَيا  ُة بِ

ََ بَِل ْٔلَبَٔذ اِْلَبَذٔ   َصَذا أَِو ْٔلَبَٕذ َؾَكاَل 

دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، افزایع، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن یبن ےک اس ھت رصػ جح اک 

 ہکم ورکہم ںیم ےچنہپ بج ذفاہجحل یک اچر راںیت سگر  ںیک بت مہ ےن تیب اہلل اک وطاػ ارحاؾ ابدناھ رمعے وک اس ںیم اشلم ہ ںی ایک رھپ

 ایک افر یعس رکیل افص ف رمفہ ںیم وت یبن ےن مہ وک مکح دای ہک مہ اس ارحاؾ وک رمعہ ںیم دبؽ ڈاںیل افر الحؽ وہ رک اینپ ویبویں ےس  تبح

ابیق ںیہ وت مہ رعافت وک اس احؽ ںیم ںیلکن ےگ ہک امہری رشاگموہں ےس  رکںیل۔ مہ ےن رعض ایک ہک اب رعہف ںیم رصػ اپچن دؿ

ینم کپٹ ریہ وہی؟ یبن ےن رفامای ےب کش ںیم مت بس ےس زایدہ اپراس افر اچس وہں افر ارگ ریمے اس ھت دہی ہن وہ  وت ںیم یھب ارحاؾ 

ےئلیک ےہ ای ہشیمہ ےئلیک؟ آپ ےن رفامای ہ ںی! )ہکلب( وھکؽ ڈااتل۔ رساہق نب امکل ےن اس فتق رعض ایک ہک ہی ہعتم امہرے اس اسؽ 

 ہشیمہ ہشیمہ ےئلیک ےہ۔



 

 

 دبعارلنمح نب اربا،می، فدیل نب ملسم، افزایع، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿجح اک ایب :   ابب

 جح اک ارحاؾ خسف رکان۔

     1138    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، یزیذ بً ہاروٌ، یحٌٰی بً سعیذ، عنزہ، حرضت عائظہ :  راوی

ًِ َیِحٌَی بِ  ٌَ َع ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ِجَيا َمَع َرُسؤل َحذَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َِخَ ًِ َعِنَزَة َع ًٔ َسٔعیٕذ َع

َّی إَٔذا َقٔذِم  ََّ اِلَحخَّ َحً ٔ ََ ىَُزی إ ًِ ذٔی اِلَكِعَذةٔ  َه لَٔخِنٕص َبكٔيَن ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللٔ َػل َيا َوَدىَِوىَا أََمَز َرُسوُل اہللٔ َػل

ا اہللُ َعَلیِ  ٌَ َمَعُط صَِذْی َؾَلنَّ ًِ کَا ََّ َم ٔ ُضِه إ ٌِ َیٔحلَّ َؾَحلَّ اليَّاُض کُلُّ ًِ َمَعطُ َصِذْی أَ ًِ َلِه یَهُ ٌَ یَِوُو اليََِّحٔ دَُْٔل طٔ َوَسلََّه َم کَا

ًِ أَِزَو  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َع  أجطٔ َعَلِيَيا بَٔلِحٔه َبرَقٕ َؾكٔیَل ذَبََح َرُسوُل اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ، ٰییحی نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک مہ یبن اسیک ھت ےلکن بج ذدعقیہ ےک اپچن دؿ 

ابیق ےھت امہری تین ھچک ہن یھت امنکا جح ےک۔ بج مہ ہکم ےچنہپ ای ہکم ےک زندکی وت آپ ےن مکح دای ہک سج ےک اس ھت دہی ہن وہ فہ اانپ 

ؾ وھکؽ ڈاےل۔ بس ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ ڈاال رگم نج اسیک ھت دہی یھت اوہنں ےن ااسی ہن ایک۔ بج ویؾ ارحنل اک دؿ وہا وت آپ ارحا

 امہرے رقبی رشتفی الےئ اگےئ اک وگتش ےئل وہےئ۔ احصہب ےن اہک ہی اگےئ یبن ےن اینپ ویبیبں ےئلیک ذحب یک۔

 ٰییحی نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش، زیدی نب اہرفؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 جح اک ارحاؾ خسف رکان۔

     1139    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عیاغ، ابی اسحل، حرضت بزاء بً عازب محنذ بً ػباح، ابوبْک بً :  راوی

ًٔ َعازٕٔب  ًِ اِلبََرأئ بِ ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ًُ َعیَّإغ َع ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ بَّاحٔ َحذَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َد َعَلِيَيا َرُسوُل اہللٔ َحذَّ َقاَل َِخَ

ِم  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوأَِػَحابُُط َؾأَِْحَ َتهُِه عُِنَزّة َؾَكاَل اليَّاُض َیا َرُسوَل َػل ا َقٔذِمَيا َمهََّة َقاَل اِجَعلُوا حٔحَّ َيا بٔاِلَحخِّ َؾَلنَّ

دُّوا عَ  ـَ ىَِحَعلَُضا عُِنَزّة َقاَل اىُِوزُوا َما آُمزُُنِه بٔطٔ َؾاِؾَعلُوا َُفَ ِمَيا بٔاِلَحخِّ َؾهَِی ـٔ اہللٔ َقِذ أَِْحَ َب َؾاىَِلَلَل ثُهَّ َلِیطٔ اِلَكِوَل َؾَػ

َبطُ اہللُ َقاَل َوَما َٔی ـَ َبَک أَغِ ـَ ًِ أَغِ َب فٔی َوِجضٔطٔ َؾَكاَلِت َم ـَ أَِت اِلَػ ٌَ َُفَ َبا ـِ َل َعلَی َعائَٔظَة َغ َْ ُب َوأَىَا آُمزُ أَِمّزا  َد ـَ ََ أَغِ

 َؾََل أُِتَبعُ 

ب رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ افر آپ ےک احصہب امہرے اپس دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، ایب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعز

 رشتفی الےئ وت مہ ےن جح اک ارحؾ ابدناھ بج ہکم ےچنہپ وت آپ ےن رفامای اےنپ جح وک رمعہ انب ڈاول ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ!

وج مکح ںیم ںیہمت داتی اجؤں رکےت اجؤ۔ ولوگں ےن آپ یک مہ ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ اھت۔ اب مہ اےس رمعہ ےسیک انبںیئ رفامای د ےتھک اجؤ 

اس ابت وک وبقؽ ہن ایک وت آپ انراض وہ رک لچ دےیئ رھپ ہصغ یک احتل ںیم اعہشئ ےک اپس آےئ اوہنں ےن آپ ےک رہچہ اونر رپ ہصغ 

 آےئ ہکبج ںیم اکی ابت اک مکح دے ےک آتبر دھکی رک اہک ہک سج ےن آپ وک ہصغ دالای اہلل اےس ہصغ دالےئ۔ رفامای ےھجم ہصغ ویکں ہن

 راہ وہں افر ریما مکح امان ہ ںی اجراہ۔

 دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایعش، ایب اقحس، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 خسف رکان۔ جح اک ارحاؾ



 

 

     1140    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بْک بً ْلـ، ابوبَش، ابوعاػه، ابً جزیخ، ميؼور بً عبذالزحنً، ػؿیہ، حرضت اسناء بيت ابی بْک :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو َعأػٕه أَىَِبأَىَا ابِ ـٕ أَبُو بَِٔشٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا بَِْکُ بِ ًِ َحذَّ َة َع طٔ َػٔؿیَّ ًِ أُمِّ ًٔ َع ًُ َعِبذٔ الزَِّحَن بََرنٔی َمِيُؼوُر بِ ِْ ُجَزیِٕخ أَ

ٔميَن َؾَكاَل ال َه ُمَِحٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِجَيا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِسَناَئ بِٔئت أَبٔی بَِْکٕ َقاَلِت َِخَ ئَّيیُّ َػل

 ًِ ًِ َمعٔی صَ َم ًِ َمَعُط صَِذْی َؾِلَیِحلِٔل َقاَلِت َؾَلِه َیهُ ًِ َلِه َیهُ أمطٔ َوَم ٌَ َمَعُط صَِذْی َؾِلُیكِٔه َعلَی إِْٔحَ ٌَ کَا ِذْی َؾأَِحَلِلُت َوکَا

ٔ َؾَكاَل ُقومٔی َعىِّ  ََٔی الزُّبَيِر ٔ َصِذْی َؾَلِه َیٔحلَّ َؾَلبِٔشُت ثَٔیابٔی َؤجُِْت إ ٌِ أَثَٔب َعَلِیَک َمَع الزُّبَيِر  ی َؾُكِلُت أََتِخَشی أَ

رکب نب فلخ، اوبرشب، اوباعمص، انب رججی، وصنمر نب دبعارلنمح، ہیفص، رضحت اامسء تنب ایب رکب رفام  ںیہ ہک مہ اہلل ےک رنکؽ یلص 

امای سج ےک اپس دہی وہ وت فہ اےنپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھت ارحاؾ ابدنھ رک ےلکن اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

ارحاؾ رپ اقمئ رےہ افر سج ےک اپس دہی ہن وہ وت فہ ارحاؾ متخ رک دے رفام  ںیہ ہک ریمے اپس دہی ہن یھت اس ےئل ںیم ےن ارحاؾ 

 ک ےن ےگل متخ رک دای افر زریب ےک اپس دہی یھت اس ےئل فہ الحؽ ہن وہےئ ںیم ےن اےنپ ڑپکے ےنہپ افر زریب ےک اپس آیئ وت زریب

 ریمے اپس ےس اھٹ اجؤ وت ںیم ےن اہک ایک آپ وک اس ابت اک ڈر ےہ ہک ںیم آپ رپ ہبلغ اپولں ی۔

 رکب نب فلخ، اوبرشب، اوباعمص، انب رججی، وصنمر نب دبعارلنمح، ہیفص، رضحت اامسء تنب ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

قف ےہ ہک جح اکخسف رکاناخص اھت۔

ئ

 اؿ ولوگں اک ایبؿ نج اکومئ

 جح اک ایبؿ :   ابب

قف ےہ ہک جح اکخسف رکاناخص اھت۔

ئ

 اؿ ولوگں اک ایبؿ نج اکومئ

     1141    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ذ، ربیعہ بً ابی عبذالزحنً، ْحث بً بَلل بً حارثابومؼعب، عبذالعزیز بً محن :  راوی



 

 

ًٔ أَبٔی َعِبٔذ الزَّ  ًِ َربٔیَعَة بِ َراَوِردٔیُّ َع ٕذ الذَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب َحذَّ ًٔ بََٔلٔل َحذَّ ًِ اِلَحارٔٔث بِ ًٔ َع ِحَن

ًِ أَبٔیطٔ َقاَل ُقِلُت یَا َر  ًٔ اِلَحارٔٔث َع ّة َؾَكاَل َرُسوُل بِ ّة أَِو لٔليَّأض َعامَّ اػَّ َْ ُسوَل اہللٔ أََرأَیَِت َؾِشَخ اِلَحخِّ فٔی اِلُعِنَزةٔ َلَيا 

ّة  اػَّ َْ َه بَِل َلَيا  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  اہللٔ َػل

 ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک اوببعصم، دبعازعلزی نب دمحم، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، رحث نب البؽ نب احرث رفامےت ںیہ

رنکؽ اتبےیئ جح متخ رک ےک رمعہ رشفع رکان امہری وصختیص ےہ؟ ای بس ولوگں ےئلیک ااکس ومعیم مکح ےہ؟ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای ہ ںی ہکلب ہی رصػ امہری وصختیص ےہ۔

 ارلنمح، رحث نب البؽ نب احرثاوببعصم، دبعازعلزی نب دمحم، رہعیب نب ایب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

قف ےہ ہک جح اکخسف رکاناخص اھت۔

ئ

 اؿ ولوگں اک ایبؿ نج اکومئ

     1142    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

  :  راوی

ًِ أَبٔیطٔ عَ  ًِ إٔبَِزاصٔیَه التَِّیِٔمِّ َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ أَبٔی َذٓرٕ َقاَل کَاىَِت اِلُنِتَعُة فٔی َحذَّ

ّة  اػَّ َْ َّى اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ٕذ َػل  اِلَحخِّ ْٔلَِػَحأب ُمَحنَّ

 نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اربا،می، اوبذر، رضحت البؽ نب احرث ےس رمفی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای رنکؽ اہلل ! ایک جح اک خسف یلع

 رکان افر رمعہ رکانیل اخص امہرے ےئل ےہ ای بس ےئلیک اعؾ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہ ںی ! امہرے ےئل اخص ےہ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 افصرمفہ یک یعس ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افصرمفہ یک یعس ۔

     1143    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ہظاو بً رعوہ، حرضت رعوہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَ  بََرنٔی أَبٔی َقاَل ُقِلُت لَٔعائَٔظَة َماَحذَّ ِْ َوَة أَ ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ أََری َعلَیَّ ُجَياّحا  ِْکٔ بِ

َؿا َواِلَنزَِوةَ  ٌَّ الؼَّ ٔ ٌَّ اہلَل َيُكوُل إ ٔ َؿا َواِلَنزَِوةٔ َقاَلِت إ ََ أَكَّوََّف بَيَِن الؼَّ  ٌِ ًِ َحخَّ اِلبَِیَت أَِو اِعَتَنَز َؾََل ُجَياَح  أَ ٔ اہللٔ َؾَن ًِ َطَعائٔز ٔم

َّنَ  وََّف بٔضَٔنا إٔى ََ َیلَّ  ٌِ ٌَ َؾََل ُجَياَح َعَلِیطٔ أَ ٌَ َنَنا َتُكوُل َلکَا وََّف بٔضَٔنا َوَلِو کَا ٌِ یَلَّ ًِ اِْلَِنَؼارٔ کَاىُوا َعَلِیطٔ أَ ا أُىِزَٔل صََذا فٔی ىَإض ٔم

ا َقذُٔموا َم  َؿا َواِلَنزَِوةٔ َؾَلنَّ ُؾوا بَيَِن الؼَّ وَّ ٌِ یَلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی اِلَحخِّ إَٔذا أََصلُّوا أََصلُّوا لَٔنَياَة َؾََل یَحٔلُّ َلُضِه أَ َع الئَّيیِّ َػل

وا َذلَٔک َلطُ َؾأَىِزََلَضا اہللُ َؾَلَعِنزٔی َما أََتهَّ اہللُ  ٔ َذَِّکُ َؿا َواِلَنزَِوة ـِ بَيَِن الؼَّ ًِ َلِه یَُل   َعزَّ َوَجلَّ َحخَّ َم

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رعفہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ےس اہک ںیم اےنپ ےئل اس ںیم ھچک انگہ 

یل اک اراشد ےہ )اؿ اافصل فارملفة نم اعشرئ اہلل( )البہبش افص افر ہ ںی اتھجمس ہک افص رمفہ ےک درایمؿ یعس ہن رکفں۔ ویکہکن اہلل اعت

رمفہ اہلل ےک اعشرئ ںیم ےس ںیہ وت وج تیب اہلل اک جح رکے ای رمعہ رکے اس رپ ھچک انگہ ہ ںی ہک فہ اؿ ںیم رکچ اگلےئ۔ اوہنں ےن اہک 

کی اشنین ےہ رھپ وج وکیئ جح رکے ای رمعہ رکے وت اس رپ انگہ اہلل وت ویں رفامات ےہ ہک افص افر رمفہ اہلل زعفلج یک اشنوینں ںیم ےس ا

ھچک  ہ ںی یعس رکےن ںیم ارگ وت اسیج اتھجمس ےہ ہنیعب فاسی وہات وت اہلل اعتیل ویں رفامات اس رپ انگہ ہ ںی ےہ ارگ یعس ہن رکے افر ہی آتی

 اؿ وک اجزئ ہن وہات یعس رکان افص افر رمفہ ںیم۔ بج ااصنرویں ےک قلعتم ارتی بج فہ کیبل اکپرےت وت انمة )ن ( ےک انؾ ےس اکپرےت

س فہ یبن اسیک ھت جح ےئلیک آےئ وت اوہنں ےن ااکس ذرک ایک ایس فتق اہلل زعفلج ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ افر مسق ےہ ریمی رمع یک ہک اہلل ا

 اک جح وپرا ہن رکے اگ وج یعس ہن رکے افص افر رمفہ ےک درایمؿ۔



 

 

 یب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رعفہاوبرکب نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افصرمفہ یک یعس ۔

     1144    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہ، علی بً محنذ، ونیع، ہظاو، بذیل بً میرسہ، ػؿیہ بيت طيبہ او ولذ طيبہابوبْک بً ابی طيب :  راوی

ِسُتوَ  ثََيا صَٔظاْو الذَّ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ َة َع ًٔ َمِیرَسَ ًِ بَُذیِٔل بِ ائٔیُّ َع

َة بِٔئت َطيِ  َؿا َػٔؿیَّ َه َيِشَعی بَيَِن الؼَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أُوِّ َوَلٕذ لَٔظِيَبَة َقاَلِت َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل َواِلَنزَِوةٔ َوصَُو َبَة َع

ا ََّ َطذًّ ٔ ََ ُيِكَلُع اِْلَبَِلُح إ  َيُكوُل 

 تنب ہبیش اؾ فدل ہبیش ےس رفاتی رک  ںیہ ہک اؾ فدل ہبیش ےن اہک اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ، دبلی نب رسیمہ، ہیفص

ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یعس رکےت ےھت افص افر رمفہ ےک درایمؿ افر 

 اراشد رفامےت اجےت احطب )اقمؾ( وک ےط ہن ایک اجےئ رگم دفڑ رک۔

 وبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ، دبلی نب رسیمہ، ہیفص تنب ہبیش اؾ فدل ہبیشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 افصرمفہ یک یعس ۔

     1145    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 علی بً محنذ، عنزو بً عبذاہلل، ونیع، علاء بً سائب، نثير بً جنَاٌ، حرضت ابً عنز :  راوی

 ًٔ ًِ َعَلأئ بِ ثََيا أَبٔی َع ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ َعِبذٔ اہللٔ َقا ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ ٔ بِ ًِ َنثٔير ائٔٔب َع ًِ  الشَّ ٌَ َع ُجِنَضا

َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َؿا َواِلَنزَِوةٔ َؾَكِذ َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ٌِ أَِسَع بَيَِن الؼَّ ٔ ًٔ عَُنَز َقاَل إ ٌِ أَِمٔع َؾَكِذ َرأَیُِت ابِ ٔ  َيِشَعی َوإ

َه یَِنٔشی َوأَىَا َطِیْخ َن  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  بٔيرْ َرُسوَل اہللٔ َػل

ھء ؿ، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک ارگ ںیم افص فرمفہ ےک درایمؿ 

 م
ة

یلع نب دمحم، رمعف نب دبع اہلل، فعیک، اطعء نب اس،ب، ریثک نب 

دفڑفں وت ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ وک دفڑےت یھب داھکی ےہ افر ارگ ںیم )اعؾ راتفر ےس( ولچں وت ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع 

 وک ےتلچ وہےئ یھب داھکی ےہ افر ںیم وت رمع ردیسہ ڈباھ وہں ۔ فآہل فملس

ھء ؿ، رضحت انب رمع :  رافی

 م
ة

 یلع نب دمحم، رمعف نب دبعاہلل، فعیک، اطعء نب اس،ب، ریثک نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ۔

     1146    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، حشً بً یحٌٰی، عنز بً قیص، كلحہ بً یحٌٰی، اسحل بً كلحہ، حرضت كلحہ بً عبیذاہلل :  راوی

ًُ َیِحٌَی الِ  ًُ بِ ثََيا اِلَحَش إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ طٔ إِٔسَحَل َحذَّ ًِ َعنِّ ًُ َیِحٌَی َع بََرنٔی كَِلَحُة بِ ِْ ًُ َقِیٕص أَ ثََيا عَُنزُ بِ ُخَظىٔیُّ َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل الِ  َّطُ َسنَٔع َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ عُبَِیٔذ اہللٔ أَى ًِ كَِلَحَة بِ ًٔ كَِلَحَة َع  ْع َحخُّ ٔجَضاْد َواِلُعِنَزةُ َتَلوُّ بِ

اشہؾ نب امعر، نسح نب ٰییحی، رمع نب  سی، ،ہحل نب ٰییحی، ااحسؼ نب ،ہحل، رضحت ،ہحل نب  دیب اہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک 



 

 

 رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس ہک جح اہجد ےہ افر رمعہ لفن ےہ۔

  سی، ،ہحل نب ٰییحی، اقحس نب ،ہحل، رضحت ،ہحل نب  دیباہللاشہؾ نب امعر، نسح نب ٰییحی، رمع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، ایبؿ،اجرب،یبعش، رضحت فبہ نب 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اوبرکب نب ایب

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

  ہبیش، یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، ایبؿ،اجرب،یبعش، رضحت فبہ نب 

     1147    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، يعلی، اسناعیل، حرضت عبذاہلل بً اوفی :  راوی

ٕ حَ  ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ أَبٔی أَِوفَی َيُكوُل ُنيَّا َمَع َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل َقاَل َسنِٔعُت َعِبَذ اہللٔ بِ ثََيا َيِعلَی َحذَّ ذَّ

َّی َوَػلَِّيَيا َمَعُط َوُنيَّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه حٔيَن اِعَتَنَز َؾَلاَف َوكُِؿَيا َمَعُط َوَػل ًِ أَ َرُسؤل اہللٔ َػل ََ ا َنِشتُرُُظ ٔم صِٔل َمهََّة 

 ُئؼيبُُط أََحْذ بَٔظِیٕئ 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلعی، اامسلیع، رضحت دبعاہلل نب افیف رفامےت ںیہ ہک یبن ےن بج رمعہ ایک مہ آپ ےک اس ھت ےھت۔ آپ ےن 

افر مہ )آڑ نب رک( آپ وک  وطاػ ایک وت مہ ےن آپ ےک اس ھت یہ وطاػ ایک آپ ےن امنز ادا یک وت مہ ےن آپ ےک اس ھت یہ امنز ادا یک

 الہ ہکم ےس وپدیشہ رےتھک ےھت ہک وکیئ آپ وک اذیاء ہن اچنہپےکس ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلعی، اامسلیع، رضحت دبعاہلل نب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہ یک تلیضفراضمؿ ںیم رمع



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ںیم رمعہ یک تلیضف

     1148    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ ، ونیع، سؿیاٌ، بیاٌ، جابز، طعيی، حرضت وہب بً ْيبع :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوعَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َوصِٔب َحذَّ ِعٔيیِّ َع ًِ الظَّ ٌٕ َوَجابْٔز َع ًِ بََیا ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ لٔیُّ بِ

ّة  ٌَ َتِعٔذُل َححَّ ا ـَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه عُِنَزْة فٔی َرَم ِيَبٕع َقاَل َقاَل َرُسول اہلل َػل َْ  ًٔ  بِ

 رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، ایبؿ، اجرب، یبعش، رضحت فبہ نب 

 فآہل فملس ےن رفامای راضمؿ ںیم رمعہ جح ےک ربارب ےہ۔

  :  رافی

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، ایبؿ، اجرب، یبعش، رضحت فبہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، ایبؿ،اجرب،یبعش، رضحت فبہ نب 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، ایبؿ،اجرب،یبعش، رضحت فبہ نب 

     1149    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، سؿیاٌ، ح، علی بً محنذ، عنزو بً عبذاہلل، ونیع، داؤد بً یزیذ، طعيی، حرضت ہزو بً ْيبع :  راوی

ًُ مُ  ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌُ ح و َحذَّ ثََيا ُسِؿَیا بَّأح َحذَّ ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ثََيا َونٔیْع َجنٔیّعا َع ََ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ َقا ٕذ َوَعِنزُو بِ َحنَّ

َّی اہللُ عَ  ِيَبٕع َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل َْ  ًٔ ًِ َصزٔؤ بِ ِعٔيیِّ َع ًِ الظَّ یِّ َع ًٔ یَزٔیَذ الزََّعأُفٔ ٌَ َداُوَد بِ ا ـَ َلِیطٔ َوَسلََّه عُِنَزْة فٔی َرَم



 

 

ّة َتِعٔذُل حَ   حَّ

 ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل 

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

دمحم نب ابصح، ایفسؿ، ح، یلع نب دمحم، رمعف نب دبع اہلل، فعیک، داؤد نب زیدی، یبعش، رضحت رہؾ نب 

 ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای راضمؿ ایئابرک ںیم رمعہ رکان جح ےک ربارب ےہ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ، ح، یلع  :  رافی

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

 نب دمحم، رمعف نب دبعاہلل، فعیک، داؤد نب زیدی، یبعش، رضحت رہؾ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، ایبؿ،اجرب،یبعش، رضحت فبہ نب 

     1150    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 جبارہ بً مػلص، ابزاہیه بً عثناٌ، ابی اسحل، اسود بً یزیذ، حرضت ابومعكل :  راوی

 ٔ ًِ اِْلَِسَود ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٌَ َع ًُ عُِثَنا ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ًُ اِلُنَػلِّٔص َحذَّ ثََيا ُجَباَرةُ بِ ًِ الئَّيیِّ  َحذَّ ًِ أَبٔی َمِعكٕٔل َع ًٔ َیزٔیَذ َع بِ

ّة  ٌَ َتِعذُٔل َححَّ ا ـَ َه َقاَل عُِنَزْة فٔی َرَم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ش، اربا،می نب امثعؿ، ایب ااحسؼ ، انکد نب زیدی، رضحت اوبلقعم ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ل

 

ضع

ابجرہ نب 

 اضمؿ ںیم رمعہ جح ےک ربارب ےہ۔ر

ش، اربا،می نب امثعؿ، ایب اقحس، انکد نب زیدی، رضحت اوبلقعم :  رافی

ل

 

ضع

 ابجرہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم ، فعیک، 

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

 ایفسؿ، ایبؿ،اجرب،یبعش، رضحت فبہ نب 

     1151    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، ححاد، علاء، حرضت ابً عباض :  راوی

 ًِ ًِ َعَلإئ َع ًِ َححَّإد َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ابِ

ّة  ٌَ َتِعٔذُل َححَّ ا ـَ َه عُِنَزْة فٔی َرَم  َوَسلَّ

یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اجحج، اطعء، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای راضمؿ ںیم 

 ۔رمعہ جح ےک ربارب ےہ

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اجحج، اطعء، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 

 

ش
ب 

 

ن

 

خ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم ، فعیک، ایفسؿ، ایبؿ،اجرب،یبعش، رضحت فبہ نب 

     1152    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، احنذ بً عبذالنلک بً واقذ، عبیذاہلل بً عنز، عبذاکْکیه، علاء، حرضت جابز :  راوی

ًٔ َواقٕٔذ َحذَّ  ًُ َعِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ یٔه َع ًِ َعِبذٔ اِکَْکٔ ًُ َعِنزٕو َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ

ّة  ٌَ َتِعٔذُل َححَّ ا ـَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل عُِنَزْة فٔی َرَم ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٕ أَ ًِ َجابٔز  َعَلإئ َع

، اطعء، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعاکلمل نب فادق،  دیب اہلل نب رمع، دبعارکلمی

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای راضمؿ ںیم رمعہ جح ےک ربارب ےہ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعاکلمل نب فادق،  دیباہلل نب رمع، دبعارکلمی، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذی دعقہ ںیم رمعہ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذی دعقہ ںیم رمعہ۔

     1153    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عثناٌ بً ابی طيبہ، یحٌٰی بً زِّکیا بً ابی زائذہ، ابً ابی لیلہ، علاء، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ َعَل َحذَّ  ًٔ أَبٔی َلِیلَی َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی َزائَٔذَة َع یَّا بِ ًُ َزَِّکٔ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ٌُ بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل َلِه ثََيا عُِثَنا ًِ ابِ إئ َع

ََّ فٔی ذٔی اِلَكِعَذةٔ  ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه إ  َيِعَتنٔزِ َرُسوُل اہللٔ َػل

نب ایب ہبیش، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، انب ایب ہلیل، اطعء، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  امثعؿ

 فملس ےن رصػ ذی دعقہ ںیم رمعہ ایک۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، انب ایب ہلیل، اطعء، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذی دعقہ ںیم رمعہ۔

     1154    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ائظہابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، اعنع، محاہذ، حبیب، رعوہ، حرضت ع :  راوی

 ٔ ًِ َحب ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َحذَّ َوَة َع ًِ رُعِ یٕب َع

ََّ فٔی ٔ َه عُِنَزّة إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔ  َلِه َيِعَتنٔزِ َرُسوُل اہللٔ َػل  ذٔی اِلَكِعَذة

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، اجمدہ، بیبح، رعفہ، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 رصػ ذی دعقہ ںیم رمعہ ایک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، اجمدہ، بیبح، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربج ںیم رمعہ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ربج ںیم رمعہ ۔

     1155    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 رضت رعوہابوِّکیب، یحٌٰی بً آدو، ابوبْک بً عیاغ، اعنع، حبیب، ح :  راوی

ًِ َحبٔیٕب َيِعىٔی ًِ اِْلَِعَنٔع َع ًٔ َعیَّإغ َع ًِ أَبٔی بَِْکٔ بِ ًُ آَدَو َع ثََيا یَِحٌَی بِ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ َوَة  َحذَّ ًِ رُعِ ًَ أَبٔی ثَابٕٔت َع ابِ

َّی اہللُ َعلَ  ٕ اِعَتَنَز َرُسوُل اہللٔ َػل ًُ عَُنَز فٔی أَیِّ َطِضز ِیطٔ َوَسلََّه َقاَل فٔی َرَجٕب َؾَكاَلِت َعائَٔظُة َما اِعَتَنَز َرُسوُل اہللٔ َقاَل ُسئَٔل ابِ

ًَ عَُنزَ  ََّ َوصَُو َمَعُط َتِعىٔی ابِ ٔ َه فٔی َرَجٕب َقمُّ َوَما اِعَتَنَز إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ےس وپاھچ ایگ ہک اہلل ےک رنکؽ اوبرکبی، ٰییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اشمع، بیبح، رضحت رعفہ رفام

 ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک امہ ںیم رمعہ ایک۔ رفامای ربج ںیم وت وت دیسہ اعہشئ ےن رفامای اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 ۔ربج ںیم یھبک رمعہ ہ ںی ایک افر بج یھب آپ ےن رمعہ ایک انب رمع آپ ےک اس ھت ےھت

 اوبرکبی، ٰییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اشمع، بیبح، رضحت رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میعنت ےس رمعے اک ارحاؾ ابدنانھ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 میعنت ےس رمعے اک ارحاؾ ابدنانھ۔

     1156    حذیث                               دوو جلذ  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسحل، ابزاہیه بً محنذ بً عباض بً عثناٌ بً طاؾع، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار :  راوی

ًُ مُ  اؾٔعٔیُّ إٔبَِزاصٔیُه بِ
ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوأَبُو إِٔسَحَل الظَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا َحذَّ ََ َحذَّ ًٔ َطاؾٕٔع َقا ٌَ بِ ًٔ عُِثَنا ًٔ اِلَعبَّأض بِ ٔذ بِ َحنَّ

ًُ أَبٔی ًٔ بِ ثَىٔی َعِبُذ الزَِّحَن ًُ أَِوٕض َحذَّ بََرنٔی َعِنزُو بِ ِْ ًٔ دٔیَيإر أَ ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  ُسِؿَیا ٌَّ الئَّيیَّ َػل بَِْکٕ أَ

َه أَ  ًِ التَِّئعیٔه َوَسلَّ ٌِ یُزِدَٔف َعائَٔظَة َؾُیِعنَٔزَصا ٔم  َمَزُظ أَ

 فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوب ااحسؼ ، اربا،می نب دمحم نب ابعس نب امثعؿ نب اشعف، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر ، یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

ہ اعہشئ وک اےنپ اس ھت نکار رک ےک ےل اجںیئ افر اؿ وک رمعہ رکا دںی میعنت فملس ےن دبعارلنمح نب ایب رکب وک مکح دای ہک فہ )اینپ  نہ( دیس

 ںیم ےس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباقحس، اربا،می نب دمحم نب ابعس نب امثعؿ نب اشعف، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 میعنت ےس رمعے اک ارحاؾ ابدنانھ۔

     1157    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک ابً ابی طيبہ، عبذہ بً سلامیٌ، ہظاو بً رعوہ، حرضت عائظہ :  راوی

ثَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ِجَيا َمَع َحذَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َِخَ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ َيا َعِبَذةُ بِ

ٔة َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ ٔة اِلَوَدأع ىَُوافٔی صََٔلَل ذٔی اِلٔححَّ َه فٔی َححَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعلَ َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ  َػل َه َم ِیطٔ َوَسلَّ

 ًِ ٌَ ٔم ِّی أَصَِذیُِت َْلَصَِلِلُت بُٔعِنَزةٕ َقاَلِت َؾکَا ََ أَن ٌِ یُضٔلَّ بُٔعِنَزةٕ َؾِلُیِضلِٔل َؾَلِو ًِ أَصَلَّ بُٔعِنَزةٕ َؤمِيُضِه أََراَد ٔمِيهُِه أَ  اِلَكِوؤ َم

ًِ أَصَلَّ بُٔعِنَزةٕ  ًِ أََصلَّ بَٔحٓخٕ َؾهُِيُت أَىَا ٔمنَّ َؾَة َوأَىَا َحائْٔف َلِه أَحٔلَّ َم َّی َقٔذِمَيا َمهََّة َؾأَِدَرَنىٔی یَِوُو رَعَ ِجَيا َحً َقاَلِت َؾََخَ

َه َؾَكاَل َدعٔی عُِنَزَتٔک َواِنُكٔضی َرأَِس  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی الئَّيیِّ َػل ًِ عُِنَزتٔی َؾَظَهِوُت َذلَٔک إ ِّیٔم بٔاِلَحخِّ  ٔک َواِمَتٔظٔلي َوأَصٔل

 ًَ ًٔ بِ َيا أَِرَسَل َمعٔی َعِبَذ الزَِّحَن ا کَاىَِت َلِیَلُة اِلَحِؼَبٔة َوَقِذ َقَضی اہللُ َححَّ ََٔی  َقاَلِت َؾَؿَعِلُت َؾَلنَّ َد إ أَبٔی بَِْکٕ َؾأَِرَدَؾىٔی َوَِخَ

َيا َوعُِنَزَتَيا  ََ َػِوْو التَِّئعیٔه َؾأَِحَلِلُت بُٔعِنَزةٕ َؾَكَضی اہللُ َححَّ ََ َػَذَقْة َو ًِ فٔی َذلَٔک َصِذْی َو  َوَلِه یَهُ

 اولداع ںیم نیع رقب دیع 

ت

ا
  
ة
اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک مہ یبن اسیک ھت ےلکن 

ہ اکپرے افر ارگ ںیم دبی اس ھت ہن راتھک وت ںیم یھب رمعے ےک اچدن رپ آپ ےن رفامای وج وکیئ مت ںیم ےس رمعہ اک ارحاؾ ابدنانھ اچےہ فہ رمع

اک ارحاؾ اکپرات۔ دیسہ اعہشئ ےن اہک مہ ںیم ےس ضعب ولوگں ےن رمعے اک ارحاؾ ابدناھ وضعبں ےن جح اک۔ ںیم اؿ ںیم ےس یھت وہنجں 

 اک دؿ آایگ افر ںیم اتاحؽ احہضئ یھت۔ ایھب ےن رمعے اک ارحاؾ ابدناھ۔ ریخ مہ ےلکن اہیں کت ہک ہکم ںیم ےچنہپ اافتؼ ااسی وہا ہک رعہف

 ںیم ےن رمعہ اک ارحاؾ ہ ںی وھکال اھت۔ ںیم ےن یبن ےس اکشتی یک وت آپ ےن رفامای رمعے وک وھچڑ دے افر اانپ رس وھکؽ ڈاؽ یھگنک رک افر

طب  یک رات وہیئ افر اہلل
ح
م

 ےن امہرا جح وپرا رک دای وت آپ ےن جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل۔ اعہشئ ےن اہک ںیم ےن مکح رپ لمع ایک افر بج 

ریمے اس ھت )ریمے اھبیئ( دبعارلنمح وک اجیھب اوہنں ےن ےھجم افٹن رپ اھٹبای افر میعنت وک ےئگ۔ ںیم ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ۔ رغض 

  زپے۔اہلل زعفلج ےن امہرا جح افر رمعہ وپرا رک دای افر ہن دہی مہ رپ الزؾ وہیئ ہن دصہق دانی زپا ہن رفزے رانھک

 اوبرکب انب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تیب ادقملس ےس ارحاؾ ابدنھ رک رمعہ رکےن یک تلیضف ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابدنھ رک رمعہ رکےن یک تلیضف ۔ تیب ادقملس ےس ارحاؾ

     1158    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاَعلی، محنذ بً اسحل، سلامیٌ بً سحیه، او حهیه بيت امیہ، حرضت او سلنہ :  راوی

ثََيا َعِبُذ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًُ ُسَحِیٕه َع ٌُ بِ ثَىٔی ُسَلامِیَ ًٔ إِٔسَحَل َحذَّ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ َعِبٔذ اِْلَِعلَی َع اِْلَِعلَی بِ

ًِ أَصَلَّ  َه َقاَل َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أُوِّ َسَلَنَة أَ َة َع ًِ بَِیٔت الِ  أُوِّ َحٔهیٕه بِٔئت أَُمیَّ  َنِكذٔٔض غَُٔفَ َلطُ بُٔعِنَزةٕ ٔم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ ، امیلسؿ نب میحس، اؾ میکح تنب اہیم، رضحت اؾ ہملس ایبؿ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن تیب ادقملس ےس رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر اس یک ششخب رک دی یئگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، دمحم نب اقحس، امیلسؿ نب میحس، اؾ میکح تنب اہیم، رضحت اؾ ہملس :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیب ادقملس ےس ارحاؾ ابدنھ رک رمعہ رکےن یک تلیضف ۔

     1159    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً مؼفی، احنذ بً ْالذ، محنذ اسحل، یحٌٰی بً ابی سؿیاٌ، او حهیه بيت امیہ، او النوميين سیذہ او  :  راوی

 سلنہ



 

 

الٔذٕ  َْ  ًُ ثََيا أَِحَنُذ بِ ی اِلٔحِنٔصیُّ َحذَّ
ًُ اِلُنَؼفَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ طٔ  َحذَّ ًِ أُمِّ ٌَ َع ًٔ أَبٔی ُسِؿَیا ًِ َیِحٌَی بِ ًُ إِٔسَحَل َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َحذَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَلِت َقاَل َرُسوُل  ًِ أُوِّ َسَلَنَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل َة َع ًِ أُوِّ َحٔهیٕه بِٔئت أَُمیَّ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ اہللٔ َػل

ِجُت أَِی مٔ  ىُؤب َقاَلِت َؾََخَ ًِ الذُّ اَرّة لَٔنا َقِبَلَضا ٔم ًِ بَِیٔت اِلَنِكذٔٔض کَاىَِت َلطُ َنؿَّ  ًِ بَِیٔت اِلَنِكٔذٔض بُٔعِنَزةٕ أََصلَّ بُٔعِنَزةٕ ٔم

ہملس ایبؿ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک  دمحم نب یفصم، ادمح نب اخدل، دمحم ااحسؼ ، ٰییحی نب ایب ایفسؿ، اؾ میکح تنب اہیم، اؾ اوملنینم دیسہ اؾ

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےن تیب ادقملس ےس رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ وت ہی )رمعہ( اس ےئلیک اسہقب انگوہں اک 

 افکرہ نب اجےئ اگ۔ رفام  ںیہ ہک ایس ےئل تیب ادقملس رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ رک آیئ۔

 ، ادمح نب اخدل، دمحم اقحس، ٰییحی نب ایب ایفسؿ، اؾ میکح تنب اہیم، اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہملسدمحم نب یفصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےنتک رمعے ےئک۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فآہل فملس ےن ےنتک رمعے ےئک۔ یبن یلص اہلل

     1160    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابواسحل طاؾعی، ابزاہیه بً محنذ، داؤد بً عبذالزحنً، عنزو بً دیيار، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًُ ُمَحنَّ  اؾٔعٔیُّ إٔبَِزاصٔیُه بِ
ثََيا أَبُو إِٔسَحَل الظَّ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ َع ًُ َعِبذٔ الزَِّحَن ثََيا َداُودُ بِ ٕذ َحذَّ

ٕ عُِنَزَة اِلُحَذیِبَٔیةٔ َوعُِنَزةَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِربََع عَُنز ًِ َقابٕٔل َوالَعبَّإض َقاَل اِعَتَنَز َرُسوُل اہللٔ َػل أئ ٔم ـَ ًِ  اِلَك الَٔثَة ٔم
ثَّ

 اِلحِٔعَزاىَةٔ َوالزَّابَٔعَة الًَّٔی َمَع َححَّتٔطٔ 

اوب ااحسؼ اشیعف، اربا،می نب دمحم، داؤد نب دبعارلنمح، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص 

 ؽ اس رمعہ یک اضق رسیتا رعجاہن ےس ایک افر وچاھت جح ےک اس ھت۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر رمعے ےئک۔ دحہیبی اک رمعہ اس ےس اےلگ اس



 

 

 اوباقحس اشیعف، اربا،می نب دمحم، داؤد نب دبعارلنمح، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ۔ینم یک رطػ انلکن

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم یک رطػ انلکن۔

     1161    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، اسناعیل، علاء، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ َعَلا ًِ إِٔسَنٔعیَل َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ٕئ َع

َؾةَ  ََٔی رَعَ ِضَز َواِلَعَِصَ َواِلَنِػزَٔب َواِلٔعَظاَئ َواِلَؿِحَز ثُهَّ غََذا إ َّی بٔنٔىّی یَِوَو التَّرِؤیَةٔ الوُّ  َػل

ےس رفاتی ےہ ہک آھٹ ذی اہجحل وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ رصع یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اامسلیع، اطعء، رضحت انب ابعس 

 رغمب اشعء افر رجف ینم ںیم ادا یک رھپ رعافت یک رطػ ےلچ آےئ۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اامسلیع، اطعء، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم یک رطػ انلکن۔

     1162    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 محنذ بً یحٌٰی، عبذالززام، عبذاہلل بً عنز، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

أم  ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َلَوأت َحذَّ ِّی الؼَّ ٌَ ُيَؼل َُّط کَا ًٔ عَُنَز أَى ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ عَُنَز َع أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ

ٌَ َيِؿَعُل َذلَٔک  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه کَا ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل  اِلَخِنَص بٔنٔىّی ثُهَّ یُِخبٔرُصُِه أَ

 رمع، انعف، رضحت انب رمع اپوچنں امنزںی ینم ںیم ادا رکےت رھپ اؿ وک ربخ دےتی ہک یبن یلص اہلل ہیلع دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، دبعاہلل نب

 فآہل فملس ےن ااسی یہ ایک۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، دبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینم ںیم ارتان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم ارتان۔

     1163    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، اَسائیل، ابزاہیه بً مہاجز، یوسـ بً ماہک، سیذہ عائظہ :  راوی

 ٔ ًُ أَب ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ طٔ َع ًِ أُمِّ ًٔ َماَصَک َع ـَ بِ ًِ یُوُس ٕ َع ًٔ ُمَضأجز ًِ إٔبَِزاصٔیَه بِ ائٔیَل َع ًِ إَِٔسَ ثََيا َونٔیْع َع ی َطِيَبَة َحذَّ

ًِ َسَبَل  ََ ٔمىّی ُمَياُخ َم ََ ىَِبىٔی َلَک بٔنٔىّی بَِيّتا َقاَل   َعائَٔظَة َقاَلِت ُقِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ أَ

، فعیک، ارسالیئ، اربا،می نب اہمرج، ویفس نب امکہ، دیسہ اعہشئ ےس رمفی ےہ ںیم ےن رعض ایک ای رنکؽ اہلل ! مہ اوبرکب نب ایب ہبیش

( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےئلیک اکی رھگ ہن انبدںی ینم ںیم۔ آپ ےن رفامای ہ ںی ! ینم ںیم وت وج آےگ چنہپ اجےئ ایس اک اکھٹہن )کلم

 ےہ۔



 

 

 ایب ہبیش، فعیک، ارسالیئ، اربا،می نب اہمرج، ویفس نب امکہ، دیسہ اعہشئ اوبرکب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم ارتان۔

     1164    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابومعاویہ، اعنع، ابزاہیه، ابوذر، حرضت بَلل بً حارث :  اویر

ًِ إٔبَِزاصٔیَه  ائٔیَل َع ًِ إَِٔسَ ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ َقا ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َماَصَک  َحذَّ ـَ بِ ًِ یُوُس ٕ َع ًٔ ُمَضأجز بِ

طٔ ُمَشیِ  ًِ أُمِّ ََ ٔمىّی ُمَياُخ َع ََ ىَِبىٔی َلَک بٔنٔىّی بَِيّتا یُٔولَُّک َقاَل  ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت ُقِلَيا یَا َرُسوَل اہللٔ أَ ًِ َسَبَل َهَة َع  َم

ن کہ ، رضحت اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک رع
ص
ض

ض ایک یلع نب دمحم ، رمعف نب دبعاہلل ، فعیک ، ارسالیئ ، اربا،می نب اہمرج ، ویفس نب امکہ ، 

آپ ایرنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اکی رھگ ریمعت ہن رکدںی وج آپ یلص اہلل ہیلع رپ اسہی رےھک وت

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہ ںی  ٰین ںیم وت وج آےگ چنہپ اجےئ ایس اک اکھٹہن )لِِم( ےہ

 شمع، اربا،می، اوبذر، رضحت البؽ نب احرثیلع نب دمحم، اوباعمفہی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یلع احبصل ینم ےس رعافت اجےن اک ایبؿ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 یلع احبصل ینم ےس رعافت اجےن اک ایبؿ۔



 

 

     1165    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ابی عنز، سؿیاٌ بً عيييہ، محنذ بً عكبہ، محنذ بً ابی بْک، حرضت اىص :  راوی

ًِ مُ  ًٔ عُِكَبَة َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ أَبٔی بَِْکٕ َحذَّ ًِ أَىَٕص َقاَل َحنَّذٔ بِ  َع

 ًِ َؾَة َؾنٔيَّا َم ََٔی رَعَ ًِ ٔمىّی إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی صََذا اِلَیِوؤ ٔم ًِ یُضٔلُّ َؾَلِه َئعِب غََذِوىَا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ِّرُ َؤميَّا َم یَُهب

ََ صََذا َعلَی صََذا َوُربََّنا َقاَل َصدُ  ئٔ َصَذا َعلَی صََذا َو ََ ٔئ َعلَی َصُد ََ ََ َصُد ٔئ َو ََ ٔئ َعلَی َصُد ََ 

دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب ہبقع، دمحم نب ایب رکب، رضحت اسن ےس رمفی ےہ ہک مہ یلع احبصل یبن ےک اس ھت آج یہ ےک دؿ 

۔ ہن اُس ےن اس رپ بیع ایک ہن اس ےن اس رپ ای )ینعی ونںی ذی اہجحل وک( ینم ےس رعافت ےئگ۔ مہ ںیم ےس وکیئ ریبکت اتہک اھت وکیئ لیلہت

 ویں اہک ہک ہن اوہنں ےن بیع ایک ہن اؿ رپ ہن اوہنں ےن اؿ رپ۔ رہ وکیئ ذرک ایہل ںیم رصمفػ اھت اسیک یہ ذرک ایہل وہ۔

 دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب ہبقع، دمحم نب ایب رکب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ںیم اہکں ارتے ؟

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ںیم اہکں ارتے ؟

     1166    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سعیذ بً حشاٌ، حرضت ابً عنزعلی بً محنذ، عنزو بً عبذاہلل، ونیع، ىاؾع بً عنز،  :  راوی

ًُ عَُنَز الِ  ثََيا َونٔیْع أَىَِبأَىَا ىَاؾُٔع بِ ََ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ َقا ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ٌَ َع ا ًٔ َحشَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ُحَنهٔیُّ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ََٔی عَُنَز أَ ٔ أَِرَسَل إ ًَ الزُّبَيِر ا َقَتَل اِلَححَّاُد ابِ ٌَ یَِيزُٔل بَٔعَزَؾَة فٔی َوادٔی ىَنَٔزَة َقاَل َؾَلنَّ لََّه کَا



 

 

ٌَ ذَ  َه یَزُوُح فٔی صََذا اِلَیِوؤ َقاَل إَٔذا کَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ الئَّيیُّ َػل ًٔ عَُنَز أَیَّ َساَعٕة کَا اُد َرُجَّل لَٔک ُرِحيَ ابِ ا َؾأَِرَسَل اِلَححَّ

ِنُص َقالُوا َلِه َتزٔؽِ  ٌِ َیزَِتٔحَل َقاَل أََزاغَِت الظَّ ًُ عَُنَز أَ ا أََراَد ابِ َبِعُذ َؾَحَلَص ثُهَّ َقاَل أََزاغَِت  َیِيُوزُ أَیَّ َساَعٕة َیزَِتٔحُل َؾَلنَّ

ِنُص َقالُوا َلِه َتزٔؽِ َبِعُذ َؾَحَلَص ثُهَّ َقاَل  ِنُص َقالُوا الظَّ ِنُص َقالُوا َلِه َتزٔؽِ َبِعُذ َؾَحَلَص ثُهَّ َقاَل أََزاغَِت الظَّ أََزاَغِت الظَّ

ا َقالُوا َقِذ َزاغَِت اِرَتَحَل َقاَل َونٔیْع َيِعىٔی َراَح   َنَعِه َؾَلنَّ

ےہ ہک یبن رعافت ںیم )اقمؾ( فادی رمنہ یلع نب دمحم، رمعف نب دبع اہلل، فعیک، انعف نب رمع، دیعس نب اسحؿ، رضحت انب رمع ےس رمفی 

ںیم ارتےت ےھت بج اجحج ےن دبعاہلل نب زریب وک دیہش ایک وت انب رمع ےس وپےنھچ اجیھب ہک یبن آج ےک دؿ وکےسن فتق رپ ےلکن ےھت ؟ انب 

ے ںیہ۔ بج رمع ےن اہک بج ہی فتق آےئ اگ وت مہ وخد ںیلچ ےگ۔ اجحج ےن اکی آدیم وک اجیھب ہک فہ داتھکی رےہ ہک انب

ت

کلی

 

ئ
 رمع بک 

 رضحت انب رمع ےن وکچ اک ارادہ ایک وت وپاھچ ایک نکرج ڈلھ ایگ؟ ولوگں ےن اہک ایھب ہ ںی ڈلال فہ ھٹیب ےئگ رھپ وپاھچ ایک نکرج ڈلھ ایگ

! ہی انس وت فہ لچ ایک نکرج ڈلھ ایگ؟ ولوگں ےن اہک ہ ںی ڈلال۔ )ہی نس رک( فہ ھٹیب ےئگ رھپ وپاھچ نکرج ڈلھ ایگ؟ ولوگں ےن اہک اہں 

 زپے ۔

 یلع نب دمحم، رمعف نب دبعاہلل، فعیک، انعف نب رمع، دیعس نب اسحؿ، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وموقػ رعافت ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وموقػ رعافت ۔

     1167    حذیث                               دووجلذ   :  جلذ

علی بً محنذ، یحٌٰی بً آدو، سؿیاٌ ، عبذالزحنً بً عیاغ، زیذ بً علی، عبیذاہلل بً ابی راؾع، حرضت علی ِّکو  :  راوی

 اہلل وجہہ

ًِ عَ  ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ًُ آَدَو َع ثََيا یَِحٌَی بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ َعلٓٔیٕ َع ًِ َزیِٔذ بِ ًٔ َعیَّإغ َع ًٔ بِ ِبذٔ الزَِّحَن



 

 

َه بَٔعَزَؾَة ؾَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ـَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َعلٓٔیٕ َقاَل َوَق ًٔ أَبٔی َراؾٕٔع َع َؾُة کُلَُّضا عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ـُ َورَعَ ٔ َكاَل َصَذا اِلَنِوق

ـْ  ٔ  َمِوق

نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، ایفسؿ ، دبعارلنمح نب ایعش، زدی نب یلع،  دیب اہلل نب ایب راعف، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ایبؿ رفامےت ںیہ یلع 

 ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعہف ںیم رہھٹے افر ہی ومفق ےہ ہکلب رعہف امتؾ اک امتؾ ومفق ےہ ۔

 ؾ، ایفسؿ ، دبعارلنمح نب ایعش، زدی نب یلع،  دیباہلل نب ایب راعف، رضحت یلع رکؾ اہلل فہہجیلع نب دمحم، ٰییحی نب آد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وموقػ رعافت ۔

     1168    ذیثح                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، عنزو بً دیيار، عنزو بً عبذاہلل بً ػؿواٌ، یزیذ بً طيباٌ :  راوی

 ًٔ ًِ َعِنزٔو بِ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َیزٔیَذ َعِبذٔ اہللٔ  َحذَّ ٌَ َع ًٔ َػِؿَوا بِ

ِّی َرُسولُ  ٔن ًُ ٔمزِبَٕع َؾَكاَل إ ـٔ َؾأََتاىَا ابِ ٔ ًِ اِلَنِوق ٌٕ تَُباعُٔذُظ ٔم ٌَ َقاَل ُنيَّا ُوُقوّؾا فٔی َمکَا ًٔ َطِيَبا َّی اہللُ َعَلِیطٔ بِ  َرُسؤل اہللٔ َػل

ُنِه َؾإٔ  َه إَٔلِیهُِه َيُكوُل ُنوىُوا َعلَی َمَظارٔعٔ ًِ إِٔرٔث إٔبَِزاصٔیَه َوَسلَّ َّهُِه اِلَیِوَو َعلَی إِٔرٕث ٔم  ى

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رمعف نب دبعاہلل نب وفصاؿ، زیدی نب ابیشؿ ےس اکی رفاتی ےہ ہک مہ رعافت 

 ںیم رم ع ےک ےٹیب امہرے اپس آےئ ںیم اکی اقمؾ رپ رہھٹے وہےئ ےھت نکیل مہ اس وک دفر ےتھجمس ےھت۔ رہھٹےن یک ہگج ےس اےنت

افر ک ےن ےگل۔ ںیم یبن اک اغیپؾ الای وہں اہمتری رطػ مت ولگ اےنپ اےنپ اقمومں ںیم روہ۔ آج مت فارث وہ رضحت اربا،می ہیلع 

 االسلؾ ےک ۔

 ؿنب دبعاہلل نب وفصاؿ، زیدی نب ابیش اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رمعف :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وموقػ رعافت ۔

     1169    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، حرضت قاسه بً عبذاہلل :  راوی

 ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َعبِ َحذَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًُ اِلُنِيَهٔذرٔ َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ اِلُعَنزٔیُّ َحذَّ ثََيا اِلَكأسُه بِ إر َحذَّ ٔذ اہللٔ َقاَل َقاَل َعنَّ

َؾةَ  ًٔ رَعَ ًِ بَِل ـْ َواِرَتٔؿُعوا َع ٔ َؾَة َمِوق َه کُلُّ رَعَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ  َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ بَِل ـْ َواِرَتٔؿُعوا َع ٔ َوکُلُّ اِلُنزَِدلَٔؿةٔ َمِوق

ََّ َما َوَراَئ اِلَعَكَبةٔ  ٔ ٕ َوکُلُّ ٔمىّی َمِيََحْ إ  ُمَحرسِّ

اشہؾ نب امعر، رضحت اقمس نب دبعاہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رعہف بس اک بس 

 ومفق ےہ ۔

 اشہؾ نب امعر، رضحت اقمس نب دبعاہلل :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت یک داعء اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت یک داعء اک ایبؿ ۔

     1170    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ایوب بً محنذ، عبذالكاہز بً َسی، عبذاہلل بً نياىہ بً عباض بً مزداض، عباض بً مزداض سلِم :  راوی

ثََيا َعِبُذ  َلِٔمُّ َحذَّ ٔیِّ الشُّ ًُ الرسَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَكاصٔز ٕذ اِلَضأطِٔمُّ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا أَیُّوُب بِ ًٔ َعبَّاَحذَّ ًُ نَٔياىََة بِ ًٔ اہللٔ بِ ٔض بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َدَعا ْٔلُمَّ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔیطٔ أَ بََرُظ َع ِْ ٌَّ أَبَاُظ أَ َلِٔمُّ أَ ِّی ٔمزَِدإض الشُّ ٔن ةٔ َؾأُٔجیَب إ َؾَة بٔاِلَنِػَٔفَ َة رَعَ تٔطٔ َعٔظیَّ

ُذ لِٔلَنِولُ  ُْ ِّی آ الَٔه َؾإٔن ََل الوَّ َْ ُت َلُضِه َما  َت َقِذ غَََفِ ًِ اِلَحئَّة َوغَََفِ ٌِ ٔطَِْت أَِعَلِیَت اِلَنِولُوَو ٔم ٔ وؤ ٔمِيُط َقاَل أَِی َربِّ إ

ََٔی َما َسأََل َقاَل  َعاَئ َؾأُٔجیَب إ ا أَِػَبَح بٔاِلُنزَِدلَٔؿٔة أََعاَد الذُّ الٔٔه َؾَلِه یَُحِب َعٔظيََّتُط َؾَلنَّ َّی اہللُ  لٔلوَّ ٔحَک َرُسوُل اہللٔ َػل ـَ  َؾ

ٔ َلَشاَعْة َما ٌَّ َصٔذظ ٔ ِّی إ َبٔی أَىَِت َوأُم َه َؾَكاَل َلُط أَبُو بَِْکٕ َوعَُنزُ بٔأ َه أَِو َقاَل َتَبشَّ َحُک ؾٔیَضا َؾَنا الَّٔذی  َعَلِیطٔ َوَسلَّ ـِ ُنِيَت َت

 ٌَّ ا َعلَٔه أَ ٌَّ َعُذوَّ اہللٔ إٔبِلٔیَص َلنَّ ٔ َذ  أَِؿَحَهَک أَِؿَحَک اہللُ ٔسيََّک َقاَل إ َْ ًٔی أَ اہللَ َعزَّ َوَجلَّ َقِذ اِسَتَحاَب دَُعائٔی َوغَََفَ ْٔلُمَّ

ًِ َجزَعٔطٔ  بُورٔ َؾأَِؿَحَهىٔی َما َرأَیُِت ٔم  التَُّراَب َؾَحَعَل َیِحُثوُظ َعلَی َرأِٔسطٔ َویَِذعُو بٔاِلَویِٔل َوالثُّ

 رمداس، ابعس نب رمداس یملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل اویب نب دمحم، دبعااقلرہ نب رسی، دبعاہلل نب انکہن نب ابعس نب

ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اث  ےک ےئل داعےئ رفغمت یک رسیتے رہپ وک وت آپ وک وجاب الم ہک ںیم ےن شخب دای ریتی اث  وک رگم وج 

اچےہ وت ولظمؾ وک تنج دے افر اظمل وک  اؿ ںیم اظمل وہ اس ےس وت ںیم ولظمؾ اک دبہل رضفر ولں اگ۔ آپ ےن رفامای اے امکل! ارگ وت

شخب رک اس وک رایض رک دے نکیل اس اشؾ وک اس اک وجاب ہ ںی الم بج زمدہفل ںیم حبص وہیئ وت آپ ےن رھپ داع رفامیئ۔ اہلل زعفلج 

آپ رپ دفا وہں ےن آپ یک دروخاتس وبقؽ یک وت آپ رکسماےئ ای آپ ےن مسبت رفامای وت اوبرکب ف رمع ےن رعض ایک امہرے امں ابپ 

آپ اس فتق یھبک ہ ںی ےتسنہ ےھت وت آج ویکں ےسنہ ؟ اہلل زعفلج آپ وک اتسنہ یہ رےھک۔ آپ ےن رفامای اہلل ےک دنمش ا سیل ےن بج 

اہےئ داھکی ہک اہلل اعتیل ےن ریمی داع وبقؽ یک افر ریمی اث  وک شخب دای وت اس ےن یٹم ااھٹیئ افر اےنپ رس رپ ڈاےنل اگل افر اکپرےن اگل 

 رخایب ! اہےئ ابتیہ وت ےھجم یسنہ آیئگ۔ بج ںیم ےن اس اک زتانپ داھکی۔

 اویب نب دمحم، دبعااقلرہ نب رسی، دبعاہلل نب انکہن نب ابعس نب رمداس، ابعس نب رمداس یملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   باب



 

 

 رعافت یک داعء اک ایبؿ ۔

     1171    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہاروٌ بً سعیذ، ابوجعَف، عبذاہلل بً وہب، مَخمہ بً بهير، یوىص بً یوسـ، ابً مشیب، او النوميين سیذہ  :  راوی

 عائظہ

ًُ َسٔعیٕذ اِلنَِٔصٔ  ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َسنِٔعُت َحذَّ ٕ َع ًُ بَُهيِر َمُة بِ بََرنٔی َمَِخَ ِْ ًُ َوصِٕب أَ یُّ أَبُو َجِعََفٕ أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َو  ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ًٔ اِلُنَشیَّٔب َقاَل َقاَلِت َعائَٔظُة إ ًِ ابِ ـَ َيُكوُل َع ًَ یُوُس َه یُوىَُص بِ ًِ َیِووٕ أَِنثََر  َسلَّ َقاَل َما ٔم

 ُ َُّط َلَیِذىُو َعزَّ َوَجلَّ ث َؾَة َوإٔى ًِ یَِوؤ رَعَ ًِ اليَّارٔ ٔم ٌِ ُيِعتَٔل اہللُ َعزَّ َوَجلَّ ؾٔیطٔ َعِبّذا ٔم ًِ أَ هَّ یَُباهٔی بٔضِٔه اِلَنََلئَٔهَة َؾَیُكوُل َما ٔم

ئٔ  ََ  أََراَد َصُد

نب فبہ، رخمہم نب ریکب، ویسن نب ویفس، انب بیسم، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ایبؿ رفام  ںیہ ہک  اہرفؿ نب دیعس، اوبرفعج، دبعاہلل

 رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک دؿ یھب اہلل اعتیل دفزخ ےس اےنپ اےنت زایدہ دنبفں وک راہیئ ہ ںی اطع رفامےت

 اطع رفامےت ںیہ( افر اہلل زعفلج رقبی وہےت ںیہ رھپ الم ہک ےک اسےنم اےنپ دنبفں رپ ےنتج دنبفں وک رعہف ےک رفز )دفزخ ےس راہیئ

 رخف رفامےت ںیہ افر رفامےت ںیہ ہک اؿ ولوگں ےن ایک ارادہ ایک۔

 اہرفؿ نب دیعس، اوبرفعج، دبعاہلل نب فبہ، رخمہم نب ریکب، ویسن نب ویفس، انب بیسم، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااسی صخش وج رعافت ںیم ااترخی وک ولطع رجف ےس لبق آاجےئ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ااسی صخش وج رعافت ںیم ااترخی وک ولطع رجف ےس لبق آاجےئ۔

     1172    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، سؿیاٌ ، بهير بً علاء، عبذالزحنً بً يعنز دیلی :  راوی

ًِ بُهَ  ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َعَلإئ َسنِٔعُت َحذَّ ٔ بِ ًٔ  يِر َعِبَذ الزَِّحَن

ـْ بَٔعزََؾَة َوأََتاظُ  ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوصَُو َواق یلٔیَّ َقاَل َطضِٔذُت َرُسوَل اہللٔ َػل ًَ َيِعَنَز الذِّ ًِ أَصِٔل ىَِحٕذ َؾَكالُوا یَا بِ  ىَاْض ٔم

ًِ َجاَئ  َؾُة َؾَن ـَ اِلَحخُّ َقاَل اِلَحخُّ رَعَ ًِ َرُسوَل اہللٔ َنِی ُط أَیَّاُو ٔمىّی ثَََلثَْة َؾَن ٔ َلِیَلَة َجِنٕع َؾَكِذ َتهَّ َححُّ ٔ اِلَؿِحز َقِبَل َػََلة

ِلَؿطُ َؾَحَعَل  َْ َ َؾََل إٔثَِه َعَلِیطٔ ثُهَّ أَِرَدَف َرُجَّل 
ًِ َتأَِخَّ ثََيا ُمَحنَّ َتَعحََّل فٔی یَِوَمئِن َؾََل إٔثَِه َعَلِیطٔ َوَم ًَّ َحذَّ ٔ ًُ  یَُيادٔی بٔض ُذ بِ

 ًٔ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ًٔ َعَلإئ اللَِّیثٔیِّ َع ٔ بِ ًِ بَُهيِر ِورٔیُّ َع
أم أَىَِبأَىَا الثَّ ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ یلٔیِّ َقاَل أََتِیُت َیِحٌَی َحذَّ ًٔ َيِعَنَز الذِّ  بِ

َه بَٔعَزَؾَة َؾَحائَطُ َنََفْ مٔ 
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِورٔیِّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًُ َیِحٌَی َما أَُر لٔلثَّ ُذ بِ ًِ أَصِٔل ىَِحٕذ َؾَذَِّکَ ىَِحَوُظ َقاَل ُمَحنَّ

َف ٔمِيطُ   َحٔذیّثا أَُِشَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ایفسؿ ، ریکب نب اطعء، دبعارلنمح نب رمعی دیلی ےس رمفی ےہ ہک ںیم یبن ےک اپس احرض اھت بج آپ 

پ ےک اپس ھچک دجنی ولگ آےئ اوہنں ےن رعض ایک ای رنکؽ اہلل !جح ویکرکن ےہ ؟ آپ ےن رفامای جح رعافت ںیم رہھٹے ےھت۔ آ

رعافت ںیم رہھٹان ےہ رھپ وج وکیئ حبص یک امنز ےس ےلہپ زمدہفل یک رات ںیم رعافت ںیم آاجےئ اس اک جح وپرا وہایگ افر ینم ںیم نیت 

فر وجرہھٹا رےہ اس رپ یھب ھچک انگہ ہ ںی رھپ آپ ےن اکی صخش وک اےنپ اس ھت دؿ ےک دعب الچ اجےئ بت یھب اس رپ انگہ ہ ںی ےہ ا

 نکار رکایل فہ ولوگں ےس اکپر رک ہی ہہک راہ اھت۔ دبعارلنمح نب رمعی دیلی ےس رمفی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای

ح ح ےس افرپ سگری۔ دمحم نب  یح ےن اہک ںیم وثری یک وکیئ رعافت ںیم آپ ےک اپس ھچک دجنی آےئ رھپ ایبؿ ایک دحثی وک ایس رط

 دحثی اس ےس رتہب ہ ںی اپات۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ایفسؿ ، ریکب نب اطعء، دبعارلنمح نب رمعی دیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ااسی صخش وج رعافت ںیم ااترخی وک ولطع رجف ےس لبق آاجےئ۔



 

 

     1173    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، اسناعیل بً ابی ْالذ، عامز، رعوہ بً مرضض كائی :  راوی

ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ  ٕ يَ َحذَّ ًِ َعأمز الٕٔذ َع َْ ًُ أَبٔی  ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ِعٔيیَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ِعىٔی الظَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  َّطُ َحخَّ َعلَی َعِضٔذ َرُسؤل اہللٔ َػل ائٔیِّ أَى ٕض اللَّ ًٔ ُمرَضِّ َوَة بِ ًِ رُعِ ََّ َوصُِه بَٔحِنٕع َقاَل َع ٔ لََّه َؾَلِه یُِذرِٔک اليَّاَض إ

ِیُت َراحَٔلًٔی َوأَِتَعِبُت  ـَ ِّی أَِن ٔن َه َؾُكِلُت َیا َرُسوَل اہللٔ إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََّ َؾأََتِیُت الئَّيیَّ َػل ٔ ًِ َحِبٕل إ ٌِ َتَزِنُت ٔم ٔ  َنِؿٔسی َواہللٔ إ

ًِ رَعَ  َوَقِؿُت َعَلِیطٔ  ََلَة َوأََؾاَق ٔم ًِ َطضَٔذ َمَعَيا الؼَّ َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َحٓخٕ َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل َؾإت َلِیَّل أَِو َؾَضِل َٔی ٔم

 ىََضاّرا َؾَكِذ َقَضی َتَؿَثطُ َوَتهَّ َححُّطُ 

، رعفہ نب رضمس اطیئ ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن جح ایک یبن ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اامسلیع نب ایب اخدل، اعرم

زامہن ںیم وت انکتق ےچنہپ بج ولگ زمدہفل ںیم ایقؾ سپری ےھت۔ رعفہ ےن اہک ںیم یبن ےک اپس آای افر رعض ایک ای رنکؽ اہلل ! ںیم ےن 

 ہن وھچڑا سج رپ ںیم ہن رہھٹا وہں وت ریما جح وہایگ؟ دمحم اینپ افینٹن وک دالب ایک افر وخد فیلکت ااھٹیئ۔ اہلل یک مسق ! ںیم ےن وت وکیئ ہلیٹ

یفطصم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش امہرے اس ھت امنز ںیم رشکی وہا افر رعافت ںیم رہھٹ رک ولےٹ رات وک ای دؿ وک اس 

 ےن اانپ لیم لیچک دفر ایک افر اس اک جح وپرا وہا۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اامسلیع نب ایب اخدل، اعرم، رعفہ نب رضمس اطیئ اوبرکب نب ایب ہبیش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ےس )فاسپ( ولانٹ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس )فاسپ( ولانٹ۔

     1174    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 علی بً محنذ، عنزو بً عبذاہلل، ونیع، ہظاو بً رعوہ، اسامہ بً زیذ :  راوی

َوَة عَ  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ َقا ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َزیِ َحذَّ ًِ أَُساَمَة بِ َّطُ ًِ أَبٔیطٔ َع ٕذ أَى

ٌَ َئشيرُ  َؾَة َقاَل کَا ًِ رَعَ َه َئشيرُ حٔيَن َدَؾَع ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ـَ کَا اِلَعَيَل َؾإَٔذا َوَجَذ َؾِحَوّة ُسئَٔل َنِی

 ىَؽَّ َقاَل َونٔیْع َواليَّؽُّ َيِعىٔی َؾِوَم اِلَعَئل 

، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، ااسہم نب زدی ےس رمفی ےہ اؿ ےس وپاھچ ایگ ہک یبن ویکں رک لچ رےہ ےھت بج یلع نب دمحم، رمعف نب دبع اہلل

رعافت ےس ولےٹ ؟ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک آپ زیت اچؽ ےتلچ ےھت رھپ بج اخیل ہگج اپےتیل وت دفڑاےت )افٹن وک( ہی اچؽ ینعی صن قنع 

 ےس تسن زیت ےہ۔

 دبعاہلل، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، ااسہم نب زدی یلع نب دمحم، رمعف نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس )فاسپ( ولانٹ۔

     1175    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ٰی، عبذالززام، ثوری، ہظاو بً رعوہ، او النوميين سیذہ عائظہمحنذ بً یحٌ :  راوی

 ٔ ًِ أَب َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ِورٔیُّ َع
أم أَىَِبأَىَا الثَّ ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَلِت َحذَّ یطٔ َع

 ََ ًُ اِلبَِیٔت  ًُ َقَواكٔ یِْع ىَِح ًِ َحِیُث أََؾاَق اليَّاُض َُقَ وا ٔم ـُ َو َؾَكاَل اہللُ َعزَّ َوَجلَّ ثُهَّ أَؾٔی   ىَُحاؤُز اِلََحَ

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، وثری، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک رقیشی وبےل مہ وت تیب اہلل ےک رےنہ فاےل 

 فلج ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ رھپ فںیہ ےس ولوٹ اہجں ےس ولےتٹ ںیہ ۔ںیہ رحؾ ےس ابرہ ہ ںی اجےت۔ بت اہلل زع



 

 

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، وثری، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہفل ےک درایمؿ ارتاتکس ےہ۔ارگ ھچک اکؾ وہ وت رعافت فزم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ھچک اکؾ وہ وت رعافت فزمدہفل ےک درایمؿ ارتاتکس ےہ۔

     1176    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، عبذالزحنً بً مہذی، سؿیاٌ، ابزاہیه بً عكبہ، ِّکیب، حرضت اسامہ بً زیذ :  راوی

ًٔ عُِكبَ َحذَّ  ًِ إٔبَِزاصٔیَه بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ًُ َمِضٔذٓیٕ َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن إر َحذَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ًِ أَُساَمَة ثََيا ُمَحنَّ یِٕب َع ًِ ُِّکَ َة َع

ا بََلَؼ  َه َؾَلنَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُت َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ـِ ًٔ َزیِٕذ َقاَل أََؾ ِعَب الَّٔذی َیِيزُٔل عِٔيَذُظ اِْلَُمَزاُئ ىَزََل َؾَباَل بِ الظِّ

َّی اِلَنػِ  ٌَ َوأََقاَو ثُهَّ َػل ََٔی َجِنٕع أَذَّ ا اىَِتَهی إ ََلةُ أََماُمَک َؾَلنَّ ََلَة َقاَل الؼَّ أَ ُقِلُت الؼَّ ًِ اليَّأض َؾَتَوؿَّ زَٔب ثُهَّ َلِه َیٔحلَّ أََحْذ ٔم

َّی َّی َقاَو َؾَؼل  اِلٔعَظاَئ  َحً

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اربا،می نب ہبقع، رکبی، رضحت ااسہم نب زدی ےس رمفی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےک اس ھت ولاٹ۔ بج آپ اس ساھیٹ رپ آےئ اہجؿ اریم ارتا رکےت ںیہ وت آپ ارتے افر اشیپب ایک افر فوض ایک۔ ںیم ےن اہک 

زپھ ۔ےئجی۔ آپ ےن رفامای امنز وت آےگ ےہ۔ بج زمدہفل ےچنہپ وت اذاؿ دی ااقث  ی رھپ رغمب یک امنز زپیھ۔ اس ےک دعب ہک امنز 

 یسک ےن اانپ اجکفہ یھب ہ ںی وھکال ہک ڑھکے وہےئ افر اشعء یک امنز ادا رفامیئ ۔

 رضحت ااسہم نب زدی دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اربا،می نب ہبقع، رکبی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 (زمدہفل ںیم عمج نیب االصلنیت ۔ )ینعی رغمب فاشعء ااھٹک رکان

 جح اک ایبؿ :   ابب

 (زمدہفل ںیم عمج نیب االصلنیت ۔ )ینعی رغمب فاشعء ااھٹک رکان

     1177    حذیث                               دوو جلذ  :  جلذ

 محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، یحٌٰی بً سعیذ، عذی بً ثابت، عبذاہلل بً یزیذ، ابوایوب :  راوی

ًٔ ثَابٕٔت  ًِ َعذٔیِّ بِ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ یَِحٌَی بِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحذَّ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ اِْلَِنَؼارٔیِّ َع

َّی اہللُ َعلَ  َّطُ َسنَٔع أَبَا أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیَّ َيُكوُل َػلَِّیُت َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ِیطٔ َوَسلََّه اِلَنِػزَٔب َواِلٔعَظاَئ فٔی َیزٔیَذ اِلَخِلِٔمِّ أَى

ٔة اِلَوَدأع بٔاِلُنزَِدلَٔؿةٔ   َححَّ

 اولداع ےک ومعق رپ ںیم ےن دمحم نب 

ت

ا
  
ة
رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دعی نب تبن ، دبعاہلل نب زیدی، اوباویب رفامےت ںیہ ہک 

 زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنز رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک تیعم ںیم ادا یک

 اہلل نب زیدی، اوباویبدمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دعی نب تبن ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 (زمدہفل ںیم عمج نیب االصلنیت ۔ )ینعی رغمب فاشعء ااھٹک رکان

     1178    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 مَحز بً سلنہ، عبذالعزیز بً محنذ، عبیذاہلل، ساله، حرضت ابً عنز :  ویرا

ًِ َسالٕٔه  ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ًُ َسَلَنَة اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُز بِ ثََيا ُمَِحٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔیطٔ أَ َع



 

 

َه  ََلةُ بٔإَٔقاَمةٕ  َوَسلَّ ا أَىَِخَيا َقاَل الؼَّ َّی اِلَنِػزَٔب بٔاِلُنزَِدلَٔؿٔة َؾَلنَّ  َػل

رحمز نب ہملس، دبعازعلزی نب دمحم،  دیب اہلل، اسمل، رضحت انب رمع ےس رمفی ےہ ہک یبن ےن رغمب یک امنز زمدہفل ادا یک رھپ بج مہ 

 ء( افر اشعء ےئلیک رصػ ریبکت زپیھ ۔افوٹنں وک الھٹب دای وت آپ ےن رفامای زپوھ )امنز اشع

 رحمز نب ہملس، دبعازعلزی نب دمحم،  دیباہلل، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمدہفل ںیم ایقؾ رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ۔زمدہفل ںیم ایقؾ رکان

     1179    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابوْالذ، احنز، ححاد، ابواسحل، عنز بً مینوٌ :  راوی

 ًِ ًِ أَبٔی إِٔسَحَل َع إد َع ًِ َححَّ الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌٕ َقاَل َحَحِحَيا َمَع عَُنَز  َحذَّ ًٔ َمِیُنو َعِنزٔو بِ

ِم  ٌَ أَُِشٔ نٔيَن کَاىُوا َيُكولُو ٌَّ اِلُنَِشٔ ٔ ًِ اِلُنزَِدلَٔؿةٔ َقاَل إ ٌِ نُٔؿیَف ٔم ا أََرِدىَا أَ أب َؾَلنَّ ًٔ اِلَخلَّ ََ بِ ثَبٔيرُ َنامِیَ نُػٔيرُ َوکَاىُوا 

ِنُص َؾَخ  َّی َتِللَُع الظَّ ٌَ َحً و ـُ ِنٔص ُئؿی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾأََؾاَق َقِبَل كُلُؤع الظَّ  اَلَؿُضِه َرُسوُل اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، ارمح، اجحج، اوب ااحسؼ ، رمع نب ومیمؿ ےس رمفی ےہ ہک مہ ےن رضحت رمع ےک اس ھت جح ادا ایک۔ بج مہ 

ز )اہپڑ اک انؾ ےہ( کمچ اھٹ اتہک مہ ولںیٹ افر فہ زمدہفل ےس ہ ںی زمدہفل ےس ولےٹ وت اوہنں ےن اہک رشمک اہک   
 

 

رکےت ےھت اے ث

 ولےتٹ ےھت بج کت آاتفب ہن اتلکن وت یبن ےن اےکن الخػ ایک افر زمدہفل ےس ولےٹ نکرج ےنلکن ےس لبق۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، ارمح، اجحج، اوباقحس، رمع نب ومیمؿ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم ایقؾ رکان۔

     1180    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، عبذاہلل بً رجاء، ثوری، ابوزبير :  راوی

 ًُ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َقاَل َجابْٔز  َحذَّ ِورٔیِّ َقاَل َقاَل أَبُو الزُّبَيِر
ًِ الثَّ ِّیُّ َع ًُ َرَجإئ اِلَنک ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ بَّأح َحذَّ أََؾاَق الئَّيیُّ الؼَّ

ٔهيَيةٔ َو  ٔهيَيُة َوأََمَزصُِه بٔالشَّ ٔة اِلَوَدأع َوَعَلِیطٔ الشَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه فٔی َححَّ ٌِ َیزُِموا بٔنِٔثٔل َحَصی اِلَخِذٔف َػل أََمَزصُِه أَ

ََ أَِلَكاصُِه َبِعَذ عَ  ِّی  ََ أَِدرٔی َلَعل ِّی  ًٔی نُُشَهَضا َؾإٔن ِذ أُمَّ ُْ ِ ٕ َوَقاَل لَٔتأ  امٔی َصَذاَوأَِوَؿَع فٔی َوادٔی ُمَحرسِّ

 اولداع ںیم ولےٹ اانیمطؿ اسیک ھت افر  دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء، وثری، اوبزریب ےس رمفی ےہ ہک اجربےن اہک

ت

ا
  
ة
ہک رضحت دمحم 

وک دلج  ولوگں وک یھب اانیمطؿ ےس ےنلچ اک مکح دای افر بج ینم ںیم ےچنہپ وت ایسی رکنکایں امرےن اک مکح دای وج اویلگنں ںیم آاجںیئ افر اجونر

  ہک اس اسؽ ےک دعب ںیم اؿ ےس ولمں ۔الچای افر رفامای ریمی اث  ےک ولگ جح ےک اراکؿ ھکیس ںیل اب ےھجم ادیم ہ ںی

 دمحم نب ابصح، دبعاہلل نب راجء، وثری، اوبزریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم ایقؾ رکان۔

     1181    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عنزو بً عبذاہلل، ونیع، ابً ابی رواد، ابوسلنہ، حرضت بَلل بً رباح :  راوی



 

 

 ًِ ادٕ َع ًُ أَبٔی َروَّ ثََيا ابِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ َقا ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ  أَبٔی َسَلَنَة الِ َحذَّ ًِ بََٔلٔل بِ حِٔنٔصیِّ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل َلطُ غََذاَة َجِنٕع یَا بََٔلُل أَِسٔهِت اليَّاَض أَِو أَِنٔؼ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل َل َربَإح أَ ٌَّ اہلَل َتَلوَّ ٔ ِت اليَّاَض ثُهَّ َقاَل إ

 ٔ َْهُِه ل  ُنِحٔشئهُِه َوأَِعَلي ُمِحٔشَيهُِه َما َسأََل اِدَؾُعوا بٔاِسٔه اہللٔ َعَلِیهُِه فٔی َجِنٔعهُِه َصَذا َؾَوَصَب ُمٔشی

یلع نب دمحم، رمعف نب دبع اہلل، فعیک، انب ایب رفاد، اوبہملس، رضحت البؽ نب رابح ےس رمفی ےہ ہک یبن ےن زمدہفل یک حبص وک رضحت 

 ےن تہب لضف ایک مت رپ اس زمدہفل ںیم وت شخب دای مت ںیم ےس البؽ ےس رفامای اے البؽ! ولوگں وک پچ رکاؤ۔ رھپ آپ ےن رفامای اہلل

 اگہنگر صخش وک کین صخش ویکہج ےس افر وج کین اھت مت ںیم ےس اوکس دای وج ھچک اس ےن بلط ایک۔ اب وٹلپ اہلل ےک انؾ ےل رک۔

 حیلع نب دمحم، رمعف نب دبعاہلل، فعیک، انب ایب رفاد، اوبہملس، رضحت البؽ نب راب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رکنکایں امرےن ےئلیک زمدہفل ےس ینم وک ےلہپ لچ زپے۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رکنکایں امرےن ےئلیک زمدہفل ےس ینم وک ےلہپ لچ زپے۔

     1182    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، مشعز، سؿیاٌ، سلنہ بً نہیل، حشً رعنی، حرضت ابً عباض :  راوی

 ٌُ ثََيا ٔمِشَعْز َوُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ  َحذَّ ًٔ ُنَضِیٕل َع ًِ َسَلَنَة بِ َع

َه أُغَِیلَٔنَة بَىٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل َقٔذِمَيا َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًٔ اِلُعَزنٔیِّ َع لٔٔب َعلَی حُُنَزإت َلَيا اِلَحَش ی َعِبٔذ اِلُنلَّ

ًِ َجِنٕع َؾَحَعَل َیِلَلُح أَِؾَخاَذىَا َوَيُكوُل  اُل أََحّذا ٔم َْ ٔ ََ إ ٌُ ؾٔیطٔ َو ِنُص َزاَد ُسِؿَیا َّی َتِللَُع الظَّ ََ َتزُِموا اِلَحِنَزَة َحً أُبَِیىٔیَّ 

ِنُص  َّی َتِللَُع الظَّ  َیزِٔمیَضا َحً

 َ، نسح رعین، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص 
 ن 
کہ

اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، ایفسؿ، ہملس نب 



 

 

فآہل فملس ےن مہ وک ینعی دبعابلطمل وک افالد ںیم ےس وھچےٹ وچبں وک رکنکایں دے رک آےگ رفاہن رک دای افر آپ امہری راونں رپ 

آیگتسہ ےس امرےت ےھت افر اراشد رفامےت اجےت اے وھچےٹ وچب! رمجے رپ رکنکایں ث  امران اہیں کت ہک نکرج لکن آےئ۔ ایفسؿ 

 ہی زادئ اہک ہک ںیم ہ ںی اتھجمس اھت ہک وکیئ صخش نکرج ےنلکن ےس ےلہپ رکنکایں امرات وہ۔ ےن اینپ رفاتی ںیم

 َ، نسح رعین، رضحت انب ابعس :  رافی
 ن 
کہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، رعسم، ایفسؿ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رکنکایں امرےن ےئلیک زمدہفل ےس ینم وک ےلہپ لچ زپے۔

     1183    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک ، سؿیاٌ، عنزو، علاء، حرضت ابً عباض :  راوی

ثَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َقٔذَو َرُسوَل اہللٔ َحذَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل ُنِيُت ؾٔیَن ًِ ابِ ًِ َعَلإئ َع ثََيا َعِنْزو َع ٌُ َحذَّ َيا ُسِؿَیا

َه فٔی َؿَعَؿٔة أَصِلٔطٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ےن آےگ جیھب دای اھت اےنپ رھگ اوبرکب ، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک ںیم اؿ ولوگں ںیم ےس اھت نج وک یبن 

 فاولں ےک مک اطتق فاےل ولوگں ںیم ۔

 اوبرکب ، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

  ینم وک ےلہپ لچ زپے۔وج صخش رکنکایں امرےن ےئلیک زمدہفل ےس



 

 

     1184    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، عبذالزحنً بً قاسه، عائظہ :  راوی

ًٔ اِلَكأسٔه  ًٔ بِ ًِ َعِبذٔ الزَِّحَن ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌَّ َسِوَدَة بِٔيَت  َحذَّ ًِ َعائَٔظَة أَ ًِ أَبٔیطٔ َع َع

ًِ َجنِ  ٌِ َتِذَؾَع ٔم َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َلَضاَزِمَعَة کَاىَِت اِمَزأَّة ثَِبَلّة َؾاِسَتأَِذىَِت َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ  ٕع َقِبَل َدِؾَعةٔ اليَّأض َؾأَذ

نب اقمس، اعہشئ ےس رمفی ےہ ہک رضحت نکدہ اکی اہبری اخوتؿ یھت وت اوہنں ےن یبن یلص یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت اچیہ زمدہفل ےس ےلچ اجےن یک ولوگں یک رفا یگ ےس لبق یہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن 

 ااجزت رمتمح رفامدی ۔

 ارلنمح نب اقمس، اعہشئیلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینتک ڑبی رکنکایں امرین اچےیہ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ینتک ڑبی رکنکایں امرین اچےیہ ۔

     1185    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً مشہز، یزیذ بً ابی زیادہ، سلامیٌ بً عنزو :  راوی

 ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًٔ أَبٔی زٔیَادٕ َع ًِ َیزٔیَذ بِ ٕ َع ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ طٔ  َحذَّ ًِ أُمِّ ًٔ اِْلَِحَؤؾ َع ًٔ َعِنزٔو بِ بِ

َه یَِوَو اليََِّحٔ عِٔيَذ َجِنَزةٔ اِلَعَكَبةٔ َوصَُو َرانْٔب َعلَی َبِػَلٕة َقاَلِت َرأَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َؾَكاَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض إَٔذا یُِت الئَّيیَّ َػل

 َرَمِيُتِه اِلَحِنَزَة َؾاِرُموا بٔنِٔثٔل َحَصی اِلَخِذٔف 



 

 

نب ایب زایدہ، امیلسؿ نب رمعف ےن اینپ امں ےس رفاتی ایک ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، زیدی

 ہبقع ےک رقبی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رچخ رپ نکار ےھت افر رفامےت ےھت اے ولوگ! بج مت 

ئ

فملس وک ویؾ ارحنل ںیم داھکی رمجئ

 ؿ آاجںیئ ۔رکنکایں امرف وت ایسی وج اویلگنں ےک درایم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، زیدی نب ایب زایدہ، امیلسؿ نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ینتک ڑبی رکنکایں امرین اچےیہ ۔

     1186    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ابواسامہ، عوف، زیاد بً حؼين، ابوعالیہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ أَبٔی اِلَعالَٔیةٔ  ًٔ اِلُحَؼئِن َع ًِ زٔیَادٔ بِ ًِ َعِوٕف َع ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َعبَّإض قَ َحذَّ ًِ ابِ اَل َقاَل  َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه غََذاَة اِلَعَكَبٔة َوصَُو َعلَی ىَاَقتٔطٔ اِلُكِم َٔی َحّصی َؾَلَكِلُت َلطُ  ًَّ َحَصی َرُسوُل اہللٔ َػل  َسِبَع َحَؼَیإت صُ

ٔئ َؾاِرُموا ثُهَّ  ََ طٔ َوَيُكوُل أَِمَثاَل َصُد ًَّ فٔی َنؿِّ ُض ـُ َُّط أَصَِلَک  اِلَخِذٔف َؾَحَعَل یَِيُؿ ًٔ َؾإٔى ی َقاَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض إٔیَّاُنِه َواِلُػلُوَّ فٔی الذِّ

 ًٔ ی ٌَ َقِبَلهُِه اِلُػلُوُّ فٔی الذِّ ًِ کَا  َم

 

ئ

یلع نب دمحم، اوبااسہم، وعػ، زاید نب ،نیص، اوباعہیل، رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمجئ

 یک حبص وک اراشد رفامای ہکبج آپ اینپ افینٹن رپ ےھت ہک ریمے ےئل رکنکایں  ۔۔ ںیم ےن آپ ےک ےئل است رکنکایں  ۔ںی۔ آپ ہبقع

اؿ وک اینپ یلیھتہ ںیم ےتلسم ےھت افر رفامےت سب! ایسی یہ رکنکایں وکنیھپ رھپ آپ ےن رفامای اے ولوگ! وچب مت دنی ںیم یتخس رکےن ےس 

 ولگ )وقںیم( دنی ںیم ایس ولغ ویکہج ےس ابتہ فربابد وہےئ ۔ ویکہکن مت ےس ےلہپ

 یلع نب دمحم، اوبااسہم، وعػ، زاید نب ،نیص، اوباعہیل، رضحت انب ابعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبقع رپ اہکں ےس رکنکایں امران 

ئ

 اچےیہ ؟رمجئ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبقع رپ اہکں ےس رکنکایں امران اچےیہ ؟

ئ

 رمجئ

     1187    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، مشعودی، جامع بً طذاد، عبذالزحنً بً یزیذ :  راوی

ثََيا َونٔیْع عَ  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ا أَتَی َعِبُذ َحذَّ ًٔ َیزٔیَذ َقاَل َلنَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ادٕ َع ًٔ َطذَّ ًِ َجأمٔع بِ ًِ اِلَنِشُعودٔیِّ َع

ًَ اِلَوادَٔی َواِسَتِكَبَل اِکَهِعَبَة َوَجَعَل اِلَحِنَزَة َعلَی َحاجٔ  ٕ َجِنَزَة اِلَعَكَبٔة اِستَِبَل ًُ َمِشُعود ًٔ ثُهَّ اہللٔ بِ َرمَی بَٔشِبٔع  بٔطٔ اِْلَیَِن

ََ إَٔلَط َغيِرُُظ َرمَی الَّٔذی أُىِزَٔلِت َعَلیِ  ًِ َصاصَُيا َوالَّٔذی  ِّرُ َمَع کُلِّ َحَؼاةٕ ثُهَّ َقاَل ٔم ٔ َحَؼَیإت یَُهب ة  طٔ ُسوَرةُ اِلَبرَقَ

 ہبقع ےک اپس آےئ یلع نب دمحم، فعیک، دوعسدی، اجعم نب دشاد، دبعارلنمح نب زیدی ےس رمفی ےہ ہک بج دبعاہلل نب دوعس

ئ

د رمجئ

 ہبقع وک اےنپ داںیئ اربف رپ ایک رھپ است رکنکایؿ امرںی افر رہ رکنکی 

ئ

وت فادی ےک بیشن ںیم ےئگ افر ہبعک یک رطػ ہنم ایک افر رمجئ

 اہک رھپ اہک مسق اس وبعمد یک ےکسج نکا وکیئ اچس وبعمد ہ ںی نج رپ نکرۃ رقبہ انزؽ وہیئ
ُ
ز َ
 
ْ

ک
َ
ُ أ
َ
اوہنں ےن یھب ںیہی ےس  امرےن رپ الِلّ

 رکنکایں امرںی ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، دوعسدی، اجعم نب دشاد، دبعارلنمح نب زیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبقع رپ اہکں ےس رکنکایں امران اچےیہ ؟

ئ

 رمجئ



 

 

     1188    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً مشہز، یزیذ بً ابی زیاد، سلامیٌ بً عنزو بً احوؾ :  راوی

ًٔ أَبٔی زٔیَادٕ عَ  ًِ َیزٔیَذ بِ ٕ َع ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ طٔ َحذَّ ًِ أُمِّ ًٔ اِْلَِحَؤؾ َع ًٔ َعِنزٔو بِ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ

ًَ اِلَوا َه یَِوَو اليََِّحٔ عِٔيَذ َجِنَزةٔ اِلَعَكَبةٔ اِستَِبَل َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ مَی اِلَحِنَزَة بَٔشِبٔع َحَؼَیإت َقاَلِت َرأَیُِت الئَّيیَّ َػل دَٔی َُفَ

ِّرُ َمَع کُلِّ َحَؼاةٕ  ًٔ أَ  یَُهب ًِ یَزٔیَذ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبُذ الزَّحٔیٔه بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َف َحذَّ ًِ ثُهَّ اِنََصَ بٔی زٔیَادٕ َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  ًِ الئَّيیِّ َػل ًِ أُوِّ ُجِيَذٕب َع ًٔ اِْلَِحَؤؾ َع ًٔ َعِنزٔو بِ ٌَ بِ ٔ ُسَلامِیَ  بَٔيِحؤظ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، زیدی نب ایب زاید، امیلسؿ نب رمعف نب اوحص ےن اینپ فادلہ ےس رفاتی ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع

 ہبقع ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی ےک بیشن ںیم ےئگ افر رمجے وک امرا 

ئ

است فآہل فملس وک داھکی ویؾ ارحنل ںیم رمجئ

 رکنکویں ےس افر رہ رکنکی رپ ریبکت ی رھپ ولےٹ۔ اؾ دنجب ےس دفرسی رفاتی یھب ایہن اافلظ ےس رمفی ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، زیدی نب ایب زاید، امیلسؿ نب رمعف نب اوحص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمجہ ہبقع یک ریم ےک دعب اس ےک اپس ہن رہھٹے ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رمجہ ہبقع یک ریم ےک دعب اس ےک اپس ہن رہھٹے ۔

     1189    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، حرضت ابً عنزعثناٌ بً ابی طيبہ، كلحہ بً یحٌٰی، یوىص بً یزیذ، زہزی، ساله  :  راوی

ًِ َس  ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًٔ َیزٔیَذ َع ًِ یُوىَُص بِ ًُ یَِحٌَی َع ثََيا كَِلَحُة بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ٌُ بِ ثََيا عُِثَنا َّطُ َرمَی َحذَّ ًٔ عَُنَز أَى ًِ ابِ الٕٔه َع



 

 

َّی  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ـِ عِٔيَذَصا َوَذَِّکَ أَ ٔ َه َؾَعَل ٔمِثَل َذلَٔک َجِنَزَة اِلَعَكَبٔة َوَلِه َيك  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، ،ہحل نب ٰییحی، ویسن نب زیدی، زرہی، اسمل ، رضحت انب رمعےن رمجہ ہبقع یک ریم یک افر اس ےک اپس رہھٹے ہ ںی 

 ( ۔افر رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ان ے یہ ایک )اسیج ہک ںیم ےن لمع ایک

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ،ہحل نب ٰییحی، ویسن نب زیدی، زرہی، اسمل ، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رمجہ ہبقع یک ریم ےک دعب اس ےک اپس ہن رہھٹے ۔

     1190    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 سویذ بً سعیذ، علی بً مشہز، ححاد، حهه بً عتيبہ، مكشه، ابً عباض :  راوی

ًِ ٔمِكَش  ًٔ عُتَِيَبَة َع ًِ اِلَحَهٔه بِ أد َع ًِ اِلَححَّ ٕ َع ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا ُسَویُِذ بِ ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ٌَ  ٕه َع َعبَّإض َقاَل کَا

ـِ  ٔ َه إَٔذا َرمَی َجَنَز اِلَعَكَبةٔ َمَضی َوَلِه َيك َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َرُسوُل اہللٔ َػل

نکدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اجحج، مکح نب ہبیتع، مسقم، انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رمجہ 

  رکےت وت آےگ ڑبھ اجےت افر رہھٹےت ہ ںی ۔ہبقع یک ریم

 نکدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اجحج، مکح نب ہبیتع، مسقم، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکار وہ رک رکنکایں امران۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رکنکایں امران۔نکار وہ رک 

     1191    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابوْالذ، ححاد، حهه، مكشه، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ اِلَحَهٔه  إد َع ًِ َححَّ الٕٔذ اِْلَِحَنزُ َع َْ ثََيا أَبُو  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی اہللُ َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًِ ٔمِكَشٕه َع َع

 َعَلِیطٔ َوَسلََّه َرمَی اِلَحِنَزَة َعلَی َراحَٔلتٔطٔ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، اجحج، مکح، مسقم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افینٹن رپ نکار

 یک ۔ وہ رک ریم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، اجحج، مکح، مسقم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 نکار وہ رک رکنکایں امران۔

     1192    یثحذ                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، اینً بً ىابل، قذامہ :  راوی

ًٔ َعِبٔذ اہللٔ  ًِ ُقَذاَمَة بِ ًٔ ىَابٕٔل َع ًَ بِ ًِ أَیَِن ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ اِلَعأمزٔیِّ َقاَل َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ َحذَّ

َّی اہللُ عَ  ََ إَٔلِیَک إَٔلیِ َػل َد َو ََ رَطِ َب َو ََ َْضِ َه َرمَی اِلَحِنَزَة یَِوَو اليََِّحٔ َعلَی ىَاَقٕة َلُط َػِضَباَئ   َک َلِیطٔ َوَسلَّ

ارحنل ؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انمی نب انلب، دقاہم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ ےن رمجہ وک امرا وی



 

 

 ۔وک اکی افینٹن رپ نکار وہ رک وج دیفس افر رسخ رتگن فایل یھت ہن اس فتق یسک وک امرےت ےھت افر ہن ہی ےتہک ےھت دفر وہ اجؤ دفر وہ اجؤ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انمی نب انلب، دقاہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبہج ذعر رکنکایں امرےن ںیم اتریخ رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وبہج ذعر رکنکایں امرےن ںیم اتریخ رکان۔

     1193    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابی بْک، ابی بذاح بً عاػهابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذاہلل بً ابی بْک، عبذالنلک بً  :  راوی

ًِ عَ  ًٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ًٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ِبذٔ اِلَنلٔٔک بِ

 َّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔیطٔ أَ ًٔ َعأػٕه َع أح بِ ٌِ َیزُِموا َیِوّما َویََذعُوا َیِوّمااِلَبذَّ َعأئ أَ َؽ لرٔلِّ َّْ َه َر  ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاکلمل نب ایب رکب، ایب دباح نب اعمص ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

 زت دی ہک اکی دؿ ریم رکںی افر )ارگ اچںیہ وت( اکی دؿ ریم ہن رکںی ۔ہیلع فآہل فملس ےن افٹن رچاےن فاولں وک ااج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاکلمل نب ایب رکب، ایب دباح نب اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وبہج ذعر رکنکایں امرےن ںیم اتریخ رکان۔



 

 

     1194    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً یحٌٰی، عبذالززام، مالک بً اىص، ح، احنذ بً سياٌ، عبذالزحنً بً مہذی، مالک بً اىص، عبذاہلل  :  راوی

 رضت عاػهبً ابی بْک، ابوبذاح بً عاػه، ح

 ًُ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًُ أَىَٕص ح و َحذَّ أم أَىَِبأَىَا َمالُٔک بِ ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ َیِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ٌٕ َحذَّ ٔسَيا

ًُ أَبٔی بَِْکٕ  ثَىٔی َعِبُذ اہللٔ بِ ًٔ أَىَٕص َحذَّ ًِ َمالٔٔک بِ َؽ َمِضٔذٓیٕ َع َّْ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َر ًٔ َعأػٕه َع احٔ بِ ًِ أَبٔی اِلَبذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع َع

ٌِ َیزُِموا یَِوَو اليََِّحٔ ثُهَّ  َه لٔزَٔعأئ اِْلٔبٔٔل فٔی اِلبَِيُتوَتٔة أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َیِحَنُعوا َرمَِی یَِوَمئِن َبِعَذ اليََِّحٔ  َرُسوُل اہللٔ َػل

ٌَ یَِوَو اليََِّفٔ َؾيَرِمُ  ٔل ٔمِيُضَنا ثُهَّ َیزُِمو َّطُ َقاَل فٔی اِْلَوَّ  وىَطُ فٔی أََحٔذصَٔنا َقاَل َمالْٔک َهَيِيُت أَى

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، امکل نب اسن، ح، ادمح نب انسؿ، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، دبعاہلل نب ایب رکب، اوبدباح نب 

فی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افٹن رچاےن فاولں وک ااجزت رمتمح رفامیئ ہک رحن ےک اعمص، رضحت اعمص ےس رم

یک ریم یھب رکںیل۔ اامؾ امکل ےن اہک وج رافی ںیہ اس دحثی  36اترخی وک رکںی ای ایگرہ اترخی وک  36دؿ ریم رکںیل رھپ دف دؿ یک ریم 

 اہلل نب ایب رکب ےن ہی اہک ہک ےلہپ دؿ ریم رکںی ۔ ےک ہک ےھجم امگؿ ےہ ہک اس دحثی ںیم دبعا

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، امکل نب اسن، ح، ادمح نب انسؿ، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، دبعاہلل نب ایب رکب،  :  رافی

 اوبدباح نب اعمص، رضحت اعمص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچبں یک رطػ ےس ریم رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وچبں یک رطػ ےس ریم رکان۔

     1195    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، اطعچ، ابی زبير، حرضت جابز :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٕ َقاَل َحَحِحَيا َمَع  َحذَّ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًِ أَِطَعَث َع ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َرُسؤل اہللٔ  أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ

ٌٔ َوَرَمِيَيا  بَِیا ًِ الؼِّ ٌُ َؾَلبَِّيَيا َع بَِیا َه َوَمَعَيا اليَِّشاُئ َوالؼِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َعِيُضِه َػل

، ایب زریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تیعم 
 
ح

ع

 

ص

ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ا

 جح ایک وت امہرے اس ھت وخانیت افر مک نس ےچب ےھت۔ انچہچن مہ ےن وچبں یک رطػ ےس ہیبلت یھب اہک افر ریم یھب یک۔

، ایب زریب، رضحت اجرباوبرکب :  رافی
 
ح

ع

 

ص

  نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احیج ہیبلت انہک بک وموقػ رکے ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج ہیبلت انہک بک وموقػ رکے ۔

     1196    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بْک بً ْلـ، ابوبَش، حنزہ بً حارث بً عنير، ایوب، سعیذ بً جبير، حرضت ابً عباض :  راوی

 ًِ ًِ أَیُّوَب َع ًِ أَبٔیطٔ َع ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًُ اِلَحارٔٔث بِ ثََيا َحِنزَةُ بِ ـٕ أَبُو بَِٔشٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا بَِْکُ بِ ًٔ َحذَّ ًٔ  َسٔعیذٔ بِ ًِ ابِ ٕ َع ُجَبيِر

َّی َرمَی َجِنَزَة اِلَعَكَبةٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َليَّی َحً ٌَّ الئَّيیَّ َػل  َعبَّإض أَ

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  رکب نب فلخ، اوبرشب، زمحہ نب احرث نب ریمع، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس

  کت ہیبلت ےتہک رےہ ۔فملس رمجہ ہبقع یک ریم

 رکب نب فلخ، اوبرشب، زمحہ نب احرث نب ریمع، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احیج ہیبلت انہک بک وموقػ رکے ۔

     1197    حذیث                               دوو جلذ  :  جلذ

 ہياد بً َسی، ابواحوؾ، ْؼیـ، محاہذ، حرضت ابً عباض ُفماےت ہیں نہ حرضت ؾـل بً عباض :  راوی

ًٔ َعبَّإض قَ  ًِ ابِ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ـٕ َع َؼِی ُْ  ًِ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ ًُ َعبَّإض ُنِيُت َحذَّ ُل بِ ـِ اَل َقاَل اِلَؿ

َّی َرمَی َجِنَزَة اِلَعَكَبةٔ َؾَلنَّ  ی َحً َه َؾَنا زِٔلُت أَِسَنُعُط یَُليِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِلبَٔیةَ رِٔدَف الئَّيیِّ َػل  ا َرَماَصا َقَلَع التَّ

ی ف، اجمدہ، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ
ط

 

خ
 ہک رضحت لضف نب ابعس ےن رفامای ہک ںیم یبن ےک  ےھچی آپ انہد نب رسی، اوباوحص، 

یہ یک نکاری رپ اھت بج کت آپ ےن رمجہ ہبقع یک ریم )ہن( یک ںیم  لسلس اتنس راہ ہک آپ ہیبلت ہہک رےہ ںیہ بج آپ ےن رمجہ ہبقع 

 یک ریم یک وت ہیبلت انہک وموقػ رفام دای۔

ی ف، اجمدہ، :  رافی
ط

 

خ
 رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رضحت لضف نب ابعس انہد نب رسی، اوباوحص، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج رمد رمجہ ہبقع یک ریم رکےکچ وت وج ابںیت الحؽ وہاج  ںیہ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 الحؽ وہاج  ںیہ ۔بج رمد رمجہ ہبقع یک ریم رکےکچ وت وج ابںیت 

     1198    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، ابوبْک بً َْلد، یحٌٰی بً سعیذ، عبذالزحنً بً مہذی، سؿیاٌ ،  :  راوی



 

 

 سلنہ بً نہیل، حرضت ابً عباض

ًُ أَبٔی َطِيَبةَ  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا یَِحٌَی َحذَّ دٕ اِلَباصٔلٔیُّ َحذَّ
َلَّ َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ثََيا َونٔیْع ح و َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ  َوَعلٔیُّ بِ بِ

ًِ اِلَحَش  ًٔ ُنَضِیٕل َع ًِ َسَلَنَة بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ًُ َمِضٔذٓیٕ َقالُوا َحذَّ ًٔ بِ ًٔ َعبَّإض َسٔعیٕذ َوَونٔیْع َوَعِبُذ الزَِّحَن ًِ ابِ ًٔ اِلُعَزنٔیِّ َع

ًَ َعبَّإض  ََّ اليَِّشاَئ َؾَكاَل َلُط َرُجْل یَا ابِ ٔ ا أَىَا َؾَكِذ َقاَل إَٔذا َرَمِيُتِه اِلَحِنَزَة َؾَكِذ َحلَّ َکهُِه کُلُّ َطِیٕئ إ یُب َؾَكاَل أَمَّ َواللِّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ََ َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ َػل ُخ َرأَِسطُ بٔاِلنِٔشٔک أََؾٔلیْب َذلَٔک أَِو  نِّ ـَ  َه ُي

 َ، رضحت انب 
 ن 
کہ

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکب نب الخد، ٰییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ ، ہملس نب 

ؽ وہ اجںیئ ی نکاےئ ویبویں ےک اکی رمد ےن ابعس رفامےت ںیہ ہک بج مت رمجہ )ہبقع( یک ریم رک وکچ وت اہمترے ےئل بس ابںیت الح

رعض ایک اے انب ابعس ! افر وخوبش یھب )ایھب کت الحؽ ہن وہی( وت رضحت انب ابعس ےن رفامای ہک ںیم ےن وخد رنکؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس وک وتسکری رس ںیم اگلےت داھکی اتبؤ وتسکری وخوبش ےہ ای ہ ںی ؟

 َ، رضحت اوبرکب نب ایب :  رافی
 ن 
کہ

 ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکب نب الخد، ٰییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ ، ہملس نب 

 انب ابعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ابںیت الحؽ وہاج  ںیہ ۔ بج رمد رمجہ ہبقع یک ریم رکےکچ وت وج

     1199    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، محنذ، ابومعاویہ، ابواسامہ، عبیذاہلل، قاسه بً محنذ، او النوميين سیذہ عائظہ ػذيكہ :  راوی

 ُ ْذ َوأَب أَی ُمَحنَّ َْ ثََيا  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًِ َعائَٔظَة َحذَّ ٕذ َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ اِلَكأسٔه بِ ًِ عُبَِیذٔ اہللٔ َع و ُمَعاؤیََة َوأَبُو أَُساَمَة َع

َو َؤْلِٔحََللٔطٔ حٔيَن أََحلَّ  أمطٔ حٔيَن أَِْحَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ْٔلِْٔحَ  َقاَلِت كَيَِّبُت َرُسوَل اہللٔ َػل



 

 

، اوبااسہم،  دیب اہلل، اقمس نب دمحم، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ایبؿ رفام  ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلع نب دمحم، دمحم، اوباعمفہی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارحاؾ ابدنےتھ فتق یھب وخوبش اگلیئ افر وھکےتل فتق یھب۔

 ؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقییلع نب دمحم، دمحم، اوباعمفہی، اوبااسہم،  دیباہلل، اقمس نب دمحم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رس ڈنماےن اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈنماےن اک ایبؿ ۔

     1200    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابی طيبہ، علی بً محنذ، محنذ بً ؾـیل، عنارہ بً قعكاع، ابوزرعہ، حرضت ابوہزیزہ ابوبْک بً :  راوی

ثََيا عُنَ  ِیٕل َحذَّ ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًِ أَبٔی ُزِرَعَة َع ًُ اِلَكِعَكأع َع اَرةُ بِ

 ٔ ُضهَّ اغَِٔفِ لِٔلُنَحلِّكٔيَن َقالُوا َیا َر أَب
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اللَّ ًَ َقاَل اللَُّضهَّ ی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ی ٔ ُسوَل اہللٔ َواِلُنَكَصِّ

ًَ قَ  ی ٔ ًَ اغَِٔفِ لِٔلُنَحلِّكٔيَن ثَََلثّا َقالُوا َیا َرُسوَل اہللٔ َواِلُنَكَصِّ ی ٔ  اَل َواِلُنَكَصِّ

آہل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

وک یھب آپ  فملس ےن رفامای اے اہلل ! رس ڈنماےن فاولں وک شخب دے۔ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ افر ابؽ رتکاےن فاولں

ےن رفامای اے اہلل قلح رکاےن فاولں وک شخب دےئجی نیت ابر یہی رفامای احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ابؽ رتکاےن فاولں وک 

 یھب۔ آپ ےن رفامای افر ابؽ رتکاےن فاولں وک یھب۔

 رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈنماےن اک ایبؿ ۔

     1201    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ىنير، عبیذاہلل ، ىاؾع، حرضت ابً عنز علی بً محنذ، احنذ بً ابی حواری، عبذاہلل بً :  راوی

 ُ ًُ ى ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ََ َحذَّ َمِظئیُّ َقا ًُ أَبٔی اِلَحَوارٔیِّ الذِّ ٕذ َوأَِحَنُذ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٕ َع َنيِر

َّی اہللُ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًَ َیا َرُسوَل اہللٔ َقاَل َرحَٔه اہللُ عَُنَز أَ ی ٔ َه َقاَل َرحَٔه اہللُ اِلُنَحلِّكٔيَن َقالُوا َواِلُنَكَصِّ   َعَلِیطٔ َوَسلَّ

 ًَ ی ٔ ًَ َیا َرُسوَل اہللٔ َقاَل َرحَٔه اہللُ اِلُنَحلِّكٔيَن َقالُوا َواِلُنَكَصِّ ی ٔ ًَ یَا َر اِلُنَحلِّكٔيَن َقالُوا َواِلُنَكَصِّ ی ٔ  ُسوَل اہللٔ َقاَل َواِلُنَكَصِّ

ملس یلع نب دمحم، ادمح نب ایب وحاری، دبعاہلل نب ریمن،  دیب اہلل ، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 اے اہلل ےک رنکؽ ؟ اہلل رتمح ےن رفامای اہلل رتمح رفامےئ قلح رکاےن فاولں رپ احصہب ےن رعض ایک افر رصق رکاےن فاولں رپ یھب

رفامےئ قلح رکاےن فاولں رپ رعض ایک افر رصق رکاےن فاولں رپ یھب اے اہلل ےک رنکؽ ! آپ ےن رفامای افر رصق رکاےن فاولں رپ 

 یھب۔

 یلع نب دمحم، ادمح نب ایب وحاری، دبعاہلل نب ریمن،  دیباہلل ، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈنماےن اک ایبؿ ۔

     1202    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل، یوىص بً بهير، ابً اسحل، ابً ابی ىحیح، محاہذ، حرضت ابً عباض :  راوی



 

 

ثََيا  ًُ إِٔسَحَل َحذَّ ثََيا ابِ ٕ َحذَّ ًُ بَُهيِر ثََيا یُوىُُص بِ ًٔ ىَُنيِرٕ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحذَّ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع ًُ أَبٔی ىَحٔیٕح َع ابِ

 ٔ ًٔ َعبَّإض َقاَل قٔیَل یَا َرُسوَل اہللٔ لَٔه َهاَصزَِت لِٔلُنَحلِّكٔيَن ثَََلثّا َول َُّضِه َلِه َيُظهُّواابِ ًَ َواحَٔذّة َقاَل إٔى ی ٔ  ِلُنَكَصِّ

دمحم نب دبع اہلل، ویسن نب ریکب، انب ااحسؼ ، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یسک ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ 

)رصػ( اکی رمہبت ایکس ایک فہج ےہ ؟ آپ ےن اراشد ! آپ ےن قلح رکاےن فاولں ےئلیک نیت ابر داع رفامیئ افر رصق رکاےن فاولں ےئلیک 

 رفامای قلح رکاےن فاولں ےن کش ہ ںی ایک۔

 دمحم نب دبعاہلل، ویسن نب ریکب، انب اقحس، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ن د  رکان )ابؽ امجان
لب

ت

ی
 (رسیک 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ن د  رکان )ابؽ امجان
لب

ت

ی
 (رسیک 

     1203    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، عبیذاہلل بً عنز، ىاؾع، ابً عنز سے روایت ےہ نہ او النوميين سیذہ حؿؼہ :  راوی

ثََيا ًٔ عَُنَز  َحذَّ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ َّی أَبُو بَِْکٔ بِ ٌَّ َحِؿَؼَة َزِوَد الئَّيیِّ َػل أَ

ٌُ اليَّأض َحلُّوا  ِ َه َقاَلِت ُقِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ َما َطأ ِّی َلبَِّذُت َرأِٔسی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٔن ًِ عُِنَزتَٔک َقاَل إ َوَلِه َتٔحلَّ أَىَِت ٔم

َّی أَىََِحَ   َوَقلَِّذُت َصِذئی َؾََل أَحٔلُّ َحً

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم،  دیب اہلل نب رمع، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم دیسہ ہصفح رفام  ںیہ ںیم ےن رعض ایک 

نکؽ ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ دای افر آپ ےن یھب )ایھب کت( ارحاؾ ہ ںی وھکال۔ ایک فہج ےہ۔ رفامےن ےگل ںیم ےن اے اہلل ےک ر

 ن د  یک یھت افر اےنپ رقابین ےک اجونر یک رگدؿ ںیم القدہ اکٹلای اھت اےئلس ںیم رحن رکےن کت ارحاؾ ہن وھکولاگن۔
لب

ت

ی
 اےنپ رس یک 



 

 

  دیباہلل نب رمع، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم دیسہ ہصفح اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ن د  رکان )ابؽ امجان
لب

ت

ی
 (رسیک 

     1204    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 احنذ بً عنزو بً َسح، عبذاہلل بً وہب، یوىص بً طہاب، ساله، حرضت ابً عنز :  راوی

 ًِ ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا یُوىُُص َع حٔ اِلنَِٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا َعِبُذ اہللٔ بِ ِ ًٔ الرسَّ ًُ َعِنزٔو بِ ثََيا أَِحَنُذ بِ ًِ أَبٔیطٔ َحذَّ ًِ َسالٕٔه َع ًٔ ٔطَضإب َع ابِ

ّذاَس  َه یُضٔلُّ ُمَلبِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  نِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل

ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب اہشب، اسمل، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ن د  ےئک وہےئ کیبل اکپرےت انس۔
لب

ت

ی
 فملس وک 

 ف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب اہشب، اسمل، رضحت انب رمعادمح نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذحب اک ایبؿ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ذحب اک ایبؿ ۔

     1205    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 علی بً محنذ، عنزو بً عبذاہلل، ونیع، اسامہ بً زیذ، علاء، حرضت جابز :  راوی

ًُ َزیِٕذ عَ  ثََيا أَُساَمُة بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ًُ َعِبذٔ اہللٔ َقا ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٕ َقاَل َقاَل َحذَّ ًِ َجابٔز ًِ َعَلإئ َع

 َّ ُ َرُسوُل اہللٔ َػل ـْ َوک ٔ َؾَة َمِوق یْل َوَمِيََحْ َوکُلُّ رَعَ َضا َمِيََحْ َوکُلُّ ؾَٔحأد َمهََّة رَطٔ َه ٔمىّی کُلُّ لُّ اِلُنزَِدلَٔؿةٔ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ـْ  ٔ  َمِوق

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ینم  یلع نب دمحم، رمعف نب دبع اہلل، فعیک، ااسہم نب زدی، اطعء، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل

بس اک بس رحن یک ہگج ےہ افر ہکم یک بس راںیہ راہتس یھب ںیہ افر رحن یک ہگج یھب افر رعہف بس اک بس ومفق ےہ افر زمدہفل بس اک 

 بس ومفق ےہ ۔

 یلع نب دمحم، رمعف نب دبعاہلل، فعیک، ااسہم نب زدی، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح ںیم دقتمی فاتریخ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 انمکس جح ںیم دقتمی فاتریخ۔

     1206    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 رضت ابً عباضعلی بً محنذ، سؿیاٌ بً عيييہ، ایوب، عْکمہ، ح :  راوی

ًٔ َعبَّإض َقاَل  ًِ ابِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ًِ أَیُّوَب َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی َحذَّ  َما ُسئَٔل َرُسوُل اہللٔ َػل

 ٔ ََّ یُِلئی ب ٔ ّْا َقِبَل َطِیٕئ إ َو َطِی ًِ َقذَّ َد اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َعنَّ ََ َْحَ  َیَذیِطٔ کِٔلتَِیضَٔنا 

یلع نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس بج یھب 

ای ہک درایتف ایک ایگ ہک یسک ےن الفں جح اک لمع دفرسے لمع ےس ےلہپ رک دای۔ آپ ےن دفونں اہوھتں ےک ااشرفں ےس یہی وجاب د



 

 

 ھچک رحج ہ ںی ۔

 یلع نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 انمکس جح ںیم دقتمی فاتریخ۔

     1207    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبَش بْک بً ْلـ، یزیذ بً زریع، ْالذ، عْکمہ، حرضت ابً عباض :  راوی

ًِ ابِ  َمَة َع ًِ عِْٔکٔ أئ َع
الٕٔذ اِلَحذَّ َْ  ًِ ًُ ُزَریِٕع َع ثََيا یَزٔیُذ بِ ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا أَبُو بَِٔشٕ بَِْکُ بِ ٌَ َرُسوُل َحذَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل کَا

َد َؾأََتاُظ َرُجْل َؾَكاَل َحَلِكُت اہللٔ ََ َْحَ َد  ََ َْحَ َه ُيِشأَُل یَِوَو ٔمىّی َؾَیُكوُل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َد  َػل ََ َْحَ ٌِ أَذِبََح َقاَل  َقِبَل أَ

َد  ََ َْحَ  َقاَل َرَمِیُت َبِعَذ َما أَِمَشِیُت َقاَل 

رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل ےس ینم ےک رفز تہب یس ابںیت  اوبرشب رکب نب فلخ، زیدی نب زرعی، اخدل،

درایتف یک ںیئگ آپ یہی رفامےت رےہ ھچک رحج ہ ںی ھچک رحج ہ ںی۔ انچہچن اکی رمد ےن احرض وہ رک رعض ایک ںیم ےن ذحب ےس 

 یک۔ رفامای ھچک رحج ہ ںی ۔لبق قلح رکایل۔ آپ ےن رفامای ھچک رحج ہ ںی اکی ک ےن اگل ںیم ےن اشؾ وک ریم 

 اوبرشب رکب نب فلخ، زیدی نب زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 انمکس جح ںیم دقتمی فاتریخ۔



 

 

     1208    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، عیسٰی بً كلحہ، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ َعِبذٔ  ًٔ كَِلَحَة َع ًِ عٔیَسی بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َعِنزٕو أَ َحذَّ َّی  اہللٔ بِ ٌَّ الئَّيیَّ َػل

َد  ََ َْحَ ٌِ یَِذبََح َقاَل  ٌِ یَِحلَٔل أَِو َحَلَل َقِبَل أَ ًِ َذبََح َقِبَل أَ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ُسئَٔل َعنَّ

تف ایک ایگ یلع نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ٰیسیع نب ،ہحل، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درای

 ہک ارگ یسک ےن قلح ےس لبق ذحب رکایل ےہ ای ذحب ےس لبق قلح رکایل ےہ رفامای ھچک رحج ہ ںی ۔

 یلع نب دمحم، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ٰیسیع نب ،ہحل، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 انمکس جح ںیم دقتمی فاتریخ۔

     1209    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ہاروٌ بً سعیذ، عبذاہلل ، قعذ ابً وہب، اسامہ بً زیذ، علاء بً ابی رباح، جابز بً عبذاہلل، حرضت جابز بً  :  راوی

 عبذاہلل

ًُ َسعٔ  ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًُ أَبٔی َربَاحٕ َحذَّ ثَىٔی َعَلاُئ بِ ًُ َزیِٕذ َحذَّ بََرنٔی أَُساَمُة بِ ِْ ًُ َوصِٕب أَ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َّطُ یٕذ اِلنَِٔصٔیُّ َحذَّ  أَى

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بٔنٔىّی َیِوَو اليََِّحٔ  ًَ َعِبذٔ اہللٔ َيُكوُل َقَعَذ َرُسوُل اہللٔ َػل  لٔليَّأض َؾَحائَُط َرُجْل َؾَكاَل یَا َسنَٔع َجابَٔز بِ

ِّی  ٔن َد ثُهَّ َجائَُط آَِخُ َؾَكاَل َیا َرُسوَل اہللٔ إ ََ َْحَ ٌِ أَذِبََح َقاَل  ِّی َحَلِكُت َقِبَل أَ ٔن َد َرُسوَل اہللٔ إ ََ َْحَ ٌِ أَِرمَٔی َقاَل  ُت َقِبَل أَ ىَََحِ

ًِ َطِیٕئ ُقذِّ  َد َؾَنا ُسئَٔل یَِوَمئٕٔذ َع ََ َْحَ ََّ َقاَل  ٔ  َو َقِبَل َطِیٕئ إ

اہرفؿ نب دیعس، دبعاہلل ، دعق انب فبہ، ااسہم نب زدی، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک 



 

 

 افر رعض یک اے اہلل ےک رحن ےک دؿ رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ںیم ولوگں یک اخرط رشتفی رفام وہےئ اکی رمد آای

رنکؽ ںیم ےن اجونر ذحب رکےن ےس لبق رس ومڈن ایل۔ رفامای وکیئ رحج ہ ںی۔ رھپ دفرسا آای افر رعض یک اے اہلل ےک رنکؽ ںیم ےن 

ےلہپ  ریم ےس لبق اجونر وک رحن رک دای۔ رفامای وکیئ رحج ہ ںی۔ اس رفز آپ ےس سج زیچ ےک قلعتم یھب وپاھچ ایگ ہک فہ دفرسی زیچ ےس

 رک دی یئگ ےہ آپ ےن یہی رفامای ہک ھچک رحج ہ ںی ۔

 اہرفؿ نب دیعس، دبعاہلل ، دعق انب فبہ، ااسہم نب زدی، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اایؾ رشتقی ںیم ریم رعمجات ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ رشتقی ںیم ریم رعمجات ۔

     1210    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْحملہ بً یحٌٰی، عبذاہلل بً وہب، ابً جزیخ، ابی زبير، حرضت جابز :  راوی

یُّ  ًُ َیِحٌَی اِلنَِٔصٔ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ ٕ َقاَل َرأَیُِت  َحذَّ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًُ ُجَزیِٕخ َع ثََيا ابِ ًُ َوصِٕب َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ َحذَّ

ا َبِعَذ َذلَٔک َؾَبِعَذ َزَوأل ال َه َرمَی َجِنَزَة اِلَعَكَبةٔ ُؿّهی َوأَمَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِنٔص َرُسوَل اہللٔ َػل  ظَّ

نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، ایب زریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک  رحہلم

 داھکی ہک رمجہ ہبقع یک ریم اچتش ےک فتق یک افر اس ےک دعب یک ریم زفاؽ ےک دعب یک ۔

 رضحت اجرب رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، ایب زریب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ رشتقی ںیم ریم رعمجات ۔

     1211    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 طيبہ، مكشه ، حرضت ابً عباض جبارہ بً مػلص، ابزاہیه بً عثناٌ بً ابی :  راوی

ًِ اِلَحهَ  ًٔ أَبٔی َطِيَبَة أَبُو َطِيَبَة َع ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ ًُ اِلُنَػلِّٔص َحذَّ ثََيا ُجَباَرةُ بِ ٌَّ َحذَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًِ ٔمِكَشٕه َع ٔه َع

ٌَ یَزِ  َه کَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِضزَ َرُسوَل اہللٔ َػل َّی الوُّ ًِ َرِمیٔطٔ َػل ِنُص َقِذَر َما إَٔذا َُفَؽَ ٔم  مٔی اِلحَٔناَر إَٔذا َزاَلِت الظَّ

ش، اربا،می نب امثعؿ نب ایب ہبیش، مسقم ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج 

ل

 

ضع

ابجرہ نب 

 ہک بج ریم ےس افرغ وہےت وت رہظ زپےتھ ۔نکرج ڈلھ اجات وت اس ادناز ےس ریم رمجات رکےت 

ش، اربا،می نب امثعؿ نب ایب ہبیش، مسقم ، رضحت انب ابعس :  رافی

ل

 

ضع

 ابجرہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ویؾ رحن وک ہبطخ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ویؾ رحن وک ہبطخ ۔

     1212    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، ہياد بً َسی، ابواحوؾ، طبیب بً رغقذہ، سلامیٌ بً عنزو بً احوؾ، حرضت عنزو بً  :  راوی

 احوؾ

ثَيَ  ََ َحذَّ ٔیِّ َقا ًُ الرسَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَصيَّادُ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ًٔ َعِنزٔو بِ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ َقَذَة َع ًٔ رَغِ ًِ َطبٔیٔب بِ ا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع



 

 

َه َيُكوُل فٔی َححَّةٔ اِلَوَدأع یَا أَیُّ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َسنِٔعُت الئَّيیَّ َػل ُو ثَََل اِْلَِحَؤؾ َع ََ أَیُّ یَِووٕ أَِْحَ َث َضا اليَّاُض أَ

اَؿهُِه بَِيَيهُِه َْحَاْو َنَُحِ  ٌَّ دَٔمائَهُِه َوأَِمَواَکهُِه َوأرَِعَ ٔ َقاَل َؾإٔ َمٔة َیِؤمهُِه َصَذا فٔی َطِضزُٔنِه َصَذا َمزَّإت َقالُوا یَِوُو اِلَحخِّ اِْلَِنبَر

ََ َیِحىٔی َو  ََّ َعلَی َنِؿٔشطٔ َو ٔ ٌٕ إ ََ َیِحىٔی َجا  ََ ٌَ َقِذ أَیَٔص فٔی بََلٔذُنِه َصَذا أَ ِیَلا ٌَّ الظَّ ٔ ََ إ ََ َمِولُوْد َعلَی َوالٔٔذظٔ أَ الْٔذ َعلَی َوَلٔذظٔ َو

ًِ أَِعَناکٔهُِه ؾَ  ٌَ ٔم و ٌُ َلُط كَاَعْة فٔی َبِعٔف َما َتِحَترٔقُ ًِ َسَیهُو ٌِ ُيِعَبَذ فٔی بََلٔذُنِه َصَذا أَبَّذا َوَکٔه ًِ أَ ََ َوکُلُّ َدوٕ ٔم يَرَِضی بَٔضا أَ

 ٔ ٌَ ُمِشتَرِٔؿّعا فٔید لٔٔب کَا ًٔ َعِبذٔ اِلُنلَّ ُل َما أََؿُع ٔمِيَضا َدُو اِلَحارٔٔث بِ بَىٔی َلِیٕث َؾَكَتَلِتُط  َمأئ اِلَحاصٔلٔیَّةٔ َمِوُؿوْع َوأَوَّ

 ََ ًِ رٔبَا اِلَحاصٔلٔیَّةٔ َمِوُؿوْع َکهُِه ُرُؤُض أَِمَواکٔهُِه  ٌَّ کُلَّ رٔبّا ٔم ٔ ََ َوإ َتاُظ َصِل بَلَِّػُت  صَُذیِْل أَ ََ یَا أُمَّ ٌَ أَ ََ تُِوَلُنو ٌَ َو َتِولُٔنو

 ثَََلَث َمزَّإت َقالُوا َنَعِه َقاَل اللَُّضهَّ اِطَضِذ ثَََلَث َمزَّإت 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رسی، اوباوحص، بیبش نب رغدقہ، امیلسؿ نب رمعف نب اوحص، رضحت رمعف نب اوحص رفامےت ںیہ ہک ںیم

 اولداع ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس اے ولوگ! اتبؤ وکؿ اس دؿ بس ےس زایدہ رحث  فاال ےہ۔ نیت ابر یہی 

ت

ا
  
ة
ےن 

رفامای۔ ولوگں ےن رعض ایک جح اربک اک دؿ آپ ےن رفامای اہمترے وخؿ اوماؽ افر زعںیت اہمترے درایمؿ ایس رطح رحث  فایل ںیہ 

آج اک دؿ اس امہ ںیم اس رہش ںیم رحث  فاال ےہ۔ وغر ےس ونس وکیئ رجمؾ رجؾ ہ ںی رکات رگم اینپ اجؿ رپ )رہ رجؾ اک سج رطح اہمترا 

احمہبس رکےن فاےل یہ ےس وہاگ دفرسے ےس ہ ںی( ابپ ےک رجؾ اک وماذخہ فادل ےس وہاگ اطیشؿ اس ابت ےس امویس وہاکچ ہک یھبک 

۔ نکیل ضعب اامعؽ ںیہنج مت ریقح ےتھجمس وہ اؿ ںیم اطیشؿ یک ااطتع وہی فہ ایس رپ یھب اہمترے اس رہش ںیم اس یک رپشتس وہ

وخش افر رایض وہ اجےئ اگ وغر ےس ونس اجتیلہ اک رہ وخؿ ابلط افر متخ رک دای ایگ )اب اس رپ رگتف ہن وہی( بس ےس ےلہپ ںیم 

ےھت ہک ذہلی ےن اؿ وک لتق رک دای )ونب اہمش ذہلی ےس اؿ ےک احرث نب دبعابلطمل اک وخؿ اسطق رکات وہں ہی ونب ثی ںیم دفدھ ےتیپ 

وخؿ اک اطمہبل رکےت ےھت( اید روھک اجتیلہ اک رہ نکد متخ رک دای ایگ ںیہمت رصػ اہمترے الص اوماؽ )نکد اشلم ےئک ریغب( ںیلم ےگ 

دای؟ نیت ابر یہی رفامای احصہب ےن رعض ایک یج ہن مت ملظ رکف ےگ ہن مت رپ ملظ ایک اج(اگی۔ وتہج رکف اے ریمی اث  ایک ںیم ےن دنی اچنہپ

 اہں۔ آپ ےن اہک اے اہلل وگاہ رےئہ نیت ابر یہی رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رسی، اوباوحص، بیبش نب رغدقہ، امیلسؿ نب رمعف نب اوحص، رضحت رمعف نب اوحص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ویؾ رحن وک ہبطخ ۔

     1213    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، محنذ بً اسحل، عبذالشَلو، زہزی، محنذ بً جبير بً ملعه، حرضت جبير بً ملعه :  راوی

ثََيا مُ  ٔ َحذَّ ًِ الزُّصِز ََلؤ َع ًِ َعِبٔذ الشَّ ًٔ إِٔسَحَل َع ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا أَبٔی َع ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ٔ َحنَّ ًٔ ُجَبيِر ًِ ُمَحنَّذٔ بِ یِّ َع

َه بٔاِلَخیِ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َقاَو َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ ُمِلٔعٕه َع َ اہللُ اِمَزأّ َسنَٔع َمَكاَلًٔی بِ
ًِ ٔمىّی َؾَكاَل َنرضَّ ـٔ ٔم

ََ ُيػٔلُّ  ًِ صَُو أَِؾَكطُ ٔمِيطُ ثَََلْث  ََٔی َم َػَضا َُفُبَّ َحأمٔل ؾِٔكطٕ غَيِرُ َؾكٔیطٕ َوُربَّ َحأمٔل ؾِٔكطٕ إ
ََلُؾ  َؾَبلَّ ِْ ٔ ًٕ إ ًَّ َقِلُب ُمِدٔم َعَلِیضٔ

ًِ َوَرائٔضِٔه اِلَعَنٔل ِهَّلِل َوالئَّؼ  ٌَّ َدِعَوَتُضِه تُحٔیُم ٔم ةٔ اِلُنِشلٔنٔيَن َولُزُوُو َجَناَعتٔضِٔه َؾإٔ ََ  یَحُة لُٔو

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ااحسؼ ، دبعاالسلؾ، زرہی، دمحم نب ریبج نب معطم، رضحت ریبج نب معطم رفامےت ںیہ ہک رنکؽ اہلل یلص

 فیخ ںیم ڑھکے وہےئ افر رفامای اہلل اعتیل اس صخش وک وخش فرخؾ ر ںیھ وج ریمی ابت ےنس رھپ اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ںیم دجسم

آےگ اچنہپ دے ویکہکن تہب ےس ہقف یک ابت ےننس فاےل وخد ےنھجمس فاےل ہ ںی وہےت افر تہب ےس ہقف یک ابت ان ے صخش کت 

ر وہات ےہ نیت زیچںی ایسی ںیہ نج ںیم ومنم اک دؽ ایختن )وکاتیہ( اچنہپدےتی ںیہ وج اس )اچنہپےن فاےل( ےس زایدہ ہیقف افر دھجمسا

 ہ ںی رکات اامعؽ رصػ اہلل ےک ےئل رکان املسمؿ اماؾ یک ریخ وخایہ افر املسمونں یک امجتع اک ہشیمہ اس ھت دانی ویکہکن املسمونں یک داع

  وہاتکس( ۔ ےھچی ےس یھب اہ ںی ریھگ یتیل ےہ )افر اطیشؿ یسک یھب رطػ ےس ہلمح آفر ہ ںی

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب اقحس، دبعاالسلؾ، زرہی، دمحم نب ریبج نب معطم، رضحت ریبج نب معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ویؾ رحن وک ہبطخ ۔

     1214    حذیث                               دووجلذ   :  جلذ



 

 

 اسناعیل بً توبہ، زاُف بً سلامیٌ، ابی سياٌ، عنزو بً مزہ، عبذاہلل بً مشعود :  راوی

ًِ مُ  ًٔ ُمزََّة َع ًِ َعِنزٔو بِ ٌٕ َع ًِ أَبٔی ٔسَيا ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َزأُفُ بِ
ًُ َتِوبََة َحذَّ ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ًٔ َمِشُعودٕ َقاَل َحذَّ ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ زََّة َع

 ٌَ َمةٔ بَٔعَزَؾإت َؾَكاَل أََتِذُرو َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوصَُو َعلَی ىَاَقتٔطٔ اِلُنَخرِضَ ٕ َصَذا َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل  أَیُّ یَِووٕ َصَذا َوأَیُّ َطِضز

َمٔة  َوأَیُّ بََلٕذ َصَذا َقالُوا صََذا بََلْذ  اْو َنَُحِ ٌَّ أَِمَواَکهُِه َودَٔمائَهُِه َعَلِیهُِه َْحَ ٔ ََ َوإ اْو َقاَل أَ اْو َویَِوْو َْحَ اْو َوَطِضْز َْحَ َْحَ

 ُ ِّی َُفَكُهُِه َعلَی اِلَحِؤق َوأُکَاثٔزُ بٔهُِه اِْل ٔن ََ َوإ
ِّی  َمَه َؾََل َطِضزُٔنِه َصَذا فٔی بََلٔذُنِه صََذا فٔی َیِؤمهُِه َصَذا أَ ٔن ََ َوإ ُتَشوِّدُوا َوِجهٔی أَ

ََ َتِذرٔی َما أَِحَذ  ََّک   ثُوا َبِعَذَک ُمِشتَِيكْٔذ أُىَاّسا َوُمِشتَِيَكْذ ٔمىِّی أُىَاْض َؾأَُقوُل یَا َربِّ أَُػِیَحابٔی َؾَیُكوُل إٔى

 ہک رنکؽ اہلل ےن رفامای ہکبج آپ رعافت ںیم اامسلیع نب وتہب، زارف نب امیلسؿ، ایب انسؿ، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب دوعسد رفامےت ںیہ

 اینپ یٹک افینٹن رپ نکار ےھت ںیہمت ولعمؾ ےہ ہی وکؿ اس دؿ وکؿ اس ہنیہم افر وکؿ اس رہش ےہ۔ احصہب ےن رعض ایک ہی رہش رحاؾ ےہ ہنیہم

ےہ ح ےس اس امہ یک اس رہش افر دؿ رحاؾ ےہ افر دؿ رحاؾ ےہ۔ رفامای وغر ےس ونس اہمترے اوماؽ افر وخؿ یھب مت رپ ایس رطح رحاؾ 

یک رحث  ےہ وغر ونس ںیم وحض وکک  رپ اہمترا شیپ ہمیخ وہں افر اہمتری رثکت رپ ابیق اوتمں ےک اسےنم رخف رکفاگن اےئلس ےھجم رفہایہ 

د روھک ھچک ولوگں وک ںیم ہن رکان )ہک ریمے دعب اعمیص ف دباعت ںیم التبم وہاجؤ رھپ ےھجم ابیق اوتمں ےک اسےنم رشدنمی ااھٹان زپے( ای

ڑھچاؤاگن )دفزخ ےس( افر ھچک ولگ ھجم ےس ڑھچفاےئل اج ےگنی وت ںیم رعض رکفاگن اے ریمے رب ہی ریمے ایتم ںیہ رب اعتیل 

 رفام ےگنی آپ وک ہ ںی ولعمؾ ہک اوہنں ےن آپ ےک دعب ایک ایک دبںیتع ااجید ںیک ۔

 انسؿ، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب دوعسداامسلیع نب وتہب، زارف نب امیلسؿ، ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ویؾ رحن وک ہبطخ ۔

     1215    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 الذ، ہظاو بً غاز، ىاؾع، حرضت ابً عنزہظاو بً عنار، ػذقہ بً ْ :  راوی



 

 

ًُ اِلَػازٔ َقاَل َسنِٔعُت ىَاؾّٔعا یُ  ثََيا صَٔظاُو بِ الٕٔذ َحذَّ َْ  ًُ ثََيا َػَذَقُة بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَّ َحذَّ ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ُث َع َحذِّ

ـَ یَِوَو  َه َوَق َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ  َرُسوَل اہللٔ َػل  ؾٔیَضا َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل
اليََِّحٔ بَيَِن اِلَحَنَزأت فٔی اِلَححَّةٔ الًَّٔی َحخَّ

اُو َقاَل  َه أَیُّ یَِووٕ صََذا َقالُوا یَِوُو اليََِّحٔ َقاَل َؾأَیُّ بََلٕذ صََذا َقالُوا صََذا بََلُذ اہللٔ اِلََحَ ٕ َصَذ َوَسلَّ ا َقالُوا َطِضزُ اہللٔ  َؾأَیُّ َطِضز

َمةٔ  اُؿهُِه َعَلِیهُِه َْحَاْو َنَُحِ ٔ َودَٔماُؤُنِه َوأَِمَواُکهُِه َوأرَِعَ اُو َقاَل صََذا یَِوُو اِلَحخِّ اِْلَِنبَر ٔ فٔی اِلََحَ ِضز  َصَذا اِلَبَلذٔ فٔی صََذا الظَّ

َع اليَّاَض َؾَكالُوا َصَذا اِلَیِوؤ ثُهَّ َقاَل َصِل بَلَِّػُت َقالُوا َنَعِه َؾَلؿٔ  َه َيُكوُل اللَُّضهَّ اِطَضِذ ثُهَّ َودَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َل الئَّيیُّ َػل

ُة اِلَوَداعٔ  ٔ َححَّ  َصٔذظ

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، اشہؾ نب اغز، انعف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج اسؽ جح ایک )ینعی

 اولداع ںیم( آپ رحن ےک دؿ رمجات ےک درایمؿ ڑھکے وہےئ افر رفامای آج ایک دؿ ےہ ؟ احصہب ےن رعض ایک رحن اک دؿ رفامای ہی 

ت

ا
  
ة

وکاسن رہش ےہ ولوگں ےن رعض ایک ہی دلب رحاؾ ےہ۔ رفامای ہی وکاسن ہنیہم ےہ ؟ رعض ایک رہش رحاؾ ےہ )اہلل ےک اہں رتحمؾ ہنیہم ےہ( 

اربک اک دؿ ےہ افر اہمترے وخؿ اوماؽ افر زعںیت مت رپ ایس رطح رحاؾ ںیہ سج رطح ہی رہش اس ہنیہم افر اس دؿ ںیم  رفامای ہی جح

وت رحاؾ ےہ رھپ رفامای ایک ںیم ےن اچنہپ دای احصہب ےن رعض ایک یج اہں رھپ آپ رفامےن ےگل اے اہلل وگاہ رےئہ رھپ ولوگں وک رتصخ رفامای 

 اول

ت

ا
  
ة
 داع ےہ۔ولوگں ےن اہک ہی 

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، اشہؾ نب اغز، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیب اہلل یک زایرت ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل یک زایرت ۔

     1216    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بْک بً ْلـ، ابوبَش ، یحٌٰی بً سعیذ، سؿیاٌ ، محنذ بً كارم، كاؤض، ابی زبير، حرضت سیذہ عائظہ و ابً  :  راوی



 

 

 عباض

ُذ  ثَىٔی ُمَحنَّ ٌُ َحذَّ ثََيا ُسِؿَیا ًُ َسٔعیٕذ َحذَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ـٕ أَبُو بَِٔشٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا بَِْکُ بِ ٔ  َحذَّ ًِ كَاُوٕض َوأَبٔی الزُّبَيِر ًُ كَارٕٔم َع بِ

ََٔی اللَّیِ  َ كََواَف الزِّیَاَرةٔ إ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِخَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ َعائَٔظَة َوابِ  ٔل َع

ہ اعہشئ ف انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکب نب فلخ، اوبرشب ، ٰییحی نب دیعس، ایفسؿ ، دمحم نب اطرؼ، اطؤس، ایب زریب، رضحت دیس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطاػ زایرت رات کت ؤمرخ رفامای۔

 رکب نب فلخ، اوبرشب ، ٰییحی نب دیعس، ایفسؿ ، دمحم نب اطرؼ، اطؤس، ایب زریب، رضحت دیسہ اعہشئ ف انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل یک زایرت ۔

     1217    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ْحملہ بً یحٌٰی، ابً عہب، ابً جزیخ، علاء، عبذاہلل بً عباض :  راوی

ثََيا ابِ  ًُ یَِحٌَی َحذَّ َمَلُة بِ ثََيا َْحِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ َعَلإئ َع ًُ ُجَزیِٕخ َع ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا ابِ

ََ َرَمَل ؾٔیطٔ  ِبٔع الَّٔذی أََؾاَق ؾٔیطٔ َقاَل َعَلاْئ َو َه َلِه یَزُِمِل فٔی الشَّ  َوَسلَّ

، انب رججی، اطع ہ ب 
ج
ء، دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطاػ زایرت ےک رحہلم نب ٰییحی، انب 

 است رکچفں ںیم رلم ہ ںی ایک۔ رضحت اطعء رفامےت ںیہ ہک وطاػ زایرت ںیم رلم ہ ںی ۔

، انب رججی، اطعء، دبعاہلل نب ابعس :  رافی ہ ب 
ج
 رحہلم نب ٰییحی، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ززمؾ انیپ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ززمؾ انیپ۔

     1218    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عبیذاہلل بً موسی، عثناٌ بً اسود، محنذ بً عبذالزحنً بً ابی بْک :  راوی

 ٔ ثََيا َعل ًٔ َعِبٔذ الزَّحِ َحذَّ ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ اِْلَِسَودٔ َع ٌَ بِ ًِ عُِثَنا ًُ ُموَسی َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی بَِْکٕ َقاَل یُّ بِ ًٔ بِ َن

ًِ َزِمزََو  ًَ ٔجَِْت َقاَل ٔم ًِ أَیِ ًٔ َعبَّإض َجالّٔشا َؾَحائَُط َرُجْل َؾَكاَل ٔم بَِت ٔمِيَضا َنَنا یَِيَبغٔی َقاَل  ُنِيُت عِٔيَذ ابِ َقاَل َؾََشٔ

لَِّع ٔميِ  ـَ بَِت ٔمِيَضا َؾاِسَتِكبِٔل اِلكِٔبَلَة َواذُِِّکِ اِسَه اہللٔ َوَتَيؿَِّص ثَََلثّا َوَت ـَ َقاَل إَٔذا َُشٔ غَِت َؾاِحَنِذ اہلَل َعزَّ َوَنِی َضا َؾإَٔذا َُفَ

َّی ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ َزِمزََو  َوَجلَّ َؾإٔ ٌَ ٔم لَُّعو ـَ ََ یََت َُّضِه  ٌَّ آیََة َما بَِيَيَيا َوبَيَِن اِلُنَياؾٔكٔيَن إٔى ٔ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل إ

 یلع نب دمحم،  دیب اہلل نب ومیس، امثعؿ نب انکد، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب رکب رفامےت ںیہ ہک ںیم دیسان انب ابعس یک دخث  ںیم اھٹ

ا اھت اکی رمد آای آپ ےن وپاھچ اہکں ےس آےئ وبال ززمؾ ےس رفامای ح ےس ززمؾ انیپ اچےئہ فن ے ایپ یھب؟ وبال ےسیک ؟ رفامای بج ززمؾ وہ

 ہک ف اس ےئلویپ وت ہلبق رف وہ اجؤ افر اہلل اک انؾ ول افر نیت اسسن ںیم ویپ افر وخب ریس وہ رک ویپ افر بج یپ وکچ وت اہلل زعفلج یک دمحفانث رک

 رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مہ ںیم افر انموقفں ںیم رفؼ ہی ےہ ہک انمقف ززمؾ ریس وہ رک ہ ںی ےتیپ ۔

 یلع نب دمحم،  دیباہلل نب ومیس، امثعؿ نب انکد، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ززمؾ انیپ۔



 

 

     1219    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، ولیذ بً مشله، عبذاہلل بً مومل، ابوزبير، حرضت جابز بً عبذاہلل :  راوی

ثََيا ا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔ َيُكوُل َسنِٔعُت َجابٔزَ َحذَّ َّطُ َسنَٔع أَبَا الزُّبَيِر ٔل أَى ًُ اِلُنَدمَّ ًُ ُمِشلٕٔه َقاَل َقاَل َعِبُذ اہللٔ بِ  ِلَولٔیُذ بِ

َب لَ  َه َيُكوُل َماُئ َزِمزََو لَٔنا ُُشٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًَ َعِبٔذ اہللٔ َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اہللٔ َػل  طُ بِ

ؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب وملم، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےن رفامای ززمؾ اک اپین سج رغض ےئلیک ایپ اجےئ فہ اشہ

 احلص وہی۔

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب وملم، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبعک ےک ادنر اجان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ادنر اجان۔

     1220    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، عنزو بً عبذالواحذ، اوزاعی، ىاؾع ، حرضت ابً عنز :  راوی

ثََيا ثَىٔی  َحذَّ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ َحذَّ ًُ َعِبٔذ اِلَواحٔٔذ َع ثََيا عَُنزُ بِ َمِظئیُّ َحذَّ ًُ إٔبَِزاصٔیَه الذِّ ًٔ بِ ثَىٔی َعِبُذ الزَِّحَن َة َحذَّ ًُ َعٔلیَّ ٌُ بِ ا َحشَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه یَِوَو  َل َرُسوُل اہللٔ َػل َْ ًٔ عَُنَز َقاَل َد ًِ ابِ ًُ َطِيَبَة  ىَاؾْٔع َع ٌُ بِ اِلَؿِتٔح اِکَهِعَبَة َوَمَعطُ بََٔلْل َوعُِثَنا

َّی اہللُ َعَلیِ  َّی َرُسوُل اہللٔ َػل ًَ َػل َّ أَیِ ُجوا َسأَِلُت بََٔل ا َِخَ ًِ َدإْٔل َؾَلنَّ َّی َعلَی َؾأَغَِلُكوَصا َعَلِیضِٔه ٔم َُّط َػل بََرنٔی أَى ِْ َ َه َؾأ طٔ َوَسلَّ

َّیَوِجضٔطٔ حٔيَن دَ  َّی َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ َسأَِلُتُط َنِه َػل ََ أَُنو  ٌِ ًِ یَنٔيئطٔ ثُهَّ لُِنُت َنِؿٔسی أَ ًٔ َع َل بَيَِن اِلَعُنوَدیِ  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  َْ



 

 

 ہیلع فآہل فملس حتف ہکم دبعارلنمح نب اربا،می، رمعف نب دبعاولادح، افزایع، انعف ، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل

ےک رفز ہبعک ےک ادنر رشتفی ےل ےئگ افر آپ ےک اس ھت البؽ افر امثعؿ نب ہبیش )ریض اہلل امہنع( ےھت اوہنں ےن ادنر ےس درفازہ 

ں ےن اتبای دنب رکایل بج ہی ابرہ آےئ وت ںیم ےن البؽ ےس وپاھچ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہکں امنز زپیھ ؟ وت اوہن

ہک آپ ےن دالخ وہ رک اےنپ رہچہ ےک اسےنم دفونں وتسونں ےک درایمؿ امنز زپیھ رھپ ںیم ےن اےنپ آپ وک المث  یک ہک ںیم ےن 

 اس فتق ہی یھب ویکں ہن وپھچ ایل ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ینتک راعکت امنز زپیھ ۔

 انعف ، رضحت انب رمعدبعارلنمح نب اربا،می، رمعف نب دبعاولادح، افزایع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ادنر اجان۔

     1221    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، ابً ابی ملیهہ، او النوميين سیذہ عائظہعلی بً محنذ، ونیع، اسناعیل بً عبذالنلک :  راوی

ًٔ أَبٔی ُمَلِیَهةَ  ًِ ابِ ًُ َعِبٔذ اِلَنلٔٔک َع ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َد الئَّيیُّ  َحذَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َِخَ َع

ًِ عِٔئذی َو  َه ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َػل ِجَت ٔم ًْ َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ َِخَ ََٔیَّ َوصَُو َحزٔی یزُ اِلَعئِن كَیُِّب اليَِّؿٔص ثُهَّ َرَجَع إ صَُو ََقٔ

ِّی َلِه أَُن  ِلُت اِکَهِعَبَة َوَودِٔدُت أَن َْ ِّی َد ٔن ًْ َؾَكاَل إ یزُ اِلَعئِن َوَرَجِعَت َوأَىَِت َحزٔی ٌَ  ًِ َؾَعِلُت عِٔئذی َوأَىَِت ََقٔ ٌِ أَُنو اُف أَ َْ ِّی أَ ٔن إ

ًِ َبِعذٔی ًٔی ٔم  أَِتَعِبُت أُمَّ

ن کہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک یبن ریمے اپس ےس ابرہ رشتفی ےل 
مل
یلع نب دمحم، فعیک، اامسلیع نب دبعاکلمل، انب ایب 

ے اپس رشتفی الےئ وت ہدزدہ فردیہ ےئگ اس فتق آپ یک آںیھکن ڈنھٹی ںیھت افر تعیبط ںیم تہب رفم  یھت۔ رھپ آپ ریم

ےھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ےس رشتفی ےل ےئگ اس فتق آپ یلص اہلل 

 ہن رکات ےھجم ہیلع فآہل فملس تہب وخش ےھت افر فاسپ آےئ وت تہب ردیہ ؟ رفامای ںیم ہبعک ےک ادنر ایگ رھپ ےھجم آرزف وہیئ ہک اکش ااسی



 

 

 ادنہشی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ دعب اث  وک فیلکت فتقشم ںیم ڈاؽ دای۔

ن کہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی
مل
 یلع نب دمحم، فعیک، اامسلیع نب دبعاکلمل، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک راںیت ہکم سگاران۔ینم 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم یک راںیت ہکم سگاران۔

     1222    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عبذاہلل بً ىنير، عبیذاہلل، ىاؾع، ابً عنز، عباض بً عبذالنللب :  راوی

ثََيا عَ  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ َعبِ َحذَّ ٌَ اِلَعبَّاُض بِ ًٔ عَُنَز َقاَل اِسَتأَِذ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ َع ٕ َحذَّ ًُ ىَُنيِر ذٔ ِبُذ اہللٔ بِ

ًِ أَِجٔل ٔسَكاَیتٔطٔ  َة أَیَّاَو ٔمىّی ٔم
ٌِ َیبٔیَت بَٔنهَّ َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ لٔٔب َرُسوَل اہللٔ َػل َ اِلُنلَّ ٌَ َلطُ َؾأ ٔ  ذ

یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیب اہلل، انعف، انب رمع، ابعس نب دبعابلطمل ےن ینم یک راںیت ہکم ںیم سگارےن یک ااجزت اہلل ےک 

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ام یگ اےئلس ہک ززمؾ الپےن یک دخث  اےکن رپسد یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت 

 رفامدی۔رمتمح 

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیباہلل، انعف، انب رمع، ابعس نب دبعابلطمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ینم یک راںیت ہکم سگاران۔

     1223    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ہياد بً َسی، ابومعاویہ، اسناعیل بً مشله، علاء، ابً عباض :  راوی

ًٔ ُمِشلٔ  ًِ إِٔسَنٔعیَل بِ ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ََ َحذَّ ٔیِّ َقا ًُ الرسَّ ٕذ َوصَيَّادُ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ َحذَّ ًِ ابِ ًِ َعَلإئ َع َعبَّإض  ٕه َع

ًِ أَِجٔل  ََّ لِٔلَعبَّأض ٔم ٔ َه ْٔلََحٕذ یَبٔیُت بَٔنهََّة إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ِؽ الئَّيیُّ َػل ِّْ َكایَةٔ َقاَل َلِه یَُز  الشِّ

ملس ےن یسک وک یھب ہکم یلع نب دمحم، انہد نب رسی، اوباعمفہی، اامسلیع نب ملسم، اطعء، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ںیم رات سگارےن یک ااجزت ہ ںی دی نکاےئ )ریمے فادل( رضحت ابعس ےک )ہک اؿ وک ااجزت دی( ویکہکن ززمؾ الپےن یک 

 دخث  اؿ ےک رپسد یھت۔

 یلع نب دمحم، انہد نب رسی، اوباعمفہی، اامسلیع نب ملسم، اطعء، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

طب  ںیم ارتان۔
ح
م

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

طب  ںیم ارتان۔
ح
م

 

     1224    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عاویہ، ابوبْک بً ابی طيبہ، ہياد بً َسی، ابً ابی زائذہ، عبذہ، ونیع، ابومعاویہ، ح، علی بً محنذ، ونیع، ابوم :  راوی

 حؿؽ بً غیاث، سیذہ عائظہ

ثََيا  ًُ أَبٔی َزائَٔذَة َوَعِبَذةُ َوَونٔیْع َوأَبُو ُمَعاؤَیَة ح و َحذَّ ثََيا ابِ ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ ثََيا َونٔیْع َوأَبُو َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ َعلٔیُّ بِ



 

 

 ُ ثََيا أَب ًِ َعائَٔظَة ُمَعاؤیََة ح و َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ُضِه َع ًُ غَٔیإث کُلُّ ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ َقاَلِت و بَِْکٔ بِ

ٌَ أَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه لَٔیهُو ََّنا ىَزََلُط َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَّ ىُزُوَل اِْلَبَِلٔح َلِیَص بُٔشيَّٕة إٔى ٔ ؤجطٔ إ  ِسَنَح لَُٔخُ

انہد نب رسی، انب ایب زادئہ، دبعہ، فعیک، اوباعمفہی، ح، یلع نب دمحم، فعیک، اوباعمفہی، اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، دیسہ 

دمہنی اجےن اعہشئ رفام  ںیہ ہک اخطب ںیم ارتان تنس ہ ںی ےہ۔ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت اخطب ںیم اس ےئل ارتے اتہک 

 ںیم آاسین رےہ۔

انہد نب رسی، انب ایب زادئہ، دبعہ، فعیک، اوباعمفہی، ح، یلع نب دمحم، فعیک، اوباعمفہی، اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث،  :  رافی

 دیسہ اعہشئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

طب  ںیم ارتان۔
ح
م

 

     1225    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، معاویہ بً ہظاو، عنار بً زریل، اعنع، ابزاہیه، اسود، عائظہ :  راوی

ًُ صَٔظاوٕ  ثََيا ُمَعاؤیَُة بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ  َحذَّ ًِ اِْلَِسَودٔ َع ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ًٔ ُزَریِٕل َع ارٔ بِ ًِ َعنَّ َع

ّجا ََ ًِ اِلَبِلَحأئ ادِّ َه َلِیَلَة اليََِّفٔ ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َعائَٔظَة َقاَلِت ادََّلَخ الئَّيیُّ َػل

اشمع، اربا،می، انکد، اعہشئ ایبؿ رفام  ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، امعر نب زرقی،

 احطب ےس وکچ یک رات حبص ادنریھے یہ ںیم رفس رشفع رفامدای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، امعر نب زرقی، اشمع، اربا،می، انکد، اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

طب  ںیم ارتان۔
ح
م

 

     1226    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً یحٌٰی، عبذالززام، عبیذاہلل، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًُ َیِحٌَی َحذَّ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اہللُ َحذَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ عَُنَز َقاَل کَا ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع أم أَىَِبأَىَا عُبَِیُذ اہللٔ َع  َعَلِیطٔ ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ

ٌَ بٔاِْلَبَِلٔح  ٌُ َیِيزٔلُو َه َوأَبُو بَِْکٕ َوعَُنزُ َوعُِثَنا  َوَسلَّ

ت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحات اوبرکب ف رمع دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ،  دیب اہلل، انعف، رضح

 بس احطب ںیم ارتےت ےھت۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ،  دیباہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ رتصخ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ رتصخ ۔

     1227    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، سلامیٌ ، كاؤض، ابً عباض :  راوی

 ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَ کُلَّ  َحذَّ ُؾو ٌَ اليَّاُض یَِيََصٔ ًٔ َعبَّإض َقاَل کَا ًِ ابِ ًِ كَاُوٕض َع َع



 

 

ٔ بٔاِلبَ  ٌَ آِٔخُ َعِضٔذظ َّی یَهُو ٌَّ أََحْذ َحً ََ َیِئَفَ َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ِیٔت َوِجطٕ َؾَكاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

س رفامےت ںیہ ہک ولگ رہ رطػ وک فاسپ وہ رےہ ےھت وت اہلل ےک رنکؽ یلص اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ ، اطؤس، انب ابع

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہسگ وکیئ یھب وکچ ہن رکے اہیں کت ہک اس اک آرخی اکؾ تیب اہلل اک وطاػ وہ۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ ، اطؤس، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ رتصخ ۔

     1228    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، ابزاہیه بً زیذ، كاؤض، ابً عنز :  راوی

ثَ  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اہللُ َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل ىََهی َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًِ كَاُوٕض َع ًُ َیزٔیَذ َع ثََيا إٔبَِزاصٔیُه بِ َيا َونٔیْع َحذَّ

ٔ بٔاِلبَِیٔت  ٌَ آِٔخُ َعِضذٔظ َّی یَهُو ٌِ یَِئَفَ الزَُّجُل َحً  َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَ

 رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای آدیم یلع نب دمحم، فعیک، اربا،می نب زدی، اطؤس، انب رمع

 وکچ رکے افر ااکس آرخی تیب اہلل اک وطاػ ہن وہ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اربا،می نب زدی، اطؤس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہضئ وطاػ فداع ےس لبق فاسپ وہیتکس ےہ۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وطاػ فداع ےس لبق فاسپ وہیتکس ےہ۔

     1229    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

سعذ، ابً طہاب، ابی  ابوبْک بً ابی طيبہ، سؿیاٌ بً عيييہ، زہزی، رعوہ، عائظہ، محنذ بً رمح، لیث بً :  راوی

 سلنہ، عائظہ

ًِ َعائَٔظ  َوَة َع ًِ رُعِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ ُرِمٕح َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َة ح و َحذَّ

ًِ أَ  ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع ُة بِٔيُت حٌَُٓیٕ َبِعَذ َما أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َحاَؿِت َػٔؿیَّ َوَة َع بٔی َسَلَنَة َورُعِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَكاَل أََحابَٔشتَُيا هٔیَ  ُت َذلَٔک لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ََّضا َقِذ أََؾاَؿِت ثُهَّ  أََؾاَؿِت َقاَلِت َعائَٔظُة َؾَذَِّکِ  َؾُكِلُت إٔى

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾِلتَِئَفِ   َحاَؿِت َبِعَذ َذلَٔک َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، اعہشئ، دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، ایب ہملس، اعہشئ رفام  ںیہ ہک وطاػ 

ای وت ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااکس ذرک ایک۔ آپ ےن رفامای ایک اافہض ےک دعب رضحت ہیفص تنب ییح وک ضیح آ

فہ ںیمہ رفےنک فایل ےہ ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک اس ےن وطاػ اافہض رکایل ےہ رھپ اےس ضیح آای اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای وت رھپ رفاہن وہاجںیئ ۔

 ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، اعہشئ، دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، ایب ہملس، اعہشئاوبرکب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وطاػ فداع ےس لبق فاسپ وہیتکس ےہ۔

     1230    حذیث                               ووجلذ د  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ابومعاویہ، اعنع، ابزاہیه ، اسود، عائظہ :  راوی

ثََيا اِْلَِعنَ  ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ  ُع َحذَّ ٔ َع ًِ اِْلَِسَود ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع َع

ی حَ  َة َؾُكِلَيا َقِذ َحاَؿِت َؾَكاَل َعرِقَ َه َػٔؿیَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََّ َحابَٔشتََيا َعائَٔظَة َقاَلِت َذَِّکَ َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ ِلَيی َما أَُراَصا إ

ََّضا َقِذ كَاَؾِت  ٌِ ُمزُوَصا َؾِلتَِئَفِ  َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ إٔى  َیِوَو اليََِّحٔ َقاَل َؾََل إَٔذ
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ًِ أَبٔیطٔ َقاَل دَ  ٕذ َع ًُ ُمَحنَّ ثََيا َجِعََفُ بِ ًُ إِٔسَنٔعیَل َحذَّ ثََيا َحاتُٔه بِ إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َحذَّ ٔ بِ ِلَيا َعلَی َجابٔز َْ 

ًٔ اِلحُ  ًُ َعلٔیِّ بِ ُذ بِ ََٔیَّ َؾُكِلُت أَىَا ُمَحنَّ َّی اىَِتَهی إ ًِ اِلَكِوؤ َحً ا اىَِتَضِيَيا إَٔلِیطٔ َسأََل َع ََٔی َرأِٔسی َؾَحلَّ َؾَلنَّ َشئِن َؾأَصَِوی بَٔیٔذظٔ إ

طُ بَيَِن  ی اِْلَِسَؿَل ثُهَّ َوَؿَع َنؿَّ ی اِْلَِعلَی ثُهَّ َحلَّ زٔرِّ ا ٔطَِْت زٔرِّ ثَِذيَیَّ َوأَىَا یَِوَمئٕٔذ غََُلْو َطاب  َؾَكاَل َمزَِحّبا بَٔک َسِل َعنَّ



 

 

ََلةٔ َؾَكاَو فٔی نَٔشاَجٕة ُمِلَتٔحّؿا بَٔضا کُلََّنا َوَؿَعَضا َعلَی َمِيهٔ  ًِ َؾَشأَِلُتُط َوصَُو أَِعَِم َؾَحاَئ َوِقُت الؼَّ َؾاَصا إَٔلِیطٔ ٔم بَِیطٔ َرَجَع رَطَ

 ٔ َّی اہللُٔػَػز ًِ َححَّةٔ َرُسؤل اہللٔ َػل بٔرِىَا َع ِْ َّی بَٔيا َؾُكِلُت أَ ََٔی َجاىٔبٔطٔ َعلَی اِلنِٔظَحٔب َؾَؼل ٔ َصا َورَٔداُؤُظ إ َه َؾَكاَل بَٔیذٔظ  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

َه َمَهَث تٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ٌَّ َؾَعَكَذ تِٔشّعا َوَقاَل إ ةٔ أَ ٌَ فٔی اليَّأض فٔی اِلَعأُشَ ِشَع ٔسئيَن َلِه َیُحخَّ َؾأَذَّ

ٌِ َیأِتَ  ُضِه َیِلَتنُٔص أَ َه َحاد  َؾَكٔذَو اِلَنٔذیَيَة َبََشْ َنثٔيْر کُلُّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َرُسوَل اہللٔ َػل هَّ بَٔزُسؤل اہللٔ َػل

َه َو  ِجَيا َمَعُط َؾأََتِيَيا َذا اِلُحَلِیَؿٔة َؾَوَلَذِت أَِسَناُئ بِٔيُت عَُنِیٕص ُمحَ َوَسلَّ َد َوَِخَ ًَ أَبٔی بَِْکٕ َيِعَنَل بٔنِٔثٔل َعَنلٔطٔ َؾََخَ َذ بِ نَّ

ـَ أَِػَيُع َقاَل اغَِتٔشلٔی َواِس  َه َنِی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل َّی َرُسوُل اہللٔ َؾأَِرَسَلِت إ مٔی َؾَؼل ی بَٔثِوٕب َوأَِْحٔ َتِثَٔفٔ

َّی إَٔذا اِسَتَوِت بٔطٔ ىَاَقُتطُ َعلَی اِلبَ  َه فٔی اِلَنِشحٔٔذ ثُهَّ َرنَٔب اِلَكِؼَواَئ َحً َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََٔی َمذِّ َػل ِیَذأئ َقاَل َجابْٔز ىََوزُِت إ

ًِ بَئِن یََذیِطٔ بَ  ی ٔم ِلٔؿطٔ ٔمِثُل َذلَٔک َبََصٔ َْ  ًِ ٔ ٔمِثُل َذلٔک َؤم ًِ َيَشارٔظ ًِ َینٔيئطٔ ٔمِثُل َذلَٔک َوَع يَِن َرانٕٔب َوَمإغ َوَع

ٌُ َوصَُو َيِعزُٔف َتأِؤی آ َه بَيَِن أَِهُضزٔىَا َوَعَلِیطٔ َیِيزُٔل اِلرُقِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َطِیٕئ َعنِٔلَيا بٔطٔ  َلُط َما َعنَٔل بٔطٔ َوَرُسوُل اہللٔ َػل ٔم

ٌَّ اِلَحِنَذ َواليِِّعَنَة لَ  ٔ یَک َلَک َلبَِّیَک إ ََ َُشٔ ِوحٔیذٔ َلبَِّیَک اللَُّضهَّ َلبَِّیَک َلبَِّیَک  یَک َلَک َوأَصَلَّ َؾأََصلَّ بٔالتَّ ََ َُشٔ َک َواِلُنِلَک 

ٌَ بٔطٔ َؾَلِه َیزُدَّ َرُس  و َّی اہللُ اليَّاُض بَٔضَذا الَّٔذی یُضٔلُّ ّْا ٔمِيُط َوَلزَٔو َرُسوُل اہللٔ َػل َه َعَلِیضِٔه َطِی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ وُل اہللٔ َػل

َّی إٔذَا أََتيِ  ََّ اِلَحخَّ َلِشَيا َنِعزُٔف اِلُعِنَزَة َحً ٔ َه َتِلبَٔيَتطُ َقاَل َجابْٔز َلِشَيا ىَِيؤی إ َمَل َيا اِلبَِیَت َمَع َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًَ َُفَ طُ اِسَتَلَه الزُِّن

ًّی َؾحَ  ًِ َمَكاؤ إٔبَِزاصٔیَه ُمَؼل خُٔذوا ٔم
ََٔی َمَكاؤ إٔبَِزاصٔیَه َؾَكاَل َواتَّ َعَل اِلَنَكاَو بَِيَيطُ َوبَيَِن اِلبَِیٔت ثَََلثّا َوَمَشی أَِرَبّعا ثُهَّ َقاَو إ

ظُ  ََّ َذَِّکَ ٔ ََ أَِعَلُنُط إ ٌَ أَبٔی َيُكوُل َو ٌَ  َؾکَا ُ فٔی الزَِّنَعَتئِن ُقِل یَا أَیَُّضا اِلکَأُفُو أ ٌَ َيرِقَ َُّط کَا َه إٔى َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ الئَّيیِّ َػل َو َع

َّی  َؿا َحً ََٔی الؼَّ ًِ اِلَبأب إ َد ٔم ًَ ثُهَّ َِخَ ََٔی اِلبَِیٔت َؾاِسَتَلَه الزُِّن ٔ ُقِل صَُو اہللُ أََحْذ ثُهَّ َرَجَع إ َؿا إ ٌَّ الؼَّ ٔ أَ إ َؿا ََقَ ًِ الؼَّ َذا َدىَا ٔم

َّی َرأَی الِ  قَٔی َعَلِیطٔ َحً َؿا َُفَ ٔ اہللٔ ىَِبَذأُ بَٔنا بََذأَ اہللُ بٔطٔ َؾَبَذأَ بٔالؼَّ ًِ َطَعائٔز ََ َواِلَنزَِوَة ٔم ََّر اہلَل َوَصلََّلُط َوَحنَٔذُظ َوَقاَل  بَِیَت َؾَهب

ََّ اہللُ َو  ٔ ََّ إَٔلَط إ ٔ ََ إَٔلَط إ یَک َلُط َلُط اِلُنِلُک َوَلطُ اِلَحِنُذ یُِحٌٔی َویُنٔیُت َوصَُو َعلَی کُلِّ َطِیٕئ َقٔذیْز  ََ َُشٔ یَک َلطُ  ِحَذُظ  ََ َُشٔ اہللُ َوِحَذُظ 

ََٔی اِلَنزَِوةٔ َؾَنَشی أَىَِحزَ َوِعَذُظ َوَنََصَ َعِبَذُظ َوَصزََو اِْلَِحزَاَب َوِحَذُظ ثُهَّ َدَعا بَيَِن َذلَٔک َوقَ  اَل ٔمِثَل َصَذا ثَََلَث َمزَّإت ثُهَّ ىَزََل إ

َّی أَتَی الِ  َّی إَٔذا َػٔعَذَتا َيِعىٔی َقَذَماُظ َمَشی َحً ًٔ اِلَوادٔی َحً َّی إَٔذا اِنَؼبَِّت َقَذَماُظ َرَمَل فٔی بَِل ٔ َحً َنزَِوَة َؾَؿَعَل َعلَی اِلَنزَِوة

ًِ أَِمزٔی َما اِسَتِذبَزُِت َلِه أَ َنَنا َؾَعَل َعلَی ال ِّی اِسَتِكَبِلُت ٔم ٌَ آِٔخُ كََواؾٔطٔ َعلَی اِلَنزَِوةٔ َقاَل َلِو أَن ا کَا َؿا َؾَلنَّ ُسِل اِلَضِذَی ؼَّ

ٌَ ٔمِيهُِه َلِیَص َمَعطُ َصِذْی َؾِلَیِحلِٔل َوِلَیِحَعِلَضا عُِنزَّة َؾَحلَّ اليَّ  ًِ کَا َّی َوَجَعِلُتَضا عُِنَزّة َؾَن ََّ الئَّيیَّ َػل ٔ وا إ ُ ُضِه َوَقَصَّ اُض کُلُّ



 

 

ًٔ ُجِعُظٕه َؾَكاَل یَا َرُسوَل اہللٔ  ًُ َمالٔٔک بِ اَقُة بِ ٌَ َمَعُط اِلَضِذُی َؾَكاَو َُسَ ًِ کَا  أَلَٔعأمَيا صََذا أَِو ْٔلَبَذٔ اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَم

ََ  اِْلَبَٔذ َقاَل َؾَظبََّک َرُسوُل اہللٔ َلِت اِلُعِنَزةُ فٔی اِلَحخِّ َصهََذا َمزََّتئِن  َْ ی َوَقاَل َد َه أََػابَٔعطُ فٔی اِْلُِِخَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َؾَوَجَذ َؾاكَٔنَة ٔمنَّ  ٌٔ الئَّيیِّ َػل َحلَّ َوَلبَٔشِت ثَٔیابّا َػبٔیّػا  ًِ بَِل ْٔلَبَٔذ اِْلَبَذٔ َقاَل َوَقٔذَو َعلٔی  بٔبُِذ

ٌَ َعلٔی  َيُكوُل بٔاِلٔعَزأم َؾَذ  َّی اہللُ َواِنَتَحَلِت َؾأَىَِْکَ َذلَٔک َعَلِیَضا َعلٔی  َؾَكاَلِت أََمَزنٔی أَبٔی بَٔضَذا َؾکَا ََٔی َرُسؤل اہللٔ َػل َصِبُت إ

ّطا َعلَی َؾاكَٔنَة فٔی ا ِت َعِيطُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ُمََحِّ َه فٔی الَّٔذی َذَِّکَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ لَّٔذی َػَيَعِتطُ ُمِشَتِؿتّٔیا َرُسوَل اہللٔ َػل

ِّی  ٔن ُت َذلَٔک َعَلِیَضا َؾَكاَل َػَذَقِت َػَذَقِت َماَذا ُقِلُت حٔيَن َُفَِؿَت اِلَحخَّ َقاَل ُقِلُت اللَُّضهَّ إ بٔطٔ  أُصٔلُّ بَٔنا أََصلَّ َوأَىَِْکِ

ٌَ َجَناَعُة اِلَضِذٔی الَّ  ٌَّ َمعٔی اِلَضِذَی َؾََل َتٔحلَّ َقاَل َؾکَا َه َقاَل َؾإٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ َرُسولَُک َػل ٔذی َجاَئ بٔطٔ َعلٔی  ٔم

ًِ اِلَنٔذیَيةٔ مٔ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ٔم ٔذی أَتَی بٔطٔ الئَّيیُّ َػل
ًٔ َوالَّ َّی اہللُ اِلَیَن ََّ الئَّيیَّ َػل ٔ وا إ ُ ُضِه َوَقَصَّ ائَّة ثُهَّ َحلَّ اليَّاُض کُلُّ

ََٔی ٔمىّی أََصلُّوا بٔاِلحَ  ُضوا إ ٌَ َیِوُو التَّرِؤیَةٔ َوَتَوجَّ ا کَا ٌَ َمَعطُ َصِذْی َؾَلنَّ ًِ کَا َّی اہللُ َعَلیِ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَم طٔ خِّ َُفَنَٔب َرُسوُل اہللٔ َػل

َّی كََلَعِت  ِبَح ثُهَّ َمَهَث َقلٔیَّل َحً ِضَز َواِلَعَِصَ َواِلَنِػزَٔب َواِلٔعَظاَئ َوالؼُّ َّی بٔنٔىّی الوُّ َه َؾَؼل ًِ  َوَسلَّ ِنُص َوأََمَز بُٔكبَّٕة ٔم الظَّ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  بَِت َلطُ بَٔينَٔزَة َؾَشاَر َرُسوُل اہللٔ َػل ٕ َؾرُضٔ اؤ أَِو َطَعز ٔ اِلََحَ ـْ عِٔيَذ اِلَنِظَعز ٔ َّطُ َواق ََّ أَى ٔ یِْع إ ََ َتُظکُّ َُقَ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  یِْع َتِؼَيُع فٔی اِلَحاصٔلٔیَّةٔ َؾأََجاَز َرُسوُل اہللٔ َػل َؾَة َؾَوَجَذ اِلُكبََّة َقِذ اِلُنزَِدلَٔؿةٔ َنَنا کَاىَِت َُقَ َّی أَتَی رَعَ َه َحً

َّی أَ ُْضٔ  ِنُص أََمَز بٔاِلَكِؼَوأئ َُفُحَٔلِت َلُط َُفَنَٔب َحً َّی إَٔذا َزاَغِت الظَّ ًَ اِلَوادٔی َؾَخَلَب اليَّاَض بَِت َلُط بَٔينَٔزَة َؾَيزََل بَٔضا َحً تَی بَِل

َمةٔ یَِؤمهُِه صََذا فٔی اْو َنَُحِ ٌَّ دَٔمائَهُِه َوأَِمَواَکهُِه َعَلِیهُِه َْحَ ٔ ٔ  َؾَكاَل إ ًِ أَِمز ٌَّ کُلَّ َطِیٕئ ٔم ٔ ََ َوإ َطِضزُٔنِه َصَذا فٔی بََلٔذُنِه َصَذا أَ

ُل َدوٕ أََؿُعطُ َدُو َربٔی ٔة َمِوُؿوَعْة َوأَوَّ ٌَ اِلَحاصٔلٔیَّةٔ َمِوُؿوْع َتِحَت َقَذمَیَّ َصاَتئِن َودَٔماُئ اِلَحاصٔلٔیَّ ًٔ اِلَحارٔٔث کَا َعَة بِ

ًٔ َعِبٔذ ُمِشتَرِٔؿّعا فٔی بَىٔی َس  ُل رٔبّا أََؿُعُط رٔبَاىَا رٔبَا اِلَعبَّأض بِ ٔة َمِوُؿوْع َوأَوَّ لٔٔب ِعٕذ َؾَكَتَلِتُط صَُذیِْل َورٔبَا اِلَحاصٔلٔیَّ اِلُنلَّ

ًَّ بٔأََماىَٔة اہللٔ َواِستَ  ِذتُُنوصُ َْ َّهُِه أَ ُكوا اہلَل فٔی اليَِّشأئ َؾإٔى ُط َؾاتَّ َُّط َمِوُؿوْع کُلُّ ٌَّ َکهُِه َؾإٔى ٔ ًَّ بٔکَلَٔنةٔ اہللٔ َوإ ِحَلِلُتِه ُُفُوَجُض

بّا َغيَِر ُمبَرِّ  ًَّ َْضِ بُوصُ ًَ َذلَٔک َؾاِْضٔ ٌِ َؾَعِل صُوىَُط َؾإٔ ًَ ُُفَُطهُِه أََحّذا َتِْکَ ََ یُوكِْٔ  ٌِ
ًَّ أَ ًَّ َعَلِیضٔ ًَّ َعَلِیهُِه رِٔزُقُض ٕح َوَلُض

ًَّ بٔاِلَنِعزُؤف َوَقِذ  ٌَ َعىِّی َؾَنا أْمُتَْن َقا َونِٔشَوتُُض ٌِ اِعَتَؼِنُتِه بٔطٔ نَٔتاَب اہللٔ َوأْمُتَْن َمِشُْولُو ٔ لُّوا إ ـٔ ٌَ َتَزِنُت ؾٔیهُِه َما َلِه َت ئٔلُو

َنأئ َویَِيهُ  ََٔی الشَّ بَّابَةٔ إ ََّک َقِذ بَلَِّػَت َوأَدَّیَِت َوَنَؼِحَت َؾَكاَل بٔإِٔػَبٔعطٔ الشَّ ََٔی اليَّأض اللَُّضهَّ اِطَضِذ َقالُوا َنِظَضُذ أَى بَُضا إ

َّی اِلَعَِصَ َو  ِضَز ثُهَّ أََقاَو َؾَؼل َّی الوُّ ٌَ بََٔلْل ثُهَّ أََقاَو َؾَؼل ّْا ثُهَّ َرنَٔب اللَُّضهَّ اِطَضِذ ثَََلَث َمزَّإت ثُهَّ أَذَّ َلِه ُيَؼلِّ بَِيَيُضَنا َطِی



 

 

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  أت َوَجَعَل َحِبَل اِلُنَظاةٔ بَيَِن یََذیِطٔ َرُسوُل اہللٔ َػل ََخَ ََٔی الؼَّ ًَ ىَاَقتٔطٔ إ ـَ َؾَحَعَل بَِل ٔ ی أَتَی اِلَنِوق
َّ لََّه َحً

َّی َغاَب اِلرُقِ  ةُ َقلٔیَّل َحً َِفَ ِنُص َوَذَصَبِت الؼُّ بَِت الظَّ َّی رَغَ ًَ ُؾ َوأَِر َواِسَتِكَبَل اِلكِٔبَلَة َؾَلِه َیزَِل َواقّٔؿا َحً َدَف أَُساَمَة بِ

 ٌَّ ٔ َّی إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوَقِذ َطَيَل اِلَكِؼَواَئ بٔالزَِّماؤ َحً ِلَؿُط َؾَذَؾَع َرُسوُل اہللٔ َػل َْ  َرأَِسَضا َلُیٔؼیُب َمِورَٔک َرِحلٔطٔ َزیِٕذ 

ٔهييَ  ٔهيَيَة الشَّ ٔ اِلیُِنىَی أَیَُّضا اليَّاُض الشَّ َّی َتِؼَعَذ ثُهَّ أَتَی َوَيُكوُل بَٔیٔذظ ًِ اِلٔحَبأل أَِرَخی َلَضا َقلٔیَّل َحً َنا أَتَی َحِبَّل ٔم َة کُلَّ

ّْا  ٌٕ َواحٕٔذ َوإَٔقاَمَتئِن َوَلِه ُيَؼلِّ بَِيَيُضَنا َطِی َّی بَٔضا اِلَنِػزَٔب َواِلٔعَظاَئ بٔأََذا َّ اِلُنزَِدلَٔؿَة َؾَؼل ی اہللُ ثُهَّ اِؿَلَحَع َرُسوُل اہللٔ َػل

 ٔ ٌٕ َوإَٔقاَمٕة ثُهَّ َرن ِبُح بٔأََذا َن َلطُ الؼُّ
َّ َّی اِلَؿِحَز حٔيَن َتَبي ی كََلَع اِلَؿِحزُ َؾَؼل

َّ َّی أَتَی اِلَنِظَعزَ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َحً َب اِلَكِؼَواَئ َحً

 َ َلُط َؾَلِه یَز ََّرُظ َوَصلَّ قَٔی َعَلِیطٔ َؾَحنَٔذ اہلَل َوَنب اَو َُفَ ِنُص َوأَِرَدَف اِلََحَ ٌِ َتِللَُع الظَّ ا ثُهَّ َدَؾَع َقِبَل أَ َّی أَِسََفَ ٔجذًّ ِل َواقّٔؿا َحً

َّی اہللُ  ا َدَؾَع َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ أَبَِیَف َؤسامّی َؾَلنَّ َعز ًَ الظَّ ٌَ َرُجَّل َحَش ًَ اِلَعبَّأض َوکَا َل بِ ـِ ٔ اِلَؿ ًُ یَِحز ُع َه َمزَّ الوُّ ًَ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ی

لِّ اِْلَِخٔ َؾََصَ  ًِ الظِّ َه یََذُظ ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًَّ َؾَوَؿَع َرُسوُل اہللٔ َػل لِّ َؾَلٔؿَل َیِيُوزُ إَٔلِیضٔ ًِ الظِّ ُل َوِجَضُط ٔم ـِ َف اِلَؿ

یَل اِلُوِس  ٔ َّْ َک َقلٔیَّل ثُهَّ َسَلَک ال ا َْحَّ ّ َّی أَتَی ُمَحرسِّ َّی أَتَی اِلَحِنَزَة اِْلَِخٔ یَِيُوزُ َحً ٔ اِکهُبَِری َحً ََٔی اِلَحِنَزة ُجَک إ َلي الًَّٔی تَُِخٔ

 ًِ ِّرُ َمَع کُلِّ َحَؼاةٕ ٔمِيَضا ٔمِثٔل َحَصی اِلَخِذٔف َوَرمَی ٔم مَی بَٔشِبٔع َحَؼَیإت یَُهب ٔ َُفَ َحَزة
ًٔ اِلَوادٔی ثُهَّ الًَّٔی عِٔيَذ الظَّ  بَِل

ََٔی اِلَنِيََحٔ ؾَ  َف إ َنُط فٔی َصِذیٔطٔ ثُهَّ أََمَز مٔ اِنََصَ ا َؾَيََحَ َما َغبََر َوأَُِشَ يَن بََذىَّة بَٔیٔذظٔ َوأَِعَلي َعلٔیًّ ًِ کُلِّ بََذىَٕة َيََحَ ثَََلثّا َؤستِّ

ًِ َمزَقَٔضا ثُهَّ أََؾاَق َرُس  بَا ٔم ًِ َلِحنَٔضا َوَُشٔ َعٕة َؾُحٔعَلِت فٔی قِٔذٕر َؾُلبَٔخِت َؾألَََکَ ٔم ـِ ََٔی بَٔب َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ وُل اہللٔ َػل

ٌَ َعلَی َزِمزََو َؾَكاَل اىِزَعُوا بَ  لٔٔب َوصُِه َيِشُكو تَی بَىٔی َعِبذٔ اِلُنلَّ
َ ِضَز َؾأ َّی بَٔنهََّة الوُّ ٌِ َيِػلَٔبهُِه اِلبَِیٔت َؾَؼل ََ أَ لٔٔب َلِو ىٔی َعِبٔذ اِلُنلَّ

َب ٔمِيطُ اليَّاُض َعلَی ٔسَكایَتٔهُِه   َلَيزَِعُت َمَعهُِه َؾَياَولُوُظ َدِلّوا َؾََشٔ

اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، رفعج نب دمحم اےنپ فادل رضحت دمحم ابرق ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای مہ رضحت اجرب نب 

ےن رعض ایک ہک ںیم دمحم نب یلع نب نیسح  دبعاہلل یک دخث  ںیم احرض وہےئ بج مہ اؿ ےک اپس ےچنہپ وت وپاھچ وکؿ ولگ ںیہ۔ ںیم

وہں۔ آپ ےن )ازراہ تقفش( ریمے رس یک رطػ اہ ھت ڑباھای افر ریمی ضیمق یک افرپ فایل ڈنھگی وھکیل رھپ ےچین فایل ڈنھگی وھکیل رھپ 

ابںیت درایتف ںیک فہ انانیب  ریمے ےنیس رپ اہ ھت ریھپا اس فتق ںیم وجاؿ زلاک اھت۔ رفامای رمةح مت وج اچوہ وپوھچ۔ ںیم ےن اؿ ےس ھچک

وہےکچ ےھت اےنت ںیم امنز اک فتق وہایگ وت فہ اکی انب وہا لبمک ٹیپل رک ڑھکے وہےئگ وجیہن ںیم اچدر اؿ ےک یدنوھں رپ ڈااتل اس ےک 

امنز زپاھیئ  دفونں انکرے اؿ یک رطػ آاجےت ویکہکن لبمک وھچاٹ اھت افر ایکن ڑبی اچدر وھکیٹن رپ ریھک وہیئ یھت۔ اوہنں ےن ںیمہ



 

 

 ںیم ےن رعض ایک ہک ںیمہ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح اک اوحاؽ انسےیئ۔ وت اوہنں ےن اہ ھت ےس ون ےک دعد اک ااشرہ ایک

ہنی ںیم رےہ جح )ایلگنھچ اس ےک اس ھت فایل افر ڑبی ایلگن یلیھتہ رپ رھک رک( افر رفامای ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ون ربس دم

ہ ںی ایک )رجہت ےک دعب( دنکںی اسؽ آپ ےن ولوگں ںیم االعؿ رکا دای ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح رکےن فاےل 

ںیہ وت دمہنی ںیم تہب ولگ آےئ رہ اکی یک رغض ہی یھت ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریپفی رکںی افر امتؾ اامعؽ 

امدنن رکںی۔ آپ رفس رپ ےلکن افر مہ یھب آپ ےک اس ھت ےلکن مہ ذفاہفیلحل ےچنہپ وت فاہں اامسء تنب سیمع ےک اہں دمحم نب ایب رکب یک آپ یک 

فالدت وہیئ اوہنں ےن یسک وک جیھب رک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ایک رکفں ؟ رفامای اہنول افر ڑپکے اک 

ھ ول افر ارحاؾ ابدنھ ول۔ ریخی آپ ےن دجسم ںیم امنز ادا رفامیئ رھپ وصقاء افینٹن رپ نکار وہےئ بج آپ یک افینٹن دیماؿ اب ٹٹ ابدن

ںیم دیسیھ وہیئ۔ رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک وت ںیم ےن آپ ےک اسےنم اتدح اگنہ نکار ف ایپدہ اک وجہؾ داھکی افر داںیئ ابںیئ  ےھچی رہ 

)ہک اتدح اگنہ ااسنونں اک اھٹںیھٹ امرات دنمسر ےہ( اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ ےھت رطػ یہی تیفیک یھت 

آپ رپ رقآؿ ارت راہ اھت افر آپ اس ےک ینعم وخب ےتھجمس ےھت آپ وج یھب لمع رکےت مہ یھب فیہ لمع رکےت۔ آپ ےن ہملک وتدیح 
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 رےہ۔ وج آپ ےن ایک آپ وج یھب ےتہک ںیہ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ رپ رد ہن رفامای افر  لسلس اانپ ہیبلت ےتہک

رضحت اجربےن رفامای امہری تین رصػ جح یک یھت افر رمعہ اک ایخؽ کت ہن اھت بج مہ تیب اہلل ےچنہپ وت آپ ےن رجح انکد وک وبہس دای افر 
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 رطػ ارتے بج آپ ف

ےک اپؤں فادی ےک بیشن ںیم ارتےن ےگل وت آپ ےن بیشن ںیم رلم ایک )یدنےھ الہ رک زیت ےلچ( بج افرپ ڑچےنھ ےگل وت رھپ ومعمؽ 

ات وج یک راتفر ےس ےنلچ ےگل افر رمفہ رپ یھب فیہ ایک وج افص رپ ایک بج آپ ےن رمفہ رپ آرخی وطاػ رکایل وت رفامای ارگ ےھجم ےلہپ ولعمؾ وہ

جح  دعب ںیم ولعمؾ وہا وت ںیم دہی اےنپ اس ھت ہن الات افر جح وک رمعہ رک داتی وت مت ںیم ےس سج ےک اپس دہی ہن وہ فہ الحؽ وہ اجےئ افر اس



 

 

وک رمعہ انب ڈاےل وت بس ولگ الحؽ وہےئگ افر ابؽ رتکاےئ رگم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر نج ولوگں ےک اپس دہی یھت الحؽ ہن 

وہےئ رھپ رساہق نب امکل نب مشعج ڑھکے وہےئ افر رعض یک ہی مکح ںیمہ اس اسؽ ےک ےئل ےہ ای ہشیمہ ہشیمہ ےک ےئل وت اہلل ےک 

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اایلگنں اکی دفرسے ںیم ڈاؽ رک رفامای رمعہ جح ںیم اس رطح دالخ وہایگ ےہ دف ابر یہی رفامای رھپ 

 ہشیمہ ےک ےئل ہی مکح ےہ افر رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج )نمی ےس( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقاباینں ےل رک رفامای ہ ںی ہکلب ہشیمہ

ےچنہپ وت داھکی ہک رضحت افہمط ریض اہلل اہنع الحؽ وہ رک رنیگن ڑپکے ےنہپ وہےئ رسہم اگلےئ وہےئ ںیہ وت اہ ںی رضحت افہمط اک ہی 

 ےن اہک ہک ریمے فادل ےن ےھجم یہی مکح دای وت رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج رعاؼ ںیم رفامای رکےت ےھت ہک لمع ااھچ ہن اگل۔ رضحت افہمط

اس ےک دعب ںیم اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخث  ںیم احرض وہا۔ افہمط ےک اس لمع رپ ہصغ یک احتل ںیم افر اہلل 

وپےنھچ ےک ےئل وج افہمط ےن اؿ ےک وحاہل ےس ذرک یک افر ےھجم بیع افر ربی یگل )ہک ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فہ ابت 

 اایؾ جح ںیم الحؽ وہ رک رنیگن ڑپکے ںینہپ افر رسہم اگلںیئ( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس چس اہک اس ےن چس اہک بج مت

فہہج رفامےت ںیہ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اہک اھت اے اہلل ںیم یھب فیہ  ےن جح یک تین یک یھت وت ایک اہک اھت۔ رضحت یلع رکؾ اہلل

ارحاؾ ابدناتھ وہں وج آپ ےک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ابدناھ۔ آپ ےن رفامای ہک ریمے اس ھت وت دہی ےہ وت مت 

ہنی ےس وج افٹن الےئ ےھت بس الم رک نک وہےئگ ارغلض یھب الحؽ ث  وہان افر رضحت یلع نمی ےس افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس دم

بس ولوگں ےن ارحاؾ وھکال افر ابؽ رتکاےئ رگم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر وج ولگ اےنپ اس ھت دہی الےئ ےھت الحؽ ہن وہےئ 

ہلل ہیلع فآہل فملس نکار وہےئ افر رتفہی ےک دؿ )ذی اہجحل وک( بس ولگ ینم یک رطػ ےلچ افر جح اک ارحاؾ ابدناھ اہلل ےک رنکؽ یلص ا

ینم ںیم رہظ رصع رغمب اشعء افر حبص یک امنزںی ادا رفامںیئ رھپ ھچک رہھٹے بج آاتفب ولطع وہا وت آپ ےن مکح دای ہک ابولں اک اکی 

اھت ہک آپ رعشم رحاؾ ںیم ای  ہمیخ اگلای اجےئ انچہچن رمنہ ںیم اگل دای ایگ رھپ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلچ۔ رقشی وک نیقی

زمدہفل ںیم رہھٹںی ےگ ح ےس زامہن اجتیلہ ںیم رقشی اک ومعمؽ اھت نکیل اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس آےگ ڑبھ 

 وصقاء رپ ےئگ یتح ہک رعہف ںیم آےئ وت داھکی ہک آپ ےک ےئل ہمیخ رمنہ ںیم اگل وہا ےہ آپ فںیہ ارتے بج نکرج ڈلھ ایگ وت مکح دای

زنی اگلیئ اجےئ آپ اس رپ نکار وہ رک فادی ےک بیشن ںیم رشتفی الےئ افر ولوگں وک ہبطخ دای۔ رفامای البہبش اہمترے وخؿ افر امؽ 

رحاؾ )اقلب ارتحاؾ افر وفحمظ( ںیہ ح ےس اس رہش ںیم اس امہ ںیم اس ویؾ وک مت رحاؾ )اقلب ارتحاؾ( ےتھجمس وہ وغر ےس ونس اجتیلہ یک 

ابت ریمے اؿ دف دقومں ےک ےچین )یلچک وہیئ( زپی ےہ افر اجتیلہ ےک بس بس ےس  الہ وخؿ ےسج ںیم وغل رقار داتی وہں رہ 

رہعیب نب احرث نب دبعابلطمل اک وخؿ ےہ )ہی ونب دعس ںیم دفدھ ےتیپ ےھت وت اؿ وک ذہلی ےن لتق رک دای اھت( افر اجتیلہ ےک بس نکد 

ںیم اعمػ رکات وہں فہ امہرا ینعی ابعس نب دبع ابلطمل اک نکد ےہ فہ بس اک بس اعمػ ےہ۔ متخ افر بس ےس ےلہپ سج نکد وک 

وعروتں ےک ابرے ںیم اہلل ےس ڈرف اس ےئل ہک مت ےن وعروتں وک اہلل یک اامؿ ف دہع ےس اےنپ دقع ںیم ایل افر اہلل ےک الکؾ ےس مت ےن 



 

 

 ہک فہ اہمترے رتسب رپ )رھگ ںیم( ان ے صخش وک ہن آےن دںی ےسج مت ربا ےتھجمس اؿ وک اےنپ ےئل الحؽ ایک افر اہمترا قح اؿ ےک ذہم ہی ےہ

اجےئ افر اہمترے ذہم اؿ اک اھکان ڑپکا دوتسر ےک  وہ ارگ فہ ااسی رکںی وت اؿ وک امر یھب ےتکس ںیہ نکیل اانت تخس ہن امران ہک ڈہی یلسپ وٹٹ

مت اس وک وبضمیط ےس اھتےم روھکےگ وت رمگاہ ہن وہےگ اہلل یک اتکب افر مت ےس  وماقف ےہ افر ںیم ایسی زیچ وھچڑ رک اج راہ وہں ہک ارگ

ریمے قلعتم وپاھچ اجےئ اگ وت مت ایک وجاب دف ےگ ؟ بس ےن رعض ایک ہک مہ وگایہ دےتی ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل 

وخایہ یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اہشدت یک ایلگن ےس  اک مکح وپری رطح اچنہپ دای افر قح راستل ف غیلبت ادا ایک افر ریخ

آامسؿ یک رطػ ااشرہ ایک افر ولوگں یک رطػ اکھج رک نیت رمہبت اک اے اہلل آپ وگاہ رےئہ اے اہلل آپ وگاہ رےئہ رھپ رضحت البؽ 

ااقث  ی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےن اذاؿ دی ھچک دری دعب ااقث  ی وت آپ ےن امنز رہظ زپاھیئ رھپ رضحت البؽ ےن 

امنز رصع زپاھیئ افر اؿ دفونں امنزفں ےک درایمؿ وکیئ امنز )لفن فریغہ( ہ ںی زپیھ رھپ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نکار 

ػ رک دای افر لبج باشة وہ رک رعافت ںیم ومفق کت آےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افینٹن اک ٹیپ رحصات یک رط

)ولوگں ےک ےنلچ ےک راہتس( وک اسےنم یک رطػ راھک افر ہلبق رف وہےئگ رھپ  لسلس رہھٹے رےہ اہیں کت نکرج ڈفب ایگ افر زردی 

یھب ھچک متخ وہےن یگل بج نکرج رغفب وہایگ وت آپ ےن ااسہم نب زدی وک اےنپ  ےھچی اھٹبایل افر رعافت ےس فاسپ وہےئ افر وصقاء یک 

 داںیئ لیکن وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانت اچنیھک ہک ااکس رس زنی یک یلھچپ ڑکلی ےس ےنگل اگل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ

اہ ھت ےس ااشرہ رک رےہ ےھت ہک اے ولوگ! اانیمطؿ افر وکسؿ ےس ولچ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک افیچن ہگج اہپڑ ہلیٹ فریغہ 

ےتچنہپ وت ایکس لیکن ڈیلیھ رک دےتی اتہک آاسین ےس ڑچھ اجےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ےچنہپ افر فاہں اکی اذاؿ دف  رپ

ااقوتمں ےک اس ھت امنز رغمب ف اشعء زپاھیئ افر اؿ دف امنزفں ےک درایمؿ یھب ھچک امنز ہن زپیھ رھپ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفام وہےئ۔ اہیں کت حبص ولطع وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخب رفینش وہےن ےک دعب اکی اذاؿ فااقث   فملس آراؾ

ےس امنز حبص زپاھیئ رھپ وصقاء رپ نکار وہ رک رعشم رحاؾ )زمدہفل ںیم اکی اہپڑ ےہ( آےئ اس رپ ڑچھ رک دیمحت ف ریبکت افر لیلہت ںیم 

رےہ اہیں کت ہک ایھچ رطح رفینش وہیئگ رھپ نکرج ےنلکن ےس ےلہپ فاسپ وہےئ افر لضف نب وغشمؽ وہےئگ افر  لسلس رہھٹے 

ابعس وک اےنپ  ےھچی اھٹبای فہ ااہتنیئ وخوصبرت ابولں فاےل وگرے رگن ےک نیسح رمد ےھت بج اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

س اؿ یک رطػ دےنھکی ےگل وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ وہےئ وت افوٹنں رپ نکار وعرںیت سگرےن ںیگل۔ لضف نب ابع

فآہل فملس ےن دفرسی رطػ ےس اانپ اہ ھت رھک دای اس رپ لضف ےن رہچہ ریھپ رک دفرسی رطػ ےس دانھکی رشفع رک دای۔ اہیں کت آپ 

اہتس رپ وہےئل سج ےس مت رمجہ ربکی رپ چنہپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی رشحم ںیم آےئ افر اینپ نکاری وک ھچک زیت رک دای رھپ درایمؿ ر

 ےتہک ںیہ افر آپ 
ُ
ز َ
 
ْ

ک
َ
ُ أ
َ
اجؤ رھپ اس رمجہ ےک اپس آےئ وج درتخ ےک اپس ےہ افر است رکنکایں امرںی رہ رکنکی ےک اس ھت آپ الِلّ

 رھپ رضحت یلع ےن فادی ےک بیشن ےس رکنکایں امرںی رھپ آپ رحن یک ہگج آےئ افر رتھٹسی افٹن اےنپ دتس ابمرک ےس رحن ےئک



 

 

رکؾ اہلل فہہج وک دےیئ ابیق رحن ےئک افر اؿ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ دہی ںیم رشکی رکایل رھپ آپ ےک مکح اطمقب رہ 

افٹن ےس وگتش اک اکی اپرہچ ےل رک اکی دگی ںیم ڈاؽ رک اکپای ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج 

ےن اس وگتش ںیم ےس اھکای افر اس اک وشرہب ایپ رھپ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل یک رطػ فاسپ وہےئ آپ ےن 

ہکم ںیم امنز رہظ زپاھیئ آپ افالد دبعابلطمل ےک اپس آےئ فہ ولوگں وک ززمؾ الپ رےہ ےھت۔ آپ ےن رفامای دبعابلطمل ےک وٹیب! اپین 

ارگ ولوگں ےک اہمتری اپین الپےن یک دخث  رپ اغبل آےن اک دنہشی ہن وہات وت ںیم اہمترے اس ھت لم رک اپین  اتچنیھ  وخب اکنول افر الپؤ

اوہنں ےن آپ وک اکی ڈفؽ دای آپ ےن اس ےس ایپ )آپ اک دصقم ہی اھت ہک ارگ ںیم وخد اپین اکنولں اگ وت ولگ اس وک ونسمؿ ھجمس رک 

ہی دخث  اہمترے اہ ھت ےس اج  رےہ ی فرہن ںیم یھب افالد دبعابلطمل ںیم ےس وہں ےھجم یھب اپین  اپین اکنانل رشفع رک دںی ےگ رھپ

 ( اکنانل اچےئہ۔

 اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، رفعج نب دمحم اےنپ فادل رضحت دمحم ابرق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح اک لصفم ذرک۔

     1232    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً بَش، محنذ بً عنزو، یحٌٰی بً عبذالزحنً بً حاكب، حرضت عائظہ :  راوی

ثَيَ  ثَىٔی یَِحٌَ َحذَّ ًٔ َعِنزٕو َحذَّ ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ًُ بَِٔشٕ اِلَعِبٔذیُّ َع ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ًٔ ا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ بِ ًُ َعِبٔذ الزَِّحَن ی بِ

 ٔ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ل ِجَيا َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َِخَ ًِ أََصلَّ بَٔحٓخٕ َحاكٕٔب َع ِلَحخِّ َعلَی أَىَِوإع ثَََلثَٕة َؾنٔيَّا َم

ٌَ أََصلَّ بٔحَ  ًِ کَا َدةٕ َؾَن ًِ أََصلَّ بُٔعِنَزةٕ ُمَِفَ دٕ َؤميَّا َم ًِ أََصلَّ بَٔحٓخٕ ُمَِفَ ًِ َطِیٕئ َوعُِنَزةٕ َمّعا َؤميَّا َم ٓخٕ َوعُِنَزةٕ َمّعا َلِه َیِحلِٔل ٔم

ا َْحَُو ٔمِيطُ  َّی  ٔمنَّ ا َْحَُو ٔمِيُط َحً ًِ َطِیٕئ ٔمنَّ ّدا َلِه َیِحلِٔل ٔم ًِ أََصلَّ بٔاِلَحخِّ ُمَِفَ َّی َيِكٔضَی َمَيأسَک اِلَحخِّ َوَم َيِكٔضَی َحً

َؿا َواِلَنزَِوةٔ َحلَّ َما َْحُ  َدةٕ َؾَلاَف بٔاِلبَِیٔت َوبَيَِن الؼَّ ًِ أَصَلَّ بُٔعِنَزةٕ ُمَِفَ ی َيِشَتِكبَٔل َححًّاَمَيأسَک اِلَحخِّ َوَم
َّ  َو َعِيطُ َحً



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ٰییحی نب دبعارلنمح نب احبط، رضحت اعہشئ رفام  ںیہ ہک مہ احصہب اہلل ےک رنکؽ یلص

اھٹک ارحاؾ ابدناھ ضعب ےن جح اہلل ہیلع فآہل فملس یک تیعم ںیم جح ےک ےئل نیت رطح ےک ولگ ےھت وضعبں ےن جح افر رمعہ دفونں اک ا

رفمد اک افر ضعب ےن رصػ رمعہ اک وت وہنجں ےن جح افر رمعہ اک ااھٹک ارحاؾ ابدناھ اوہنں ےن انمکس جح وپرے وہےن کت ارحاؾ ہن وھکال 

ارحاؾ ابدناھ وہنجں ےن جح رفمد اک ارحاؾ اھت اوہنں ےن یھب انمکس جح وپرے رکےن کت ارحاؾ ہن وھکال افر وہنجں ےن رصػ رمعہ اک 

 اھت اوہنں ےن تیب اہلل اک وطاػ ایک افر افص رمفہ ےک درایمؿ یعس یک رھپ ارحاؾ وھکؽ دای افر از رس ون جح اک ارحاؾ ابدناھ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ٰییحی نب دبعارلنمح نب احبط، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح اک لصفم ذرک۔

     1233    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 قاسه بً محنذ، ابً عباد، عبذاہلل بً داؤد ، سؿیاٌ :  راوی

ثَ  ٌُ َقاَل َحذَّ ثََيا ُسِؿَیا ًُ َداُوَد َحذَّ ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٔيیُّ َحذَّ
ًٔ َعبَّادٕ اِلُنَضلَّ ٔذ بِ ًُ ُمَحنَّ َّی اہللُ  َيا اِلَكأسُه بِ َحخَّ َرُسوُل اہللٔ َػل

ّة َبِعَذ َما صَ  ٌِ یَُضأجَز َوَححَّ َتئِن َقِبَل أَ َه ثَََلَث َححَّإت َححَّ تٔطٔ عُِنَزّة َواِجَتَنَع َما َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َمَع َححَّ ًِ اِلَنذٔیَيةٔ َوََقَ اَجَز ٔم

َه َوَما َجاَئ بٔطٔ َعلٔی  ٔمائََة بََذىَٕة ٔمِيَضا َجَنْل ْٔلَبٔی َجضِ 
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٕة َؾَيََحَ َجاَئ بٔطٔ الئَّيیُّ َػل َـّ ٔ ًِ ؾ ٕل فٔی أَِنٔؿطٔ بَُزْة ٔم

ُظ َقاَل َجِعََفْ الئَّيیُّ َػ  ًِ َذَِّکَ يَن َوىَََحَ َعلٔی  َما َغبََر قٔیَل َلطُ َم ٔ ثَََلثّا َؤستِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه بَٔیٔذظ ٕ ل ًِ َجابٔز ًِ أَبٔیطٔ َع  َع

ًٔ َعبَّإض  ًِ ابِ ًِ ٔمِكَشٕه َع ًِ اِلَحَهٔه َع ًُ أَبٔی َلِیلَی َع  َوابِ

 نب داؤد، ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن نیت جح ےئک دف رجہت ےس لبق افر اکی رجہت دمہنی اقمس نب دمحم، انب ابعد، دبعاہلل

ےک دعب افر اس آرخی جح ںیم جح افر رمعہ اک رقاؿ رفامای افر یبن وج رقاباینں الےئ افر رضحت یلع وج رقاباینں الےئ بس لم رک نک 

ںیم اچدنی اک ہلھچ اھت یبن ےن سیتھچ افٹن اےنپ دتس ابمرک ےس رحن ےئک افر ابیق  وہںیئگ اؿ ںیم اوب لہ اک افٹن یھب اھت یکسج انک



 

 

رضحت یلع ےن رحن ےئک رضحت ایفسؿ ےس وپاھچ ایگ ہک ہی دحثی سک ےن ایبؿ یک ؟ رفامای رفعج ےن اےنپ فادل ےس اوہنں ےن اجرب افر 

 ت انب ابعس ےس رفاتی یک ۔انب ایب یلیل ےس افر اوہنں ےن مکح ےس اوہنں ےن مسقم ےس اوہنں ےن رضح

 اقمس نب دمحم، انب ابعد، دبعاہلل نب داؤد ، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (وج صخش جح ےس رک اجےئ امیبری ای ذعر یک فہج ےس )ارحاؾ ےک دعب

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ( جح ےس رک اجےئ امیبری ای ذعر یک فہج ےس )ارحاؾ ےک دعبوج صخش

     1234    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، یحٌٰی بً سعیذ، ابً علیہ، ححاد بً ابی عثناٌ، یحٌٰی بً ابی نثير، عْکمہ، ححاد بً عنزو :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ أَ  َحذَّ ثَىٔی یَِحٌَی بِ ٌَ َحذَّ ًٔ أَبٔی عُِثَنا ًِ َححَّأد بِ َة َع ًُ عَُلیَّ ًُ َسٔعیٕذ َوابِ ثََيا َیِحٌَی بِ ٕ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ بٔی َنثٔير

َّی اہللُ عَ  ًُ َعِنزٕو اِْلَِنَؼارٔیُّ َقاَل َسنِٔعُت الئَّيیَّ َػل اُد بِ ثَىٔی اِلَححَّ َمُة َحذَّ ثَىٔی عِْٔکٔ َد َحذَّ ًِ ُنرٔسَ أَِو رَعَ َلِیطٔ َوَسلََّه َيُكوُل َم

ََ َػَذَم  ًَ َعبَّإض َوأَبَا صَُزیَِزَة َؾَكا ثُِت بٔطٔ ابِ ی َؾَحذَّ ْة أُِِخَ  َؾَكِذ َحلَّ َوَعَلِیطٔ َححَّ

ف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب دیعس، انب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ، ٰییحی نب ایب ریثک، رکعہم، اجحج نب رمع

اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت انس سج یک ڈہی وٹٹ اجےئ ای فہ ڑگنلا وہ اجےئ وت فہ الحؽ وہایگ افر اس رپ اکی جح الزؾ ےہ۔ رضحت رکعہم 

 ےتہک ہک ںیم ےن ہی دحثی رضحات انب ابعس ف اوبرہریہ ےس ذرک یک دفونں ےن اؿ یک یدصقی رفامیئ۔

 رکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب دیعس، انب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ، ٰییحی نب ایب ریثک، رکعہم، اجحج نب رمعفاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 (رحاؾ ےک دعبوج صخش جح ےس رک اجےئ امیبری ای ذعر یک فہج ےس )ا

     1235    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

سلنہ بً طعیب، عبذالززام، معنز، یحٌٰی بً ابی نثير، عْکمہ، عبذاہلل بً راؾع، حرضت او سلنہ نے ٓازاد ِّکدہ  :  راوی

 غَلو حرضت عبذاہلل بً راؾع

ثََيا عَ  ًُ َطبٔیٕب َحذَّ ثََيا َسَلَنُة بِ َ َحذَّ ًٔ َراؾٕٔع َمِوَ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ َمَة َع ًِ عِْٔکٔ ٕ َع ًٔ أَبٔی َنثٔير ًِ َیِحٌَی بِ أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ی ِبُذ الزَّزَّ

َّی اہللُ عَ  ؤ َؾَكاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ َحِبٔص اِلُنَِحٔ ًَ َعِنزٕو َع اَد بِ ًِ ُنرٔسَ أَِو لَ أُوِّ َسَلَنَة َقاَل َسأَِلُت اِلَححَّ َه َم ِیطٔ َوَسلَّ

ًَ َعبَّإض َوأَبَا صُزَ  ثُِت بٔطٔ ابِ َمُة َؾَحذَّ ًِ َقابٕٔل َقاَل عِْٔکٔ َد َؾَكِذ َحلَّ َوَعَلِیطٔ اِلَحخُّ ٔم ََ َػَذَم َقاَل َعبُِذ َمزَٔق أَِو رَعَ یَِزَة َؾَكا

ِسُتوَ  أم َؾَوَجِذتُُط فٔی ُجزِٔئ صَٔظاوٕ َػاحٔٔب الذَّ أُِت َعَلِیطٔ الزَّزَّ أَ َعلَیَّ أَِو ََقَ  ائٔیِّ َؾأََتِیُت بٔطٔ َمِعَنّزا َؾرَقَ

ہملس نب بیعش، دبعارلزاؼ، رمعم، ٰییحی نب ایب ریثک، رکعہم، دبعاہلل نب راعف، رضحت اؾ ہملس ےک زاد رکدہ الغؾ رضحت دبعاہلل نب 

ؾ یسک ذعر یک فہج ےس رک اجےئ وت ااکس ایک مکح ےہ ؟ رفامای ہک راعف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجحج نب رمعف ےس وپاھچ ہک ارگ رحم

اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای سج یک ڈہی وٹٹ اجےئ ای دشدی امیبر وہ اجےئ ای ڑگنلا وہ اجےئ فہ الحؽ وہایگ افر آہدنہ اسؽ اس رپ جح الزؾ 

دفونں ےن ایکس یدصقی یک۔ دبعارلزاؼ ےتہک ںیہ ہی  ےہ۔ رکعہم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی رضحت انب ابعس فاوبرہریہ وک انسیئ وت

دحثی ںیم ےن اشہؾ اصبح دوتسایئ یک اتکب ںیم زپیھ رھپ رمعم ےس ااکس ذرک ایک وت اوہنں ےن ےھجم زپھ رک انسیئ ای ںیم ےن اوکن زپھ رک 

 انسیئ۔

عف، رضحت اؾ ہملس ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت ہملس نب بیعش، دبعارلزاؼ، رمعم، ٰییحی نب ایب ریثک، رکعہم، دبعاہلل نب را :  رافی

 دبعاہلل نب راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااصحراکدفہی۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ااصحراکدفہی۔

     1236    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً بظار، محنذ بً ولیذ، محنذ بً جعَف، طعبہ، عبذالزحنً، حرضت عبذاہلل بً معكل :  ویرا

ثََيا ُطِعَبُة  ًُ َجِعََفٕ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ََ َحذَّ ًُ اِلَولٔیٔذ َقا ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن َع

ٔ اِْلیَةٔ  اِْلَِػَبَضانٔیِّ  ًِ صَٔذظ ًٔ عُِحَزَة فٔی اِلَنِشحٔٔذ َؾَشأَِلُتُط َع ََٔی َنِعٔب بِ ًٔ َمِعكٕٔل َقاَل َقَعِذُت إ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًِ ٔػَیاوٕ  َع َؾٔؿِذَیْة ٔم

ََٔی َر  ًِ َرأِٔسی َؾُحنِٔلُت إ ٌَ بٔی أَّذی ٔم َه َواِلَكِنُل أَِو َػَذَقٕة أَِو نُُشٕک َقاَل َنِعْب فٔیَّ أُىِزَٔلِت کَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُسؤل اہللٔ َػل

ََ َقاَل َؾَيزََلِت  ًِ  یَتََياثَزُ َعلَی َوِجهٔی َؾَكاَل َما ُنِيُت أَُری اِلحُِضَذ بََلَؼ بَٔک َما أََری أََتحُٔذ َطاّة ُقِلُت  صَٔذظٔ اِْلیَُة َؾٔؿِذَیْة ٔم

ًِ كََعاوٕ  ٔػَیاوٕ أَِو َػَذَقٕة أَِو نُُشٕک َقاَل  ـُ َػإع ٔم ٔة َمَشانٔيَن لٔکُلِّ ٔمِشٔهيٕن نِٔؼ َذَقُة َعلَی ٔستَّ ِوُو ثَََلثَُة أَیَّاوٕ َوالؼَّ َؾالؼَّ

 َواليُُّشُک َطاةْ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب لقعم رفامےت ںیہ ہک ںیم دجسم ںیم بعک نب رجعہ ےک 

ٍک( ےک ابرے ںیم درایتف رفامای۔ اہک ہی آتی ریمی
ُ
س
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وہیئ۔ ریمے رس ںیم امیبری یھت وت ےھجم اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم الای ایگ افر وجںیئ ریمے رہچہ رپ رگ ریہ یھت۔ آپ ےن رفامای 

 ہی ایخؽ ہن اھت ہک ںیہمت فیلکت اس دقر وہ اجےئ ی وج ںیم دھکی راہ وہں ایک اہمترے اپس اکی رکبی ےہ ؟ ںیم ےن رعض ایک ہ ںی ےھجم

اس رپ ہی آتی وت دفہی ںیم رفزے ای دصہق ای رقابین انزؽ وہیئ۔ آپ ےن رفامای رفزہ نیت دؿ کت رانھک افر دصہق رکان ھچ ونیکسمں رپ رہ 

  اصع اانج دانی ےہ افر رقابین رکبی ےہ ۔نیکسم وک فصن

 دمحم نب اشبر، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب لقعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ااصحراکدفہی۔

     1237    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عبذالزحنً بً ابزاہیه، عبذاہلل بً ىاؾع، اسامہ بً زیذ، محنذ بً نعب، حرضت نعب بً عحزہ :  راوی

ًٔ َز  ًِ أَُساَمَة بِ ًُ ىَاؾٕٔع َع ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ إٔبَِزاصٔیَه َحذَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُذ الزَِّحَن ًٔ عُِحَزَة َحذَّ ًِ َنِعٔب بِ ًٔ َنِعٕب َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ یِٕذ َع

ٌِ أَِحلَٔل َرأِٔسی َوأَُػوَو ثَََلثَةَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه حٔيَن آَذانٔی اِلَكِنُل أَ َة َمَشانٔيَن َقاَل أََمَزنٔی الئَّيیُّ َػل  أَیَّاوٕ أَِو أُكِٔعَه ٔستَّ

ٌِ َلِیَص عٔيِ   ٔذی َما أَِنُشُک َوَقِذ َعلَٔه أَ

دبعارلنمح نب اربا،می، دبعاہلل نب انعف، ااسہم نب زدی، دمحم نب بعک، رضحت بعک نب رجعہ رفامےت ںیہ ہک بج ےھجم وجؤں ےس 

دشدی فیلکت وہیئ وت اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم مکح دای ہک رس ڈنماولں افر نیت دؿ رفزہ روھکں ای ھچ ونیکسمں وک 

 اھکان الھکؤ ویکہکن آپ وک ولعمؾ اھت ہک ریمے اپس رقابین ےئلیک ھچک ہ ںی ےہ۔

 دبعارلنمح نب اربا،می، دبعاہلل نب انعف، ااسہم نب زدی، دمحم نب بعک، رضحت بعک نب رجعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ ےئلیک ےنھچپ وگلاان۔رحم

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےئلیک ےنھچپ وگلاان۔

     1238    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، یزیذ بً ابی زیاد، مكشه، ابً عباض :  راوی

بَّأح أَىَِبأَىَا ُسِؿیَ  ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحذَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ًِ ٔمِكَشٕه َع ًٔ أَبٔی زٔیَادٕ َع ًِ َیزٔیَذ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ا



 

 

ْو   اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِحَتَحَه َوصَُو َػائْٔه ُمَِحٔ

 ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےنھچپ دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زیدی نب ایب زاید، مسقم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل

 وگلاےئ اس فتق آپ رفزہ دار رحمؾ ےھت۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زیدی نب ایب زاید، مسقم، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿجح اک ایب :   ابب

 رحمؾ ےئلیک ےنھچپ وگلاان۔

     1239    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بْک بً ْلـ، ابوبَش ، محنذ بً ابی ؿیـ، ابً ْثیه، ابی زبير، جابز :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ـٔ َع ِی َـّ ًُ أَبٔی ال ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ـٕ أَبُو بَِٔشٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا بَِْکُ بِ َّی اہللُ  َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٕ أَ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔی الزُّبَيِر َثِیٕه َع ُْ

َذِتطُ  َْ ًِ َرصَِؼٕة أَ ْو َع  َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِحَتَحَه َوصَُو ُمَِحٔ

 احبتل ارحاؾ ےنھچپ رکب نب فلخ، اوبرشب ، دمحم نب ایب فیض، انب میثخ، ایب زریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 وگلاےئ اس درد یک فہج ےس وج آپ وک ڈہی رسےنک یک فہج ےس اعرض وہا۔

 رکب نب فلخ، اوبرشب ، دمحم نب ایب فیض، انب میثخ، ایب زریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اگلاتکس ےہ۔رحمؾ وکؿ اسلیت



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وکؿ اسلیت اگلاتکس ےہ۔

     1240    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، حناد بً سلنہ، ُفقذ، سعیذ بً جبير، ابً عنز :  راوی

ثََيا  ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌَّ َحذَّ ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیذٔ بِ َبخٔیِّ َع َقٕذ الشَّ ًِ َُفِ ًُ َسَلَنَة َع ادُ بِ َحنَّ

ٔت  ْو َغيَِر اِلُنَكتَّ ًُ َرأَِسطُ بٔالزَّیِٔت َوصَُو ُمَِحٔ صٔ ٌَ یَذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه کَا  الئَّيیَّ َػل

، دیعس نب ریبج، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احبتل ارحاؾ زوتیؿ اک یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، رفدق

 لیت رس ںیم اگلےت ےھت سج ںیم وھپؽ لم رک ہن ڈاےل ےئگ وہں ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، امحد نب ہملس، رفدق، دیعس نب ریبج، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ اک ااقتنؽ وہاجےئ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اک ااقتنؽ وہاجےئ ۔

     1241    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ ، عنزو بً دیيار، سعیذ بً جبير، حرضت ابً عباض :  راوی

ٕ حَ  ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعیٔذ بِ ًٔ دٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ٌَّ َرُجَّل  ذَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َع

َه ا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ْو َؾَكاَل الئَّيیُّ َػل زُوا أَِوَقَؼِتُط َراحَٔلُتُط َوصَُو ُمَِحٔ ََ تَُخنِّ يُوُظ فٔی ثَِوبَِیطٔ َو غِٔشلُوُظ بَٔنإئ َؤسِذٕر َوَنؿِّ



 

 

ثََيا َونٔیْع  ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ّیا َحذَّ َُّط یُِبَعُث َیِوَو اِلكَٔیاَمٔة ُمَلبِّ ََ َرأَِسُط َؾإٔى ًِ َوِجَضُط َو ًِ أَبٔی بَِٔشٕ َع ثََيا ُطِعَبُة َع  َحذَّ

 ًٔ َّطُ َسٔعیٔذ بِ بُوُظ كٔيّبا َؾإٔى ََ ُترَقِّ َُّط َقاَل أَِعَكَؼِتطُ َراحَٔلُتُط َوَقاَل  ََّ أَى ٔ ًٔ َعبَّإض ٔمِثَلطُ إ ًِ ابِ ٕ َع یُِبَعُث یَِوَو اِلكَٔیاَمٔة  ُجَبيِر

ّیا  ُمَلبِّ

د رحمؾ اھت اس یک نکاری ےن ایکس یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اکی رم

ف رگدؿ وتڑ ڈایل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےس اپین افر ریبی ےک وتپں ےس ک ل دف افر اس وک اس ےک دف ڑپکفں ںیم نفک د

 ومضمؿ رمفی ےہ اس افر اس ےک رہچہ افر رس وک ث  ڈوکھ اےئلس ہک ہی رفز ایقث  ہیبلت ےتہک وہےئ اےھٹ اگ۔ دفرسی رفاتی ںیم یہی

 ںیم ہی یھب ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اےس وخوبش ث  اگلؤ ویکہکن ہی رفز ایقث  ہیبلت ےتہک وہےئ اےھٹ اگ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ اکشر رکے وت اس یک زسا ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اکشر رکے وت اس یک زسا ۔

     1242    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ر، عبذالزحنً بً ابی عنار، حرضت جابزعلی بً محنذ، ونیع، جزیز بً حازو، عبذاہلل بً عبیذ بً عني :  راوی

ًٔ عُ  ًٔ عُبَِیٔذ بِ ًِ َعِبٔذ اہللٔ بِ ًُ َحازٔوٕ َع ثََيا َجزٔیزُ بِ ثََيا َونٔیْع َحذَّ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًٔ أَبٔی َحذَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔذ الزَِّحَن ٕ َع َنيِر

ٕ َقاَل َجَعَل َرُسوُل اہللٔ َػ  ًِ َجابٔز إر َع ِیذٔ َعنَّ ًِ الؼَّ ُو َنِبّظا َوَجَعَلطُ ٔم بُٔع ُئؼيبُُط اِلُنَِحٔ َـّ َه فٔی ال َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ل

یلع نب دمحم، فعیک، رجری نب احزؾ، دبعاہلل نب  دیب نب ریمع، دبعارلنمح نب ایب امعر، رضحت اجرب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ 

 رحمؾ وجب اکشر رکے وت اس ںیم ڈنیماھ رقمر رفامای افر وجب وک یھب اکشر رقار دای۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارگ



 

 

 یلع نب دمحم، فعیک، رجری نب احزؾ، دبعاہلل نب  دیب نب ریمع، دبعارلنمح نب ایب امعر، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اکشر رکے وت اس یک زسا ۔

     1243    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً موسی، واسلي، یزیذ بً موہب، مزواٌ بً معاویہ، علی بً عبذالعزیز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٌُ ا ًُ ُموَسی اِلَكلَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ  َحذَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ ُمَعاؤیََة اِلَؿزَارٔیُّ َحذَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ َمِوَصٕب َحذَّ ثََيا َیزٔیُذ بِ اِلَوأسٔليُّ َحذَّ

َّی ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًِ أَبٔی اِلُنَضزِّؤ َع ثََيا حَُشيِْن اِلُنَعلُِّه َع ٔ َحذَّ َه َقاَل فٔی بَِیٔف اليََّعاؤ اہللُ َعِبٔذ اِلَعزٔیز  َعَلِیطٔ َوَسلَّ

ُو ثََنيُطُ   ُئؼيبُُط اِلُنَِحٔ

دمحم نب ومیس، فایطس، زیدی نب ومبہ، رمفاؿ نب اعمفہی، یلع نب دبعازعلزی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک رنکؽ 

 عئ رکے وت اس رپ اس یک تمیق آےئ ی۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رتش رمغ اک اڈنا رحمؾ اض

 دمحم نب ومیس، فایطس، زیدی نب ومبہ، رمفاؿ نب اعمفہی، یلع نب دبعازعلزی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج اجونرفں وک امراتکس ےہ۔

 ایبؿجح اک  :   ابب

 نج اجونرفں وک امراتکس ےہ۔



 

 

     1244    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً بظار، محنذ بً مثىی، محنذ بً ولیذ، محنذ بً جعَف، طعبہ، قتادہ، سعیذ بً  :  راوی

 مشیب، او النوميين سیذہ عائظہ

 ًُ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ُذ  َحذَّ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلَولٔیٔذ َقالُوا َحذَّ ُذ بِ ًُ اِلُنَثىَّی َوُمَحنَّ ُذ بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُذ بِ ًُ َجِعََفٕ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ  بِ

ٌَّ الئَّيیَّ َػ  ًِ َعائَٔظَة أَ ٔب َع ًٔ اِلُنَشیَّ ًِ َسٔعیٔذ بِ ُث َع ثََيا ُطِعَبُة َسنِٔعُت َقَتاَدَة یَُحذِّ ِنْص َحذَّ َْ َه َقاَل  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ل

ُة َواِلُػَزاُب اِْلَبَِكُع َواِلَؿأَِرةُ َواِلکَِلُب اِلَعُكوُر َواِلحٔ  ؤ اِلَحیَّ ًَ فٔی اِلٔحلِّ َواِلََحَ  َذأَةُ َؾَوأسُل يُِكَتِل

، اتقدہ، دیعس نب بیسم، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اشبر، دمحم نب ینثم، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش

ا رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افقس اجونرفں وک لح افر رحؾ ںیم امران اجزئ ےہ اس پ ربکتچا وک

 وچاہ اکےنٹ فاال اتک افر لیچ۔

 ینثم، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اشبر، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں وک امراتکس ےہ۔

     1245    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، عبذاہلل بً ىنير، عبیذاہلل، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًٔ عَُنزَ  ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ َع ٕ َع ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعلٔیُّ بِ
َّی اَحذَّ ہللُ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل

اْو اِلَع  ًَّ َوصَُو َْحَ ٔ ًَّ أَِو َقاَل فٔی َقِتلٔض ًِ َقَتَلُض ََ ُجَياَح َعلَی َم َوابِّ  ًِ الذَّ ِنْص ٔم َْ ُب َواِلُػَزاُب َواِلُحَذیَّاةُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه  رِقَ

 َواِلَؿأَِرةُ َواِلکَِلُب اِلَعُكوُر 



 

 

انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اپچن اجونر  یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیب اہلل، انعف، رضحت

 ان ے ںیہ ہک ارگ وکیئ اہ ںی احتل ارحاؾ ںیم یھب امر ڈاےل وت وکیئ رحج ہ ںی وھچب وکا لیچ وچاہ افر اکٹ اھکےن فاال اتک۔

  رمعیلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن،  دیباہلل، انعف، رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں وک امراتکس ےہ۔

     1246    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نعه، حرضت ابوسعیذابوِّکیب، محنذ بً ؾـیل، یزیذ بً ابی زیاد، ابً  :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًٔ أَبٔی نُِعٕه َع ًِ ابِ ًٔ أَبٔی زٔیَادٕ َع ًِ َیزٔیَذ بِ ِیٕل َع ـَ ًُ ُؾ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ یِٕب َحذَّ ثََيا أَبُو ُِّکَ َّی اہللُ َحذَّ ًِ الئَّيیِّ َػل ی َسٔعیٕذ َع

َة َواِلَع  ُو اِلَحیَّ َّطُ َقاَل َيِكُتُل اِلُنَِحٔ بَُع اِلَعادَٔی َواِلکَِلَب اِلَعُكوَر َواِلَؿأَِرَة اِلُؿَوِئشَكَة َؾكٔیَل َلطُ لَٔه َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَى َب َوالشَّ رِقَ

َذِت  َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه اِستَِیَكَى َلَضا َوَقِذ أَ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل َم بٔضَ  قٔیَل َلَضا اِلُؿَوِئشَكُة َقاَل ْٔلَ  ا اِلبَِیَت اِلَؿتٔیَلَة لُٔتَِحٔ

اوبرکبی، دمحم نب لیضف، زیدی نب ایب زاید، انب معن، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحمؾ 

اس پ وھچب ہلمح افر دردنے اکےنٹ فاےل ےتک افر دباعمش وچےہ وک امراتکس ےہ یسک ےن اؿ ےس وپاھچ ہک وچےہ وک دباعمش ویکں اہک ؟ 

  اس ےئل ہک اس یک فہج ےس اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اج ےت رےہ اس ےن رچاغ یک  یت یل یھت رھگ الجےن ےک ےئل۔رفامای

 اوبرکبی، دمحم نب لیضف، زیدی نب ایب زاید، انب معن، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج اکشر رحمؾ ےک ےئل عنم ےہ ۔



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وج اکشر رحمؾ ےک ےئل عنم ےہ ۔

     1247    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

بً عبذاہلل، ابوبْک بً ابی طيبہ، ہظاو بً ابی عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، ح، محنذ بً سعذ، ابً طہاب، عبیذاہلل  :  راوی

 ابً عباض حرضت ػعب بً جثامہ

ثَيَ  ًُ عَُيِيَيَة ح و َحذَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا ََ َحذَّ إر َقا ًُ َعنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوصَٔظاُو بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث َحذَّ ُذ بِ ا ُمَحنَّ

ًٔ ٔطَضإب الزُّصِ  ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َجنٔیّعا َع اَمَة َقاَل بِ ًُ َجثَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل أَىَِبأَىَا َػِعُب بِ ًِ ابِ ًٔ َعِبٔذ اہللٔ َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ زٔیِّ َع

ٌَ َؾأَصَِذیُِت َلطُ حَٔناَر  ا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوأَىَا بٔاِْلَبَِوأئ أَِو بَٔودَّ ا َرأَی فٔی َوِجهَٔی  َوِحٕع َُفَدَّظُ َمزَّ بٔی َرُسوُل اہللٔ َػل َعلَیَّ َؾَلنَّ

َُّط َلِیَص بَٔيا َرد  َعَلِیَک َوَکٔهيَّا ُْحُْو  اصَٔیَة َقاَل إٔى  اِکَْکَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب ایب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، ح، دمحم نب دعس، انب اہشب،  دیب اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس رضحت ب ب نب 

اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ےس سگرے افر ںیم اوباء ای فداؿ )انیم ہگج( ںیم اھت ںیم آپ  اثجہم رفامےت ںیہ ہک

وک اکی وگررخ شیپ ایک۔ آپ ےن ےھجم فاسپ ولاٹ دای۔ بج آپ ےن ریمے رہچے رپ انوگاری ےک آتبر دےھکی وت رفامای مہ ںیہمت فاسپ 

  ںیہ اس ےئل ذحب رک ےک اھک ہ ںی ےتکس ۔رکان ہ ںی اچےتہ نکیل مہ احتل ارحاؾ ںیم

اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب ایب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، ح، دمحم نب دعس، انب اہشب،  دیباہلل نب دبعاہلل، انب ابعس رضحت  :  رافی

 ب ب نب اثجہم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 وج اکشر رحمؾ ےک ےئل عنم ےہ ۔



 

 

     1248    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

عثناٌ بً ابی طيبہ، عنزاٌ بً محنذ، ابً لیلی، عبذاکْکیه، عبذاہلل بً حارث، ابً عباض، حرضت علی ابً ابی  :  راوی

 كالب ِّکو اہلل وجہہ

ثََيا  ًِ َحذَّ یٔه َع ًِ َعِبٔذ اِکَْکٔ ًِ أَبٔیطٔ َع ًٔ أَبٔی َلِیلَی َع ٔذ بِ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا عِٔنَزا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ٌُ بِ ًٔ اِلَحارٔٔث  عُِثَنا َعِبٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ  تَٔی الئَّيیُّ َػل
ُ ًٔ أَبٔی كَالٕٔب َقاَل أ ًِ َعلٔیِّ بِ ًٔ َعبَّإض َع ًِ ابِ ْو َؾَلِه َیأِکُِلطُ  َع  َوَسلََّه بَٔلِحٔه َػِیٕذ َوصَُو ُمَِحٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رمعاؿ نب دمحم، انب یلیل، دبعارکلمی، دبعاہلل نب احرث، انب ابعس، رضحت یلع انب ایب اطبل رکؾ اہلل فہہج 

 ارحاؾ ںیم ےھت اس ےئل آپ ےن فہ وگتش ہن رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکشر اک وگتش الای ایگ آپ احتل

 اھکای۔

امثعؿ نب ایب ہبیش، رمعاؿ نب دمحم، انب یلیل، دبعارکلمی، دبعاہلل نب احرث، انب ابعس، رضحت یلع انب ایب اطبل رکؾ اہلل  :  رافی

 فہہج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ رحمؾ ےک ےئل اکشر ہن ایک ایگ وہ وت اس اک اھکان درتس ےہ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رحمؾ ےک ےئل اکشر ہن ایک ایگ وہ وت اس اک اھکان درتس ےہ۔

     1249    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ذ، محنذ بً ابزاہیه، عیسٰی بً كلحہ، حرضت كلحہ بً عبیذاہللہظاو بً عنار، سؿیاٌ بً عيييہ، یحٌٰی بً سعی :  راوی

ًٔ إٔبَِزاصٔ  ٔذ بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ َسٔعیٕذ َع ًِ َیِحٌَی بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَیا إر َحذَّ ًُ َعنَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحذَّ ًِ عٔیَسی بِ یَه التَِّیِٔمِّ َع

ًٔ عُبَِیٔذ اہللٔ  ًِ كَِلَحَة بِ َقطُ فٔی الزَِّؾأم َوصُ كَِلَحَة َع ٌِ ُيََفِّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِعَلاُظ حَٔناَر َوِحٕع َوأََمَزُظ أَ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ِه  أَ



 

 

 ٌَ ُمو  ُمَِحٔ

 یبن یلص اہلل اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب اربا،می، ٰیسیع نب ،ہحل، رضحت ،ہحل نب  دیب اہلل ےس رفاتی ےہ ہک

 ہیلع فآہل فملس ےن اہ ںی اکی وگررخ دے رک رفامای راقفء ںیم میسقت رک دںی افر راقفء اس فتق رحمؾ ےھت۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب اربا،می، ٰیسیع نب ،ہحل، رضحت ،ہحل نب  دیباہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رحمؾ ےک ےئل اکشر ہن ایک ایگ وہ وت اس اک اھکان درتس ےہ۔

     1250    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہلل بً حرضت ابوقتادہمحنذ بً یحٌٰی، عبذالززام، معنز، یحٌٰی بً ابی نثير، عبذا :  راوی

ًِ َعبِ  ٕ َع ًٔ أَبٔی َنثٔير ًِ َیِحٌَی بِ أم أَىَِبأَىَا َمِعَنْز َع ثََيا َعِبُذ الزَّزَّ ًُ یَِحٌَی َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔیطٔ َقاَل َحذَّ ًٔ أَبٔی َقَتاَدَة َع ٔذ اہللٔ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  ِجُت َمَع َرُسؤل اہللٔ َػل أَیُِت حَٔناّرا َؾَحَنِلُت َعَلِیطٔ َِخَ ِو َُفَ َو أَِػَحابُُط َوَلِه أُِْحٔ ًَ اِلُحَذیِبَٔیٔة َؾأَِْحَ لََّه َزَم

ِمُت  ًِ أَِْحَ ِّی َلِه أَُن ُت أَن َه َوَذَِّکِ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ُت َطأِىَُط لَٔزُسؤل اہللٔ َػل ََّنا اِػ َواِػَلِذتُُط َؾَذَِّکِ ِّی إٔى َلِذتُُط َلَک َؾأََمَز  َوأَن

ِّی اِػ  بَرِتُُط أَن ِْ ٌِ َیأِکُلُوُظ َوَلِه َیأِکُِل ٔمِيُط حٔيَن أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِػَحابَُط أَ  َلِذتُُط َلطُ الئَّيیُّ َػل

 ےک دونں ںیم اہلل ےک رنکؽ ےک دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب رضحت اوباتقدہ رفامےت ںیہ ہک دحہیبی

اس  اس ھت الکن افر احصہب ےن ارحاؾ ابدناھ نکیل ںیم ےن ارحاؾ ہن ابدناھ ںیم ےن اکی وگررخ داھکی وت اس رپ ہلمح رکدای افر اکشر رکایل رھپ

ےن آپ یک اخرط اس اکشر ایک  احؽ ںیم ںیم ےن اہلل ےک رنکؽ یک دخث  ںیم شیپ ایک افر ہی یھب اتبای ںیم اس فتق رحمؾ ہن اھت افر ںیم

 وت یبن ےن اےنپ احصہب وک اس ےس اھکےن اک رفامای نکیل ہی اتبےن ےک دعب ہک ںیم ےن آپ یک اخرط اکشر ایک وخد انتفؽ ہن رفامای۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب رضحت اوباتقدہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابوینں یک رگدؿ ںیم اہرڈاانل ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابوینں یک رگدؿ ںیم اہرڈاانل ۔

     1251    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 زبير، عنزہ بيت عبذالزحنً، او النوميين سیذہ عائظہ محنذ بً رمح، لیث بً سعذ، ابً طہاب، رعوہ، :  راوی

ٔ َوَعِنزَ  ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًٔ ٔطَضإب َع ًِ ابِ ًُ َسِعٕذ َع ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َعائَٔظَة َحذَّ ًٔ أَ َة بِٔئت َعِبٔذ الزَِّحَن

َّی اہللُ َعلَ  ًِ اِلَنٔذیَيةٔ َؾأَِؾتُٔل َقََلئَٔذ َزِوَد الئَّيیِّ َػل َه یُِضٔذی ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَ َرُسوُل اہللٔ َػل َه َقاَلِت کَا َصِذیٔطٔ  ِیطٔ َوَسلَّ

ُو  ا َیِحتَئُب اِلُنَِحٔ ّْا ٔمنَّ ََ َیِحتَئُب َطِی  ثُهَّ 

نمح، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل دمحم نب رحم،  ثی نب دعس، انب اہشب، رعفہ، زریب، رمعہ تنب دبعارل

ہیلع فآہل فملس دمہنی ےس دہی ےتجیھب وت ںیم اؿ ےک اہ ھت یتٹب رھپ اکی نج اومر ےس رحمؾ اتچب ےہ اؿ ںیم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس یسک ابت ےس ا انتب ہن رفامےت ۔

 نب اہشب، رعفہ، زریب، رمعہ تنب دبعارلنمح، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئدمحم نب رحم،  ثی نب دعس، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 رقابوینں یک رگدؿ ںیم اہرڈاانل ۔

     1252    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ابومعاویہ، اعنع، ابزاہیه، اسود، او النوميين سیذہ عائظہ :  راوی

ًِ اِْلَِسَودٔ  ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّ َحذَّ ًِ َعائَٔظَة َزِؤد الئَّيیِّ َػل ی اہللُ َع

َه َؾُیَكلُِّذ َصِذ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ َیِحتَئُب َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَلِت ُنِيُت أَِؾتُٔل اِلَكََلئَٔذ لَٔضِذٔی الئَّيیِّ َػل َیُط ثُهَّ یَِبَعُث بٔطٔ ثُهَّ ُيكٔیُه 

ُو  ا َیِحتَئبُُط اِلُنَِحٔ ّْا ٔمنَّ  َطِی

فہی، اشمع، اربا،می، انکد، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ رفام  ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعم

 ےئل اہریتٹب آپ دہی یک رگدؿ ںیم فہ اہر ڈاےتل رھپ اےس رفاہن رفام دےتی افر وخد دمہنی ںیم رےتہ افر نج اومر ےس رحمؾ ارتحاز رکات ےہ

 از ہن رفامےت ۔اؿ ںیم ےس یسک ابت ےس ارتح

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اربا،می، انکد، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکبی ےک ےلگ ںیم اہرڈاانل۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ۔رکبی ےک ےلگ ںیم اہرڈاانل

     1253    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ابومعاویہ، اعنع، ابزاہیه، اسود، او لنوميين سیذہ عائظہ ػذيكہ :  راوی

ثََيا أَ  ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َعائَٔظَة َحذَّ ًِ اِْلَِسَودٔ َع ًِ إٔبَِزاصٔیَه َع ًِ اِْلَِعَنٔع َع بُو ُمَعاؤیََة َع

ََٔی اِلبَِیٔت َؾَكلََّذَصا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َمزَّّة غََيّنا إ  َقاَلِت أَصَِذی َرُسوُل اہللٔ َػل

د، اؾ وملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ایبؿ رفام  ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اربا،می، انک



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ابر تیب اہلل رکبایں ںیجیھب وت اؿ ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےل ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اربا،می، انکد، اؾ وملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہی ےک اجونر اک ااعشر۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دہی ےک اجونر اک ااعشر۔

     1254    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ، ہظاو، قتادہ، ابوحشاٌ، ارعد، حرضت ابً عباضابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع :  راوی

ِسُتَوائٔیِّ  ًِ صَٔظاوٕ الذَّ ثََيا َونٔیْع َع ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔد  َحذَّ ٌَ اِْلرَِعَ ا ًِ أَبٔی َحشَّ ًِ َقَتاَدَة َع َع

ٌَّ الئَّيیَّ َػ  ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ َو َوَقاَل َعلٔی  فٔی حَ َع
ًٔ َوأََماَن َعِيُط الذَّ َياؤ اِْلَیَِن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَِطَعَز اِلَضِذَی فٔی الشَّ ٔذیثٔطٔ ل

 بٔٔذی اِلُحَلِیَؿةٔ َوَقلََّذ َنِعَلئِن 

 رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، اوباسحؿ، ارعج، رضحت انب ابعس ےس

ےن دہی یک داںیئ وکاہؿ ریچ رک اس اک وخؿ اکنال رھپ فہ وخؿ اصػ رک دای۔ دفرسی رفاتی ےہ ہک آپ ےن ہی ااعشر ذفاہفیلحل ںیم ایک افر 

 افٹن یک رگدؿ ںیم دف لعن یھب اکٹلےئ ۔

 دہ، اوباسحؿ، ارعج، رضحت انب ابعساوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ، اتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دہی ےک اجونر اک ااعشر۔

     1255    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 حناد بً ْالذ، اؾلح، قاسه، او النوميين سیذہ عائظہ ابوبْک بً ابی طيبہ، :  راوی

 ٌَّ ًِ َعائَٔظَة أَ ًِ اِلَكأسٔه َع ًِ أَِؾَلَح َع الٕٔذ َع َْ  ًُ ادُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َه َحذَّ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  الئَّيیَّ َػل

ُو َقلََّذ َوأَِطَعَز َوأَِرَسَل بٔضَ   ا َوَلِه َیِحتَئِب َما َیِحتَئُب اِلُنَِحٔ

دؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، امحد نب اخدل، احلف، اقمس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجونر یک رگ

 رفامای۔ ںیم القدہ اکٹلای افر ااعشر ایک افر نج اومر ےس رحمؾ رپزیہ رکات ےہ اؿ ےس رپزیہ ہن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، امحد نب اخدل، احلف، اقمس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رقابین ےک اجونرفں رپ وھجؽ ڈاےل ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 فں رپ وھجؽ ڈاےل ۔وج صخش رقابین ےک اجونر

     1256    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ػباح، سؿیاٌ بً عيييہ، عبذاکْکیه، محاہذ، ابً ابی لیلی، ابً ابی كالب حرضت علی :  راوی

ًِ عَ  ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ بَّأح أَىَِبأَىَا ُسِؿَیا ًُ الؼَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحذَّ ًِ َعلٔیِّ بِ ًٔ أَبٔی َلِیلَی َع ًِ ابِ ًِ ُمَحاصٕٔذ َع یٔه َع ِبٔذ اِکَْکٔ

ٌِ أَِقٔشَه ٔجََللَ  ٌِ أَُقوَو َعلَی بُِذىٔطٔ َوأَ َه أَ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ََ أُِعٔلَي اِلَحازَٔر كَالٕٔب َقاَل أََمَزنٔی َرُسوُل اہللٔ َػل  ٌِ َضا َوُجلُوَدَصا َوأَ



 

 

ًُ نُِعٔلیطٔ ٔميِ  ّْا َوَقاَل ىَِح  َضا َطِی

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارکلمی، اجمدہ، انب ایب یلیل، انب ایب اطبل رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن ےھجم دہی 

 رک دفں افر اصقب وک ےک افوٹنں یک ربخ ریگی اک مکح دای افر ہی ہک اؿ افوٹنں ےک وھجؽ افر اھکںیل )رقفاء ف اسمنیک ںیم( میسقت

 ارجت ںیم اھکؽ افر وھجؽ ہن دفں افر رفامای ہک اصقب وک ارجت مہ دںی ےگ ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارکلمی، اجمدہ، انب ایب یلیل، انب ایب اطبل رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہی ںیم رن افر امدہ دفونں درتس ںیہ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دہی ںیم رن افر امدہ دفونں درتس ںیہ ۔

     1257    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابً عباض ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، ونیع، سؿیاٌ، ابً ابی لیلی، حهه، مكشه، حرضت :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَیا ثََيا َونٔیْع َحذَّ ََ َحذَّ ٕذ َقا ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ ٔمِكَشٕه َحذَّ ًِ اِلَحَهٔه َع  أَبٔی َلِیلَی َع

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه أَصَِذ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ةٕ َع َـّ ٔ ًِ ؾ  ی فٔی بُِذىٔطٔ َجَنَّل ْٔلَبٔی َجِضٕل بُزَتُُط ٔم

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، انب ایب یلیل، مکح، مسقم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

وج گنج دبر ںیم تمینغ ںیم آای( ایکس انک ںیم فملس ےن اینپ رطػ ےس دہی ےک اجونرفں ںیم اوب لہ اک اکی رن افٹن یھب اجیھب )

 اچدنی اک الھچ اھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، انب ایب یلیل، مکح، مسقم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اک ایبؿجح  :   ابب

 دہی ںیم رن افر امدہ دفونں درتس ںیہ ۔

     1258    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبیذاہلل بً موسی، موسٰی بً عبیذہ، ایاض بً حرضت سلنہ :  راوی

ثََيا عُبَِیُذ اہللٔ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ أَ ًٔ َسَلَنَة َع ًِ إٔیَأض بِ ًُ عُبَِیَذَة َع ًُ ُموَسی أَىَِبأَىَا ُموَسی بِ  بِ

ٌَ فٔی بُِذىٔطٔ َجَنْل  َه کَا َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہی ےک اوبرکب نب ایب ہبیش،  دیب اہلل نب ومیس، ومٰیس نب  دیبہ، اایس نب رضحت ہملس رفامےت ںیہ ہک یبن

 اجونرفں ںیم اکی رن افٹن اھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش،  دیباہلل نب ومیس، ومٰیس نب  دیبہ، اایس نب رضحت ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ۔دہی اقیمت ںیم ےل اجان

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دہی اقیمت ںیم ےل اجان۔

     1259    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، یحٌٰی بً یناٌ، سؿیاٌ، عبیذاہلل ، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ثَيَ  ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبٔذ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ الئَّيیَّ َحذَّ ًٔ عَُنَز أَ ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ عُبَِیذٔ اہللٔ َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَیا ٌٕ َع ًُ یََنا ا یَِحٌَی بِ



 

 

ًِ ُقَذیِذٕ  َه اِطتََری َصِذیَُط ٔم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

فاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ٰییحی نب امیؿ، ایفسؿ،  دیب اہلل ، انعف، رضحت انب رمع ےس ر

 ےئل دہی ےک اجونر دفہی ےس رخدیے ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ٰییحی نب امیؿ، ایفسؿ،  دیباہلل ، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی رپ نکار رکان۔دہ

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دہی رپ نکار رکان۔

     1260    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، ونیع، سؿیاٌ، ابی زىاد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ ُس  ثََيا َونٔیْع َع ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ َّی َحذَّ ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ٔد َع ًِ اِْلرَِعَ ًِ أَبٔی الزِّىَادٔ َع ِورٔیِّ َع
ٌَ الثَّ ِؿَیا

ََّضا بََذىَْة َقاَل اِرَنِبَضا َویَِحَک   اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َرأَی َرُجَّل َيُشوُم بََذىَّة َؾَكاَل اِرَنِبَضا َقاَل إٔى

، ایفسؿ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی ہک اکی اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک

 رمد دہی اہکن راہ ےہ۔ رفامای اس رپ نکار وہ اجؤ۔ رعض ایک ہی دہی ےہ۔ رفامای مک تخب نکار وہاج۔

 رہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ایب زاند، ارعج، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دہی رپ نکار رکان۔

     1261    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 علی بً محنذ، ونیع، ہظاو، قتادہ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًٔ َمالٕٔک َحذَّ  ًِ أَىَٔص بِ ًِ َقَتاَدَة َع ِسُتَوائٔیِّ َع ًِ صَٔظاوٕ َػاحٔٔب الذَّ ثََيا َونٔیْع َع ٕذ َحذَّ ًُ ُمَحنَّ َّی اہللُ ثََيا َعلٔیُّ بِ ٌَّ الئَّيیَّ َػل  أَ

ََّضا بََذىَْة َقاَل اِر  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َعَلِیطٔ َوَسلََّه ُمزَّ َعَلِیطٔ بَٔبَذىَٕة َؾَكاَل اِرَنِبَضا َقاَل إٔى أَیُِتطُ َرانَٔبَضا َمَع الئَّيیِّ َػل َنِبَضا َقاَل َُفَ

َه فٔی عُيُكَٔضا َنِعْل   َوَسلَّ

یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےک رقبی ےس دہی اک افٹن سگرا وت آپ ےن ےل اجےن 

رعض رکےن اگل ہی دہی ےہ۔ رفامای نکار وہاجؤ۔ رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن داھکی فہ فاےل ےس رفامای اس رپ نکار وہاجؤ۔ 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ھت اس رپ نکار ےہ افر اس دہی یک رگدؿ ںیم القدہ ےہ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ دہی اک اجونر الہک وہےن ےگل ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ دہی اک اجونر الہک وہےن ےگل ۔

     1262    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابی رعوبہ، قتادہ، سياٌ بً سلنہ، ابً عباض حرضت ذویب ْزاعیابوبْک بً ابی طيبہ، محنذ بً بَش، سعیذ بً  :  راوی

و ًُ أَبٔی رَعُ ثََيا َسٔعیُذ بِ ًُ بَِٔشٕ اِلَعِبٔذیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًٔ َحذَّ ٌٔ بِ ًِ ٔسَيا ًِ َقَتاَدَة َع بََة َع



 

 

ٌَّ ذُ  ًٔ َعبَّإض أَ ًِ ابِ ٌٔ ثُهَّ َيكُ َسَلَنَة َع ٌَ یَِبَعُث َمَعُط بٔاِلبُِذ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه کَا ٌَّ الئَّيیَّ َػل َث أَ وُل إَٔذا َؤیِّبا اِلُخزَاعٔیَّ َحذَّ

ِب َػِؿَحتَ  َصا ثُهَّ اغِنِٔص َنِعَلَضا فٔی َدٔمَضا ثُهَّ اِْضٔ ََ َعٔلَب ٔمِيَضا َطِیْئ َؾَخٔظیَت َعَلِیطٔ َمِوّتا َؾاىََِحِ ََ َتِلَعِه ٔمِيَضا أَىَِت َو َضا َو

ًِ أَصِٔل ُرِؾَكتَٔک   أََحْذ ٔم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، انسؿ نب ہملس، انب ابعس رضحت ذفبی زخایع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل

ںیہمت اس یک ومت اک ادنہشی ہن وہ رحن رکف رھپ اس اک القدہ اےکس وخؿ ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اس ھت دہی ےک اجونر ےتجیھب وت رفامےت ارگ 

 ںیم ڈوب رک اس ےک وھٹپں رپ امرف افر اس ںیم ےس مت ای اہمترا وکیئ اسیھت ہن اھکےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، انسؿ نب ہملس، انب ابعس رضحت ذفبی زخایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ دہی اک اجونر الہک وہےن ےگل ۔

     1263    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 نیع، ہظاو بً رعوہ، حرضت ىاجیہ ْزاعیابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً محنذ، عنز بً عبذاہلل، و :  راوی

ثََيا َونٔیْع  ًُ َعِبذٔ اہللٔ َقالُوا َحذَّ ٕذ َوَعِنزُو بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَعلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ  َحذَّ ًِ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ َع

 ٔ ـَ ىَأجَیَة اِلُخزَاعٔیِّ َقاَل َعِنْزو فٔی َحٔذیث َه َقاَل ُقِلُت یَا َرُسوَل اہللٔ َنِی َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌٔ الئَّيیِّ َػل ٌَ َػاحَٔب بُِذ طٔ َوکَا

لِّ بَِيَيُط  َْ ِب َػِؿَحَتطُ َو ُظ َواغِنِٔص َنِعَلطُ فٔی َدٔمطٔ ثُهَّ اِْضٔ ٌٔ َقاَل اىََِحِ ًِ اِلبُِذ  ِلَیأِکُلُوظُ َوبَيَِن اليَّأض ؾَ أَِػَيُع بَٔنا َعٔلَب ٔم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، رمع نب دبع اہلل، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت انہیج زخایع وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن

دہی ےک ےئل ےل اجےن رپ امومر ےھت ےن رعض ایک اے اہلل ےک رنکؽ وج افٹن الہک وہےن ےگل اس اک ایک رکفں رفامای اےس رحن رکف 

 فر اس اک القدہ اس ےک وخؿ ںیم ڈوب رک اس یک رسنی رپ امرف افر اےس وھچڑ دف اتہک ولگ اےس اھکںیل ۔ا



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، رمع نب دبعاہلل، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت انہیج زخایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہکم ےک رھگفں ےک رکاہی اک مکح ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ےک رھگفں ےک رکاہی اک مکح ۔

     1264    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ت علكنہ بً نـلہابوبْک بً ابی طيبہ، عیسٰی بً یوىص، مزو بً سعیذ بً ابی حشين، عثناٌ بً ابی سلامیٌ، حرض :  راوی

 ًِ ًٔ أَبٔی حَُشيِٕن َع ًٔ َسٔعیٔذ بِ ًِ عَُنَز بِ ًُ یُوىَُص َع ثََيا عٔیَسی بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ٌَ َع ًٔ أَبٔی ُسَلامِیَ ٌَ بِ عُِثَنا

َّی اہللُ َعَلیِ  َِّی َرُسوُل اہللٔ َػل َلَة َقاَل تُُوف ـِ ًٔ َن ًِ َعِلَكَنَة بِ َوائَٔب َم ََّ الشَّ ٔ َة إ
َه َوأَبُو بَِْکٕ َوعَُنزُ َوَما تُِذعَی رٔبَاُع َمهَّ طٔ َوَسلَّ

 ًَ ًِ اِسَتِػىَی أَِسَه ًَ َوَم  اِحَتاَد َسَه

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، رمف نب دیعس نب ایب نیسح، امثعؿ نب ایب امیلسؿ، رضحت  ہمقل نب ہلضن رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک

رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحات اوبرکب فرمع اک ااقتنؽ وہا اس فتق کت ہکم ےک رھگفں وک نکا،ب )ففق ہلل( اہک اجات اھت ہک 

سج وک رضفرت وہ  اؿ ںیم وکستن اایتخر رکان افر سج وک احتج ہن وہ  فہ )وخد وکستن وھچڑ رک( دفرسفں وک وکستن اک ومعق دے 

 داتی۔

 رکب نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، رمف نب دیعس نب ایب نیسح، امثعؿ نب ایب امیلسؿ، رضحت  ہمقل نب ہلضناوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہکم یک تلیضف



 

 

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم یک تلیضف

     1265    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 عیسی بً حناد، لیث بً سعذ، عكیل ، محنذ بً مشله، سلنہ بً عبذالزحنً بً عوف، عبذاہلل بً عذی بً حنزاء :  راوی

ًِ ُمَحنَّ  بََرنٔی عَُكِیْل َع ِْ ًُ َسِعٕذ أَ ادٕ اِلنَِٔصٔیُّ أَىَِبأَىَا اللَِّیُث بِ ًُ َحنَّ ثََيا عٔیَسی بِ ًَ َحذَّ ٌَّ أَبَا َسَلَنَة بِ ٔ َُّط َقاَل إ ًٔ ُمِشلٕٔه أَى ذٔ بِ

ًٔ اِلَحِنَزأئ َقاَل َلطُ َرأَیُِت َرُسوَل اہللٔ  ًَ َعذٔیِّ بِ ٌَّ َعِبَذ اہللٔ بِ بََرُظ أَ ِْ ًٔ َعِوٕف أَ ًٔ بِ َه َوصَُو َعِبٔذ الزَِّحَن َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  َػل

ـْ بٔالِ  ٔ ِّی أُِِخٔ َعلَی ىَاَقتٔطٔ َواق ََ أَن ََٔیَّ َواہللٔ َلِو َّٔک َلَخيِرُ أَِرٔق اہللٔ َوأََحبُّ أَِرٔق اہللٔ إ ِجُت َحزَِوَرةٔ َيُكوُل َواہللٔ إٔى  ِجُت ٔمِئک َما َِخَ

 ہک ںیم ےن اہلل یسیع نب امحد،  ثی نب دعس، لیقع ، دمحم نب ملسم، ہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، دبعاہلل نب دعی نب رمحاء رفامےت ںیہ

ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی آپ اینپ افینٹن رپ نکار زحفرہ )انیم ہگج( ںیم ڑھکے ےھت رفام رےہ ےھت اہلل یک زنیم ںیم ےھجم 

 بس ےس زایدہ دنسپ ےہ اہلل یک مسق ارگ ےھجم زربدیتس ھجت ےس اکنال ہن اجات وت ںیم یھبک یھب ہن اتلکن

 د،  ثی نب دعس، لیقع ، دمحم نب ملسم، ہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، دبعاہلل نب دعی نب رمحاءیسیع نب امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم یک تلیضف

     1266    ثحذی                               جلذ دوو  :  جلذ

محنذ بً عبذاہلل بً ىنير، یوىص بً بهير، محنذ بً اسحل، اباٌ بً ػالح، حشً بً مشله بً ىیام، ػؿیہ بيت  :  راوی

 طيبہ



 

 

ًُ إِٔسَحَل حَ  ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحذَّ ًُ بَُهيِر ثََيا یُوىُُص بِ ٕ َحذَّ ًٔ ىَُنيِر ًُ َعِبذٔ اہللٔ بِ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَيَ َحذَّ ًِ ذَّ ًُ َػالٕٔح َع ٌُ بِ ا أَبَا

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَس  َة بِٔئت َطِيَبَة َقاَلِت َسنِٔعُت الئَّيیَّ َػل ًِ َػٔؿیَّ ًٔ یَيَّإم َع ًٔ ُمِشلٔٔه بِ ًٔ بِ َه َیِخُلُب َعاَو اِلَؿِتٔح َؾَكاَل اِلَحَش لَّ

َلَل  َْ َو َمهََّة یَِوَو  ٌَّ اہلَل َْحَّ ٔ ُ  َیا أَیَُّضا اليَّاُض إ
ََ یَُيَفَّ ُذ َطَحزَُصا َو ـَ ََ ُيِع ََٔی یَِوؤ اِلكَٔیاَمٔة  اْو إ َنَوأت َواِْلَِرَق َؾهَٔی َْحَ الشَّ

َّطُ لِٔلبُُیؤت َواِلُكبُورٔ  ََّ اِْلٔذِِٔخَ َؾإٔى ٔ ََّ ُمِئظْذ َؾَكاَل اِلَعبَّاُض إ ٔ ُذ لُِكَلَتَضا إ ُْ ِ ََ َیأ َّی اہللُ َعَلِیطٔ   َؾَكاَل َرُسوُل اہللَٔػِیُذَصا َو َػل

ََّ اِْلٔذِِٔخَ  ٔ َه إ  َوَسلَّ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، دمحم نب ااحسؼ ، اابؿ نب اصحل، نسح نب ملسم نب اینؼ، ہیفص تنب ہبیش رفام  ںیہ ہک ںیم حتف

 ولوگ! اہلل اعتیل ےن ارض فامس یک  قیلخ ےک رفز یہ ہکم ہکم ےک اسؽ یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہبطخ اراشد رفامےت وہےئ انس آپ ےن رفامای

 وک رحؾ رقار دے دای اھت ذہلا ہی اتایقث  رحؾ رتحمؾ رےہ اگ۔ ہکم ےک درتخ ہن اکےٹ اجںیئ افر اجونرفں وک اتسایہن اجےئ )اکشر وت دفر یک

 اس رپ رضحت انب ابعس ےن رفامای اذرخ )وخوبشدار ابت ےہ( افر ہکم ںیم دشمگہ دشہ زیچ وک وکیئ ہن ااھٹےئ اہتبل وج االعؿ رکان اچےہ

 ساھس( وک ینثتسم رفام دےئجی ہک فہ رھگفں افر رمکفں ںیم اکؾ آ  ےہ اس رپ اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اذرخ اس مکح ےس

 ینثتسم ےہ

 ، نسح نب ملسم نب اینؼ، ہیفص تنب ہبیشدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، دمحم نب اقحس، اابؿ نب اصحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم یک تلیضف

     1267    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 مشہز، ابً ؾـل، یزیذ بً ابی زیاد، عبذالزحنً بً سابم، عیاغ بً ابی ربیعہ ابوبْک بً ابی طيبہ، علی بً :  راوی

ًٔ أَبٔی زٔیَ  ًِ َیزٔیَذ بِ ِیٔل َع ـَ ًُ اِلُؿ ٕ َوابِ ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔیُّ بِ
ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًُ َسابٕٔم َحذَّ ًٔ بِ ادٕ أَىَِبأَىَا َعِبُذ الزَِّحَن

ًِ َعیَّأغ  ََ َتزَاُل َصٔذظٔ اِْلُمَّ  َع َه  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًٔ أَبٔی َربٔیَعَة اِلَنِخزُومٔیِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٔ بِ ُنوا َصٔذظ ٕ َما َعوَّ ُة بَٔخيِر



 

 

َمَة َحلَّ َتِعٔوینَٔضا َؾإَٔذا َؿیَُّعوا َذلَٔک َصَلهُوا  اِلَُحِ

، انب لضف، زیدی نب ایب زاید، دبعارلنمح نب اس،ط، ایعش نب ایب رہعیب، رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم

یلص اہلل ہیلع ےن رفامای ہی اث  ہشیمہ الھبیئ ںیم رےہ ی بج کت ہکم یک میظعت اک قح ادا رک  رےہ ی افر بج ہکم یک میظعت رتک رک 

 دے ی وت الہتک ںیم زپ اجےئ ی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب لضف، زیدی نب ایب زاید، دبعارلنمح نب اس،ط، ایعش نب ایب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف ۔

     1268    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذاہلل بً ىنير، ابواسامہ، عبیذاہلل بً عنز، ْبیب بً عبذالزحنً، حؿؽ بً عاػه، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

 ِ ًُ ىَُني ثََيا َعِبُذ اہللٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ َحذَّ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن بَِیٔب بِ ُْ  ًِ ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِیٔذ اہللٔ بِ ٕ َوأَبُو أَُساَمَة َع ر

ٌَ َلیَ  ٌَّ اِْلٔیَنا ٔ َه إ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًٔ َعأػٕه َع ََٔی اِلَنٔذیَئة َنَناَحِؿٔؽ بِ ُة  أِرُٔز إ َتأِرُٔز اِلَحیَّ

َصا ََٔی ُجَِحٔ  إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم،  دیب اہلل نب رمع، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت 

ےئ اگ ح ےس اس پ ٹمس رک اےنپ ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اامیؿ دمہنی ونمرہ ںیم ان ے ٹمس رک آاج

 لب ںیم دالخ وہ اجات ےہ ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم،  دیباہلل نب رمع، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف ۔

     1269    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بْک بً ْلـ، معاذ بً ہظاو، ایوب، ىاؾع، حرضت ابً عنز :  راوی

ًِ أَیُّ  ثََيا أَبٔی َع ًُ صَٔظاوٕ َحذَّ ثََيا ُمَعاذُ بِ ـٕ َحذَّ َل َْ  ًُ ثََيا بَِْکُ بِ َّی اہللُ َحذَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ًِ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع وَب َع

ًِ َماَت بَٔضا ِّی أَِطَضُذ لَٔن ٌِ یَُنوَت بٔاِلَنٔذیَيةٔ َؾِلَیِؿَعِل َؾإٔن ًِ اِسَتَلاَع ٔمِيهُِه أَ  َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم

ےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس رکب نب فلخ، اعمذ نب اشہؾ، اویب، انعف، رضحت انب رمع رفام

 وج ہی رک ےکس ہک دمہنی ںیم رمے وت فہ ااسی رضفر رکے اس ےئل ہک ںیم دمہنی ںیم رمےن فاےل ےک قح ںیم وگایہ دفں اگ۔

 رکب نب فلخ، اعمذ نب اشہؾ، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف ۔

     1270    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 وہزیزہابومزواٌ، محنذ بً عثناٌ، عبذالعزیز ابً ابی حازو، عَلء بً عبذالزحنً، حرضت اب :  راوی



 

 

ًِ اِلَع  ٕ َع ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ ثََيا َعِبُذ اِلَعزٔیز ٌَ اِلُعِثَنانٔیُّ َحذَّ ًُ عُِثَنا ُذ بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا
ًِ أَبٔیطٔ َحذَّ ًٔ َع ًٔ َعِبٔذ الزَِّحَن ََلٔئ بِ

َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقاَل ا ٌَّ الئَّيیَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ٌٔ َع ِمَت َمهََّة َعلَی لَٔشا ََّک َْحَّ َک َوإٔى لٔیلَُک َوىَبٔیُّ َْ ٌَّ إٔبَِزاصٔیَه  ٔ للَُّضهَّ إ

 َ بَت ََ  ٌَ بَتَِیَضا َقاَل أَبُو َمزَِوا ََ ُو َما بَيَِن  ِّی أَُْحِّ ٔن َک َوإ ُضهَّ َوأَىَا َعِبُذَک َوىَبٔیُّ
تَِی اِلَنٔذیَيةٔ إٔبَِزاصٔیَه اللَّ  ِیَضا َْحَّ

دمحم نب امثعؿ، دبعازعلزی انب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع  اوبرمفاؿ،

ار فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے اہلل !دیسان اربا،می ہیلع االسلؾ آپ ےک لیلخ افر یبن ںیہ افر آپ ےن اؿ یک زابین ہکم ورکہم وک رحؾ رق

 ! ںیم آپ اک دنبہ افر یبن وہں افر ںیم رحؾ رقار داتی وہں دمہنی ونمرہ یک دف رھتپیلی زونیمں ےک درایمؿ ہصح )رہش( وک۔دای۔ اے اہلل 

 اوبرمفاؿ، دمحم نب امثعؿ، دبعازعلزی انب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف ۔

     1271    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ابوبْک بً ابی طيبہ، عبذہ بً سلامیٌ، محنذ بً عنزو، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًُ أَبٔی  ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َقاَل َقاَحذَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة َع ًٔ َعِنزٕو َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلامِیَ ثََيا َعِبَذةُ بِ َل َرُسوُل َطِيَبَة َحذَّ

ًِ أََراَد أَصَِل اِلَنذٔیَيةٔ بُٔشوٕئ أََذابَُط اہللُ َنَنا یَُذوُب اِلنٔ  َه َم َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ  ِلُح فٔی اِلَنائٔ اہللٔ َػل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ےہ ۔رفامای وج دمہنی فاولں ےک اس ھت دبی اک ارادہ رکے اگ اہلل اعتیل اےس ان ے  الھگ دںی ےگ ح ےس اپین ںیم کمن لھگپ اجات 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک تلیضف ۔

     1272    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 ہياد بً َسی، عبذہ بً محنذ بً اسحل، عبذاہلل بً مهيـ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ـٕ َقاَل  ًٔ ٔمهَِي ًِ َعِبذٔ اہللٔ بِ ًٔ إِٔسَحَل َع ًِ ُمَحنَّذٔ بِ ثََيا َعِبَذةُ َع ٔیِّ َحذَّ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّادُ بِ ًَ َمالٕٔک َحذَّ َسنِٔعُت أَىََص بِ

َُّيا َوىُٔحبُّطُ َوصَُو َعلَی يَ  ٌَّ أُحُّذا َجَبْل یُحٔب ٔ َه َقاَل إ
َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلَّ ٌَّ َرُسوَل اہللٔ َػل ٔ ًِ تَُزٔع اِلَحئَّة َوَعيِْر َعلَی ُكوُل إ تُزَِعٕة ٔم

ًِ تَُزٔع اليَّارٔ   تُزَِعٕة ٔم

رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  انہد نب رسی، دبعہ نب دمحم نب ااحسؼ ، دبعاہلل نب فنکم،

ز اہپڑ دفزخ 
 
ےن رفامای لبج ادح مہ ےس تبحم رکات ےہ افر ںیمہ اس ےس تبحم ےہ افر فہ تنج ےک ولیٹں ںیم ےس اکی ہلیٹ رپ ےہ افر ع

 ےک ولیٹں ںیم ےس اکی ہلیٹ رپ ےہ۔

  اقحس، دبعاہلل نب فنکم، رضحت اسن نب امکلانہد نب رسی، دبعہ نب دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبعک ںیم دموفؿ امؽ ۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ںیم دموفؿ امؽ ۔

     1273    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ



 

 

 ابوبْک بً ابی طيبہ، محاربی، طيبانی، حرضت طؿیل :  اویر

ًِ َطكٔ  ًِ َوأػٕل اِْلَِحَذٔب َع ِيَبانٔیِّ َع ًِ الظَّ ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َع
ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحذَّ ثََيا أَبُو بَِْکٔ بِ یٕل َقاَل َبَعَث َرُجْل َمعَٔی َحذَّ

ََٔی اِلبَِیٔت َقاَل ؾَ  ََ َوَلِو بَٔذَراصَٔه َصٔذیَّّة إ ٔ ُقِلُت  ٔسٓیٕ َؾَياَوِلُتُط إٔیَّاَصا َؾَكاَل َلطُ أََلَک َصٔذظ ِلُت اِلبَِیَت َوَطِيَبُة َجالْٔص َعلَی ُِّکِ َْ َذ

أب َمِحلَٔشَک الَّٔذی َجَلِش  ًُ اِلَخلَّ ًِ ُقِلَت َذلَٔک َلَكِذ َجَلَص عَُنزُ بِ ٔ ُد  َت ؾٔیطٔ کَاىَِت َٔی َلِه آتَٔک بَٔضا َقاَل أََما َلئ ََ أَِِخُ َؾَكاَل 

ًَّ َقاَل َولَٔه  أئ اِلُنِشلٔنٔيَن ُقِلُت َما أَىَِت َؾاعْٔل َقاَل َْلَِؾَعَل َّی أَِقٔشَه َماَل اِکَهِعَبٔة بَيَِن ُؾرَقَ َّی َحً ٌَّ الئَّيیَّ َػل َذاَک ُقِلُت ْٔلَ

َد  اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َقِذ َرأَی َمکَاىَُط َوأَبُو بَِْکٕ َوصَُنا کَاُظ َؾَكاَو َنَنا صَُو َؾََخَ ََٔی اِلَنأل َؾَلِه یََُحِّ  أَِحَوُد ٔمِيَک إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، احمریب، ابیشین، رضحت قیفش ےتہک ںیہ یسک صخش ےن ریمے اہ ھت تیب اہلل ےک ھچک درامہ ےجیھب۔ رفامےت ںیہ ںیم 

ںیہ۔ ںیم ےن دف درامہ اوکن دے دےیئ۔ ک ےن ےگل۔ ہی اہمترے ںیہ ؟ ںیم ےن تیب اہلل ےک ادنر ایگ وت داھکی ہک ہیبش اکی رکیس رپ ےھٹیب 

اہک ہ ںی ! ریمے ہ ںی افر ارگ ریمے وہےت وت آپ وک ہن داتی )ہکلب ہبعک وک دےنی یک اجبےئ رقفاء ںیم میسقت رکات( ک ےن ےگل ارگ مت ہی 

 اہجں مت ےھٹیب وہ رفامےن ےگل بج کت ںیم ہبعک اک امؽ اندار ابت ےتہک وہ وت وغر ےس ونس رضحت رمع نب اطخب ایس ہگج رشتفی رفام ےھت

املسمونں ںیم میسقت ہن رکدفں ابرہ ہن اجؤں اگ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک آپ ااسی ہ ںی رکںی ےگ ؟ رفامےن ےگل رضفر رکفں اگ۔ مت ویکں 

 ےن ہبعک ےک د ہنی یک ہگج دیھکی یھت افر اہ ںی آپ ااسی ہہک رےہ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک اےئلس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب

ےس زایدہ امؽ یک رضفرت یھت )اس دقر وتفاحت اےکن دفر ںیم ہن وہیئ ںیھت( نکیل اوہنں ےن اس امؽ وک الہای کت ہ ںی وت رمع اس 

 احتل ںیم ڑھکے وہےئ افر ابرہ رشتفی ےل ےئگ ۔

 قیفش اوبرکب نب ایب ہبیش، احمریب، ابیشین، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہکم ںیم امہ راضمؿ ےک رفزے رانھک۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ںیم امہ راضمؿ ےک رفزے رانھک۔



 

 

     1274    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 بً ابی عنز، عبذالزحیه بً زیذ، سعیذ بً جبير، حرضت ابً عباضمحنذ  :  راوی

ًِ َس  ًِ أَبٔیطٔ َع ُّ َع ًُ َزیِٕذ اِلَعِمِّ ثََيا َعِبُذ الزَّحٔیٔه بِ ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ًٔ َعبَّإض َقاَل َحذَّ ًِ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ٔعیٔذ بِ

 َّ َ َلُط َنَتَب اہللُ َلطُ َقاَل َرُسوُل اہللٔ َػل ٌَ بَٔنهََّة َؾَؼاَو َوَقاَو ٔمِيُط َما َتَیرسَّ ا ـَ ًِ أَِدَرَک َرَم ـٔ ی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َم ٔمائََة أَِل

ٌَ ؾامَٔی ٔسَواَصا َوَنَتَب اہللُ َلطُ بٔکُلِّ یَِووٕ عِٔتَل َرَقَبٕة َوکُلِّ َلِیَلٕة عِٔتَل َرَقبَ  ا ـَ ٔ َرَم ٕض فٔی َسبٔیٔل اہللٔ َطِضز ٌَ َُفَ ٕة َوکُلِّ یَِووٕ حُِنََل

 َوفٔی کُلِّ یَِووٕ َحَشَيّة َوفٔی کُلِّ َلِیَلٕة َحَشَيّة 

دمحم نب ایب رمع، دبعارلمیح نب زدی، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک رنکؽ ےن رفامای وج ہکم ںیم امہ راضمؿ 

 انت اس ےس وہےکس رات وک ایقؾ رکے وت اہلل اعتیل اس ےئلیک ہکم ےک العفہ درگی رہشفں ےک اکی الھک  اپےئ رھپ رفزے رےھک افر

راضمونں اک وثاب ںیھکل ےگ افر اہلل اعتیل اےکس ےئل رہ دؿ ےک دبہل اکی الغؾ آزاد رکےن اک افر رہ دؿ ےک دبہل راہ دخا ںیم وھگڑے 

 افر رہ رفز اکی یکین افر رہ رات اکی یکین ےتھکل ںیہ ۔رپ )اجمدہ وک( نکار رکےن اک وثاب ےتھکل ںیہ 

 دمحم نب ایب رمع، دبعارلمیح نب زدی، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابرش ںیم وطاػ رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 ںیم وطاػ رکان۔ابرش 

     1275    حذیث                               جلذ دوو  :  جلذ

 محنذ بً ابی عنز، داؤد بً عحَلٌ :  راوی

ٌَ َقاَل كُِؿَيا َمَع أَبٔی عَٔكإل فٔی َم  ًُ َعِحََل ثََيا َداُودُ بِ ًُ أَبٔی عَُنَز اِلَعَذنٔیُّ َحذَّ ُذ بِ ثََيا ُمَحنَّ
ا َحذَّ ٕ َؾَلنَّ ِيَيا كََواَؾَيا أََتِيَيا َْ ـَ َق



 

 

َواَف أََتِيَيا اِلَنَكاَو َؾَؼلَّ  ِيَيا اللَّ ـَ ا َق ٕ َؾَلنَّ َْ ًٔ َمالٕٔک فٔی َم ـَ اِلَنَكاؤ َؾَكاَل كُِؿُت َمَع أَىَٔص بِ ِل ِيَيا َرِنَعَتئِن َؾَكاَل َلَيا َْ

ٕ أَىَْص ائِتَئُؿوا اِلَعَنَل َؾَكِذ غَُٔفَ َکهُِه َصَهَذا َقاَل لَ  َْ َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوكُِؿَيا َمَعطُ فٔی َم  َيا َرُسوُل اہللٔ َػل

دمحم نب ایب رمع، داؤد نب الجعؿ رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اوباقعؽ ےک اس ھت ابرش ںیم وطاػ ایک بج مہ وطاػ لمکم رکےکچ وت اقمؾ 

 ھت ابرش ںیم وطاػ ایک بج مہ ےن وطاػ لمکم رکایل وت مہ اقمؾ اربا،می ےک  ےھچی رہ ےئگ۔ اوباقعؽ ےن اہک ہک ںیم ےن اسن ےک اس

اربا،می رپےئ افر دف رںیتعک ادا ںیک اس ےک دعب اسن ےن مہ ےس رفامای اب از رسون اامعؽ رشفع رکف۔ اےئلس ہک اہمترے اسہقب 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تیعم ںیم  انگوہں یک ششخب وہ یک رنکؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ یہی رفامای اھت افر مہ

 ابرش ںیم وطاػ ایک اھت ۔

 دمحم نب ایب رمع، داؤد نب الجعؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیپؽ جح رکان۔

 جح اک ایبؿ :   ابب

 دیپؽ جح رکان۔

     1276    حذیث                               وجلذ دو  :  جلذ

 اسناعیل بً حؿؽ یهی بً یناٌ حنزہ بً حبیب ، حنزاٌ بً اعين ، ابی كؿیل ابی سعیذ، حرضت ابوسعیذ ْذری :  راوی

 ٔ ًٔ َحب ًِ َحِنزََة بِ ٌٕ َع ًُ یََنا ثََيا َیِحٌَی بِ ِّیُّ َحذَّ ًُ َحِؿٕؽ اِْلُبُل ثََيا إِٔسَنٔعیُل بِ ًِ أَبٔی َحذَّ ًٔ أَِعيََن َع ٌَ بِ ًِ حُِنَزا یٕب الزَّیَّأت َع

ًِ اِلَنٔذیيَ  َّی اہللُ َعَلِیطٔ َوَسلََّه َوأَِػَحابُُط ُمَظاّة ٔم  الئَّيیُّ َػل
ًِ أَبٔی َسٔعیٕذ َقاَل َحخَّ َؿِیٔل َع ََٔی َمهََّة َوَقاَل اِربُُلوا اللُّ ٔة إ

 اِلَضزَِوَلةٔ  أَِوَساكَهُِه بٔأُُزٔرُنِه َوَمَشی ِْٔلَم 

اامسلیع نب صفح  یح نب امیؿ زمحہ نب بیبح ، رمحاؿ نب انیع ، ایب لیفط ایب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک یبن یلص 



 

 

ملس اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ےن دمہنی ےس ہکم کت دیپؽ جح ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےن رفامای اینپ رمک ازارفں ےس ابدنھ ول افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیت زیت ےلچ۔

 اامسلیع نب صفح  یح نب امیؿ زمحہ نب بیبح ، رمحاؿ نب انیع ، ایب لیفط ایب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


