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 777 ................................................................................................... دصہق دےنی فاےل اک ارج ف وثاب

 779 ........................................................................................................ نیکسم سک وک اہک اجات ےہ؟

 >77 ..................................................................................................... ربکتم ریقف ےس قلعتم ااحدثی

 783 ................................................................ اےل صخش یک تلیضف ےک قلعتمویبہ وخانیت ےک فاےطس تنحم رکےن ف

 784 .......................................................................... نج ولوگں وک اتفیل بلق ےک فاےطس امؽ دفتل دای اجات اھت

 786 ........................................ اس ےک ےئل اس رقض ےئلیک وساؽ رکان درتس ےہارگ وکیئ صخش یسک ےک رقض اک ذہم دار وہ وت 

 788 ......................................................................................................... میتی وک دصہق ریخات دانی

 :78 ......................................................................................................... رہتش دارفں وک دصہق دانی

 >78 .................................................................................................. وساؽ رکےن ےس قلعتم ااحدثی

 795 ........................................................................................................ کین ولوگں ےس وساؽ رکان

 796 ........................................................................................................ کیھب ےس ےتچب رےنہ اک مکح

 797 .................................................................................. ولوگں ےس وساؽ ہن رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

 799 ............................................................................................................. دفتل دنم وکؿ ےہ؟

 :79 .......................................................................................................... ں ےس ٹپل رک امانگنولوگ

 ;79 ..................................................................................................... ولوگں ےس ٹپل رک وساؽ رکان

 7:3 ............................................................. سج صخش ےک اپس دفتل ہن وہ نکیل اس دقر امتیل یک اایشء وموجد وہں

 7:5 ............................................................................. امکےن یک اطتق رےنھک فاےل صخش ےک فاےطس وساؽ رکان

 7:6 ......................................................................................................... احمک فتق ےس وساؽ رکان

 7:7 ............................................................................................... رضفری ےش ےک فاےطس امےنگن اک ایبؿ

 7:8 ............................................................................. افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب وہےن ےس قلعتم



 

 

 ::7 ....................................................................................  اطع رفامےئسج یسک وک دخافدن دقفس ریغب امےگن

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

رے درنایؿ ںیم د ینم افر اڑایئ ادیا رکا دے رشاب الپ افر وجا  الھ رک افر رفک دے م ںیہ اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ افر اطیشؿ ہی اچاتہ ےہ ہک اہمت

 ;:7 ......................................................................... وک اہلل یک اید ےس افر امنز ےس وت م ولگ وھچ ڑےت وہ ای ںیہن۔

 3;7 .................................................................................... سج یسک وک دخافدن دقفس ریغب امےگن اطع رفامےئ

 6;7 ........................................ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الہ ف ایعؽ وک دصہق ےنیل ےئلیک رقمر رکےن ےس قلعتم ااحدثی

 7;7 .................................................................................. ےن ےس قلعتمیسک وقؾ اک اھبہجن ایس وقؾ ںیم امشر وہ

 9;7 ...................................................................... یسک وقؾ اک آزاد ایک وہا الغؾ )ینعی ومیل ٰ( یھب اؿ یہ ںیم ےس ےہ

 :;7 ................................................. فملس ےک فاےطس الحؽ ںیہن ےہدصہق ریخات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 :;7 ......................................................................................... ارگ دصہق یسک صخش ےک اپس وہ رک آےئ؟

 ;;7 .............................................................................. دصہق ریخات ںیم دای وہا امؽ اک دفابرہ رخدیان اسیک ےہ؟

 5>7 ................................................................................. انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 5>7 .............................................................................................................. رفتیض ف فوجب جح

 7>7 ........................................................................................................ وجب ےس قلعتمرمعہ ےک ف

 8>7 .............................................................................................................. جح ربمفر یک تلیضف

 9>7 ............................................................................................................ تلیضف جح ےس قلعتم

 833 ..................................................................................................  رمعہ ےس قلعتم ااحدثیتلیضف

 834 ................................................................................................ جح ےک اسھت رمعہ رکےن ےس قلعتم

 835 ............................................................... اس رمےن فاےل یک رطػ ےس جح رکانہک سج ےن جح یک تنم امین وہ۔

 836 .................................................................... اس رمےن فاےل یک رطػ ےس جح رکان ہک سج ےن جح ادا ہن ایک وہ

 838 ....................................................... ؟ارگ وکیئ آدیم وساری رپ وسار ںیہن وہ اتک وت اس یک اجبن ےس جح رکان اسیک ےہ

 839 ......................................................................... وج وکیئ رمعہ ادا رک ےکس وت اس یک اجبن ےس رمعہ رکان اسیک ےہ؟

 :83 ................................................................................................ جح اضق رکان رقہض ادا رکےن اسیج ےہ

 843 .............................................................................................. وعرت اک رمد یک اجبن ےس جح ادا رکان

 845 .................................................................................... رمد اک وعرت یک اجبن ےس جح رکےن ےس قلعتم

 846.................................................................................. فادل یک رطػ ےس ڑبے ےٹیب اک جح رکان بحتسم ےہ



 

 

 847 .................................................................................................. ان ابغل ہچب وک جح رکاےن ےس قلعتم

 ;84 .............................................  ہنی رونرہ ےس جح رکےن ےک فاےطس ےلکبج رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دم

 >84 .................................................................................... اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی : ابب

 >84 ................................................................................................... دم ہنی رونرہ ےک ولوگں اک اقیمت

 853 ..................................................................................................... کلم اشؾ ےک ولوگں اک اقیمت

 854 ......................................................................................................... رصم ےک ولوگں اک اقیمت

 854 ........................................................................................................... نمی فاولں ےک اقیمت

 855 ............................................................................................................ دجن فاولں ےک اقیمت

 856 .............................................................................................................. الہ رعاؼ اک اقیمت

 857 .................................................................................  وہں اؿ ےس قلعتماقیمت ےک ادن روج ولگ رےتہ

 859 ................................................................................................... اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم رات ںیم رانہ

 ;85 .............................................................................. دیباء ےک قلعتم دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 >85 ......................................................................................... ارحاؾ ابدنےنھ ےک فاےطس لسغ ےس قلعتم

 864........................................................................................................ رحمؾ ےک لسغ ےس قلعتم

 865 ............................................................. رفعاؿ فریغہ ںیم راگن وہا ڑپکا ےننہپ یک اممتعن اک ایبؿاحتل ارحاؾ ںیم ز

 867 ................................................................................... احتل ارحاؾ ںیم وچہغ اامعتسؽ رکےن ےس قلعتم

 868 ...........................................................................................  ونممع ےہرحمؾ ےک فاےطس ضیمق نہپ انیل

 869 .............................................................................................. احتل ارحاؾ ںیم اپاجئہم اننہپ عنم ےہ

 :86 ............................................................................ ارگ ہت دنب وموجد ہن وہ وت اس وک اپاجئہم نہپ انیل درتس ےہ

 ;86 ...................................................................... وعرت ےک فاےطس احبتل ارحاؾ )رہچہ رپ( اقنب ڈاانل ونممع ےہ

 >86 ...................................................................................... احبتل ارحاؾ وٹیپ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

 874 ............................................................................................. احبتل ارحاؾ ڑگپی ابدنانھ ونممع ےہ

 875 ........................................................................................ احبتل ارحاؾ ومزے نہپ ےنیل یک اممتعن

 876 ................................................................ وجےت وموجد ہن وہں وت ومزے اننہپ درتس ےہرحمؾ ےک اپس( ارگ )

 877 ................................................................................................. ومزفں وک ونخٹں ےک ےچین ےس اکانٹ



 

 

 877 .......................................................................... ےہوعرت ےک فاےطس احبتل ارحاؾ داتسےن نہپ انیل ونممع 

 878 ........................................................................................... احبتل ارحاؾ ابولں وک امجےن ےس قلعتم

 :87 .................................................................................... وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

 888 .................................................................................................... وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

 896 ...................................................................................................... رحمؾ ےک فاےطس زرفعاؿ اگلان

 898 ............................................................................................. رحمؾ صخش ےک فاےطس ولخؼ اک اامعتسؽ

 :89 ......................................................................................................... رحمؾ ےک فاےطس رسہم اگلان

 :89 ................................................................. رحمؾ ےک فاےطس رنیگن ڑپکے اامعتسؽ رکےن یک رکاٹہ ےس قلعتم

 >89 ..............................................................................................رحمؾ اک رس افر رہچہ ڈاھےنکن ےس قلعتم

 8:3 ................................................................................................................... جح ارفاد اک ایبؿ

 8:6 .............................................................................................................. جح رقاؿ ےس قلعتم

 8;8 ........................................................................................................ جح عتمت ےک قلعتم ااحدثی

 7>8 ........................................................................ کیبل ےنہک ےک فتق جح ای رمعہ ےک انؾ ےن ےنیل ےک ابرے ںیم

 9>8 ......................................................................... دفرسے یسک صخش یک تین ےک وماقف جح رکےن ےس قلعتم

 934 ........................................................................... ارگ رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ایل وہ وت فہ اسھت ںیم جح رک  اتک ےہ؟

 935 ..................................................................................................  ےس قلعتم ااحدثیتیفیک ہیبلت

 :93 ...................................................................................................... ہیبلت ےک فتق آفاز دنلب رکان

 :93 ....................................................................................................................... فتق ہیبلت

 946 ....................................................................... سج اخوتؿ وک افنس اجری وہ فہ سک رطہقی ےس کیبل ڑپےھ؟

ارگ یسک اخوتؿ ےن رمعہ ادا رکےن ےک فاےطس ہیبلت ڑپاھ افر اس وک ضیح اک ہلسلس رشفع وہاجےئ سج یک فہج ےس جح وفت وہےن اک ادنہشی وہ 

 948 .......................................................................................................................... اجےئ؟

 ;94 ........................................................................................................... جح ںیم رشمفط تین رک ان

 >94 ............................................................................................ رشط اگلےت فتق سک رطح اہک اجےئ؟

 955 .................................. ارگ یسک ےن وبتق ارحاؾ وکیئ دفرسے رنک یک رشط ہن ریھک وہ افر اافتاق جح رکےن ےس رفک اجےئ؟

 956 ..................................................................... رقابین رکےن ےک فاےطس ےجیھب ےئگ اجونرفں ےک اعشر ےس قلعتم

 958 ................................................................................................... سک رطػ ےس اعشر رکان اچےئہ



 

 

 959 ............................................................................. رقابین ےک اجونر ےس وخؿ اصػ رکےن ےک ابرے ںیم

 :95 ...................................................................................... ےنٹب ےس قلعتم ااحدثیرقابین اک اجونر اک( اہر )

 963 ..................................................................... رقابین ےک اجونر ےک اہر سک زیچ ےس ابےٹن اجںیئ اس ےس قلعتم

 964 ............................................................. اکٹلےن ےس قلعتم ااحدثیرقابین ےک اجونر( ینعی دہی ےک ےلگ ںیم ھچک )

 966 ........................................................................................................ افٹن ےک ےلگ ںیم اہر ڈاانل

 967 ......................................................................................... رکبویں ےک ےلگ ںیم اہر اکٹلےن ےس قلعتم

 ;96 .............................................................................. دہی ےک ےلگ ںیم دف وجےت اکٹلےن ےس قلعتم ااحدثی

 >96 ........................................................ ارگ رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےل وت ایک اس فتق ارحاؾ یھب ابدنےھ؟

 973 ................................................................. ایک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےنل رپ ارحاؾ ابدنانھ الزؾ ےہ؟

 977 ........................................................................................ رقابین اک اجونر وک اسھت ےل اجےن ےس قلعتم

 977 ........................................................................................................ دہی ےک اجونر رپ وسار وہان

 979 ............................................................................ وج صخش کھت اجےئ فہ دہی ےک اجونر رپ وسار وہ اتک ےہ

 :97 ........................................................................ رپ وسار وہےن ےک ابرے ںیم وبتق رضفرت دہی ےک اجونر

 ;97 ........................... وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

 986 ........................................................................................................... لیلق دصہق ےس قلعتم

 987 ........................... وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

 >98 ......................................................................... رحمؾ ےک فاےطس وج اکشر اھکان اجزئ ےہ اس ےس قلعتم دحثی

 995 ...................................................................................رحمؾ ےک فاےطس سج اکشر اک اھکان درتس ںیہن ےہ

 :99 .......................................................................................... دھکی رک سنہ ڑپے؟ ابب ارگ رحمؾ اکشر وک

 >99 ........................................................................ ارگ رحمؾ اکشر یک رطػ ااشرہ رکے افر ریغ رحمؾ اکشر رکے

 9:4 ....................................................................................... اکےنٹ فاےل ےتک وک رحمؾ اک لتق رکان اسیک ےہ؟

 9:5 ......................................................................................................اسپن وک الہک رکان اسیک ےہ؟

 9:6 ..................................................................................................................... وچےہ وک امران

 9:6 ....................................................................................................... قلعتم رگٹگ وک امرےن ےس

 9:7 ....................................................................................................................... وھچب وک امران

 9:8 .......................................................................................................... لیچ وک امرےن ےس قلعتم



 

 

 9:9 ..................................................................................................................... رانوکے وک ام

 ::9 ...................................................................................... رحمؾ وک نج زیچفں وک امر ڈاانل درتس ںیہن ےہ

 ;:9 .......................................................................................... رحمؾ وک اکنح رکےن یک ااجزت ےس قلعتم

 >:9 .................................................................................................................. رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 3;9 ........................................................................................................... لیلق دصہق ےس قلعتم

 4;9 .................................................................................................................. رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 5;9 ........................................................................................................ اس یک اممتعن ےس قلعتم

 7;9 .................................................................................................................. رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 9;9 .............................................................................................. رحمؾ اک یسک امیبری یک فہج ےس ےنھچپ اگلان

 9;9 ...................................................................................... رحمؾ ےک اپں ںیم ےنھچپ وگلاےن ےک ابرے ںیم

 :;9 ......................................................................................... رحمؾ اک رس ےک درنایؿ دصف وگلاان اسیک ےہ؟

 ;;9 .......................................................................... ارگ یسک رحمؾ وک وجں یک فہج ےس فیلکت وہ وت ایک رکان اچےیہ؟

 3>9 ............................................................. ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک ریبی ےک ےتپ ڈاؽ رک لسغ دےنی ےس قلعتم

 4>9 ..................................................................... ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک سک دقر ڑپکفں ںیم نفک دانی اچےیہ؟

 5>9 ............................................................................................ ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک وخوبش ہن اگلان

 6>9 ........................................................... ارگ وکیئ آدیم احتل ارحاؾ ںیم فافت اپ اجےئ وت اس اک رس افر رہچے ہن اپھچ

 7>9 .............................................................................. ارگ رحمؾ یک فافت وہاجےئ وت اس اک رس ہن ڈاھانکن اچےیہ

 8>9 .......................................................................... ارگ یسک صخش وک دنمش جح ےس رفک دے وت ایک رکان اچےیہ؟

 ;>9 ......................................................................................... ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےن ےک ابرے ںیم

 >>9 .............................................................................. ہم دالخ وہےن ےک ابرے ںیمرات ےک فتق ہکم رکم

 34: ......................................................................................... ہکم رکمہم ںیم سک اجبن ےس دالخ وہں؟

 34: ............................................................................. ہکم رکمہم ںیم ڈنھجا ےل رک دالخ وہےن ےک ابرے ںیم

 35: .................................................................................................. ہکم ںیم ریغب ارحاؾ ےک فالخ وہان

 37: ................................................................... روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہکم ںیم دالخ وہےن اک فتق

 39: ............................................................................. رحؾ ںیم ااعشر ڑپےنھ افر اامؾ ےک آےگ ےنلچ ےک قلعتم

 :3: ...................................................................................................... ہکم رکمہم یک میظعت ےس قلعتم



 

 

 ;3: ..........................................................................................................  یک اممتعنہکم ںیم گنج

 44: .......................................................................................................... رحؾ رشفی یک رحتم

 47: ......................................................................... رحؾ رشفی ںیم نج اجونرفں وک لتق رکےن یک ااجزت ےہ

 48: ..................................................................................... رحؾ رشفی ںیم اسپن وک امر ڈاےنل ےس قلعتم

 :4: ................................................................................................... رگٹگ ےک امر ڈاےنل ےس قلعتم

 >4: ....................................................................................................................... وھچب وک امران

 >4: ............................................................................................................ رحؾ ںیم وچےہ وک امران

 54: .............................................................................................................. رحؾ ںیم لیچ وک امران

 55: .........................................................................................................رحؾ ںیم وکے وک لتق رکان

 55: ........................................................................................رحؾ ںیم اکشر اگھبےن یک اممتعن ےس قلعتم

 56: ...................................................................................................... جح ںیم آےگ ےنلچ ےس قلعتم

 58: ........................................................................................... تیب اہلل رشفی وک دھکی رک اہھت ےن ااھٹان

 59: ........................................................................................................ اخہن ہبعک وک دھکی رک داع امانگن

 :5: .............................................................................................. دجسم رحاؾ ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف

 >5: ....................................................................................................... اخہن ہبعک یک ریمعت ےس قلعتم

 67: .................................................................................................... اخہن ہبعک ںیم داہلخ ےس قلعتم

 69: ................................................................................................. اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رکےن یک ہگج

 ;6: .......................................................................................................... میطح ےس قلعتم دحثی

 73: ............................................................................................................. میطح ںیم امنز ادا رکان

 74: ...................................................................................... اخہن ہبعک ےک وکونں ںیم ریبکت ےنہک ےس قلعتم

 74: ................................................................................................... تیب اہلل رشفی ںیم داع افر ذرک

 76: ........................................................................................ ےک اسھت ہنیس افر رہچہ اگلان اخہن ہبعک یک دویار

 77: ...................................................................................... اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رکےن یک ہگج ےس قلعتم

 79: ................................................................................................... اخہن ہبعک ےک وطاػ یک تلیضف

 :7: ........................................................................................................... دفرؿ وطاػ وگتفگ رکان

 ;7: ............................................................................................... دفراؿ وطاػ وگتفگ رکان درتس ےہ



 

 

 

 خی 
صی

 83: .................................................................................................... ح ےہوطاػ ہبعک رہ فتق 

 83: ...................................................................................... رمضی صخش ےک وطاػ ہبعک رکےن اک رطہقی

 84: ........................................................................................... رمدفں اک وعروتں ےک اسھت وطاػ رکان

 86: .......................................................................................... افٹن رپ وسار وہ رک اخہن ہبعک اک وطاػ رکان

 87: ...........................................................................................جح ارفاد رکےن فاےل صخش اک وطاػ رکان

 88: ...................................................................................... اؾ ابدنےھ اس اک وطاػ رک انوج وکیئ رمعہ اک ارح

 89: .......... وج آدیم جح افر رمعہ اکی یہ ارحاؾ ںیم اسھت اسھت ادا رکےن یک تین رکے افر دہی اسھت ہن ےل اجےئ وت اس وک ایک رکان اچےیہ؟

 :8: ................................................................................... رقاؿ رکےن فاےل صخش ےک وطاػ ےس قلعتم

 >8: ............................................................................................................... رجح اوسد ےس قلعتم

 93: ............................................................................................................... رجح اوسد وک وبہس دانی

 95: ................................................................................................... وبہس سک رطہقی ےس دانی اچےیہ

 96: .......................................... وطاػ رشفع رکےن اک رطہقی افر رجح اوسد وک وبہس دےنی ےک دعب سک رطہقی ےس انلچ اچےیہ؟

 97: ...................................................................................................... ےنتک وطاػ ںیم دف ڑان اچےیہ

 97: ...................................................................................... ےنتک رکچفں ںیم اعدت ےک اطمقب انلچ اچےیہ

 98: ............................................................................... ػ ںیم دف ڑ رک ےنلچ ےس قلعتماست ںیم ےس نیت وطا

 99: ...................................................................................................... جح افر رمعے ںیم زیت زیت انلچ

 :9: .................................................................................... رجح اوسد ےس رجح اوسد کت زیت زیت ےنلچ ےس قلعتم

 ;9: ................................................................... رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلم رکےن یک فہج

 >9: ..................................................................... رنک امیین افر رجح اوسد وک رہ اکی رکچ ںیم وھچےن ےک ابرے ںیم

 4:: .................................................................................. رجح اوسد افر رنک امیین رپ اہھت ریھپےن ےس قلعتم

 4:: .......................................................................................... دفرسے دف رنک وک ہن وھچےن ےس قلعتم

 7:: ........................................................................................................ الیھٹ ےس رجح اوسد وک وھچان

 8:: ....................................................................................................... رجح اوسد یک اجبن ااش رہ رکان

 9:: ......................................................................................................... آتی رکہمی اک اشؿ زنفؽ

 >:: ...................................................................................... وطاػ یک دف راعکت سک ہگج ڑپینھ اچںیئہ؟

 3;: ..................................................................................... وطاػ یک دف راعکت ےک دعب ایک ڑپانھ اچےیہ؟



 

 

 6;: ............................................................................... دف روتعکں ںیم وکیسن وسرںیت ڑپیھ اجںیئ وطاػ یک

 7;: ....................................................................................................... آب ززمؾ ےنیپ ےس قلعتم

 7;: ......................................................................... آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک آب ززمؾ ڑھکے وہ رک انیپ۔

 8;: ............................ افص یک رطػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایس درفازے ےس اجان سج ےس اجےن ےک ےیل الکن اجات ےہ

 9;: ....................................................................................................... افص افر رمفہ ےک ابرے ںیم

 3>: ............................................................................................... افص اہپ ڑ رپ سک ہگج ڑھکا وہان اچےیہ؟

 3>: ................................................................................................................... افص رپ ریبکت انہک

 4>: ............................................................................................................. افص رپ ال اہل اال اہلل انہک

 5>: ......................................................................................................... افص رپ ذرک رکان افر داع امانگن

 6>: ........................................................................................ افص افر رمفہ یک یعس افٹن رپ وسار وہ رک رکان

 7>: ...................................................................................................... افص افر رمفہ ےک درنایؿ انلچ

 8>: ..................................................................................................... افص افر رمفہ ےک درنایؿ رلم

 9>: ........................................................................................................... یک یعس رکانافص افر رمفہ 

 :>: ........................................................................................................... فادی ےک درنایؿ دف ڑان

 :>: ..................................................................................................... اعدت ےک وماقف ےنلچ یک ہگج

 ;>: ........................................................................................................ رلم سک ہگج رکان اچےیہ؟

 33; ................................................................................................. رمفہ اہپ ڑ رپ ڑھکے وہےن یک ہگج

 34; ..................................................................................................... رمفہ اہپ ڑ رپ سک ہگج ڑھکا وہ؟

 35; ............................................................................. رقاؿ افر عتمت رکےن فاال صخش ینتک رمہبت یعس رکے؟

 35; ................................................................................. رمعہ رکےن فاال صخش سک ہگج ابؽ وھچےٹ رکاےئ؟

 37; ..................................................................................................... ابؽ سک رطح رتکے اجںیئ؟

 38; ................................................................................. وج صخش جح یک تین رکے افر دہی اسھت ےل اجےئ

 39; ............................................................................... وج صخش رمعہ یک تین رکے افر دہی اسھت ےل اجےئ

 ;3; ........................................................................................ ویؾ ارتلفہی )آھٹ ذفاہجحل( ےس ےلہپ ہبطخ دانی

 43; .......................................................................................... عتمت رکےن فاال بک جح اک ارحاؾ ابدنےھ؟

 46;..................................................................................... آوھٹںی اترخی وک اامؾ امنز رہظ سک ہگج ڑپےھ؟



 

 

 47; .............................................................................................................. ینم ےس رعافت اجان

 49; .............................................................................................. رعافت رفاہن وہےت فتق ریبکت ڑپانھ

 :4; .................................................................................. ینم ےس رعافت رفاہن وہےن ےک فتق ہیبلت ڑپانھ

 :4; ....................................................................................................... رعافت ےک دؿ ےس قلعتم

 >4; ................................................................................................. ویؾ رعہف وک رفزہ رےنھک یک اممتعن

 53; ........................................................................................ رعہف ےک دؿ اقمؾ رعافت ںیم دلجی انچنہپ

 54; ............................................................................................................. رعافت ںیم کیبل انہک

 55; ................................................................................................ رعافت ںیم امنز ےس ےلہپ ہبطخ دانی

 56; ....................................................................................... رعہف ےک دؿ افینٹن رپ وسار وہ رک ہبطخ ڑپانھ

 57; ...................................................................................................... رعافت ںیم رصتخم ہبطخ ڑپانھ

 57; ...................................................................................... رعافت ںیم امنز رہظ افر امنز رصع اسھت ڑپانھ

 58; ......................................................................................... اقمؾ رعافت ںیم داع امےتگن فتق اہھت ااھٹان

 >5; ................................................................................................... رعافت ںیم رہھٹ ےن یک تلیضف

 65; ....................................................................... رعافت ےس ولےتٹ فتق اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت ےنلچ اک مکح

 68; ........................................................................................................ رعافت ےس رفایگن اک راہتس

 69; ..................................................................................... رعافت ےس فایسپ رپ اھگیٹ ںیم ایقؾ ےس قلعتم

 :6; .................................................................................................. رک ڑپانھ زمدہفل ںیم دف امنزںی الم

 75; ............................................................................... وخانیت افر وچبں وک زمدہفل ےلہپ جیھب دےنی ےس قلعتم

 78; ..................................................................... وخانیت ےک فاےطس اقمؾ زمدہفل ےس رجف ےس لبق ےنلکن یک ااجزت

 78; ............................................................................................. زمدہفل ںیم امنز رجف بک ادا یک اجےئ؟

 79; .............................................................................وج صخش اقمؾ زمدہفل ںیم اامؾ ےک اسھت امنز ہن ڑپھ ےکس

 85; ............................................................................................................. زمدہفل ںیم ہیبلت انہک

 86; ................................................................................................... زمدہفل ےس فاسپ آےن اک فتق

 86; ................................................................... رپ چنہپ رک ڑپےنھ یک ااجزت افعضء وک زمدہفل یک رات رجف یک امنز ینم ٰ

 :8; ........................................................................................... فدایئ رسحم ےس زیتی ےس زگرےن اک ایبؿ

 >8; .............................................................................................................. ےتلچ وہےئ کیبل انہک



 

 

 94; ................................................................................ رکنکی عمج رکےن افر اؿ ےک ااھٹےن ےک ابرے ںیم

 96; ................................................................................................ سک دقر ڑبی رکنکایں امری اجںیئ؟

 97; ....................................................................................... وہ رک اجان افر رحمؾ رپ اسہی رکان رمجات رپ وسار

 ہبقع رپ رکنکایں امرےن اک فتق

ہ

 99; ................................................................................ دوسںی اترخی وک رمجئ

 :9; ....................................................................... ایں امرےن یک اممتعنولطع آاتفب ےس ےلہپ رمجہ ہبقع وک رکنک

 ;9; ....................................................................................... وخانیت ےک فاےطس اس یک ااجزت ےس قلعتم

 >9; ...................................................................................... اشؾ وہےن ےک دعب رکنکایں امرےن ےس قلعتم

 3:; ............................................................................................................ رچفاوہں اک رکنکی امران

 یبقع یٰک ریم سک ہگج ےس رکان اچےیہ؟

ہ

 4:; ........................................................................................ رمجئ

 9:; ..................................................................................................  ریم رکان اچےیہ؟ینتک رکنکی ےس

 ;:; .................................................................................................... رہ رکنکی امرےت فتق ریبکت انہک

 ہبقع یک ریم ےک دعب کیبل ےن ےنہک ےک قلعتم

ہ

 >:; ................................................................................. رمجئ

 4;; .................................................................... رمجات یک رطػ رکنکی ےنکنیھپ ےک دعب داع رکےن ےک ابرے ںیم

 5;; .......................................................................... رکنکایں امرےن ےک دعب وکؿ وکؿ یس اایشء الحؽ وہیت ںیہ؟

 6;; .......................................................................................... اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 6;; .................................................................................................................. اہجد یک رفتیض

 8>; ........................................................................................................... اہجد وھچ ڑ دےنی رپ فدیع

 9>; ............................................................................................... رکشل ےک اسھت ےن اجےن یک ااجزت

 :>; .................................................................................... اہجد رکےن فاےل اجمدہنی ےک ربارب ںیہن وہ ےتکس

 34> .......................................................................  صخش ےک فادلنی تایت وہں اس وک رھگ رےنہ یک ااجزتسج

 35> .................................................................................. سج یک رصػ فادلہ زدنہ وہ اس ےک ےیل ااجزت

 36> ............................................................................ابرے ںیم ااحدثیاجؿ ف امؽ ےس اہجد رکےن فاےل ےک 

 37> ......................................................................................... اہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضف

 45> .................................................................................. سج آدیم ےک اپں رپ راہ دخا ںیم اہجد اک ابغر ڑپا وہ

 46> ..................................................................................... اہجد ںیم رات ںیم اجےنگ فایل آھکن اک رجف وثاب



 

 

 46> ................................................................................. اہجد ےک فاےطس حبص ےک فتق یک تلیضف ےس قلعتم

 47> ............................................................................... وبتق اشؾ اہجد رکےن ےک فاےطس تلیضف ےس قلعتم

 49> ..................................................................................... اجم دہنی اہلل اعتیل ےک اپس اجےن فاےل فدف ںیہ

 :4> ................................................................ فس اجمدہ یک نج زیچفں یک افکتل رکات ےہ اس ےس قلعتمدخافدن دق

 >4> ................................................................................. اؿ اجمدہنی ےک قلعتم ںیہنج امؽ تمینغ ہن لم ےکس

 54> ..................................................................................................  ایبؿاہجد رکےن فاےل یک اثمؽ اک

 55> ..................................................................................................... وکاسن لمع اہجد ےک ربارب ےہ؟

 58> ..................................................................................................... اجمدہ ےک )دنلب( درےج اک ایبؿ

 :5> ........................................................................ وج وکیئ االسؾ وبقؽ رکے افر اہجد رکے اےسی صخش اک وثاب

 63> ............................................................................................. وج صخش اہلل یک راہ ںیم اکی وج ڑا دے

 64> ....................................................................... ہک انؾ ایہل دنلب رکےن ےک فاےطس اہجد رکےاس اجمدہ اک ایبؿ وج 

 65> .......................................................................... اس صخش اک ایبؿ وج ہک اہبدر الہکےن ےک فاےطس اہجد رکے

 67> ...........................................  ایک نکیل اس ےن رصػ اکی ریس اح ل رکےن یک تین یکسج صخش ےن راہ دخا ںیم اہجد وت

 69> .............................................. اس زغفہ رکےن فاےل صخش اک ایبؿ وج ہک زمدفری افر رہشت اح ل رکےن یک انمت رےھک

 :6> .................................................. وج صخش راہ دخا ںیم افینٹن ےک دفابرہ دفدھ ااترےن کت اہجد رکے اس اک رجف وثاب

 ;6> ..................................................................................... رفاہ دخافدنی ںیم ریت ےنکنیھپ فاولں ےس قلعتم

 76> ..................................................................................... اہلل اعتیل ٰ ےک راےتس ںیم زیمخ وہےن ےس قلعتم

 77> ....................................................................................... سج فتق دنمش زمخ اگلےئ وت ایک انہک اچےیہ؟

 79> .............................................................  رک گل اجےئ افر فہ  دیہ وہ اجےئ؟سج یسک وک اس یک )اینپ( ولتار ٹلپ

 ;7> .................................................................................... راہ ایہل ںیم  دیہ وہےن یک انمت رکےن ےس قلعتم

 84> .......................................................................................... راہ دخا فدنی ںیم  دیہ وہےن ےس قلعتم

 85> .................................................................... اس صخش اک ایبؿ وج ہک راہ دخا ںیم اہجد رکے افر اس رپ رقض وہ

 89> ................................................................................ راہ ایہل ںیم اہجد رکےن فاال سک زیچ یک انمت رکے اگ؟

 :8> ................................................................................................... تنج ںیم سک زیچ یک انمت وہیگ؟

 ;8> .............................................................................. اس ابت اک ایبؿ ہک  دیہ وک سک دقر فیلکت وہیت ےہ؟

 >8> ................................................................................................................ اہشدت یک انمت رکان



 

 

 94> ..........................................................  دیہ افر اس آدیم ےک قلعتم وج ہک اقلت اھت اؿ دفونں ےک قلعتم ااحدثی

 95> ......................................................................................................... ذموک رہ ابال دحثی یک ریسفت

 96> ............................................................................................................. رہپا دےنی یک تلیضف

 :9> ........................................................................................................ دنمسر ںیم اہجد یک تلیضف

 3:> .................................................................................................................. اہجد رکان دنہ ںیم

 5:> ..................................................................................... رتیک افر یشبح ولوگں ےک اسھت اہجد ےس قلعتم

 8:> .................................................................................................................. رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 9:> .......................................................................................................... زمکفر صخش ےس ادماد انیل

 ::> ..............................................................................................اجمدہ وک اہجد ےئلیک ایتر رکےن یک تلیضف

 4;> ...................................................................................... راہ دخا ںیم رخچ رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

 8;> ............................................................................................. اہلل یک راہ ںیم دصہق دےنی یک تلیضف

 :;> ..................................................................................................... اجمدہنی یک وعروتں یک رحتم

 ;;> ................................................................................ وج صخش اجمدہ ےک رھگ فاولں ےک اسھت ایختن رکے

 6>> ......................................................................................... اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

ےس قلعتم رفامؿ افر ازفاج افر اؿ ےک ابرے ںیم وج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ الحؽ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکنح 

علطم رفامان  رفامیئ نکیل ولوگں ےک فاےطس الحؽ ںیہن افر اس اک ببس ازعاز وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ تلیضف

 6>> ............................................................................................................................. ےہ

افر اعؾ  وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ

 ;>> .................................................................................................. ولوگں ےک فاےطس رحاؾ رفامےئ؟

 4335 ...................................................................................................... اکنح یک رتبیغ ےس قلعتم

 :433 .......................................................................................................... رتک اکنح یک اممتعن

 4345 ........................................ دخافدن دقفس اس یک دمد رفامےت ںیہوج وکیئ انگہ ےس وفحمظ رےنہ ےک فاےطس اکنح رکات ےہ وت 

 4345 ........................................................ ونکاری اڑویکں ےس اکنح ےس قلعتم ااحدثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 4348 .................................................................................................... اکنح الغؾ اک آزاد وعرت ےس

 >434 ............................................................................. بسح ےس قلعتم رفامؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 4353 .................................................................. وعرت ےس سک فہج ےس اکنح ایک اجات ےہ اس ےک قلعتم دحثی



 

 

 4354 ............................................................................... ابھجن اخوتؿ ےس اشدی ےک رکمفہ وہےن ےس قلعتم

 4355 ................................................................................................................. زاہین ےس اکنح

 4358 .......................................................................................... روتں ےس اشدی رکان رکمفہ ےہزان اکر وع

 4358 .................................................................................. اکنح ےک فاےطس( رتہبنی وخانیت وکؿ یس ںیہ؟)

 4359 .......................................................................................................... کین اخوتؿ ےس قلعتم

 :435 ........................................................................................................ زایدہ ریغت دنم وعرت

 ;435 ......................................................................................... اشدی ےس لبق وعرت وک دانھکی اسیک ےہ؟

 >435 ............................................................................................................ وشاؽ ںیم اکنح رکان

 4363 ........................................................................................................ اکنح ےک ےیل اغیپؾ انجیھب

 4365 ............................................................................................ اغیپؾ رپ اغیپؾ ےنجیھب یک اممتعن اک ایبؿ

 4366 ................................................................................................................ رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 4367 ............................................................................................ اغیپؾ رپ اغیپؾ ےنجیھب یک اممتعن اک ایبؿ

 4369 ............................................................  انجیھبرہتش ےنجیھب فاےل یک ااجزت ےس ای اس ےک وھچ ڑےن ےک دعب رہتش

 ;436 .............................ارگ وکیئ اخوتؿ یسک رمد ےس اکنح اک رہتش ےنجیھب فاےل ےک ابرے ںیم درایتف رکے وت اس وک التب دای اجےئ

 4373 ................................................................. یسک دفرسے ےس وعرت ےک قلعتم وشمرہ رکے؟ارگ وکیئ آدیم 

 4375 ................................................................. اےنپ دنسپدیہ آدیم ےک فاےطس اینپ اڑیک وک اکنح ےک فاےطس شیپ رکان

 4376 ....................................... دی رکان اچےہ وت فہ وخد اس ےس )وہےن فاےل وشرہ ےس(  ہہ  یتک ےہوکیئ اخوتؿ سج ےس اش

 4378 .............................................................. ارگ یسک اخوتؿ وک اغیپؾ اکنح دای اجےئ وت فہ امنز ڑپےھ افر ااختسرہ رکے

 :437 ......................................................................................................... ااختسرہ اک ونسمؿ رطہقی

 ;437 .............................................................................................. ےٹیب اک فادلہ وک یسک ےک اکنح ںیم دانی

 4383 ............................................................................................ اڑیک اک وھچیٹ رمع ںیم اکنح ےس قلعتم

 4385 ................................................................................................... ابغل اڑیک ےک اکنح ےس قلعتم

 4387 ..........................................................................................ونکاری ےس اس ےک اکنح یک ااجزت انیل

 :438 ................................................................................ فادل اک اڑیک ےس اس ےک اکنح ےس قلعتم راےئ انیل

 ;438 ............................................................... ریغ ونکاری وعرت ےس اس ےک اکنح ےس قلعتم ااجزت اح ل رکان

 4394 ........................................................   ہبی اڑیک اک اس یک ااجزت ےک ریغب اکنح رک دے وت ایک مکح ےہ؟ارگ فادل اینپ



 

 

 4395 ................................................................. ارگ فادل اینپ ونکاری اڑیک اک اکنح اس ےک وظنمری ےک ریغب رک دے

 4397 ............................................................................................. ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح یک ااجزت

 4399 ...................................................................................... ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح رکےن یک اممتعن

 ;439 ......................................................................................... وبفتق اکنح وکیسن داع ڑپانھ بحتسم ےہ

 43:3 ..................................................................................................... ہبطخ ںیم ایک ڑپانھ رکمفہ ےہ

 43:4 ......................................................................................... فہ الکؾ سج ےس اکنح درتس وہاجات ےہ

 43:5 ............................................................................................... اکنح درتس وہےن ےک ےیل رشط

 43:7 .......................... اس اکنح ےس قلعتم ہک سج ےس نیت الطؼ دی وہیئ وعرت دےنی فاےل صخش ےک فاےطس الحؽ وہ اجیت ےہ

 43:8 ............................................................ سج یسک ےن دفرسے ےک اپس رپفرش اح ل یک وت فہ اس رپ رحاؾ ےہ

 43:9 .......................................................................... امں افر یٹیب وک اکی صخش ےک اکنح ںیم عمج رکان رحاؾ ےہ

 ;:43 ......................................................................وک اکی )صخش ےک( اکنح ںیم عمج رکےن ےس قلعتم دف ونہبں

 >:43 ........................................................................................ وھپیھپ افر یجیتھب وک اکی اکنح ںیم عمج رک ان

 7;43 .......................................................................... اکنح ںیم رانھک رحاؾ ےہ اھبیجن افر اخہل وک اکی فتق ںیم

 :;43 ................................................................................................................ رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 ;;43 .......................................................................... دفدھ یک فہج ےس وکؿ وکؿ ےس رےتش رحاؾ وہاجےت ںیہ

 6>43 ......................................................................................... انتک دفدھ یپ ےنیل ےس رحتم وہیت ےہ؟

 ;>43 .................................................................... وعرت ےک دفدھ الپےن ےس رمد ےس یھب رہتش اقمئ وہاجات ےہ

 4436 ................................................................................................. ڑبے وک دفدھ الپےن ےس قلعتم

 4443............................................................................... ےچب وک دفدھ الپےن ےک دفراؿ ویبی ےس تبحص رکان

 4444 .......................................................................................................... زعؽ ےک ابرے ںیم

 4446 ............................................................................ راضتع اک قح افر اس یک رحتم ےس قلعتم دحثی

 4446 ................................................................................................. راضتع ںیم وگایہ ےک قلعتم

 4447 ............................................................. ادل یک وکنمہح وعرت ےس اکنح رکےن فاےل صخش ےس قلعتم دحثیف

 4449..................................................................................................... آتی رکہمی یک ریسفت اک ایبؿ

 :444..................................................................... یک اممتعن ےس قلعتم اڑیک ای نہب ےک رہم ےک ریغب اکنح رکےن

 >444.................................................................................................................. اغشر یک ریسفت



 

 

 4454............................................................................... رقآؿ رکمی یک وسروتں یک میلعت رپ اکنح ےس قلعتم

 4456 ...................................................................................... االسؾ وبقؽ رک ےن یک رشط رھک رک اکنح رکان

 4458 ............................................................................. آزاد رک ےن وک رہم رقمر رک ےک اکنح رک ےن ےس قلعتم

 4459 ........................................................... ابدنی وک آزاد رکان افر رھپ اس ےس اشدی رکےن ںیم سک دقر وثاب ےہ؟

 ;445 ......................................................................................................... رہمفں ںیم ااصنػ رکان

 4467 ................................................................. زؿ ےک ربارب ےک دقبر اکنح رکانوسےن یک اکی وجھکر یک یلھٹگ ےک ف

 :446 ...................................................................................................... رہم ےک ریغب اکنح اک اجزئ وہان

 4476 ....................................................... ہبہ افر ششخب ایکایبؿ ہک سج ےن یسک رمد وک ریغب رہم ےک وخد رپ  ایسی اخوتؿ اک

 4477 ................................................................................................ یسک ےک فاےطس رشؾ اگہ الحؽ رکان

 >447 ............................................................................................ اکنح ےک ہعتم رحاؾ وہےن ےس قلعتم

 4485 ................................................................................. اکنح یک رہشت آفاز افر ڈوھؽ اجبےن ےس قلعتم

 4487 .................................................................................. دفاہل افر )اکنح ےک ومعق رپ( ایک داع دی اجےئ؟

 4488 ............................................................ وج صخش اکنح ےک فتق وموجد ہن وہ وت اس وک اس یک داع دےنی ےس قلعتم

 4488 ................................................................................. اشدی ںیم زرد رگن اگلےن یک ااجزت ےس قلعتم

 :448 ................................................................................................. اہیلہ وک ہفحت دانیاہسگ رات ںیم 

 >448 .................................................................. امہ وشاؽ ںیم )دنہل وک اہسگ رات ےک ےیل( دفاہل ےک اپس انجیھب

 4493 ....................................................................... ےس قلعتم وناسہل اڑیک وک وشرہ ےک اکمؿ رپ رتصخ رکےن

 4494........................................................... احتل رفس ںیم دنہل ےک اپس )اہسگ رات ےک ےیل( اجےن ےس قلعتم

ل ان افر اگان اسیک ےہ؟
 ی 
کہ

 4499 .............................................................................................. اشدی ںیم 

 :449 ................................................................................................ اینپ اڑیک وک زیہج دےنی ےس قلعتم

 ;449 ......................................................................................................... رتسبفں ےک ابرے ںیم

 ;449 ................................................................................................. رےنھک ےس قلعتم احہیش افر اچدر

 >449 ......................................................................................................... دفاہل وک دہہی افر ہفحت دانی

 44:5 .............................................................................. وعروتں ےک اسھت نسح ولسک : ابب

 44:5 .......................................................................................................... وعروتں ےس تبحم رکان



 

 

 44:7 ...............................................................رمد اک اینپ ازفاج ںیم ےس یسک اکی زفہج یک رطػ دقرے املئ وہان

 >:44 ......................................................................................... فرسی ویبی ےس زایدہ اچانہاکی ویبی وک د

 >;44 ................................................................................................................. رکش افر دسح

 4534 ...................................................................................... الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 4534 ........................................................................... وج فتق اہلل اعتیل ےن الطؼ دےنی ےک ےیل رقمر ایک ےہ

 :453 .................................................................................................................... الطؼ تنس

 ;453 ................................................................. دے دی؟ارگ یسک صخش ےن ضیح ےک فتق وعرت وک اکی الطؼ 

 4543 ........................................................................................................ ریغ دعت ںیم الطؼ دانی

 4544........................................ رگ وکیئ صخش دعت ےک الخػ الطؼ دے )ینعی احتل ضیح ںیم الطؼ دے( وت ایک مکح ےہ؟

 4546 .................................................................................. اکی یہ فتق ںیم نیت الطؼ رپ فدیع ےس قلعتم

 4547 .................................................................................. اکی یہ فتق ںیم نیت الطںیق دےنی یک ااجزت

 ;454 ........................................................................................... نیت الطںیق فلتخم رک ےک دےنی اک ایبؿ

 >454 ............................................................................ وکیئ صخش وعرت وک تبحص رکےن ےس لبق الطؼ دے

 4554 .......................................................................................................... الطؼ یعطق ےس قلعتم

 4555 ..................................................................................................... ظفل ارمک دیبک یک قیقحت

 4556 ............................................... نیت الطؼ دی یئگ وعرت ےک الحؽ وہےن افر الحہل ےک ےیل اکنح ےس قلعتم ااحدثی

 ;455 ............................................................ الطؼ ہظلغم دی یئگ اخوتؿ ےس الحہل افر نیت الطؼ دےنی فاےل رپ فدیع

 >455 ......................................................... ارگ رمد وعرت اک رہچہ دےتھکی یہ )ینعی ولخت ےک ریغب یہ( الطؼ دے دے

 4563 .............................................................................. یسک صخش یک زابین ویبی وک الطؼ ولہکاےن ےس قلعتم

 4564 ........................................... اس ابت اک ایبؿ ہک اس آتی رکہمی اک ایک وہفمؾ ےہ افر اس ےک رفامےن ےس ایک دصقم اھت؟

 4565 ......................................................................................... ذموکرہ ابال آتی رکہمی یک دفرسی اتفلی

 4567 .......................................... ارگ وکیئ صخش ویبی ےس اس رطہقی ےس ےہک ہک اج وت اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت لم رک رہ ےل

 4573 ................................................................................................. الغؾ ےک الطؼ دےنی ےس قلعتم

 4575 ........................................................................................ اڑےک اک سک رمع ںیم الطؼ دانی ربتعم ےہ؟

 4577 ....................................................................................... ضعب ولگ نج اک الطؼ دانی ربتعم ںیہن ےہ



 

 

 4578 ................................................................................. وج صخش اےنپ دؽ ںیم الطؼ دے اس ےک قلعتم

 ;457 ......................................................................................  ںیم آات وہاےسی ااش رہ ےس الطؼ دانی وج ھجمس

 >457 .................................... اےسی الکؾ ےک ابرے ںیم سج ےک دعتمد ینعم وہں ارگ یسک اکی ینعم اک ارادہ وہ وت فہ درتس وہاگ

 4583 ..........................  اصػ وبال اجےئ افر اس ےس فہ وہفمؾ رماد ایل اجےئ وج ہک اس ےس ںیہن  اتلک وت فہ راکیر وہاگارگ وکیئ اکی ظفل

 4584 ...................................................................................... اایتخر یک دمت رقمر رک ےن ےک ابرے ںیم

 4587 ............................................. اؿ وخانیت ےس قلعتم ہک نج وک اایتخر دے دای ایگ افر اوہنں ےن اےنپ وشرہ وک اایتخر دای

 :458 .................................... سج فتق وشرہ افر ویبی دفونں یہ الغؾ افر ابدنی وہں رھپ فہ آزادی اح ل رک ںیل وت اایتخر وہاگ

 ;458 ................................................................................................. ابدنی وک اایتخر دےنی ےس قلعتم

 4594 ................................................ اس ابدنی ےک اایتخر دےنی ےس قلعتم وج ہک آزاد رک دی یئگ وہ افر اس اک وشرہ آزاد وہ

 4596 ............................................. اس ہلئسم ےس قلعتم ہک سج ابدنی اک وشرہ الغؾ ےہ افر فہ آزاد وہیئگ وت اس وک اایتخر ےہ

 ;459 ................................................................................................................ االیء ےس قلعتم

 45:3 ....................................................................................................... اہظر ےس قلعتم ااحدثی

 45:7 .........................................................................................................علخ ےس قلعتم ااحدثی

 >:45 .................................................................................................. اعلؿ رشفع وہےن ےس قلعتم

 4;45 ........................................................................................................ لمح ےک فتق اعلؿ رکان

 5;45 ..................................... ارگ وکیئ صخش رقمرہ آدیم اک انؾ ےل رک وعرت رپ تمہت اگلےئ اؿ ےک درنایؿ اعلؿ یک وصرت

 6;45 .................................................................................................................. اعلؿ اک رطہقی

 8;45 .......................................................................................... اامؾ اک داع رکان ہک اہلل وت ریمی رربہی رفام

 ;;45 ..................................................  فتق اعلؿ رکےن فاولں ےک رہچہ رپ اہھت رےنھک اک مکحاپوچنںی رمہبت مسق اھکےن ےک

 ;;45 .................................................................................. اامؾ اک اعلؿ ےک فتق رمف ف وعرت وک تحیصن رکان

 3>45 .......................................................................................... ؿ گدحییگاعلؿ رکےن فاولں ےک درنای

 4>45 ....................................................................... اعلؿ رکےن فاےل ولوگں ےس اعلؿ ےک دعب وتہب ےس قلعتم

 6>45 ................................................................................................. اعلؿ رکےن فاےل ارفاد اک اامتجع

 7>45 ......................................... اعلؿ یک فہج ےس اڑےک اک اکنر رکان افر اس وک اس یک فادلہ ےک رپسد رکےن ےس قلعتم دحثی

 7>45 .................................................. اس اک ااکنر رکاتوہ؟ارگ وکیئ آدیم اینپ اہیلہ یک اجبن ااش رہ رکے نکیل اس اک ارادہ 

 ;>45 ........................................................................................... ےچب اک ااکنر رکےن رپ فدیع دشدی اک ایبؿ



 

 

 >>45 ................................................................... اچےیہہکبج یسک وعرت اک وشرہ ےچب اک رکنم وہ وت ہچب ایس وک دے دانی 

 4636 ......................................................................... ابدنی ےک رتسب وہےن )ینعی ابدنی ےس تبحص( ےس قلعتم

 4637 ............................................................ سج فتق ولگ یسک ہچب ےس قلعتم االتخػ رکںی وت اس فتق رقہع ڈاانل

 ;463 .................................................................................................... ملع ایقہف ےس قلعتم ااحدثی

 4643 ............................................................. وشرہ افر ویبی ںیم ےس یسک اکی ےک املسمؿ وہےن افر اڑےک اک اایتخر

 4645 .................................................................................................. علخ رک ےن فایل اخوتؿ یک دعت

 4647 .................................... ہقلطم وخانیت یک دعت ےس قلعتم وج آتی رکہمی ےہ اس ںیم ےس وکؿ وکؿ یس وخانیت ینثتسم ںیہ

 4649 ...................................................................................... سج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اس یک دعت

 4654 .....................................................................................................احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

 >466 ............................................................... لبق یہ ااقتنؽ رک اجےئ وت اس یک دعت؟ ارگ یسک اک وشرہ رتسبمہی ےس

 4673 ....................................................................................................... وسگ ےس قلعتم دحثی

 4675 ............................................................... ارگ ویبی الہ اتکب ںیم ےس وہ وت اس رپ دعت اک مکح اسطق وہ اجات ےہ

 4676 .........................وشرہ یک فافت یک فہج ےس دعت زگارےن فایل اخوتؿ وک اچےیہ ہک فہ دعت لمکم وہےن کت اےنپ رھگ ںیم رےہ

 4679 ............................................................................................. ااجزتںیہک یھب دعت زگارےن یک 

 :467 .......................................... سج ےک وشرہ یک فافت وہ اجےئ وت اس یک دعت ایس فتق ےس ےہ ہک سج رفز االطع ےلم

 ;467 .....................................................  ہک دوہدی افر ئاسییئ اخوتؿ ےک ےیلاملسمؿ اخوتؿ ےک ےیل اھگنسر وھچ ڑ دانی ہن

 4684 ................................................................ وشرہ یک ومت اک( مغ انمےن فایل وخانیت اک رنیگن ابلس ےس رپزیہ)

 4685 ........................................................................................................ دفراؿ دعت دنہمی اگلان
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 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 رفزفں یک رفتیض اک ایبؿ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفزفں یک رفتیض اک ایبؿ

     1    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عبیساہلل رضی اہلل عٓہعلی بٔ ححر، اسُاعیٌ، ابٔ جعرف، ابوسہیٌ، وہ اپٓے وايس سے، كًحہ  :  راوی

ِٔ أَبٔی ٌٕ َع َٓا أَبُو ُسَضِی َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ٌُ َوصَُو ابِ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ًَِحَة أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َ ِٔ ك طٔ َع

 ًَ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ابٔیًّا َجاَئ إ َّٕ أَِْعَ ٔٔ عُبَِیٔس اہللٔ أَ ٍَ اہللٔ بِ ٍَ یَا َرُسو َِ ثَائَٔر ايرَّأِٔض َؾَكا ًَّ ِیطٔ َوَس

ٍَ أَ  َع َطِیّئا َقا ِٕ َتَلوَّ ُص إَّٔلَّ أَ ُِ ًََواُت اِيَد ٍَ ايؼَّ ٔ َقا ََلة ِٔ ايؼَّ َٔ َق اہللُ َعلَیَّ  اَذا ََفَ ََ ا أَِخبٔرِنٔی  َُ ٔ ِخبٔرِنٔی ب

 ُّ ٍَ ٔػَیا ٔ َقا َیاّ ِٔ ايؼِّ َٔ ا اِؾتََرَق اہللُ  اِؾتََرَق اہللُ َعلَیَّ  َُ ٔ ٍَ أَِخبٔرِنٔی ب َع َطِیّئا َقا ِٕ َتَلوَّ َٕ إَّٔلَّ أَ ا ـَ ََ ٔ َر َطِضر

ٍَ َوايَّ  ٔ َؾَكا ائٔٔع اِْلِٔسََلّ َِ بََٔشَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٔ َؾأَِخبََرُظ َرُسو ِٔ ايزَّکَاة َٔ ََ ََّل َعلَیَّ  ََ َ ِْ ِٔذی أَ

ُع َطِیّئا  ِٕ َػ أََتَلوَّ ٔ َح إ ًَ َِ أَِؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َق اہللُ َعلَیَّ َطِیّئا َؾَكا ا ََفَ َُّ َٔ َسَم ََّل أَِنُكُؽ 

ِٕ َػَسَم  ٔ ََّٓة إ ٌَ اِيَح  أَِو َزَخ

رفاتی ےہ ہک یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، اوبلیہس، فہ اےنپ فادل ےس، ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنع ےس 

اکی دؿ اکی داہییت صخش دختم ںیم احرض وہا سج ےک ابؽ رپاشیؿ )رھکبے وہےئ( ےھت۔ اس ےن رعض ایک 

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ہی اراشد رفامںیئ ہک ھجم رپ دخافدن دقفس ےن ینتک امنزںی رفض رقار دی ںیہ؟ آپ 

زںی رفض رقار دی یئگ ںیہ افر اس ےس زایدہ  لف ںیہ۔ اس رپ اس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اپچن فتق یک امن

 ںیہ؟ آپ یلص 

ہ

صخش ےن رعض ایک ہی اراشد رفامںیئ ہک دخافدن دقفس ےن ھجم رپ سک دقر رفزے رفض رقار دی 



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امہ راضمؿ ےک رفزے افر اس ےک العفہ یلفن رفزے ںیہ۔ رھپ اس صخش ےن 

ایک ہی اراشد رفامںیئ ہک دخافدن دقفس ےن سک دقر زوکة رفض رقار دی ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رعض

ےن اس صخش وک االسیم ااکحؾ اراشد رفامےئ۔ اس ےن رعض ایک ہک اس ذات یک مسق سج ےن ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

ںیہن رکفں اگ ہک سج دقر دخا ےن رفض رقارا دای  فآہل فملس وک زبریگ اطع رفامیئ ںیم اس ںیم یسک مسق اک ااضہف ای یمک

ےہ )فیہ رکفں اگ( اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اس صخش ےن چس ابت یہک ےہ وت اس 

 ےن اجنت اح ل رکیل افر ہی صخش اکنایب وہایگ افر تنج اح ل رکیل۔

 اےنپ فادل ےس، ہحلط نب دیبعاہلل ریض اہلل ہنع یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، اوبلیہس، فہ :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفزفں یک رفتیض اک ایبؿ

     2    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َعُر، ابوعاَرعكسی، سًامیٕ بٔ َػیرة، ثابت، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ُُػٔیَرة ُٔ اِي ُٕ بِ امِیَ ًَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ ٕ اِيَعَكسٔیُّ َقا َٔر َٓا أَبُو َعا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ر َُ ِع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِٔ ثَابٕٔت َع  َع

ِٕ نَ  ٕٔ أَ آ َٓا فٔی اِيُُقِ ٍَ ُْضٔي ِٕ َیحٔیَئ إََْٔص َقا َٓا أَ ُ َٕ ُيِعحٔب ِٔ َطِیٕئ َؾکَا َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٍَ اي
َ ِشأ

ُس أَتَ  َُّ َح َُ ٍَ یَا  ٌٔ اِيَبازٔیَةٔ َؾَكا ِٔ أَصِ َٔ  ٌْ ٌٔ اِيَبازٔیَةٔ َؾَیِشأََيُط َؾَحاَئ َرُج ِٔ أَصِ َٔ  ٌُ ٔ ٌُ اِيَعاق ََ ايرَُّج اَْا َرُسويُ

 َّ ِٔ َؾأَِخبََرَْا أَْ َُ ٍَ َؾ ٍَ اہللُ َقا اَئ َقا َُ ًََل ايشَّ ِٔ َخ َُ ٍَ َؾ ٍَ َػَسَم َقا ََ َقا ًَ ٌَّ أَِرَس َّٕ اہللَ َعزَّ َوَج ُِ أَ ََ َتزِعُ

َٓاؾَٔع قَ  َُ ٌَ ؾٔیَضا اِي ِٔ َجَع َُ ٍَ َؾ ٍَ اہللُ َقا ٍَ َقا ِٔ َنَؼَب ؾٔیَضا اِيحَٔبا َُ ٍَ َؾ ٍَ اہللُ َقا ًََل اِْلَِرَق َقا ٍَ اہللُ َخ  ا

ََ قَ  ًَ َٓاؾَٔع آہللُ أَِرَس َُ ٌَ ؾٔیَضا اِي ٍَ َوَجَع اَئ َواِْلَِرَق َوَنَؼَب ؾٔیَضا اِيحَٔبا َُ ًََل ايشَّ ٍَ َؾبٔائَِّذی َخ ٍَ َقا ا

ٍَ َؾبٔائَِّذی  ٍَ َػَسَم َقا ًَٕة َقا ٕ َوَيِی ٌِّ یَِوّ ُ ًََوإت فٔی ک َُِص َػ َٓا َخ ِي ًَ َّٕ َع ََ أَ َِ َرُسويُ ٍَ َوَزَع ِِ َقا ََ َنَع ًَ أَِرَس



 

 

ٍَ َؾبٔايَّ  ٍَ َػَسَم َقا َٓا َقا ٔ َواي َِ َٓا َزکَاَة أَ ِي ًَ َّٕ َع ََ أَ َِ َرُسويُ ٍَ َوَزَع ِِ َقا ٍَ َنَع َرَک بَٔضَِذا َقا ََ ِٔذی آہللُ أَ

 َٕ ا ـَ ََ ٔ َر َّ َطِضر َٓا َػِو ِي ًَ َّٕ َع ََ أَ َِ َرُسويُ ٍَ َوَزَع ِِ َقا ٍَ َنَع َرَک بَٔضَِذا َقا ََ ََ آہللُ أَ ًَ ٍَ أَِرَس َٕٓة َقا ٌِّ َس ُ فٔی ک

 ََ َٓا اِيَحخَّ  ِي ًَ َّٕ َع َ ََ أ َِ َرُسويُ ٍَ َوَزَع ِِ َقا ٍَ َنَع َرَک بَٔضَِذا َقا ََ ََ آہللُ أَ ًَ ٍَ َؾبٔائَِّذی أَِرَس ِٔ َػَسَم َقا

ٍَ نَ  رََک بَٔضَِذا َقا ََ ََ آہللُ أَ ًَ ٍَ َؾبٔائَِّذی أَِرَس ٍَ َػَسَم َقا ََ اِسَتَلاَع إَٔيِیطٔ َسبٔیَّل َقا ٍَ َؾَوائَِّذی َبَعَث ِِ َقا َع

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َّی َقا ا َول َُّ ًَ َّٔ َطِیّئا َوََّل أَِنُكُؽ َؾ ٔ ًَِیض َّٕ َع ِٔ َػَسَم بٔاِيَحلِّ ََّل أَزٔیَس ٔ َِ َيئ

َّٓةَ  َّٔ اِيَح ًَ  َيَیِسُخ

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں وک رقآؿ  دمحم نب رمعم، اوباعرمدقعی، امیلسؿ نب ریغمة، اثتب، اسن ریض

رکمی یک رف ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وج ھچک درایتف رکےن یک )ینعی ریغرضفری وساؽ 

یک( اممتعن یھت۔ وت مہ ولوگں وک ہی ابت ایھچ یتگل یھت )ینعی مہ ولگ اس ےک رظتنم رےتہ ےھت ہک( وکیئ ھجمس دار 

رض وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکیئ وساؽ درایتف رکے ہک اافتؼ ےس اکی  لگن اک داہییت صخش اح

ابدنشہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمترا 

اگل ہک م ولگ ےتہک وہ ہک دخافدن دقفس ےن ھجم  اغیپؾ اچنہپےن فاال صخش امہرے اپس احرض وہا ےہ افر رعض رکےن

وک اجیھب ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس صخش ےن چس اہک۔ اس صخش ےن رعض ایک آامسؿ سک 

ےن ادیا ایک؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےن۔ رھپ اس صخش ےن رعض ایک ہک اہپ ڑ 

ےئ افر سک ےن اؿ وک ز نی ںیم امجای؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےن۔ سک ےن انب

رھپ اس صخش ےن رعض ایک اؿ ںیم انمعف )ینعی مسق مسق ےک لھپ افر ویمے( سک ےن ادیا ےیک؟ آپ یلص اہلل ہیلع 

ذات یک مسق ہک سج ےن ز نی افر آامسؿ  فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےن۔ رھپ اس ےن رعض ایک اس

انبےئ رھپ ز نی ںیم اس ےن اہپ ڑ ڑھکے ےئک رھپ اؿ ںیم مسق مسق ےک افدئے رےھک افر ایک دخافدن دقفس ےن 

روسؽ انب رک م وک اجیھب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں۔ رھپ اس صخش ےن رعض ایک ہک 

فاےل ےن مہ ےس اہک ےہ ہک مہ رپ اپچن امنزںی )رفض( ںیہ۔ رہ دؿ افر رات ںیم۔ آپ یلص اہمترا اغیپؾ اچنہپےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای چس اہک۔ اس ےن رعض ایک۔ اس ذات یک مسق ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےہ اؿ امنزفں اک؟ آپ یلص اہلل ہیلع  فملس وک اجیھب ےہ۔ دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفامای

فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں۔ رھپ اس ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اغیپؾ اچنہپےن فاےل ےن 



 

 

ایبؿ ایک ہک مہ رپ رہ اسؽ اکی امہ ےک رفزے رفض ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای چس اہک۔ اس 

ذات یک مسق ہک سج ےن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )یبن انب رک( اجیھب ےہ دخافدن دقفس  ےن رعض ایک اس

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفزفں اک مکح رفامای ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ رھپ اس 

ےل ےن مہ ےس اہک ہک مہ رپ جح رفض ےہ تیب اہلل ےن رعض یک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اغیپؾ اچنہپےن فا

رشفی اک وج جح ےک ےیل اجےن یک ااطتستع اح ل رکے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں۔ 

اس ےن اہک ہک اس ذات یک مسق ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچس ربمغیپ انب رک اجیھب ےہ ںیم اؿ ابوتں وک 

رکفں اگ۔ ہن وت ںیم اؿ ںیم یسک مسق اک وکیئ ااضہف رکفں اگ افر ہن یسک مسق یک یمک رکفں اگ۔ سج فتق فہ صخش وپرا 

تشپ وم ڑ رک لچ دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ارگ اس صخش ےن چس وبال وت ہی صخش تنج ںیم 

 دالخ وہاگ۔

 ؿ نب ریغمة، اثتب، اسن ریض اہلل ہنعدمحم نب رمعم، اوباعرمدقعی، امیلس :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفزفں یک رفتیض اک ایبؿ

     3    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُاز، يیث، سعیس، رشیَ بٔ ابوُْیر، اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ عیسی بٔ :  راوی

 َٕ ٔ اي ََ  َٔ َّطُ َسَُٔع أَََْص بِ ٕ أَْ ٔٔ أَبٔی َُْٔر َٔ بِ ی ِٔ رَشٔ ِٔ َسٔعیٕس َع ًَِّیٔث َع ِٔ اي ٕ َع از َُّ ُٔ َح ٍُ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ  َيُكو

 َُ ٌْ َعلَی َج ِشحٔٔس َجاَئ َرُج َُ ُٔ ُجًُوْض فٔی اِي َٓا َِْح ْس بَِي َُّ َح َُ  ِِ ِِ أَیُّهُ ٍَ َيُض ًَطُ َؾَكا َِّ َعَك ُ ِشحٔسٔ ث َُ ٌٕ َؾأََْاَخطُ فٔی اِي

ٌُ اِْلَبَِیُف  َٓا َيطُ صََِذا ايرَُّج ًِ ِِ ُق ٔ ٔهْئ بَیَِن َهِضَراَِْیض تَّ َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيطُ  َوَرُسو ٔهُئ َؾَكا ُُتَّ اِي

َٔ عَ  ٌُ یَا ابِ ِّی ايرَُّج ٔن ٌُ إ ٍَ ايرَُّج ََ َؾَكا َِ َقِس أََجبُِت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيطُ َرُسو ًٔٔب َؾَكا ُُلَّ ِبٔس اِي

 ٍَ ََ َؾَكا ا بََسا َي ََ  ٌِ ٍَ َس ََ َقا َّٕ فٔی َنِؿٔش ِشأََئة َؾََل َتحَٔس َُ ََ فٔی اِي ِی ًَ ْز َع َُُظسِّ ُس َؾ َُّ َح َُ ََ یَا  ٌُ  َسائًُٔ  ايرَُّج



 

 

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِِ َؾَكا ٔ ًِّض ُ َّٓأض ک ٔلَی اي ََ إ ًَ ََ آہللُ أَِرَس ًَ ِٔ َقِب ََ ََ َوَربِّ  ََ بَٔربِّ َِ  َنَظِستُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َُِص فٔی اِيیَ  َوأت اِيَد ًَ َِّی ايؼَّ ِٕ ُتَؼل َرَک أَ ََ ٍَ َؾأَِنُظُسَک اہلَل آہللُ أَ ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ ٍُ اي ٍَ َرُسو ًَةٔ َقا ِی ًَّ ٔ َواي ِوّ

َّ صََِذا اي ِٕ َتُؼو َرَک أَ ََ ٍَ َؾأَِنُظُسَک اہلَل آہللُ أَ ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َٓةٔ اہللٔ َػل ِٔ ايشَّ َٔ ِضَر  ظَّ

ِِ قَ  َِّ َنَع ُض ًَّ َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َسَقَة َقا ٔ ايؼَّ ِٕ َتأُِخَِذ َصِٔذظ َ َرَک أ ََ ٍَ َؾأَِنُظُسَک اہللَ آہللُ أَ ا

َِّ َنَع  ُض ًَّ َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َٓا َؾَكا ٔ ائ َضا َعلَی ُؾَُقَ َُ َٓا َؾَتِكٔش ٔ ِٔ أَغَِٓٔیائ َٔ ٌُ ٍَ ايرَُّج ِِ َؾَكا

ا ٔجئَِت بٔطٔ َوأََْا َُ ٔ ُِٓت ب ََ ٔٔ بَِْکٕ  آ ًََبَة أَُخو بَىٔی َسِعٔس بِ ُٔ َثِع ُّ بِ ا َُ ِٔ َقِومٔی َوأََْا ٔؿ َٔ ِٔ َوَرائٔی  ََ  ٍُ َرُسو

 َِ ُٔ إٔبَِراصٔی  َخاَيَؿُط َيِعُكوُب بِ

یسیع نب امحد، ثیل، دیعس، رشکی نب اوبریمن، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ دجسم ںیم 

دفراؿ اکی صخش افٹن رپ وسار وہ رک احرض وہا افر اس ےن دجسم ںیم افٹن وک الھٹبای رھپ اس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس 

اہک م ولوگں ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکؿ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ےن افٹن ابدناھ۔ رھپ ولوگں ےس

 اگلےئ فیرفی رفام ںیہ۔ اس ےن فملس ہیکت اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت۔ مہ ےن اہک ہی اصبح ںیہ وج ہک ا دی ہیکت

رعض ایک اے دبعابلطمل ےک اصزبحادے! )رماد ہی ےہ ہک ںیم اہیں وہں آفاز دانی رضفری ںیہن ےہ( اس 

صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک درایتف رکےن فاال وہں 

درایتف رکفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ابت اک ربا ہن امانن۔ آپ یلص اہلل  افر ںیم ہی ابت دنلب آفاز ےس

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای درایتف رکف وج دؽ اچےہ۔ اس صخش ےن اہک ںیم م وک اس ابت یک مسق داتی وہں اہمترے 

م وک امتؾ آدویمں یک اجبن رپفرداگر افر م ےس لبق وج ولگ زگرے اؿ ےک رپفرداگر یک ایک دخافدن دقفس ےن 

اجیھب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں۔ اے دخا۔ )ینعی دخا وک وگاہ انبای اےنپ اس ےنہک رپ( 

رھپ اس صخش ےن اہک ںیم م وک اس ابت یک مسق داتی وہں ایک دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح دای 

یک امنز ادا رکےن اک دؿ افر رات ںیم؟ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج ےہ اپچن فتق 

اہں! افر اے رپفرداگر! وت ریمی اس ابت اک وگاہ ےہ۔ رھپ اس صخش ےن رعض ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس امہ )ینعی امہ وک مسق دے رک درایتف رکان اچاتہ وہں ایک دخافدن دقفس یہ ےن آپ 

راضمؿ اابملرک( ےک رہ اسؽ رفزے رےنھک اک مکح رفامای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں 



 

 

افر اے دخافدن دقفس وت ریمے اس وقؽ اک وگاہ ےہ۔ اس صخش ےن رعض ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

درایتف رکان اچاتہ وہں ہک ایک دخافدن دقفس یہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفامای ےہ ہک مسق دے رک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں ےک امؽ دارفں ےس زوکة فوصؽ رکےک مہ ولوگں ںیم رغابء افر اسمنیک ںیم 

افر اے دخافدن دقفس وت ریمی اس ابت اک وگاہ فہ میسقت رک دںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں 

ےہ۔ اس ےک دعب اس صخش ےن رعض ایک ںیم اس ذمبہ رپ اامیؿ الات وہں وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الےئ 

ںیہ ںیم اینپ وقؾ اک اقدص افر امندنئہ وہں افر ریما انؾ امضؾ نب ہبلعث ےہ افر ںیم ہلیبق ونبدعس نب رکب اک اکی رفد 

 وہں۔

 یسیع نب امحد، ثیل، دیعس، رشکی نب اوبریمن، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  فیرا

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفزفں یک رفتیض اک ایبؿ

     4    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ، يیث، ابٔ عحَلٕ، سعیس َكبری،رشیَ بٔ ابوُْیر، اْص بٔ َايَ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ًَِّیُث  َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ نَٔتابٔطٔ َقا َٔ  َِ ٔٔ إٔبَِراصٔی ُٔ َسِعٔس بِ ٍَ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ُٔ َقا َٓا ابِ َ ث َحسَّ

َّطُ  ٕ أَْ ٔٔ أَبٔی َُْٔر ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٔ بِ ی ِٔ رَشٔ ِكبُرٔیِّ َع َُ ِٔ َسٔعیٕس اِي َٓا َع ٔ ِٔ إِٔخَواْ َٔ َٕ َوَغیِرُُظ  َٔ  َعِحََل َسَُٔع أَََْص بِ

َِ ُجًُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ ُٔ ع ا َِْح َُ َٓ ٍُ بَِي َٕ َيُكو ٔ اي ٌْ َعلَی ََ ٌَ َرُج ِشحٔٔس َزَخ َُ وْض فٔی اِي

ِِ َؾكُ  ٔ ٔهْئ بَیَِن َهِضَراَِْیض تَّ َُ ْس َوصَُو  َُّ َح َُ  ِِ ٍَ أَیُّهُ َِّ َقا ُ ُط ث ًَ َِّ َعَك ُ ِشحٔٔس ث َُ ٌٕ َؾأََْاَخُط فٔی اِي َُ ٌُ َج َٓا َيُط َصَِذا ايرَُّج ًِ

َٔ َعِبسٔ  ٌُ َیا ابِ ٍَ َيُط ايرَُّج ٔهُئ َؾَكا ُُتَّ َِ َقِس  اِْلَبَِیُف اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيطُ َرُسو ًٔٔب َؾَكا ُُلَّ اِي



 

 

 ََ ا بََسا َي َُّ ٌِ َع ٍَ َس ِشأََئة َقا َُ ََ فٔی اِي ِی ًَ ْز َع َُُظسِّ ََ َؾ ِّی َسائًُٔ ٔن ُس إ َُّ َح َُ ٌُ یَا  ٍَ ايرَُّج ََ َقا ٍَ  أََجبُِت َقا

 ََ ًَ ِٔ َقِب ََ ََ َوَربِّ  َِ  أَِنُظُسَک بَٔربِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِِ َؾَكا ٔ ًِّض ُ َّٓأض ک ٔلَی اي ََ إ ًَ آہللُ أَِرَس

 ٍُ ٍَ َرُسو ٍَ َقا َٓةٔ َقا ِٔ ايشَّ َٔ ِضَر  َّ صََِذا ايظَّ ِٕ َتُؼو َرَک أَ ََ ٍَ َؾأَِنُظُسَک اہلَل آہللُ أَ ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ َّی  اي اہللٔ َػل

 ًَ ٔ اہللُ َع ِٔ أَغَِٓٔیائ َٔ َسَقَة  ٔ ايؼَّ ِٕ َتأُِخَِذ صَِٔذظ َرَک أَ ََ ٍَ َؾأَِنُظُسَک اہللَ آہللُ أَ ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ َِ اي ًَّ َٓا ِیطٔ َوَس

 ٌُ ٍَ ايرَُّج ِِ َؾَكا َِّ َنَع ُض ًَّ َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َٓا َؾَكا ٔ ائ َضا َعلَی ُؾَُقَ َُ ا َؾَتِكٔش َُ ٔ ُِٓت ب ََ ِّی آ ٔن  إ

ٔٔ بَِْکٕ َخاَيؿَ  َبَة أَُخو بَىٔی َسِعسٔ بِ ًَ ُٔ َثِع ُّ بِ ا َُ ِٔ َقِومٔی َوأََْا ٔؿ َٔ ِٔ َوَرائٔی  ََ  ٍُ طُ عُبَِیُس ٔجئَِت بٔطٔ َوأََْا َرُسو

رَ  َُ ُٔ عُ  اہللٔ بِ

نب امکل ریض اہلل ہنع ےس  دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، ثیل، انب الجعؿ، دیعس ربقمی،رشکی نب اوبریمن، اسن

رفاتی ےہ ہک مہ ولگ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش افٹن رپ وسار وہ رک احرض وہا افر اس 

ےن دجسم ںیم افٹن وک الھٹبای رھپ اس ےن افٹن ابدناھ۔ رھپ ولوگں ےس اہک م ولوگں ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فآہل فملس ہیکت اگلےئ وہےئ ےھٹیب وہےئ ےھت۔ مہ ےن اہک ہی اصبح ںیہ وج ہک ا دی وکؿ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع

ہیکت اگلےئ فیرفی رفام ںیہ۔ اس ےن رعض ایک اے دبعابلطمل ےک اصزبحادے! )رماد ہی ےہ ہک ںیم اہیں 

یلص اہلل ہیلع فآہل وہں آفاز دانی رضفری ںیہن ےہ( اس صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم آپ 

فملس ےس ھچک درایتف رکےن فاال وہں افر ںیم ہی ابت دنلب آفاز ےس درایتف رکفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ریمی ابت اک ربا ہن امانن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای درایتف رکف وج دؽ اچےہ۔ اس صخش ےن اہک 

اہمترے رپفرداگر افر م ےس لبق وج ولگ زگرے اؿ ےک رپفرداگر یک ایک ںیم م وک اس ابت یک مسق داتی وہں 

دخافدن دقفس ےن م وک امتؾ آدویمں یک اجبن اجیھب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں۔ اے 

داتی وہں ایک دخافدن  دخا۔ )ینعی دخا وک وگاہ انبای اےنپ اس ےنہک رپ( رھپ اس صخش ےن اہک ںیم م وک اس ابت یک مسق

دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح دای ےہ اپچن فتق یک امنز ادا رکےن اک دؿ افر رات ںیم؟ رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں! افر اے رپفرداگر! وت ریمی اس ابت اک وگاہ ےہ۔ رھپ 

ہلل ہیلع فآہل فملس وک مسق دے رک درایتف رکان اچاتہ وہں ایک دخافدن دقفس اس صخش ےن رعض ایک ںیم آپ یلص ا

یہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس امہ )ینعی امہ راضمؿ اابملرک( ےک رہ اسؽ رفزے رےنھک اک مکح رفامای ےہ۔ 



 

 

وقؽ اک وگاہ ےہ۔ اس  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں افر اے دخافدن دقفس وت ریمے اس

صخش ےن رعض ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مسق دے رک درایتف رکان اچاتہ وہں ہک ایک دخافدن دقفس یہ 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفامای ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں ےک امؽ دارفں ےس زوکة 

ء افر اسمنیک ںیم فہ میسقت رک دںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں فوصؽ رکےک مہ ولوگں ںیم رغاب

افر اے دخافدن دقفس وت ریمی اس ابت اک وگاہ ےہ۔ اس ےک دعب اس صخش ےن رعض ایک ںیم اس ذمبہ رپ اامیؿ 

ں افر ریما انؾ امضؾ نب ہبلعث الات وہں وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الےئ ںیہ ںیم اینپ وقؾ اک اقدص افر امندنئہ وہ

 ےہ افر ںیم ہلیبق ونبدعس نب رکب اک اکی رفد وہں۔

دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، ثیل، انب الجعؿ، دیعس ربقمی،رشکی نب اوبریمن، اسن نب امکل ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفزفں یک رفتیض اک ایبؿ

     5    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوبْکبٔ علی، اسحام، ابوعُارة حُزة بٔ حارث بٔ عُیر، وہ اپٓے وايس سے، عبیساہلل بٔ عُیر،  :  راوی

 رضی اہلل عٓہسعیس بٔ ابوسعیس َكبری، ابوہریرہ 

 ٔٔ ُٔ اِيَحارٔٔث بِ زَةُ بِ ُِ اَرَة َح َُ َٓا أَبُو عُ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا إِٔسَحُل َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا ٍَ أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ ٕ َقا یِر َُ  عُ

 ٔ ِكبُر َُ ٔٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِي ِٔ َسٔعیسٔ بِ َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ُ َع ُْ ا َسُِٔعُت أَبٔی یَِِذ َُ َٓ ٍَ بَِي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا یِّ َع

ُٔ َعبِ  ِِ ابِ ٍَ أَیُّهُ ٌٔ اِيَبازٔیَٔة َقا ِٔ أَصِ َٔ  ٌْ َع أَِػَحابٔطٔ َجاَئ َرُج ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ًٔٔب اي ُُلَّ ٔس اِي

 َ َػرُ اِْل َِ َ زَةُ اِْل ُِ ٍَ َح ُُرَِتٔؿُل َقا َػرُ اِي َِ َ ََ فٔی َقايُوا صََِذا اِْل ِی ًَ ُُِظَتسٌّ َع ََ َؾ ِّی َسائًُٔ ٔن ٍَ إ َرّة َؾَكا ُِ ْب حُ َِشَ َُ بَِیُف 

ِٔ َبِعَسَک آہللُ أَِر  ََ ََ َوَربِّ  ًَ ِٔ َقِب ََ ََ َوَربِّ  ََ بَٔربِّ ٍَ أَِسأَيُ ََ َقا ا بََسا َي َُّ ٌِ َع ٍَ َس ِشأََيةٔ َقا َُ ََ اِي ًَ َس



 

 

ٍَ َؾأَِنُظُسَک بٔطٔ  ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ ٍَ اي َِّ َقا ُض ًَّ ٍَ اي ٕة َقا ًَ ٕ َوَيِی ٌِّ یَِوّ ُ ًََوإت فٔی ک َص َػ ُِ َِّی َخ ِٕ ُتَؼل َرَک أَ ََ آہللُ أَ

َٓا قَ  ٔ ائ ُظ َعلَی ُؾَُقَ َٓا َؾتَرُزَّ ٔ ٍٔ أَغَِٓٔیائ َوا َِ ِٔ أَ َٔ ِٕ َتأُِخَِذ  َرَک أَ ََ ٍَ َؾأَِنُظُسَک بٔطٔ آہللُ أَ ِِ َقا ِِ َنَع َِّ َنَع ُض ًَّ ٍَ اي ا

ٍَ َؾأَِنُظُس  ٍَ َؾأَِنُظُسَک َقا ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ ٍَ اي ِٔ اثِىَِی َعََشَ َطِضّرا َقا َٔ ِضَر  َّ َصَِذا ايظَّ ِٕ َتُؼو َرَک أَ ََ َک بٔطٔ آہللُ أَ

ِّی آ ٍَ َؾإٔن ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ ٍَ اي ِٔ اِسَتَلاَع إَٔيِیطٔ َسبٔیَّل َقا ََ ِٕ یَُحخَّ َصَِذا اِيبَِیَت  َرَک أَ ََ ُِٓت بٔطٔ آہللُ أَ ِقُت  ََ َوَػسَّ

ًََبةَ  ُٔ َثِع ُّ بِ ا َُ  َوأََْا ٔؿ

اوبرکبنب یلع، ااحسؼ، اوبامعرة زمحة نب احرث نب ریمع، فہ اےنپ فادل ےس، دیبع اہلل نب ریمع، دیعس نب اوبدیعس 

ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ 

اؾ ےک اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ اکی آدیم وج ہک  لگن اک ابدنشہ اھت فہ احرض وہا اس ےن درایتف احصہب رک

ایک ہک اہمترے ںیم ےس دبعابلطمل اک اڑاک وکؿ ےہ؟ ولوگں ےن التبای ہک ہی اصبح ںیہ وج ہک رسخ افر ا دی رہچے 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک درایتف  فاےل افر ہیکت اگلےئ فیرفی رفام ںیہ۔ اس صخش ےن رعض ایک ںیم

رکان اچاتہ وہں افر ںیم ھچک تخس ہجہل ںیم درایتف رکفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترا وج ھچک 

دؽ اچاتہ ےہ م فہ درایتف رک ول۔ اس صخش ےن اہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکات وہں اس 

 مسق وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رپفرداگر ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لبق ولوگں اک یھب ذات یک

رپفرداگر ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب ےک ولوگں اک یھب رپفرداگر ےہ۔ ایک دخافدن دقفس ےن آپ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں۔ اے اہلل! یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک روسؽ انب رک اجیھب ےہ؟ آپ یلص

اہں۔ رھپ اس صخش ےن رعض ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مسق داتی وہں ہک دخافدن دقفس ےن آپ یلص 

ہل فملس ےن اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفامای ےہ رہ دؿ افر رات ںیم اپچن فتق امنز ادا رکےن اک؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

رفامای )دخا وگاہ ےہ( اے دخا اہں۔ رھپ اس صخش ےن رعض ایک دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دصہق فوصؽ رکےن اک مکح رفامای ےہ؟ ینعی امؽ دار افر دفتل دنم ولوگں ےک امؽ ںیم ےس دصہق فوصؽ رکےن افر 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے دخا اہں۔ رھپ اس  رغابء رقفاء وک میسقت رکےن اک مکح رفامای ےہ؟ آپ یلص

صخش ےن رعض ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مسق داتی وہں اس ذات یک ہک )فایعق( دخافدن دقفس ےن 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح دای ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے دخافدن دقفس! یج



 

 

 اہں۔ اس صخش ےن رعض ایک ہک ںیم اامیؿ الای افر ںیم ےن چس اجؿ ایل افر ںیم امضؾ ہبلعث اک اڑاک وہں۔

اوبرکبنب یلع، ااحسؼ، اوبامعرة زمحة نب احرث نب ریمع، فہ اےنپ فادل ےس، دیبعاہلل نب ریمع، دیعس نب  :  رافی

 اوبدیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 امہ راضمؿ اابملرک ںیم وخب اخسفت رکےن ےک اضفلئ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امہ راضمؿ اابملرک ںیم وخب اخسفت رکےن ےک اضفلئ

     6    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سًامیٕ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبة، عبساہلل بٔ عباض  :  یراو

 رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُٔ َزاُوَز َع ُٕ بِ امِیَ ًَ  َعِبسٔ اہللٔ أَِخبََرَْا ُس

ٔٔ عُتِبَ  َّٓاضٔ بِ َِ أَِجَوَز اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍُ کَا َٕ َيُكو َٔ َعبَّإض کَا َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ َٕ  َة أَ َوکَا

ٔ َر  ِٔ َطِضر َٔ ٕة  ًَ ٌِّ َيِی ُ ًَِكاُظ فٔی ک ٌُ َی َٕ ٔجبِرٔی ٌُ َوکَا ًَِكاُظ ٔجبِرٔی َٕ حٔیَن َی ا ـَ ََ ُٕ فٔی َر ا یَهُو ََ َٕ أَِجَوَز  ا ـَ ََ

ًَِیطٔ ايشَّ  ٌُ َع ًَِكاُظ ٔجبِرٔی َِ حٔیَن َی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا َٕ َقا آ ََلّ أَِجَوَز َؾُیَسارُٔسُط اِيُُقِ

ًَةٔ  ُُرَِس ِٔ ايرِّیٔح اِي َٔ  ٔ  بٔاِيَدیِر

، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ع 

 

ی ة

 

ت

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ رضحات ےس زایدہ اخسفت رکےن فاےل ےھت افر امہ 

راضمؿ اابملرک ںیم سج فتق رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الماقت رفامےت وت 

ملس اس امہ ابمرک ںیم اعؾ دونں ےس زایدہ اخسفت رفامےت افر رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس امہ راضمؿ ںیم الماقت رفامےت افر رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ امہ راضمؿ 

التفت رقآؿ رفامےت۔ اابملرک یک رہ اکی رات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الماقت رفامےت ےھت افر 

رافی ےن ایبؿ ایک ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےس 

 الماقت رفامےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخسفت ںیم یتلچ وہیئ وہا ےس زایدہ وہےت۔

، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل  امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب :  رافی

 

ی ة

 

دبعاہلل نب عت

 ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امہ راضمؿ اابملرک ںیم وخب اخسفت رکےن ےک اضفلئ

     7    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُاعیٌ بداری، حؿؽ بٔ عُر بٔ حارث، حُاز، َعُرو نعُإ بٔ راطس، زہری،  :  راوی

 ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

َٓا حَ  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ اِيَحارٔٔث َقا َر بِ َُ ُٔ عُ ثَىٔی َحِؿُؽ بِ ٍَ َحسَّ ٌَ اِيبَُدارٔیُّ َقا ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  اْز َقا َُّ

ٍُ اہللٔ  َٔ َرُسو ا َيَع ََ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت  َوَة َع ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٔ َرأطٕس َع ُٕ بِ ا َُ ِع ُّٓ ْر َواي َُ ِع ََ َٓا  َ ث َّی َحسَّ  َػل

ًَِیطٔ ا ٌَ َع یَب َعِضٕس بٔحٔبِرٔی َٕ ََقٔ َٕ إَٔذا کَا ُ کَا َْ َٕٓة تُِِذ ِٔ َيِع َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َٕ أَِجَوَز اہللُ َع ََلّ یَُسارُٔسطُ کَا يشَّ

ٔٔ َیزٔیَس  َواُب َحٔسیُث یُوَُْص بِ ْ َوايؼَّ ٔٔ َصَِذا َخَلأ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ًَةٔ َقا ُُرَِس ِٔ ايرِّیٔح اِي َٔ  ٔ ٌَ بٔاِيَدیِر َوأَِزَخ

 َصَِذا َحٔسیّثا فٔی َحٔسیٕث 

ؿ نب رادش، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل دمحم نب اامسلیع اخبری، صفح نب رمع نب احرث، امحد، رمعمف امعن

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ یھب تنعل ایسی ںیہن رفامیئ وج ہک لقن 

 

عی



 

 

یک اجےئ افر سج فتق رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ اک زامہن آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یٹھچ وہیئ وہا ےس 

دہ یخس وہےت۔ رضحت اوبدبعارلنمح اسنیئ ےن ایبؿ رفامای ہک ہی رفاتی طلغ ےہ افر حیص رضحت اسن نب سیدی یک زای

 رفاتی ےہ وج ہک افرپ ایبؿ وہ یکچ ےہ افر اس رفاتی ںیم اکی دفرسی دحثی اشلم یک یئگ ےہ۔

دش، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی دمحم نب اامسلیع اخبری، صفح نب رمع نب احرث، امحد، رمعمف امعنؿ نب را :  رافی

ھا  

 

عی

 ریض اہلل 

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

  

 راضمؿ یک تلیضف

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راضمؿ یک تلیضف

     8    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، ابوسہیٌ، وہ اپٓے وايس سے، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی صَُریِرَ  ِٔ أَبٔیطٔ َع ٌٕ َع َٓا أَبُو ُسَضِی َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َّٕ َرُسو َة أَ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َسِت  َػل َّٓارٔ َوُػؿِّ ًَِّكِت أَبَِواُب اي َّٓٔة َوغُ َحِت أَبَِواُب اِيَح َٕ ُؾتِّ ا ـَ ََ ٌَ َطِضرُ َر ٍَ إَٔذا َزَخ َقا

َیاكٔیُن   ايظَّ

یلع نب رجح، اامسلیع، اوبلیہس، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 اجےت ںیہ افر  فآہل فملس ےن رفامای سج فتق

ہ

راضمؿ اابملرک اک ہنیہم آات ےہ وت تنج ےک درفازے وھکؽ دی 

 دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر ایشنیط ڑکج دےیئ اجےت ںیہ۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، اوبلیہس، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راضمؿ یک تلیضف

     9    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابوَریِ، ْاؾع بٔ یزیس، عكیٌ، ابٔ طہاب، ابوسہیٌ، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ ابوہریرہ

 ُٔ ٍَ أََِْبأََْا َْاؾُٔع بِ َِ َقا رَِی ََ ُٔ أَبٔی  َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب اِيُحِوَزَجانٔیُّ َقا ُِ بِ ِٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ٌٕ َع ِٔ عَُكِی  َیزٔیَس َع

 َّٕ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٌٕ َع ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو ُسَضِی ٔٔ ٔطَضإب َقا ٍَ إٔذَا ابِ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َرُسو

َیاكٔیُن  َسِت ايظَّ َّٓارٔ َوُػؿِّ ًَِّكِت أَبَِواُب اي َّٓةٔ َوغُ َحِت أَبَِواُب اِيَح ُٕ ُؾتِّ ا ـَ ََ ٌَ َر  َزَخ

رہریہ ریض اہلل اربامیہ نب وقعیب، انب اوبرممی، انعف نب سیدی، لیقع، انب اہشب، اوبلیہس، فہ اےنپ فادل ےس، اوب

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق راضمؿ اابملرک اک 

ہنیہم آات ےہ وت تنج ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر 

 اطیشؿ ابدنھ دےیئ اجےت ںیہ۔

ب، انب اوبرممی، انعف نب سیدی، لیقع، انب اہشب، اوبلیہس، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ اربامیہ نب وقعی :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ااحدثی اس دحثی رشفی ںیم رضحت زرہی رپ رافویں ےن وج االتخػ لقن ایک ےہ اس ےک قلعتم



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت زرہی رپ رافویں ےن وج االتخػ لقن ایک ےہ اس ےک قلعتم ااحدثی

     10    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ع بٔ ابواْص، ابوہریرہ عبساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عِّم، وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، ْاؾ :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ ابِ  ِٔ َػائٕح َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ُٔ َسِعٔس بِ ٍَ أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ٔٔ ٔطَضإب َقا

َُّط َسَُٔع أَ  ثَطُ أَْ َّٕ أَبَاُظ َحسَّ َ ُٔ أَبٔی إََْٔص أ َِ أَِخبََرنٔی َْاؾُٔع بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا بَا صَُریَِرَة َيُكو

َیاكٔیُن  ًَِت ايظَّ ًِٔش َِ َوُس َّٓ ًَِّكِت أَبَِواُب َجَض َّٓةٔ َوغُ َحِت أَبَِواُب اِيَح ُٕ ؾُتِّ ا ـَ ََ ٌَ َر  إَٔذا َزَخ

، انعف نب اوباسن، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس دبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب

رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق امہ راضمؿ اابملرک اک رشفع وہات 

ےہ وت تنج ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر ایشنیط ابدنھ 

 دےیئ اجےت ںیہ۔

دبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، انعف نب اوباسن، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ی رپ رافویں ےن وج االتخػ لقن ایک ےہ اس ےک قلعتم ااحدثیاس دحثی رشفی ںیم رضحت زرہ
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 َحُس بٔ خايس، بَش بٔ طعیب، وہ اپٓے وايس سے، زہری، ابٔ ابواْص، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَبٔی إََْٔص أَِخبََرَْا  ثَىٔی ابِ ٍَ َحسَّ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ِٔ أَبٔیطٔ َع ُٔ ُطَعِیٕب َع َٓا بَِٔشُ بِ

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َّطُ َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة َيُكو ثَُط أَْ َّٕ أَبَاُظ َحسَّ َِّیُٔیِّیَن أَ ِولَی ايت َِ إَٔذا َجاَئ ََ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ُٕ ا ـَ ََ َیاكٔیُن  َر ًَِت ايظَّ ًِٔش َِ َوُس َّٓ ًَِّكِت أَبَِواُب َجَض ٔة َوغُ َُ َحِت أَبَِواُب ايرَِّح  ُؾتِّ

دمحم نب اخدل، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، انب اوباسن، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت 

اابملرک اک ہنیہم آات ےہ وت رتمح ےک  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق راضمؿ

 درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر اطیشؿ ابدنھ دےیئ اجےت ںیہ۔

 دمحم نب اخدل، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، انب اوباسن، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت زرہی رپ رافویں ےن وج االتخػ لقن ایک ےہ اس ےک قلعتم ااحدثی

     12    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، ابٔ ابو اْص، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہربیع بٔ سًامیٕ، اب :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ اب ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ َٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ َع ًَامِیَ ُٔ ُس  أَبٔی إََْٔص أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ

َّطُ َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة يَ  ثَطُ أَْ َّٕ أَبَاُظ َحسَّ َحِت أَ ُٕ ُؾتِّ ا ـَ ََ َٕ َر َِ إَٔذا کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا ُكو

ِٔ ايزُّصِرٔیِّ  ُٔ إِٔسَحَل َع َیاكٔیُن َرَواُظ ابِ ًَِت ايظَّ ًِٔش َِ َوُس َّٓ ًَِّكِت أَبَِواُب َجَض َّٓةٔ َوغُ  أَبَِواُب اِيَح

انب اوب اسن، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق راضمؿ اابملرک اک ہنیہم آات ےہ وت تنج ےک درفازے 



 

 

 وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر اطیشؿ ابدنھ دےیئ اجےت ںیہ۔

  نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب اوب اسن، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرعیب :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 س ےک قلعتم ااحدثیاس دحثی رشفی ںیم رضحت زرہی رپ رافویں ےن وج االتخػ لقن ایک ےہ ا

     13    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعس، عِّم، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحام، زہری، ابٔ ابواْص، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َٓا َعِّمِّ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسِعٕس َقا ٔٔ أَبٔی أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ ابِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٔٔ إِٔسَحَل َع ِٔ ابِ َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ  َقا

ا ـَ ََ ٌَ َطِضرُ َر ٍَ إٔذَا َزَخ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع َحِت أَبَِواُب إََْٔص َع َٕ ؾُتِّ

ًَِّكِت أَبِ  َّٓةٔ َوغُ ٔٔ إِٔسَحَل اِيَح ٔٔ َصَِذا َيِعىٔی َحٔسیَث ابِ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َیاكٔیُن َقا ًَِت ايظَّ ًِٔش َّٓارٔ َوُس َواُب اي

َْا َيطُ  ُ ِْ ٔ َّ ذ ا َتَكسَّ ََ َواُب  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َوايؼَّ َٔ ُٔ إِٔسَحَل  ِعُط ابِ َُ ِِ َيِش  َخَلأْ َوَي

ؼ، زرہی، انب اوباسن، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دیبع اہلل نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحس

ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق راضمؿ اابملرک اک ہنیہم آات 

 ےہ وت تنج ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر اطیشؿ ابدنھ

 دےیئ اجےت ںیہ۔

دیبعاہلل نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ، زرہی، انب اوباسن، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ثی رشفی ںیم رضحت زرہی رپ رافویں ےن وج االتخػ لقن ایک ےہ اس ےک قلعتم ااحدثیاس دح
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عبیساہلل بٔ سعس، اپٓے ذرا سے، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحام، َحُس بٔ َشًِ، اویص عسیس بىی  :  راوی

 عٓہتیِ، اْص بٔ َايَ رضی اہلل 

 َُ  َ َْ ٍَ َوَذ ٔٔ إِٔسَحَل َقا ِٔ ابِ َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسِعٕس َقا َٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َس بِ َُّ َح

 َّ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ِٕ َع ٔٔ أَبٔی أَُویِٕص َعٔسیسٔ بَىٔی َتِی ِٔ أَُویِٔص بِ ِٕ َع ٔ ِشً ًَِیطٔ َُ ی اہللُ َع

َّٓارٔ َوتُ  ًَُّل ؾٔیطٔ أَبَِواُب اي َّٓٔة َوُتَػ ُح ؾٔیطٔ أَبَِواُب اِيَح ِِ ُتَؿتَّ ُٕ َقِس َجائَهُ ا ـَ ََ ٍَ َصَِذا َر َِ َقا ًَّ ٌُ ؾٔیطٔ َوَس ًَِش َش

 ْ ٔٔ صََِذا اِيَحسٔیُث َخَلأ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َیاكٔیُن َقا  ايظَّ

ےس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ، دمحم نب ملسم، افسی دعدی ینب میت، اسن نب امکل ریض دیبع اہلل نب دعس، اےنپ اچچ 

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولوگں رپ ہی امہ راضمؿ 

دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اابملرک اک ہنیہم آایگ۔ اس امہ ںیم تنج ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر 

 اجےت ںیہ افر اس امہ ںیم اطیشؿ زریجنفں ےس ابدنھ دےیئ اجےت ںیہ۔

دیبعاہلل نب دعس، اےنپ اچچ ےس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ، دمحم نب ملسم، افسی دعدی ینب میت، اسن نب  :  رافی

 امکل ریض اہلل ہنع

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

  

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت رمعم رپ رافویں ےن وج االتخػ ایک ےہ اس ےک قلعتم



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت رمعم رپ رافویں ےن وج االتخػ ایک ےہ اس ےک قلعتم
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 ابوبْک بٔ علی، ابوبْک بٔ ابوطيبة، عبساَّلعلی، َعُر، زہری، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َعِبُس اِْلَِعلَی عَ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَبٔی َطِيَبَة َقا َٓا أَبُو بَِْکٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا ِٔ أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ ٕ َع ر َُ ِع ََ ايزُّصِرٔیِّ  ِٔ 

 ََ ٔ َر َٕ یَُرغُِّب فٔی قَٔیاّ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ٕة َع َُ ٔ َعزٔی ِٔ َغیِر َٔ  َٕ ا ـَ

ًَِّكِت أَبَِواُب اِيحَ  َّٓةٔ َوغُ َحِت أَبَِواُب اِيَح ُٕ ُؾتِّ ا ـَ ََ ٌَ َر ٍَ إَٔذا َزَخ َیاكٔیُن َوَقا ًَِت ؾٔیطٔ ايظَّ ًِٔش ِٔ َوُس ٔحی

َُُباَرٔک  ُٔ اِي ًَطُ ابِ  أَِرَس

، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

 ی ة
ت

 

اوبرکب نب یلع، اوبرکب نب اوبش

 دالےت ےھت نکیل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ راضمؿ اابملرک ںیم امنز رتافحی ادا رکےن یک رتبیغ

فابج ںیہن رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت سج فتق راضمؿ اابملرک اک ہنیہم آات ےہ وت تنج 

ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر اطیشؿ زریجنفں ےس ابدنھ 

 دےیئ اجےت ںیہ۔

، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب یلع، اوب :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 رکب نب اوبش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت رمعم رپ رافویں ےن وج االتخػ ایک ےہ اس ےک قلعتم

     16    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ حاتِ، حبإ بٔ َوسٰی رخاسانی، عبساہلل ، َعُر، ايزٖری، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ٍَ أََِْبأ اَسانٔیٌّ َقا وَسی رُخَ َُ  ُٔ ُٕ بِ ٍَ أََِْبأََْا حٔبَّا ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ أَِخبََرَْا  ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ َْا َعِبُس اہللٔ َع

ُٕ ُؾتَٔحِت أَبَِواُب ايرَّ ا ـَ ََ ٌَ َر ٍَ إَٔذا َزَخ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ًَِّكِت َع ةٔ َوغُ َُ ِح

َیاكٔیُن  ًَِت ايظَّ ًِٔش َِ َوُس َّٓ  أَبَِواُب َجَض

ةحؿ نب ومٰیس رخااسین، دبعاہلل ، رمعم، ازلرھی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج اسہقب  دمحم نب احم،

 دحثی ےک اطمقب ےہ رصػ ظفل تنج یک ہگج رتمح اک رفؼ ےہ ابیق ومضمؿ فیہ ےہ۔

 دمحم نب احم، ةحؿ نب ومٰیس رخااسین، دبعاہلل ، رمعم، ازلرھی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت رمعم رپ رافویں ےن وج االتخػ ایک ےہ اس ےک قلعتم

     17    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بَش بٔ ہَلٍ، عبسايوارث، ایوب، ابوقَلبة، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة قَ  ِٔ أَبٔی قََٔلبََة َع ِٔ أَیُّوَب َع َٓا َعِبُس اِيَوارٔٔث َع َ ث ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا ُٔ صََٔل ٍُ أَِخبََرَْا بَِٔشُ بِ ٍَ َرُسو ٍَ َقا ا

 ِِ َِ أََتاُن ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ُط ُتِؿَتُح ؾٔیطٔ  اہللٔ َػل ََ ِِ ٔػَیا ًَِیهُ ٌَّ َع َق اہللُ َعزَّ َوَج َباَرْک ََفَ َُ ُٕ َطِضْر  ا ـَ ََ َر

 ِ ًَْة َخی َیاكٔیٔن ِهَّلِل ؾٔیطٔ َيِی َرَزةُ ايظَّ ََ ٌُّ ؾٔیطٔ  ِٔ َوُتَػ ًَُل ؾٔیطٔ أَبَِواُب اِيَحٔحی أئ َوُتِػ َُ ـٔ أَبَِواُب ايشَّ ِٔ أَِي َٔ ْر 

 ِ َّ َخی ِٔ ُُحٔ ََ  ٕ َّ َطِضر  َرَصا َؾَكِس ُُحٔ

، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ة
ب 
رشب نب الہؽ، دبعاولارث، اویب، اوبالق

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ولوگں ےک اپس امہ راضمؿ اابملرک آایگ ےہ۔ دخافدن دقفس ےن م رپ اس امہ ےک 



 

 

ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب  ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےترفزے رفض رقار دےیئ ںیہ اس امہ ںیم تنج 

رک دےیئ اجےت ںیہ افر رشارت رکےن فاےل اطیشؿ اس امہ ںیم ابدنھ دےیئ اجےت ںیہ۔ اس امہ ںیم اکی رات ےہ 

 وج صخش اس ےک وثاب ےس رحمفؾ راہ فہ رحمفؾ راہ۔

، اوبرہریہ ریض ا :  رافی

 

ة
ب 
 ہلل ہنعرشب نب الہؽ، دبعاولارث، اویب، اوبالق

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت رمعم رپ رافویں ےن وج االتخػ ایک ےہ اس ےک قلعتم

     18    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، علاء بٔ سائب، ْعؾحة رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ عُِسَْا عُ  َؾَحَة َقا ِٔ َْعِ ائٔٔب َع ٔٔ ايشَّ ِٔ َعَلأئ بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرَْا  تَِبَة بِ

ا تَ  ََ  ٍَ َٕ َؾَكا ا ـَ ََ َْا َطِضَر َر ِ َْ َقٕس َؾَتَِذا َّی اہللُ ََفِ ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َٕ َقا ا ـَ ََ َٓا َطِضَر َر ًِ َٕ ُق و ُ ُْ ِِذ

َیاكٔ  ٌُّ ؾٔیطٔ ايظَّ َّٓارٔ َوُتَػ ًَُل ؾٔیطٔ أَبَِواُب اي َّٓٔة َوُتِػ ٍُ ُتِؿَتُح ؾٔیطٔ أَبَِواُب اِيَح َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َٓازٔی َع یُن َویُ

ًَٕة یَا بَاغٔیَ  ٌَّ َيِی ُ ٕ ک َٓاز َُ  ْ ٔٔ َصَِذا َخَلأ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ِّ أَِقِٔصِ َقا َِّ َویَا بَاغَٔی ايَشَّ ٔ َصًُ  اِيَدیِر

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک مہ ولگ رضحت ہبتع نب رفدق یک زماج 

 

ة
ج 
ف
دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، رع

ےگل اوہنں ےن اہک ہک م ولگ سک زیچ اک ذرک رک رپیس ےئلیک ےئگ فاہں رپ مہ ولگ امہ راضمؿ اابملرک اک ذترکہ رکےن 

رےہ وہ؟ مہ ےن رعض ایک امہ راضمؿ اابملرک اک۔ اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک امہ راضمؿ اابملرک ںیم تنج ےک درفازے وھکؽ 

افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر اطیشؿ اس ںیم ابدنھ دےیئ اجےت ںیہ افر رہ دےیئ اجےت ںیہ 

اکی رات اکی اکپرےن فاال صخش اکپرات ےہ ہک اے کین اکؾ ےک وخاشہ دنم! کین اکؾ رک افر اے ربایئ اچےنہ 



 

 

 فاےل ربے اکؾ رک۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس دحثی ںیم یطلغ وہیئ ےہ۔

 ریض اہلل ہنع دمحم :  رافی

 

ة
ج 
ف
 نب وصنمر، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، رع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت رمعم رپ رافویں ےن وج االتخػ ایک ےہ اس ےک قلعتم

     19    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، علاء بٔ سائب، ْعؾحة رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َْعِ  ائٔٔب َع ٔٔ ايشَّ ِٔ َعَلأئ بِ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َؾَحَة أَِخبََرَْا 

 ِٓ ٍَ ُن َّ َقا َّٓٔيیِّ َػل ِٔ أَِػَحأب اي َٔ  ٌْ َٕ َرُج َث بَٔحٔسیٕث َوکَا ِٕ أَُحسِّ َقٕس َؾأََرِزُت أَ ُٔ ََفِ ی ُت فٔی بَِیٕت ؾٔیطٔ عُتَِبُة بِ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٌُ َع َث ايرَُّج َٔىِّی َؾَحسَّ َُّط أَِولَی بٔاِيَحٔسیٔث  َِ َنأَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍَ فٔی َوَس اہللُ َع َِ َقا ًَّ

رٔیٕس َو  ََ  ٕٕ ٌُّ َطِیَلا ُ ُس ؾٔیطٔ ک َّٓارٔ َوُيَؼؿَّ ًَُل ؾٔیطٔ أَبَِواُب اي أئ َوُتِػ َُ َٕ ُتِؿَتُح ؾٔیطٔ أَبَِواُب ايشَّ ا ـَ ََ َٓازٔی َر ُ ی

 َِ ٔش َِ ِّ أَ َِّ َویَا كَائَب ايَشَّ ٔ َصًُ ًَٕة یَا كَائَب اِيَدیِر ٌَّ َيِی ُ ٕ ک َٓاز َُ 

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک ںیم اکی اکمؿ ںیم اھت ہک سج اکمؿ دمحم نب اشبر، دمحم، 

 

ة
ج 
ف
، اطعء نب اسبئ، رع

 

ی ة
ػ

 

ش

ںیم رضحت ہبتع نب رفدق وموجد ےھت وت ںیم ےن اکی دحثی رشفی اک ذرک رکان اچاہ افر احصہب رکاؾ ںیم ےس اکی 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی وموجد ےھت۔ فہ احصیب دحثی لقن رکےن اک زایدہ دقحار اھت۔ اس ےن روسؽ رکمی یلص 

ایبؿ یک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای )راضمؿ اابملرک ےک قلعتم رفامای( اس ںیم آامسؿ ےک 

درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر رہ اکی رسیشک رکےن فاال 

کی رات ںیم اکی اکپرےن فاال اکپرات ےہ ہک اے یکین اچےنہ فاےل کین اکؾ رک افر اطیشؿ دنب رک دای اجات ےہ افر رہ ا

 اے ربایئ اچےنہ فاےل ربایئ مک رک۔



 

 

 ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ج 
ف
، اطعء نب اسبئ، رع

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 امہ راضمؿ اابملرک وک رصػ راضمؿ ےنہک یک ااجزت ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امہ راضمؿ اابملرک وک رصػ راضمؿ ےنہک یک ااجزت ےس قلعتم

     20    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وحبيبة، عبیساہلل بٔ سعیس، یحٌی، َہًب بٔ اسحل بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، َہًب بٔ اب :  راوی

 ابوحبيبة، حشٔ، ابوبْکة رضی اہلل عٓہ

ُٔ أَبٔی َحبٔي ًَُّب بِ َض ُُ ٍَ أََِْبأََْا اِي ُٔ َسٔعیٕس َقا ٍَ أََِْبأََْا َیِحٌَی بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َبَة ح َوأََِْبأََْا عُبَِیُس أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ

 ٍَ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ  اہللٔ بِ َة َع ِٔ أَبٔی بَِْکَ ُٔ َع ٍَ أَِخبََرنٔی اِيَحَش ٔٔ أَبٔی َحبٔيَبَة َقا ًَّٔب بِ َُُض ِٔ اِي َٓا َیِحٌَی َع َ ث َحسَّ

ًَُّط َوََّل أَ  ُ ُتُط ک ُِ َٕ َوََّل ُق ا ـَ ََ ُت َر ُِ ِِ ُػ َّٔ أََحُسُن ٍَ ََّل َيُكوَي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َظ ايتَّ اي ٔ َْ زِنَٔیَة ِزرٔی 

ًَِّؿُى ئُعبَِیٔس اہللٔ  ًَٕة َوَرِقَسةٕ اي ِٔ َغِؿ َٔ ٍَ ََّل بُسَّ   أَِو َقا

، نسح، اوبرکبة 

 

 ی ة
ی ت
ذ
، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، بلہم نب اوب

 

 ی ة
ی ت
ذ
ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، بلہم نب اوب

د رفامای اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراش

رطہقی ےس ہن ےہک ہک ںیم ےن امتؾ راضمؿ اابملرک ےک رفزے رےھک افر ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ راہ۔ رافی ےن 

ایبؿ ایک ہک ھجم وک اس اک ملع ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی انہک سک فہج ےس ربا ایخؽ رفامای وہ  اتک ےہ ہک 

  اینپ یرعفی رپ ربا ایخؽ ایک رضفر ھچک ہن ھچک  تلف وہیئ وہیگ۔اس فہج ےس ہک

، نسح،  :  رافی

 

 ی ة
ی ت
ذ
، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، بلہم نب اوب

 

 ی ة
ی ت
ذ
اقحس نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، بلہم نب اوب



 

 

 اوبرکبة ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امہ راضمؿ اابملرک وک رصػ راضمؿ ےنہک یک ااجزت ےس قلعتم

     21    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس بٔ خايس، طعیب، ابٔ جریخ، علاء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُِ ٔ ٍَ أَِخبََرَْا ع ٍَ أَِخبََرنٔی َعَلاْئ َقا ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أَِخبََرنٔی ابِ َٓا ُطَعِیْب َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َخائٕس َقا ُٔ َیزٔیَس بِ ُٕ بِ َرا

ِٔ اِْلَِنَؼا َٔ  ٕ َرأَة َِ َِ َّٔل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َٔ َعبَّإض یُِدبٔرَُْا َقا َٕ  رٔ إَٔذاَسُِٔعُت ابِ کَا

ّة  ٍُ َححَّ َرّة ؾٔیطٔ َتِعٔس ُِ َّٕ عُ ٔ ُٕ َؾاِعَتُٔرٔی ؾٔیطٔ َؾإ ا ـَ ََ  َر

رمعاؿ نب سیدی نب اخدل، بیعش، انب رججی، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

ک آےئ وت اس رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ااصنری اخوتؿ ےس اراشد رفامای سج فتق امہ راضمؿ اابملر

 ںیم رمعہ رکف ویکہکن امہ راضمؿ اابملرک ںیم اکی رمعہ ادا رکان جح ےک ربارب ےہ۔

 رمعاؿ نب سیدی نب اخدل، بیعش، انب رججی، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اچدن ےک دےنھکی ںیم وکلمں ںیم االتخػ وہارگ 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ اچدن ےک دےنھکی ںیم وکلمں ںیم االتخػ وہ



 

 

     22    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، َحُس، ابٔ ابوُحًَة، ْیب رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ یِ أَِخبََرَْا َعل َ ُْ ٍَ أَِخبََرنٔی  ًََة َقا ََ ُٔ أَبٔی َُحِ ْس َوصَُو ابِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ْب یُّ بِ

ٌَّ عَ  ِیُت َحاَجَتَضا َواِسَتَض ـَ َّ َؾَك ا ُت ايظَّ َِ ٍَ َؾَكٔس ٔ َقا اّ َعاؤیََة بٔايظَّ َُ ٔلَی  ٌٔ َبَعَثِتطُ إ ـِ َّّ اِيَؿ ُ َّٕ أ َ أَ ٍُ ل یَّ صََٔل

 َ ٔ َؾَشأ ِضر ََٓة فٔی آرٔخٔ ايظَّ ٔسی َُ ُت اِي َِ َِّ َقٔس ُ َُُعٔة ث ًََة اِيحُ ٍَ َيِی أَیُِت اِيضََٔل أّ ََفَ َٕ َوأََْا بٔايظَّ ا ـَ ََ َيىٔی َعِبُس اہللٔ َر

ًََة ايِ  َٓاُظ َيِی ًُِت َرأَیِ ِِ َؾُك ًَی َرأَیُِت ََ  ٍَ ٍَ َؾَكا َ اِيضََٔل َْ َِّ َذ ُ ُٔ َعبَّإض ث َُُعةٔ بِ ًََة اِيُح ٍَ أََِْت َرأَیَِتطُ َيِی َُُعةٔ َقا حُ

 ُّ ٍُ َنُؼو ِبٔت َؾََل َْزَا َة ايشَّ ًَ َٓاُظ َيِی ِٔ َرأَیِ ٍَ َلٔه َعاؤیَُة َقا َُ  َّ وا َوَػا َُ َّٓاُض َؾَؼا ِِ َوَرآُظ اي ًُِت َنَع َّی ُق  َحً

ًُِت أََو ََّل َتهَِتفٔی ا أَِو ََْراُظ َؾُك َّ ٌَ ثَََلثٔیَن یَِو ٍُ اہللٔ  ُْهُِٔ َرَْا َرُسو ََ ٍَ ََّل صَهََِذا أَ َعاؤیََة َوأَِػَحابٔطٔ َقا َُ بٔرُِؤَیٔة 

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

، رکبی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ لضف ےن اؿ وک اعمفہی نب ایب 

 

یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم، انب اوبرحملة

ں ےن اہک ہک ںیم اشؾ ںیم آای افر اؿ اک اکؾ لمکم ایک اس دفراؿ راضمؿ اک ایفسؿ یک دختم ںیم کلم اشؾ اجیھب اوہن

اچدن رظن آای افر ںیم کلم اشؾ ںیم یہ اھت وت ںیم ےن ہعمج یک رات وک اچدن دھکی ایل رھپ ںیم دم ہنی رونرہ ںیم امہ راضمؿ 

رایتف رفامای افر اچدن اک اابملرک ےک آرخ ںیم احرض وہا۔ ھجم ےس رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےن د

ذترکہ رفامای ہک م ےن اچدن بک داھکی؟ ںیم ےن اہک ہک مہ ےن اچدن ہعمج یک رات ںیم داھکی ےہ۔ اوہنں ےن اہک ہک م 

ےن ہعمج یک رات وک داھکی ےہ۔ ںیم ےن اہک ہک یج اہں افر دفرسے ولوگں ےن یھب اچدن داھکی ےہ افر بس ےن رفزہ 

ےن یھب رفزہ راھک۔ اوہنں ےن اہک ہک مہ ےن وت ہتفہ یک رات ںیم داھکی افر لسلسم رفزے  رھک ایل افر رضحت اعمفہی

رےھک اجںیئ ےگ۔ اہیں کت ہک سیت دؿ لمکم وہں ای اچدن رظن آےئ۔ ںیم ےن اہک ہک م اعمفہی افر اؿ ےک ولوگں 

 ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطہقی ےک اچدن دےنھکی ںیم ایخؽ ہن رکف ےگ۔ اوہنں ےن اہک ںیہن۔ مہ وک روسؽ رکمی یلص اہلل

 ےس مکح رفامای ےہ۔

، رکبی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم، انب اوبرحملة

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



 

 

  

 راضؿ ےک اچدن ےک ےئل اکی آدیم یک وگایہ اکیف ےہ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راضؿ ےک اچدن ےک ےئل اکی آدیم یک وگایہ اکیف ےہ

     23    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبسايعزیز بٔ ابورزَة، ؾـٌ بٔ َوسی، سؿیإ، سُاک، عْکَة، ابٔ عباض رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ُٔ َعبِ  ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  إک َع َُ ِٔ ٔس َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا وَسی َع َُ  ُٔ ٌُ بِ ـِ ٍَ أََِْبأََْا اِيَؿ َة َقا ََ ٔٔ أَبٔی رِٔز ٔ بِ سٔ اِيَعزٔیز

ٍَ َرأَیُِت ا َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ابٔیٌّ إ ٍَ َجاَئ أَِْعَ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َة َع ََ ٍَ عِْٔکٔ ٍَ َؾَكا ِيضََٔل

َّی اہللُ عَ أََتِظ  َّٓٔيیُّ َػل َٓاَزی اي ِِ َؾ ٍَ َنَع ّسا َعِبُسُظ َوَرُسويُطُ َقا َُّ َح َُ  َّٕ َ ِٕ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوأ ِٕ َضُس أَ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

وا َُ  ُػو

، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 

، لضف نب ومیس، ایفسؿ، امسک، رکعمة

 

 دمحم نب دبعازعلسی نب اوبرزمة

اکی داہییت صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک ںیم ےن اچدن دھکی ایل 

ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اس ابت یک اہشدت داتی ےہ ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ اچس وبعمد 

ے افر ےجیھب وہےئ ںیہ اس ےن رعض ایک۔ یج اہں۔ آپ یلص اہلل ںیہن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک دنب

 ہیلع فآہل فملس ےن االعؿ رکا دای ہک م ولگ رفزے روھک۔

، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

، لضف نب ومیس، ایفسؿ، امسک، رکعمة

 

 دمحم نب دبعازعلسی نب اوبرزمة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 راضؿ ےک اچدن ےک ےئل اکی آدیم یک وگایہ اکیف ےہ

     24    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َوسی بٔ عبسايرحُٔ، حشین، زائسة، سُاک، عْکَة، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ٔٔ َعبَّإض أَِخب ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ إک َع َُ ِٔ ٔس ِٔ َزائَٔسَة َع َٓا حَُشیِْن َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح وَسی بِ َُ  َرَْا 

 َ ٍَ أ َة َقا ًَ ِی ًَّ ٍَ اي ُت اِيضََٔل ٍَ أَبَِِصِ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ابٔیٌّ إ ٍَ َجاَئ أَِْعَ ِٕ ََّل إَٔيَط َتِظ َقا َضُس أَ

وا غَّس  َُ ًَِیُؼو َّٓأض َؾ ِٕ فٔی اي ٍُ أَذِّ ٍَ یَا بََٔل ِِ َقا ٍَ َنَع ّسا َعِبُسُظ َوَرُسويُطُ َقا َُّ َح َُ  َّٕ  اإَّٔلَّ اہللُ َوأَ

، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ۔ اکی داہییت صخش 

 

ومیس نب دبعارلنمح، نیسح، زادئة، امسک، رکعمة

 اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک ںیم ےن رات ںیم اچدن داھکی ےہ۔ آپ دختم وبنی یلص

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای۔ م اس ابت یک اہشدت دےتی وہ ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ اچس 

ہ ںیہ افر اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ رپفرداگر ںیہن ےہ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک دنب

)ینعی اس ےک روسؽ ںیہ(؟ اس ےن اہک یج اہں۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے البؽ ولوگں ںیم 

 االعؿ رک دف ہک فہ لک رفزہ رھک ںیل۔

، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ومیس نب دبعارلنمح، نیسح، زادئة، امسک، رکعمة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راضؿ ےک اچدن ےک ےئل اکی آدیم یک وگایہ اکیف ےہ

     25    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َہ رضی اہلل عٓہاحُس بٔ سًامیٕ، ابوزاؤز، سؿیإ، عْک :  راوی



 

 

ٌْ أَِخبََرَْا رَِس َُ َة  ََ ِٔ عِْٔکٔ إک َع َُ ِٔ ٔس َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ِٔ أَبٔی َزاُوَز َع َٕ َع امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ  أَِخبََرَْا أَِح

 ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفسؿ، رکعہم ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس رطح رفاتی وقنمؽ ےہ

 ؿ، رکعہم ریض اہلل ہنعادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفس :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راضؿ ےک اچدن ےک ےئل اکی آدیم یک وگایہ اکیف ےہ

     26    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ حاتِ بٔ نعیِ َؼیصی، حبإ بٔ َوسٰی َروزی، عبساہلل، سؿیإ، سُاک، عْکَہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا َعبِ  رَِوزٔیُّ َقا َُ وَسی اِي َُ  ُٔ ُٕ بِ ٍَ أََِْبأََْا حٔبَّا یٔصیٌّ َقا َٔؼِّ  ِٕ ٔٔ نَُعِی ِٔ بِ ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ ُس اہللٔ َع

إک  َُ ِٔ ٔس َٕ َع ٌْ ُسِؿَیا رَِس َُ َة  ََ ِٔ عِْٔکٔ  َع

ی، ةحؿ نب ومٰیس رمفزی، دبع اہلل، ایفسؿ، امسک، رکعہم ریض اہلل ہنع ےس یھب اسقب 

صی ص
م

دمحم نب احم نب میعن 

 دحثی یہ یک رطح رمفی ےہ

ی، ةحؿ نب ومٰیس رمفزی، دبعاہلل، ایفسؿ، امسک، رکعہم ریض اہلل ہنع :  رافی

صی ص
م

 دمحم نب احم نب میعن 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 راضؿ ےک اچدن ےک ےئل اکی آدیم یک وگایہ اکیف ےہ

     27    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یب، ابوعثُإ، ابوزائسة، حشین بٔ حارث، عبسايرحُٔ بٔ زیس ابراہیِ بٔ يعكوب، سعیس بٔ طع :  راوی

 بٔ خلاب رضی اہلل عٓہ

َٕ َطِیّدا َػائّحا بَٔطَ  َٕ َوکَا ا َُ ُٔ َطبٔیٕب أَبُو عُِث َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ ُسوَض أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی

ِٔ حَُش  ُٔ أَبٔی َزائَٔسَة َع ٍَ أََِْبأََْا ابِ َّطُ َقا أب أَْ ٔٔ اِيَدلَّ ٔٔ َزیِٔس بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔٔ اِيَحارٔٔث اِيَحَسلٔیِّ َع یِٔن بِ

َّی اہللُ عَ  ٍٔ اہللٔ َػل ِّی َجاَيِشُت أَِػَحاَب َرُسو ٔن ٍَ أَََّل إ َُّ ؾٔیطٔ َؾَكا َّٓاَض فٔی اِيَیِؤّ ائَِّذی ُيَظ َِ َخَلَب اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ِِ َو  ًُِتُض َ وا ئرُِؤیَ َوَسائ وا ئرُِؤیَتٔطٔ َوأَِؾٔطُ َُ ٍَ ُػو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َ ثُونٔی أ ِِ َحسَّ َُّض تٔطٔ إْٔ

وا وا َوأَِؾٔطُ َُ ٕٔ َؾُؼو ِٕ َطضَٔس َطاصَٔسا ٔ ِِ َؾأَِنًُُٔوا ثَََلثٔیَن َؾإ ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ  َواِنُشهُوا َيَضا َؾإ

وقعیب، دیعس نب بیعش، اوبامثعؿ، اوبزادئة، نیسح نب احرث، دبعارلنمح نب زدی نب اطخب ریض اربامیہ نب 

اہلل ہنع ےن کش فاےل دؿ ہبطخ ڑپاھ )ینعی سج رفز ہبش اھت ہک ہی یلہپ اترخی ےہ ای زمہب وہایگ ےہ( وت اوہنں ےن اہک 

ںیم ایگ افر اؿ ےس درایتف ایک اوہنں ےن  ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ یک تبحص

دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لقن یک۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اچدن دھکی 

رک رفزے روھک افر اچدن دھکی رک ااطفر رکف افر اس رطہقی ےس جح ںیم لمع رکف ارگ آامسؿ رپ ارب وہ وت م ولگ سیت 

رے رکول ا ہتب ارگ دف آدیم اچدن ےک دےنھکی یک اشبرت دںی سج فتق آامسؿ اربآولد وہ وت رفزے روھک ای رفزے وپ

 وھچ ڑ دف۔

اربامیہ نب وقعیب، دیعس نب بیعش، اوبامثعؿ، اوبزادئة، نیسح نب احرث، دبعارلنمح نب زدی نب  :  رافی

 اطخب ریض اہلل ہنع

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

  



 

 

ارگ اضف ارب اولد وہ وت ابعشؿ ےک سیت دؿ وپرے رکان افر رضحت اوبرہریہ ےس لقن رکےن فاولں اک 

 االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اولں اک االتخػارگ اضف ارب اولد وہ وت ابعشؿ ےک سیت دؿ وپرے رکان افر رضحت اوبرہریہ ےس لقن رکےن ف

     28    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َوٌَ بٔ ہظاّ، اسُاعیٌ، طعبة، َحُس بٔ زیاز، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی صُ  ٕ َع ٔٔ زَٔیاز ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ِٔ ُطِعَبَة َع ٌَ َع ٔعی َُ ِٔ إِٔس ٕ َع ُٔ صَٔظاّ ٌُ بِ ََّ َؤ َُ ٍُ أَِخبََرَْا  ٍَ َرُسو ٍَ َقا َریَِرَة َقا

ِضرُ ؾَ  ِِ ايظَّ ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ وا ئرُِؤَیتٔطٔ َؾإ وا ئرُِؤیَتٔطٔ َوأَِؾٔطُ َُ َِ ُػو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع وا ثَََلثٔیَن اہللٔ َػل  ُعسُّ

، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت ر

 

ی ة
ػ

 

وسؽ رکمی یلص اہلل وملم نب اشہؾ، اامسلیع، ش

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اچدن دھکی رک رفزے روھک افر اچدن دھکی رکرفزے دنب رک دف ارگ ابدؽ وہں وت 

 سیت دؿ وپرے رک ول۔

، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 وملم نب اشہؾ، اامسلیع، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ اضف ارب اولد وہ وت ابعشؿ ےک سیت دؿ وپرے رکان افر رضحت اوبرہریہ ےس لقن رکےن فاولں اک االتخػ

     29    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ساہلل بٔ یزیس، وہ اپٓے وايس سے، ورقاء، طعبة، َحُس بٔ زیاز، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ عب :  راوی



 

 

 َُ  ِٔ ِٔ ُطِعَبَة َع َٓا َوِرَقاُئ َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َیزٔیَس َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٕ أَِخبََرَْا  ٔٔ زَٔیاز ٔس بِ َُّ َح

 ٍَ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِِ َع ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ وا ئرُِؤَیتٔطٔ َؾإ وا ئرُِؤیَتٔطٔ َوأَِؾٔطُ َُ َِ ُػو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو  َقا

 َؾاِقٔسُروا ثَََلثٔیَن 

، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضح

 

ی ة
ػ

 

ت دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، فہ اےنپ فادل ےس، فراقء، ش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اچدن دھکی رک رفزے روھک افر اچدن دھکی رکرفزے دنب رک 

 دف ارگ ابدؽ وہں وت سیت دؿ لمکم رک ول۔

، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، فہ اےنپ فادل ےس، فراقء، ش

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

  

 اس دحثی رشفی ںیم رافی زرہی ےک االتخػ ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رافی زرہی ےک االتخػ ےس قلعتم

     30    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ یحٌی بٔ عبساہلل ْیشابوری، سًامیٕ بٔ زاؤز، ابراہیِ، َحُس بٔ َشًِ، سعیس بٔ  :  راوی

 َشیب، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٍَ َحسَّ  ُٔ َزاُوَز َقا ُٕ بِ امِیَ ًَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ َِّٓیَشابُورٔیُّ َقا ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ اي ُٔ یَِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓ أَِخبََرَْا  َ ُِ ث ا إٔبَِراصٔی

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ٔب َع َُُشیَّ ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٕ َع ٔ ِشً َُ  ٔٔ ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٍَ َع َِ َقا ًَّ طٔ َوَس

 ِِ ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ وا َؾإ ُُوُظ َؾأَِؾٔطُ وا َوإَٔذا َرأَیُِت َُ ٍَ َؾُؼو ِِ اِيضََٔل اإَٔذا َرأَیُِت َّ وا ثَََلثٔیَن َیِو َُ  َؾُؼو

دمحم نب ییحی نب دبعاہلل اسینوبری، امیلسؿ نب داؤد، اربامیہ، دمحم نب ملسم، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 



 

 

ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق م ولگ اچدن دھکی ول وت رفزے 

 اچدن دھکی ول وت رفزے دنب رک دف ارگ ابدؽ وہ اجںیئ وت سیت دؿ رفزے رھک ول۔روھک رھپ سج فتق 

دمحم نب ییحی نب دبعاہلل اسینوبری، امیلسؿ نب داؤد، اربامیہ، دمحم نب ملسم، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رافی زرہی ےک االتخػ ےس قلعتم

     31    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ربیع بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبس اہلل، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َ أَ  ث ٍَ َحسَّ ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُِ ِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ ٔ ىٔی َساي

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َر َقا َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ُٔ َعِبٔس اہللٔ أَ ٍَ  بِ ِِ اِيضََٔل ٍُ إَٔذا َرأَیُِت َيُكو

ِِ َؾاِقسُٔروا َيطُ  ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ وا َؾإ ُُوُظ َؾأَِؾٔطُ وا َوإَٔذا َرأَیُِت َُ  َؾُؼو

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک ںیم 

 فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک سج فتق اچدن ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

دھکی ول وت رفزے روھک افر سج فتق اچدن دھکی ول وت رفزے دنب رک دف ارگ ابدؽ آاجےئ وت ادنازہ رک ول۔ ینعی سیت دؿ 

 لمکم ول۔

 اہلل نب رمع ریض اہلل ہنعرعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، دبع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رافی زرہی ےک االتخػ ےس قلعتم

     32    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  ویرا

ِٔ ابِ  ًَِّؿُى َيُط َع ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس

ٔٔ عُ  ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔ اي َّی ََ وا َحً َُ ٍَ ََّل َتُؼو َٕ َؾَكا ا ـَ ََ َ َر َْ َِ َذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَ َُ

ِِ َؾاِقسُٔروا َيطُ  ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ َّی َتَرِوُظ َؾإ وا َحً ٍَ َوََّل ُتِؿٔطُ  َتَرِوا اِيضََٔل

رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی  دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہ راضمؿ ےس قلعتم ایبؿ رفامای وت اراشد رفامای سج فتق کت اچدن ہن دھکی ول اس فتق 

ازہ کت رفزے ہن روھک افر سج فتق اچدن ہن دھکی ول وت اس فتق کت رفزے رانھک دنب ہن رکف ارگ علطم ارباولد وہ وت ادن

 رک ول۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اس دحثی رشفی ںیم دیبع اہلل ےک رفاویں ےس االتخػ ےس قلعتم

  ااحدثیرفزفں ےس ہقلعتم :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم دیبع اہلل ےک رفاویں ےس االتخػ ےس قلعتم

     33    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُروبٔ علی، یحٌی، عبیساہلل، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َّٓٔيیِّ أَِخبََرَْا َع ِٔ اي َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ثَىٔی َْاؾْٔع َع ٍَ َحسَّ َٓا عُبَِیُس اہللٔ َقا َ ث َحسَّ

 ِِ ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ َّی َتَرِوُظ َؾإ وا َحً َّی َترَِوُظ َوََّل ُتِؿٔطُ وا َحً َُ ٍَ ََّل َتُؼو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع   َؾاِقٔسُروا َيطُ َػل

، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعفنب یلع، ییحی، دیبع اہلل

ےن اراشد رفامای م ولگ رفزے ہن روھک۔ اہیں کت ہک اچدن دھکی ول افر رفزے دنب ہن رکف اہیں کت ہک اچدن دھکی ول 

 ارگ علطم ارباولد وہ اجےئ وت اس اک ادنازہ رک ول۔

 ، دیبعاہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنعرمعفنب یلع، ییحی :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم دیبع اہلل ےک رفاویں ےس االتخػ ےس قلعتم

     34    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوبْک بٔ علی ػاحب، ابوبْک بٔ ابو طيبة، َحُس بٔ بَش، عبیساہلل، ابو زْاز، اْعد، ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

حَ  َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَبٔی َطِيَبَة َقا َٓا أَبُو بَِْکٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َُِؽ َقا ٔ ُٔ َعلٓٔیٕ َػاحَٔب ح ُٔ بَِٔشٕ أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ ُس بِ َُّ

ٍُ اہللٔ َػ  َ َرُسو َْ ٍَ َذ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٔ َع َاز ِٔ أَبٔی ايزِّْ َٓا عُبَِیُس اہللٔ َع َ ث ٍَ َحسَّ ًَِیطٔ َقا َّی اہللُ َع ل

ُُوُظ َؾأَِؾٔطُ  وا َوإَٔذا َرأَیُِت َُ ُُوُظ َؾُؼو ٍَ إَٔذا َرأَیُِت ٍَ َؾَكا َِ اِيضََٔل ًَّ وا ثَََلثٔیَن َوَس ِِ َؾُعسُّ ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ  وا َؾإ

اوبرکب نب یلع اصبح، اوبرکب نب اوب ہبیش ، دمحم نب رشب، دیبع اہلل، اوب زاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

دن دھکی ول وت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچدن اک ذترکہ ایک وت اراشد رفامای سج فتق م ولگ اچ



 

 

 رفزے روھک افر سج فتق رھپ اچدن دوھکی وت رفزے وموقػ رکدف ارگ علطم اربآولد وہ وت سیت دؿ وپرے رک ول۔

، دمحم نب رشب، دیبعاہلل، اوب زاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 اوبرکب نب یلع اصبح، اوبرکب نب اوب ش

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

  

 رضحت انب ابعس یک دحثی ںیم رضحت رمعف نب دانیر رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت انب ابعس یک دحثی ںیم رضحت رمعف نب دانیر رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     35    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عثُإ، ابوجوزاء، ثكة بِصی، ابوعايیة، حبإ بٔ ہَلٍ، حُاز بٔ سًُہ، عُرو بٔ  :  راوی

 زیٓار، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

یٌّ أَُخو أَبٔی اِيَعائَیةٔ  َٕ أَبُو اِيَحِوَزأئ َوصَُو ٔثَكْة َبِِصٔ ا َُ ُٔ عُِث ُس بِ َُ ٍَ  أَِخبََرَْا أَِح ٍٕ َقا ُٔ صََٔل ُٕ بِ ٍَ أََِْبأََْا حٔبَّا َقا

َّی اہللُ عَ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث َِ َحسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ًَیِ  َِّ َع ِٕ غُ ٔ وا ئرُِؤَیتٔطٔ َؾإ وا ئرُِؤیَتٔطٔ َوأَِؾٔطُ َُ َة ثَََلثٔیَن ُػو ِِ َؾأَِنًُُٔوا اِئعسَّ  هُ

، ةحؿ نب الہؽ، امحد نب ہملس، رمعف نب دانیر، انب ابعس ریض اہلل ہنع 

 

 رصبی، اوباعلی ة

 

قة

 

ادمح نب امثعؿ، اوبوجزاء، ث

ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اچدن دھکی رک رفزے روھک افر 

دھکی رکرفزے دنب رک دف ارگ ابدؽ وہ اجےئ وت سیت دؿ امشر رکول )ینعی ایسی وصرت ںیم سیت دؿ رفزے  اچدن

 روھک(۔

، ةحؿ نب الہؽ، امحد نب ہملس، رمعف نب دانیر، انب ابعس  :  رافی

 

 رصبی، اوباعلی ة

 

قة

 

ادمح نب امثعؿ، اوبوجزاء، ث

 ریض اہلل ہنع



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت انب ابعس یک دحثی ںیم رضحت رمعف نب دانیر رپ رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     36    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ُرو بٔ زیٓار، َحُس بٔ حٓین، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہَحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، سؿیإ، ع :  راوی

ٔس بِ  َُّ َح َُ  ِٔ َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َیزٔیَس َقا ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٓیِٕن َع ٔٔ حُ

ِضَر َوقَ  ُّ ايظَّ ِٔ یََتَكسَّ َُّ َٔ ٍَ َعحِٔبُت  ٔٔ َعبَّإض َقا ِِ ابِ َِ إَٔذا َرأَیُِت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِس َقا

َة ثَََلثٔیَن  ِِ َؾأَِنًُُٔوا اِئعسَّ ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ وا َؾإ ُُوُظ َؾأَِؾٔطُ وا َوإَٔذا َرأَیُِت َُ ٍَ َؾُؼو  اِيضََٔل

ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک اوہنں ےن اہک  دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دمحم نب نینح، انب

ہک ںیم ریحت رکات وہں اس صخش رپ وج ہک ہنیہم وہےن ےس لبق رفزے راتھک ےہ احالہکن رضحت روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق م ولگ اچدن دوھکی وت م ولگ رفزے روھک افر سج فتق اچدن دھکی ول 

 دف ارگ ابدؽ وہ وت سیت دؿ وپرے امشر رک ول۔ رفزے دنب رک

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دمحم نب نینح، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 افویں ےک االتخػ ےس قلعتمرضحت وصنمر رپ ریعب یک رفاتی ںیم ر

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت وصنمر رپ ریعب یک رفاتی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم



 

 

     37    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، جریر، َٓؼور، ربعی بٔ ُحاغ، حِذيؿة بٔ یُإ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ أَ  ِٔ حَُِذِيَؿَة بِ إغ َع ٔٔ ُٔحَ ِٔ رٔبِعٔیِّ بِ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ ِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٕٔ َع  اِيامَیَ

 ًَ ٍَ َقِب َّی َتَرِوا اِيضََٔل ِضَر َحً وا ايظَّ َُ ٍَ ََّل َتَكسَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِّ َرُسو ُ َة ث ُط أَِو تُهًُُِٔوا اِئعسَّ

ًَطُ  َة َقِب ٍَ أَِو تُهًُُِٔوا اِئعسَّ َّی َتَرِوا اِيضََٔل وا َحً َُ  ُػو

 نب امیؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، ریعب نب رحاش، ذحث فة

ابملرک ےک آےگ کت سج فتق کت اچدن ہن دھکی ول وت رفزے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ولگ امہ راضمؿ ا

ہن روھک ای بج کت م ولگ امہ ابعشؿ ےک سیت دؿ لمکم ہن رک ول۔ رھپ رفزے روھک اہیں کت ہک اچدن دھکی ول ای سیت 

 دؿ رفزے لمکم رک ول۔

 نب امیؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 اقحس نب اربامیہ، رجری، وصنمر، ریعب نب رحاش، ذحث فة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت وصنمر رپ ریعب یک رفاتی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     38    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ر، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، ربیعی،َحُس بٔ بظا :  راوی

 ٔ ِٔ رٔبِع ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٓیٕ َع

ٍُ اہللٔ ٍَ َرُسو ٍَ َقا َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل وا َبِعٔف أَِػَحأب اي َُ َِ ََّل َتَكسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ٍَ أَِو  َّی َتَرِوا اِيضََٔل وا َحً وا َوََّل ُتِؿٔطُ َُ َِّ ُػو ُ ٍَ ث َة أَِو َتَرِوا اِيضََٔل َّی تُهًُُِٔوا اِئعسَّ ِضَر َحً َة ايظَّ تُهًُُِٔوا اِئعسَّ



 

 

ُٔ أَِركَاةَ  ُط اِيَححَّاُد بِ ًَ  ثَََلثٔیَن أَِرَس

اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، ریعیب، ضعب ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ ہک آپ  دمحم نب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ راضمؿ اابملرک ےک آےگ کت رفزے ہن روھک سج فتق کت ہک 

رفزے روھک افر وموقػ ہن رکف رفزفں وک سج فتق  یک یتنگ( وپری ےن رکول ای م ولگ اچدن ہن دھکی ول وت 63یتنگ )ینعی 

 کت م ولگ اچدن ہن دھکی ول ای یتنگ وپری رکف۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، ریعیب، :  رافی

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

  

 احدثیرفزفں ےس ہقلعتم ا :   ابب

 رضحت وصنمر رپ ریعب یک رفاتی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     39    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساہلل، ححاد بٔ اركاة، َٓؼور، ربعی رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ َٓا ح َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٔٔ أَِركَاَة َع ِٔ اِيَححَّأد بِ َٓا َعِبُس اہللٔ َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا بَّا

وا َوإَٔذا َرأَیِتُ  َُ ٍَ َؾُؼو ِِ اِيضََٔل َِ إَٔذا َرأَیُِت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٕ رٔبِعٓٔیٕ َقا ٔ وا َؾإ ُُوُظ َؾأَِؾٔطُ

ًَِیهُ  َِّ َع َٕ ثَََلثٔیَن إَّٔلَّ أَ غُ ا ـَ ََ وا َر َُ َِّ ُػو ُ ََ ث ٔ ٌَ َذي ٍَ َقِب ِٕ َتَرِوا اِيضََٔل َٕ ثَََلثٔیَن إَّٔلَّ أَ وا َطِعَبا ُُّ ٔ ِٕ َترَِوا ِِ َؾأَت

 ََ ٔ ٌَ َذي ٍَ َقِب  اِيضََٔل

می یلص دمحم نب احم، ةحؿ، دبع اہلل، اجحج نب اراطة، وصنمر، ریعب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رک

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق م ولگ اچدن دوھکی وت رفزے روھک افر سج فتق اچدن رھپ دوھکی وت 

رفز لمکم رکول رگم سج فتق اچدن اس ےس  63رفزے دنب رک دف۔ ارگ اچدن )ابدؽ ںیم( پھچ اجےئ وت ابعشؿ ےک



 

 

  ہک اچدن اس ےس ےلہپ دوھکی۔رفزے روھک رگم ہی 63ےلہپ دھکی ول رھپ راضمؿ اابملرک ےک

 دمحم نب احم، ةحؿ، دبعاہلل، اجحج نب اراطة، وصنمر، ریعب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم رضحت وصنمر رپ ریعب یک رفاتی ںیم

     40    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، حاتِ بٔ ابوػػیرة، سُاک بٔ ُحب، عْکَة، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

عٔ  َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی أک أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َُ ِٔ ٔس ُٔ أَبٔی َػػٔیَرَة َع ُِ بِ ٔ َٓا َحات َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٌُ بِ ی

 َُ ٍَ ُػو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ُٔ َعبَّإض َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ََ ِٔ عِْٔکٔ ٕب َع ٔٔ َُحِ وا بِ

 ِٕ ٔ وا ئرُِؤیَتٔطٔ َؾإ ِضَر اِستِٔكَباَّّل  ئرُِؤیَتٔطٔ َوأَِؾٔطُ َة َوََّل َتِشَتِكبًُٔوا ايظَّ َٓطُ َسَحاْب َؾأَِنًُُٔوا اِئعسَّ ِِ َوبَِي َٓهُ ٍَ بَِي  َحا

، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس  ااحسؼ نب اربامیہ، اامسلیع نب اربامیہ، احم نب

 

اوبریغصة، امسک نب رحب، رکعمة

 اراشد رفامای م ولگ اچدن دھکی رک رفزے روھک افر اچدن رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفز اک دعد وپرا رکول افر  ےنیہ  63دھکی رک رفزے دنب رک دف ارگ م ولوگں ےک افر اچدن ےک درنایؿ ںیم ابدؽ آاجےئ وت 

 ےس آےگ رفزے ہن روھک۔

، انب ابعس ریض اہلل ہنعاقحس نب اربامیہ، اامسلیع نب اربامیہ، احم نب اوبریغصة، امسک نب  :  رافی

 

 رحب، رکعمة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رضحت وصنمر رپ ریعب یک رفاتی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     41    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ابواحوؾ، سُاک، عْکَة، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍُ ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ إک َع َُ ِٔ ٔس َٓا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع َ ث ٍَ َحسَّ  اہللٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا

 َُ َِ ََّل َتُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٕ َحاَيِت زُوَُْط غََیایَْة َػل ٔ ِؤیَٔة َؾإ وا يرٔلُّ ِؤَیٔة َوأَِؾٔطُ وا يرٔلُّ َُ َٕ ُػو ا ـَ ََ ٌَ َر وا َقِب

 َؾأَِنًُُٔوا ثَََلثٔیَن 

، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ہبیتق، اوباوحص، امسک، رکعمة

ےس لبق م ولگ رفزے ہن روھک )اکی دف دؿ ےک اابقتسؽ ےک فاےطس( ہکلب م ےن اراشد رفامای راضمؿ اابملرک 

ولگ اچدن دھکی رک رفزے روھک افر اچدن دھکی رک رفزے رانھک دنب رک دف افر ارگ ابدؽ وہاجےئ وت م ولگ سیت رفز لمکم 

 رک ول۔

، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ہبیتق، اوباوحص، امسک، رکعمة

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

  

ہنیہم ےنتک دؿ اک وہات ےہ افر دحثی رضحت اعہشئ دصہقی ںیم رضحت زرہی رپ رافویں ےک االتخػ 

 ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ت زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتمہنیہم ےنتک دؿ اک وہات ےہ افر دحثی رضحت اعہشئ دصہقی ںیم رضح

     42    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 نِص بٔ علی جہىی، عبساَّلعلی، َعُر، زہری، ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ٍَ حَ  ِٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ِّٔمُّ َع ـَ ُٔ َعلٓٔیٕ اِيَحِض ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا َنِِصُ بِ َوَة َع ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث سَّ

ًَبَٔث تِٔشّعا ٌَ َعلَی نَٔشائٔطٔ َطِضّرا َؾ ِٕ ََّل یَِسُخ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِ َرُسو َٔ  َقاَيِت أَِقَش ی َوعَِٔشٔ

َِٓت آَيِیَت َطِضّرا َؾَعَسزِ  ًُِت أََيِیَص َقِس ُن ًَِیطٔ َؾُك َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َٔ َؾَكا ی َّ تِٔشّعا َوعَِٔشٔ ُت اِْلَیَّا

 َٕ و ِضرُ تِٔشْع َوعَِٔشُ َِ ايظَّ ًَّ  َوَس

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

عی

رصن نب یلع ینہج، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اھکیئ ہک اکی امہ کت اینپ ویبویں ےک اپس ہن اجںیئ ےگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مسق 

فآہل فملس دؿ کت رہھٹے رےہ )ینعی ازفاج رہطمات ےک اپس ںیہن فیرفی ےل ےئگ( آپ ےن یہی رفامای مسق 

 ےن اراشد اھکیئ یھت اکی امہ ےک ےیل افر امشر ےس ایھب دؿ وہےئ ںیہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دؿ اک وہات ےہ۔ >5رفامای ہک ہنیہم 

ھا  :  رافی

 

عی

 رصن نب یلع ینہج، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دؿ اک وہات ےہ افر دحثی رضحت اعہشئ دصہقی ںیم رضحت زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم ہنیہم ےنتک

     43    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عِّم، وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ  :  راوی

ٔ َٓؼور، حهِ بٔ ْاؾع، طعیب، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ ابوثور، ابٔ عباض رضی اہلل ابوثور، عُرو ب

 عٓہ

ِٔ ا ِٔ َػائٕح َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ُٔ َسِعٔس بِ َّٕ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ٔٔ ٔطَضإب أَ بِ



 

 

َٔ َعبِ  ٍَ عُبَِیَس اہللٔ بِ ُٔ َْاؾٕٔع َقا ُِ بِ َٓا اِيَحَه َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ثَطُ ح و أَِخبََرَْا َع ٔٔ أَبٔی ثَِوٕر َحسَّ سٔ اہللٔ بِ

ٔٔ عَ  ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ثَِوٕر َع ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ٍِ  بَّإض أََِْبأََْا ُطَعِیْب َع ِِ أََز ٍَ َي َقا

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ أَِزَوأد َرُسو َٔ رِأََتیِٔن  َُ ِٔ اِي أب َع َٔ اِيَدلَّ َر بِ َُ ٍَ عُ
َ ِٕ أَِسأ يّؼا أَ ًََّتیِٔن َُحٔ َِ اي ًَّ َس

ا َوَساَم اِيَحسٔ  َُ ٔلَی اہللٔ َؾَكِس َػَػِت ُقًُوبُهُ ِٕ َتُتوبَا إ ٔ ا إ َُ ٍَ اہللُ َيُض َّی َقا ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ ؾٔیطٔ َؾاِعَتزَ یَث َوَقا

ٔلَی َعائَٔظَة تِٔشّعا َوعَِٔشٔ  ََ اِيَحٔسیٔث حٔیَن أَِؾَظِتطُ َحِؿَؼُة إ ٔ ٌٔ َذي ِٔ أَِج َٔ َِ نَٔشائَطُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس ًَّة اہللُ َع َٔ َيِی ی

َّٔ َط  ٔ ًَِیض ٌٕ َع ا أََْا بَٔساخٔ ََ  ٍَ َٕ َقا َّ َقاَيِت َعائَٔظُة َوکَا ثَطُ اہللُ َعز َّٔ حٔیَن َحسَّ ٔ ًَِیض ِؤجَستٔطٔ َع ََ  ٔ ة ِٔ ٔطسَّ َٔ ِضّرا 

ٌَ َعلَی َعائَٔظَة َؾَبَسأَ بَٔضا َؾَكاَيِت َيُط َعائَٔظ  ًَّة َزَخ َٕ َيِی و ِت تِٔشْع َوعَِٔشُ ـَ ََ ا  َُّ ًَ َّٔ َؾ ٌَّ َحٔسیَثُض ََ َقِس َوَج َّ ُة إْٔ

 ِٕ ٍَ اہللٔ أَ َِٓت آَيِیَت یَا َرُسو صَا ُن ًَّة َنُعسُّ َٔ َيِی ی ِٔ تِٔشٕع َوعَِٔشٔ َٔ َٓا  َّا أَِػَبِح َٓا َطِضّرا َوإْٔ ِي ًَ ٌَ َع ََّل َتِسُخ

ًَّة  َٕ َيِی و ِضرُ تِٔشْع َوعَِٔشُ َِ ايظَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو  َعَسّزا َؾَكا

انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب اوبوثر، رمعف نب  دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل،

وصنمر، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب اوبوثر، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ھجم وک اس ابت اک تہب وشؼ اھت ہک ںیم رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس اؿ ازفاج رہطمات ےک ابرے ںیم درایتف 

اک ذترکہ دخافدن دقفس ےن اس آتی رکہمی ںیم رفامای ےہ ینعی ارگ م اہلل ےک وضحر وتہب رکول )وت رکفں نج 

اہمترے ےیل رتہب ےہ( اس ےیل ہک اہمترے دؽ دیسیھ راہ ےس ٹہ ےئگ ںیہ رھپ دحثی وک آرخ کت لقن ایک ایگ افر 

ھا  ےن اظرہ رک دای۔ رفامای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج وک وھچ ڑ د

 

عی

ای وج ہک ہصفح ریض اہلل 

ھا  ےن دف راوتں کت رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

عی

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم اؿ وخانیت ےک زندکی ںیہن اجؤں اگ اکی امہ کت ویکہکن آپ یلص اہلل 

 وک تخس انرات ی یھت اؿ رپ نکیل سج فتق دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ یک ہیلع فآہل فملس

احتل التبیئ سج فتق راںیت زگر ںیئگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بس ےس ےلہپ رضحت اعہشئ دصہقی 

فآہل فملس ےن مسق اھکیئ یھت اکی امہ  ےک اپس فیرفی ےل ےئگ اوہنں ےن رفامای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع

اترخی یک حبص وہیئ ےہ مہ ولگ امشر رکےت اجےت ےھت )ہی نس رک( رضحت روسؽ رکمی  >5کت ہن آےن یک افر ایھب 

 دؿ اک وہات ےہ۔ >5یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ہنیہم 



 

 

، اصحل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب اوبوثر، رمعف دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، فہ اےنپ فادل ےس :  رافی

 نب وصنمر، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب اوبوثر، انب ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

 س یک دحثی ےس قلعتماس ہلسلس ںیم رضحت انب ابع

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس ہلسلس ںیم رضحت انب ابعس یک دحثی ےس قلعتم

     44    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یزیس، ابویزیس جرمی بِصی، بہز، طعبة، سًُہ، ابوحهِ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔ أَِخبََرَْا  ِٔ أَب َة َع َُ ًَ ِٔ َس َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِٔ بَِضز یٌّ َع ُٔ َیزٔیَس صَُو أَبُو بَُریِٕس اِيَحرِمٔیُّ َبِِصٔ رُو بِ ُِ ِٔ َع ی اِيَحَه

ََلّ َؾَكا ًَِیطٔ ايشَّ ٌُ َع ٍَ أََتانٔی ٔجبِرٔی َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ِضرُ تِٔشْع َع ٍَ ايظَّ

ا َّ َٕ َیِو و  َوعَِٔشُ

، ہملس، اوبمکح، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت 

 

ی ة
ػ

 

رمعف نب سیدی، اوبسیدی رجیم رصبی، زہب، ش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی رفز ریمے اپس ربجالیئ ہیلع االسلؾ فیرفی الےئ اوہنں 

 دؿ اک وہات ےہ۔ >5 ےن رفامای ہک ہنیہم

، ہملس، اوبمکح، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 رمعف نب سیدی، اوبسیدی رجیم رصبی، زہب، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 یک دحثی ےس قلعتم اس ہلسلس ںیم رضحت انب ابعس

     45    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، سًُہ، سًُہ، ابوحهِ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا ُطِعَبُة عَ  َ ث َٓاَصا َحسَّ ِع ََ ّة  َُ ٔ َ کًَ َْ ٕس َوَذ َُّ َح َُ  ِٔ إر َع ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ُة َسُِٔعُت أَِخبََرَْا  َُ ًَ ٍَ َس َة َقا َُ ًَ ِٔ َس

 َٕ و ِضرُ تِٔشْع َوعَِٔشُ َِ ايظَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِٔ َع اأَبَا اِيَحَه َّ   َیِو

، ہملس، ہملس، اوبمکح، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت

 

ی ة
ػ

 

روسؽ رکمی یلص اہلل  دمحم نب اشبر، دمحم، ش

 دؿ اک وہات ےہ۔ >5ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ہنیہم 

، ہملس، ہملس، اوبمکح، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 کل یک رفاتی ںیم رضحت الیعمس ےس االتخػرضحت دعس نب ام

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دعس نب امکل یک رفاتی ںیم رضحت الیعمس ےس االتخػ

     46    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابی وقاؾ رضی اہلل  اسحل بٔ ابراہیِ، َحُس بٔ بَش، اسُاعیٌ بٔ ابو خايس، َحُس بٔ سعس بٔ :  راوی

 عٓہ

 َُّ َح َُ  ِٔ ٔٔ أَبٔی َخائٕس َع ٌَ بِ ٔعی َُ ِٔ إِٔس ُٔ بَِٔشٕ َع ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ َسِعسٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ سٔ بِ

َُّط َضَ  َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔیطٔ َع إؾ َع ٔٔ أَبٔی َوقَّ ِضرُ بِ ٍَ ايظَّ ی َوَقا ٔ َعلَی اِْلرُِخَ َب بَٔیٔسظ



 

 

ائَثةٔ إِٔػَبّعا  َصَهَِذا َوَصَهَِذا َوَصَهَِذا َوَنَكَؽ فٔی ايثَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رشب، اامسلیع نب اوب اخدل، دمحم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےن اانپ اہھت ابمرک دفرسے اہھت رپ امرا افر اراشد رفامای ہک ہنیہم ہی ےہ  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دؿ اک(۔ >5ہی ےہ ہی ےہ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آرخ ںیم اکی ایلگن مک رکیل )بلطم ہی ےہ ہک 

 ریض اہلل ہنعاقحس نب اربامیہ، دمحم نب رشب، اامسلیع نب اوب اخدل، دمحم نب دعس نب ایب فاقص  :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دعس نب امکل یک رفاتی ںیم رضحت الیعمس ےس االتخػ

     47    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس بٔ نِص، عبساہلل، اسُاعیٌ، َحُس بٔ سعس، سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل عٓہسو :  راوی

ِٔ أَبٔیطٔ قَ  ٔٔ َسِعٕس َع ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٌَ َع ٔعی َُ ِٔ إِٔس ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ُٔ َنِِصٕ َقا ٍُ أَِخبََرَْا ُسَویُِس بِ ٍَ َرُسو ٍَ َقا ا

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ُٔ َسٔعیسٕ اہللٔ َػل َٔ َرَواُظ یَِحٌَی بِ ی ِضرُ َصَهَِذا َوَصَهَِذا َوَصهََِذا َيِعىٔی تِٔشَعّة َوعَِٔشٔ ايظَّ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٔٔ َسِعٕس َع ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٌَ َع ٔعی َُ ِٔ إِٔس  َوَغیِرُُظ َع

فاقص ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج ےس رفاتی رکےت  وسدی نب رصن، دبع اہلل، اامسلیع، دمحم نب دعس، دعس نب ایب

 >5ںیہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہنیہم اس رطح افر اس رطح اک ےہ ینعی ہنیہم 

 رفز اک وہات ےہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اامسلیع، دمحم نب دعس، دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دعس نب امکل یک رفاتی ںیم رضحت الیعمس ےس االتخػ

     48    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بیس، اسُاعیٌ، َحُس بٔ سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل عٓہاحُس بٔ سًامیٕ، َحُس بٔ ع :  راوی

ٔس بِ  َُّ َح َُ  ِٔ ٌُ َع ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عُبَِیٕس َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا أَِح ٔٔ َسِعسٔ بِ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا إؾ َقا ُٔ  أَبٔی َوقَّ ُس بِ َُّ َح َُ َل  ِضرُ َصهََِذا َوَصَهَِذا َوصَهََِذا َوَػؿَّ َِ ايظَّ ًَّ َوَس

ُٔ َسٔعیسٕ  ٍَ یَِحٌَی بِ ی َقا َّ فٔی اِيیُِْسَ ائَثةٔ اِْلٔبَِضا َِّ َقَبَف فٔی ايثَّ ُ َِٓعُتَضا ثَََلثّا ث ًُِت  عُبَِیٕس بَٔیَسیِطٔ َی ُق

ٍَ ََّل  ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٌَ َع ٔعی َُ  ْٔلِٔس

ؿ، دمحم نب دیبع، اامسلیع، دمحم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی ادمح نب امیلس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہنیہم ہی ےہ افر ہی ےہ افر ہی ےہ رافی ےن اویلگنں ےس التبای افر رھپ رافی دمحم 

 دؿ اک۔ >5ایل بلطم ہی ےہ ہک دیبع ےن رسیتی رمہبت ںیم ابںیئ اوگناھٹ وک دنب رک 

 ادمح نب امیلسؿ، دمحم نب دیبع، اامسلیع، دمحم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ٰی نب ایب ریثک رپ االتخػ
خی 
 
ی

 رضحت اوب ہملس یک دحثی ںیم 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

ٰی نب ایب ریثک رپ االتخػ
خی 
 
ی

 رضحت اوب ہملس یک دحثی ںیم 

     49    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ابوزاؤز، ہاروٕ، علی، ابٔ َبارک، یحٌی، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ حَ  َة أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ُٔ اِي َٓا َعلٔیٌّ صَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا َصاُرو َ ث سَّ

َٔ َو  ی ُٕ تِٔشَعّة َوعَِٔشٔ ِضرُ یَهُو َِ ايظَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ُٕ ثَََلثٔیَن َع یَهُو

ةَ  ِِ َؾأَِنًُُٔوا اِئعسَّ ًَِیهُ َِّ َع ِٕ غُ ٔ وا َؾإ ُُوُظ َؾأَِؾٔطُ وا َوإَٔذا َرأَیُِت َُ ُُوُظ َؾُؼو  َؾإَٔذا َرأَیُِت

اوبداؤد، اہرفؿ، یلع، انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

دؿ اک یھب وہات ےہ اس فہج ےس سج فتق م  63دؿ اک وہات ےہ افر ہنیہم اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہنیہم

اچدن دھکی ول وت م ولگ رفزے رانھک رشفع رک دف افر اس وک دےنھکی رپ یہ وموقػ ایک رکف ینعی ارگ وممس رگد اولد وہ وت م 

 دؿ لمکم رک ول۔ 63

 ریہ ریض اہلل ہنعاوبداؤد، اہرفؿ، یلع، انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، اوبرہ :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی نب ایب ریثک رپ االتخػ
خی 
 
ی

 رضحت اوب ہملس یک دحثی ںیم 

     50    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ، َحُس، َعاویہ، احُس بٔ َحُس بٔ َػیرة، عثُإ بٔ سعیس،  :  یراو

 َعاویہ، یحٌی بٔ ابی نثیر، ابوسًُہ، عبساہلل، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ ٍَ أََِْبأََْا  َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی اَيَة بِ ـَ ُٔ َؾ ُٔ أَِخبََرنٔی عُبَِیُس اہللٔ بِ ُس بِ َُ َعاؤیَُة ح و أَِخبََرنٔی أَِح َُ ا 

ٔٔ أَبٔی ِٔ یَِحٌَی بِ ًَِّؿُى َيُط َع َعاؤَیَة َواي َُ  ِٔ ُٔ َسٔعیٕس َع ُٕ بِ ا َُ َٓا عُِث َ ث ٍَ َحسَّ ُُػٔیَرةٔ َقا ٔٔ اِي ٔس بِ َُّ َح َّٕ أَبَا  َُ ٕ أَ َنثٔیر

ُٔ عُ  َّطُ َسَُٔع َعِبَس اہللٔ َوصَُو ابِ َة أَِخبََرُظ أَْ َُ ًَ ٍُ َس َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍُ َسُِٔعُت َرُسو َر َيُكو َُ



 

 

 َٕ و ِضرُ تِٔشْع َوعَِٔشُ  ايظَّ

 نب اربامیہ، دمحم، اعمفہی، ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ نب دیعس، اعمفہی، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، 

 

دیبع اہلل نب اضفلة

 ےس رفاتی لقن رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع اہلل، انب رمع ریض اہلل ہنع

 دؿ اک وہات ےہ۔ 63وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ہنیہم

 نب اربامیہ، دمحم، اعمفہی، ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ نب دیعس، اعمفہی، ییحی نب ایب ریثک،  :  رافی

 

دیبعاہلل نب اضفلة

 دبعاہلل، انب رمع ریض اہلل ہنع اوبہملس،

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی نب ایب ریثک رپ االتخػ
خی 
 
ی

 رضحت اوب ہملس یک دحثی ںیم 

     51    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اسوز بٔ قیص، سعیس بٔ عُرو، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َس  ٔٔ َقِیٕص َع ٔ بِ ِٔ اِْلَِسَوز َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َع َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ٔعیٔس بِ

ٔٔ عُ  ِٔ ابِ رٕو َع ُِ ِضرُ َع ْة ََّل َْهُِتُب َوََّل َِْحُشُب ايظَّ یَّ َِّ ُ ْة أ ََّ ُ َّا أ ٍَ إْٔ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َر َع َصَهَِذا َُ

 َٔ ی َ تِٔشّعا َوعَِٔشٔ َْ َّی َذ  َوَصَهَِذا َوَصَهَِذا ثَََلثّا َحً

نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوسد نب سیق، دیعس نب رمعف، ا

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مہ ولگ ایم )ینعی ےب ڑپیھ یھکل( اتم ںیہ افر مہ ہن وت ےتھکل ںیہ افر ہن 

یہ مہ ولگ اسحب اتکب رکےت ںیہ ہنیہم اس رطح افر اس رطح اک ےہ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہنیہم 

 رفز امشر رفامےئ۔ >5ےک 



 

 

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوسد نب سیق، دیعس نب رمعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی نب ایب ریثک رپ االتخػ رضحت اوب ہملس یک دحثی ںیم
خی 
 
ی

 

     52    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، اسوز بٔ قیص، سعیس بٔ عُرو بٔ سعیس بٔ  :  راوی

 ابوعاؾ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ُس  َُّ َح َُ َّی َو َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا  ٔٔ َقِیٕص َقا ِٔ اِْلَِسَوزٔ بِ ِٔ ُطِعَبَة َع ٕس َع َُّ َح َُ  ِٔ إر َع ُٔ َبظَّ بِ

َّی اہللُ عَ  َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ُث َع َر یَُحسِّ َُ َٔ عُ َّطُ َسَُٔع ابِ ٔٔ أَبٔی اِيَعأؾ أَْ ٔٔ َسٔعیسٔ بِ رٔو بِ ُِ َٔ َع َِ َسٔعیَس بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

یَّ  َِّ ُ ْة أ ََّ ُ َّا أ ٍَ إْٔ ِضرُ َقا ائَثٔة َوايظَّ َّ فٔی ايثَّ ِضرُ َصَهَِذا َوَصَهَِذا َوَصَهَِذا َوَعَكَس اِْلٔبَِضا ْة ََّل َِْحُشُب َوََّل َْهُِتُب َوايظَّ

ََلثٔیَن  َّ ايثَّ ا َُ  َصَهَِذا َوَصَهَِذا َوَصَهَِذا َت

، اوسد نب سیق، دیعس نب رمعف نب دیعس نب اوباع

 

ی ة
ػ

 

ص، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ش

رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مہ ولگ ایم اتم ںیہ۔ ہن اسحب رکےت ںیہ 

ہن ےتھکل ںیہ۔ ہنیہم ہی ےہ افر ہی ےہ افر رسیتی رمہبت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوگنےھٹ وک دنب رفام ایل افر 

دؿ اک وہات  63دؿ اک وہات ےہ افر یھبک>5فر ہی افر ہی وپرے سیت اراشد رفامےئ۔ ینعی یھبک ہنیہم ہنیہم ہی ےہ ا

 ےہ۔

، اوسد نب سیق، دیعس نب رمعف نب دیعس نب اوباعص، انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ش

 ہنع

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



 

 

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی نب ایب ریثک رپ االتخػ
خی 
 
ی

 رضحت اوب ہملس یک دحثی ںیم 

     53    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہَحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، جبًة بٔ سحیِ، ابٔ عُر رضی اہلل :  راوی

ِٕ عَ  ٔٔ ُسَحِی ًََة بِ ِٔ َجَب َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ رَ أَِخبََرَْا  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ

ِٔ ٔػَؿٔة َجبَ  ـَ ُطِعَبُة َع ِضرُ َصَهَِذا َوَوَػ ٍَ ايظَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َّطُ َع َر أَْ َُ ٔٔ عُ ِٔ ٔػَؿٔة ابِ ًََة َع

ِٔ أََػ  َٔ ائَثٔة إِٔػَبّعا  رََّتیِٔن بٔأََػابٔٔع یََسیِطٔ َوَنَكَؽ فٔی ايثَّ ََ ِٔ َػٓٔیٔعطٔ  َٔ َٕ ؾامَٔی َحکَی  و  ابٔٔع یََسیِطٔ تِٔشْع َوعَِٔشُ

 نب میحس، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک 

 

 ی لة
، ذ

 

ی ة
ػ

 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

م ےس لقن رفامای ہک اوہنں ےن 
 

خی
ص

فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہنیہم ہی ےہ افر رضحت ہبعش ےن رضحت ہلبج نب 

دؿ اک وہات ےہ اس رطہقی ےس ہک دفرسی رمہبت اوہنں ےن اےنپ  >5رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس ہک ہنیہم 

 رفامای افر رسیتی رمہبت ںیم اکی ایلگن دنب رک یل۔ دفونں اہوھتں یک اویلگنں ےس ااشرہ

 نب میحس، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ی لة
، ذ

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی نب ایب ریثک رپ االتخػ رضحت اوب ہملس
خی 
 
ی

 یک دحثی ںیم 

     54    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، َحُس، طعبة، عكبہ، ابٔ ُحیث، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  یِٕث َقا َٔ ُُحَ ِٔ عُِكَبَة َيِعىٔی ابِ ُطِعَبُة َع

 َٕ و ِضرُ تِٔشْع َوعَِٔشُ َِ ايظَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َر َيُكو َُ َٔ عُ  َسُِٔعُت ابِ

، ہبقع، انب رحثی، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی

 

ی ة
ػ

 

یلص اہلل ہیلع  دمحم نب ینثم، دمحم، ش

 دؿ اک وہات ےہ۔ >5فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہنیہم 

، ہبقع، انب رحثی، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب ینثم، دمحم، ش

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

  

 رحسی اھکےن یک تلیضف

 فں ےس ہقلعتم ااحدثیرفز :   ابب

 رحسی اھکےن یک تلیضف

     55    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، ابوبْک بٔ عیاغ، عاػِ، زر، عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َعِبُس ايرَّحِ  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِٔ زٓٔرٕ َع ِٕ َع ِٔ َعأػ ُٔ َعیَّإغ َع َٓا أَبُو بَِْکٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ

ُحورٔ بَرََنّة َوقَ  َّٕ فٔی ايشَّ ٔ وا َؾإ ُ َِ َتَشَّحَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا َؿُط عُبَِیُس اہللٔ بِ

 َسٔعیسٕ 

ارلنمح، اوبرکب نب ایعش، اعمص، زر، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت دمحم نب اشبر، دبع

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رحسی رکف ویکہکن رحسی ںیم ربتک ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، اوبرکب نب ایعش، اعمص، زر، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحسی اھکےن یک تلیضف

     56    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، زر، عبساہللعبیساہلل بٔ سعیس، عبسايرحُٔ، ابوبْک بٔ عیاغ، عاػِ :  راوی

ِٕ عَ  ِٔ َعأػ إغ َع ٔٔ َعیَّ ِٔ أَبٔی بَِْکٔ بِ ٔٔ َع َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ َعِبسٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ زٓٔرٕ َع

ـَ َيِؿُوطُ  ٍَ عُبَِیُس اہللٔ ََّل أَِزرٔی َنِی وا َقا ُ ٍَ َتَشَّحَّ  اہللٔ َقا

دبعارلنمح، اوبرکب نب ایعش، اعمص، زر، دبعاہلل اس رفاتی ںیم ہی رضحت دبعاہلل نب وعسمد اک دیبع اہلل نب دیعس، 

 وقؽ لقن رفامای ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک رحسی رکف۔

 دیبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح، اوبرکب نب ایعش، اعمص، زر، دبعاہلل :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحسی اھکےن یک تلیضف

     57    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ابوعواْہ، عبسايعزیز، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا أَبُو َعَوا َ ث ٍَ َحسَّ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ إََْٔص َقا ٔ َع ِٔ َقَتاَزَة َوَعِبسٔ اِيَعزٔیز ََْة َع



 

 

ُحورٔ بََرَنّة  َّٕ فٔی ايشَّ ٔ وا َؾإ ُ َِ َتَشَّحَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ف ویکہکن ہبیتق، اوبوعاہن، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رحسی رک

 رحسی ںیم ربتک ےہ۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اس دحثی ںیم دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

 احدثیرفزفں ےس ہقلعتم ا :   ابب

 اس دحثی ںیم دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     58    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

علی بٔ سعیس بٔ جریرنشائی، ابوربیع، َٓؼور بٔ ابی اسوز، عبسايًَُ بٔ ابی سًامیٕ، ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ  ٔ َع ُٔ أَبٔی اِْلَِسَوز ُِٓؼوُر بِ ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو ايرَّبٔیٔع َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َنَشائٔیٌّ َقا ٔٔ َجرٔیر ُٔ َسٔعیٔس بِ  بِ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ َعَلإئ َع َٕ َع ًَامِیَ ٔٔ أَبٔی ُس َٔ بِ ٔ ً َُ َِ  َوَس َعِبٔس اِي ًَّ

ُحورٔ بَرََنّة  َّٕ فٔی ايشَّ ٔ وا َؾإ ُ  َتَشَّحَّ

یلع نب دیعس نب رجریاسنیئ، اوبرعیب، وصنمر نب ایب اوسد، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

 رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رحسی رکف ویکہکن رحسی ںیم ربتک ےہ ۔

 رجریاسنیئ، اوبرعیب، وصنمر نب ایب اوسد، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعیلع نب دیعس نب  :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اک االتخػاس دحثی ںیم دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ےک قلعتم رافویں 

     59    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہ احُس بٔ سًامیٕ، یزیس، عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ، علاء، حرضت ابوہریرہ رضی :  راوی

َٔ بِ  ٔ ً َُ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اِي َٓا َیزٔیُس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا أَِح ِٔ َعَلإئ َع َٕ َع ًَامِیَ ُٔ أَبٔی ُس

ُٔ أَبٔی َيِیلَی ُحورٔ بََرَنّة َرَؾَعُط ابِ َّٕ فٔی ايشَّ ٔ وا َؾإ ُ ٍَ َتَشَّحَّ  صَُریَِرَة َقا

ادمح نب امیلسؿ، سیدی، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ رفامای ہک رحسی رکف 

 ربتک ےہ۔ ویکہکن رحسی ںیم

 ادمح نب امیلسؿ، سیدی، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  رافویں اک االتخػاس دحثی ںیم دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ےک قلعتم

     60    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ ابی يیلی، علاء، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َعَلا ُٔ أَبٔی َيِیلَی َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َّٓٔيیِّ أَِخبََرَْا َع ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریِرََة َع ٕئ َع



 

 

ُحورٔ بَرََنّة  َّٕ فٔی ايشَّ ٔ وا َؾإ ُ ٍَ َتَشَّحَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

رمعف نب یلع، ییحی، انب ایب یلیل، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

  ربتک ےہرحسی رکف ویکہکن رحسی ںیم

 رمعف نب یلع، ییحی، انب ایب یلیل، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ػاس دحثی ںیم دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ےک قلعتم رافویں اک االتخ

     61    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساَّلعلی بٔ واػٌ بٔ عبساَّلعلی، یحٌی بٔ ايًہسّ، سؿیإ، ابٔ ابی يیلی، علاء، ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

َٓا یَ  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ٌٔ بِ ُٔ َوأػ ٔٔ أَبٔی َيِیلَی أَِخبََرَْا َعِبُس اِْلَِعلَی بِ ِٔ ابِ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َّ َع ُٔ آَز ِحٌَی بِ

َّٕ فٔی ايشَّ  ٔ وا َؾإ ُ َِ َتَشَّحَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ َعَلإئ َع  ُحورٔ بََرَنّة َع

ہ د ؾ، ایفسؿ، انب
لل
ایب یلیل، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رمفی  دبعاالیلع نب فا ل نب دبعاالیلع، ییحی نب ا

 ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ےن رفامای رحسی رکف ویکہکن رحسی ںیم ربتک ےہ

ہ د ؾ، ایفسؿ، انب ایب یلیل، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
لل
 دبعاالیلع نب فا ل نب دبعاالیلع، ییحی نب ا

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اس دحثی ںیم دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     62    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، یحٌی بٔ سعیس، ابو سًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل زْیا بٔ یحٌی، ابوبْک بٔ خَلز، َحُس بٔ ؾـیٌ :  راوی

 عٓہ

 ٍَ ٌٕ َقا ِی ـَ ُٔ ُؾ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ زٕ َقا ُٔ َخَلَّ َٓا أَبُو بَِْکٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ َٓا َیِحٌَی أَِخبََرَْا َز َ ث  َحسَّ

ٍَ قَ  ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ُٔ َسٔعیٕس َع َّٕ فٔی بِ ٔ وا َؾإ ُ َِ َتَشَّحَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ا

َِْٓکْ َوأََخ  َُ ْٔ َوصَُو  َٓازُُظ َحَش ٔٔ َسٔعیٕس صََِذا إِٔس ٔٔ َحٔسیُث یَِحٌَی بِ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ُحورٔ بََرَنّة َقا ِٕ ايشَّ اُف أَ

ـَ  ٔٔ ُؾ ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َٔ ُم  ًَ َٕ اِيَػ ٌٕ َیهُو  ِی

زرکای نب ییحی، اوبرکب نب الخد، دمحم نب لیضف، ییحی نب دیعس، اوب ہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن 

یلص اہلل ہیلع ےن رفامای رحسی رکف ویکہکن رحسی ںیم ربتک ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک اس دحثی یک دنس 

 ادنہشی ےہ ہک یطلغ رضحت دمحم نب لیضف یک اجبن ےس ےہ۔ وتنسح ےہ نکیل ہی دحثی رکنم ےہ افر ھجم وک

 زرکای نب ییحی، اوبرکب نب الخد، دمحم نب لیضف، ییحی نب دیعس، اوب ہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  تلیضفرحسی ںیم اتریخ یک

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحسی ںیم اتریخ یک تلیضف
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َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب، ونیع، سؿیإ، عاػِ، زیس رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ ہِ يوگوں ےن  :  راوی

 حرضت حِذيؿہ رضی اہلل عٓہ

حَ  َُ َٓا أَِخبََرَْا  ًِ ٍَ ُق ِٔ زٓٔرٕ َقا ِٕ َع ِٔ َعأػ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا َونٔیْع َقا ٔٔ أَیُّوَب َقا ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ

ََّٓضاُر إَّٔلَّ أَ  ٍَ صَُو اي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َت  ِ ِِ َّٕ ايئُحَِذِيَؿَة أَیَّ َساَعٕة َتَشَّحَّ َص َي ُِ
ظَّ

 َتِلًُِع 

دمحم نب ییحی نب اویب، فعیک، ایفسؿ، اعمص، زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت ذحہفی 

ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک م ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یسک فتق رحسی یک؟ اوہنں 

 الکن اھت )ینعی رجف اک فتق ابق ل رقبی اھت( افر ضعب رضحات ےک زندکی ےن رفامای ہک دؿ وہ اکچ اھت نکیل وسرج ںیہن

وسرج ےک ےنلکن ےس رحسی درتس ےہ نکیل ہی وقؽ رقآؿ ف تنس ےک ابق ل الخػ ےہ افر ابق ل رمدفد افر رتمفک 

ح یہی یہ ےہ ہک رحسی رجف کت اھکان درتس ےہ اس ےک دعب ںیہن۔

ح
صی 

 ےہ افر 

ویب، فعیک، ایفسؿ، اعمص، زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت دمحم نب ییحی نب ا :  رافی

 ذحہفی ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحسی ںیم اتریخ یک تلیضف
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 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عسی، زر بٔ حبیع رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت زٔرَّ بِ  ِٔ َعٔسٓیٕ َقا َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َٔ حُبَِیٕع أَِخبََرَْا 

 ِ ٍَ َتَشَّحَّ ََل َقا ِت ايؼَّ َُ َٓا َرِنَعَتیِٔن َوأُقٔی ِي ًَّ ِشحَٔس َػ َُ َٓا اِي ا أََتِي َُّ ًَ ََلةٔ َؾ ٔلَی ايؼَّ َٓا إ ِج َِّ رَخَ ُ َع حَُِذِيَؿَة ث ََ ةُ ُت 



 

 

َِٓیَضْة  ا إَّٔلَّ صُ َُ َُٓض  َوَيِیَص بَِي

، دعی، زر نب شیبح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ذحہفی

 

ی ة
ػ

 

ےک اسھت  دمحم نب اشبر، دمحم، ش

۔ دجسم اج رک مہ ولوگں ےن امنز رجف یک ںیتنس ادا ںیک ہک 

ہ

رحسی اھکیئ رھپ مہ ولگ امنز ادا رکےن ےک فاےطس لچ دی 

 اس دفراؿ امنز یک ریبکت ھچک دری ےک دعب وہیئ۔

، دعی، زر نب شیبح ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحسی ںیم اتریخ یک تلیضف
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 عُرو بٔ علی، َحُس بٔ ؾـیٌ، ابو يعؿور، ابراہیِ، وػًة بٔ زَف رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ َٓا إٔبَِراأَِخب َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو َيِعُؿوٕر َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ِی ـَ ُٔ ُؾ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ًََة َرَْا َع ِٔ ٔػ ُِ َع صٔی

 ٔ َٓا َرِنَعًَِی اِيَؿِحر ِي ًَّ ِشحٔٔس َؾَؼ َُ ٔلَی اِي َٓا إ ِج َِّ رَخَ ُ َع حَُِذِيَؿَة ث ََ ُت  ِ ٍَ َتَشَّحَّ ٔٔ ُزََفَ َقا ََلةُ  بِ ِت ايؼَّ َُ َِّ أُقٔی ُ ث

َٓا ِي ًَّ  َؾَؼ

 نب زرف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

 

رمعف نب یلع، دمحم نب لیضف، اوب وفعیر، اربامیہ، فصلة

ذحہفی ریض اہلل ہنع ےک اسھت رحسی اھکیئ رھپ مہ ولگ امنز ڑپےنھ ےک فاےطس ےلک وت امنز رجف یک ںیتنس ادا ںیک اس 

 ز یک ریبکت وہیئ مہ ولوگں ےن امنز ادا یک۔دفراؿ امن

 نب زرف ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 رمعف نب یلع، دمحم نب لیضف، اوب وفعیر، اربامیہ، فصلة

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



 

 

  

 اچےئہ؟امنز رجف افر رحسی اھکےن ںیم سک دقر افہلص وہان 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امنز رجف افر رحسی اھکےن ںیم سک دقر افہلص وہان اچےئہ؟
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 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، ہظاّ، قتازة، اْص، زیس بٔ ثابت رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ إٔبِ  ٔٔ ثَابٕٔت أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ َزیِٔس بِ ِٔ إََْٔص َع ِٔ َقَتاَزَة َع ّْ َع َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا َراصٔی

َٕ بَ  ِِ کَا ًُِت َن ٔ ُق ََلة ٔلَی ايؼَّ َٓا إ ُِ َِّ ُق ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َْا  ِ ٍَ َتَشَّحَّ ٍَ َقِس َقا ا َقا َُ َُٓض ُر ِي

ٔشیَن آیَّة  ُِ ٌُ َخ أُ ايرَُّج ا َيُِقَ ََ 

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ، اتقدة، اسن، زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رحسی یک رھپ امنز ڑپےنھ ےک فاےطس ڑھکے وہ ےئگ رضحت اسن ریض 

ای ہک ںیم ےن رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک امنز رجف افر رحسی ںیم سک دقر اہلل ہنع ےن رفام

 افہلص اھت۔ اوہنں ےن اہک ہک سج دقر دری ںیم آدیم اچپس آایت التفت رکے۔

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ، اتقدة، اسن، زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایس دحثی ںیم اشہؾ افر دیعس اک اتقدہ ےک قلعتم االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ایس دحثی ںیم اشہؾ افر دیعس اک اتقدہ ےک قلعتم االتخػ
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 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، ہظاّ، قتازة، اْص، زیس بٔ ثابت رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ِٔ أَْ َٓا َقَتاَزةُ َع َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ أَِخبََرَْا إِٔس ٕص َع

َع  ََ َْا  ِ ٍَ َتَشَّحَّ ٔٔ ثَابٕٔت َقا َّٕ  َزیِٔس بِ َِ أَ ٔ ًُِت ُزع ٔ ُق ََلة ٔلَی ايؼَّ َٓا إ ُِ َِّ ُق ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َرُسو

ٔشیَن آیَّة  ُِ ٌُ َخ أُ ايرَُّج ا َيُِقَ ََ ٍَ َقِسُر  ََ َقا ٔ َٕ بَیَِن َذي ا کَا ََ  ٌُ ٔ  أََنّشا اِيَكائ

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضحت روسؽ اامسلیع نب وعسمد، اخدل، اشہؾ، اتقدة، اسن، زدی نب اثتب ریض ا

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رحسی یک رھپ مہ ولگ امنز ادا رکےن ےک فاےطس اھٹ ےئگ اشدی رضحت اسن 

ریض اہلل ہنع ےن رفامای سک دقر افہلص دفونں ںیم اھت؟ اوہنں ےن رفامای اس دقر ہک سج دقر دری ںیم ااسنؿ اچپس 

 فت رکے۔آایت رکہمی الت

 اامسلیع نب وعسمد، اخدل، اشہؾ، اتقدة، اسن، زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ایس دحثی ںیم اشہؾ افر دیعس اک اتقدہ ےک قلعتم االتخػ
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 ابو اطعث، خايس، سعیس، قتازة، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٓ ِٔ إََْٔص َرضَٔی اہللُ َع ِٔ َقَتاَزَة َع َٓا َسٔعیْس َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرَْا أَبُو اِْلَِطَعٔث َقا ُط َقا

 َ ًِ َتَشَّحَّ ِبٔح َؾُك ا َؾَسَخََل فٔی َػََلةٔ ايؼُّ ََ َِّ َقا ُ ُٔ ثَابٕٔت ث َِ َوَزیُِس بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٓا ْٔلََْٕص  َرُسو

ٔشیَن آیَّة  ُِ ُٕ َخ أُ اِْلِٔنَشا ا َيُِقَ ََ ٍَ َقِسُر  ََلةٔ َقا ا فٔی ايؼَّ َُ ٔ ا َوزُُخوئض َُ ٔ اغٔض َٕ بَیَِن ََفَ ِِ کَا  َن



 

 

اوب اثعش، اخدل، دیعس، اتقدة، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع افر 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رحسی یک رھپ دفونں ڑھکے وہےئگ افر امنز رجف ڑپےنھ ےگل۔ 

درایتف ایک ہک اھکےن ےس رفاتغ  رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس

ےک دعب سک دقر افہلص اھت۔ ینعی رحسی افر امنز ںیم سک دقر افہلص اھت۔ اوہنں ےن رفامای ہک اس دقر افہلص اھت ہک 

 سج دقر دری ںیم ااسنؿ اچپس آایت رکہمی التفت رکے۔

 اوب اثعش، اخدل، دیعس، اتقدة، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم امیلسؿ نب رہماؿ ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم امیلسؿ نب رہماؿ ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     69    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، سًامیٕ، خیثُة، ابوعلیہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ ِٔ َخِیَث َٕ َع ًَامِیَ ِٔ ُس َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  أَبٔی  َة َع

ا يُ َُ َِ أََحُسصُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ أَِػَحأب اي َٔ  ٕٔ َٓا َرُجََل ًُِت ئَعائَٔظَة ؾٔي ٍَ ُق َة َقا ٌُ َعٔلیَّ َعحِّ

ا ايَّ  َُ ُحوَر َقاَيِت أَیُُّض ٌُ ايشُّ ُ اِْلِٔؾَلاَر َوُيَعحِّ ُحوَر َواِْلرَخُ یَُؤرخِّ ُ ايشُّ ٌُ اِْلِٔؾَلاَر اِْلِٔؾَلاَر َویَُؤرخِّ ِٔذی ُيَعحِّ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٕ َقاَيِت َصَهَِذا کَا ِشُعوز ََ  ُٔ ًُِت َعِبُس اہللٔ بِ ُحوَر ُق ُ ايشُّ َٓعُ َویَُؤرخِّ َِ َيِؼ ًَّ 

، اوبہیطع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن

 

مة

 

ت ی

 

خ
، امیلسؿ، 

 

ی ة
ػ

 

 اعہشئ دصہقی دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

ھا  ےس اہک ہک امہرے درنایؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس دف رضحات ںیہ 

 

عی

ریض اہلل 

اکی وت رفزہ دلجی ااطفر رکات ےہ افر رحسی دری ںیم اھکات ےہ )فتق رجف ےک زندکی( افر دفرسے رفزہ دری ںیم 



 

 

ااطفر دلجی رکات ےہ افر اتریخ ےس رحسی اھکات ےہ؟ ںیم ےن  ااطفر رکات ےہ اوہنں ےن اہک فہ وکؿ صخش ےہ وج

رعض ایک دبعاہلل نب وعسمد۔ اوہنں ےن وجاب دای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رکےت 

 ےھت۔

، اوبہیطع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

مة

 

ت ی

 

خ
، امیلسؿ، 

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم امیلسؿ نب رہماؿ ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     70    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ُٔ، سؿیإ، اعُع، خیثُة، ابوعلیہ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ بظار، عبسايرح :  راوی

ِٔ َخیِ  ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  َة َع َُ َث

ا يَُع  َُ ٕٔ أََحُسصُ َٓا َرُجََل ًُِت ئَعائَٔظَة ؾٔي ٍَ ُق َة َقا ُ اِئؿِطَ َعٔلیَّ ُحوَر َواِْلرَخُ یَُؤرخِّ ُ ايشُّ ٌُ اِْلِٔؾَلاَر َویَُؤرخِّ حِّ

 ََ  ُٔ ًُِت َعِبُس اہللٔ بِ ُحوَر ُق ُ ايشُّ ٌُ اِْلِٔؾَلاَر َویَُؤرخِّ ا ائَِّذی يَُعحِّ َُ ُحوَر َقاَيِت أَیُُّض ٌُ ايشُّ ٕ َقاَيِت َوُيَعحِّ ِشُعوز

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو َٓعُ َصَهَِذا کَا َِ َيِؼ ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

، اوبہیطع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ 

 

مة

 

ت ی

 

خ
دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، 

ھا  ےس رعض ایک امہرے ںیم دف آدیم ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

ی ااطفر رکات ےہ افر رحسی اتریخ ےس اھکات ےہ )ینعی رقبی فتق رجف( افر احصہب رکاؾ ںیم ےس اکی وت رفزہ دلج

دفرسا ااطفر اتریخ ےس رکات ےہ افر رحسی دلجی اھکات ےہ۔ اوہنں ےن رعض ایک فہ وکؿ آدیم ےہ وج ہک رفزہ 

 اہک ہک دلجی ااطفر رکات ےہ افر رحسی اتریخ ےس اھکات ےہ ںیم ےن رعض ایک رضحت دبعاہلل نب وعسمد۔ اوہنں ےن

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رکےت ےھت۔



 

 

، اوبہیطع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

مة

 

ت ی

 

خ
 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، 

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

  

  ااحدثیرفزفں ےس ہقلعتم :   ابب

 دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم امیلسؿ نب رہماؿ ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     71    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًامیٕ، حشین، زائسة، اعُع، عُارة، ابوعلیہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ٍَ أَِخبََرَْا أَِح َة َقا ِٔ أَبٔی َعٔلیَّ اَرَة َع َُ ِٔ عُ ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ِٔ َزائَٔسَة َع َٓا حَُشیِْن َع َ ث َحسَّ

َّی اہللُ عَ  ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ أَِػَحأب َرُسو َٔ  ٕٔ وْم َرُجََل ِْسُ ََ ٍَ َيَضا  وْم َعلَی َعائَٔظَة َؾَكا ِْسُ ََ ًُِت أََْا َو ًَِیطٔ َزَخ

ا ََّل َیأِيُ  َُ صُ َِ لِٔکَ ًَّ ََلَة َواِئؿِطَ َقاَيِت َوَس ٌُ ايؼَّ ََلَة َواِئؿِطَ َواِْلرَخُ ُيَعحِّ ُ ايؼَّ ا یَُؤرخِّ َُ ٔ أََحُسصُ ِٔ اِيَدیِر و َع

ِشُعوزٕ َؾَكاَيِت َعائَٔظ  ََ  ُٔ وْم َعِبُس اہللٔ بِ ِْسُ ََ  ٍَ ََلَة َواِئؿِطَ َقا ٌُ ايؼَّ ا ائَِّذی يَُعحِّ َُ َٕ َعائَٔظُة أَیُُّض  ُة َصَهَِذا کَا

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َُٓع َرُسو  َيِؼ

ادمح نب امیلسؿ، نیسح، زادئة، اشمع، امعرة، اوبہیطع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت رسمفؼ 

ھا  یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ۔ رسمفؼ ےن رفامای ہک 

 

عی

دفونں ےک دفونں اکی رفز اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رضحات روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس ںیہ افر دفونں ےک دفونں کین اکؾ ںیم وکاتیہ دف 

ںیہن رکےت۔ نکیل اؿ ںیم ےس اکی امنز یھب اتریخ ےس ادا رکات ےہ افر رفزہ یھب اتریخ ےس ااطفر رکات ےہ افر 

 ااطفر رکات ےہ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض دفرسا صخش امنز یھب دلجی ےس ڑپاتھ ےہ افر فہ صخش رفزہ یھب دلج

ھا  ےن اہک ہک فہ وکؿ صخش ےہ وج ہک امنز یھب دلجی ادا رکات ےہ افر رفزہ یھب دلجی ااطفر رک اتیل ےہ؟ رضحت 

 

عی

اہلل 

ھا  

 

عی

رسمفؼ ریض اہلل ہنع ےن رفامای فہ دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ںیہ۔ ہی ابت نس رک اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 امای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطہقی ےس لمع رفامای رکےت ےھت۔ےن رف



 

 

 ادمح نب امیلسؿ، نیسح، زادئة، اشمع، امعرة، اوبہیطع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  ااحدثیرفزفں ےس ہقلعتم :   ابب

 دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم امیلسؿ نب رہماؿ ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     72    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہٓاز بٔ رسی، ابوَعاویہ، اعُع، عُارة، ابوعلیہ رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ َیں اور  :  راوی

 حرضت َْسوم رضی اہلل عٓہ

 ًِ ٍَ َزَخ َة َقا ِٔ أَبٔی َعٔلیَّ اَرَة َع َُ ِٔ عُ ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤیََة َع َُ ِٔ أَبٔی  یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ُت أََْا أَِخبََرَْا َص

َّی اہللُ عَ  ٕس َػل َُّ َح َُ ِٔ أَِػَحأب  َٔ  ٕٔ َٔٓٔیَن َرُجََل ُُِؤ َّّ اِي ُ َٓا َيَضا یَا أ ًِ وْم َعلَی َعائَٔظَة َؾُك ِْسُ ََ َِ َو ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ََلَة َؾَكاَيِت  ُ ايؼَّ ُ اِْلِٔؾَلاَر َویَُؤرخِّ ََلَة َواِْلرَخُ یَُؤرخِّ ٌُ ايؼَّ ٌُ اِْلِٔؾَلاَر َوُيَعحِّ ا ُيَعحِّ َُ ٌُ أََحُسصُ ا ُيَعحِّ َُ أَیُُّض

ٕ َقاَيِت َصَهَِذا کَا ِشُعوز ََ  ُٔ َٓا َعِبُس اہللٔ بِ ًِ ََلَة ُق ٌُ ايؼَّ ًَِیطٔ اِْلِٔؾَلاَر َويَُعحِّ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َُٓع َرُسو َٕ َيِؼ

ا َُ ُِٓض وَسی َرضَٔی اہللُ َع َُ َِ َواِْلرَخُ أَبُو  ًَّ  َوَس

انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، امعرة، اوبہیطع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت رسمفؼ ریض اہلل 

 ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ رضحت رسمفؼ ریض ہنع دفونں ےک دفونں اکی دؿ اعہشئ دصہقی ریض اہلل

اہلل ہنع ےن رفامای دف آدیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس ںیہ افر دفونں ےک دفونں کین اکؾ 

ںیم یسک مسق یک وکیئ یمک ںیہن رکےت۔ نکیل اؿ دفونں ںیم ےس اکی صخش وتامنز یھب اتریخ ےس ڑپےتھ ںیہ افر رفزہ 

یھب اتریخ ےس یہ ااطفر رکےت ںیہ افر دفرسا صخش امنز یھب دلجی ادا رکات ےہ افر رفزہ یھب دلج ااطفر رکات ےہ۔ 

ھا  ےن رفامای فہ وکؿ صخش ےہ وج ہک امنز یھب دلجی ادا رکات ےہ افر رفزہ یھب دلجیہ ااطفر 

 

عی

اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ھا  ےن رکات ےہ؟ رسمفؼ ریض اہلل ہنع ےن رفامای فہ دبعاہلل

 

عی

 نب وعسمد ریض اہلل ہنع ںیہ۔ اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطہقی ےس لمع رفامای رکےت ےھت۔ افر فہ احصیب اوب ومٰیس ارعشی 



 

 

 ریض اہلل ہنع ےھت۔

اتی ےہ ہک ںیم افر رضحت رسمفؼ انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، امعرة، اوبہیطع ریض اہلل ہنع ےس رف :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رحسی اھکےن ےک اضفلئ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحسی اھکےن ےک اضفلئ

     73    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، طعبة، عبسايحُیس ػاحب زیازی، عبساہلل بٔ حارث رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ِٔ َعِبٔس اِيَحُٔیٔس َػا َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَِّح ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ حٔٔب أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ

ٍَ َسُِٔعُت  ًَِیطٔ  ايزِّیَازٔیِّ َقا َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ أَِػَحأب اي َٔ  ٌٕ ِٔ َرُج ُث َع َٔ اِيَحارٔٔث یَُحسِّ َعِبَس اہللٔ بِ

ََّضا بََرَنْة أَعِ  ٍَ إْٔ ُ َؾَكا َِ َوصَُو یََتَشَّحَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ًُِت َعلَی اي ٍَ َزَخ َِ َقا ًَّ ِِ اہللُ إٔیَّاَصا ؾَ َوَس ََل َلاُن

 َتَسعُوظُ 

، دبعادیمحل اصبح زایدی، دبعاہلل نب احرث ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ 

 

ی ة
ػ

 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ش

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی احصیب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

رحسی انتفؽ رفام رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دختم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اراشد رفامای ہی ربتک ےہ وج ہک دخافدناعتیل ےن م وک اطع رفامیئ ےہ وت م ولگ اس وک ہن وھچ ڑف۔



 

 

، دبعادیمحل اصبح زایدی، دبعاہلل نب احرث ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ش

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

  

 رحسی اھکےن ےک فاےطس البےن ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحسی اھکےن ےک فاےطس البےن ےس قلعتم
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ی، عبسايرحُٔ، َعاویہ بٔ ػايح، یوْص بٔ سیـ، حارث بٔ زیاز، طعیب بٔ یوسـ بِص :  راوی

 ابورہِ، ْعباق بٔ ساریة

ِٔ یُوَُْص بِ  ٔٔ َػائٕح َع َعاؤیََة بِ َُ  ِٔ ٔٔ َع َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ یٌّ َقا ـَ َبِِصٔ ُٔ یُوُس ٔٔ أَِخبََرَْا ُطَعِیُب بِ

ِٔ أَبٔی ُر  ٕ َع ٔٔ زٔیَاز ِٔ اِيَحارٔٔث بِ ـٕ َع َّی اہللُ َسِی ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ٔٔ َسارَٔیَة َقا ِٔ اِئعرِبَأق بِ ِٕ َع صِ

َُُباَرٔک  ٔلَی اِيَػَسأئ اِي وا إ ُُّ ٍَ َصًُ َٕ َوَقا ا ـَ ََ ٔ َر ُحورٔ فٔی َطِضر ٔلَی ايشَّ َِ َوصَُو یَِسعُو إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

نب فیس، احرث نب زاید، اوبرمہ، رعابض نب بیعش نب ویفس رصبی، دبعارلنمح، اعمفہی نب اصحل، ویسن 

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک امہ راضمؿ ںیم آپ یلص 

 

ة
ب 
اسر

اہلل ہیلع فآہل فملس رحسی اھکےن ےک فاےطس ولوگں وک دوعت دےتی وت اراشد رفامےت م ولگ حبص ےک ابمرک اھکےن 

 ےک فاےطس آاج۔

بیعش نب ویفس رصبی، دبعارلنمح، اعمفہی نب اصحل، ویسن نب فیس، احرث نب زاید، اوبرمہ،  :  رافی

 

 

ة
ب 
 رعابض نب اسر

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

  



 

 

 رحسی وک حبص اک اھکان انہک اسیک ےہ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ی وک حبص اک اھکان انہک اسیک ےہ؟رحس

     75    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سویس بٔ نِص، عبساہلل، بكیة بٔ ويیس، بحیر بٔ سعس، خايس بٔ َعسإ، َكساّ بٔ َعسی ْب  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس  ُٔ َنِِصٕ َقا ِٔ َخائٔس أَِخبََرَْا ُسَویُِس بِ ُٔ َسِعٕس َع ٍَ أَِخبََرنٔی بَٔحیرُ بِ ٔٔ اِيَوئیٔس َقا َة بِ ِٔ َبكٔیَّ اہللٔ َع

ِِ بَٔػَس  ًَِیهُ ٍَ َع َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َب َع ِعٔس یَْکٔ ََ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ اِئُِكَساّ َٕ َع ِعَسا ََ  ٔٔ أئ بِ

َّطُ صَُو اِيَػَساُئ  ُحورٔ َؾإْٔ َُُباَرُک  ايشُّ  اِي

 نب فدیل، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، دقماؾ نب دعمی رکب ریض اہلل ہنع ےس 

 

 قی ة
وسدی نب رصن، دبع اہلل، ث

افرپ حبص اک اھکان )ینعی  رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اےنپ

 اھکان ےہ۔ رحسی( الزؾ رکف اس ےیل ہک فہ حبص اک ابمرک

 نب فدیل، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، دقماؾ نب دعمی رکب ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 قی ة
 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ث

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  اسیک ےہ؟رحسی وک حبص اک اھکان انہک

     76    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، ثور، خايس بٔ َعسإ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ ثَِوٕر َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ  أَِخبََرَْا َع َٕ َقا ِعَسا ََ  ٔٔ َخائٔس بِ

ُحوَر  َُُباَرٔک َيِعىٔی ايشَّ ٔلَی اِيَػَسأئ اِي َِّ إ ٌٕ َصًُ َِ ئَرُج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو  َقا

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، وثر، اخدل نب دعماؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 فآہل فملس ےن اکی احصیب ےس اراشد رفامای م حبص ےک اھکےن )ینعی رحسی( اھکےن ےک فاےطس آاج وج ہک اہلل ہیلع

 ابربتک ےہ۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، وثر، اخدل نب دعماؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 مہ ولوگں ےک افر الہ اتکب ےک رفزے ںیم رفؼ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 مہ ولوگں ےک افر الہ اتکب ےک رفزے ںیم رفؼ؟

     77    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ؾ رضی اہلل عٓہقتيبہ، يیث، َوسٰی بٔ علی، وہ اپٓے وايس سے، ابوقیص، عُرو بٔ عا :  راوی

ٔٔ ا رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٔ أَبٔی َقِیٕص َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ عُلَٓیٕ َع وَسی بِ َُ  ِٔ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِيَعأؾ َقا

َٓا َؤػَیأّ أَ  َٔ ا بَیَِن ٔػَیا ََ  ٌَ َّٕ َؾِؼ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ُحورٔ َقا ًَُة ايشُّ ِ ٌٔ اِلٔهَتأب أَک  صِ

ہبیتق، ثیل، ومٰیس نب یلع، فہ اےنپ فادل ےس، اوبسیق، رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مہ ولوگں ےک افر الہ اتکب ےک رفزے ںیم یہی رفؼ ےہ 



 

 

 (ولگ رحسی ںیہن اھکےترحسی اھکان )اس ےئل ہک فہ 

 ہبیتق، ثیل، ومٰیس نب یلع، فہ اےنپ فادل ےس، اوبسیق، رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رحسی ںیم وتس افر وجھکر اھکان

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ی ںیم وتس افر وجھکر اھکانرحس
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 اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، قتازة، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

رْ  َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّزَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٍَ َقا ِٔ إََْٔص َقا ِٔ َقَتاَزَة َع َع

ىٔی ُِ َّ أَكِٔع َیا ِّی أُرٔیُس ايؼِّ ٔن ُحورٔ َیا أََُْص إ َِٓس ايشُّ ٔ ََ ع ٔ َِ َوَذي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َطِیّئا َؾأََتِيُتطُ  َرُسو

ٍْ ؾَ  َٕ بََٔل ا أَذَّ ََ ََ َبِعَس  ٔ اْئ َوَذي ََ ٕ َوإَْٔإئ ؾٔیطٔ  ر ُِ َٔ بَٔت عٔی َؾَسَعِوُت َزیَِس بِ ََ  ٌِ ُ ٍَ یَا أََُْص اُِْورِ َرُجَّل َیأِک َكا

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َّ َؾَكا َیا بََة َسؤیٕل َوأََْا أُرٔیُس ايؼِّ بُِت رَشِ ِّی َقِس رَشٔ ٔن ٍَ إ ًَِیطٔ ثَابٕٔت َؾَحاَئ َؾَكا  َع

 َ َّ َؾَتَشَّحَّ َیا َِ َوأََْا أُرٔیُس ايؼِّ ًَّ ٔ  َوَس ََلة ٔلَی ايؼَّ َد إ َِّ رَخَ ُ َّی َرِنَعَتیِٔن ث َّ َؾَؼل َِّ َقا ُ َعطُ ث ََ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدة، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ھچک  الھ ہچنیم  ںیم فملس ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس رحسی ےک فتق اراشد رفامای اے اسن! ںیم رفزہ راتھک وہں ےھجم

وجھکر ےل رک احرض وہا افر اکی اپین اک ربنت ےل رک آای۔ اس فتق رضحت البؽ اذاؿ ےس افرغ وہ ےئگ ےھت آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اسن! م یسک آدیم وک التش رکف وج ہک ریمے رمہاہ رحسی اھکےئ ینعی ریمے 

زدی نب اثتب ریض اہلل وک البای فہ احرض وہےئ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن اسھت رحسی ںیم رشتک رکے۔ ںیم ےن 

وتس اک وھگٹن یپ ایل ےہ افر ریمی تین رفزہ رےنھک یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمی یھب 



 

 

یئ اس ےک دعب آپ تین رفزہ رےنھک یک ےہ۔ رھپ رضحت زدی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رحسی اھک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ ےئگ افر دف رتعک ادا رفامںیئ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک فاےطس لکن 

 ڑپے۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدة، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ریسفت اراشد ابری اعتیل

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ریسفت اراشد ابری اعتیل

     79    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہَلٍ بٔ ايعَلء بٔ ہَلٍ، حشین بٔ عیاغ، زہیر، ابواسحل، براء بٔ عازب رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓ أَِخ  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُزَصیِْر َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعیَّإغ َقا َٓا حَُشیُِن بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا ٔٔ صََٔل ُٔ اِيَعََلٔئ بِ ٍُ بِ ا أَبُو بََرنٔی صََٔل

 ِ ِٕ َیأ ٌَّ َيُط أَ ِِ َیٔح ی َي ِٕ یََتَعشَّ ٌَ أَ َّ َقِب َٕ إَٔذا َْا ِِ کَا َّٕ أََحَسصُ ٔٔ َعازٕٔب أَ ِٔ اِيبََرأئ بِ ٌَ َطِیّئا َوََّل إِٔسَحَل َع ُ ک

 ٔ بُوا إ ٔ اِْلیَُة َوکًُُوا َوارِشَ َّی َْزََيِت َصِٔذظ ُص َحً ُِ
َّی َتِػرَُب ايظَّ ِٔ اِيَػٔس َحً َٔ ُط  ََ ًََتطُ َوَیِو َب َيِی لَی اِيَدِیٔم َيَِشَ

ِْ َبِعَس ا ٔ ًَُط َوصَُو َػائ رٕو أَتَی أَصِ ُِ ٔٔ َع ٍَ َوَْزََيِت فٔی أَبٔی َقِیٔص بِ ٔ َقا ِٔ َطِیٕئ َؾَكاَيِت اِْلَِسَوز َٔ  ٌِ ٍَ َص ِػرٔٔب َؾَكا َُ ِي

 ٔ َجَعِت إ َّ ََفَ َٓا َجِت َوَوَؿَع َرأَِسطُ َؾ ََ َعَظاّئ َؾََخَ ُد أَِيَتُُٔص َي ِٔ أرَِخُ َِٓسَْا َطِیْئ َوَلٔه ٔ ا ع ََ َرأَتُُط  َِ َيِیطٔ ا

ِِ َطِیّئا َوبَاَت َوأَِػَبَح  ِِ َیِلَع ًَ ا َوأَِيَكَوِتُط َؾ ُّ ٔ ََ  َؾَوَجَسِتُط َْائ ٔ ًَِیطٔ َوَذي ََّٓضاُر َؾُػٔشَی َع ـَ اي َّی اَِْتَؼ ا َحً ُّ ٔ َػائ

ٍَ اہللُ ؾٔیطٔ  ٔ اِْلیَُة َؾأَِْزَ ٍَ َصِٔذظ ٔ ِٓز ِٕ َت ٌَ أَ  َقِب

الہؽ نب االعلء نب الہؽ، نیسح نب ایعش، زریہ، اوب ااحسؼ ، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےلہپ 



 

 

ےنھک فاال صخش اشؾ وک اھکان اھکےن ےس لبق وس اجےئ رھپ اس وک امتؾ رات ھچک اھکان انیپ رطہقی ہی اھت ہک ارگ رفزہ ر

درتس ہن وہات اھت۔ اےلگ دؿ رغفب آاتفب کت ہک ہی آتی رکہمی آرخ کت انزؽ وہیئ۔ آتی ذموکرہ اک رتہمج ہی 

۔ )ینعی ا دی داھری ےس ایسہ ےہ م ولگ اھکؤ افر ویپ یتح ہک رظن آاجےئ م وک ا دی رجف یک داھری ایسہ داھری ےس

داھری ںیم اایتمز وہ اجےئ( اوہنں ےن رفامای ہی آتی رکہمی رضحت اوبسیق نب رضحت رمع ےس قلعتم انزؽ وہیئ۔ 

ہک فہ اکی دؿ اینپ زفہج ےک اپس فیرفی الےئ رغمب ےک دعب افر فہ اس فتق رفزہ رےھک وہےئ ےھت اوہنں ےن 

ےک فاےطس ےہ؟ اؿ یک رتحمہم اہیلہ ےن وجاب دای ہک امہرے اپس ھچک یھب درایتف رفامای اہمترے اپس ھچک اھکےن 

ںیہن ےہ نکیل ںیم اجیت وہں افر اہمترے فاےطس التش رک ےک ھچک اھکان ےل رک احرض وہیت وہں ہچنیم  فہ ابرہ 

اوہنں ےن اؿ فیرفی ےل یئگ افر ہی احصیب وس ےئگ۔ فہ سج فتق فاسپ آیئ وت اؿ وک داھکی ہک فہ وس رےہ ںیہ ہچنیم  

وک دیبار ایک۔ نکیل اوہنں ےن ھچک ںیہن اھکای )ویکہکن اؿ ےک ایخؽ ںیم وسےن ےک دعب ھچک اھکان درتس ہن اھت( افر فہ 

امتؾ رات ایس رطہقی ےس رےہ رھپ حبص اک رفزہ راھک سج فتق دفرہپ اک فتق وہایگ وت اؿ وک ےب وہیش وہیئگ اس فتق 

 ۔ اس رپ دخافدن دقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ۔کت ہی آتی رکہمی انزؽ ںیہن وہیئ یھت

 الہؽ نب االعلء نب الہؽ، نیسح نب ایعش، زریہ، اوباقحس، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ریسفت اراشد ابری اعتیل

     80    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، جریر، َطف، طعيی، عسی بٔ حاتِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ َعٔسیِّ بِ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ٕف َع َطِّ َُ  ِٔ َٓا َجرٔیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ٍَ َرُسو
َ َُّط َسأ ِٕ أَْ ٔ َحات

 َ ِٔ اِيَدِیٔم اِْل َٔ ِِ اِيَدِیُم اِْلَبَِیُف  ََّن َلهُ َّی یَتََبی ِٔ َقِوئطٔ َتَعالَی َحً َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ صَُو َسَوازُ َػل ٔ َقا ِسَوز



 

 

ََّٓضارٔ  ٌٔ َوبََیاُق اي ِی ًَّ  اي

 احم ریض اہلل ہنع سےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلع نب رجح، رجری، رطمػ، یبعش، دعی نب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفامای ہک ا دی داھری افر اکےل رگن یک داھری اک ایک بلطم ےہ؟ ذموکرہ ابال 

افر ا دی  آتی رکہمی ںیم؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکےل رگن یک داھری رات یک ایسیہ ےہ

 داھری دؿ یک ا دیی ےہ۔

 یلع نب رجح، رجری، رطمػ، یبعش، دعی نب احم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رجف سک رطح وہیت ےہ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف سک رطح وہیت ےہ؟

     81    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ايتیِّم، ابوعثُإ، ابٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِشعُ  ََ  ٔٔ ِٔ ابِ َٕ َع ا َُ ِٔ أَبٔی عُِث َِّیِّٔمُّ َع َٓا ايت َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٕ أَِخبََرَْا َع َّٓٔيیِّ  وز ِٔ اي َع

ِِ َويَ  هُ َُ ٔ ِِ َویُرِٔجَع َقائ هُ َُ ٔ َط َْائ َٓبِّ ٌٕ ئيُ ِی ًَ ٔ ُٕ ب َّٕ بََٔلَّّل یَُؤذِّ ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ َػل ِٕ َيُكو ِیَص اِيَؿِحرُ أَ

ٍَ َصَهَِذا َوأََطاَر بٔايشَّ  ِٕ َيُكو ِٔ اِيَؿِحرُ أَ طٔ َوَلٔه  بَّابََتیِٔن َصَهَِذا َوأََطاَر بَٔهؿِّ

رمعف نب یلع، ییحی، ایمیتل، اوبامثعؿ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای البؽ رات ںیم اذاؿ دےتی ںیہ )بج رات اک ھچک ہصح ابیق وہ( اتہک م ںیم ےس وج صخش 

 یک امنز ڑپھ ےل ھچک دری وسےن ےک فاےطس ای اھکان اھکےن ےک فاےطس ای امنز فرت وس راہ وہ فہ دیبار وہ اجےئ افر فہ دجہت



 

 

ڑپےنھ ےک فاےطس افر امنز رجف اس رطہقی ےس ںیہن ےہ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ یلیھتہ ےس ااشرہ 

ں اہشدت یک اویلگنں ےس ااشرہ رفامای ہکلب امنز رجف اس رطہقی ےس ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفون

 رفامای۔

 رمعف نب یلع، ییحی، ایمیتل، اوبامثعؿ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رجف سک رطح وہیت ےہ؟

     82    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، ابوزاؤز، طعبة، سوازة بٔ حٓوًة، سُرة رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٓ ُٔ َح َٓا ُطِعَبُة أََِْبأََْا َسَواَزةُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ َة قَ أَِخبََرَْا  ًَ ٍَ َسُِٔعُت َو ا

 َ ٍٕ َوََّل صََِذا اِيب ُٕ بََٔل ِِ أََذا َّهُ َِ ََّل َيُػرَّْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َرَة َيُكو ُُ َِٓؿحٔرَ َس َّی یَ َیاُق َحً

ٍَ أَبُو َزاُوَز َوَبَشَم بَٔیَسیِطٔ َیُٔي ِعتَرّٔؿا َقا َُ ازًّا یََسیِطٔ اِيَؿِحرُ َصَهَِذا َوَصَهَِذا َيِعىٔی  ََ اَّّل  َُ  ّٓا َؤط

، رمسة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

لة

 

ع

 

، وسادة نب ذی

 

ی ة
ػ

 

ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ش

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولوگں وک رضحت البؽ یک اذاؿ افر ہی ا دیی دوھہک ہن دے سج فتق ہی رجف 

رطہقی ےس ینعی وچ ڑایئ ںیم۔ رضحت اامؾ اوبداؤد ےن رفامای رضحت ہبعش ےن اےنپ دفونں  یک رفینش اظرہ وہ۔ اس

 اہھت داںیئ افر ابںیئ اجبن چنیھک رک الیھپےئ۔

، رمسة ریض اہلل ہنع :  رافی

 

لة

 

ع

 

، وسادة نب ذی

 

ی ة
ػ

 

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ش

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

  



 

 

 امہ راضمؿ اابملرک اک اابقتسؽ رکان اسیک ےہ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امہ راضمؿ اابملرک اک اابقتسؽ رکان اسیک ےہ؟

     83    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہاسحل بٔ ابراہیِ، ويیس، وازاعی، یحٌی، ابو  :  راوی

 ِٔ َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ِٔ َیِحٌَی َع ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع ٍَ أََِْبأََْا اِيَوئیُس َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ  أَبٔی صَُریَِرَة َع

 ٌَ وا َقِب َُ ٍَ ََّل َتَكسَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ا أَتَی َرُسو َّ ُّ ٔػَیا َٕ َيُؼو ٌْ کَا ٕ إَّٔلَّ َرُج ٔ بٔٔؼَیاّ ِضر ايظَّ

َٔطٔ  ُّ َعلَی ٔػَیا ََ اِيَیِو ٔ  َذي

ااحسؼ نب اربامیہ، فدیل، فازایع، ییحی، اوب ہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ے ہن روھک نکیل فہ صخش رفزے رےھک سج اک دؿ رفزہ اک ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ ہنیہم ےس لبق رفز

آاجےئ۔ بلطم ہی ہک یسک صخش یک اعدت یھت اکی رفزہ رفز رےنھک یک۔ اب دف دؿ راضمؿ اابملرک ےس لبق آایگ 

 وت رفزہ رھک ےل ویکہکن اس یک تین اابقتسؽ رکےن یک ںیہن ےہ۔

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اقحس نب اربامیہ، فدیل، فازایع، ییحی، اوب ہملس، :  رافی

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

  

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت اوب ہملس رپ رافویں اک االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت اوب ہملس رپ رافویں اک االتخػ



 

 

     84    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس بٔ خايس، َحُس بٔ طعیب، اوزاعی، یحٌی، ابو سًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا اِْلَِوَز  ُٔ ُطَعِیٕب َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َخائٕس َقا ُٔ َیزٔیَس بِ ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ٍَ أَِخبََرنٔی ع ِٔ یَِحٌَی َقا اعٔیُّ َع

ٍَ ََّل  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو صَُریَِرَة أَ َة َقا َُ ًَ ثَىٔی أَبُو َس َّٔ أََحْس َحسَّ ََ   یََتَكسَّ

ًَطُ  ا َقِب َّ ُّ ٔػَیا َٕ َيُؼو یِٔن إَّٔلَّ أََحْس کَا ََ ِضَر بَٔیِوّٕ َوََّل َیِو طُ  ايظَّ ُِ ًَِیُؼ  َؾ

رمعاؿ نب سیدی نب اخدل، دمحم نب بیعش، افزایع، ییحی، اوب ہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک وکیئ صخش راضمؿ اابملرک ےس لبق رفزے ہن رےھک اکی 

 اس دؿ رفزہ راھک رکات اھت فہ صخش رفزہ رےھک۔ دؿ ای دف دؿ آےگ نکیل فہ صخش وج ہک ےلہپ ےس

 رمعاؿ نب سیدی نب اخدل، دمحم نب بیعش، افزایع، ییحی، اوب ہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 س دحثی رشفی ںیم رضحت اوب ہملس رپ رافویں اک االتخػا

     85    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ ايعَلء، ابوخايس، َحُس بٔ عُرو، ابوسًُہ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا أَبُو َخائسٕ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرَْا  ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس رٕو َع ُِ ٔٔ َع ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َع

یِٔن إَّٔلَّ أَ  ََ ِضَر بٔٔؼَیأّ یَِوّٕ أَِو َیِو وا ايظَّ َُ َِ ََّل َتَتَكسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ا َقا َّ ََ یَِو ٔ ِٕ یَُواؾَٔل َذي

 ِِ ُط أََحُسُن َُ َٕ َيُؼو ْ  کَا ٔٔ َصَِذا َخَلأ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح  َقا

دمحم نب االعلء، اوباخدل، دمحم نب رمعف، اوبہملس، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای راضمؿ اابملرک ےس اکی دؿ دف دؿ لبق رفزہ ہن روھک رگم سج فتق فہ دؿ آاجےئ 

ہک اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش رفزہ راھک رکات اھت وت فہ صخش رفزہ رےھک ےل۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای  سج دؿ

 ہک ہی دحثی اطخ ےہ۔

 دمحم نب االعلء، اوباخدل، دمحم نب رمعف، اوبہملس، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اس ہلسلس ںیم رضحت اوب ہملس یک دحثی رشفی

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس ہلسلس ںیم رضحت اوب ہملس یک دحثی رشفی

     86    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ور، سايِ، ابوسًُہ رضی اہلل عٓہطعیب بٔ یوسـ و َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼ :  راوی

ٍَ َحسَّ  ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ًَِّؿُى َيُط َقاََّل َحسَّ إر َواي ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ـَ َو ُٔ یُوُس ُٕ أَِخبََرَْا ُطَعِیُب بِ َٓا ُسِؿَیا َ ث

ا َرأَ  ََ َة َقاَيِت  َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل یُِت َرُسو

 َٕ ا ـَ ََ َٕ بَٔر ٌُ َطِعَبا َٕ َئؼ َّطُ کَا تََتابَٔعیِٔن إَّٔلَّ أَْ َُ  ٔٔ ُّ َطِضَریِ  َيُؼو

بیعش نب ویفس ف دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اسمل، اوبہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک لسلسم دف امہ ےک رفزے ر ےتھ وہےئ ںیہن داھکی ےہ۔ نکیل آپ ےن رضحت روسؽ رکمی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ ابعشؿ وک امہ راضمؿ اابملرک ےس الم دای رکےت ےھت۔ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ 

 وہ اجات اھت۔ابعشؿ اک رفزہ ر ےتھ ےھت ہک فہ راضمؿ اابملرک ےک رفزہ ےس اشلم 

 بیعش نب ویفس ف دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اسمل، اوبہملس ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 رضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک االتخػ

 ااحدثیرفزفں ےس ہقلعتم  :   ابب

 رضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک االتخػ

     87    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، نرض، طعبة، توبة عٓبری، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، اّ سًُہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ٍَ أَِْبَ  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َِ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ِٓبَرٔیِّ َع ِٔ َتِوبََة اِيَع ٍَ أََِْبأََْا ُطِعَبُة َع َّٓرِضُ َقا أََْا اي

َٕ بٔرَ  ٌُ َطِعَبا َِ َئؼ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو َة َقاَيِت کَا َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َٕ َع ا ـَ ََ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، 

 

عی

 ربنعی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اؾ ہملس ریض اہلل 

 

ة
ب 
، وت

 

ی ة
ػ

 

رضن، ش

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ ابعشؿ وک امہ راضمؿ اابملرک ےس الم دای رکےت ےھت۔

 ربنعی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اؾ ہملس :  رافی

 

ة
ب 
، وت

 

ی ة
ػ

 

ھا  اقحس نب اربامیہ، رضن، ش

 

عی

  ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک االتخػ

     88    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ًامیٕ، ابٔ وہب، اساَة بٔ زیس، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔربیع بٔ س :  راوی



 

 

َس  َُّ َح َُ  َّٕ َ ُٔ َزیِٕس أ ُة بِ ََ ٍَ أَِخبََرنٔی أَُسا ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس َِ  أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ َٔ إٔبَِراصٔی بِ

ٔٔ َعِبٔس اي َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ثَُط َع َِ َحسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔ َرُسو ِٔ ٔػَیاّ ٍَ َعائَٔظَة َع
َ َُّط َسأ ٔٔ أَْ َُ رَِّح

َّی َنُكو ٍَ ََّل يُِؿٔطُ َوُيِؿٔطُ َحً َّی َنُكو ُّ َحً َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ُّ َؾَكاَيِت کَا ٍَ ََّل َيُؼو

ُّ َط  َٕ َيُؼو َٕ َوکَا َة َطِعَبا ََّ َٕ أَِو َعا  ِعَبا

 نب زدی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض 

 

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ااسمة

ھا  ےس درایتف رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں ےس قلعتم وت اوہنں ےن رفامای 

 

عی

اہلل 

 فملس رفزے ر ےتھ ےھت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ااطفر ںیہن رکںی ےگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر رکےت ےھت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک رفزے ںیہن 

 رںیھک ےگ افر آپ وپرے امہ ابعشؿ ای آرخ امہ ابعشؿ ںیم رفزے ر ےتھ ےھت۔

 نب زدی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 

 رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ااسمة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک االتخػ

     89    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سعس بٔ حهِ، عِّم، ْاؾع بٔ یزیس، ابٔ ہاز، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، ابٔ  :  راوی

 عبسايرحُٔ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَحَه ُٔ َسِعسٔ بِ ُس بِ َُ َّٕ أَِخبََرَْا أَِح َ ثَطُ أ ٔ َحسَّ َٔ اِيَضاز َّٕ ابِ ُٔ َیزٔیَس أَ َْاؾُٔع بِ

 َ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َيَكِس کَاْ ٔٔ َع َُ َٔ َعِبٔس ايرَِّح َة َيِعىٔی ابِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ثَُط َع َِ َحسَّ َٔ إٔبَِراصٔی َس بِ َُّ َح ِت إِٔحَساَْا َُ

ِٕ َتِكٔضَی  ا َتِكٔسُر َعلَی أَ َُ َٕ َؾ ا ـَ ََ ًَِیطٔ ُتِؿٔطُ فٔی َر َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ا کَا ََ ُٕ َو ٌَ َطِعَبا َّی یَِسُخ َحً



 

 

ًَّطُ  ُ ُط ک َُ َٕ َيُؼو ٌِ کَا ُط إَّٔلَّ َقًٔیَّل بَ ًَّ ُ طُ ک َُ َٕ َيُؼو َٕ کَا ُّ فٔی َطِعَبا ا َيُؼو ََ  ٕ ُّ فٔی َطِضر َِ َيُؼو ًَّ  َوَس

 اربامیہ، اوبہملس، انب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ادمح نب دعس نب مکح، یمع، انعف نب سیدی، انب اہد، دمحم نب

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ںیم ےس )ینعی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات 

 

عی

ںیم ےس( امہ راضمؿ اابملرک ںیم وکیئ اخوتؿ رفزہ ااطفر رکیت یھت )ینعی رفزے ںیہن ریتھک یھت( رھپ اس وک اضق 

ےن یک  تلہ ہن  یتل اہیں کت ہک امہ ابعشؿ آاجات افر سج دقر رفزے رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رک

فملس امہ ابعشؿ ںیم ر ےتھ اس دقر یسک دفرسے امہ ںیم رفزے ہن ر ےتھ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارثک امہ 

 ابعشؿ ںیم ہکلب وپرے امہ ابعشؿ ںیم رفزے ر ےتھ ےھت۔

ادمح نب دعس نب مکح، یمع، انعف نب سیدی، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، انب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی  :  رافی

ھا  

 

عی

 ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 میہ رپ رافویں اک االتخػرضحت دمحم نب اربا

     90    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، سؿیإ، عبساہلل بٔ ابويبیس، ابوسًُہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ِٔ عَ  ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َیزٔیَس َقا ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  َة َقا َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ٔٔ أَبٔی َيبٔیٕس َع ِبسٔ اہللٔ بِ

 ُّ َٕ َيُؼو َِ َقاَيِت کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ ٔػَیأّ َرُسو ًُِت أَِخبٔرٔیىٔی َع ٍَ  َسأَِيُت َعائَٔظَة َؾُك َّی َنُكو َحً

 ِِ ٍَ َقِس أَِؾَطَ َوَي َّی َنُكو َّ َوُيِؿٔطُ َحً َٕ إَّٔلَّ  َقِس َػا ُّ َطِعَبا َٕ َيُؼو َٕ کَا ِٔ َطِعَبا َٔ ُّ َطِضّرا أَِنثََر  ِٔ َيُؼو َیهُ

ًَّطُ  ُ َٕ ک ُّ َطِعَبا َٕ َيُؼو  َقًٔیَّل کَا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

 

عی

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبدیبل، اوبہملس ریض اہلل 



 

 

ھا  ےس رضحت ر

 

عی

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں ےک قلعتم درایتف ایک وت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے راھک رکےت ےھت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک اب 

اب آپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے یہ رےھک اجںیئ ےگ افر ااطفر رفامےت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر یہ رکےت اجںیئ ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک ہنیہم ںیم امہ ابعشؿ ےس زایدہ 

رفزے ںیہن ر ےتھ ےھت۔ ہکلب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابعشؿ ےک زایدہ ہصح ںیم ای وپرے ابعشؿ ںیم رفزے 

 ر ےتھ ےھت۔

ھا دمحم نب دبعاہلل نب سی :  رافی

 

عی

 دی، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبدیبل، اوبہملس ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک االتخػ

     91    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، َعاذ بٔ ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ِٔ َیِحٌَی بِ  ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ صَٔظاّ َعاذُ بِ َُ ٍَ أََِْبأََْا  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٕ َقا ٔٔ أَبٔی َنثٔیر

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِِ َیهُ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َي ٔٔ َع َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ثَىٔی أَبُو َس ٕ َحسَّ َِ فٔی َطِضر ًَّ َوَس

ًَّطُ  ُ َٕ ک ُّ َطِعَبا َٕ َيُؼو َٕ کَا ُِٓط فٔی َطِعَبا َٔ ا  َّ َٓةٔ أَِنثََر ٔػَیا ِٔ ايشَّ َٔ 

احسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی ریض ا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسؽ ےک یسک امہ ںیم امہ ابعشؿ ےس زایدہ 

 

عی

اہلل 

 امہ ابعشؿ ےک امتؾ ہنیہم ںیم رفزے ر ےتھ ےھت۔رفزے ںیہن ر ےتھ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

اقحس نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی  :  رافی

ھا  

 

عی

 ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 رضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک االتخػ

     92    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًامیٕ، ابوزاؤز، سؿیإ، َٓؼور، خايس بٔ سعس، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َٕ قَ  امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا أَِح ٔٔ َسِعٕس َع ِٔ َخائٔس بِ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َٓا أَبُو َزاُوَز َع َ ث ٍَ َحسَّ ا

 َٕ ُّ َطِعَبا َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٕ اي  َقاَيِت کَا

ھا  ےس

 

عی

 رفاتی ےہ ہک رضحت ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفسؿ، وصنمر، اخدل نب دعس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابعشؿ ےک ہنیہم ںیم رفزے راھک رکےت ےھت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفسؿ، وصنمر، اخدل نب دعس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک االتخػ

     93    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ اسحل، عبسة، سعیس، قتازة، زرارة بٔ اوفی، سعس بٔ ہظاّ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی



 

 

 عٓٗا

ِٔ أَِخبََرَْا َصاُر  ٔٔ صَٔظإّ َع ِٔ َسِعٔس بِ ٔٔ أَِوفَی َع ِٔ ُزَراَرَة بِ ِٔ َقَتاَزَة َع ِٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َعِبَسَة َع ُٔ إِٔسَحَل َع ُٕ بِ و

ًَٕة َوََّل  ًَُّط فٔی َيِی ُ َٕ ک آ أَ اِيُُقِ َِ ََقَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُِ َرُسو ًَ ًَ  َعائَٔظَة َقاَيِت ََّل أَِع َّ َيِی َّی َقا ّة َحً

 َٕ ا ـَ ََ ََّٔل َقمُّ َغیَِر َر َّ َطِضّرا کَا َبأح َوََّل َػا  ايؼَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ 

 

عی

اہرفؿ نب ااحسؼ ، دبعة، دیعس، اتقدة، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رات ںیم لمکم رقآؿ ہک ھجم وک اس ابت اک )یعطق( ملع ںیہن ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک اکی

رکمی یک التفت رفامیئ وہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک رات ںیم وپری رات ابعدت رفامیئ وہ ای آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک ہنیہم ےک وپرے ےک وپرے رفزے رےھک وہں العفہ امہ راضمؿ اابملرک ےک۔

ھا  اہرفؿ نب اقحس، دبعة، دیعس، اتقدة، :  رافی

 

عی

 زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک االتخػ

     94    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ احُس بٔ ابویوسـ، َحُس بٔ سًُہ، ہظاّ، ابٔ سیریٔ، عبساہلل بٔ طكیل، عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ةَ  َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ انٔیٌّ َقا ِیَسََّلنٔیُّ َُحَّ ـَ ايؼَّ ٔٔ أَبٔی یُوُس َس بِ َُ ُٔ أَِح ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ عَ  أَِخبََرَْا  ٕ َع ِٔ صَٔظاّ

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل ٔ َرُسو ِٔ ٔػَیاّ ٍَ َسأَِيُتَضا َع ِٔ َعائَٔظَة َقا ٔٔ َطكٔیٕل َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٔ َع ٔٔ ٔسیرٔی ًَِیطٔ ابِ َع

 َّ ٍَ َقِس َػا َّی َنُكو ُّ َحً َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو َِ َقاَيِت کَا ًَّ ٍَ َقِس  َوَس َّی َنُكو َوُيِؿٔطُ َحً



 

 

 ُٕ ا ـَ ََ َٕ َر ِٕ یَهُو ََٓة إَّٔلَّ أَ ٔسی َُ ُِِٓذ أَتَی اِي َُ ا  ًَّ ِِ َطِضّرا َتا ِِ َيُؼ  أَِؾَطَ َوَي

ھا  ےس 

 

عی

دمحم نب ادمح نب اوبویفس، دمحم نب ہملس، اشہؾ، انب ریسنی، دبعاہلل نب قیقش، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے ر ےتھ اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک اب آپ یلص اہلل رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

ہیلع فآہل فملس رفزے رےھک اجںیئ ےگ افر ااطفر رفامےت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فزے ںیہن رےھک۔ سج فملس ااطفر رکےت اجںیئ ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک ہنیہم وپرے امہ ےک ر

 فتق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دم ہنی رونرہ فیرفی الےئ نکیل راضمؿ اابملرک ںیم۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب ادمح نب اوبویفس، دمحم نب ہملس، اشہؾ، انب ریسنی، دبعاہلل نب قیقش، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک االتخػ

     95    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، ابٔ حارث، نہُص، عبساہلل بٔ طكیل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َطكٔیأَِخبَرَ  ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٕص َع َُ ِٔ َنِض ُٔ اِيَحارٔٔث َع ٍَ أََِْبأََْا َخائْس َوصَُو ابِ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٕل َْا إِٔس

َهی َقاَيِت ََّل إَّٔلَّ  ُـّ ِّی َػََلَة اي َِ ُيَؼل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ًُِت ئَعائَٔظَة أَکَا ٍَ ُق ِٔ  َقا َٔ ِٕ َیحٔیَئ  أَ

ُت  ُِ ٔ ا َعً ََ ًَُّط َقاَيِت ََّل  ُ ُّ َطِضّرا ک َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٌِ کَا ًُِت َص ػٔيبٔطٔ ُق َّ َطِضّرا ََ  َػا

َضی ئَشبٔیًٔطٔ  ََ َّی  ِٓطُ َحً َٔ  َّ َّی َيُؼو َٕ َوََّل أَِؾَطَ َحً ا ـَ ََ ُط إَّٔلَّ َر ًَّ ُ  ک

،، دبعاہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اامسلیع نب

 س
کم

 وعسمد، اخدل، انب احرث، 

ھا  ےس رعض ایک ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اچتش ڑپاھ رکےت 

 

عی

اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رہ فیرفی الےت )ینعی رفس ےس ےھت؟ اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن نکیل سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اب



 

 

فاسپ فیرفی الےت( ںیم ےن رعض ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک امہ ےک وپرے رفزے 

ر ےتھ؟ ںیہن نکیل راضمؿ اابملرک ےک افر ہن یسک امہ ںیم وپرے ہنیہم کت رفزے ااطفر رکےت۔ ینعی اکی رفزہ 

 آہل فملس یک فافت وہیئگ۔یھب ےن رںیھک یتح ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

،، دبعاہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع :  رافی

 س
کم

 اامسلیع نب وعسمد، اخدل، انب احرث، 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 التخػرضحت دمحم نب اربامیہ رپ رافویں اک ا

     96    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابواطعث، یزیس، ابٔ زریع، جریری، عبساہلل بٔ طكیل :  راوی

 ٔ ٔٔ َطك ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٓا اِيُحَریِرٔیُّ َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا ِٔ َیزٔیَس َوصَُو ابِ ًُِت یٕل َقاأَِخبََرَْا أَبُو اِْلَِطَعٔث َع ٍَ ُق

ِٕ َیحٔی َهی َقاَيِت ََّل إَّٔلَّ أَ ُـّ ِّی َػََلَة اي َِ ُيَؼل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ػٔيبٔطٔ ئَعائَٔظَة أَکَا ََ  ِٔ َٔ َئ 

ا ـَ ََ ّْ ٔسَوی َر ِعًُو ََ  ّْ َِ َيُط َػِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٌِ کَا ًُِت َص َّ ُق ِٕ َػا ٔ َٕ َقاَيِت َواہللٔ إ

ِٓطُ  َٔ  َّ َّی َيُؼو َضی ئَوِجضٔطٔ َوََّل أَِؾَطَ َحً ََ َّی  َٕ َحً ا ـَ ََ ا ٔسَوی َر َّ ِعًُو ََ  َطِضّرا 

اوباثعش، سیدی، انب زرعی، رجریی، دبعاہلل نب قیقش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس 

 فآہل فملس امنز اچتش ڑپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن۔ نکیل رعض ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

سج فتق رفس ےس فاسپ فیرفی الےت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

ملس ےن وکیئ رفزہ رقمر وہات اھت العفہ راضمؿ اابملرک ےک؟ اوہنں ےن رفامای دخا یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

یسک رقمرہ ہنیہم ےک رفزے ںیہن رےھک العفہ راضمؿ اابملرک ےک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

فافت وہیئگ افر ہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزہ ااطفر رفامای یسک امہ ںیم ہکلب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

 رہ اکی ہنیہم ںیم رفزہ راھک۔

 اثعش، سیدی، انب زرعی، رجریی، دبعاہلل نب قیقشاوب :  رافی

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

  

 اس دحثی ںیم اخدل نب دعماؿ ےک قلعتم االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی ںیم اخدل نب دعماؿ ےک قلعتم االتخػ

     97    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ، بكیة، بحیر، خايس، جبیر بٔ نؿیر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٕ َرجُ  ٕ أَ ٔٔ نَُؿیِر ٔ بِ ِٔ ُجَبیِر ِٔ َخائٕس َع َٓا بَٔحیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ِٔ َبكٔیَّ َٕ َع ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ َ أَِخبََرنٔی َع ٍَ َعائَٔظَة َّل َسأ

ُط َوَیَتََّحَّ  ًَّ ُ َٕ ک ُّ َطِعَبا َٕ َيُؼو َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ٔ َؾَكاَيِت إ َیاّ ِٔ ايؼِّ َّ َع ی ٔػَیا

َٓیِٔن َواِيَدُٔیٔص  ِ  أَّلث

، ریحب، اخدل، ریبج نب ریفن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش 

 

 قی ة
ےن رضحت اعہشئ دصہقی رمعف نب امثعؿ، ث

ھا  ےس رفزفں ےک قلعتم درایتف رفامای وت اوہنں ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وپرے 

 

عی

ریض اہلل 

امہ ابعشؿ ںیم رفزے ر ےتھ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریپ افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے اک ایخؽ 

 رفامےت ےھت۔

، ریحب، اخدل، ریبج نب ریفن ریض اہلل ہنعرمعف نب امثعؿ،  :  رافی

 

 قی ة
 ث

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی ںیم اخدل نب دعماؿ ےک قلعتم االتخػ

     98    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبساہلل بٔ زاؤز، ثور، خايس بٔ َعسإ، ربیعة جرشی، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِعَس  ََ  ٔٔ ِٔ َخائٔس بِ َٓا ثَِوْر َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َزاُوَز َقا َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ َربٔیَعَة أَِخبََرَْا َع َٕ َع ا

َٕ َویََتََّحَّ اِيحُ  ا ـَ ََ َٕ َوَر ُّ َطِعَبا َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت کَا ی َرٔشیِّ َع

َٓیِٔن َواِيَدُٔیَص  ِ  أَّلث

 رجیش، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 

 ی عة
 رمعف نب یلع، دبعاہلل نب داؤد، وثر، اخدل نب دعماؿ، رب

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ ابعشؿ افر امہ راضمؿ اابملرک ےک ہنیہم اک رفزہ ر ےتھ ےھت افر آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایخؽ رفامےت ےھت ریپ افر رعمجات ےک دؿ اک۔

 رجیش، اعہشئ دصہقی ریض :  رافی

 

 ی عة
  اہلل ہنعرمعف نب یلع، دبعاہلل نب داؤد، وثر، اخدل نب دعماؿ، رب

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

  

 کش ےک دؿ اک رفزہ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 کش ےک دؿ اک رفزہ

     99    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوخايس، عُرو بٔ قیص، ابواسحل، حرضت ػًہ رضی اہلل عبساہلل بٔ سعیس اَّلطخ، :  راوی



 

 

ًَةَ  ِٔ ٔػ ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٔٔ َقِیٕص َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٔ أَبٔی َخائٕس َع ُٔ َسٔعیٕس اِْلََطخُّ َع َّٓا أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ٍَ ُن  َقا

 َٓ َ ٍَ کًُُوا َؾت ٕة َؾَكا ِؼًٔیَّ ََ ُتَٔی بَٔظاةٕ  إر َؾأ َُّ َِٓس َع ٔ َّ ع َّ اِيَیِو ِٔ َػا ََ اْر  َُّ ٍَ َع ِْ َؾَكا ٔ ِّی َػائ ٔن ٍَ إ ی َبِعُف اِيَكِؤّ َقا هَّ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٔ َػل َُّ ؾٔیطٔ َؾَكِس َعَصی أَبَا اِيَكأس  ائَِّذی يَُظ

ہک رضحت امعر  دبع اہلل نب دیعس االجش، اوباخدل، رمعف نب سیق، اوب ااحسؼ ، رضحت ہلص ریض اہلل ایبؿ رکےت ںیہ

ریض اہلل ہنع ےک اسھت ےھت ہک اکی ینھب وہیئ رکبی الیئ یئگ۔ امعر ریض اہلل ہنع ےن رفامای اھک ھچک رضحات ےھچیپ 

ٹہ ےئگ افر ےنہک ےگل ہک مہ ےن رفزہ راھک وہا ےہ۔ ایس رپ امعر ریض اہلل ےن رفامای سج ےن کش فاےل دؿ رفزہ 

 ہل فملس اک )لمع ابمرک( یک انرفامین یک۔راھک اس ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآ

 دبعاہلل نب دیعس االجش، اوباخدل، رمعف نب سیق، اوباقحس، رضحت ہلص ریض اہلل :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 کش ےک دؿ اک رفزہ
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قتيبہ، ابٔ ابوعسی، ابویوْص، سُاک رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ َیں حرضت عْکَہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

 ٍَ إک َقا َُ ِٔ ٔس ِٔ أَبٔی یُوَُْص َع ُٔ أَبٔی َعٔسٓیٕ َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقِس  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َة فٔی یَِوّ ََ ًُِت َعلَی عِْٔکٔ َزَخ

 ِّ ٔن ًُِت إ َِّ َؾُك ٍَ لٔی َصًُ ا َؾَكا ّٓ َ ٌُ ُخِبزّا َوَبِكَّل َوَيب ُ َٕ َوصَُو َیأِک ِٔ َطِعَبا َٔ  ِّ َٕ صَُو أَ ا ـَ ََ ِٔ َر َٔ  ٌَ ٔ ٍَ أُِطک ِْ َقا ٔ ی َػائ

رََّتیِٔن  ََ َٕ اہللٔ  ًُِت ُسِبَحا َّٕ ُق ـَ بٔاہللٔ َيُتِؿٔطَ ًَ ًُِت صَأت َوَح ُت ُق َِ ـُ ََّل َيِشَتِثىٔی َتَكسَّ ٔ ا َرأَیُِتطُ َیِحً َُّ ًَ َؾ

وا ئرُ  َُ َِ ُػو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َٔ َعبَّإض َيُكو ٍَ َسُِٔعُت ابِ َِٓسَک َقا ٔ ا ع ََ  َٕ ِؤَیتٔطٔ اِْل

ِِ َو  َٓهُ ٍَ بَِي ِٕ َحا ٔ وا ئرُِؤیَتٔطٔ َؾإ َٕ َوََّل َتِشَتِكبًُٔوا َوأَِؾٔطُ َة َطِعَبا َة عٔسَّ ْة َؾأَِنًُُٔوا اِئعسَّ َُ ًِ َُٓط َسَحابَْة أَِو ُه بَِي



 

 

 َٕ ِٔ َطِعَبا َٔ َٕ بَٔیِوّٕ  ا ـَ ََ ِضَر اِستِٔكَباَّّل َوََّل َتٔؼًُوا َر  ايظَّ

 یک دختم ہبیتق، انب اوبدعی، اوبویسن، امسک ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع

ںیم کش فاےل دؿ احرض وہا ینعی اس رفز کش اھت ہک آج راضمؿ اابملرک ےہ ای ابعشؿ ےہ۔ رضحت رکعہم ریض 

اہلل ہنع اس فتق رفیٹ افر زبسی اھک رےہ ےھت اوہنں ےن رفامای آاجؤ۔ ںیم ےن رعض ایک ریما رفزہ ےہ۔ اوہنں 

رمہبت اہک ۔ سج فتق ںیم ےن داھکی ہک فہ مسق وت )لسلسم(  ےن اہلل یک مسق اھکیئ ہک م رفزہ وت ڑ دف ےگ۔ ںیم ےن دف

اھک رےہ ںیہ نکیل مسق ےک اسھت ااشنء اہلل ںیہن ےتہک۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اہمترے اپس وج ھچک ےہ فہ الؤ۔ اوہنں 

ےن رفامای ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس انس ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

امےت ےھت م ولگ اچدن دھکی رک رفزہ روھک افر اچدن دھکی رک ااطفر رکف۔ ارگ م ولوگں ےک افر اچدن ےک درنایؿ ابدؽ رف

آاجےئ )ینعی وممس اربآولد وہ اجےئ( ای ادن ریھا وہ اجےئ )سج یک فہج ےس اچدن رظن ےن آےئ( وت م ولگ امہ 

ےس ےلہپ رفزے ہن روھک افر ہن یہ م ولگ راضمؿ  ابعشؿ ےک سیت رفزے وپرے رکول افر امہ راضمؿ اابملرک

 اابملرک وک ابعشؿ ےک اسھت اشلم رکف۔

 ہبیتق، انب اوبدعی، اوبویسن، امسک ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 کش ےک دؿ سک ےک ےیل رفزہ رانھک درتس ےہ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 کش ےک دؿ سک ےک ےیل رفزہ رانھک درتس ےہ؟
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اوزاعی و ابٔ  عبسايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث بٔ سعس، وہ اپٓے وايس سے، جسی، طعیب بٔ اسحل، :  راوی

 ابوْعوبة، یحٌی بٔ ابی نثیر، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ



 

 

ٍَ أَِخبََرنٔی ُط  ی َقا ِٔ َجسِّ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبٔی َع ٔٔ َسِعٕس َقا ًَِّیٔث بِ ٔٔ اي ُٔ ُطَعِیٔب بِ َٔ بِ ٔ ً َُ ُٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اِي َعِیُب بِ

ُٔ أَبٔی َْعُ  ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َوابِ ٍٔ اہللٔ إِٔسَحَل َع ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ٕ َع ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ِٔ یَِحٌَی بِ وبََة َع

 ٌْ َٓیِٔن إَّٔلَّ َرُج ِ ٕ أَِو اث ِضَر بَٔیِوّ وا ايظَّ َُ ٍُ أَََّل ََّل َتَكسَّ َٕ َيُكو َُّط کَا َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ا  َػل َّ ُّ ٔػَیا َٕ َيُؼو کَا

 ًِ طُ َؾ ُِ  َیُؼ

، ییحی نب 

 

ة
ب 
دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، فہ اےنپ فادل ےس، دجی، بیعش نب ااحسؼ ، افزایع ف انب اوبرعف

ایب ریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد 

ےس اکی ای دف دؿ لبق نکیل فہ صخش وج ہک ہشیمہ اس دؿ رفزہ  رفامےت ےھت م ولگ رفزے ہن روھک راضمؿ اابملرک

 راھک رکات اھت فہ صخش )ارگ اعدت ےہ وت( رفزہ رھک ےل۔

،  :  رافی

 

ة
ب 
دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، فہ اےنپ فادل ےس، دجی، بیعش نب اقحس، افزایع ف انب اوبرعف

 ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  وغشمؽ رےہ؟وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم
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َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، خايس، ابٔ ابوہَلٍ، ابٔ طہاب، سعیس بٔ  :  راوی

 َشیب رضی اہلل عٓہ

ِٔ ُطَعِیٕب  ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍٕ أَِخبََرَْا  ٔٔ أَبٔی صََٔل ِٔ ابِ ٍَ أََِْبأََْا َخائْس َع ًَِّیٔث َقا ِٔ اي َع



 

 

 ََ َّ َر ِٔ َقا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َُُشیَّٔب َع ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیسٔ بِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َٕ َع ا ـَ

 ِ ِٔ َذْ َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيطُ  َُ  بٔطٔ إٔی

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، انب اہشب، دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش امہ راضمؿ اابملرک ںیم رات 

 ےیئ اجںیئ ےگ۔ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ وت اس ےک امتؾ انگہ اعمػ رک د

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، انب اہشب، دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟وج صخش راضمؿ اابملر
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َحُس بٔ جبًة، َعافی، َوسی، اسحل بٔ راطس، زہری، ْعوة بٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓٗا

ٍَ حَ  َة َقا ًَ ُٔ َجَب ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ٔٔ َرأطٕس َع ِٔ إِٔسَحَل بِ وَسی َع َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َُُعافَی َقا َٓا اِي َ ث سَّ

 َّٕ َِ أَِخبََرِتُط أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َّٕ َعائَٔظَة َزِوَد اي ٔ أَ ُٔ ايزُّبَیِر َوةُ بِ َّی اہللُ أَِخبََرنٔی ُْعِ ٍَ اہللٔ َػل َرُسو

 ًَ ٍُ َع ٕ ؾٔیطٔ َؾَیُكو ر َِ ةٔ أَ َُ ِِ بَٔعزٔی َرصُ َُ ِ ِٕ َیأ ٔ أَ ِٔ غَیِر َٔ  َٕ ا ـَ ََ ٔ َر َّٓاَض فٔی قَٔیاّ َٕ یَُرغُِّب اي َِ کَا ًَّ َّ ِیطٔ َوَس ِٔ َقا ََ  

ِٔ َذِْبٔطٔ  َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط  َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ  َر

، اعمیف، ومیس، ااحسؼ نب رادش، ز

 

 ی لة
ھا  ےس رفاتی ےہ دمحم نب ذ

 

عی

رہی، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک راضمؿ اابملرک ںیم ابعدت رکےن یک نیقلت رفامےت ےھت نکیل 

دشت ےس یسک اکؾ اک مکح ںیہن رفامےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت وج صخش راضمؿ اابلرک 



 

 

 

ہ

یک راوتں ںیم ڑھکا وہ )رتافحی ڑپےھ( اامیؿ ےک اسھت ارج ف وثاب ےک فاےطس وت اس ےک امتؾ انگہ اعمػ رک دی 

 اجںیئ ےگ۔

ھا  :  رافی

 

عی

، اعمیف، ومیس، اقحس نب رادش، زرہی، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 ی لة
 دمحم نب ذ

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟
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ص، زہری، ْعوة بٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ رضی زْیا بٔ یحٌی، اسحل، عبساہلل بٔ حارث، یوْ :  راوی

 اہلل عٓٗا

ِٔ یُوَُْص  ُٔ اِيَحارٔٔث َع ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ بِ ٍَ أََِْبأََْا إِٔسَحُل َقا ُٔ َیِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ ِٔ أَِخبََرَْا َز اِْلَیِلٔیِّ َع

َّٕ عَ  ٔ أَ ُٔ ايزُّبَیِر َوةُ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی ُْعِ َد فٔی ايزُّصِرٔیِّ َقا َِ رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ائَٔظَة أَِخبَرَِتُط أَ

 ٔ ِِ فٔی ق َٕ یَُرغِّبُُض َّٓأض َوَساَم اِيَحٔسیَث َوؾٔیطٔ َقاَيِت َؾکَا َّی بٔاي ِشحٔٔس َؾَؼل َُ ِّی فٔی اِي ٌٔ ُيَؼل ِی ًَّ ٔ َجِؤف اي َیاّ

َرصُ  َُ ِ ِٕ َیأ ٔ أَ ِٔ َغیِر َٔ  َٕ ا ـَ ََ َّ َر ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط  َُ َة اِيَكِسرٔ إٔی ًَ َّ َيِی ِٔ َقا ََ  ٍُ ٕة َوَيُكو َُ ِِ بَٔعزٔی

 ََ ٔ رُ َعلَی َذي َِ َ َِ َواِْل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّی َرُسو ٍَ َؾُتُوف ِٔ َذِْبٔطٔ َقا َٔ 

ھا  ےس رفاتی زرکای نب ییحی، ااحسؼ ، دبعاہلل نب احرث، ویسن

 

عی

، زرہی، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک فتق دجسم ںیم امنز ڑپےنھ ےک فاےطس ابرہ فیرفی الےئ رھپ 

ہشئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپاھیئ افر اکی دحثی ںیم لقن ایک افر اہیں کت ایبؿ ایک ہک رضحت اع

ھا  ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک رتبغ دالےت ےھت راضمؿ اابملرک یک راوتں 

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

ںیم ڑھکے وہےن یک )امنز رتافحی ڑپےنھ ےئلیک( نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دشت ےس مکح ںیہن رفامےت 



 

 

 ق  دقر ںیم ڑھکا وہ اامیؿ ےک اسھت )ینعی اامیؿ افر ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک وج صخش

نیقی ےک اسھت ابعدت رکے اچےہ ھٹیب رک ای یسک یھب رطح( ارج ف وثاب ےئلیک وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دےیئ 

 اجںیئ ےگ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فافت اپیئ افر ایس رطہقی ےس مکح دای۔

ھا  زرکای :  رافی

 

عی

  نب ییحی، اقحس، دبعاہلل نب احرث، ویسن، زرہی، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات 

     105    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ربیع بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع

َِ َيكُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا ٔٔ أَ َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة بِ َُ ًَ َٕ َس ا ـَ ََ ٍُ فٔی َر و

 ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط  َُ ُط إٔی ََ ِٔ َقا ِٔ َذِْبٔطٔ ََ َٔ  َّ  ا َتَكسَّ

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ اابملرک ےک 

ےک اسھت اس امہ ںیم ڑھکا وہا وت اس ےک اےلگ ےلھچپ انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ  قلعتم رفامےت ےھت ہک وج صخش اامیؿ

 ےگ۔

 رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

     106    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ضی اہلل َحُس بٔ خايس، بَش بٔ طعیب، وہ اپٓے وايس سے، زہری، ْعوة بٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ ر :  راوی

 عٓٗا

ٍَ أَِخبََرنٔی ُْعِ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ِٔ أَبٔیطٔ َع ُٔ ُطَعِیٕب َع َٓا بَِٔشُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔ أَِخبََرنٔی  ُٔ ايزُّبَیِر َوةُ بِ

 ِٔ َٔ َد  َِ رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َّٕ َعائَٔظَة أَِخبََرِتُط أَ ِشحٔسٔ  أَ َُ َّی فٔی اِي ٌٔ َؾَؼل ِی ًَّ َجِؤف اي

 َٕ ا ـَ ََ ِِ فٔی قَٔیأّ َر َِ یَُرغِّبُُض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ ؾٔیطٔ َوکَا ِٕ َوَساَم اِيَحسٔیَث َوَقا ٔ أَ ِٔ غَیِر َٔ  

 َٕ ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َقا ََ  ٍُ ٕ ؾٔیطٔ َؾَیُكو ر َِ ةٔ أَ َُ ِِ بَٔعزٔی َرصُ َُ ِ ِٔ َذِْبٔطٔ  َیأ َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط  َُ  إٔی

ھا  ےس رفاتی ےہ 

 

عی

دمحم نب اخدل، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےتی ےھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک راضمؿ اابملرک ںیم ابعدت رکےن یک رتبغ د

نکیل یتخس ےک اسھت مکح ںیہن رفامای رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وج صخش راضمؿ 

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 اابملرک ںیم اامیؿ ےک اسھت ڑھکا وہا ارج ف وثاب ےک ےیل وت اس ےک اےلگ ےلھچپ انگہ اعمػ رک دی 

ھا  دمحم نب اخدل، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس :  رافی

 

عی

 ، زرہی، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

     107    حسیث                               زوّجًس   :  جًس



 

 

َحُس بٔ خايس، بَش بٔ طعیب، وہ اپٓے وايس سے، زہری، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٔ ايزُّصِرٔیِّ  ِٔ أَبٔیطٔ َع ُٔ ُطَعِیٕب َع َٓا بَِٔشُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  َة بِ َُ ًَ َٓا أَبُو َس َ ث ٍَ َحسَّ َقا

 َٕ ا ـَ ََ ٍُ ئَر َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا ٔٔ أَ َُ طُ َعِبٔس ايرَِّح ََ ِٔ َقا ََ  

ِٔ َذِْبٔطٔ  َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيطُ  َُ  إٔی

 نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی دمحم نب اخدل، رشب

ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ اابملرک 

 اےلگ انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ۔ےک ےیل اراشد رفامےت ےھت وج صخش ارج فوثاب ےک فاےطس ڑھکا وہا وت اس ےک 

 دمحم نب اخدل، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟وج

     108    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوزاؤز، يعكوب بٔ ابراہیِ، وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٕ أَبَا أَِخبََرَْا أَبُو َزا ٔٔ ٔطَضإب أَ ِٔ ابِ ِٔ َػائٕح َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا َيِعُكوُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُوَز َقا

 َٕ ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َقا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا َة أَِخبََرُظ أَ َُ ًَ اّْا  َس َُ إٔی

ِٔ َذِْبٔطٔ َوا َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ  ِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط 

اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 



 

 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ اامیؿ ےک اسھت ارج ف وثاب ےک ےیل امہ 

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 راضمؿ ںیم ڑھکا وہ )ینعی ابعدت رکے امنز رتافحی ادا رکے( وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

     109    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رہ رضی اہلل عٓہْوح بٔ حبیب، عبسايرزام، َعُر، زہری، ابوسًُہ، ابوہری :  راوی

ِٔ أَبٔی َس  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َحبٔیٕب َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَِخبََرَْا ُْوُح بِ َة َع َُ ًَ

َِ یَُرغُِّب فٔی قَٔیأّ َر  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا ِٔ َقا ََ  ٍَ ٕة َقا َُ ِِ بَٔعزٔی َرصُ َُ ِ ِٕ َیأ ٔ أَ ِٔ َغیِر َٔ  َٕ ا ـَ ََ

ِٔ َذِْبٔطٔ  َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط  َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َر  َقا

ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

فملس راضمؿ اابملرک ںیم ڑھکے وہےن یک )ینعی رتافحی افر ابعدت یک( رتبیغ رفامای رکےت  یلص اہلل ہیلع فآہل

ےھت نکیل یتخس ےک اسھت مکح ںیہن رفامےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ 

 اجںیئ ےگ۔اابملرک ںیم اامیؿ ےک اسھت ڑھکا وہا ارج ف وثاب ےک فاےطس وت اس ےک اےلگ انگہ اعم

ہ

 ػ رک دی 

 ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

  افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک

     110    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی ايہ عٓہ :  راوی

ٔٔ َعِبٔس ايرَّحِ  ِیسٔ بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ َّی أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ٔٔ َع َُ

ِٔ ذَِْبٔطٔ  َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط  َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َقا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

ت روسؽ رکمی یلص ہبیتق، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضح

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابملرک ےک رفزے رےھک اامیؿ ےک اسھت ارج ف وثاب ےک 

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 فاےطس وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 ہبیتق، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

     111    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ سًُہ،  :  راوی

یِ  َُ ِٔ حُ ُٔ ٔطَضإب َع ثَىٔی ابِ ٍَ َحسَّ َٕ َقا ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ُٔ اِيَكأس َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ٔس بِ

ٍَ ا َّٕ َرُسو َ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أ ٔٔ َع َُ اّْا َواِحتَٔشابّا َعِبٔس ايرَِّح َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َقا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ہللٔ َػل

ِٔ َذِْبٔطٔ  َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ  غرُٔفَ َيُط 



 

 

دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابلرک یک راوتں ںیم )ارج ف وثاب یک تین  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 ےس( اامیؿ ےک اسھت ڑھکا وہا وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

     112    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُاعیٌ، عبساہلل بٔ َحُس بٔ اسُاء، حویریة، َايَ، زہری، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ َحُس بٔ اس :  راوی

 و حُیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ٔ َٓا ُجَویِر َ ث ٍَ َحسَّ اَئ َقا َُ ٔٔ أَِس ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌَ َقا ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ اأَِخبََرنٔی  ََ  ِٔ َٕ یَُة َع ٔ ي

ِٔ أَبٔی صَُریَِرةَ  ٔٔ َع َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح ِیُس بِ َُ ٔٔ َوحُ َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ٍَ ايزُّصِرٔیُّ أَِخبََرنٔی أَبُو َس ٍَ اہللٔ َقا َّٕ َرُسو  أَ

ا تَ  ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيطُ  َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َقا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٔ َذِْبٔطٔ َػل َٔ  َّ  َكسَّ

، امکل، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح ف دیمح نب دبعارلنمح، 

 

ة
ب 
دمحم نب اامسلیع، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء، وحری

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش 

 اجںیئ راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم اامی

ہ

ؿ ےک اسھت وثاب ےک فاےطس ڑھکا وہ وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 (ےگ۔ )اس ہگج رماد ابعدت ےہ

، امکل، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح ف دیمح نب  :  رافی

 

ة
ب 
دمحم نب اامسلیع، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء، وحری



 

 

 دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

     113    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عبساہلل بٔ یزیس، سؿیإ، زہری، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہقتيبہ و َحُس  :  راوی

ِٔ أَبٔی  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٔٔ َیزٔیَس َقاََّل َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َو َة َع َُ ًَ َس

ًَیِ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ًَِیطٔ َع َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َٕ َوفٔی َحسٔیٔث ُقتَِيَبَة أَ ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َػا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ طٔ َوَس

َّ َيیِ  ِٔ َقا ََ ِٔ َذِْبٔطٔ َو َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيطُ  َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َطِضَر َر ِٔ َقا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًََة اِيَكِسرٔ َوَس

اّْا َُ ِٔ َذِْبٔطٔ  إٔی َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ  َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيطُ 

ہبیتق ف دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

رکے( رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم ڑھکا وہ )ینعی ابعدت 

 اجںیئ ےگ۔ افر وج صخش )ق ( دقر یک رات ںیم ڑھکا وہ ینعی ابعدت رکے 

ہ

وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 وثاب افر اامیؿ ےک اسھت وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 ہبیتق ف دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

     114    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ ,سؿیإ، زہری، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٓٔيیَّ  َّٕ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ًَِیطٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّی اہللُ َع  َػل

اّْا َوا َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َػا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ِٔ َذِْبٔطٔ َوَس َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ  ِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيطُ 

ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل , ہبیتق

فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم ڑھکا وہ )ینعی ابعدت رکے( وت اس ےک اےلگ انگہ 

 اجںیئ ےگ۔ افر وج صخش )ق ( دقر یک رات ںیم ڑھکا وہ ینعی ابعدت رکے وثاب افر اامیؿ ےک اعمػ رک

ہ

 دی 

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 اسھت وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 ہبیتق ,ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

     115    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہاسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی  :  راوی

ِٔ أَبٔی صَُریَِرةَ  َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍُ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٍَ َرُسو ٍَ َقا َقا

 ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيطُ  َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٔ َذِْبٔطٔ اہللٔ َػل َٔ  َّ  ا َتَكسَّ



 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم ڑھکا وہ )ینعی ابعدت رکے( وت اس ےک 

 اجںیئ ےگ

ہ

۔ افر وج صخش )ق ( دقر یک رات ںیم ڑھکا وہ ینعی ابعدت رکے وثاب افر اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 اامیؿ ےک اسھت وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم دؿ ںیم رفزہ رےھک افر رات ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ؟

     116    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضی اہلل عٓہعلی بٔ َِٓذر، ابٔ ؾـیٌ، یحٌی بٔ سعیس، ابو سًُہ، ابوہریرہ ر :  راوی

ةَ  َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ِی ـَ ُٔ ُؾ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِِٓٔذرٔ َقا ُُ ُٔ اِي ِٔ أَبٔی صَُریِرََة أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ  َع

ـَ  ََ َّ َر ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٓطُ َقا ا َرضَٔی اہللُ َع ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيطُ  َُ َٕ إٔی ا

ِٔ َذِْبٔطٔ  َٔ  َّ  َتَكسَّ

یلع نب ذنمر، انب لیضف، ییحی نب دیعس، اوب ہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

دت رکے( وت اس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم ڑھکا وہ )ینعی ابع

 اجںیئ ےگ۔ افر وج صخش )ق ( دقر یک رات ںیم ڑھکا وہ ینعی ابعدت رکے وثاب 

ہ

ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 افر اامیؿ ےک اسھت وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 یلع نب ذنمر، انب لیضف، ییحی نب دیعس، اوب ہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت انب ایب ریثک افر رضن نب ابیشؿ رپ رافویں اک االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اک االتخػزری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت انب ایب ریثک افر رضن نب ابیشؿ رپ رافویں 

     117    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساَّلعلی، َحُس بٔ ہظاّ، ابواطعث، خايس، ہظاّ، یحٌی بٔ ابی نثیر، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

 عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َو ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرنٔی  َٓا َخائْس َقا َ ث ًَِّؿُى َيطُ َقايُوا َحسَّ ٕ َوأَبُو اِْلَِطَعٔث َواي صَٔظاّ

ثَىٔی أَبُو صَُریِرَ  ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ٕ َع ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ِٔ َیِحٌَی بِ ّْ َع َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َّٕ َرُسو َة أَ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ِٔ اہللٔ َػل ََ ِٔ َذِْبٔطٔ َو َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط  َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َقا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ َس

ِٔ َذِْبٔطٔ  َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط  َُ ًََة اِيَكِسرٔ إٔی َّ َيِی  َقا

 ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض دمحم نب دبعاالیلع، دمحم نب اشہؾ، اوباثعش، اخدل، اشہؾ، ییحی نب

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابملرک 

 اجںیئ ےگ۔ افر وج صخش )ق ( 

ہ

یک راوتں ںیم ڑھکا وہ )ینعی ابعدت رکے( وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 اجںیئ دقر یک رات ںیم

ہ

 ڑھکا وہ ینعی ابعدت رکے وثاب افر اامیؿ ےک اسھت وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 ےگ۔

دمحم نب دبعاالیلع، دمحم نب اشہؾ، اوباثعش، اخدل، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت انب ایب ریثک افر رضن نب ابیشؿ رپ رافویں اک االتخػ

     118    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سَلّ، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ َحُوز بٔ خايس، َروإ، َعاویہ بٔ :  راوی

 ِٔ ٕ َع ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ِٔ یَِحٌَی بِ ّٕ َع ُٔ َسَلَّ َعاؤیَُة بِ َُ َٕ أََِْبأََْا  رَِوا ََ  ِٔ ُٔ َخائٕس َع ُُوزُ بِ ِح ََ ِٔ أَِخبََرنٔی  َة َع َُ ًَ أَبٔی َس

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ا أَبٔی صَُریَِرَة َقا ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيُط  َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َطِضَر َر ِٔ َقا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ِٔ َذِْبٔطٔ  َٔ  َّ ا َتَكسَّ ََ اّْا َواِحتَٔشابّا غرُٔفَ َيطُ  َُ َة اِيَكِسرٔ إٔی ًَ َّ َيِی ِٔ َقا ََ ِٔ َذِْبٔطٔ َو َٔ  َّ  َتَكسَّ

اوبریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ومحمد نب اخدل، رمفاؿ، اعمفہی نب السؾ، ییحی نب

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش رفزے رےھک افر وج صخش ڑھکا وہ ابعدت 

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 رکے امہ راضمؿ ںیم وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی 

 ؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعومحمد نب اخدل، رمفاؿ، اعمفہی نب الس :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت انب ایب ریثک افر رضن نب ابیشؿ رپ رافویں اک االتخػ

     119    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ؾـٌ بٔ زنین، نِص بٔ علی، نرض بٔ طيبإ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ حَ  ُٔ َعلٓٔیٕ َقا َٓا َنِِصُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ زَُنیِٕن َقا ٌُ بِ ـِ َٓا اِيَؿ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّٓرِضُ سَّ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ثَىٔی اي



 

 

ٌٔ َطِیٕئ َسُِٔعَتُط یُِِذ  ـَ ثِىٔی بٔأَِؾ ٍَ َيُط َحسِّ ٔٔ َؾَكا َُ َٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ َُّط َيقَٔی أَبَا َس َٕ أَْ ُٔ َطِيَبا ٔ بِ ُ فٔی َطِضر َْ

ٍٔ اہللٔ  ِٔ َرُسو ُٔ َعِوٕف َع ٔٔ بِ َُ ثَىٔی َعِبُس ايرَِّح َة َحسَّ َُ ًَ ٍَ أَبُو َس َٕ َؾَكا ا ـَ ََ َ َر َْ َّطُ َذ َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

ِٔ ذُُْوبٔطٔ َنیَ  َٔ َد  اّْا َواِحتَٔشابّا رَخَ َُ َٕ إٔی ا ـَ ََ َّ َر ِٔ َقا ََ  ٍَ ُضورٔ َوَقا ًَُط َعلَی ايظُّ َـّ َٕ َؾَؿ ا ـَ ََ ِؤّ َطِضَر َر

َواُب أَ  ٔٔ صََِذا َخَلأْ َوايؼَّ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ُط َقا َُّ ُ ِٔ أَبٔی صَُریَِرةَ َوَيَسِتُط أ َة َع َُ ًَ  بُو َس

ااحسؼ نب اربامیہ، لضف نب دنیک، رصن نب یلع، رضن نب ابیشؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس اکی دؿ الماقت رفامیئ افر اؿ ےس اہک ہک م ولگ ھجم ےس راضمؿ یک بس 

ینس وہ۔ رضحت اوبہملس ےن رفامای ہک ھجم ےس رضحت دبعارلنمح نب وعػ ےس دمعہ تلیضف ایبؿ رکف وج ہک م ےن 

ےن دحثی رشفی ایبؿ رفامیئ اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

ں رپ تلیضف فآہل فملس ےن راضمؿ اابملرک اک ذترکہ رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس امہ وک امتؾ ونیہم

دی رھپ اراشد رفامای ہک وج صخش امہ راضمؿ ںیم اامیؿ ےک اسھت ڑھکا وہ رک ارج ف وثاب ےک فاےطس وت فہ صخش انگوہں 

ےس اس رطہقی ےس ااسی ےلک اگ ہک ےسیج اس دؿ ہک سج دؿ فہ صخش ادیا وہا اھت۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک ہی رفاتی 

ح اس رطہقی ےس ےہ 

ح
صی 

 ہک رضحت اوبہملس ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےس انس ےہ۔طلغ ےہ افر 

 اقحس نب اربامیہ، لضف نب دنیک، رصن نب یلع، رضن نب ابیشؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی رشفی ںیم رضحت انب ایب ریثک افر رضن نب ابیشؿ رپ رافویں اک االتخػ زری رظن

     120    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، نرض بٔ طُیٌ، قاسِ بٔ ؾـٌ، نرض بٔ طيبإ :  راوی

 َّٓ ٍَ أََِْبأََْا اي َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌٔ َقا ـِ ُٔ اِيَؿ ُِ بِ ٍَ أََِْبأََْا اِيَكأس ٌٕ َقا ِی َُ ُٔ ُط رِضُ بِ



 

 

اّْا َواِحتَٔشابّا َُ طُ إٔی ََ طُ َوَقا ََ ِٔ َػا ََ  ٍَ ًَطُ َوَقا َِٔث  َ َْ َة َؾَِذ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َٕ َع ُٔ َطِيَبا َّٓرِضُ بِ  اي

ےس رمفی دفرسی رفاتی ںیم یھب ایس رطہقی  ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، اقمس نب لضف، رضن نب ابیشؿ

 ےس ےہ نکیل اس ںیم ےہ وج صخش رفزے رےھک افر امہ راضمؿ ںیم ڑھکا وہ اامیؿ ےک اسھت ارج فوثاب ےئلیک۔

 اقحس نب اربامیہ، رضن نب لیمش، اقمس نب لضف، رضن نب ابیشؿ :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت انب ایب ریثک افر رضن نب ابیشؿ رپ رافویں اک االتخػ

     121    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نرض بٔ طيبإ رضی اہلل عٓہ َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ابوہظاّ، قاسِ بٔ ؾـٌ، :  راوی

ُٔ ا ُِ بِ َٓا اِيَكأس َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا َٓا أَبُو صَٔظاّ َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ٌٔ َقا ـِ ِيَؿ

 ٔٔ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ًُِت ْٔلَبٔی َس ٍَ ُق َٕ َقا ُٔ َطِيَبا َّٓرِضُ بِ َٓا اي َ ث ََ  َحسَّ ِٔ أَبٔی َٔ ثِىٔی بَٔظِیٕئ َسُِٔعَتُط  َحسِّ

َّی ٍٔ اہللٔ َػل ََ َوبَیَِن َرُسو َِ َيِیَص بَیَِن أَبٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َٔ ًَِیطٔ  َسَُٔعُط أَبُوَک  اہللُ َع

ثَىٔی أَبٔی  ِِ َحسَّ ٍَ َنَع َٕ َقا ا ـَ ََ ٔ َر َِ أََحْس فٔی َطِضر ًَّ َّیَوَس ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َّٕ اہللَ  َقا ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

اّْا َواحِ  َُ طُ إٔی ََ طُ َوَقا ََ ِٔ َػا َُ طُ َؾ ََ ِِ قَٔیا ُِٓت َلهُ َٓ ِِ َوَس ًَِیهُ َٕ َع ا ـَ ََ َّ َر َق ٔػَیا تَٔشابّا َتَباَرَک َوَتَعالَی ََفَ

 َُّ ُ ِٔ ذُُْوبٔطٔ َنَیِؤّ َوَيَسِتُط أ َٔ َد   طُ رَخَ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، اقمس نب لضف، رضن نب ابیشؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رعض ایک ہک ھجم ےس اس رطہقی یک وکیئ رفاتی افر دحثی ایبؿ رکف وج ہک م 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس وہ افر درنایؿ ےن اےنپ فادل اصبح ےس ینس وہ افر اہمترے فادل ےن روسؽ رکمی یلص



 

 

ںیم وکیئ دفرا فاہطس ہن وہ ہی نس رک اوہنں ےن وجاب دای ہک ھجم ےس دحثی رشفی ریمے فادل امدج ےن ایبؿ رفامیئ 

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای البہبش دخافدن دقفس ےن رفزے رفض رقار دےیئ ںیہ افر 

ہ( ےہ اس ںیم ڑھکا وہان )رتافحی ادا رکان( ہک وج صخش راضمؿ اابملرک ںیم رفزے رےھک افر راوتں تنس )ومدک

وک ڑھکا وہ وت فہ صخش انگوہں ےس اس رطہقی ےس اپک وہ اجےئ اگ سج رطح ےس اس یک فادلہ ےن ایس دؿ اس یک 

 فالدت یک وہ۔

  نب ابیشؿ ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، اقمس نب لضف، رضن :  رافی

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

  

 رفزفں یک تلیضف

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفزفں یک تلیضف

     122    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َلء، وہ اپٓے وايس سے، عبیساہلل، زیس، ابواسحل، عبساہلل بٔ حارث، علی رضی اہلل عٓہہَلٍ بٔ ايع :  راوی

ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل  ِٔ َزیِٕس َع َٓا عُبَِیُس اہللٔ َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ٍُ بِ ٔٔ أَِخبََرنٔی صََٔل ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َع

ِٔ َعلٔیِّ بِ  ٍُ اِيَحارٔٔث َع َّٕ اہللَ َتَباَرَک َوَتَعالَی َيُكو ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ٔٔ أَبٔی كَائٕب َع

 ٔ ًَِقی َربَُّط َوائَِّذی َنِؿٔسی بَٔیٔسظ ٕٔ حٔیَن ُيِؿٔطُ َوحٔیَن َی َحَتا ِٔ ََفِ ٔ ائ ُّ لٔی َوأََْا أَِجزٔی بٔطٔ َوئًؼَّ ِو ِٔ   َيُدًُوُف ايؼَّ َؾ

 َٔ ِٔ رٔیٔح اِئُِش َٔ َِٓس اہللٔ  ٔ ِٔ أَكَِیُب ع ٔ ائ  ايؼَّ

الہؽ نب االعلء، فہ اےنپ فادل ےس، دیبع اہلل، زدی، اوب ااحسؼ ، دبعاہلل نب احرث، یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہ اخص ریمے یہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدنفدقفس رفامات ےہ ہک رفز

فاےطس ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ افر رفزہ دار وک دف وخایشں ںیہ۔ اکی وخیش فہ ےہ ہک سج فتق فہ رفزہ 



 

 

ااطفر رکات ےہ افر دفرسی وخیش فہ ےہ ہک سج فتق فہ اےنپ رپفرداگر ےس الماقت رکے اگ افر اس ذات یک مسق 

  ہن یک دبوب دخافدن دقفس وک تہب بوبحب ےہ )(تبسن( کش سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار ےک

 یک وخوبش ےس۔

 الہؽ نب االعلء، فہ اےنپ فادل ےس، دیبعاہلل، زدی، اوباقحس، دبعاہلل نب احرث، یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 رفزفں یک تلیضف

     123    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابواسحل، ابو احوؾ، عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ  :  راوی

 خساوْسوقسوض

 َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ِٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َقا ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح

ًِقَ  َحْة حٔیَن یَ ٕٔ ََفِ َحَتا ِٔ ََفِ ٔ ائ ُّ لٔی َوأََْا أَِجزٔی بٔطٔ َوئًؼَّ ِو ٌَّ ايؼَّ َّ َوَج ٍَ اہللُ َعز َِٓس َعِبُس اہللٔ َقا ٔ َحْة ع ی َربَّطُ َوََفِ

ٔ َوَيُدًُ  َٔ إِٔؾَلارٔظ ِٔ رٔیٔح اِئُِش َٔ َِٓس اہللٔ  ٔ ِٔ أَكَِیُب ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ  وُف َؾ

، اوب ااحسؼ ، اوب اوحص، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع دخافدنفدقفس رفامات ےہ ہک رفزہ 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، دمحم، ش

کی وخیش فہ ےہ ہک سج اخص ریمے یہ فاےطس ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ افر رفزہ دار وک دف وخایشں ںیہ۔ ا

فتق فہ رفزہ ااطفر رکات ےہ افر دفرسی وخیش فہ ےہ ہک سج فتق فہ اےنپ رپفرداگر ےس الماقت رکے اگ افر اس 

ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار ےک  ہن یک دبوب دخافدن دقفس وک تہب بوبحب ےہ 

 )(تبسن( کش یک وخوبش ےس۔



 

 

، اوباقحس، اوب اوحص، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع دخافدنفدقفسدمحم نب اشب :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ر، دمحم، ش

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

  

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوباصحل رپ رافویں ےک االتخػ اک ذترکہ

 احدثیرفزفں ےس ہقلعتم ا :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوباصحل رپ رافویں ےک االتخػ اک ذترکہ

     124    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ُحب، َحُس بٔ ؾـیٌ، ابوسٓإ ضار بٔ َرة، ابوػايح، ابوسعیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ حَ  ٕب َقا ُٔ َُحِ ِٔ أَبٔی َػائٕح أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ رََّة َع َُ  ُٔ اُر بِ ٕٕ ٔضَ َٓا َٓا أَبُو ٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ِی ـَ ُٔ ُؾ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث سَّ

وِ  ٍُ ايؼَّ َّٕ اہللَ َتَباَرَک َوَتَعالَی َيُكو ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس َقا ُّ لٔی َوأََْا أَِجزٔی َع

 ٔ ٔ ب ٕس بَٔیٔسظ َُّ َح َُ َح َوائَِّذی َنِؿُص  َح َوإَٔذا َيقَٔی اہللَ َؾَحزَاُظ ََفٔ ٕٔ إَٔذا أَِؾَطَ ََفٔ َحَتا ِٔ ََفِ ٔ ائ ِٔ طٔ َوئًؼَّ  َيُدًُوُف َؾ

 َٔ ِٔ رٔیٔح اِئُِش َٔ َِٓس اہللٔ  ٔ ِٔ أَكَِیُب ع ٔ ائ  ايؼَّ

دیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلع نب رحب، دمحم نب لیضف، اوبانسؿ رضار نب رمة، اوباصحل، اوب

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اراشد دخافدنی ےہ رفزہ رصػ ریمے فاےطس یہ وصخمص ےہ 

دفرسے ےک فاےطس ںیہن افر دخافدن دقفس ےن رفامای ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ افر رفزہ دار وک دف وخایشں وہیت 

س فتق ہک سج فتق فہ رفزہ وھکاتل ےہ افر دفرسی وخیش اس فتق وہیگ ہک سج فتق فہ ںیہ۔ اکی وخیش وت ا

اےنپ رپفرداگر ےس الماقت رکے اگ اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار ےک  ہن 

 یک دبوب دخافدن دقفس وک زایدہ دنسپدیہ ےہ کش )افر ربنع( یک وخوبش ےس۔

 ب، دمحم نب لیضف، اوبانسؿ رضار نب رمة، اوباصحل، اوبدیعس ریض اہلل ہنعیلع نب رح :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوباصحل رپ رافویں ےک االتخػ اک ذترکہ

     125    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سًامیٕ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، عُرو، َِٓذر بٔ عبیس، ابوػايح سُإ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٔ عُبَیِ  ِِٓٔذَر بِ ُُ َّٕ اِي ْرو أَ ُِ ٍَ أَِخبََرنٔی َع ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُٔ َزاُوَز َع ُٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ أَبٔی َػائٕح أَِخبََرَْا ُس ثَُط َع ٕس َحسَّ

ُّ لٔی َوأََْا أَِجزٔی َیا ٍَ ايؼِّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ٕٔ َع ا َُّ ُِ  ايشَّ ٔ ائ بٔطٔ َوايؼَّ

ِٔ اي ًَِقی اہللَ َوُخًُوُف َؾ َّ َی ٔ َویَِو ظ َِٓس ؾِٔطٔ ٔ رََّتیِٔن ع ََ ُح  َٔ َيرِفَ ِٔ رٔیٔح اِئُِش َٔ َِٓس اہللٔ  ٔ ِٔ أَكَِیُب ع ٔ ائ  ؼَّ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف، ذنمر نب دیبع، اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک دخافدن 

۔ دقفس رفامات ےہ ہک رفزہ اخص ریمے یہ فاےطس ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ افر رفزہ دار وک دف وخایشں ںیہ

اکی وخیش فہ ےہ ہک سج فتق فہ رفزہ ااطفر رکات ےہ افر دفرسی وخیش فہ ےہ ہک سج فتق فہ اےنپ رپفرداگر ےس 

الماقت رکے اگ افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار ےک  ہن یک دبوب دخافدن 

 دقفس وک تہب بوبحب ےہ )(تبسن( کش یک وخوبش ےس۔

 ؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف، ذنمر نب دیبع، اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعامیلس :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رکہزری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوباصحل رپ رافویں ےک االتخػ اک ذت
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 اسحل بٔ ابراہیِ، جریر، اعُع، ابوػايح، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی صَُریَِرةَ  ِٔ أَبٔی َػائٕح َع ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّی  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َع

َٔا ٔلَی َسِبٔع  َٓإت إ َّ إَّٔلَّ ُنتَٔب َيُط َعَِشُ َحَش ُٔ آَز ًََضا ابِ َٕٓة َعُٔ ِٔ َحَش َٔ ا  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ـٕ اہللُ َع ئَٔة ٔؿِع

َُّط لٔی َوأََْا أَِجزٔی بٔطٔ یََسُع َط  َّ َؾإْٔ َیا ٌَّ إَّٔلَّ ايؼِّ ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج ِٔ َقا ٔ ائ َّْٓة ئًؼَّ ُّ ُج َیا ِٔ أَِجلٔی ايؼِّ َٔ ُط  ََ ِضَوَتُط َوكََعا

 َٔ َِٓس اہللٔ  ٔ ِٔ أَكَِیُب ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ َِٓس ئَكأئ َربِّطٔ َوَيُدًُوُف َؾ ٔ َحْة ع ٔ َوََفِ ظ َِٓس ؾِٔطٔ ٔ َحْة ع ٕٔ ََفِ َحَتا َٔ ََفِ  ِٔ رٔیٔح اِئُِش

ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اراشد دخافدنی ےہ وج صخش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہری

کین اکؾ رکات ےہ اس یک دس ایکینں ھکل دی اجیت ںیہ است وس یکین کت افر دخافدن دقفس ےن اراشد رفامای۔ سب 

فر رفزہ ریمے فاےطس یہ وصخمص ےہ افر ںیم اس اک دبہل دفں اگ افر ریما دنبہ اینپ وخاشہ افر اھکےن وک وھچ ڑات ےہ ا

رفزہ ڈاھؽ ےہ سج رطہقی ےس ہک گنج ںیم ڈاھؽ ااسنؿ وک زومخں ےس وفحمظ ریتھک ےہ ایس رطح رفزہ رفزہ دار 

وک اطیشین ولمحں ےس رفاتک ےہ افر وفحمظ رک داتی ےہ افر رفزہ دار وک دف وخایشں ںیہ اکی وت رفزہ وھکےتل فتق افر 

  ہن یک دبوب دخافدن دقفس وک کش ےس زایدہ دفرسی دخافدن دقفس ےس الماقت ےک فتق ا ہتب رفزہ دار ےک

 بوبحب ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ںیم رضحت اوباصحل رپ رافویں ےک االتخػ اک ذترکہزری رظن دحثی رشفی
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 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، ابوػايح، زیات، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َقا إد َقا ِٔ َححَّ ٔٔ َع ُٔ اِيَحَش ُِ بِ َُّط َسَُٔع أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ِٔ أَبٔی َػائٕح ايزَّیَّأت أَْ ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرنٔی َعَلاْئ َع ٍَ ابِ

یَ  َّ َيُط إَّٔلَّ ايؼِّ ٔٔ آَز ٌٔ ابِ َُ ٌُّ َع ُ َِ ک ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َّ صَُو لٔی َوأََْا أَِجزٔی أَبَا صَُریَِرَة َيُكو ا

 ُّ َیا ٌِ بٔطٔ َوايؼِّ ًَِیُك ُط َؾ ًَ ُط أََحْس أَِو َقاَت َُ ِٕ َطاَت ٔ ِِ َؾََل َیرُِؾِث َوََّل َيِؼَدِب َؾإ ُّ ٔػَیأّ أََحٔسُن َٕ یَِو َّْٓة إَٔذا کَا ِّی  ُج ٔن إ

ِٔ رٔیٔح  َٔ ٔة  ََ َّ اِيكَٔیا َِٓس اہللٔ یَِو ٔ ِٔ أَكَِیُب ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ ٔ َيُدًُوُف َؾ ٕس بَٔیٔسظ َُّ َح َُ ِْ َوائَِّذی َنِؿُص  ٔ َٔ  َػائ اِئُِش

َٔطٔ  َح بَٔؼِو ٌَّ ََفٔ َّ َوَج ٔ َوإَٔذا َيقَٔی َربَّطُ َعز ظ َح بٔٔؿِطٔ ا إَٔذا أَِؾَطَ ََفٔ َُ حُُض ٕٔ َيرِفَ َحَتا ِٔ ََفِ ٔ ائ  ئًؼَّ

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اطعء، اوباصحل، زایت، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای ااسنؿ اک امتؾ اکؾ اس ےک یہ فاےطس وہات ےہ نکیل رفزہ ریما ےہ  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

افر ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ افر رفزہ ڈاھؽ ےہ سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش ےک رفزے اک دؿ وہ اجےئ 

 افر ہن یہ  خی ف اکپر رکے افر ارگ وت اس وک اچےیہ ہک فہ وغل افر ےب وہدہ ابت ہن وبےل۔ ہن تبیغ رکے ہن وشر اچمےئ

اس وک وکیئ صخش اگیل دے ای اس ےس ڑگھجا رکے وت اس رطح ےس  ہہ دے ہک ںیم رفزہ دار وہں اس ذات یک 

مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ البہبش رفزہ رےنھک فاےل صخش ےک ےیل دف وخایشں ںیہ اکی وخیش اس فتق 

ہ ااطفر رکےن ےس افر دفرسی وخیش اس وک اس فتق اح ل وہیگ ہک سج ہک سج فتق ہک فہ رفزہ وھکاتل ےہ رفز

 فتق ہک فہ دخافدن دقفس ےس الماقت رکے اگ۔

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اطعء، اوباصحل، زایت، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوباصحل رپ رافویں ےک االتخػ اک ذترکہ
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 َحُس بٔ حاتِ، سویس، عبساہلل، ابٔ جریخ، علاءبٔ ابی رباح، علاء :  راوی

 َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ًَِیطٔ َع ائَّة َع ٔٔ ُجَریِٕخ َٔقَ ِٔ ابِ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسَویِْس َقا ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ ٔٔ َح َعَلأئ بِ

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َّطُ َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة َيُكو ٍَ أَِخبََرنٔی َعَلاْئ ايزَّیَّاُت أَْ ٍَ أَبٔی َربَإح َقا َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

َّْٓة َؾإٔذَ  ُّ ُج َیا َّ صَُو لٔی َوأََْا أَِجزٔی بٔطٔ ايؼِّ َیا َّ َيُط إَّٔلَّ ايؼِّ ٔٔ آَز ٌٔ ابِ َُ ٌُّ َع ُ ٌَّ ک ٔ اہللُ َعزَّ َوَج ُّ َػِوّ َٕ یَِو ا کَا

ُط أََحْس أَِو َقا َُ ِٕ َطاَت ٔ ِِ َؾََل َیرُِؾِث َوََّل َيِؼَدِب َؾإ ٕس أََحٔسُن َُّ َح َُ ِْ َوائَِّذی َنِؿُص  ٔ رُْؤ َػائ َِ ِّی ا ٔن ٌِ إ َیُك ًِ ُط َؾ ًَ َت

ِٔ أَبٔی صُرَ  َٔ َوَقِس ُرؤَی َصَِذا اِيَحٔسیُث َع ِٔ رٔیٔح اِئُِش َٔ َِٓس اہللٔ  ٔ ِٔ أَكَِیُب ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ ٔ َيُدًُوُف َؾ یَِرَة بَٔیٔسظ

َُُشیَّٔب  ٔٔ اِي  َوَسٔعیٔس بِ

، انب رججی، اطعءنب ایب رابح، اطعء زاید فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ دمحم نب احم، وسدی، دبع اہلل

ریض اہلل ہنع ےس انس اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل ےن رفامای ااسنؿ اک امتؾ اکؾ 

ں اگ افر رفزہ ڈاھؽ ےہ سج فتق اہمترے اس ےک یہ فاےطس وہات ےہ نکیل رفزہ ریما ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل دف

ںیم ےس یسک صخش ےک رفزے اک دؿ وہ اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک فہ وغل افر ےب وہدہ ابت ہن وبےل۔ ہن تبیغ رکے 

ہن وشر اچمےئ افر ہن یہ  خی ف اکپر رکے افر ارگ اس وک وکیئ صخش اگیل دے ای اس ےس ڑگھجا رکے وت اس رطح ےس 

ار وہں اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ البہبش رفزہ رےنھک فاےل صخش  ہہ دے ہک ںیم رفزہ د

ےک ےیل دف وخایشں ںیہ اکی وخیش اس فتق ہک سج فتق ہک فہ رفزہ وھکاتل ےہ رفزہ ااطفر رکےن ےس افر دفرسی 

رہریہ ف وخیش اس وک اس فتق اح ل وہیگ ہک سج فتق ہک فہ دخافدن دقفس ےس الماقت رکے اگ۔ ہی دحثی اوب

 دیعس نب بیسم ےس یھب رمفی ےہ

 دمحم نب احم، وسدی، دبعاہلل، انب رججی، اطعءنب ایب رابح، اطعء :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اصحل رپ رافویں ےک االتخػ اک ذترکہزری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوب
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 ربیع بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ثَىٔی  أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ ٍَ َحسَّ ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع

ٍُ َقا َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا َُُشیَّٔب أَ ُٔ اِي ٌَّ َسٔعیُس بِ َّ َوَج ٍَ اہللُ َعز

َّ صُ  َیا َّ َيطُ إَّٔلَّ ايؼِّ ٔٔ آَز ٌٔ ابِ َُ ٌُّ َع ُ ِٔ ک ٔ ائ ِٔ ايؼَّ ًَِؿُة َؾ ٔ َيُد ٕس بَٔیسٔظ َُّ َح َُ َو لٔی َوأََْا أَِجزٔی بٔطٔ َوائَِّذی َنِؿُص 

 َٔ ِٔ رٔیٔح اِئُِش َٔ َِٓس اہللٔ  ٔ  أَكَِیُب ع

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت دخافدن دقفس ےن ےن رضحت روسؽ رکمی یلص ا

اراشد رفامای ااسنؿ اک رہ اکؾ اس ےک یہ فاےطس ےہ نکیل رفزہ ریمے یہ فاےطس ےہ افر ںیم اس اک دبہل دفں اگ افر اس 

 رفزہ دار ےک  ہن یک دبوب دخافدن ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ا ہتب

 دقفس ےک زندکی کش )افر ربنع فریغہ( یک وخوبش ےس رتہب ےہ۔

 رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوباصحل رپ رافویں ےک االتخػ اک ذترکہ

     130    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ عیسی، ابٔ وہب، عُرو، بهیر، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

ِٔ أَبٔی صَُریِ  أَِخبََرَْا ٔب َع َُُشیَّ ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیٔس بِ ٕ َع ِٔ بَُهیِر رٕو َع ُِ ِٔ َع ُٔ َوصِٕب َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عٔیَسی َقا ُس بِ َُ رََة أَِح

 ٔ َثائَضا إ َِ ُط َعَِشُ أَ ًَ َّ َؾ ُٔ آَز ًَُضا ابِ َُ َٕٓة َيِع ٌُّ َحَش ُ ٍَ ک َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َّ لٔی َوأََْا َع َیا َّلَّ ايؼِّ

 أَِجزٔی بٔطٔ 

ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، ریکب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اراشد دخافدنی ےہ ہک ااسنؿ وک رہ اکی کین لمع اک دبہل دس کین لمع اک وثاب 

  رفزہ رصػ ریمے یہ فاےطس ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ۔ےلم اگ نکیل

 ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، ریکب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػرضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ
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اء بٔ حیوة، عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، َہسی بٔ َیُوٕ، َحُس بٔ عبساہلل بٔ ابو يعكوب، رج :  راوی

 ابواَاَة باہلی رضی اہلل عٓہ

ُس  َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٕٕ َقا ُُو ِی ََ  ُٔ ِضٔسیُّ بِ ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ُٔ َعلٓٔیٕ َع رُو بِ ُِ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ أَِخبََرَْا َع  بِ

 ٔ ِٔ أَب ُٔ َحِیَوَة َع ٍَ أَِخبََرنٔی َرَجاُئ بِ ٔٔ أَبٔی َيِعُكوَب َقا َِ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ أََتِیُت َرُسو َة َقا ََ ا ََ ُ ی أ

ٌَ َيطُ  ِث َٔ َُّط ََّل  ِؤّ َؾإْٔ ََ بٔايؼَّ ِی ًَ ٍَ َع ََ َقا ِٓ ٕ آُخُِذُظ َع ر َِ َ رِنٔی بٔأ َُ ًُِت   َؾُك

 ابیلہ ریض اہلل ہنع رمعف نب یلع، دبعارلنمح، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب دبعاہلل نب اوب وقعیب، راجء نب ویحة، ا

 

وبااممة



 

 

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک ہک ھجم وک 

اکی اکؾ اک مکح رفامںیئ سج وک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اح ل رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ر رکف اس ےک ربارب وکیئ )دفرسی ابعد ت( ںیہن ےہ۔رفامای م رفزہ وک اایتخ

 ابیلہ  :  رافی

 

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب دبعاہلل نب اوب وقعیب، راجء نب ویحة، اوبااممة

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ
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ربیع بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، جریر بٔ حازّ، َحُس بٔ عبساہلل بٔ ابويعكوب، رجاء بٔ حیوة،  :  راوی

 اہلل عٓہ ابواَاَة باہلی رضی

َس  َُّ َح َُ  َّٕ ُٔ َحازّٕٔ أَ ٍَ أَِخبََرنٔی َجرٔیرُ بِ ُٔ َوصِٕب َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ٔٔ  أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ َٔ َعِبٔس اہللٔ بِ بِ

 ََ ا ََ ُ َٓا أَبُو أ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َحِیَوَة َقا ِٔ َرَجأئ بِ ثَطُ َع یَّ َحسَّ يِّ َـّ ٍَ اہللٔ أَبٔی َيِعُكوَب اي ًُِت یَا َرُسو ٍَ ُق َة اِيَباصٔلٔیُّ َقا

ٌَ َيطُ  َِٔث َّطُ ََّل  َیأّ َؾإْٔ ََ بٔايؼِّ ِی ًَ ٍَ َع َِٓؿُعىٔی اہللُ بٔطٔ َقا ٕ َی ر َِ َ رِنٔی بٔأ َُ 

 ابیلہ ریض اہلل ہنع 

 

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعیب، راجء نب ویحة، اوبااممة

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اس رطہقی اک اکؾ اراشد رفامںیئ ہک 

سج ےس دخافدن دقفس ھجم وک عفن اطع رفامےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م رفزہ اےپن ذہم الزؾ 

 رکول اس ےک ربارب وکیئ )دفرسا( اکؾ ںیہن ےہ۔

 ابیلہ  :  رافی

 

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعیب، راجء نب ویحة، اوبااممة



 

 

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػرضحت اوب اامہم یک 
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عبساہلل بٔ َحُس ؿعیـ طیح ػايح و ؿعیـ، يعكوب حرضمی، طعبة، َحُس بٔ عبساہلل بٔ  :  راوی

 ابويعكوب، ابونِصة، رجاء بٔ حیوة، ابواَاَہ رضی اہلل عٓہ

ٍَ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب  أَِخبََرنٔی َعِبُس  ٔ عَٔباَزتٔطٔ َقا ـُ َيَكْب لَٔهثَِرة ٔعی َـّ ـُ َطِیْذ َػائْح َواي ٔعی َـّ ٕس اي َُّ َح َُ  ُٔ اہللٔ بِ

ِٔ َرَجا ِٔ أَبٔی َنِِصٕ َع ٔٔ أَبٔی َيِعُكوَب َع ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ مٔیُّ َقا ٔٔ حَ اِيَحرِضَ ِیَوَة ٔئ بِ

 ََ ِی ًَ ٍَ َع ٌُ َقا ـَ ٌٔ أَِؾ َُ َِ أَیُّ اِيَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ َُّط َسأ َة أَْ ََ ا ََ ُ ِٔ أَبٔی أ َُّط ََّل  َع ِؤّ َؾإْٔ بٔايؼَّ

ٍَ َيطُ   عِٔس

، دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعی

 

ی ة
ػ

 

ب، اوبرصنة، راجء نب دبع اہلل نب دمحم فیعض حیش اصحل ف فیعض، وقعیب رضحیم، ش

ویحة، اوباامہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک 

وکاسن اکؾ الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس ےک وعض افر اس ےک ربارب وکیئ دفرسا اکؾ 

 ںیہن ےہ۔

، دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعیب، اوبرصنة، دبعاہلل نب دمحم :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 فیعض حیش اصحل ف فیعض، وقعیب رضحیم، ش

 راجء نب ویحة، اوباامہم ریض اہلل ہنع

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػرضحت اوب اامہم یک 

     134    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ َحُس، ابٔ سهین ابوعبیساہلل، یحٌی بٔ نثیر، طعبة، َحُس بٔ ابويعكوب ؿيی،  :  راوی

 ابونِص ہَللی، رجاء بٔ حیوة، ابواَاَة رضی اہلل عٓہ

َٓا ُطِعَبُة أَِخبََرَْا یَِحٌَی  َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ َنثٔیر َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ أَبُو عُبَِیٔس اہللٔ َقا َه ُٔ ايشَّ ٕس صَُو ابِ َُّ َح َُ  ُٔ بِ

 ََ ا ََ ُ ِٔ أَبٔی أ ٔٔ َحِیَوَة َع ِٔ َرَجأئ بِ ِٔ أَبٔی َنِِصٕ اِيضََٔللٔیِّ َع یِّ َع يِّ َـّ ٔٔ أَبٔی َيِعُكوَب اي سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٍَ َع ًُِت یَا  َة َقا ُق

رِنٔی بَٔع  َُ ٍَ اہللٔ  ًُِت یَا َرُسو ٍَ َيطُ ُق َُّط ََّل َعِس ِؤّ َؾإْٔ ََ بٔايؼَّ ِی ًَ ٍَ َع ٌٕ َقا َُ رِنٔی بَٔع َُ ٍَ اہللٔ  ََ َرُسو ِی ًَ ٍَ َع ٌٕ َقا َُ

ٍَ َيطُ  َُّط ََّل عِٔس ِؤّ َؾإْٔ  بٔايؼَّ

، دمحم

 

ی ة
ػ

 

  ییحی نب دمحم، انب نیکس اوبدیبع اہلل، ییحی نب ریثک، ش

 

نب اوبوقعیب یبض، اوبرصن الہیل، راجء نب ویحة، اوبااممة

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک یسک اکؾ ےک رکےن 

رسا اکؾ ںیہن رفزہ راھک رکف اس ےک ربارب وکیئ دف اک مکح رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م

 ےہ۔

، دمحم نب اوبوقعیب یبض، اوبرصن الہیل، راجء نب ویحة،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

ییحی نب دمحم، انب نیکس اوبدیبعاہلل، ییحی نب ریثک، ش

 ریض اہلل ہنع

 

 اوبااممة

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

  

 ےس ہقلعتم ااحدثیرفزفں  :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ
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َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ سُرة، َحاربی، ؾط، حبیب بٔ ابوثابت، حهِ بٔ عتيبة، َیُوٕ بٔ  :  راوی

 ابوطبیب، َعاذ بٔ جبٌ رضی اہلل عٓہ

ٔ أَ  ُٔ أَب ِٔ ؾِٔطٕ أَِخبََرنٔی َحبٔیُب بِ َُُحارٔبٔیُّ َع َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ َرَة َقا ُُ ٔٔ َس ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ ِخبََرَْا  ی ثَابٕٔت َع

ٍُ اہللٔ َػ  ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٌٕ َقا ٔٔ َجَب ٔ بِ َعاذ َُ  ِٔ ٔٔ أَبٔی َطبٔیٕب َع ٕٔ بِ ُُو ِی ََ  ِٔ ٔٔ عُتَِيَبَة َع ِٔ بِ ًَِیطٔ اِيَحَه َّی اہللُ َع ل

َّْٓة  ُّ ُج ِو َِ ايؼَّ ًَّ  َوَس

، ومیمؿ نب اوببیبش، اعمذ نب لبج ریض 

 

 ی ة
ت

 

دمحم نب اامسلیع نب رمسة، احمریب، رطف، بیبح نب اوباثتب، مکح نب عی

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رفزہ ڈاھؽ ےہ۔

، ومیمؿ نب اوببیبش، اعمذ نب  :  رافی

 

 ی ة
ت

 

دمحم نب اامسلیع نب رمسة، احمریب، رطف، بیبح نب اوباثتب، مکح نب عی

 لبج ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػرضحت اوب اامہم یک دحثی 

     136    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ حُاز، ابوعواْہ، سًامیٕ، حبیب بٔ ابی ثابت، حهِ، َیُوٕ بٔ ابی  :  راوی

 طبیب، َعاذ بٔ جبٌ رضی اہلل عٓہ

َّی قَ  َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ َحبٔیٔب بِ َٕ َع امِیَ ًَ ِٔ ُس َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ ازٕ َقا َُّ ُٔ َح َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ا

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٌٕ َقا ٔٔ َجَب ٔ بِ َعاذ َُ  ِٔ ٔٔ أَبٔی َطبٔیٕب َع ٕٔ بِ ُُو ِی ََ  ِٔ ِٔ َع ًَِیطٔ أَبٔی ثَابٕٔت َواِيَحَه  َع



 

 

َِ ايؼَّ  ًَّ َّْٓة َوَس ُّ ُج  ِو

دمحم نب ینثم، ییحی نب امحد، اوبوعاہن، امیلسؿ، بیبح نب ایب اثتب، مکح، ومیمؿ نب ایب بیبش، اعمذ نب لبج ریض اہلل 

 ہنع ےس رمفی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رفزہ ڈاھؽ ےہ۔

ہن، امیلسؿ، بیبح نب ایب اثتب، مکح، ومیمؿ نب ایب بیبش، اعمذ نب لبج دمحم نب ینثم، ییحی نب امحد، اوبوعا :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ

     137    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

 َحُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، حهِ، ْعوة بٔ ْزاٍ، َعاذ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث إر َقاََّل َحسَّ ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َّی َو َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرَْا  ِٔ َقا ِٔ اِيَحَه ُطِعَبُة َع

َِ ايؼَّ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َعاذٕ َقا َُ  ِٔ ُث َع ٍٔ یَُحسِّ َّٓزَّا َٔ اي َوَة بِ َّْٓة َسُِٔعُت ُْعِ ُّ ُج  ِو

، مکح، رعفة نب زناؽ، اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 

ی ة
ػ

 

ےہ ہک رضحت روسؽ دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ش

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفزہ ڈاھؽ ےہ۔

، مکح، رعفة نب زناؽ، اعمذ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ

     138    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد،طعبہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ُطِعَبةَ  ِٔ َححَّإد َع ٔٔ َع ُٔ اِيَحَش ُِ بِ ٍَ  أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی َِّ َقا ُ َّٓة ث ُِِٓذ أَِرَبٔعیَن َس َُ ِٓطُ  َٔ ُِ َسُِٔعُتطُ  ٍَ لٔی اِيَحَه َقا

 ٌٕ ٔٔ َجَب ٔ بِ َعاذ َُ  ِٔ ُٔ أَبٔی َطبٔیٕب َع ُٕ بِ ُُو ِی ََ ثَىٔی بٔطٔ  ُِ َوَحسَّ  اِيَحَه

 اسقب اربامیہ نب نسح، اجح ج،ہبعش ریض اہلل ہنع فہ رفامےت ںیہ ہک مکح ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اس دحثی

 یک رطح رفاتی وقنمؽ ےہ

 اربامیہ نب نسح، اجحج،ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ

     139    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، ابو ػايح، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی َػائٕح ايزَّیَّ  ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرنٔی َعَلاْئ َع ٍَ ابِ ِٔ َححَّإد َقا ٔٔ َع ُٔ اِيَحَش ُِ بِ َُّط َسَُٔع أَبَا أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی أت أَْ

َّْٓة  ُّ ُج َیا َِ ايؼِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا  صَُریَِرَة َيُكو

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اطعء، اوب اصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 امای رفزہ ڈاھؽ ےہ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف



 

 

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اطعء، اوب اصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وقعیب رپ االتخػ رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب

     140    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، سویس، عبساہلل، ابٔ جریخ، علاء، علاء زیات، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ  ِٕ أََِْبأََْا ُسَویِْس َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أََِْبأََْا و أَِخبََرَْا  ِٔ َعَلإئ َقا ائَّة َع ٔٔ ُجَریِٕخ َٔقَ ِٔ ابِ َع

 ُّ َیا َِ ايؼِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َُّط َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة َيُكو َّْٓة َعَلاْئ ايزَّیَّاُت أَْ   ُج

رہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب احم، وسدی، دبع اہلل، انب رججی، اطعء، اطعء زایت، اوب

 (روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رفزہ ڈاھؽ ےہ )انگوہں ےس

 دمحم نب احم، وسدی، دبعاہلل، انب رججی، اطعء، اطعء زایت، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ

     141    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، سعیس بٔ ابوہٓس، َطف رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

َطِّ  َُ  َّٕ َ ِٕٓس أ ٔ ٔٔ أَبٔی ص ِٔ َسٔعیٔس بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ِٔ یَزٔیَس بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َٔ ّؾا َرُجَّل 

ًَبَٕن ئَیِشكَٔیطُ َؾَك  ٔ َٔ أَبٔی اِيَعأؾ َزَعا َيُط ب َٕ بِ ا َُ َّٕ عُِث ثَُط أَ ٔٔ َػِعَؼَعَة َحسَّ ٔ بِ َٔر ِْ بَىٔی َعا ٔ ِّی َػائ ٔن ْف إ َطِّ َُ  ٍَ ا

 ِِ َّٓٔة أََحٔسُن َّْٓة َنحُ ُّ ُج َیا ٍُ ايؼِّ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُٕ َسُِٔعُت َرُسو ا َُ ٍَ عُِث ٍٔ َؾَكا ِٔ اِيكَٔتا َٔ 

صہ یک افالد ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، دیعس نب اوبدنہ، رطمػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ وج ہک اعرم 
صػ
نب 

ںیم ےس ںیہ ہک اکی آدیم اؿ ےک اپس آای وت امثعؿ نب اعص ےن اؿ ےک الپےن ےک فاےطس دفدھ وگنماای۔ اوہنں 

ےن وجاب دای ریما وت رفزہ ےہ۔ اس رپ امثعؿ ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ 

ےھت رفزہ ڈاھؽ ےہ سج رطہقی ےس اہمترے ںیم ےس یسک صخش ےک اپس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت 

 گنج یک ڈاھؽ وہیت ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، دیعس نب اوبدنہ، رطمػ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ہقلعتم ااحدثیرفزفں ےس  :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ

     142    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ حشین، ابٔ ابوعسی، ابٔ اسحام، سعیس بٔ ابوہٓس، َطف رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  ُٔ اِيُحَشیِٔن َقا ٕف أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َطِّ َُ  ِٔ ِٕٓس َع ٔ ٔٔ أَبٔی ص ِٔ َسٔعیسٔ بِ ٔٔ إِٔسَحَل َع ِٔ ابِ ُٔ أَبٔی َعٔسٓیٕ َع َٓا ابِ َ ث

ٍَ اہللٔ  ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ِْ َؾَكا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ ًَبَٕن َؾُك ٔ ٔٔ أَبٔی اِيَعأؾ َؾَسَعا ب َٕ بِ ا َُ ًُِت َعلَی عُِث ٍَ َزَخ َّی اہللُ َقا َػل

َِ َيكُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍٔ َع ِٔ اِيكَٔتا َٔ  ِِ َّٓةٔ أََحٔسُن َّٓارٔ َنُح ِٔ اي َٔ ْة  َّٓ ُّ ُج ِو ٍُ ايؼَّ  و

یلع نب نیسح، انب اوبدعی، انب ااحسؼ، دیعس نب اوبدنہ، رطمػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی دؿ 

ا رفزہ ےہ۔ امثعؿ نب ااعلص ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہا۔ اوہنں ےن دفدھ اگنمای۔ ںیم ےن اہک ریم



 

 

اوہنں ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت 

رفزہ ڈاھؽ ےہ دفزخ یک آگ ےس۔ سج رطہقی ےس ہک م ںیم ےس یسک صخش ےک اپس گنج)ےس وفحمظ رےنہ 

 یک( ڈاھؽ وہیت ےہ۔

 ااحسؼ، دیعس نب اوبدنہ، رطمػ ریض اہلل ہنع یلع نب نیسح، انب اوبدعی، انب :  رافی
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 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ
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زْیا بٔ یحٌی، ابوَؼعب، َػیرہ، عبساہلل بٔ سعیس بٔ ابی ہٓس، َحُس بٔ اسحام، سعیس بٔ  :  راوی

 ابی ہٓس رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َسٔعیٔس بِ  ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٔ َع ُُػٔیَرة ِٔ اِي ِؼَعٕب َع َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ ِٔ أَِخبََرنٔی َز ِٕٓس َع ٔ ٔٔ أَبٔی ص

 ٌْ رَِس َُ َٕ َِْحَوُظ  ا َُ ْف َعلَی عُِث َطِّ َُ  ٌَ ٍَ َزَخ ِٕٓس َقا ٔ ٔٔ أَبٔی ص ِٔ َسٔعیٔس بِ ٔٔ إِٔسَحَل َع ٔس بِ َُّ َح َُ 

زرکای نب ییحی، اوببعصم، ریغمہ، دبعاہلل نب دیعس نب ایب دنہ، دمحم نب ااحسؼ، دیعس نب ایب دنہ ریض اہلل ہنع ےس یھب 

 لثم رمفی ےہاسقب دحثی یک 

 زرکای نب ییحی، اوببعصم، ریغمہ، دبعاہلل نب دیعس نب ایب دنہ، دمحم نب ااحسؼ، دیعس نب ایب دنہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

  یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػرضحت اوب اامہم

     144    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، واػٌ، بظار بٔ ابوسیـ، ويیس بٔ عبسايرحُٔ، عیاق بٔ  :  راوی

 غلیـ، ابوعبیسة رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ ُٔ َحبٔیٔب بِ ِٔ أَِخبََرَْا یَِحٌَی بِ ـٕ َع ٔٔ أَبٔی َسِی ارٔ بِ ِٔ َبظَّ ٌْ َع َٓا َوأػ َ ث ٍَ َحسَّ اْز َقا َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ بٓٔیٕ َقا َْعَ

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل ٍَ أَبُو عُبَِیَسَة َسُِٔعُت َرُسو ـٕ َقا ٔٔ غَُلِی ِٔ عَٔیأق بِ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ًَِیطٔ اِيَوئیٔس بِ َع

وِ  ٍُ ايؼَّ َِ َيُكو ًَّ ِقَضاَوَس ِِ َیَِخٔ ا َي ََ َّْٓة   ُّ ُج

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، فا ل، اشبر نب اوبفیس، فدیل نب دبعارلنمح، ایعض نب فیطغ، اوبدیبعة ریض اہلل 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت انس ہک رفزہ ڈاھؽ ےہ سج فتق ہک 

 ےہ ہک سج فتق کت یسک یک تبیغ ہن رکے ای بج کت الخػ رشح اکؾ ہن رکے ای اس وک ہن اھپ ڑے )رماد ہی

وھجٹ ابت ہن وبےل ویکہکن اس ےس رفزہ اس رطہقی ےس ڑگب اجات ےہ سج رطہقی ےس ہک ڈاھؽ ٹھپ اجیت ےہ افر 

 (ربابد وہ اجیت ےہ

، ایعض نب فیطغ، اوبدیبعة ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، فا ل، اشبر نب اوبفیس، فدیل نب دبعارلنمح :  رافی

 ریض اہلل ہنع
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 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ

     145    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َحُس بٔ یزیس اَّلزمی، َعٔ، خارجة بٔ سًامیٕ، یزیس بٔ روَإ، ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 ََ ٔٔ ُرو ِٔ یَزٔیَس بِ َٕ َع امِیَ ًَ ٔٔ ُس ِٔ َخارَٔجَة بِ ْٔ َع ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیزٔیَس اِْلَزمٔیُّ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٕ َع ا

ِٔ أَِػَبَح ُْعِ  َُ َّٓارٔ َؾ ِٔ اي َٔ ْة  َّٓ ُّ ُج َیا ٍَ ايؼِّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ َعائَٔظَة َع ا َؾََل َوَة َع ُّ ٔ َػائ

ِْ َوايَّ  ٔ ِّی َػائ ٔن ٌِ إ ُط َوََّل َيُشبَُّط َوِيَیُك ُِ ًَِیطٔ َؾََل َيِظُت ٌَ َع ٔ رُْؤ َجض َِ ِٕ ا ٔ ئِٕٔذ َوإ ََ ٌِ َیِو ٔ َیِحَض ٕس بَٔیسٔظ َُّ َح َُ ِٔذی َنِؿُص 

 َٔ ِٔ رٔیٔح اِئُِش َٔ َِٓس اہللٔ  ٔ ِٔ أَكَِیُب ع ٔ ائ ِٔ ايؼَّ  َيُدًُوُف َؾ

 نب امیلسؿ، سیدی نب رفامؿ، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ة دمحم نب سیدی االدیم، نعم، اخرخ 

امای رفزہ ڈاھؽ ےہ آگ ےس )ینعی رفزہ ااسنؿ وک دفزخ یک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف

آگ ےس وفحمظ رےھک اگ )افر وج وکیئ صخش حبص ںیم رفزہ رھک رک اےھٹ افر فہ یسک مسق یک اہجتل ہن رکے ارگ وکیئ 

صخش اس ےس اہجتل رکے وت فہ اگیل ہن دے )افر ربا ہن ےہک( ہکلب اس رطہقی ےس  ہہ دے ہک ریما رفزہ ےہ افر 

ات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار صخش یک  ہن یک دبوب اس ذ

 دخافدن دقفس ےک زندکی کش یک وب ےس زایدہ دنسپ ےہ۔

 نب امیلسؿ، سیدی نب رفامؿ، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دمحم نب سیدی االدیم، نعم، اخرخ ة
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 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ

     146    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساہلل، َشعر، ويیس بٔ ابوَايَ، اػحاب، ابوعبیسة رضی اہلل عٓہ َحُس بٔ حاتِ، حبإ، :  راوی

ِٔ اِيَوئیٔس  ٕ َع َِٔشَعر  ِٔ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ُٕ َقا ٍَ أََِْبأََْا َحبَّا ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  َٕ َقا ٔ اي ََ ٔٔ أَبٔی  بِ



 

 

ِٔ أَبٔی عُبَِیَسةَ  َٓا َع ُ َٓا أَِػَحاب َ ث ِقَضا َحسَّ ِِ َیَِخٔ ا َي ََ ْة  َّٓ ُّ ُج َیا ٍَ ايؼِّ  َقا

دمحم نب احم، ةحؿ، دبع اہلل، رعسم، فدیل نب اوبامکل، ااحصب، اوبدیبعة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 ایبؿ رفامای ہک رفزہ ڈاھؽ ےہ سج فتق کت ہک اس وک وکیئ صخش )انگہ رک ےک( ہن اھپ ڑ ڈاےل

 ، ةحؿ، دبعاہلل، رعسم، فدیل نب اوبامکل، ااحصب، اوبدیبعة ریض اہلل ہنعدمحم نب احم :  رافی
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 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ

     147    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 علی بٔ ححر، سعیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوحازّ، سہٌ بٔ سعس :  راوی

ٔٔ َسِعٕس  ٌٔ بِ ِٔ َسِض ٕ َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ ٔٔ َع َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح ٍَ أََِْبأََْا َسٔعیُس بِ ٕ َقا ُٔ حُِحر َّٓٔيیِّ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ِٔ اي َع

 َّ ِ َػل ٌُ ؾٔیطٔ أََحْس َغی ُٕ ََّل یَِسُخ ٍُ َيُط ايرَّیَّا َّٓٔة ُيَكا ائُٔٔیَن بَاْب فٔی اِيَح ٍَ ئًؼَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِِ َؾإٔذَا ی اہللُ َع رُصُ

ِ أَبَّسا أ َُ ِِ َیِو َب َي ِٔ رَشٔ ََ َب َو ٌَ ؾٔیطٔ رَشٔ ِٔ َزَخ ََ ِِ أُغًَِٔل  صُ ٌَ آرٔخُ  َزَخ

، اوباحزؾ،  لہ نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل یلع نب رجح، دیعس نب دبعارلنمح

فملس ےن اراشد رفامای رفزہ رےنھک فاولں ےک فاےطس تنج ںیم اکی درفازہ ےہ سج وک ہک رایؿ اہک اجات ےہ اس درفزہ 

آرخی آدیم اس ںیم ںیم وکیئ ںیہن دالخ وہاگ العفہ رفزے دارفں ےک افر سج فتق امتؾ رفزہ دار اہیں کت ہک 

دالخ وہاگ وت فہ درفزہ دنب وہ اجےئ اگ وج وکیئ اس ںیم دالخ وہاگ وت فہ فاہں ےک اپین وک یپ ےل اگ افر وج صخش ےئپ اگ وت 

 فہ رھپ یھبک ایپاس ہن وہاگ۔

 یلع نب رجح، دیعس نب دبعارلنمح، اوباحزؾ،  لہ نب دعس :  رافی
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 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ
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 قتيبہ، يعكوب، ابوحازّ، سہٌ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ٍُ َيطُ اأَِخبََرْ َّٓةٔ بَابّا يَُكا َّٕ فٔی اِيَح ٌْ أَ ثَىٔی َسِض ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِٔ أَبٔی َحازّٔ َٓا َيِعُكوُب َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ ا ُقتَِيَبُة َقا يرَّیَّا

 ٔ أِ أَبَّسا َؾإ َُ ِِ یَِو ًَطُ َي ِٔ َزَخ ََ  ٕٔ ٔلَی ايرَّیَّا ِِ إ ٌِ َلهُ َٕ َص ُُو ٔ ائ َٔ ايؼَّ ٔة أَیِ ََ َّ اِيكَٔیا ٍُ یَِو ِِ ُيَكا ٔ ًَِیض َذا َزَخًُوا أُغًَِٔل َع

 ِِ ٌِ ؾٔیطٔ أََحْس َغیِرُصُ ِِ یَِسُخ ًَ  َؾ

ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ،  لہ ریض اہلل ہنع ےن رفامای تنج ںیم اکی درفزہ ےہ سج وک رایؿ ےتہک ںیہ ایقتم ےک 

الخ وہےن اک دؿ آفاز دی اجےئ یگ ہک رفزہ رےنھک فاےل سک ہگج ںیہ م ولگ رایؿ )وج ہک رفزہ دارفں ےک د

درفازہ ےہ( اس یک رطػ آےت وہ۔ وج اس صخش اس ںیم دالخ وہاگ وت فہ یھبک ایپاس ہن وہاگ سج فتق ےک امتؾ ےک 

 امتؾ ولگ اس ںیم دالخ وہ اجںیئ ےگ وت فہ درفازہ دنب وہاجےئ اگ رھپ دفرسا وکیئ صخش اس ںیم دالخ ہن وہاگ۔

 ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ،  لہ ریض اہلل ہنع :  رافی
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 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ
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عُرو بٔ رسح و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، َايَ و یوْص، ابٔ طہاب، حُیس بٔ  احُس بٔ :  راوی

 عبسايرحُٔ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َو  ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ حٔ َواِيَحارُٔث بِ ِ ٔٔ ايْسَّ رٔو بِ ُِ ُٔ َع ُس بِ َُ ٍَ أَِخبََرَْا أَِح صِٕب َقا

 ٔ اي ََ َّی أَِخبََرنٔی  ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ِیٔس بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َْ َویُوُُْص َع

َّٓةٔ یَا َعِبَس  ٌَّ ُْوزَٔی فٔی اِيَح ٌٔ اہللٔ َعزَّ َوَج ِٔ أَِنَؿَل َزِوَجیِٔن فٔی َسبٔی ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ اہللٔ صَ  اہللُ َع َُ َِذا َخیِْر َؾ

ِٔ بَأب اِيحَٔضازٔ  َٔ ٌٔ اِيحَٔضازٔ یُِسعَی  ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ ََلةٔ َو ِٔ بَأب ايؼَّ َٔ ََلةٔ یُِسعَی  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ َو

 َٔ َیأّ زُعَٔی  ٌٔ ايؼِّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ َسَقٔة َو ِٔ بَأب ايؼَّ َٔ َسَقٔة یُِسعَی  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ٍَ کَا ٕٔ َقا ِٔ بَأب ايرَّیَّا

ٌِ یُِسعَی  وَرةٕ َؾَض ِٔ َضُ َٔ ََ اِْلَبَِوأب  ًِ ٔ ِٔ ت َٔ ا َعلَی أََحٕس یُِسعَی  ََ ٍَ اہللٔ  یُل یَا َرُسو سِّ ِٔ أَبُو بَِْکٕ ايؼِّ َٔ أََحْس 

 ِِ َِ َنَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًَِّضا َقا ُ ََ اِْلَبَِوأب ک ًِ ٔ ِِ  ت ُِٓض َٔ  َٕ ِٕ َتهُو  َوأَِرُجو أَ

ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، امکل ف ویسن، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخا ںیم 

رشیف دف رفےپ ےسیپ ای دف وھگ ڑے ای دف ڑپکے فریغہ ای دف الغؾ دصہق رکے( وت تنج ںیم وج ڑا دصہق رکے )ینعی دف ا

اکپرا اجےئ اگ اے دنبہ دخا ہی ریتا کین لمع ےہ۔ وت وج صخش امنزی وہاگ وت فہ امنز ےک درفازہ ےس البای اجےئ اگ افر وج 

 دصہق دےنی فاال وہاگ وت فہ صخش دصہق صخش اہجدی وہاگ وت فہ صخش اہجد ےک درفازہ ےس اکپرا اجےئ اگ افر وج صخش

ےک درفازہ ےس اکپرا اجےئ اگ افر وج صخش رفزہ دار وہاگ وت فہ صخش رفزہ ےک درفازے ےس اکپرا اجےئ اگ رضحت 

اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رفامای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج وکیئ رفزہ دارفں ںیم ےس اکپرا افر البای 

اگ اس وک سک مسق یک فیلکت وہیگ افر وکیئ صخش اس مسق اک وہاگ ہک سج وک ہک امتؾ یہ درفازفں ےس آفاز اگلیئ اجےئ 

اجےئ یگ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں! افر ھجم وک اس ابت یک وتعق ےہ ہک م ولگ ایس رطح 

 ےک ولوگں ںیم ےس وہں ےگ )فہ وخش تمسق ولگ م یہ وہ(۔

ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، امکل ف ویسن، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح،  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػرضحت اوب اامہم یک 
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َحُوز بٔ غیَلٕ، ابواحُس، سؿیإ، اعُع، عُارة بٔ عُیر، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، عبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

َٓا أَ  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ٕ أَِخبََرَْا  یِر َُ ٔٔ عُ اَرَة بِ َُ ِٔ عُ ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َس َقا َُ بُو أَِح

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َٓا  ِج ٍَ رَخَ ِٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ٔٔ یَزٔیَس َع ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ُٔ َطَباْب َع َِ َوَِْح

ِِ  ََّل َنِكٔسُر َعلَی َطِیٕئ  ِٔ َي ََ ٔد َو ًِرَفِ ٔ ُٔ ي ًَِبَِصٔ َوأَِحَؼ ٔ َّطُ أَغَفُّ ي ِِ بٔاِيَبائَةٔ َؾإْٔ ًَِیهُ َبأب َع ِعََشَ ايظَّ ََ ٍَ یَا  َقا

َُّط َيطُ ؤَجاْئ  ِؤّ َؾإْٔ ًَِیطٔ بٔايؼَّ  َيِشَتٔلِع َؾَع

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ومحمد نب الیغؿ، اوبادمح، ایفسؿ، اشمع، امعرة نب ریمع، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل 

ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےلک افر مہ ولگ ونوجاؿ ےھت افر مہ ولوگں ںیم )وہشت 

ےک دابےن یک( اطتق ںیہن یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے وجاونں ےک رگفہ! افر اے 

ول ویکہکن اکنح رکےن ےس ااسنؿ یک اگنہ یچین ریتہ ےہ )ینعی انرحمؾ وعروتں ےک وجاونں یک امجتع! م ولگ اکنح رک

دےنھکی ےس اعؾ وطر ےس ااسنؿ وفحمظ راتہ ےہ افر ااسنؿ یک رشؾ اگہ زان ےس چب اجیت ےہ( افر وج صخش اکنح رکےن یک 

 اطتق ںیہن راتھک وہ فہ صخش رفزے رھک ےل ویکہکن رفزہ ےس وہشت اجیت ےہ۔

 د نب الیغؿ، اوبادمح، ایفسؿ، اشمع، امعرة نب ریمع، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل ریض اہلل ہنعومحم :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رپ االتخػرضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب 
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 بَش بٔ خايس، َحُس بٔ جعرف، طعبة، سًامیٕ، ابراہیِ، عًكُہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ َٕ َع ًَامِیَ ِٔ ُس ِٔ ُطِعَبَة َع ُٔ َجِعرَفٕ َع ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا َّٕ  أَِخبََرَْا بَِٔشُ بِ َ َة أ َُ ًَِك ِٔ َع َِ َع إٔبَِراصٔی

ََ فٔی ٌِ َي ٕ َص ِشُعوز ََ  ٔٔ ٍَ َّٔلبِ َٕ َقا ا َُ َّٕ عُِث ثَُط َوأَ َٕ بَٔعَرَؾإت َؾَدََل بٔطٔ َؾَحسَّ ا َُ ٕ َيقَٔی عُِث ِشُعوز ََ  َٔ َؾَتاةٕ  ابِ

َّی  َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ثَُط أَ َة َؾَحسَّ َُ ًَِك ُجَهَضا َؾَسَعا َعِبُس اہللٔ َع ِِ اِيَبائََة أَُزوِّ ِٓهُ َٔ ِٔ اِسَتَلاَع  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

 ٔ َّ َيطُ و ِو َّٕ ايؼَّ ٔ ِِ َؾإ ًَِیُؼ ِِ َيِشَتٔلِع َؾ ِٔ َي ََ ٔد َو ًِرَفِ ٔ ُٔ ي ًَِبَِصٔ َوأَِحَؼ ٔ َُّط أَغَفُّ ي ِد َؾإْٔ ًَِيَتزَوَّ  َجاْئ َؾ

، امیلسؿ، اربامیہ، ہمقلع

 

ی ة
ػ

 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب  رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ش

وعسمد یک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس )اقمؾ( رعافت ںیم الماقت وہیئ افر اہنتیئ ںیم اؿ ےس وگتفگ یک۔ 

رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس اراشد رفامای ںیم اہمترا اکنح اکی 

 دفں؟ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع وک البای افر ہی ونوجاؿ اخوتؿ ےس رک

دحثی رشفی ایبؿ رفامیئ ہک اہمترے ںیم ےس وج وکیئ اکنح رکےن یک اطتق رےھک وت فہ صخش اکنح رکے ہی اس 

اگہ وک ااھچ رےھک اگ افر وج وکیئ یک رظن یک افحتظ رکے اگ( ینعی انرحمؾ وعرت وک دےنھکی ےس وفحمظ رےہ اگ( افر رشؾ 

 اکنح یک اطتق ہن راتھک وہ وت فہ صخش رفزہ رےھک رفزہ اس وک یصخ انب دے اگ۔

، امیلسؿ، اربامیہ، ہمقلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ
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 ہاروٕ بٔ اسحل، َحاربی، اعُع، ابراہیِ، عًكُة واسوز، عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ عَ أَِخبََرَْا صَ  ٔ َع َة َواِْلَِسَوز َُ ًَِك ِٔ َع َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َُُحارٔبٔیُّ َع َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ إِٔسَحَل َقا ُٕ بِ بِسٔ اُرو

 ََ ِد َو ًَِيَتزَوَّ ِِ اِيَبائََة َؾ ِٓهُ َٔ ِٔ اِسَتَلاَع  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِِ َیحِٔس اہللٔ َقا ِٔ َي

َُّط َيطُ ؤَجاْئ  ِؤّ َؾإْٔ ًَِیطٔ بٔايؼَّ  َؾَع

 فاوسد، دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

مة
علق
اہرفؿ نب ااحسؼ ، احمریب، اشمع، اربامیہ، 

س وک اچےیہ ہک فہ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولوگں ںیم ےس وج وکیئ اکنح یک دقرت راتھک وہ وت ا

 اکنح رکے سج ںیم اس دقر اطتق ہن وہ وت فہ صخش رفزہ رےھک رفزہ اس وک یصخ انب دے اگ۔

 فاوسد، دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

مة
علق
 اہرفؿ نب اقحس، احمریب، اشمع، اربامیہ، 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ
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ہَلٍ بٔ ايعَلء بٔ ہَلٍ، وہ اپٓے وايسسے، علی بٔ ہاطِ، اعُع، عُارة، عبسايرحُٔ بٔ یزیس  :  راوی

 ہلل عٓہرضی ا

ٔع  َُ ِٔ اِْلَِع ِٕ َع ُٔ َصأط َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا ٔٔ صََٔل ُٔ اِيَعََلٔئ بِ ٍُ بِ اَرَة أَِخبََرنٔی صََٔل َُ ِٔ عُ  َع



 

 

ُة َواِْلَِسوَ  َُ ًَِك َٓا َع َع ََ َٓا َعلَی َعِبٔس اہللٔ َو ًِ ٍَ َزَخ ٔٔ َیزٔیَس َقا ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح َٓا بَٔحٔسیٕث َع َ ث اَعْة َؾَحسَّ َُ زُ َوَج

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًّٓا َقا ِِ ٔس ُِٓت أَِحَسثَُض ِّی ُن ِٔ أَِجلٔی ْٔلَن َٔ َّ إَّٔلَّ  َث بٔطٔ اِيَكِو ا َرأَیُِتطُ َحسَّ َِ یَا ََ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ًَِيتَ  ِِ اِيَبائََة َؾ ِٓهُ َٔ ِٔ اِسَتَلاَع  ََ َبأب  ِعََشَ ايظَّ ََ ٌَ ٔ ٍَ َعلٔیٌّ َوُسئ ٔد َقا ًِرَفِ ٔ ُٔ ي ًَِبَِصٔ َوأَِحَؼ ٔ َُّط أَغَفُّ ي ِد َؾإْٔ زَوَّ

 ِِ ٍَ َنَع ًَُط َقا ِث َٔ ِٔ َعِبٔس اہللٔ  َة َع َُ ًَِك ِٔ َع َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٍَ َع َِ َؾَكا ِٔ َحٔسیٔث إٔبَِراصٔی ُع َع َُ  اِْلَِع

اشمع، امعرة، دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل ہنع ےس  الہؽ نب االعلء نب الہؽ، فہ اےنپ فادلےس، یلع نب اہمش،

رفاتی ےہ مہ ولگ دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اس فتق مہ ولوگں ےک 

اسھت رضحت اوسد ریض اہلل ہنع افر رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع یھب ےھت۔ اؿ رضحات ےن اکی دحثی لقن 

دحثی ریمے یہ فاےطس ایبؿ رفامیئ۔ اس ےیل ہک ںیم اؿ امتؾ رضحات ںیم بس ےس رفامیئ۔ ریما ایخؽ ےہ ہک فہ 

زایدہ مک رمع اھت۔ )فہ دحثی ہی ےہ( ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے ونوجاونں 

ح رکے ویکہکن یک امجتع! م ولوگں ںیم ےس وج صخش اکنح رکےن یک اطتق رےھک وت اس وک اچےیہ ہک فہ صخش اکن

 اکنح رکان ااسنؿ یک رظن وک )انگوہں ےس( ابز راتھک ےہ افر رشؾ اگہ وک ااھچ راتھک ےہ۔

 الہؽ نب االعلء نب الہؽ، فہ اےنپ فادلےس، یلع نب اہمش، اشمع، امعرة، دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوب اامہم یک دحثی رضحت دمحم نب ایب وقعیب رپ االتخػ

     154    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہعُرو بٔ زرارة، اسُاعیٌ، یوْص، ابوَعَش، ابراہیِ، عًكُہ رضی اہلل عٓ :  راوی

ِٔ إٔبَِراصٔی ِعََشٕ َع ََ ِٔ أَبٔی  َٓا یُوُُْص َع َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ ٍَ أََِْبأََْا إِٔس ُٔ ُزَراَرَة َقا رُو بِ ُِ َة أَِخبََرَْا َع َُ ًَِك ِٔ َع َِ َع

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ُٕ رَخَ ا َُ ٍَ عُِث َٕ َؾَكا ا َُ َِٓس عُِث ٔ ٕ َوصَُو ع ِشُعوز ََ  ٔٔ َع ابِ ََ ُِٓت  ٍَ ُن َِ َعلَی َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع



 

 

ِٔ ََّل  ََ ٔد َو ًِرَفِ ٔ ُٔ ي ًَِبَِصٔ َوأَِحَؼ ٔ َّطُ أَغَفُّ ي ِد َؾإْٔ ًَِيَتزَوَّ ٍٕ َؾ ِِ ذَا كَِو ِٓهُ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ  ٍَ ُّ َيطُ  ؾٔتَِیٕة َؾَكا ِو َؾايؼَّ

 ًَ ُ ُٔ ک ُُُط زٔیَازُ بِ ِعََشٕ َصَِذا اِس ََ ٔٔ أَبُو  َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َِ َرَوی ؤَجاْئ َقا ِیٕب َوصَُو ٔثَكْة َوصَُو َػاحُٔب إٔبَِراصٔی

ا  ـّ َع َؿِعٔؿطٔ أَِي ََ ـْ َو ُُطُ َْحٔیْح َوصَُو َؿٔعی َسنٔیُّ اِس َُ ِعََشٕ اِي ََ ػٔیَرةُ َوُطِعَبُة َوأَبُو  َُ ُِٓؼوْر َو ََ ِٓطُ  َٕ َقِس َع کَا

 ُِ ُٔ َع ُس بِ َُّ َح َُ َِٓضا  َٔ َٓانٔیرُ  ََ َِٓسُظ أََحازٔیُث  ٔ ًََم ع َّی اہللُ اِخَت َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس رٕو َع

 ٔ ِٔ َعائ ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ُٔ ُْعِ ُّ بِ َِٓضا صَٔظا َٔ ًَْة َو ِػرٔٔب قِٔب َُ ٔم َواِي َِشٔ َُ ا بَیَِن اِي ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ َع َظَة َع

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اَِْضُشوا َِْضّشااي هِّیٔن َوَلٔه َِ بٔايشِّ ِح ًَّ  َِ ََّل َتِكَلُعوا اي

رمعف نب زرارة، اامسلیع، ویسن، اوبرشعم، اربامیہ، ہمقلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم اکی دؿ دبعاہلل نب 

ریض اہلل ہنع ےن وعسمد ریض اہلل ہنع ےک اپس اھت افر فہ اس فتق امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب ےھت امثعؿ 

رفامای اکی دؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وجاؿ وعرت ےک اپس ےس زگرے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس وج وکیئ دقرت اکنح راتھک وہ وت اس وک اچےیہ ہک اکنح رک ےل اس ےیل ہک 

انرحمؾ وک دےنھکی ےس افحتظ ریتہ ےہ( افر رشؾ اگہ وک وفحمظ راتھک ےہ افر وج اکنح ااسنؿ یک رظن وک ابز راتھک ےہ )ینعی 

صخش اس دقر اطتق ہن رےھک وت فہ رفزہ رےھک رفزہ اس وک یصخ )وہشت وک مک( رک دے اگ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس 

رافی اربامیہ یعخن ےک  دحثی رشفی ںیم وج رافی اوب رشعم ںیہ اؿ اک انؾ زاید نب بیلک ےہ افر فہ ہقث ںیہ افر فہ

ور ریغمہ افر ہبعش ےن لقن یک افر اکی رافی اوبرشعم دم ہنی رونرہ ےک 

  

راقفء ںیم ےس ےھت افر اؿ ےس یہ رفاتی م

ابدنشہ ںیہ اؿ اک انؾ حیجن ےہ افر اکی فیعض رافی ںیہ افر اوہنں ےن فیعض رفاایت لقن رکےن ےک اسھت اسھت 

ر اؿ رافی یک رکنم ااحدثی )افر فیعض رفاایت( ںیم ےس اکی رفاتی فہ ےہ رکنم ااحدثی یھب اسھت اشلم رکیل اف

ہک وج اوہنں ےن دمحم رمعف ےس رفاتی یک افر اوہنں ےن رضحت اوب ہملس ےس افر اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ ےس 

رفاتی فہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رشمؼ افر رغمب ےک درنایؿ ہلبق ےہ افر اکی 

ےہ وج ہک رضحت اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی یک افر اوہنں ےن اےنپ فادل اصبح ےس افر اوہنں ےن رضحت اعہشئ 

دصہقی ےس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ وگتش وک اچوق رھچی ےس تم اکوٹ نکیل 

 اس وک ونچ رک اھکؤ۔

 ویسن، اوبرشعم، اربامیہ، ہمقلع ریض اہلل ہنع رمعف نب زرارة، اامسلیع، :  رافی



 

 

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

  

وج صخش اہلل زعفلج یک راہ ںیم اکی رفزہ رےھک افر اس ےس قلعتم دحثی ںیم لیہس نب ایب اصحل رپ 

 االتخػ

 ثیرفزفں ےس ہقلعتم ااحد :   ابب

 وج صخش اہلل زعفلج یک راہ ںیم اکی رفزہ رےھک افر اس ےس قلعتم دحثی ںیم لیہس نب ایب اصحل رپ االتخػ
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 یوْص بٔ عبساَّلعلی، اْص، سہیٌ بٔ ابوػايح، وہ اپٓے وايس سے، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی صَُریِرَ أَِخبَرَ  ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ أَبٔی َػائٕح َع ٌٔ بِ ِٔ ُسَضِی ٍَ أَِخبََرنٔی أََْْص َع ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ِٔ َْا یُوُُْص بِ َة َع

ٌَّ َزِحزََح اہللُ  َّ َوَج ٌٔ اہللٔ َعز ا فٔی َسبٔی َّ َّ َیِو ِٔ َػا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّٓارٔ َرُسو ِٔ اي  َوِجَضطُ َع

يّؿا ََ اِيَیِؤّ َسِبٔعیَن رَخٔ ٔ  بَِٔذي

ویسن نب دبعاالیلع، اسن، لیہس نب اوباصحل، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ریغب اہجد رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخا ںیم اکی دؿ رفزہ رےھک )ینعی 

 ںیم ای جح ےک رفس ںیم رفزہ رےھک( وت دخافدن دقفس اس صخش وک رفزہ یک فہج ےس رتس اسؽ ےک افہلص رپ رک دے اگ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، اسن، لیہس نب اوباصحل، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اہلل زعفلج یک راہ ںیم اکی رفزہ رےھک افر اس ےس قلعتم دحثی ںیم لیہس نب ایب اصحل رپ االتخػ
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 عاویہ ضیر، سہیٌ، َكبری ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہزاؤز بٔ سًامیٕ بٔ حؿؽ، ابوَ :  راوی

 ٔ ِكبُر َُ ِٔ اِي ٌٕ َع ِٔ ُسَضِی یرُ َع ٔ َعاؤیََة ايرضَّ َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َحِؿٕؽ َقا َٕ بِ ًَامِیَ ُٔ ُس ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َزاُوزُ بِ یِّ َع

َّی اہللُ عَ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٌٔ اہللٔ بَاَعَس اہللُ َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقا ا فٔی َسبٔی َّ َّ یَِو ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

يّؿا ََ اِيَیِؤّ َسِبٔعیَن رَخٔ ٔ َّٓارٔ بَِٔذي َُٓط َوبَیَِن اي  بَِي

داؤد نب امیلسؿ نب صفح، اوباعمفہی رضری، لیہس، ربقمی اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخا ںیم اکی دؿ رفزہ رےھک )ینعی ریغب اہجد  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 ںیم ای جح ےک رفس ںیم رفزہ رےھک( وت دخافدن دقفس اس صخش وک رفزہ یک فہج ےس رتس اسؽ ےک افہلص رپ رک دے اگ۔

 اہلل ہنع داؤد نب امیلسؿ نب صفح، اوباعمفہی رضری، لیہس، ربقمی اوبدیعس دخری ریض :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اہلل زعفلج یک راہ ںیم اکی رفزہ رےھک افر اس ےس قلعتم دحثی ںیم لیہس نب ایب اصحل رپ االتخػ

     157    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابی َریِ، سعیس بٔ عبسايرحُٔ، سہیٌ، اپٓے وايسسے، ابوہریرہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 ٔٔ َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا رَِی ََ ُٔ أَبٔی  َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی  َقا

ا  َّ َّ َیِو ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ أَبٔیطٔ َع ٌْ َع ٌٔ اہللٔ ُسَضِی فٔی َسبٔی

يّؿا َّٓارٔ َسِبٔعیَن رَخٔ ِٔ اي ٌَّ َوِجَضطُ َع  بَاَعَس اہللُ َعزَّ َوَج



 

 

نب ایب رممی، دیعس نب دبعارلنمح، لیہس، اےنپ فادلےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی اربامیہ نب وقعیب، ا

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخا ںیم اکی دؿ رفزہ رےھک )ینعی 

یک فہج ےس رتس اسؽ ےک افہلص رپ رک  ریغب اہجد ںیم ای جح ےک رفس ںیم رفزہ رےھک( وت دخافدن دقفس اس صخش وک رفزہ

 دے اگ۔

 اربامیہ نب وقعیب، انب ایب رممی، دیعس نب دبعارلنمح، لیہس، اےنپ فادلےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دثیہقلعتم ااح رفزفں ےس :   ابب

 وج صخش اہلل زعفلج یک راہ ںیم اکی رفزہ رےھک افر اس ےس قلعتم دحثی ںیم لیہس نب ایب اصحل رپ االتخػ

     158    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، سہیٌ، ػؿوإ، ابوسعیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس  أَِخبََرَْا  َٕ َع ِٔ َػِؿَوا ٌٕ َع ِٔ ُسَضِی َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا َبظَّ

ٌَّ بَاَعَس اہللُ  ٌٔ اہللٔ َعزَّ َوَج ا فٔی َسبٔی َّ َّ یَِو ِٔ َػا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َّٓ َع ِٔ َجَض َٔ َِ َوِجَضُط 

ا َّ  َسِبٔعیَن َعا

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، لیہس، وفصاؿ، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخا ںیم اکی دؿ رفزہ رےھک )ینعی ریغب اہجد ںیم ای جح ےک رفس ںیم رفزہ رےھک( 

 وک رفزہ یک فہج ےس رتس اسؽ ےک افہلص رپ رک دے اگ۔ وت دخافدن دقفس اس صخش

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، لیہس، وفصاؿ، اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  راہ ںیم اکی رفزہ رےھک افر اس ےس قلعتم دحثی ںیم لیہس نب ایب اصحل رپ االتخػوج صخش اہلل زعفلج یک

     159    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهیِ، طعیب، ابٔ ايہاز، سہیٌ، ابٔ ابی عیاغ، ابوسعیس رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ُس  َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٌٕ َع ِٔ ُسَضِی ٔ َع ٔٔ اِيَضاز ِٔ ابِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ِٔ ُطَعِیٕب َقا ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ بِ

ِٔ َعبِ  َٔ ا  ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َُّط َسَُٔع َرُسو ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس أَْ ٔٔ أَبٔی َعیَّإغ َع ا ٕس َيُؼ ابِ َّ ُّ یَِو و

َّٓارٔ َسِبٔعیَن رَخٔ  ِٔ اي ََ اِيَیِؤّ َوِجَضطُ َع ٔ ٌَّ بَِٔذي َس اہللُ َعزَّ َوَج ٌَّ إَّٔلَّ َبعَّ َّ َوَج ٌٔ اہللٔ َعز  يّؿافٔی َسبٔی

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامیکحل، بیعش، انب ااہلد، لیہس، انب ایب ایعش، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس ہک صخش راہ دخا ںیم اکی دؿ اوہنں ےن 

رفزہ رےھک )ینعی ریغب اہجد ںیم ای جح ےک رفس ںیم رفزہ رےھک( وت دخافدن دقفس اس صخش وک رفزہ یک فہج ےس رتس اسؽ 

 ےک افہلص رپ رک دے اگ۔

 ، بیعش، انب ااہلد، لیہس، انب ایب ایعش، اوبدیعس ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب دبعامیکحل :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ایب اصحل رپ االتخػ وج صخش اہلل زعفلج یک راہ ںیم اکی رفزہ رےھک افر اس ےس قلعتم دحثی ںیم لیہس نب

     160    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشٔ بٔ قزعہ، حُیس بٔ اسوز، سہیٌ، نعُإ بٔ ابی عیاغ رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں كی َیں  :  راوی



 

 

 ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

 َ ٔٔ اِْل ِیٔس بِ َُ ِٔ حُ ُٔ َقزََعَة َع ُٔ بِ ٍَ أَِخبََرَْا اِيَحَش ٔٔ أَبٔی َعیَّإغ َقا ٕٔ بِ ا َُ ِع ُّٓ ِٔ اي ٌْ َع َٓا ُسَضِی َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ِسَوز

 ٔ ا فٔی َسب َّ َّ َیِو ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َّ َسُِٔعُت أَبَا َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیَّ َقا ٌٔ اہللٔ َعز ی

 َّٓ ِٔ اي ٌَّ بَاَعَسُظ اہللُ َع يّؿاَوَج  ارٔ َسِبٔعیَن رَخٔ

نسح نب زقہع، دیمح نب اوسد، لیہس، امعنؿ نب ایب ایعش ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ یک ںیم اوبدیعس دخری ریض اہلل 

ہنع ےس انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخا ںیم اکی دؿ رفزہ رےھک 

جح ےک رفس ںیم رفزہ رےھک( وت دخافدن دقفس اس صخش وک رفزہ یک فہج ےس رتس اسؽ ےک افہلص  )ینعی ریغب اہجد ںیم ای

 رپ رک دے اگ۔

نسح نب زقہع، دیمح نب اوسد، لیہس، امعنؿ نب ایب ایعش ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ یک ںیم اوبدیعس دخری  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ایفسؿ وثری رپ رافویں اک االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ایفسؿ وثری رپ رافویں اک االتخػ

     161    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َوٌَ بٔ اٖاب، عبسايرزام، ابٔ جریخ، یحٌی بٔ سعیس و سہیٌ بٔ ابی ػايح، اْہوں ےن نعُإ  :  ویرا

 بٔ ابی عیاغ

ٍَ أَِخبََرنٔی َیحِ  ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ إَٔصإب َقا ٌُ بِ ََّ َؤ َُ ُٔ َسٔعیٕس أَِخبََرَْا  ٌَی بِ



 

 

ٌُ بِ  ٍُ َسُِٔعُت َوُسَضِی ٍَ َسُِٔعُت أَبَا َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیَّ َيُكو َٔ أَبٔی َعیَّإغ َقا َٕ بِ ا َُ ِع ُّٓ ُٔ أَبٔی َػائٕح َسَُٔعا اي

ٌٔ اہللٔ َتَباَرَک َوَتَعالَی بَاَعَس  ا فٔی َسبٔی َّ َّ یَِو ِٔ َػا ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َضطُ اہللُ َوجِ  َرُسو

يّؿا َّٓارٔ َسِبٔعیَن رَخٔ ِٔ اي  َع

وملم نب ااھب، دبعارلزاؼ، انب رججی، ییحی نب دیعس ف لیہس نب ایب اصحل، اوہنں ےن امعنؿ نب ایب ایعش ےس 

انس فہ رفامےت ںیہ ںیم ےن اوب دیعس دخری ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفامےت وہےئ انس ہک وج صخش راہ دخا ںیم اکی دؿ رفزہ رےھک )ینعی ریغب اہجد ںیم ای جح ےک رفس ںیم  فملس وک ہی اراشد

 رفزہ رےھک( وت دخافدن دقفس اس صخش وک رفزہ یک فہج ےس رتس اسؽ ےک افہلص رپ رک دے اگ۔

ےن امعنؿ نب ایب وملم نب ااھب، دبعارلزاؼ، انب رججی، ییحی نب دیعس ف لیہس نب ایب اصحل، اوہنں  :  رافی

 ایعش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ایفسؿ وثری رپ رافویں اک االتخػ

     162    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساہلل بٔ َٓیر ْیشابوری، یزیس عسنی، سؿیإ، سہیٌ بٔ ابی ػايح، نعُإ بٔ ابی عیاغ،  :  راوی

 ابوسعیس رضی اہلل عٓہ

 ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیزٔیُس اِيَعَسنٔیُّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َِْیَشابُورٔیٌّ َقا ٓٔیر َُ  ُٔ ٔٔ أَ  أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ٌٔ بِ بٔی ُسَضِی

 ًَ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقا إغ َع ٔٔ أَبٔی َعیَّ ٕٔ بِ ا َُ ِع ُّٓ ِٔ اي َِ ََّل َػائٕح َع ًَّ ِیطٔ َوَس

 ِٔ َّٓاَر َع ََ اِيَیِؤّ اي ٔ ٌٔ اہللٔ إَّٔلَّ بَاَعَس اہللُ َتَعالَی بَِٔذي ا فٔی َسبٔی َّ ُّ َعِبْس یَِو يّؿا َيُؼو  َوِجضٔطٔ َسِبٔعیَن رَخٔ

دبع اہلل نب رینم اسینوبری، سیدی دعین، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب ایعش، اوبدیعس ریض اہلل ہنع فہ 



 

 

رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخا ںیم اکی دؿ رفزہ رےھک 

ںیم ای جح ےک رفس ںیم رفزہ رےھک( وت دخافدن دقفس اس صخش وک رفزہ یک فہج ےس رتس اسؽ ےک افہلص )ینعی ریغب اہجد 

 رپ رک دے اگ۔

دبعاہلل نب رینم اسینوبری، سیدی دعین، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب ایعش، اوبدیعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ایفسؿ وثری رپ رافویں اک االتخػ

     163    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابی عیاغ، ابوسعیس خسری رضی احُسبٔ ُحب، قاسِ، سؿیإ، سہیٌ بٔ ابی ػايح، نعُإ بٔ  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٕٔ بِ  ا َُ ِع ُّٓ ِٔ اي ٔٔ أَبٔی َػائٕح َع ٌٔ بِ ِٔ ُسَضِی َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ِْ َع َٓا َقأس َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ ُس بِ َُ ٔٔ أَبٔی أَِخبََرَْا أَِح

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َع إغ َع ٌٔ اہللٔ بَاَعَس َعیَّ ا فٔی َسبٔی َّ َّ یَِو ِٔ َػا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ

يّؿا ِٔ َوِجضٔطٔ َسِبٔعیَن رَخٔ َِ َع َّٓ ََ اِيَیِؤّ َُحَّ َجَض ٔ  اہللُ بَِٔذي

ادمحنب رحب، اقمس، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب ایعش، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل 

 رکےت ںیہ ہک رفامای سج ےن دخا یک راہ ںیم اکی دؿ رفزہ راھک وت اہلل اعتیل اس صخش وک ہیلع فملس ےس رفاتی لقن

 رفزہ یک فہج ےس منہج ےس رتساسؽ ےک افےلص رپ رکدے اگ۔

 ادمحنب رحب، اقمس، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب ایعش، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ایفسؿ وثری رپ رافویں اک االتخػ
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بٔ ُْیر، سؿیإ بٔ ابی عیاغ، ابوسعیس خسری رضی اہلل عبساہلل بٔ احُسبٔ َحُس بٔ حٓبٌ، ا :  راوی

 عٓہ

ٕ قَ  یِر َُ ُ ْ ُٔ ِِ ابِ ثَهُ أُِت َعلَی أَبٔی َحسَّ ٍَ ََقَ ٌٕ َقا َب ِٓ ٔٔ َح سٔ بِ َُّ َح َُ  ٔٔ َس بِ َُ ُٔ أَِح َٓا أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ا

ٔٔ أَبٔی َعیَّإغ  ٕٔ بِ ا َُ ِع ُّٓ ِٔ اي ِٔ ُسَِّمٕٓ َع ُٕ َع َّی اہللُ ُسِؿَیا ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقا َع

ِٔ َوِجضٔطٔ َسِبٔعیَن  َّٓاَر َع ََ اِيَیِؤّ اي ٔ ٌٔ اہللٔ بَاَعَس اہللُ بَِٔذي ا فٔی َسبٔی َّ َّ َیِو ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس يّؿا َع  رَخٔ

ؿ نب ایب ایعش، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل نب ادمحنب دمحم نب لبنح، انب ریمن، ایفس

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن اہلل یک راہ ںیم اکی دؿ رفزہ راھک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اافلظ ااحدثی ںیم 

 ومعمیل اس االتخػ ےہ نکیل رتہمج افر وہفمؾ دحثی زگہتش ااحدثی ےک اطمقب ےہ۔

 نب ادمحنب دمحم نب لبنح، انب ریمن، ایفسؿ نب ایب ایعش، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنعدبعاہلل  :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ایفسؿ وثری رپ رافویں اک االتخػ
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َحُوز بٔ خايس، َحُس بٔ طعیب، یحٌی بٔ حارث، قاسِ ابوعبسايرحُٔ، عكبہ بٔ عاَر رضی  :  راوی



 

 

 اہلل عٓہ

ُٔ ايِ  ٍَ أَِخبََرنٔی یَِحٌَی بِ ٔٔ ُطَعِیٕب َقا سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ُٔ َخائٕس َع ُُوزُ بِ ِح ََ ِٔ أَبٔی َعِبسٔ أَِخبََرَْا  ِٔ اِيَكأس َحارٔٔث َع

ِٔ َػ  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ٕ َع َٔر ٔٔ َعا ِٔ عُِكَبَة بِ ثَُط َع َّطُ َحسَّ ٔٔ أَْ َُ ا فٔی ايرَِّح َّ َّ یَِو ا

 َ َٔائ ٔشیَرَة  ََ  َِ َّٓ ِٓطُ َجَض َٔ ٌَّ بَاَعَس اہللُ  ٌٔ اہللٔ َعزَّ َوَج ٕ َسبٔی  ٔة َعاّ

ومحمد نب اخدل، دمحم نب بیعش، ییحی نب احرث، اقمس اوبدبعارلنمح، ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع 

فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ رفامای ہک سج صخش ےن اہلل یک راہ ںیم اکی دؿ رفزہ راھک وت اہلل اعتیل اس وک منہج ےس وس 

 اسؽ ےک افےلص رپ رکدے اگ

 د نب اخدل، دمحم نب بیعش، ییحی نب احرث، اقمس اوبدبعارلنمح، ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنعومحم :  رافی

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

  

 احبتل رفس رفزہ رےنھک ےک رکمفہ وہےن ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفس رفزہ رےنھک ےک رکمفہ وہےن ےس قلعتم احبتل
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 اسحل بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، ػؿوإ بٔ عبساہلل، اّ زرزاء، نعب بٔ عاػِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِرَزأئ َع ِّّ ايسَّ ُ ِٔ أ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َع َٕ بِ ِٔ َػِؿَوا ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع

 ُّ َیا ِٔ اِيبٔرِّ ايؼِّ َٔ ٍُ َيِیَص  َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ِٕ َقا ٔٔ َعأػ رَفٔ َنِعٔب بِ  فٔی ايشَّ

اؿ نب دبع اہلل، اؾ درداء، ب ب نب اعمص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، وفص

ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک دفراؿ رفس 



 

 

 رفزہ رانھک کین اکؾ ںیہن ےہ۔

 اؾ درداء، ب ب نب اعمص ریض اہلل ہنعاقحس نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، وفصاؿ نب دبعاہلل،  :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل رفس رفزہ رےنھک ےک رکمفہ وہےن ےس قلعتم
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ابراہیِ بٔ يعكوب، َحُس بٔ نثیر، اوزاعی، زہری، سعیس بٔ َشیب، نعب بٔ عاػِ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ِٔ َس  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع ٕ َع ُٔ َنثٔیر ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ ٔٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ٔعیٔس بِ

ٍَ قَ  َُُشیَّٔب َقا ٍَ أَبُو َعبِس اِي رَفٔ َقا ُّ فٔی ايشَّ َیا ِٔ اِيبٔرِّ ايؼِّ َٔ َِ َيِیَص  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ا

ًَِیطٔ  ٕ َع َٔ َنثٔیر ُِ أََحّسا َتابََع ابِ ًَ ًَطُ ََّل َنِع َواُب ائَِّذی َقِب ٔٔ َصَِذا َخَلأْ َوايؼَّ َُ  ايرَِّح

افزایع، زرہی، دیعس نب بیسم، ب ب نب اعمص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  اربامیہ نب وقعیب، دمحم نب ریثک،

ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک دفراؿ رفس 

فاتی درتس ےہ افر رفزہ رانھک کین اکؾ ںیہن ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک ہی رفاتی اطخ ےہ افر یلہپ ر

 زریرظن رفاتی ںیم رضحت انب ریثک اک یسک دفرسے رافی ےن اسھت ںیہن دای۔

 اربامیہ نب وقعیب، دمحم نب ریثک، افزایع، زرہی، دیعس نب بیسم، ب ب نب اعمص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

اس ےس قلعتم ذترکہ ہک سج فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اراشد رفامای افر 



 

 

 رضحت اجرب یک رفاتی ںیم دمحم نب دبعارلنمح رپ االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

راشد رفامای افر رضحت اجرب یک رفاتی ںیم دمحم نب اس ےس قلعتم ذترکہ ہک سج فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس ا

 دبعارلنمح رپ االتخػ
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 قتيبہ، بْک، عُارة بٔ غزیة، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، جابر بٔ عبساہلل بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  ٔٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔ بِ ِٔ َجابٔر ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٔٔ غَزٔیََّة َع اَرَة بِ َُ ِٔ عُ َٓا بَِْکْ َع َ ث

ٌْ أَجِ  ٍَ َؾَكايُوا َرُج
َ ٌٕ َؾَشأ ِحَتُٔٔعیَن َعلَی َرُج َُ َِ َرأَی َْاّسا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َضَسُظ أَ

وِ  رَفٔ ايؼَّ ُّ فٔی ايشَّ َیا ِٔ اِيبٔرِّ ايؼِّ َٔ َِ َيِیَص  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو  ُّ َقا

، دمحم نب دبعارلنمح، اجرب نب دبعاہلل نب دبعاہلل ریض اہل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

ة
ب 
ہبیتق، رکب، امعرة نب زغ

داھکی ہک فہ اکی صخش ےک اپس وجہؾ اگلےئ وہےئ ںیہ آپ یلص روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس درایتف ایک ہک ایک ابت ےہ ولوگں ےن التبای ہک ہی صخش رفزہ رےنھک یک فہج ےس 

رفامای ہک رپاشیین ںیم التبم ےہ )فاحض رےہ ہک ذموکرہ فاعق احتل رفس اک ےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفس ںیم رفزہ رانھک کین اکؾ ںیہن ےہ۔

، دمحم نب دبعارلنمح، اجرب نب دبعاہلل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ب 
 ہبیتق، رکب، امعرة نب زغ

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

  

 دثیرفزفں ےس ہقلعتم ااح :   ابب

اس ےس قلعتم ذترکہ ہک سج فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اراشد رفامای افر رضحت اجرب یک رفاتی ںیم دمحم نب 



 

 

 دبعارلنمح رپ االتخػ
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طعیب، اوزاعی، یحٌی بٔ ابونثیر، َحُس بٔ طعیب بٔ طعیب بٔ اسحل، عبسايوہاب بٔ سعیس،  :  راوی

 عبسايرحُٔ، جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

َٓا ُطَعِیْب قَ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا َعِبُس اِيَوصَّأب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ إِٔسَحَل َقا ُٔ ُطَعِیٔب بِ ٍَ أَِخبََرنٔی ُطَعِیُب بِ ا

ثَىٔی یَحِ  ٍَ َحسَّ َٓا اِْلَِوَزاعٔیُّ َقا َ ث ٍَ أَِخبََرنٔی َجابٔرُ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٕ َقا ُٔ أَبٔی َنثٔیر ٌَی بِ

ًَِیطٔ  ٌِّ َطَحَرةٕ یَُرغُّ َع ٔ ٌٕ فٔی ه رَّ بَٔرُج ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ُٔ َعِبٔس اہللٔ أَ ٍُ بِ ا بَا ََ  ٍَ اُئ َقا َُ  اِي

ًَِیهُ َػ  رَفٔ َوَع وا فٔی ايشَّ َُ ِٕ َتُؼو ِٔ اِيبٔرِّ أَ َٔ َُّط َيِیَص  ٍَ إْٔ ِْ َقا ٔ ٍَ اہللٔ َػائ ِِ َصَِذا َقايُوا یَا َرُسو ِِ بٔرُِخَؼةٔ احٔبٔهُ

ِِ َؾاِقَبًُوَصا َؽ َلهُ  اہللٔ ائًَّی َرخَّ

، دمحم نب دبعارلنمح، اجرب نب بیعش نب بیعش نب ااحسؼ ، دبعاولاہب نب دیعس، بیعش، افزایع، ییحی نب اوبریثک

دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی صخش ےک اپس 

ےسزگر وہا وج ہک اکی درتخ ےک اسہی ںیم اھت افر اس رپ ولگ اپین ڈاؽ رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

امای ہک اس صخش وک ایک وہایگ ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص ےن دھکی رک احصہب رکاؾ ےس درایتف رف

اہلل ہیلع فآہل فملس ہی صخش رفزہ رےھک وہےئ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رفس ںیم رفزہ رانھک 

 وک اطع رفامیئ ےہ۔کین اکؾ ںیہن ےہ م ولگ دخافدن دقفس یک رتصخ وک وبقؽ رکف وج ہک اس ےن م ولوگں 

بیعش نب بیعش نب اقحس، دبعاولاہب نب دیعس، بیعش، افزایع، ییحی نب اوبریثک، دمحم نب دبعارلنمح،  :  رافی

 اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع

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

  

  ااحدثیرفزفں ےس ہقلعتم :   ابب



 

 

اس ےس قلعتم ذترکہ ہک سج فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اراشد رفامای افر رضحت اجرب یک رفاتی ںیم دمحم نب 

 دبعارلنمح رپ االتخػ
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 ، َحُس بٔ عبسايرحُٔ رضی اہلل عٓہَحُوز بٔ خايس، َفیابی، اوزاعی، یحٌی :  راوی

ثَىٔی َیِحٌَی ٍَ َحسَّ َٓا اِْلَِوَزاعٔیُّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ یَابٔیُّ َقا َٓا اِيرٔفِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ُُوزُ بِ ِح ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  أَِخبََرَْا  َقا

ِٔ َسَُٔع َجابّٔرا َِْحَوظُ  ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح ُس بِ َُّ َح َُ 

ومحمد نب اخدل، رفاییب، افزایع، ییحی، دمحم نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع یھب ذموکرہ دنس ےس اس صخش ےس ایس رطح 

 یک دحثی لقن رکےت ںیہ سج ےن اجرب ےس ینس۔

 ومحمد نب اخدل، رفاییب، افزایع، ییحی، دمحم نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زری رظن دحثی ںیم رضحت یلع نب ابمرک ےک االتخػ اک ذترکہ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت یلع نب ابمرک ےک االتخػ اک ذترکہ

     171    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، علی بٔ َبارک، یحٌی بٔ ابونثیر، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ثوبإ،  :  راوی

 جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ ِٔ یَِحٌَی بِ َُُباَرٔک َع ُٔ اِي َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا َونٔیْع َقا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَبٔی َنثٔی أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٕ َع ر



 

 

ٍٔ اہللٔ  ِٔ َرُسو ا َع َُ ُِٓض ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ َع ٔ بِ ِٔ َجابٔر َٕ َع ٔٔ ثَِوبَا ٔٔ بِ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔس بِ َُّ َح َّی اہللُ َُ  َػل

 َّ ِِ بٔرُِخَؼٔة اہللٔ َعز ًَِیهُ رَفٔ َع ُّ فٔی ايشَّ َیا ِٔ اِيبٔرِّ ايؼِّ َٔ ٍَ َيِیَص  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌَّ َؾاِقَبًُوَصا َع  َوَج

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، یلع نب ابمرک، ییحی نب اوبریثک، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ اکی صخش ےک اپس زگرے وج ہک 

 ولگ اپین ڈاؽ رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس اکی درتخ ےک اسہی ںیم اھت افر اس رپ

صخش وک ایک وہایگ ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اس آدیم اک رفزہ ےہ۔ آپ یلص اہلل 

دن دقفس یک رتصخ وک ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفس ںیم رفزہ رانھک وکیئ کین اکؾ ںیہن ےہ۔ م ولگ دخاف

 وبقؽ رکف وج اس ےن م وک اطع رفامیئ ےہ۔

اقحس نب اربامیہ، فعیک، یلع نب ابمرک، ییحی نب اوبریثک، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ، اجرب نب دبعاہلل  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت یلع نب ابمرک ےک االتخػ اک ذترکہ

     172    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ايُثىی، عثُإ بٔ عُر، علی بٔ ايُبارک، یحٌی، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، جابر رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ِٔ أَ  ِٔ َیِحٌَی َع َُُباَرٔک َع ُٔ اِي ٍَ أََِْبأََْا َعلٔیُّ بِ َر َقا َُ ٔٔ عُ َٕ بِ ا َُ ِٔ عُِث َّی َع َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  ِخبََرَْا  سٔ بِ َُّ َح َُ

 َٔ ٍَ َيِیَص  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٕ أَ ِٔ َجابٔر ٌٕ َع ِٔ َرُج ٔٔ َع َُ ُّ فٔی َعِبٔس ايرَِّح َیا ِٔ اِيبٔرِّ ايؼِّ

رَفٔ   ايشَّ



 

 

دمحم نب اینثمل، امثعؿ نب رمع، یلع نب اابملرک، ییحی، دمحم نب دبعارلنمح، اجرب ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج اسہقب 

 رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 اہلل ہنعدمحم نب اینثمل، امثعؿ نب رمع، یلع نب اابملرک، ییحی، دمحم نب دبعارلنمح، اجرب ریض  :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت یلع نب ابمرک ےک االتخػ اک ذترکہ

     173    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

و بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس و خايس بٔ حارث، طعبة، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، َحُس بٔ عُرو بٔ عُر :  راوی

 حشٔ، جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

سٔ  َُّ َح َُ  ِٔ ِٔ ُطِعَبَة َع ُٔ اِيَحارٔٔث َع ُٔ َسٔعیٕس َوَخائُس بِ َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٔٔ َعبِسٔ  أَِخبََرَْا َع بِ

ًَِیطٔ ايرَّ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعِبٔس اہللٔ أَ ٔ بِ ِٔ َجابٔر ٕٔ َع ٔٔ َحَش رٔو بِ ُِ ٔٔ َع ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٔٔ َع َُ َِ َرأَی  ِح ًَّ َوَس

رَفٔ  ُّ فٔی ايشَّ َیا ِٔ اِيبٔرِّ ايؼِّ َٔ ٍَ َيِیَص  رَفٔ َؾَكا ًَِیطٔ فٔی ايشَّ ٌَ َع ًِّ  َرُجَّل َقِس ُه

، دمحم نب دبعارلنمح، دمحم نب رمعف نب نسح، اجرب نب دبعاہلل ریض رمعف نب یلع، ییحی

 

ی ة
ػ

 

 نب دیعس ف اخدل نب احرث، ش

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم وک داھکی ہک اس رپ اسہی ایک ایگ 

 فزہ رانھک وکیئ کین اکؾ ںیہن ےہ۔اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفس ںیم ر

، دمحم نب دبعارلنمح، دمحم نب رمعف نب نسح، اجرب نب  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس ف اخدل نب احرث، ش

 دبعاہلل ریض اہلل ہنع

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

  



 

 

 زفں ےس ہقلعتم ااحدثیرف :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت یلع نب ابمرک ےک االتخػ اک ذترکہ

     174    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، ابٔ ہاز، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 َُ ِٔ َجِعرَفٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ اِيَضازٔ َع ِٔ ابِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ِٔ ُطَعِیٕب َقا ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ ٔٔ  َح بِ

َّ اِيؿَ  هََّة َعا ََ ٔلَی  َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ٍَ رَخَ ٕ َقا ِٔ َجابٔر ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع َُّ َح َُ َٕ ا ـَ ََ ِتٔح فٔی َر

ُّ َؾَسَعا  َیا ِِ ايؼِّ ٔ ًَِیض َّٓاَض َقِس َطلَّ َع َّٕ اي ًََػطُ أَ َّٓاُض َؾَب َّ اي ِٔ َؾَؼا اَع اِيَػُٔی َ ُْ ًََؼ  َّی بَ َّ َحً ِٔ َؾَؼا َٔ بَٔكَسٕح 

َّ َبِعْف  َّٓأض َوَػا َٕ َؾأَِؾَطَ َبِعُف اي ُِٓورُو َّٓاُض َی َب َواي أئ َبِعَس اِيَعِِصٔ َؾََشٔ َُ وا  اِي َُ َّٕ َْاّسا َػا َػُط أَ ًَ َؾَب

ََ اِيُعَؼاةُ  ٔ ٍَ أُوَيئ  َؾَكا

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، انب اہد، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

آہل فملس امہ راضمؿ ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج اسؽ حتف ہکم وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع ف

ںیم ہکم رکمہم یک اجبن رفاہن وہےئ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ ر ےتھ رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

م چنہپ ےئگ افر ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔ رفزے ر ےتھ 
 

سی

 

لغ

فآہل فملس )فادی( رکاع ا

 وک اس یک االطع  یل ہک رفزہ رانھک ولوگں وک دوشاری افر فیلکت اک ببس نب ایگ رےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ایپہل اپین بلط رفامای امنز رصع ےک دعب افر یپ ایل۔ ولگ دھکی رےہ ےھت۔ 

ر ضعب رضحات ےن رفزہ راھک۔ اس رپ ضعب رضحات ےن رفزہ وھکؽ ڈاال۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دھکی رک اف

سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی االطع  یل ہک ضعب رضحات رفزہ رےھک وہےئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای فہ انگہ اگر ںیہ۔

 اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، انب اہد، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس،  :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت یلع نب ابمرک ےک االتخػ اک ذترکہ

     175    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ، ابوزاؤز، سؿیإ، اوزاعی، یحٌی، ابوسًُہ،  :  ویرا

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ِٔ َٓا أَبُو َزاُوَز َع َ ث ٕ َقاََّل َحسَّ ّ ٔٔ َسَلَّ ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ُٔ َعبسٔ اہللٔ َوَعِبُس ايرَِّح ُٕ بِ ِٔ أَِخبََرَْا َصاُرو َٕ َع  ُسِؿَیا

ًَّ ا ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ُتَٔی اي ٍَ أ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ِٔ یَِحٌَی َع ٕٔ ِْلَِوَزاعٔیِّ َع ِضَرا رِّ ايوَّ َُ ٔ َِ بَٔلَعإّ ب

 ٔ ٍَ اِرَحًُوا ي ٕٔ َؾَكا ا َُ ٔ َّا َػائ َر أَِزَْٔیا َؾکََُل َؾَكاََّل إْٔ َُ ٍَ ْٔلَبٔی بَِْکٕ َوعُ ِِ َؾَكا ًُوا ئَؼاحٔبَِیهُ َُ ِِ اِع  َؼاحٔبَِیهُ

اہرفؿ نب دبعاہلل ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اوبداؤد، ایفسؿ، افزایع، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اھکان شیپ ایک ایگ )اقمؾ( رمارہظلاؿ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس اراشد ںیم۔ آپ 

رفامای م ولگ زندکی آاجؤ افر اھکان اھک ول۔ اؿ دفونں ےن رعض ایک امہرا وت رفزہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فر م ولگ اؿ دفونں )ینعی رضحت اوبرکب افر رضحت ےن اراشد رفامای ہک م ولگ اےنپ اسویھتں یک ایتری رکا دف ا

 رمع ریض اہل امہنع( اک اکؾ رکف ویکہکن اؿ اک رفزہ ےہ۔

اہرفؿ نب دبعاہلل ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اوبداؤد، ایفسؿ، افزایع، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت یلع نب ابمرک ےک االتخػ اک ذترکہ

     176    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہعُرإ بٔ یزیس، َحُس بٔ طعیب، اوزاعی، یحٌی، ابوسًُہ رضی  :  راوی

 َ ِٔ یَِحٌَی أ ٍَ أَِخبََرنٔی اِْلَِوَزاعٔیُّ َع ُٔ ُطَعِیٕب َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یَزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا ع ثَُط َع َُّط َحسَّ ْ

ٍُ اہللٔ ا َرُسو َُ َٓ ٍَ بَِي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َة أَ َُ ًَ رِّ  َس َُ ٔ ی ب َِ َیَتَػسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

 ٌْ رَِس َُ ٍَ اِيَػَساَئ  رُ َؾَكا َُ َعُط أَبُو بَِْکٕ َوعُ ََ ٕٔ َو ِضَرا  ايوَّ

رمعاؿ نب سیدی، دمحم نب بیعش، افزایع، ییحی، اوبہملس ریض اہلل ہنع ےس یہ دحثی رشفی لسلسم رفاتی ےہ ہک 

اک اھکان )رحسی( ونش رفام رےہ ےھت رمارہظلاؿ انیم یتسب ںیم وج ہکم رکمہم افر دم ہنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص 

رونرہ ےک درنایؿ ہگج اک انؾ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اوبرکب افر رمع ریض اہلل امہنع ےھت۔ آپ 

م دفونں ریمے زندکی آاجؤ افر اھکان اھک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب افر رمع ریض اہلل امہنع ےس اراشد رفامای

ول۔ اؿ دفونں ےن رضحات ےن رفامای امہرا وت رفزہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م ولگ اؿ دفونں 

 دفوتسں یک وساری ایتر رکف افر اؿ ےک ہصح اک اکؾ رکف ویکہکن اؿ دفونں اک رفزہ ےہ۔

 ، افزایع، ییحی، اوبہملس ریض اہلل ہنعرمعاؿ نب سیدی، دمحم نب بیعش :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت یلع نب ابمرک ےک االتخػ اک ذترکہ

     177    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ ايُثىی، عثُإ بٔ عُر، علی ، یحٌی، ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أَب ِٔ َیِحٌَی َع َٓا َعلٔیٌّ َع َ ث ٍَ َحسَّ َر َقا َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ َٓا عُِث َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ أَِخبََرَْا  َة أَ َُ ًَ ی َس

َّی  ٍَ اہللٔ َػل ٌْ َرُسو رَِس َُ  ٕٔ ِضَرا رِّ ايوَّ َُ ٔ َر کَاُْوا ب َُ َِ َوأَبَا بَِْکٕ َوعُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

 دمحم نب اینثمل، امثعؿ نب رمع، یلع ، ییحی، اوبہملس ریض اہلل ہنع رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 دمحم نب اینثمل، امثعؿ نب رمع، یلع ، ییحی، اوبہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمرف ےک فاےطس رفزہ ےک اعمػ وہےن ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اسمرف ےک فاےطس رفزہ ےک اعمػ وہےن ےس قلعتم

     178    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسة بٔ عبسايرحیِ، َحُس بٔ طعیب، اوزاعی، یحٌی، ابوسًُہ، عُرو بٔ اَیة رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  ِٔ یَِحٌَی َع َٓا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ ُطَعِیٕب َقا سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ِٔ َع ُٔ َعِبسٔ ايرَّحٔی ٍَ أَِخبََرنٔی َعِبَسةُ بِ َة َقا َُ ًَ بٔی َس

ٍَ أَِخبََرنٔی عَ  ِٔ َسرَفٕ َؾَكا َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُت َعلَی َرُسو َِ ٍَ َقٔس رٔیُّ َقا ُِ َـّ َة اي یَّ ََ ُ ُٔ أ رُو بِ اَِْتٔورِ ُِ

 ٔ َُُشأَفٔ إ ِٔ اِي َّی أُِخبَٔرَک َع َٔىِّی َحً  ُٕ ٍَ اِز ٍَ َتَعا ِْ َؾَكا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ َة َؾُك یَّ ََ ُ ٌَّ اِيَػَساَئ یَا أَبَا أ َّ َوَج َّٕ اہللَ َعز

 ٔ ََلة ـَ ايؼَّ َّ َونِٔؼ َیا ُِٓط ايؼِّ  َوَؿَع َع

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی 

 

دبعة نب دبعارلمیح، دمحم نب بیعش، افزایع، ییحی، اوبہملس، رمعف نب امی ة

 ےن اراشد رفامای م حبص ےک رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

اھکےن ےک فاےطس رہھٹ اجؤ۔ ںیم ےن اہک ہک ریما وت رفزہ ےہ ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

رفامای ہک م ریمے اپس آاجؤ ںیم م وک اسمرف اک مکح التبات وہں دخافدن دقفس ےن )اسمرف ےک ےیل( رفزہ افر آدیھ 

 امنز اعمػ رک دی ےہ۔

 ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دبعة نب دبعارلمیح، دمحم نب بیعش، افزایع، ییحی، اوبہملس، رمعف نب امی ة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اسمرف ےک فاےطس رفزہ ےک اعمػ وہےن ےس قلعتم

     179    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُروبٔ عثُإ، ويیس ، اَّلوزاعی، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوقَلبة، جعرفبٔ عُرو، اَیة ؿُری :  راوی

ثَىٔی یَِحٌَی ٍَ َحسَّ ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َقا َٓا اِيَوئیُس َع َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ثَىٔی  أَِخبََرنٔی َع ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ أَبٔی َنثٔیر بِ

 ٍٔ ُت َعلَی َرُسو َِ ٍَ َقٔس ِٔ أَبٔیطٔ َقا رٔیُّ َع ُِ َـّ َة اي یَّ ََ ُ ٔٔ أ رٔو بِ ُِ ُٔ َع ثَىٔی َجِعرَفُ بِ ٍَ َحسَّ َّی أَبُو قََٔلبََة َقا اہللٔ َػل

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِْ اہللُ َع ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ َة ُق یَّ ََ ُ َِٓتٔورُ اِيَػَساَئ یَا أَبَا أ َِ أَََّل َت ًَّ َوَس

 ٔ ََلة ـَ ايؼَّ َّ َونِٔؼ َیا ُِٓط ايؼِّ َّٕ اہلَل َوَؿَع َع ٔ َُُشأَفٔ إ ِٔ اِي ٍَ أُِخبٔرَِک َع ٍَ َتَعا  َؾَكا

ۃیم رمضی، اہیب، رتہمج زگہتش دحثی ےک رمعفنب امثعؿ، فدیل ، االفزایع، ییحی نب اوبریثک، اوبالقۃب، رفعجنب رمعف، ا

 اطمقب ےہ۔

 رمعفنب امثعؿ، فدیل ، االفزایع، ییحی نب اوبریثک، اوبالقۃب، رفعجنب رمعف، اۃیم رمضی :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رف ےک فاےطس رفزہ ےک اعمػ وہےن ےس قلعتماسم

     180    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ َٓؼور، ابوَػیرة، اوزاعی، یحٌی، ابوقَلبة، ابوَہاجر، ابواَیة ؿُری رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا أَبُو  ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ أَبٔی قََٔلبََة َع ِٔ یَِحٌَی َع َٓا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع َ ث ٍَ َحسَّ ُُػٔیَرةٔ َقا اِي

ِٔ َس  َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُت َعلَی َرُسو َِ ٍَ َقٔس رٔیِّ َقا ُِ َـّ َة اي یَّ ََ ُ ِٔ أَبٔی أ ٔ َع َُُضأجر ُُِت اِي
ًَّ رَفٕ َؾَش

ا َذَصبِ  َُّ ًَ ًَِیطٔ َؾ ٍَ أُِخبٔرِ َع ٍَ َتَعا ِْ یَا َْٔيیَّ اہللٔ َقا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ َة ُق یَّ ََ ُ ٍَ اَِْتٔورِ اِيَػَساَئ یَا أَبَا أ َد َقا َک ُت ْٔلرَِخُ

 ٔ ََلة ـَ ايؼَّ َّ َونِٔؼ َیا ُِٓط ايؼِّ َّٕ اہللَ َتَعالَی َوَؿَع َع ٔ َُُشأَفٔ إ ِٔ اِي  َع

 رمضی ریض اہلل ہنع رتہمج اسہقب دحثی ےک ااحسؼ نب وصنمر، اوبریغمة، افزایع، ییحی، ا

 

، اوباہمرج، اوبامی ة

 

ة
ب 
وبالق

اطمقب ےہ۔ نکیل اس رفاتی ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک ںیم رفس ںیم احرض وہا افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

م اھکےن ےک فاےطس فملس وک ںیم ےن السؾ ایک سج فتق ںیم ےنلچ اگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 رہھٹ اجؤ۔ آرخ کت۔

 رمضی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

، اوباہمرج، اوبامی ة

 

ة
ب 
 اقحس نب وصنمر، اوبریغمة، افزایع، ییحی، اوبالق

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  فاےطس رفزہ ےک اعمػ وہےن ےس قلعتماسمرف ےک

     181    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًامیٕ، َوسٰی بٔ َروإ، َحُس بٔ ُحب، اَّلوزاعی، یحٌی، ابوقَلبة، ابوايُٗاجر،  :  راوی



 

 

 ابواَیة يعىی ايـُری رضی اہلل عٓہ

امِیَ  ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ٍَ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َقا ٕب َع ُٔ َُحِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا رَِوا ََ  ُٔ وَسی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا

َة َيِع  یَّ ََ ُ ثَىٔی أَبُو أ ٍَ َحسَّ ٔ َقا َُُضأجر ثَىٔی أَبُو اِي ٍَ َحسَّ ثَىٔی أَبُو قََٔلبََة َقا ٍَ َحسَّ َّ أَِخبََرنٔی َیِحٌَی َقا رٔیَّ أَْ ُِ َـّ طُ ىٔی اي

َ َِْحَوظُ  َْ َِ َؾَِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َّ َعلَی اي  َقٔس

ھا رج، اوباۃیم ینعی ارمضلی ریض اہلل 

م
ل

ادمح نب امیلسؿ، ومٰیس نب رمفاؿ، دمحم نب رحب، االفزایع، ییحی، اوبالقۃب، اوبا

 ہنع اسقب ےک اطمقب ےہ۔

ھا رج، اوباۃیم ینعی ارمضلی ادمح نب امیلسؿ، ومٰیس نب رمفاؿ، دمحم :  رافی

م
ل

 نب رحب، االفزایع، ییحی، اوبالقۃب، اوبا

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اسمرف ےک فاےطس رفزہ ےک اعمػ وہےن ےس قلعتم

     182    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

طعیب بٔ طعیب بٔ اسحام، عبس ايوہاب، طعیب، اَّلوزاعی، یحٌی، ابوقَلبة ابحرمی، ابا ایُة  :  راوی

 ايـُری رضی اہلل عٓہ

ٍَ َحسَّ  َٓا َعِبُس اِيَوصَّأب َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ إِٔسَحَل َقا ُٔ ُطَعِیٔب بِ ثَىٔی أَِخبََرنٔی ُطَعِیُب بِ ٍَ َحسَّ َٓا ُطَعِیْب َقا َ ث

رٔیَّ َحسَّ  ُِ َـّ َة اي یَّ ََ ُ َّٕ أَبَا أ ثَىٔی أَبُو قََٔلبََة اِيَحرِمٔیُّ أَ ٍَ َحسَّ ثَىٔی َیِحٌَی َقا ٍَ َحسَّ َّ َعلَی اِْلَِوَزاعٔیُّ َقا َّطُ َقٔس ِِ أَْ ثَُض

 ٍَ ِٔ َسرَفٕ َؾَكا َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُٕ  َرُسو ٍَ اِز ِْ َقا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ َة ُق یَّ ََ ُ اَِْتٔورِ اِيَػَساَئ یَا أَبَا أ

 ٔ ََلة ـَ ايؼَّ َّ َونِٔؼ َیا ُِٓط ايؼِّ َّٕ اہللَ َوَؿَع َع ٔ َُُشأَفٔ إ ِٔ اِي  أُِخبٔرَِک َع



 

 

 اہلل ہنع بیعش نب بیعش نب ااحسؼ، دبع اولاہب، بیعش، االفزایع، ییحی، اوبالقۃب ارجبیم، ااب اۃمی ارمضلی ریض

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

بیعش نب بیعش نب ااحسؼ، دبع اولاہب، بیعش، االفزایع، ییحی، اوبالقۃب ارجبیم، ااب اۃمی ارمضلی ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 فی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػزری رظن دحثی رش

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ

     183    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یس بٔ ابراہیِ ايَّحانی، عثُإ، َعاویة، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوقَلبہ، َحُس بٔ عبیساہلل بٔ یز :  راوی

 ابواَیة ايـُری رضی اہلل عٓہ

ٍَ حَ  ُٕ َقا ا َُ َٓا عُِث َ ث ٍَ َحسَّ انٔیُّ َقا َِ اِيََّحَّ ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ َیزٔیَس بِ ُٔ عُبَِیسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َعاؤیَُة َع َُ َٓا  َ ث سَّ

 ٔٔ َّی اہللُ َیِحٌَی بِ ٍَ اہللٔ َػل َُّط أَتَی َرُسو رٔیَّ أَِخبََرُظ أَْ ُِ َـّ َة اي یَّ ََ ُ َّٕ أَبَا أ ِٔ أَبٔی قََٔلبََة أَ ٕ َع َِ  أَبٔی َنثٔیر ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ٍَ ِْ َؾَكا ٔ ِٔ َسرَفٕ َوصَُو َػائ َِٓتٔورِ ايِ  َٔ َِ أَََّل َت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيُط َرُسو ِْ َؾَكا ٔ ِّی َػائ ٔن ٍَ إ َػَساَئ َقا

 ِٔ ٌَّ َوَؿَع َع َّٕ اہللَ َعزَّ َوَج ٔ َیأّ إ ِٔ ايؼِّ ٍَ أُِخبٔرَِک َع َِ َتَعا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو َیا َُُشأَفٔ ايؼِّ اِي

 ٔ ََلة ـَ ايؼَّ  َونِٔؼ

ؿ، اعمفۃی، ییحی نب اوبریثک، اوبالقہب، اوباۃیم ارمضلی ریض اہلل ہنع دمحم نب دیبع اہلل نب سیدی نب اربامیہ ارحلاین، امثع

 اس دحثی اک رتہمج یھب اسہقب دحثی اسیج ےہ۔



 

 

دمحم نب دیبعاہلل نب سیدی نب اربامیہ ارحلاین، امثعؿ، اعمفۃی، ییحی نب اوبریثک، اوبالقہب، اوباۃیم ارمضلی ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ

     184    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ُإ بٔ عُر، علی، یحٌی، ابوقَلبة، ابواَیة رضی اہلل عٓہَحُس بٔ ايُثىی، عث :  راوی

 ٔ ِٔ أَب ِٔ َیِحٌَی َع ٍَ أََِْبأََْا َعلٔیٌّ َع َر َقا َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ َٓا عُِث َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٌٕ أَِخبََرَْا  ِٔ َرُج ی قََٔلبََة َع

 َّٓ َّطُ أَتَی اي َة أَِخبََرُظ أَْ یَّ ََ ُ َّٕ أَبَا أ ِٔ َسرَفٕ َِْحَوظُ أَ َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ٔيیَّ َػل

 دمحم نب اینثمل، امثعؿ نب رمع، یلع، ییحی، اوبالقۃب، اوباۃیم ریض اہلل ہنع رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 دمحم نب اینثمل، امثعؿ نب رمع، یلع، ییحی، اوبالقۃب، اوباۃیم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ

     185    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ َحُس بٔ حشٔ بٔ تٌ، وہ اپٓے وايس سے، سؿیإ ثوری، ایوب، ابوقَلبة، اْص رضی اہلل عٓہعُر ب :  راوی



 

 

ِورٔیُّ  ُٕ ايثَّ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٌِّ َقا ٔٔ ايتَّ ٔٔ بِ ٔٔ اِيَحَش سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ رُ بِ َُ ِٔ  أَِخبََرَْا عُ ِٔ أَیُّوَب َع َع

ِٔ إََْٔص  ٔ أَبٔی قََٔلبََة َع ََلة ـَ ايؼَّ َُُشأَفٔ نِٔؼ ِٔ اِي َّٕ اہللَ َوَؿَع َع ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َع

ُُرِٔؿٔع  ِٔ اِيُحِبلَی َواِي َّ َوَع ِو  َوايؼَّ

، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

 

ة
ب 
ہک  رمع نب دمحم نب نسح نب لت، فہ اےنپ فادل ےس، ایفسؿ وثری، اویب، اوبالق

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای البہبش دخافدن دقفس ےن اسمرف وک رفزہ افر آدیھ امنز وک 

اعمػ رفامای ےہ افر احہلم وعرت افر دفدھ الپےن فایل وعرت وک یھب رفزہ اعمػ رفام دای ےہ افر رفزہ رےنھک ےس 

  اضق رک ںیل۔اصقنؿ اک ادنہشی وہ وت رفزہ وھچ ڑ دںی دعب ںیم

، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ب 
 رمع نب دمحم نب نسح نب لت، فہ اےنپ فادل ےس، ایفسؿ وثری، اویب، اوبالق

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت

     186    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساہلل، ابٔ عييٓہ، ایوب رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا عَ  ُٕ َقا َٓا حٔبَّا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٔ ِٔ َطِیٕذ  ِٔ أَیُّوَب َع ََٓة َع ٔٔ عَُيِي ِٔ ابِ ِبُس اہللٔ َع

ِیُذ  ٍَ ايظَّ ثُِط َؾَكا ٍَ َيُط أَبُو قََٔلبََة َحسِّ ٌٕ َيُط َؾَكا ٔ َٓاُظ فٔی إٔب َِّ أَِيَؿِي ُ َٓا ث َ ث طٔ َحسَّ ُِّ ِٔ َع ٕ َع َّطُ  ُقَظیِر ثَىٔی َعِّمِّ أَْ َحسَّ

 َ ٔل ٌٕ َيُط َؾاَِْتَهی إ ٔ ٍَ َذَصَب فٔی إٔب ٌِ أَِو َقا ُ ُٕ َؾک ٍَ اِز ُِ َؾَكا ٍَ َیِلَع ٌُ أَِو َقا ُ َِ َوصَُو َیأِک ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ی اي

ٔ َوايؼِّ  ََلة َُُشأَفٔ َطِطَ ايؼَّ ِٔ اِي ٌَّ َوَؿَع َع َّ َوَج َّٕ اہللَ َعز ٔ ٍَ إ ِْ َؾَكا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ ِِ َؾُك ُٕ َؾاكَِع ِٔ اِز َّ َوَع َیا

ُُرِٔؿٔع ا ٌٔ َواِي َٔ  ِيَحا



 

 

دمحم نب احم، ةحؿ، دبع اہلل، انب ہنییع، اویب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی وب ڑےھ ےس انس وج 

 ی ہ اک اھت۔ اس وب ڑےھ صخش ےن اےنپ اچچ ےس انس اویب ےن لقن ایک ہک ےلہپ اس وب ڑےھ ےن مہ ےس 
ت

 

ش
ق
ہک )ہلیبق( 

 افوٹنں ںیم اس وک داھکی وت اوبالقہب ےن رفامای ہک م دحثی لقن رکف اس ےن دحثی لقن یک یھت رھپ مہ ےن اس ےک

اہک ہک ھجم ےس دحثی لقن یک ریمے اچچ ےن ہک فہ اےنپ افوٹنں ےک اسھت ایگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن کت چنہپ ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اھکان ونش رفام رےہ ےھت۔ آپ یلص ا

اراشد رفامای م ریمے زندکی آاجؤ افر اھکان اھکول۔ ںیم ےن اہک ںیم رفزہ دار وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای دخافدن دقفس ےن اعمػ رفام دای ےہ اسمرف ےس آدیھ امنز افر رفزہ افر ایس رطہقی ےس احہلم وعرت افر دفدھ 

  رفزہ اعمػ رفام دای ےہ۔الپےن فایل اخوتؿ ےس یھب

 دمحم نب احم، ةحؿ، دبعاہلل، انب ہنییع، اویب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر

     187    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبْک بٔ علی، رسیخ، اسُاعیٌ ابٔ عًیة، ایوب رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ عُ  ٌُ ابِ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ یِْخ َقا َٓا رُسَ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا ثَىٔی أَبُو أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ ٍَ َحسَّ ِٔ أَیُّوَب َقا َة َع ًَیَّ

ثَىٔی ََقٔ  ٍَ َحسَّ ًَكٔيُتُط َؾَكا ًَِیطٔ َؾ ََ فٔی َػاحٔٔب اِيَحسٔیٔث َؾَسيَّىٔی َع ٌِ َي ٍَ َص َِّ َقا ُ یْب لٔی قََٔلبََة صََِذا اِيَحٔسیَث ث

َّی اہللُ ٍَ اہللٔ َػل ٍَ أََتِیُت َرُسو َٕ َقا ٔ اي ََ  ُٔ ٍُ َيطُ أََُْص بِ ٌٕ کَاَِْت لٔی أُخَِٔذِت َؾَواَؾِكُتطُ ُيَكا ٔ َِ فٔی إٔب ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َّٕ اہللَ َوَؿَع  ٔ ََ إ ٔ ِٔ َذي ُٕ أُِخبٔرَِک َع ٍَ اِز ِْ َؾَكا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ َٔطٔ َؾُك ٔلَی كََعا ٌُ َؾَسَعانٔی إ ُ َُُشأَفٔ َوصَُو َیأِک ِٔ اِي َع

 ٔ ََلة َّ َوَطِطَ ايؼَّ ِو  ايؼَّ



 

 

، اویب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبالقہب ےن ھجم ےس دحثی ایبؿ  اوبرکب نب یلع،

 

رسجی، اامسلیع انب علی ة

یک رھپ اہک ہک م اس دحثی رشفی ےک ایبؿ رکےن فاےل ےس الماقت رکف ےگ رھپ ھجم ےس اس اک اشنؿ التبای ںیم ےن 

سج وک اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اس ےس الماقت یک اس ےن اہک ہک ھجم ےس ریمے اکی رہتش دار ےن لقن ایک ہک 

ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم اےنپ افٹن ےل رک احرض وہا سج فتق 

ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اھکان ونش رفام 

 فآہل فملس ےن ھجم وک البای اھکان اھکےن ےک فاےطس۔ ںیم ےن رعض ایک ریما رفزہ ےہ۔ رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م زندکی آاجؤ ںیم م ےس لقن رکفں دخافدن دقفس ےن اسمرف وک آدیھ امنز 

 افر رفزہ اعمػ رفام دای ےہ۔

، اویب ریض اہلل ہنعاوبرکب نب یلع، رسجی، اامسلیع انب علی   :  رافی

 

 ة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ

     188    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سویس بٔ نِص، عبساہلل، خايس، ابوقَلبة رضی اہلل :  راوی

ٌٕ قَ  ِٔ َرُج ِٔ أَبٔی قََٔلبََة َع أئ َع ِٔ َخائٕس اِيَحِذَّ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ُٔ َنِِصٕ َقا َّٓٔيیَّ أَِخبََرَْا ُسَویُِس بِ ٍَ أََتِیُت اي ا

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َِّ أُِخبٔرَِک َػل ٍَ َصًُ ِْ َقا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ ٔلَی اِيَػَسأئ َؾُك َِّ إ ٍَ َصًُ ی َقا َِ ئَحاَجٕة َؾإٔذَا صَُو َیَتَػسَّ

ُُرِٔؿٔع  ًُِحِبلَی َواِي ٔ َؽ ي َّ َوَرخَّ ِو ََلةٔ َوايؼَّ ـَ ايؼَّ َُُشأَفٔ نِٔؼ ِٔ اِي َّٕ اہلَل َوَؿَع َع ٔ ِؤّ إ ِٔ ايؼَّ  َع

 ریض اہلل اکی صخش ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل وسدی نب رصن، دبع اہلل

 

ة
ب 
، اخدل، اوبالق

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی اکؾ ےک فاےطس احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق حبص اک اھکان ونش 



 

 

س آاجؤ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ریمے اپ

ےھجم اےنپ اپس البای۔ ںیم ےن رعض ایک ریما وت رفزہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اس رطػ 

آاجؤ۔ ںیم م وک رفزہ اک مکح التبؤں دخافدن دقفس ےن اسمرف وک آدیھ امنز افر رفزہ اعمػ رفام دای ےہ۔ اس رطہقی 

وعرت افر دفدھ الپےن فایل اخوتؿ وک یھب رتصخ دی ےہ )ینعی فہ رفزہ دعب ںیم اضق رک ےل ارگ راضمؿ ےس احہلم 

 ںیم رفزہ ہن رھک ےکس وت۔(۔

 ریض اہلل :  رافی

 

ة
ب 
 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اخدل، اوبالق

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ

     189    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سویس بٔ نِص، عبس اہلل، خايس ايحِذاء، ابوعَلءبٔ طدیر :  راوی

 ُٔ ٌٕ أَِخبََرَْا ُسَویُِس بِ ِٔ َرُج ٔ َع یر دِّ ٔٔ ايظِّ ِٔ أَبٔی اِيَعََلٔئ بِ أئ َع ِٔ َخائٕس اِيَحِذَّ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع َنِِصٕ َقا

 َِْحَوظُ 

 وسدی نب رصن، دبع اہلل، اخدل اذحلاء، اوبالعءنب ریخش، رلج، اس دحثی اک ومضمؿ زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 دل اذحلاء، اوبالعءنب ریخشوسدی نب رصن، دبع اہلل، اخ :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ

     190    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ابوعواْة، ابوبَش، ہانی بٔ طدیر :  راوی

 ًِ ِٔ بَ َٔ  ٌٕ ِٔ َرُج ٔ َع یر دِّ ٔٔ ايظِّ ِٔ َصأْٔئ بِ ِٔ أَبٔی بَِٔشٕ َع َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا یٕع َع ََّحٔ

 َّٓ ا َؾأََتِیُت اي َشأَفّ َُ ُِٓت  ٍَ ُن ِّی أَبٔیطٔ َقا ٔن ًُِت إ َِّ ُق ٍَ َصًُ ٌُ َقا ُ ِْ َوصَُو َیأِک ٔ َِ َوأََْا َػائ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٔيیَّ َػل

وِ  ٍَ ايؼَّ َُُشأَفٔ َقا ِٔ اِي ا َوَؿَع َع ََ ًُِت َو َُُشأَفٔ ُق ِٔ اِي ا َوَؿَع اہللُ َع ََ  ِِ ًَ ِِ َتِع ٍَ أََي ٍَ َتَعا ِْ َقا ٔ َّ َػائ

 ٔ ََلة ـَ ايؼَّ  َونِٔؼ

، اوبرشب، اہین نب ریخش، رلج ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن اکی آدیم ےس انس ہک وج ہک ہلیبق لب رحشی ہبیتق

 

ة

 

، اوبوعاب

ںیم ےس اھت۔ اس ےن اےنپ فادل ےس انس ںیم اکی رمہبت اسمرف اھت افر ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

 اھکان اکپ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد احرض وہا افر ریما رفزہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفامای م یھب اھکےن ںیم رشتک رک ول۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ریما وت رفزہ ےہ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےہ۔  اراشد رفامای ہک م آاجؤ۔ م وک اس ابت اک ملع ںیہن ےہ دخافدن دقفس ےن اسمرف ےک فاےطس اعمیف دے دی

ںیم ےن رعض ایک ہک ایک اعمیف یشخب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفزہ افر آدیھ امنز اعمػ رک 

 دی ےہ۔

، اوبرشب، اہین نب ریخش :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ



 

 

     191    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ، ابوزاؤز، ابوعواْة، ابوبَش، ہانی بٔ عبساہلل بٔ طدیر :  راوی

 َ ِٔ أَ أَِخب َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ّ ٔٔ َسَلَّ ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ َرَْا َعِبُس ايرَِّح بٔی بَِٔشٕ َع

ا  ََ َّٓا نَُشأَفُ  ٍَ ُن ِٔ أَبٔیطٔ َقا یٕع َع ًََِّحٔ ِٔ بَ َٔ  ٌٕ ِٔ َرُج ٔ َع یر دِّ ٔٔ ايظِّ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َٓا َصأْٔئ بِ َطاَئ اہللُ َؾأََتِي

ٍَ َر  ِْ َؾَكا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ ِِ َؾُك َِّ َؾاكَِع ٍَ َصًُ ُِ َؾَكا َِ َوصَُو یَِلَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّی اہللُ َرُسو ٍُ اہللٔ َػل ُسو

 ِٔ َّٕ اہلَل َوَؿَع َع ٔ َیأّ إ ِٔ ايؼِّ ِِ َع ثُهُ َِ أَُحسِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔ َع ََلة َّ َوَطِطَ ايؼَّ ِو َُُشأَفٔ ايؼَّ  اِي

، اوبرشب، اہین نب دبعاہلل نب ریخش ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن ہلیبق 

 

ة

 

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اوبداؤد، اوبوعاب

رحشی ےک اکی صخش ےس انس اس صخش ےن اےنپ فادل ےس رعض ایک مہ ولگ رفس ںیم رےتہ ےھت سج فتق دخافدن 

ات وت مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ آپ دقفس وک وظنمر وہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اھکان اھک رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اھکےن ںیم 

ملس ےن رفامای ںیم م وک رفزہ ےک رشتک رکف۔ ںیم ےس رعض ایک ںیم رفزہ ےس وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 قلعتم التبات وہں ہک دخافدن دقفس ےن رفزہ اعمػ رفام دای ےہ افر آدیھ امنز اعمػ رفام دی ےہ۔

، اوبرشب، اہین نب دبعاہلل نب ریخش :  رافی

 

ة

 

 دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اوبداؤد، اوبوعاب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ
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 ْة، ابوبَش، ہانی بٔ عبساہلل بٔ طدیرعبیساہلل بٔ عبسالْکیِ، سہٌ بٔ بکار، ابوعوا :  راوی



 

 

َٓا أَبُو َعَواََْة عَ  َ ث ٍَ َحسَّ َّإر َقا ُٔ بَک ٌُ بِ َٓا َسِض َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ی ُٔ َعِبٔس اِلَْکٔ ِٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ أَبٔی بَِٔشٕ َع

َش  َُ ُِٓت  ٍَ ُن ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔ َع یر دِّ ٔٔ ايظِّ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َِ َوصَُو َصأْٔئ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ا َؾأََتِیُت اي أَفّ

ًُِت َو  َُُشأَفٔ ُق ِٔ اِي ا َوَؿَع اہللُ َع ََ ٍَ أََتِسرٔی  ِْ َقا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ َِّ ُق ٍَ َصًُ ِْ َؾَكا ٔ ٌُ َوأََْا َػائ ُ ا َوَؿَع اہللُ َیأِک ََ

َّ َوَطِطَ  ِو ٍَ ايؼَّ َُُشأَفٔ َقا ِٔ اِي ٔ  َع ََلة  ايؼَّ

دیبع اہلل نب دبعارکلمی،  لہ نب اکبر، اوبوعاۃن، اوبرشب، اہین نب دبعاہلل نب ریخش، اہیب، اس دحثی رشفی اک رتہمج 

 زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 دیبعاہلل نب دبعارکلمی،  لہ نب اکبر، اوبوعاۃن، اوبرشب، اہین نب دبعاہلل نب ریخش :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اعمفہی نب السؾ افر رضحت یلع نب ابمرک رپ االتخػ
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 بیساہلل، ارسائیٌ، َوسی، ابٔ ابوعائظہ ػسيكہ، غیَلٕاحُس بٔ سًامیٕ، ع :  راوی

 ُٔ وَسی صَُو ابِ َُ  ِٔ ٌُ َع ائٔی ٍَ أََِْبأََْا إرِٔسَ َٓا عُبَِیُس اہللٔ َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ  أَِخبََرَْا أَِح أَبٔی َعائَٔظَة َع

َع أَبٔی قََٔلبََة فٔی َسرَفٕ ؾَ  ََ ِجُت  ٍَ رَخَ َٕ َقا َّی اہللُ غَِیََل ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ٍَ إ ِْ َؾَكا ٔ ِّی َػائ ٔن ًُِت إ ا َؾُك َّ َب كََعا َُقَّ

َّٕ اہللَ  ٔ ٍَ إ ِْ َقا ٔ ِّی َػائ ٔن ٍَ إ ِِ َقا ُٕ َؾاكَِع ٌٕ اِز ٍَ ئَرُج ا َؾَكا َّ َب كََعا َد فٔی َسرَفٕ َؾَُقَّ َِ رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ َع  َوَؿَع َع

ََل  ـَ ايؼَّ َُُشأَفٔ نِٔؼ ُُِت اِي ِِ َؾَسَِْوُت َؾَلٔع ُٕ َؾاكَِع رَفٔ َؾاِز َّ فٔی ايشَّ َیا  ةٔ َوايؼِّ

ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل، ارسالیئ، ومیس، انب اوباعہشئ دصہقی، الیغؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی دؿ رفس ںیم 

اوبالقہب ریض اہلل ہنع  اوبالقہب ےک اسھت الکن اوہنں ےن اسےنم اھکان شیپ ایک۔ ںیم ےن اہک ہک ریما رفزہ ےہ۔ رضحت



 

 

ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ےئلیک رفاہن وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس 

ںیم اھکان شیپ ایک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس رفامای ہک آاجؤ افر اھکان اھک ول۔ اس صخش ےن 

 وہےئ وہں۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس ےن اسمرف وک آدیھ امنز رعض ایک ںیم وت رفزہ رےھک

افر رفزہ اعمػ رفام دای ےہ م آاج افر اھکےن ںیم رشتک رک ول۔ ہچنیم  ںیم احرض دختم وہا افر اھکےن ںیم رشکی 

 وہا۔

 ہقی، الیغؿادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل، ارسالیئ، ومیس، انب اوباعہشئ دص :  رافی

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

  

 احبتل رفس رفزہ ہن رےنھک یک تلیضف ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل رفس رفزہ ہن رےنھک یک تلیضف ےس قلعتم
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 اسحل بٔ ابراہیِ، ابوَعاویہ، عاػِ احوٍ، َورم عحلی، اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٕم  َورِّ َُ  ِٔ ٍُ َع ِْ اِْلَِحَو َٓا َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤَیَة َقا َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ اِئعِحلٔیِّ َع

َّٓا اأََْٔص  َٔ ُِ َو ٔ ائ َّٓا ايؼَّ رَفٔ َؾُٔ َِ فٔی ايشَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َّٓا  ٍَ ُن َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ ُُِؿٔطُ بِ ِي

َٕ َؾَشَكِوا ايرِّکَاَب ؾَ  و ُُِؿٔطُ َّ اِي ُّ َوَقا ا وَّ َٓا فٔی یَِوّٕ َحآرٕ َواتََّدِِذَْا هََٔلَّّل َؾَشَكَم ايؼُّ َٓزَِي َّی َؾ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َكا

 ٔ َّ بٔاِْلَِجر َٕ اِيَیِو و ُُِؿٔطُ َِ َذَصَب اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اعمص اوحؽ، ومرؼ یلجع، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ 

ےھت امہرے ںیم ےس ضعب رضحات ےن رفزہ راھک  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس یک احتل ںیم

افر ضعب رضحات ےن ااطفر رفامای ینعی رفزہ ںیہن راھک اکی رفز تہب رگیم یھت مہ ولگ رہھٹے افر اسہی ےئک 



 

 

وہےئ ےھت ہک رفزہ دار کھت رک رگ ےئگ افر ریغب رفزہ فاےل اھٹ ےئگ افر مہ ےن افوٹنں وک اپین الپای۔ روسؽ رکمی یلص 

 فآہل فملس ےن رفامای آج ےک دؿ اک ارجف وثاب ریغب رفزہ دار فاےل ولوگں ےک ہصح ںیم آایگ۔اہلل ہیلع 

 اقحس نب اربامیہ، اوباعمفہی، اعمص اوحؽ، ومرؼ یلجع، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دفراؿ رفس رفزہ رانھک ااسی ےہ ہک سج رطہقی ےس اکمؿ ںیم ریغب رفزہ ےک رانہ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ رفس رفزہ رانھک ااسی ےہ ہک سج رطہقی ےس اکمؿ ںیم ریغب رفزہ ےک رانہ
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 بًخی، َعٔ، ابٔ ابو ذْب، زہری، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ ابإ  :  راوی

ِٔ أَبٔی  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٔٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع ِٔ ابِ ْٔ َع ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ًِخٔیُّ َقا َٕ اِيَب ُٔ أَبَا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ َعِبٔس أَِخبََرَْا  َة بِ َُ ًَ َس

ٔٔ َعِوٕف  ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح ٔٔ َع َُ رَفٔ کَاِْلِٔؾَلارٔ فٔی اِيَحرَضٔ  ايرَِّح ُّ فٔی ايشَّ َیا ٍُ ايؼِّ ٍَ يَُكا  َقا

دمحم نب اابؿ یخلب، نعم، انب اوب ذبن، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ رفامای ہک ولگ ایبؿ 

ر رکان )ینعی ریغب رفزہ رکےت ےھت ہک دفراؿ رفس رفزہ رانھک ااسی ےہ ہک سج رطہقی ےس رھگ ںیم ینعی دفراؿ ایقؾ ااطف

 رانہ(۔

 دمحم نب اابؿ یخلب، نعم، انب اوب ذبن، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

  ااسی ےہ ہک سج رطہقی ےس اکمؿ ںیم ریغب رفزہ ےک رانہدفراؿ رفس رفزہ رانھک

     196    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب، حُاز بٔ خیان و ابوعاَر ابٔ ابوذْب، زہری، ابوسًُہ، عبسايرحُٔ بٔ  :  راوی

 عوف رضی اہلل عٓہ

 َ ُٔ یَِحٌ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ُٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع َٓا ابِ َ ث ٕ َقاََّل َحسَّ َٔر أن َوأَبُو َعا ازُ اِيَدیَّ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ أَیُّوَب َقا ی بِ

ُُِؿٔطٔ فٔی اِيَحرَضٔ  رَفٔ کَاِي ُِ فٔی ايشَّ ٔ ائ ٍَ ايؼَّ ٔٔ َعِوٕف َقا ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس  ايزُّصِرٔیِّ َع

اویب، امحد نب ایخط ف اوباعرم انب اوبذبن، زرہی، اوبہملس، دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےن  دمحم نب ییحی نب

 ایبؿ رفامای ہک دفراؿ رفس رفزہ رانھک ااسی یہ ےہ ہک سج رطہقی ےس احتل ایقؾ ںیم۔ ینعی رھگ ںیم ااطفر رکان۔

زرہی، اوبہملس، دبعارلنمح نب وعػ ریض  دمحم نب ییحی نب اویب، امحد نب ایخط ف اوباعرم انب اوبذبن، :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ رفس رفزہ رانھک ااسی ےہ ہک سج رطہقی ےس اکمؿ ںیم ریغب رفزہ ےک رانہ

     197    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب، ابو َعاویہ، ابٔ ابو ذْب، زہری، حُیس بٔ عبسايرحُٔ بٔ عوف رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 ٔ ُٔ أَبٔی ذ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤَیَة َقا َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ أَیُّوَب َقا ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرنٔی  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ئِٕب َع



 

 

ُُِؿٔطٔ فٔی اِيَحرَضٔ  رَفٔ کَاِي ُِ فٔی ايشَّ ٔ ائ ٍَ ايؼَّ ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ َعِوٕف َع ٔٔ بِ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ِیٔس بِ َُ  حُ

دمحم نب ییحی نب اویب، اوب اعمفہی، انب اوب ذبن، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ رفامای 

  ےک دفراؿ رفزہ رےنھک فاال صخش ااسی ےہ ہک ح ے احتل ایقؾ ںیم ااطفری رکےن فاال۔ہک رفس

 دمحم نب ییحی نب اویب، اوب اعمفہی، انب اوب ذبن، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احبتل رفس رفزہ رےنھک ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل رفس رفزہ رےنھک ےس قلعتم

     198    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، سویس، عبساہلل، طعبة، حهِ، َكشِ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

حَ  َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِٕ َع َِٔكَش  ِٔ ِٔ َع ِٔ اِيَحَه ِٔ ُطِعَبَة َع ٍَ أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسَویِْس َقا ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ 

 ُ َِّ أ ُ َّی أَتَی ُقَسیِّسا ث َّ َحً َٕ َؾَؼا ا ـَ ََ َد فٔی َر َِ رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ َيبَٕن  تٔیَ ابِ َٔ بَٔكَسٕح 

َب َوأَِؾَطَ صَُو َوأَِػَحابُطُ   َؾََشٔ

، مکح، مسقم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب احم، وسدی، دبع اہلل، ش

ؾ دقدی وج ہک اہلل ہیلع فآہل فملس امہ راضمؿ اابملرک ںیم )رفس رپ( رفاہن وہےئ وت فہ رفزہ ےس رےہ یتح ہک فہ اقم

دم ہنی ےس است زنمؽ رپ ہکم یک اجبن فاعق ےہ ےچنہپ رھپ اکی ایپہل دفدھ اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم 

 شیپ وہا وج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر احصہب رکاؾ ےن یپ ایل۔



 

 

، مکح، مسقم، انب ابعس ریض اہلل :  رافی

 

ی ة
ػ

 

  ہنعدمحم نب احم، وسدی، دبعاہلل، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل رفس رفزہ رےنھک ےس قلعتم

     199    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبَش، ايعَلء بٔ َشیب، حهِ بٔ عتيبة، َحاہس، ابٔ عباض قاسِ بٔ زْیا، سعیس بٔ عُرو،  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ٔٔ ا ِٔ اِيَعََلٔئ بِ َٓا َعِبثَْر َع َ ث ٍَ َحسَّ رٕو َقا ُِ ُٔ َع َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ یَّا َقا ٔ َْ ُٔ َز ُِ بِ ِٔ أَِخبََرَْا اِيَكأس َُُشیَّٔب َع ِي

ِٔ ابِ  َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ٔٔ عُتَِيَبَة َع ِٔ بِ َٓةٔ اِيَحَه ٔسی َُ ِٔ اِي َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو ٍَ َػا ٔٔ َعبَّإض َقا

هَّةَ  ََ َّی أَتَی  َِّ أَِؾَطَ َحً ُ َّی أَتَی ُقَسیِّسا ث  َحً

، اجمدہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 

 ی ة
ت

 

ر ، االعلء نب بیسم، مکح نب عی

 

 ش
عت

اقمس نب زرکای، دیعس نب رمعف، 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق دم ہنی رونرہ ےس رفاہن وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ےہ

فملس ےن رفزہ راھک اہیں کت ہک اقمؾ دقدی ےچنہپ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزہ ااطفر رفامای اہیں 

 دالخ وہےئ۔کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم 

، اجمدہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ی ة
ت

 

ر ، االعلء نب بیسم، مکح نب عی

 

 ش
عت

 اقمس نب زرکای، دیعس نب رمعف، 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 قلعتم احبتل رفس رفزہ رےنھک ےس

     200    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، حشٔ بٔ عیسی، ابٔ َبارک، طعبة، حهِ، َكشِ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ ا ٍَ أََِْبأََْا ابِ ُٔ عٔیَسی َقا ُٔ بِ ٍَ أََِْبأََْا اِيَحَش ُٔ َیِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ ِٔ أَِخبََرَْا َز ٍَ أََِْبأََْا ُطِعَبُة َع َُُباَرٔک َقا ِي

 َّ رَفٔ َحً َّ فٔی ايشَّ َِ َػا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ِٕ َع َِٔكَش  ِٔ ِٔ َع َِّ اِيَحَه ُ ی أَتَی ُقَسیِّسا ث

 ُ َب َؾأَِؾَطَ صَُو َوأَِػَحاب ِٔ َيبَٕن َؾََشٔ َٔ  طُ َزَعا بَٔكَسٕح 

، مکح، مسقم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

ی ة
ػ

 

زرکای نب ییحی، نسح نب یسیع، انب ابمرک، ش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احبتل رفس رفزہ راھک۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اقمؾ( 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ دفدھ ایپ افر آپ یلص  دقدی ںیم فیرفی الےئ رھپ اکی ایپہل دفدھ اک بلط رفامای

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ےن دفدھ ایپ۔

، مکح، مسقم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 زرکای نب ییحی، نسح نب یسیع، انب ابمرک، ش

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

  

 رافی دحثی وصنمر ےک االتخػ ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رافی دحثی وصنمر ےک االتخػ ےس قلعتم

     201    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، َٓؼور، َحاہس، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ َعبَّا ِٔ ابِ َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ِٔ ُطِعَبَة َع َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٍَ أَِخبََرَْا إِٔس ٕض َقا

َٕ َؾَسَعا بَٔكَسٕح ؾَ  َّی أَتَی عُِشَؿا َّ َحً هََّة َؾَؼا ََ ٔلَی  َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ٍَ ُطِعَبُة رَخَ َب َقا ََشٔ

ِٔ َطاَئ أَِؾَطَ  ََ َّ َو ِٔ َطاَئ َػا ََ  ٍُ ُٔ َعبَّإض َيُكو َٕ ابِ َٕ َؾکَا ا ـَ ََ  فٔی َر

، وصنمر، اجمدہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

ی ة
ػ

 

اامسلیع نب وعسمد، اخدل، ش

 رفزے ر ےتھ رےہ۔ اہیں کت ہک اقمؾ نافسؿ ںیم چنہپ ےئگ اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم یک اجبن رفاہن وہےئ وت

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں رپ اکی ایپہل وگنماای راضمؿ ںیم )دفدھ ایپ(۔ رضحت انب ابعس رفامےت 

 ےھت سج صخش اک دؽ اچےہ فہ دفراؿ رفس رفزہ رےھک افر سج اک دؽ اچےہ ااطفر رکے )ینعی رفزہ ہن رےھک(۔

، وصنمر، اجمدہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اامسلیع نب وعسمد، اخدل، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رافی دحثی وصنمر ےک االتخػ ےس قلعتم

     202    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَة، جریر، َٓؼور، َحاہس، كاؤض، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َساََفَ  ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِٔ كَاُوٕض َع َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٕ َع ِٔ َجرٔیر َة َع ََ ُٔ ُقَسا ُس بِ َُّ َح َُ  أَِخبََرَْا 

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َب ََْضاّرا یََراُظ  َرُسو َِّ َزَعا بٔإَْٔإئ َؾََشٔ ُ َٕ ث ًََؼ عُِشَؿا َّی بَ َّ َحً َٕ َؾَؼا ا ـَ ََ َِ فٔی َر ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َِّ أَِؾَطَ  ُ َّٓاُض ث  اي

، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

دمحم نب دقامة

ےن راضمؿ اابملرک ںیم رفس رشفع رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )دفراؿ رفس( رفزہ ر ےتھ ہیلع فآہل فملس 

رےہ اہیں کت ہک اقمؾ نافسؿ ںیم دالخ وہےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ربنت وگنماای افر دؿ ںیم 



 

 

 اپین یپ ایل ولگ ہی دےتھکی رےہ رھپ رفزہ ںیہن راھک۔

، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم  :  رافی

 

 نب دقامة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رافی دحثی وصنمر ےک االتخػ ےس قلعتم

     203    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُیس بٔ َشعسة، سؿیإ، عواّ بٔ حوطب رضی اہلل عٓہ :  راوی

َُُحاصٕٔس ايؼَّ  ٔ ًُِت ي ٍَ ُق ٔٔ َحِوَطٕب َقا ٔ بِ اّ ِٔ اِيَعوَّ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِشَعَسَة َقا ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ ُّ فٔی أَِخبََرَْا حُ ِو

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا رَفٔ َقا ُّ َوُيِؿٔطُ ايشَّ َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، وعاؾ نب وحق  ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجمدہ ےس رعض ایک ہک 

دفراؿ رفس رفزہ رانھک اسیک ےہ؟ اوہنں ےن رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ ر ےتھ رےہ افر 

 رےہ۔ااطفر رفامےت 

 دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، وعاؾ نب وحق  ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رافی دحثی وصنمر ےک االتخػ ےس قلعتم

     204    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہَلٍ بٔ ايعَلء، حشین، زہیر، ابواسحل، َحاہس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ َٓا أَبُو إِٔسَحَل َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُزَصیِْر َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا حَُشیِْن َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ٍُ بِ أَِخبَرَنٔی  أَِخبََرنٔی صََٔل

ٍَ اہللٔ  َّٕ َرُسو َحاصْٔس أَ رَفٔ َُ َٕ َوأَِؾَطَ فٔی ايشَّ ا ـَ ََ ٔ َر َّ فٔی َطِضر َِ َػا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

الہؽ نب االعلء، نیسح، زریہ، اوب ااحسؼ ، اجمدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ااطفر یھب رفامای۔ فآہل فملس ےن امہ راضمؿ اابملرک ںیم رفزے رےھک افر رھپ دفراؿ رفس رفزہ

 الہؽ نب االعلء، نیسح، زریہ، اوباقحس، اجمدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػ رضحت

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     205    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓہَحُس بٔ راؾع، ازہر بٔ قاسِ، ہظاّ، قتازة، سًامیٕ بٔ يشار، حُزة بٔ عُرو سًِّم رضی اہلل ع :  راوی

 ًَ ِٔ ُس ِٔ َقَتاَزَة َع ّْ َع َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ اِيَكأس َٓا أَِزَصرُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  َٕ بِ امِیَ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ َُّط َسأ ًَِّٔمِّ أَْ رٕو اِْلَِس ُِ ٔٔ َع زََة بِ ُِ ِٔ َح ٍَ  َيَشإر َع رَفٔ َقا ِؤّ فٔی ايشَّ ِٔ ايؼَّ َع

َت  ِٕ ٔطئَِت أَِؾَطِ ٔ َت َوإ ُِ ِٕ ٔطئَِت ُػ ٔ َٓاَصا إ ِع ََ ّة  َُ ٔ َ کًَ َْ َِّ َذ ُ ِٕ ث ٔ  إ

دمحم نب راعف، ازرہ نب اقمس، اشہؾ، اتقدة، امیلسؿ نب اسیر، زمحة نب رمعف یملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 فآہل فملس ےس درایتف رفامای دفراؿ رفس رفزہ رانھک اسیک ےہ؟ وت آپ اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م رفزہ رھک ول افر دؽ اچےہ وت ہن روھک۔

  ہنعدمحم نب راعف، ازرہ نب اقمس، اشہؾ، اتقدة، امیلسؿ نب اسیر، زمحة نب رمعف یملس ریض اہلل :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     206    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، بهیر، سًامیٕ بٔ يشار، حُزہ بٔ عُرو :  راوی

رٕو َقا ُِ َٔ َع زََة بِ ُِ َّٕ َح ٔٔ َيَشإر أَ َٕ بِ ًَامِیَ ِٔ ُس ٕ َع ِٔ بَُهیِر ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٍَ یَا َرُسو

 ٌْ رَِس َُ ُط  ًَ ِث َٔ 

نب اسیر، زمحہ نب رمعف ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحثی اسقب یک لثم رفاتی یک ہبیتق، ثیل، ریکب، امیلسؿ 

 (ےہ )ہک دفراؿ رفس دؽ اچےہ وت رفزہ روھک ہن اچےہ وت ہن روھک

 ہبیتق، ثیل، ریکب، امیلسؿ نب اسیر، زمحہ نب رمعف :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     207    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

بی اْص، سًامیٕ بٔ يشار، حُزہ رضی سویس بٔ نِص، عبساہلل، عبسايحُیس بٔ جعرف، عُرإ بٔ ا :  راوی

 اہلل عٓہ

ٔٔ أَ  َٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ ع ٔٔ َجِعرَفٕ َع ِٔ َعِبسٔ اِيَحُٔیٔس بِ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ُٔ َنِِصٕ َقا ِٔ أَِخبََرَْا ُسَویُِس بِ بٔی إََْٔص َع

 َّ ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسأَِيُت َرُسو زََة َقا ُِ ِٔ َح ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِٕ ُس ٔ ٍَ إ رَفٔ َقا ٔ فٔی ايشَّ ِوّ ِٔ ايؼَّ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

ِٕ ُتِؿٔطَ َؾأَِؾٔطِ  ِٕ ٔطئَِت أَ ٔ ِِ َوإ َّ َؾُؼ ِٕ َتُؼو  ٔطئَِت أَ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، دبعادیمحل نب رفعج، رمعاؿ نب ایب اسن، امیلسؿ نب اسیر، زمحہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفس ںیم رفزہ ےک قلعتم وساؽ ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  فہ رفامےت ںیہ

 (رفامای ہک دفراؿ رفس دؽ اچےہ وت رفزہ روھک ہن اچےہ وت ہن روھک

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، دبعادیمحل نب رفعج، رمعاؿ نب ایب اسن، امیلسؿ نب اسیر، زمحہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػ

     208    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ بظار، ابوبْک، عبسايحُیس بٔ جعرف، عُرإ بٔ ابواْص، سًامیٕ بٔ يشار، حُزة بٔ  :  راوی

 عُرو رضی اہلل عٓہ

رَ  ُِ ٔ ِٔ ع ُٔ َجِعرَفٕ َع َٓا َعِبُس اِيَحُٔیٔس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو بَِْکٕ َقا َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  َٕ بِ ا

َِ أَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّى اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسأَِيُت َرُسو رٕو َقا ُِ ٔٔ َع زََة بِ ُِ ِٔ َح ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ٔ َْٕص َع ِوّ ِٔ ايؼَّ  َع

ِٕ ُتِؿٔطَ َؾأَِؾٔطِ  ِٕ ٔطئَِت أَ ٔ ِِ َوإ َّ َؾُؼ ِٕ َتُؼو ِٕ ٔطئَِت أَ ٔ ٍَ إ رَفٔ َؾَكا  فٔی ايشَّ



 

 

، دبعادیمحل نب رفعج، رمعاؿ نب اوباسن، امیلسؿ نب اسیر، زمحة نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی دمحم نب اشبر، اوبرکب

ےہ ہک ںیم دہع وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم لسلسم رفزے راھک رکات اھت۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترا ارگ  اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم دفراؿ رفس لسلسم رفزے راھک رکفں؟ آپ

 (دؽ اچےہ وت م رفزہ روھک افر دؽ اچےہ وت م ااطفر رکف )ینعی رفزہ ہن روھک۔

 دمحم نب اشبر، اوبرکب، دبعادیمحل نب رفعج، رمعاؿ نب اوباسن، امیلسؿ نب اسیر، زمحة نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػ
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ٔ وہب، عُرو بٔ حارث، يیث، بهیر، سًامیٕ بٔ يشار، حُزہ عُرواسًِّم رضی ربیع بٔ سًامیٕ، اب :  راوی

 اہلل عٓہ

ًَِّیُث ؾَ  ُٔ اِيَحارٔٔث َواي رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرنٔی َع ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس َ آرَخَ أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ َْ َِذ

ٔٔ َيَشا َٕ بِ ًَامِیَ ِٔ ُس ٕ َع ِٔ بَُهیِر َیأّ َع ّة َعلَی ايؼِّ ِّی أَٔجُس ُقوَّ ٔن ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو ًَِّٔمِّ َقا رٕو اِْلَِس ُِ ٔٔ َع زََة بِ ُِ ِٔ َح ٕر َع

ِٕ ٔطئَِت َؾأَِؾٔطِ  ٔ ِِ َوإ ِٕ ٔطئَِت َؾُؼ ٔ ٍَ إ رَفٔ َقا  فٔی ايشَّ

یض اہلل ہنع ےس رفاتی رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ثیل، ریکب، امیلسؿ نب اسیر، زمحہ رمعفایملس ر

ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ یک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم رفس 

یک احتل ںیم رفزہ رےنھک یک اطتق راتھک وہں اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہمترا ارگ دؽ اچےہ وت م رفزہ روھک 

 (م ااطفر رکف )ینعی رفزہ ہن روھک۔ افر دؽ اچےہ وت



 

 

 رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ثیل، ریکب، امیلسؿ نب اسیر، زمحہ رمعفایملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػ
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ہاروٕ بٔ عبساہلل، َحُس بٔ بْک، عبسايحُیس بٔ جعرف، عُرإ بٔ ابواْص، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

  عٓہعبسايرحُٔ، حُزة بٔ عُرو رضی اہلل

ُٔ َجِع  ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اِيَحُٔیسٔ بِ ُٔ بَِْکٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی أَِخبََرنٔی َصاُرو رَفٕ َقا

رٕو أَ  ُِ ٔٔ َع زََة بِ ُِ ِٔ َح ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ُٔ أَبٔی إََْٔص َع ُٕ بِ َرا ُِ ٔ َّی اہللُ ع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ َّطُ َسأ ْ

ِٕ ُتِؿٔطَ َؾأَِؾٔطِ  ِٕ ٔطئَِت أَ ٔ ِِ َوإ َّ َؾُؼ ِٕ َتُؼو ِٕ ٔطئَِت أَ ٔ ٍَ إ رَفٔ َقا ِؤّ فٔی ايشَّ ِٔ ايؼَّ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

، زمحة نب رمعف ریض اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب رکب، دبعادیمحل نب رفعج، رمعاؿ نب اوباسن، اوبہملس نب دبعارلنمح

اہلل ہنع دفراؿ رفس رفزہ راھک رکےت ےھت۔ اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م )رفس ںیم( رفزہ رھک ول افر دؽ اچےہ وت ہن روھک۔

اہلل، دمحم نب رکب، دبعادیمحل نب رفعج، رمعاؿ نب اوباسن، اوبہملس نب دبعارلنمح، زمحة نب اہرفؿ نب دبع :  رافی

 رمعف ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػرضحت زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم 
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عُرإ بٔ بکار، احُس بٔ خايس، َحُس، عُرإ بٔ ابواْص، سًامیٕ بٔ يشار و حٓوًة بٔ علی،  :  راوی

 حُزة بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

 َّ ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ أَِخبََرَْا ع ٔٔ أَبٔی إََْٔص َع َٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ ع ْس َع َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ُس بِ َُ َٓا أَِح َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا

زُ  ُِٓت أرَِسُ ٍَ ُن رٕو َقا ُِ ٔٔ َع زََة بِ ُِ ِٔ َح ثَانٔی َجُٔیّعا َع ٍَ َحسَّ ٔٔ َعلٓٔیٕ َقا ًََة بِ َِٓو ٔٔ َيَشإر َوَح َٕ بِ امِیَ ًَ َّ ُس َیا  ايؼِّ

رَفٔ ؾَ َعلَی َعضِ  َّ فٔی ايشَّ َیا زُ ايؼِّ ِّی أرَِسُ ٔن ٍَ اہللٔ إ ًُِت یَا َرُسو َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٕ سٔ َرُسو ٔ ٍَ إ َكا

ِٕ ٔطئَِت َؾأَِؾٔطِ  ٔ ِِ َوإ  ٔطئَِت َؾُؼ

 نب یلع

 

لة

 

ع

 

، زمحة نب رمعف ریض اہلل ہنع رمعاؿ نب اکبر، ادمح نب اخدل، دمحم، رمعاؿ نب اوباسن، امیلسؿ نب اسیر ف ذی

ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ںیم اےنپ ادنر رفس ںیم ینعی وخد ںیم رفزہ رےنھک یک وقت 

وسحمس رکات وہں ایک ھجم رپ دفراؿ رفس )رفزہ رےنھک ںیم( یسک مسق اک وکیئ انگہ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رتصخ افر ئاجنشئ ےہ دخافدن دقفس یک اجبن ےس سپ وج صخش ہی رتصخ اح ل رکے وت اراشد رفامای ہی اکی

 رتہب ےہ افر وج صخش رفزہ رانھک اچےہ وت اس ےک ذہم یسک مسق اک وکیئ انگہ ںیہن ےہ۔

 نب یلع، زمحة نب رمعف  :  رافی

 

لة

 

ع

 

ریض رمعاؿ نب اکبر، ادمح نب اخدل، دمحم، رمعاؿ نب اوباسن، امیلسؿ نب اسیر ف ذی

 اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػ
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عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عِّم، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحل، عُرإ بٔ ابواْص، حٓوًة بٔ  :  راوی

 علی، حُزة رضی اہلل عٓہ

ٔٔ إِٔسحَ  ِٔ ابِ َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ُٔ َسِعسٔ بِ ٔٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ ع َل َع

َّ أَ  َیا زُ ايؼِّ ٌْ أرَِسُ ِّی َرُج ٔن ًُِت یَا َْٔيیَّ اہللٔ إ ٍَ ُق زََة َقا ُِ ِٔ َح ٔٔ َعلٓٔیٕ َع ًََة بِ َِٓو ِٔ َح رَفٔ أَبٔی إََْٔص َع ُّ فٔی ايشَّ َؾأَُػو

ِٕ ٔطئَِت َؾأَِؾٔطِ  ٔ ِِ َوإ ِٕ ٔطئَِت َؾُؼ ٔ ٍَ إ  َقا

 نب یلع، زمحة ریض اہلل دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، 

 

لة

 

ع

 

فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ ، رمعاؿ نب اوباسن، ذی

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ایک ںیم دفراؿ 

 افر ارگ دؽ اچےہ وت رفزہ ہن رفس رفزہ روھکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترا دؽ اچےہ وت م رفزہ رھک ول

 روھک۔

 نب یلع، زمحة  :  رافی

 

لة

 

ع

 

دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب اقحس، رمعاؿ نب اوباسن، ذی

 ریض اہلل ہنع

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

  

  ہقلعتم ااحدثیرفزفں ےس :   ابب

 رضحت زمحہ نب رمعف یک رفاتی ںیم رضحت امیلسؿ نب اسیر ےک قلعتم رافویں اک االتخػ
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عبیساہلل بٔ سعس، عِّم، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحل، عُرإ بٔ ابواْص، سًامیٕ بٔ يشار،  :  راوی

 ُزة بٔ عُرو رضی اہلل عٓہابوَراوح، ح



 

 

ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ٔٔ إِٔسَحَل َقا ِٔ ابِ َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسِعٕس َقا ُٔ أَبٔی أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ع

 َّٕ ثَُط أَ َراؤٕح َحسَّ َُ َّٕ أَبَا  ثَُط أَ َٔ َيَشإر َحسَّ َٕ بِ امِیَ ًَ َّٕ ُس ٍَ اہللٔ  إََْٔص أَ ٍَ َرُسو
َ َُّط َسأ ثَُط أَْ رٕو َحسَّ ُِ َٔ َع زََة بِ ُِ َح

ِٕ ٔطئَِت َؾأَِؾٔطِ  ٔ ِِ َوإ ِٕ ٔطئَِت َؾُؼ ٔ ٍَ إ رَفٔ َؾَكا ُّ فٔی ايشَّ َٕ َرُجَّل َيُؼو َِ َوکَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

امیلسؿ نب اسیر، اوبرمافح، زمحة نب رمعف  دیبع اہلل نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ ، رمعاؿ نب اوباسن،

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ںیم 

لسلسم رفزے راتھک وہں وت ایک ںیم دفراؿ رفس یھب رفزہ روھکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ 

 وت م رفزہ رھک ول افر ارگ دؽ اچےہ وت رفزہ ہن روھک۔ اہمترا دؽ اچےہ

دیبعاہلل نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب اقحس، رمعاؿ نب اوباسن، امیلسؿ نب اسیر، اوبرمافح، زمحة  :  رافی

 نب رمعف ریض اہلل ہنع

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

  

 رضحت زمحہ یک رفاتی ںیم رضحت رعفہ رپ االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت زمحہ یک رفاتی ںیم رضحت رعفہ رپ االتخػ
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 بٔ عُروربیع بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، عُرو، اسوز، ْعوة، ابوَراوح، حُزة  :  راوی

 َ ِٔ أَبٔی اِْل َ آرَخَ َع َْ ْرو َوَذ ُِ ٍَ أََِْبأََْا َع ُٔ َوصِٕب َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس َوَة أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ ِٔ ُْعِ ٔ َع ِسَوز

 ًَ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٍَ ئَرُسو َُّط َقا رٕو أَْ ُِ ٔٔ َع زََة بِ ُِ ِٔ َح َراؤٕح َع َُ ِٔ أَبٔی  َیأّ فٔی َع ّة َعلَی ايؼِّ َِ أَٔجُس فٔیَّ ُقوَّ ًَّ ِیطٔ َوَس

ِٔ أََحبَّ أَ  ََ ْٔ َو ِٔ أََخَِذ بَٔضا َؾَحَش َُ ٌَّ َؾ َّ َوَج ِٔ اہللٔ َعز َٔ ٍَ هَٔی ُرِخَؼْة  َٓاْح َقا ٌِ َعلَیَّ ُج رَفٔ َؾَض َّ َؾََل ايشَّ ِٕ َيُؼو



 

 

ًَِیطٔ  َٓاَح َع  ُج

فة، اوبرمافح، زمحة نب رمعف، دفراؿ رفس رفزہ راھک رکےت ےھت۔ اوہنں رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، اوسد، رع

ےن رعض ایک ہک ںیم اےنپ ادنر دفراؿ رفس رفزہ رےنھک یک اطتق ف وقت راتھک وہں وت ایک ھجم رپ یسک مسق اک وکیئ انگہ 

رطػ ےس وج  ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی اکی رتصخ ف وہستل ےہ دخافدن دقفس یک

 صخش ہی رتصخ اح ل رکے وت رتہب ےہ افر وج صخش رفزہ رانھک اچےہ وت اس رپ یسک مسق اک وکیئ انگہ ںیہن ےہ۔

 رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، اوسد، رعفة، اوبرمافح، زمحة نب رمعف :  رافی

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

  

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت اشہؾ نب رعفہ رپ االتخػ ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت اشہؾ نب رعفہ رپ االتخػ ےس قلعتم
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س بٔ بَش، ہظاّ بٔ ْعوة، وہ اپٓے وايس سے، حُزة بٔ عُرو َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، َحُ :  راوی

 اسًِّم رضی اہلل عٓہ

ِٔ أَبٔیطٔ عَ  َوَة َع ٔٔ ُْعِ ِٔ صَٔظأّ بِ ٔٔ بَِٔشٕ َع ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َِ َع ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  زََة بِ ُِ ِٔ َح

ٍَ َر 
َ َُّط َسأ ًَِّٔمِّ أَْ رٕو اِْلَِس ُِ ِٕ ٔطئَِت َع ٔ ِِ َوإ ِٕ ٔطئَِت َؾُؼ ٔ ٍَ إ رَفٔ َقا ُّ فٔی ايشَّ َِ أَُػو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُسو

 َؾأَِؾٔطِ 

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، دمحم نب رشب، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، زمحة نب رمعف ایملس ریض اہلل ہنع ےس 

ہ راھک رکےت ےھت( اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ ہک )فہ دفراؿ رفس رفز



 

 

درایتف رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م رفزہ رھک ول افر ارگ دؽ اچےہ وت 

 م رفزہ ہن روھک۔

  رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، زمحة نب رمعف ایملس ریض اہلل ہنعدمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، دمحم نب رشب، اشہؾ نب :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت اشہؾ نب رعفہ رپ االتخػ ےس قلعتم

     216    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ حشٔ، عبسايرحیِ رازی، ہظاّ، ْعوہ، عائظہ، حُزہ بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ٕ َع ِٔ صَٔظاّ ِٔ ايرَّازٔیُّ َع َٓا َعِبُس ايرَّحٔی َ ث ٍَ َحسَّ نٔیُّ بٔاِلهُوَؾٔة َقا ٔٔ ايَلَّ ُٔ اِيَحَش ِٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َوَة َع  ُْعِ

 ٍَ رَفٔ َقا ُّ فٔی ايشَّ ُّ أََؾأَُػو ٌْ أَُػو ِّی َرُج ٔن ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو َُّط َقا رٕو أَْ ُِ ٔٔ َع زََة بِ ُِ ِٔ َح ِِ َعائَٔظَة َع ِٕ ٔطئَِت َؾُؼ ٔ إ

ِٕ ٔطئَِت َؾأَِؾٔطِ  ٔ  َوإ

 )فہ دفراؿ رفس یلع نب نسح، دبعارلمیح رازی، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ، زمحہ نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

راھک رکےت ےھت( اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفامای وت آپ یلص اہلل  رفزہ

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م رفزہ رھک ول افر ارگ دؽ اچےہ وت م رفزہ ہن روھک۔

 اشہؾ، رعفہ، اعہشئ، زمحہ نب رمعف ریض اہلل ہنعیلع نب نسح، دبعارلمیح رازی،  :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت اشہؾ نب رعفہ رپ االتخػ ےس قلعتم
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َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ہظاّ بٔ ْعوة، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

َوَة عَ  ٔٔ ُْعِ ِٔ صَٔظأّ بِ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ اِيَكأس ٍَ أََِْبأََْا ابِ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ ِٔ أَبٔیطٔ أَِخبََرَْا  َع

ُّ فٔی اي ٍَ اہللٔ أَُػو َِ یَا َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٍَ ئَرُسو زََة َقا ُِ َّٕ َح ٔ َٕ َنثٔیرَ َعائَٔظَة َقاَيِت إ رَفٔ َوکَا شَّ

ِٕ ٔط  ٔ ِِ َوإ ِٕ ٔطئَِت َؾُؼ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيطُ َرُسو َیأّ َؾَكا  ئَِت َؾأَِؾٔطِ ايؼِّ

دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت زمحہ ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم دفراؿ رفس رفزہ روھکں؟ افر فہ تہب 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م رفزہ رھک ول زایدہ رفزے ر ےتھ ےھت۔ رضحت روسؽ رک

 افر ارگ دؽ اچےہ وت م رفزہ ہن روھک۔

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت اشہؾ نب رعفہ رپ االتخػ ےس قلعتم
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 ہلل عٓہعُرو بٔ ہظاّ، َحُس بٔ سًُہ، ابٔ عحَلٕ، ہظا ّ، ْعوہ، عائظہ رضی ا :  راوی

 ِٔ َوَة َع ٔٔ ُْعِ ِٔ صَٔظأّ بِ َٕ َع ٔٔ َعِحََل ِٔ ابِ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ صَٔظإّ َقا رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرنٔی َع  أَبٔیطٔ َع



 

 

 ٍَ ٍَ یَا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ زََة َسأ ُِ َّٕ َح ٔ ٍَ  َعائَٔظَة َقاَيِت إ رَفٔ َؾَكا ُّ فٔی ايشَّ اہللٔ أَُػو

ِٕ ٔطئَِت َؾأَِؾٔطِ  ٔ ِِ َوإ ِٕ ٔطئَِت َؾُؼ ٔ  إ

رمعف نب اشہؾ، دمحم نب ہملس، انب الجعؿ، اشہ ؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای 

رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت زمحہ ریض اہلل ہنع ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس درایتف 

 ےن اراشد رفامای ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م رفزہ رھک ول افر ارگ دؽ اچےہ وت م رفزہ ہن روھک۔

 رمعف نب اشہؾ، دمحم نب ہملس، انب الجعؿ، اشہ ؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس دحثی رشفی ںیم رضحت اشہؾ نب رعفہ رپ االتخػ ےس قلعتم
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 عٓہااسحام بٔ ابراہیِ، عبسہ بٔ سًامیٕ، ہظاّ بٔ ْعوہ، عائظہ رضی اہلل  :  راوی

 ِٔ َوَة َع ُٔ ُْعِ ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ٍَ أََِْبأََْا َعِبَسةُ بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ  أَبٔیطٔ َع

 ٔ ِوّ ِٔ ايؼَّ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ ًَِّٔمَّ َسأ زََة اِْلَِس ُِ َّٕ َح زُ  َعائَٔظَة أَ َٕ َرُجَّل َيِْسُ رَفٔ َوکَا فٔی ايشَّ

ِٕ ٔطئَِت َؾأَِؾٔطِ  ٔ ِِ َوإ ِٕ ٔطئَِت َؾُؼ ٔ ٍَ إ َّ َؾَكا َیا  ايؼِّ

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای 

فملس ےس درایتف رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رضحت زمحہ ریض اہلل ہنع ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےن اراشد رفامای ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م رفزہ رھک ول افر ارگ دؽ اچےہ وت م رفزہ ہن روھک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوب رضنہ رپ االتخػ ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوب رضنہ رپ االتخػ ےس قلعتم

     220    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، سعیس جریری، ابونرضة، ابوسعیس رضی اہلل عٓہ :  ویرا

َة َقا ِٔ أَبٔی َنرِضَ ِٔ َسٔعیٕس اِيُحَریِرٔیِّ َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ بٓٔیٕ َقا ٔٔ َْعَ ُٔ َحبٔیٔب بِ َٓا أَبُو أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ

َّٓا نَُشأَفُ فٔی  ٍَ ُن ُُِؿٔطٔ َوََّل َئعیُب َسٔعیٕس َقا ُِ َعلَی اِي ٔ ائ ُُِؿٔطُ ََّل َئعیُب ايؼَّ َّٓا اِي َٔ ُِ َو ٔ ائ َّٓا ايؼَّ َٕ َؾُٔ ا ـَ ََ َر

 ِٔ ٔ ائ ُُِؿٔطُ َعلَی ايؼَّ  اِي

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، دیعس رجریی، اوبرضنة، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ امہ راضمؿ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس ایک رکےت ےھت وت مہ ںیم ےس وکیئ رفزہ راتھک افر اابملرک ںیم رضحت یبن

 امہرے ںیم ےس وکیئ صخش رفزہ ںیہن راتھک اھت افر اکی دفرسے وک وکیئ صخش یسک مسق اک بیع ہن اگلات اھت۔

 اہلل ہنعییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، دیعس رجریی، اوبرضنة، اوبدیعس ریض  :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوب رضنہ رپ االتخػ ےس قلعتم

     221    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 یس بٔ يعكوب كايكانی، عبساہلل واسلی، ابوسًُہ، ابونرضہ، ابوسعیس رضی اہلل عٓہسع :  راوی

ِٔ أَ  ُٔ َعِبٔس اہللٔ اِيَوأسٔلیُّ َع َٓا َخائْس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ اِيَكانٔیُّ َقا ُٔ َيِعُكوَب ايلَّ ِٔ أَِخبََرَْا َسٔعیُس بِ َة َع َُ ًَ ِش ََ بٔی 

ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس قَ  َة َع ُُِؿٔطُ َوََّل أَبٔی َنرِضَ َّٓا اِي َٔ ُِ َو ٔ ائ َّٓا ايؼَّ َِ َؾُٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َع اي ََ َّٓا نَُشأَفُ  ٍَ ُن ا

 ِٔ ٔ ائ ُُِؿٔطُ َعلَی ايؼَّ ُُِؿٔطٔ َوََّل َئعیُب اِي ُِ َعلَی اِي ٔ ائ  َئعیُب ايؼَّ

وبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ امہ دیعس نب وقعیب اطاقلین، دبعاہلل فایطس، اوبہملس، اوبرضنہ، ا

راضمؿ اابملرک ںیم رضحت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس ایک رکےت ےھت وت مہ ںیم ےس وکیئ رفزہ 

 ۔راتھک افر امہرے ںیم ےس وکیئ صخش رفزہ ںیہن راتھک اھت افر اکی دفرسے وک وکیئ صخش یسک مسق اک بیع ہن اگلات اھت

 دیعس نب وقعیب اطاقلین، دبعاہلل فایطس، اوبہملس، اوبرضنہ، اوبدیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتمزری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوب رضنہ رپ االتخػ ےس 
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 ابوبْک بٔ علی، قواریری، بَش بٔ َٓؼور، عاػِ احوٍ، ابونرضة، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٓ ََ  ُٔ َٓا بَِٔشُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا اِيَكَوارٔیرٔیُّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ ٍٔ َع ِٕ اِْلَِحَو ِٔ َعأػ ُؼوٕر َع

َٓا َوأَِؾَطَ بَ  ـُ َّ َبِع َِ َؾَؼا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َْا  ٍَ َساََفِ ٕ َقا ِٔ َجابٔر َة َع َٓاَنرِضَ ـُ  ِع

فاتی ےہ ہک مہ ولوگں اوبرکب نب یلع، وقارریی، رشب نب وصنمر، اعمص اوحؽ، اوبرضنة، اجرب ریض اہلل ہنع ےس ر

ےن رضحت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس ایک وت ضعب رضحات ےن امہرے ںیم ےس رفزہ راھک افر 

 ضعب ےن رفزہ ںیہن راھک۔



 

 

 اوبرکب نب یلع، وقارریی، رشب نب وصنمر، اعمص اوحؽ، اوبرضنة، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اوب رضنہ رپ االتخػ ےس قلعتم
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 ، ابوسعیس و جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہایوب بٔ َحُس، َروإ، عاػِ، ابونرضة َِٓذر :  راوی

 ِٔ ِِٓٔذرٔ َع ُُ َة اِي ِٔ أَبٔی َنرِضَ ِْ َع َٓا َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا رَِوا ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ أَبٔی َسٔعیٕس أَِخبََرنٔی أَیُّوُب بِ

 َّ ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ا  ا َساََفَ َُ َُّض ٔٔ َعِبٔس اہللٔ أَْ ٔ بِ ُُِؿٔطُ َوََّل َوَجابٔر ُِ َوُيِؿٔطُ اِي ٔ ائ ُّ ايؼَّ َِ َؾَیُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

 ِٔ ٔ ائ ُُِؿٔطُ َعلَی ايؼَّ ُُِؿٔطٔ َوََّل اِي ُِ َعلَی اِي ٔ ائ  َئعیُب ايؼَّ

اویب نب دمحم، رمفاؿ، اعمص، اوبرضنة ذنمر، اوبدیعس ف اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اؿ دفونں 

ت ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس ایک وت وکیئ صخش رفزہ راتھک اھت افر وکیئ صخش رضحا

 ااطفر رکات افر وکیئ صخش اکی دفرسے رپ بیع ہن اگلات۔

 اویب نب دمحم، رمفاؿ، اعمص، اوبرضنة ذنمر، اوبدیعس ف اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسمرف ےک فاےطس امہ راضمؿ اابملرک ںیم اس اک اایتخر ےہ ہک فہ ھچک دؿ رفزہ رےھک افر ھچک دؿ ہن رےھک

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہ ھچک دؿ رفزہ رےھک افر ھچک دؿ ہن رےھکاسمرف ےک فاےطس امہ راضمؿ اابملرک ںیم اس اک اایتخر ےہ ہک ف
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 قتيبہ، سؿیإ، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َد أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٍَ رَخَ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َع  بِ

َٕ بٔاِلَهٔسیٔس أَؾِ  َّی إَٔذا کَا َٕ َحً ا ـَ ََ ا فٔی َر ُّ ٔ َّ اِيَؿِتٔح َػائ َِ َعا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  َطَ َرُسو

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 

ہیلع فآہل فملس سج اسؽ ہکم رکمہم یک حتف وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )دم ہنی رونرہ ےس( ابرہ فیرفی الےئ 

 رفزے ر ےتھ وہےئ افر سج فتق اقمؾ دقدی ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزہ ااطفر رفامای۔

 ؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس ریض اہلل ہنعہبیتق، ایفس :  رافی

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

  

 وج وکیئ امہ راضمؿ اابملرک ںیم رفزہ رےھک رھپ فہ رفس رکے وت رفزہ وت ڑ  اتک ےہ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امہ راضمؿ اابملرک ںیم رفزہ رےھک رھپ فہ رفس رکے وت رفزہ وت ڑ  اتک ےہوج وکیئ 
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 َحُس بٔ راؾع، یحٌی بٔ آزّ، َؿـٌ، َٓؼور، َحاہس، كاؤض، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٌْ َع َـّ َؿ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز َٓا َیِحٌَی بِ َ ث

 ُ َٕ ث ًََؼ عُِشَؿا َّی بَ َّ َحً َِ َؾَؼا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َساََفَ َرُسو ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َِّ َزَعا كَاُوٕض َع

 َ َب ََْضاّرا ئی ُٔ َعبَّإض بٔإَْٔإئ َؾََشٔ ٍَ ابِ َٕ َقا ا ـَ ََ هََّة فٔی َر ََ هََّة َؾاِؾتََتَح  ََ  ٌَ َّی َزَخ َِّ أَِؾَطَ َحً ُ َّٓاُض ث َراُظ اي



 

 

ِٔ َطاَئ أَِؾَطَ  ََ َّ َو ِٔ َطاَئ َػا َُ رَفٔ َوأَِؾَطَ َؾ َِ فٔی ايشَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو  َؾَؼا

ؾ، لضفم، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ دمحم نب راعف، ییحی نب آد

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفس رشفع رفام رک رفزہ راھک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ نافسؿ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین  ںیم ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ربنت بلط رفامای افر دؿ ںیم آپ

ایپ اس فاےطس اتہک ولگ دھکی ںیل۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزہ ںیہن راھک۔ اہیں کت ہک ہکم رکمہم ںیم 

راضمؿ ںیم دالخ وہےئ۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفزہ راھک افر رفزہ ااطفر ایک۔ سج اک دؽ اچےہ رفزہ رھک ےل افر سج صخش اک دؽ اچےہ فہ فملس ےن احتل رفس ںیم 

 رفزہ ااطفر رکے ینعی ہن رےھک۔

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احہلم وعرت افر دفدھ الپےن فایل وعرت وک رفزہ یک اعمیف ےس قلعتم ااحدثی

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم وعرت افر دفدھ الپےن فایل وعرت وک رفزہ یک اعمیف ےس قلعتم ااحدثی
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عُرو بٔ َٓؼور، َشًِ بٔ ابراہیِ، وہیب بٔ خايس، عبساہلل بٔ سوازة قظیری، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

َٓا عَ  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َخائٕس َقا ِٔ ُوَصِیٔب بِ َِ َع ُٔ إٔبَِراصٔی ُِ بِ ٔ ِشً َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ُٔ ِبُس اہللٔأَِخبََرَْا َع  بِ

ًَیِ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّطُ أَتَی اي ِِ أَْ ُِٓض َٔ  ٌْ َٕ َرُج ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع َِ َسَواَزَة اِيُكَظیِرٔیُّ َع ًَّ طٔ َوَس

ٔلَی اِيَػ  َِّ إ َِ َصًُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ َيطُ اي ی َؾَكا َٓٔة َوصَُو یََتَػسَّ ٔسی َُ ٍَ َيطُ بٔاِي ِْ َؾَكا ٔ ِّی َػائ ٔن ٍَ إ َسأئ َؾَكا



 

 

ٔ َو  ََلة َّ َوَطِطَ ايؼَّ ِو َُُشأَفٔ ايؼَّ ًِ ٔ ٌَّ َوَؿَع ي َّٕ اہلَل َعزَّ َوَج ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ِٔ اِيُحِبلَی اي َع

ُُرِٔؿٔع   َواِي

ادة یریشی، فہ اےنپ فادل ےس، اسن نب امکل ریض رمعف نب وصنمر، ملسم نب اربامیہ، فبیہ نب اخدل، دبعاہلل نب وس

اہلل ہنع ےس رفاتی ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس اس فتق دؿ اک اھکان انتفؽ رفام رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای آاجؤ اھکان اھک ول۔ اسن

ےن رفامای ںیم رفزہ دار وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےن اسمرف وک رفزہ اعمػ 

رفام دای ےہ افر آدیھ امنز یھب اعمػ رفام دی ےہ۔ ایس رطہقی ےس احہلم وعرت افر دفدھ الپےن فایل وعرت وک رفزہ 

 اعمػ رک دای ےہ۔

اربامیہ، فبیہ نب اخدل، دبعاہلل نب وسادة یریشی، فہ اےنپ فادل ےس، اسن نب  رمعف نب وصنمر، ملسم نب :  رافی

 امکل ریض اہلل ہنع

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

  

 آتی رکہمی یک ریسفت اک ایبؿ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اک ایبؿآتی رکہمی یک ریسفت 

     227    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، بْک، ابٔ َرض، عُرو بٔ حارث، بهیر، یزیس، سًُہ بٔ انوع رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ بُهَ  ٔٔ اِيَحارٔٔث َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع رَضَ َع َُ  ُٔ ٍَ أََِْبأََْا بَِْکْ َوصَُو ابِ ٔٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َة بِ َُ ًَ ِولَی َس ََ ِٔ َیزٔیَس  ٕ َع یِر

َٔ یُٔلیُكوَُْط ؾِٔسیَْة كََع  ا َْزََيِت صَِٔذظٔ اِْلیَُة َوَعلَی ائَِّذی َُّ ٍَ َي ٔٔ اِْلَِنَؤع َقا َة بِ َُ ًَ ِٔ َس َٕ اِْلَِنَؤع َع َِٔشٔهیٕن کَا  ُّ ا



 

 

َّی َْزََيِت اِْلَیةُ  ِٕ ُيِؿٔطَ َوَيِؿَتٔسَی َحً َّٓا أَ َٔ ِٔ أََراَز  ََٓشَدِتَضا ََ  ائًَّی َبِعَسَصا َؾ

ہبیتق، رکب، انب رضم، رمعف نب احرث، ریکب، سیدی، ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق آتی 

رکہمی انزؽ وہیئ ینعی وج صخش رےنھک یک اطتق راتھک وہ فہ صخش اکی نیکسم وک اھکان دے افر ارگ رفزہ ےن رانھک اچےہ 

 دا رکدے۔ اہیں کت ہک اس ےک دعب یک آتی رکہمی انزؽ وہیئ۔وت فہ صخش دفہی ا

 ہبیتق، رکب، انب رضم، رمعف نب احرث، ریکب، سیدی، ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تی رکہمی یک ریسفت اک ایبؿآ

     228    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، ورقاء، عُرو بٔ زیٓار، علاء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا یَ  َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع ٍَ أََِْبأََْا َوِرَقاُئ َع زٔیُس َقا

َِٔشٔهیٕن یُٔلیُكوَْطُ   ُّ َٔ یُٔلیُكوَْطُ ؾِٔسیَْة كََعا ٌَّ َوَعلَی ائَِّذی َّ َوَج ٔٔ َعبَّإض فٔی َقِوئطٔ َعز ِٔ ابِ ًَُّؿوَْطُ  َعَلإئ َع َ یُک

ِٔ َتَلوَّ  َُ َِٔشٔهیٕن َواحٕٔس َؾ  ُّ ِٕ ؾِٔسَیْة كََعا ُِٓشوَخٕة َؾُضَو َخیِْر َيطُ َوأَ َُ ٔ َِٔشٔهیٕن آرَخَ َيِیَشِت ب  ُّ َع َخیِّرا كََعا

رٔیٕف ََّل ُيِظفَی ََ َّ أَِو  َیا ًَِّٔذی ََّل یُٔلیُل ايؼِّ ٔ ُؽ فٔی صََِذا إَّٔلَّ ي ِِ ََّل یَُرخَّ وا َخیِْر َلهُ َُ  َتُؼو

، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آتی دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، فراقء، رمعف نب دانیر، اطعء

رکہمی اک بلطم ہی ےہ نج رضحات وک رفزہ رےنھک یک فیلکت ےہ ینعی اؿ رپ رفزہ رانھک رفض ےہ اؿ وک اکی نیکسم وک 

اھکان دانی اچےیہ ارگ وکیئ صخش اکی دفرسے نیکسم وک اھکان دے دے وت فہ اس ےک فاےطس رتہب ےہ نکیل رفزہ رانھک 

افر فاحض رےہ ہک ہی آتی رکہمی وسنمخ ںیہن ےہ ہکلب اس صخش ےک فاےطس رتصخ ےہ وج ہک رفزہ یک  رتہب ےہ

اطتق ںیہن راتھک۔ سج رطح ہک زمکفر صخش سج وک ہک رفزہ رےنھک ےس اصقنؿ اک ادنہشی ےہ ای ااسی امیبر صخش وج ہک 



 

 

 دنترتس ںیہن وہات ہکلب لسلسم امیبر راتہ ےہ۔

 نب اربامیہ، سیدی، فراقء، رمعف نب دانیر، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع دمحم نب اامسلیع :  رافی

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

  

 احہضئ ےئلیک رفزہ ہن رےنھک یک ااجزت

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زتاحہضئ ےئلیک رفزہ ہن رےنھک یک ااج

     229    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، علی، ابٔ َشہر، سعیس، قتازة، َعاذة ايعسویہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 َُ  ِٔ ِٔ َقَتاَزَة َع ِٔ َسٔعیٕس َع ٕ َع ِشضٔر َُ  َٔ ٍَ أََِْبأََْا َعلٔیٌّ َيِعىٔی ابِ ٕ َقا ُٔ حُِحر َّٕ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َ َعاَذَة اِيَعَسؤیَّةٔ أ

 َ َّٓا َْٔحیُف َعل ََلَة إَٔذا كَُضرَِت َقاَيِت أََُحُورٔیَّْة أَِْٔت ُن َرأَّة َسأََيِت َعائَٔظَة أََتِكٔضی اِيَحائُٔف ايؼَّ َِ ی َعِضسٔ ا

أئ ايؼَّ  ـَ رَُْا بَٔك َُ ِ َِّ َِْلُضرُ َؾَیأ ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔ َرُسو ََلة أئ ايؼَّ ـَ رَُْا بَٔك َُ ِ  ِؤّ َوََّل َیأ

یلع نب رجح، یلع، انب رہسم، دیعس، اتقدة، اعمذة ادعلفہی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن رضحت 

ھا  ےس درایتف ایک ہک ایک احہضئ اخوتؿ سج فتق فہ ضیح ےس اپک وہاجےئ وت فہ اخوتؿ 

 

عی

اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رکے؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک م وت رحفری وت ںیہن وہ )درا ل( دہع وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ امنز یک اضق

وخانیت وک ضیح آای رکات اھت رھپ مہ ضیح ےس اپک وہ اجیت یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک رفزہ ےک اضق 

 رکےن اک مکح رفامےت افر امنز اضق رکےن اک مکح ہن رفامےت۔

 یلع نب رجح، یلع، انب رہسم، دیعس، اتقدة، اعمذة ادعلفہی ریض اہلل اہنع :  افیر

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



 

 

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہضئ ےئلیک رفزہ ہن رےنھک یک ااجزت

     230    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، یحٌی بٔ سعیس، ابوسًُہ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ةَ  َُ ًَ ٍَ َسُِٔعُت أَبَا َس ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ  أَِخبََرَْا َع ُث َع یَُحسِّ

ُٕ َعا َّی َیحٔیَئ َطِعَبا یطٔ َحً ـٔ ا أَِق َُ َٕ َؾ ا ـَ ََ ِٔ َر َٔ  ُّ َیا ُٕ َعلَیَّ ايؼِّ َٕ َيَیهُو ِٕ کَا ٔ  ئَٔظَة َقاَيِت إ

ھا  ےس رفاتی ےہ راضمؿ اابملرک ےک 

 

عی

رمعف نب یلع، ییحی، ییحی نب دیعس، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

یھت۔ اہیں کت ہک امہ ابعشؿ آاجات۔ )ینعی وفت دشہ رفزے  رفزے ھجم رپ الزؾ وہےت وت ںیم اؿ یک اضق ںیہن رکیت

 ابعشؿ ںیم ریتھک یھت(۔

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعف نب یلع، ییحی، ییحی نب دیعس، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

ؿ ضیح ےس اپک وہاجےئ ای رفس ےس راضمؿ ںیم وکیئ اسمرف فاسپ آاجےئ افر سج فتق وکیئ اخوت

 راضمؿ اک دؿ ابیق وہ وت ایک رکان اچےیہ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق وکیئ اخوتؿ ضیح ےس اپک وہاجےئ ای رفس ےس راضمؿ ںیم وکیئ اسمرف فاسپ آاجےئ افر راضمؿ اک دؿ ابیق وہ وت ایک رکان اچےیہ؟

     231    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساہلل بٔ احُس بٔ عبساہلل بٔ یوْص ابوحؼین، عبَش، حؼین، طعيی، َحُس بٔ ػیفی رضی اہلل  :  راوی



 

 

 عٓہ

ٍَ َحسَّ  ٔٔ یُوَُْص أَبُو َحٔؼیٕن َقا ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َس بِ َُ ُٔ أَِح ِٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ َٓا حَُؼیِْن َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِبثَْر َقا َ ث

َّ َعاُطوَراَئ أَ  َِ یَِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َػِیفٓٔیٕ َقا ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ِعٔيیِّ َع ِِ أََحْس ايظَّ ِٓهُ َٔ

ِِ يَ  ِٔ َي ََ َّٓا  َٔ َّ َو ِٔ َػا ََ َّٓا  َٔ َّ َؾَكايُوا  ٌَ اِيَیِو َ ٌٔ اِيَعرُؤق أَک ٔلَی أَصِ ِِ َوابَِعُثوا إ َٔهُ َة َیِو وا َبكٔیَّ ُُّ ٔ ٍَ َؾأَت ِِ َقا ُؼ

 ِِ ٔ َٔض َة یَِو وا َبكٔیَّ ُُّ ٔ ًِيُت  َؾ

ر ، نیصح، یبعش، دمحم نب یفیص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

 ش
عت

دبع اہلل نب ادمح نب دبعاہلل نب ویسن اوبنیصح، 

 ےن اعوشرہ ےک دؿ اراشد رفامای ایک اہمترے ںیم ےس آج ےک دؿ یسک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

صخش ےن ھچک اھکای ےہ؟ ولوگں ےن اہک امہرے ںیم ےس ضعب رضحات ےن رفزہ رھک ایل ےہ افر ضعب ےن رفزہ ںیہن 

م ھچک ہن  راھک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ابیق دؿ لمکم رکول )ینعی دؿ ےک ابیق ہصح ںیم اب

اھکؤ( افر ہی ولہکاای اؿ ولوگں وک وج ہک رہش ےک انکرے رےتہ ںیہ ینعی رقبی رقبی اگؤں فاولں وک ہک فہ دؿ وپرا 

 رکںی ابیق ہصح اک۔

ر ، نیصح، یبعش، دمحم نب یفیص ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ش
عت

 دبعاہلل نب ادمح نب دبعاہلل نب ویسن اوبنیصح، 

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

  

 ارگ رات ںیم رفزہ یک تین ںیہن یک وت ایک دؿ ںیم یلفن رفزہ رانھک درتس ےہ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رات ںیم رفزہ یک تین ںیہن یک وت ایک دؿ ںیم یلفن رفزہ رانھک درتس ےہ؟
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 َحُس بٔ َثىی، یحٌی، یزیس، سًُہ :  راوی



 

 

ٍَ اہللٔ  َّٕ َرُسو ُة أَ َُ ًَ َٓا َس َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ یَزٔیَس َقا َٓا یَِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ًَِیطٔ أَِخبََرَْا  َّی اہللُ َع َػل

ٌٕ أَ  ٍَ ئَرُج َِ َقا ًَّ ِِ َوَس ًَِیُؼ ٌَ َؾ َ ِٔ أَک ِِ َیهُ ِٔ َي ََ َٔطٔ َو َة یَِو َِّ َبكٔیَّ ٔ ًِيُت ٌَ َؾ َ َٕ أَک ِٔ کَا ََ َّ َعاُطوَراَئ  ِٕ یَِو  ذِّ

دمحم نب ینثم، ییحی، سیدی، ہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ اکی صخش 

ؿ رک دف ہک سج صخش ےن اھکان اھک ایل ےہ فہ دؿ اک ابیق ہصح ھچک ہن ےس اراشد رفامای ہک م اعوشرہ ےک دؿ ہی االع

 اھکےئ ےئیپ افر سج ےن ںیہن اھکای ےہ وت فہ صخش رفزہ رےھک۔

 دمحم نب ینثم، ییحی، سیدی، ہملس :  رافی

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

  

ٰی ےک قلعتم االتخػ  افررفزہ یک تین
خی 
 
ی

 دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم ہحلط نب 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی ےک قلعتم االتخػ
خی 
 
ی

 رفزہ یک تین افر دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم ہحلط نب 
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عاػِ بٔ یوسـ، ابواحوؾ، كًحہ بٔ یحٌی بٔ كًحہ، َحاہس، عائظہ ػسيكہ  عُرو بٔ َٓؼور، :  راوی

 رضی اہلل عٓٗا

 ٔٔ ًَِحَة بِ َ ِٔ ك َٓا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع َ ث ٍَ َحسَّ ـَ َقا ُٔ یُوُس ُِ بِ َٓا َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ  َیِحٌَی أَِخبََرَْا َع

ِٔ َعائَٔظةَ  َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ًَِحَة َع َ ٔٔ ك ٌِ  بِ ٍَ َص ا َؾَكا َّ َِ َیِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َعلَیَّ َرُسو َقاَيِت َزَخ

ٔلَیَّ َحِیْص  ٔ َوَقِس أُصِسَٔی إ ََ اِيَیِوّ ٔ رَّ بٔی َبِعَس َذي ََ  َِّ ُ ِْ ث ٔ ِّی َػائ ٍَ َؾإٔن ًُِت ََّل َقا ِِ َطِیْئ َؾُك َِٓسُن ٔ ِٓطُ ع َٔ َؾَدَبأُِت َيطُ 

َٕ یُحٔ  ِّی قَ َوکَا ٔن ا إ ََ ٍَ أَِزْٔیطٔ أَ ِٓطُ َقا َٔ  ََ َٓا َحِیْص َؾَدَبأُِت َي َّطُ أُصِٔسَی َي ٍَ اہللٔ إْٔ ِس بُّ اِيَحِیَص َقاَيِت یَا َرُسو

 ََ  ِٔ َٔ ُد  ٌٔ یَُِخٔ ٌُ ايرَُّج َث ََ َُُتَلؤِّع  ٌُ َػِؤّ اِي َث ََ ا  َُ َّ ٍَ إْٔ َِّ َقا ُ ِٓطُ ث َٔ  ٌَ َ ِْ َؾأَک ٔ َسَقَة اأَِػَبِحُت َوأََْا َػائ ئطٔ ايؼَّ



 

 

ِٕ َطاَئ َحَبَشَضا ٔ اَصا َوإ ـَ َِ ِٕ َطاَئ أَ ٔ  َؾإ

ھا  ےس رفاتی 

 

عی

رمعف نب وصنمر، اعمص نب ویفس، اوباوحص، ہحلط نب ییحی نب ہحلط، اجمدہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےک فاےطس  ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ ریمے اپس فیرفی الےئ افر درایتف رفامای اھکےن

ھچک وموجد ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریما وت رفزہ ےہ رھپ دفرسے 

 اک۔ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس فہ اپھچ رک 
 
رفزہ فیرفی الےئ افر ریمے اپس ہصح آای اھت یح

 دنسپ اھت۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع راھک اھت۔ اس فاےطس ہک آپ یلص اہلل ہیلع 
 
فآہل فملس وک یح

 اک ہصح آای ےہ وج ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس اپھچ رک راھک ےہ۔ آپ 
 
فملس! ریمے اپس یح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م فہ ےل رک آؤ۔ ںیم ےن رفزہ راھک اھت۔ رھپ آپ 

فہ اھکای۔ اس ےک دعب رفامای یلفن رفزہ اک ایسی اثمؽ ےہ ح ے وکیئ صخش اےنپ امؽ ںیم ےس ) لف( دصہق اکنےل اب 

 اس وک اایتخر ےہ اچےہ فہ دصہق دے ای ہن دے۔

ھا  رمعف نب وصنمر، اعمص نب ویفس، اوباوحص، ہحلط نب ییحی نب ہحلط، اجمدہ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

عی

  ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی ےک قلعتم االتخػ
خی 
 
ی

 رفزہ یک تین افر دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم ہحلط نب 
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 ابوزاؤز، یزیس، رشیَ، كًحہ بٔ یحٌی بٔ كًحہ، َحاہس، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َحاصٔسٕ  َُ  ِٔ ًَِحَة َع َ ٔٔ ك ٔٔ َیِحٌَی بِ ًَِحَة بِ َ ِٔ ك َْ َع ی َٓا َیزٔیُس أََِْبأََْا رَشٔ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا  َع

ِٓٔسی َطِیْئ  َقاَيِت َزاَر  ٔ َِٓسٔک َطِیْئ َقاَيِت َيِیَص ع ٔ ٍَ أَع َِ َزِوَرّة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َعلَیَّ َرُسو

ٌَ َؾَعحِٔبُت  َ َٓا َحِیْص َؾحٔئُِت بٔطٔ َؾأَک أَْیَة َوَقِس أُصِٔسَی َي َِّ َزاَر َعلَیَّ ايثَّ ُ ِْ َقاَيِت ث ٔ ٍَ َؾأََْا َػائ ِٓطُ ؾَ  َقا ًُِت یَا َٔ ُك



 

 

 ِٔ ََ ِٓزَٔيُة  ََ ا  َُ َّ ِِ یَا َعائَٔظُة إْٔ ٍَ َنَع ًَِت َحِیّشا َقا َ َِّ أَک ُ ِْ ث ٔ ًَِت َعلَیَّ َوأََِْت َػائ ٍَ اہللٔ َزَخ ٔ َرُسو َّ فٔی َغیِر َػا

 ََ َد َػَسَقَة  ٌٕ أرَِخَ ِٓزَٔئة َرُج َُ ٔ ٔع ب َلوُّ َٕ أَِو فٔی ايتَّ ا ـَ ََ أئ َر ـَ ٔ َق َٕ أَِو غَیِر ا ـَ ََ ا َطاَئ َر َُ ٔ َِٓضا ب َٔ ائطٔ َؾَحاَز 

َشَهطُ  َِ َ ا بَقَٔی َؾأ َُ ٔ َِٓضا ب َٔ  ٌَ ٔ اُظ َوبَد ـَ َِ َ  َؾأ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

عی

اوبداؤد، سیدی، رشکی، ہحلط نب ییحی نب ہحلط، اجمدہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی رمہبت ریمے اپس فیرفی آفری وہیئ

درایتف رفامای ہک اہمترے اپس ھچک اھکےن ےک فاےطس ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے اپس ھچک اھکےن ےک فاےطس 

ںیہن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریما وت رفزہ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے 

 )رینپ( اک ہصح اچنہپ اھت۔ ںیم اس وک ےل رک احرض زندکی دفرسی رمہبت فیر
 
فی الےئ ریمے اپس اس فتق یح

 اھک ایل۔ ھجم وک اس رپ بجعت وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 
 
وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ یح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ اھت  ہیلع فآہل فملس اسیج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ فیرفی الےئ ےھت وت آپ

 اھک ایل ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہں! اے 
 
نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اب یح

ھا  وج وکیئ رفزہ رےھک نکیل فہ رفزہ امہ راضمؿ اک ہن وہ 

 

عی

ھا ۔ اے اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

عی

اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اضمؿ اابملرک یک اضق اک رفزہ وہ ای یلفن رفزہ وہ وت اس یک ایسی اثمؽ ےہ ہک ےسیج یسک صخش ےن اےنپ امؽ ےس افر ہن ر

دصہق اکنال اس ےک دعب سج دقر اچاہ اخسفت رکےک اس ںیم ےس دے دای افر سج دقر اچاہ وجنکیس رک ےک اس ںیم 

 ےس رھک ایل

ھا اوبداؤد، سیدی، رشکی، ہحلط نب ییحی نب ہحلط :  رافی

 

عی

 ، اجمدہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی ےک قلعتم االتخػ
خی 
 
ی

 رفزہ یک تین افر دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم ہحلط نب 
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 عبساہلل بٔ ہیثِ، ابوبْک حٓفی، سؿیإ، كًحہ بٔ یحٌی، َحاہس، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ًِحَ  َ ِٔ ك ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓفٔیُّ َقا َٓا أَبُو بَِْکٕ اِيَح َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ اِيَضِیَث ِٔ  ةَ أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ٔٔ َیِحٌَی َع بِ

ِِ غَ  َِٓسُن ٔ ٌِ ع ٍُ َص َِ َیحٔیُئ َوَيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت کَا َحاصٕٔس َع َساْئ َُ

َِٓس  ٔ ٌِ ع ٍَ َص َٓا َحِیْص َؾَكا ا َوَقِس أُصِٔسَی َي َّ ِْ َؾأََتاَْا یَِو ٔ ِّی َػائ ٔن ٍُ إ ٍُ ََّل َؾَیُكو َُٓكو ِِ أُصِٔسَی َؾ َٓا َنَع ًِ ِِ َطِیْئ ُق ُن

ُٔ َیزٔیَس  ُِ بِ ٌَ َخاَيَؿُط َقأس َ َّ َؾأَک ِو ِّی َقِس أَِػَبِحُت أُرٔیُس ايؼَّ ٔن ا إ ََ ٍَ أَ َٓا َحِیْص َقا  َي

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

عی

دبع اہلل نب مثیہ، اوبرکب یفنح، ایفسؿ، ہحلط نب ییحی، اجمدہ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس فیرفی الےئ افر درایتف رفامےت ہک م ولوگں ےک اپس اھکان  روسؽ رکمی

وموجد ےہ؟ مہ رعض رکےت ہک ںیہن۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیم رفزہ دار وہں رھپ اکی دؿ 

 آای اھت ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
 
ےن مہ ےس درایتف رفامای وکیئ زیچ  فیرفی الےئ وت مہ ولوگں ےک اپس یح

 آای وہا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن حبص وک رفزے 
 
وموجد ےہ؟ مہ ےن اہک ہک یح

 رےنھک یک تین رکیل یھت رھپ اھکان اھکای۔

ھا  دبعاہلل نب مثیہ، اوبرکب یفنح، ایفسؿ، ہحلط نب ییحی، اجمدہ، اعہشئ دصہقی ریض ا :  رافی

 

عی

 ہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی ےک قلعتم االتخػ
خی 
 
ی

 رفزہ یک تین افر دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم ہحلط نب 

     236    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ ُحب، قاسِ، سؿیإ، كًحہ بٔ یحٌی، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ِٔ َعائَٔظةَ  ٔٔ یَِحٌَی َع ًَِحَة بِ َ ِٔ ك ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِْ َقا َٓا َقأس َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ ُس بِ َُ ِٓٔت أَِخبََرَْا أَِح ٔ  ب

 َٔ ُُِؤ ِّّ اِي ُ ِٔ َعائَٔظَة أ ًَِحَة َع َ َٓا ك َٓا أُصِٔسَی َي ًِ ا َؾُك َّ َِ یَِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٓٔیَن َقاَيِت أََتاَْا َرُسو



 

 

ِْ َؾأَِؾَطَ  ٔ ِّی َػائ ٔن ٍَ إ ُِٓط َنٔؼيّبا َؾَكا َٔ  ََ َٓا َي ًِ  َحِیْص َقِس َجَع

ھا  ےس رفا

 

عی

تی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ادمح نب رحب، اقمس، ایفسؿ، ہحلط نب ییحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اک ہصح آای اھت مہ ےن آپ 
 
ہیلع فآہل فملس اکی دؿ ریمے اپس فیرفی الےئ۔ مہ ےن رعض ایک امہرے اپس یح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصح رھک ایل ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم رفزہ ےس وہں رھپ رفزہ وت ڑ 

 ڈاال۔

ھا  ادمح نب رح :  رافی

 

عی

 ب، اقمس، ایفسؿ، ہحلط نب ییحی، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی ےک قلعتم االتخػ
خی 
 
ی

 رفزہ یک تین افر دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم ہحلط نب 

     237    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، كًحہ بٔ یحٌی، عائظہ ػسيكہ بٓت كًحہ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا ًَِحُة بِ َ َٓا ك َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ًَِحَة أَِخبََرَْا َع َ ُِٓت ك ٔ ِتىٔی َعائَٔظُة ب

 ٍَ ِْ َؾَكا ٔ َٕ َیأِتٔیَضا َوصَُو َػائ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َ َٔٓٔیَن أ ُُِؤ ِّّ اِي ُ ِٔ َعائَٔظَة أ ِِ َع َِٓسُن ٔ  أَِػَبَح ع

َِّ َجائََضا بَ  ُ ِْ ث ٔ ِّی َػائ ٔن ٍُ إ ٍُ ََّل َؾَیُكو َُٓكو ا هَٔی َطِیْئ تُِلٔعُٔيٓٔیطٔ َؾ ََ  ٍَ َٓا َصٔسیَّْة َؾَكا ََ َؾَكاَيِت أُصِٔسیَِت َي ٔ ِعَس َذي

 ٌَ َ ا َؾأَک ُّ ٔ ٍَ َقِس أَِػَبِحُت َػائ  َقاَيِت َحِیْص َقا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

عی

رمعف نب یلع، ییحی، ہحلط نب ییحی، اعہشئ دصہقی تنب ہحلط، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ریمے اپس رفزہ یک احتل ںیم فیرفی الےئ افر درایتف رفامےت ہک ھچک  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اھکےن ےک فاےطس ےہ؟ مہ رعض رکےت ہک یج ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ہک ںیم رفزہ ےس وہں۔ 

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ابت ےک اکی دؿ ےک دعب فیرفی الےئ ںیم ےن رعض ایک ہک امہرے اپس 



 

 

 
 
 آای ےہ۔ آپ )یح

 
 اک( ہصح آای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایک زیچ ےہ۔ مہ ےن اہک ہک یح

 انتفؽ 
 
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن وت رفزہ راھک اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ یح

 رفام ایل۔

ھا  رمعف نب یلع، ییحی، ہحلط نب :  رافی

 

عی

  ییحی، اعہشئ دصہقی تنب ہحلط، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی ےک قلعتم االتخػ
خی 
 
ی

 رفزہ یک تین افر دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم ہحلط نب 

     238    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، كًحہ بٔ یحٌی، عائظہ ػسيكہ بٓت كًحہ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓٗا

ُٔ یَِحٌَی عَ  ًَِحُة بِ َ َٓا ك َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا َونٔیْع َقا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ًَِحَة أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َ ِٓٔت ك ٔ تٔطٔ َعائَٔظَة ب َُّ ِٔ َع

ٕ َؾَك  َِ َذاَت یَِوّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َعلَیَّ َرُسو َٔٓٔیَن َقاَيِت َزَخ ُُِؤ ِّّ اِي ُ ِٔ َعائَٔظَة أ ٌِ َع ٍَ َص ا

 ِْ ٔ ِّی َػائ ٍَ َؾإٔن َٓا ََّل َقا ًِ ِِ َطِیْئ ُق َِٓسُن ٔ  ع

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہحلط 

 

عی

نب ییحی، اعہشئ دصہقی تنب ہحلط، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ ریمے اپس فیرفی الےئ افر درایتف رفامای اہمترے اپس 

 ۔ھچک وموجد ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریما وت رفزہ ےہ

ھا  :  رافی

 

عی

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، ہحلط نب ییحی، اعہشئ دصہقی تنب ہحلط، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی ےک قلعتم االتخػ رفزہ یک تین افر دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی
خی 
 
ی

 ںیم ہحلط نب 

     239    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوبْک بٔ علی، نِص بٔ علی، وہ اپٓے وايس سے، قاسِ بٔ َعٔ، كًحہ بٔ یحٌی، عائظہ ػسيكہ  :  راوی

 بٓت كًحہ و َحاہس، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ٔٔ  أَِخبََرنٔی أَبُو بَِْکٔ  ًَِحَة بِ َ ِٔ ك ٕٔ َع ِع ََ  ٔٔ ِٔ بِ ِٔ اِيَكأس ٍَ أَِخبََرنٔی أَبٔی َع ُٔ َعلٓٔیٕ َقا َٓا َنِِصُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا بِ

َِ أَتَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َ ِٔ َعائَٔظَة أ َحاصٕٔس َع َُ ًَِحَة َو َ ِٓٔت ك ٔ ِٔ َعائَٔظَة ب ٍَ اَصا َؾَك َیِحٌَی َع ا

 ٔ ٍَ اہللٔ إ ا آرَخَ َؾَكاَيِت َعائَٔظُة یَا َرُسو َّ َِّ َجاَئ َیِو ُ ِْ ث ٔ ِّی َػائ ٔن ٍَ إ ًُِت ََّل َقا ّْ َؾُك ِِ كََعا َِٓسُن ٔ ٌِ ع َّا َقِس أُصِٔسَی َص ْ

 ٌَ َ ا َؾأَک ُّ ٔ ِّی َقِس أَِػَبِحُت َػائ ٔن ا إ ََ َ ٍَ أ َٓا َحِیْص َؾَسَعا بٔطٔ َؾَكا  َي

، فہ اےنپ فادل ےس، اقمس نب نعم، ہحلط نب ییحی، اعہشئ دصہقی تنب ہحلط ف اجمدہ، اعہشئ اوبرکب نب یلع، رصن نب یلع

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اپس اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

دای ہک ںیہن۔ فیرفی الےئ افر درایتف ایک ہک اہمترے اپس اھکےن ےک فاےطس ھچک وموجد ےہ؟ اوہنں ےن وجاب 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریما وت رفزہ ےہ رھپ اکی افر دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ 

 اک ہفحت اگنمای ایگ۔ 
 
 اک ہفحت آای ےہ ہچنیم  فہ یح

 
ھا  ےن رفامای ہک امہرے اپس یح

 

عی

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رفامای ںیم ےن وت حبص وک رفزے یک تین یک یھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

( ںیم ےس ھچک انتفؽ رفام ایل۔
 
 اس )یح

اوبرکب نب یلع، رصن نب یلع، فہ اےنپ فادل ےس، اقمس نب نعم، ہحلط نب ییحی، اعہشئ دصہقی تنب ہحلط ف اجمدہ،  :  رافی

ھا 

 

عی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی ےک قلعتم االتخػ
خی 
 
ی

 رفزہ یک تین افر دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم ہحلط نب 

     240    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یحٌی بٔ حارث، َعافی بٔ سًامی ٕ، قاسِ، كًحہ بٔ یحٌی، َحاہس و اّ کًثوّ :  راوی

ُِ عَ  َٓا اِيَكأس َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس َُُعافَی بِ َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ اِيَحارٔٔث َقا ُٔ َیِحٌَی بِ رُو بِ ُِ ٔٔ أَِخبََرنٔی َع ًَِحَة بِ َ ِٔ ك

ًِثُ  ُ ِّّ ک ُ َحاصٕٔس َوأ َُ  ِٔ ِِ َیِحٌَی َع َِٓسُن ٔ ٌِ ع ٍَ َص ٌَ َعلَی َعائَٔظَة َؾَكا َِ َزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو وّٕ أَ

ِٔ َعائَٔظَة بِٔٓ  ٌْ َع ثَىٔی َرُج ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ اُک بِ َُ ٔٔ َوَقِس َرَواُظ ٔس َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ّْ َِْحَوُظ َقا ٔت كََعا

ًَِحةَ  َ  ك

 نب احرث، اعمیف نب امیلس ؿ، اقمس، ہحلط نب ییحی، اجمدہ ف اؾ موثلؾ ےن یھب رضحت اعہشئ دصہقی ریض رمعف نب ییحی

ھا  ےس ایس مسق یک رفاتی لقن یک ےہ۔

 

عی

 اہلل 

 رمعف نب ییحی نب احرث، اعمیف نب امیلس ؿ، اقمس، ہحلط نب ییحی، اجمدہ ف اؾ موثلؾ :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ٰی ےک قلعتم االتخػ
خی 
 
ی

 رفزہ یک تین افر دیسہ اعہشئ دصہقی یک دحثی ںیم ہحلط نب 
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، ارسائیٌ، سُاک بٔ ُحب، رجٌ، عائظہ ػسيكہ بٓت كًحہ، ػؿوإ بٔ عُرو، احُس بٔ خايس :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا



 

 

َٓا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ُس بِ َُ َٓا أَِح َ ث ٍَ َحسَّ رٕو َقا ُِ ُٔ َع ُٕ بِ ٍَ  أَِخبََرنٔی َػِؿَوا ٕب َقا ٔٔ َُحِ أک بِ َُ ِٔ ٔس ٌُ َع ائٔی إرِٔسَ

 ًِ َ ِٓٔت ك ٔ ِٔ َعائَٔظَة ب ٌْ َع ثَىٔی َرُج ًَِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٔٓٔیَن َقاَيِت َجاَئ َرُسو ُُِؤ ِّّ اِي ُ ِٔ َعائَٔظَة أ َحَة َع

رَّّة أرُِخَ  ََ ٌَ َعلَیَّ  ُّ َقاَيِت َوَزَخ ٍَ إّٔذا أَُػو ًُِت ََّل َقا ِٔ كََعإّ ُق َٔ  ِِ َِٓسُن ٔ ٌِ ع ٍَ َص ا َؾَكا َّ َِ یَِو ًَّ ًُِت یَا َوَس ی َؾُك

ٍَ اہللٔ َقِس  َّ َرُسو ِو ِؿُت ايؼَّ َّ َوَقِس ََفَ ٍَ إّٔذا أُِؾٔطُ اِيَیِو َٓا َحِیْص َؾَكا  أُصِٔسَی َي

وفصاؿ نب رمعف، ادمح نب اخدل، ارسالیئ، امسک نب رحب، رلج، اعہشئ دصہقی تنب ہحلط، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ھا  ےس رفاتی ےہ اکی رفز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ ا

 

عی

فر آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک ایک اہمترے اپس ھچک اھکان وموجد ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای وت ںیم رفزہ رھک اتیل وہں۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت فیرفی الےئ وت ںیم ےن 

 اک اکی ہصح اکی ہگج ےس آای ےہ۔ آپ یلص رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص
 
 اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس یح

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ںیم فہ رفزہ ااطفر ےئک اتیل وہں افر ںیم وت رفزہ رفض افر الزؾ رک اکچ اھت۔

 ہحلط، اعہشئ دصہقی وفصاؿ نب رمعف، ادمح نب اخدل، ارسالیئ، امسک نب رحب، رلج، اعہشئ دصہقی تنب :  رافی

ھا  

 

عی

 ریض اہلل 

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

  

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس قلعتم دحثی رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ
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قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار، سعیس بٔ رشجیٌ، يیث، یحٌی بٔ ایوب، عبساہلل بٔ ابوبْک، سايِ بٔ  :  راوی

 عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا



 

 

 ٔٔ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ َز ُِ بِ ٔٔ  أَِخبََرنٔی اِيَكأس ِٔ َیِحٌَی بِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ٌَ َقا ِحبٔی ُٔ رُشَ َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓإر َقا زٔی

ِٔ َحِؿَؼةَ  َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َع ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َّی  أَیُّوَب َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َع

َّ َيطُ اہللُ  ٔ َؾََل ٔػَیا ٌَ اِيَؿِحر َّ َقِب َیا ِِ یُبَیِِّت ايؼِّ ِٔ َي ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

اقمس نب زرکای نب دانیر، دیعس نب رشلیج، ثیل، ییحی نب اویب، دبعاہلل نب اوبرکب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

عی

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش رمع، ہصفح ریض اہلل 

 رفزہ یک تین ہن رکے فتق رجف ےس لبق وت اس اک رفزہ ںیہن وہاگ۔

اقمس نب زرکای نب دانیر، دیعس نب رشلیج، ثیل، ییحی نب اویب، دبعاہلل نب اوبرکب، اسمل نب دبعاہلل،  :  رافی

ھا  

 

عی

 دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی
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ٔ سعس، یحٌی بٔ ایوب، عبساہلل بٔ ابی بْک، ابٔ طہاب، سايِ، عبسايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث ب :  راوی

 عبساہلل، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

ثَىٔی َیحِ  ٍَ َحسَّ ی َقا ِٔ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ ٔٔ َسِعٕس َقا ًَِّیٔث بِ ٔٔ اي ُٔ ُطَعِیٔب بِ َٔ بِ ٔ ً َُ ُٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اِي ٌَی بِ

 َ ٔٔ أ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َّی اہللُ أَیُّوَب َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ َحِؿَؼَة َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ َع ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ بٔی بَِْکٕ َع

َّ َيطُ  ٔ َؾََل ٔػَیا ٌَ اِيَؿِحر َّ َقِب َیا ِِ یُبَیِِّت ايؼِّ ِٔ َي ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ایب رکب، انب اہشب، اسمل، دبع اہلل، ہصفح ریض  دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، ییحی نب اویب، دبعاہلل نب

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش رفزہ یک تین ہن 

 

عی

اہلل 



 

 

 رکے فتق رجف ےس لبق وت اس اک رفزہ ںیہن وہاگ۔

ایب رکب، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل، دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، ییحی نب اویب، دبعاہلل نب  :  رافی

ھا  

 

عی

 ہصفح ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی
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َحُس بٔ عبساہلل بٔ حهِ، اطہب، یحٌی بٔ ایوب، عبساہلل بٔ ابی بْک بٔ َحُس بٔ عُرو بٔ حزّ  :  راوی

 ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساہلل، وہ اپٓے وايس سے، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

 ِٔ ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ َعِبَس  أَِخبََرنٔی  َ آرَخَ أَ َْ ُٔ أَیُّوَب َوَذ ٍَ أَِخبََرنٔی َیِحٌَی بِ ِٔ أَِطَضَب َقا َع

ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ  ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ا َع َُ ثَُض ٔٔ َحزِّٕ َحسَّ رٔو بِ ُِ ٔٔ َع سٔ بِ َُّ َح َُ  ٔٔ َٔ أَبٔی بَِْکٔ بِ ِٔ أَبٔیطٔ اہللٔ بِ  َع

َّٓٔيیِّ  ِٔ اي ِٔ َحِؿَؼَة َع ُّ  َع ٔ َؾََل َيُؼو ٌَ كًُُؤع اِيَؿِحر َّ َقِب َیا ِِ یُِحُِٔع ايؼِّ ِٔ َي ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

دمحم نب دبعاہلل نب مکح، ابہش، ییحی نب اویب، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ انب اہشب، اسمل نب دبع 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل، فہ اےنپ فادل ےس، ہصفح ریض اہلل 

 

عی

 اراشد رفامای وج صخش رفزہ یک تین رجف ےنلکن ےس لبق رکے وت فہ صخش رفزہ رھک ےل۔

دمحم نب دبعاہلل نب مکح، ابہش، ییحی نب اویب، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ انب اہشب، اسمل  :  رافی

ھا  نب دبعاہلل

 

عی

 ، فہ اےنپ فادل ےس، ہصفح ریض اہلل 

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

  



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی

     245    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ اَّلزہر، عبس ايرزام، ابٔ جریخ، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 ِٕ ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ أم َع َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ُٔ اِْلَِزَصر ُس بِ َُ رَ  أَِخبََرَْا أَِح َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ  َع

ٌٔ َؾََل ٔػ  ِی ًَّ ِٔ اي َٔ  َّ َیا ِِ یُبَیِِّت ايؼِّ ِٔ َي ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ َحِؿَؼَة أَ َّ َيطُ َع  َیا

ھا  اس دحثی اک رتہمج اسہقب 

 

عی

ادمح نب االزرہ، دبع ارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، اسمل، انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 دحثی اسیج ےہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ادمح نب االزرہ، دبع ارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، اسمل، انب رمع، ہصفح ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتم دحثی رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس

     246    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، َعتُر، عبیساہلل، ابٔ طہاب، سايِ، عبساہلل، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت عُبَیِ  ِعَتُْٔر َقا َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َس اہللٔ َع

 ُّ ٌٔ َؾََل َيُؼو ِی ًَّ ِٔ اي َٔ  َّ َیا ِِ یُِحُِٔع ايؼِّ ِٔ َي ََ  ٍُ ََّضا کَاَِْت َتُكو ِٔ َحِؿَؼَة أَْ  َعِبٔس اہللٔ َع

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک

 

عی

 وج صخش دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبع اہلل، انب اہشب، اسمل، دبع اہلل، ہصفح ریض اہلل 



 

 

 رات ےس یہ رفزہ یک تین ہن رکے وت فہ صخش رفزہ ےن رےھک۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبعاہلل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل، ہصفح ریض اہلل 

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

  

 ہقلعتم ااحدثیرفزفں ےس  :   ابب

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی

     247    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، حُزة بٔ عبساہلل بٔ عُر، وہ اپٓے وايس سے، حؿؼہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓٗا

َ أَِخبََرَْا ا ز ُِ ٍَ أَِخبََرنٔی َح ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ةُ يرَّبٔیُع بِ

َِ ََّل ٔػ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٍَ َقاَيِت َحِؿَؼُة َزِوُد اي ِٔ أَبٔیطٔ َقا َر َع َُ ٔٔ عُ ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِِ یُِحُِٔع یَ بِ ِٔ َي َُ ٔ َّ ي ا

 ٔ ٌَ اِيَؿِحر  َقِب

ھا  

 

عی

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع، فہ اےنپ فادل ےس، ہصفح ریض اہلل 

 ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک وج صخش رجف ےنلکن ےس لبق تین رکے وت اس اک رفزہ ںیہن ےہ۔

ؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، زمحة نب دبعاہلل نب رمع، فہ اےنپ فادل ےس، ہصفح ریض اہلل رعیب نب امیلس :  رافی

ھا  

 

عی

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

  قلعتم دحثیرضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس

     248    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْیا بٔ یحٌی، حشٔ بٔ عیسی، ابٔ َبارک، َعُر، زہری، حُزہ بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر،  :  راوی

 حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

 ٔ ُٔ ع ُٔ بِ َٓا اِيَحَش َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ ِٔ أَِخبََرنٔی َز ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  َُُباَرٔى َقا ُٔ اِي ٍَ أََِْبأََْا ابِ یَسی َقا

 ِِ ِٔ َي َُ ٔ َّ ي ِٔ َحِؿَؼَة َقاَيِت ََّل ٔػَیا َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َع زََة بِ ُِ ِٔ َح ٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٌَ اِيَؿِحر  یُِحُِٔع َقِب

ھا  ےس  زرکای نب ییحی، نسح نب یسیع، انب

 

عی

ابمرک، رمعم، زرہی، زمحہ نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل 

 رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک وج صخش رجف ےنلکن ےس لبق تین رکے وت اس اک رفزہ ںیہن ےہ۔

، ہصفح ریض اہلل زرکای نب ییحی، نسح نب یسیع، انب ابمرک، رمعم، زرہی، زمحہ نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

ھا  

 

عی

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی

     249    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساہلل، سؿیإ بٔ عييٓہ، َعُر، ايزٖری، حُزةابٔ عبساہلل بٔ عُر، ابیہ،  :  راوی

 حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

َٓةَ  ٔٔ عَُيِي َٕ بِ ِٔ ُسِؿَیا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ُٕ َقا ٍَ أََِْبأََْا َحبَّا ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ َُ  أَِخبََرَْا  ِع ََ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َو ٕ َع ر



 

 

 َّ َیا ِِ یُِحُِٔع ايؼِّ ِٔ َي َُ ٔ َّ ي ِٔ َحِؿَؼَة َقاَيِت ََّل ٔػَیا ِٔ أَبٔیطٔ َع َر َع َُ ٔٔ عُ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ زََة بِ ُِ ِٔ َح ٔ َع ٌَ اِيَؿِحر  َقِب

ھا  دمحم نب احم، ةحؿ، دبع اہلل، ایفسؿ نب ہنییع، رمعم، ازلرھی، زمحۃانب دبعاہلل نب رمع، اہیب، ہصفح

 

عی

 ریض اہلل 

 اس دحثی اک رتہمج زگہتش رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

دمحم نب احم، ةحؿ، دبعاہلل، ایفسؿ نب ہنییع، رمعم، ازلرھی، زمحۃانب دبعاہلل نب رمع، اہیب، ہصفح ریض  :  رافی

ھا  

 

عی

 اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی

     250    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراٖیِ، سؿیإ، ايزہری، حُزةبٔ عبساہلل بٔ عُر، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ِٔ َحِؿَؼ أَِخبََرَْا إِٔس  َر َع َُ ٔٔ عُ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ زََة بِ ُِ ِٔ َح ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َة َحُل بِ

 ٔ ٌَ اِيَؿِحر َّ َقِب َیا ِِ یُِحُِٔع ايؼِّ ِٔ َي َُ ٔ َّ ي  َقاَيِت ََّل ٔػَیا

ھا  اس دحثی اک رتہمج زگہتش ااحسؼ نب اربامیہ ، ایفسؿ، ازلرہی، زمحۃنب دبعاہلل نب رمع، 

 

عی

ہصفح ریض اہلل 

 دحثی ےک اطمقب ےہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ااحسؼ نب اربامیھ، ایفسؿ، ازلرہی، زمحۃنب دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل 

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

  

 ااحدثیرفزفں ےس ہقلعتم  :   ابب



 

 

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی

     251    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُسبٔ ُحب، سؿیإ، ايزہری، حُزةبٔ عبساہلل، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٕب َحسَّ ُٔ َُحِ ُس بِ َُ َّ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ َحِؿَؼَة َقاَيِت ََّل ٔػَیا ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َع زََة بِ ُِ ِٔ َح ايزُّصِرٔیِّ َع

ُٔ إََْٔص  َُ بِ ٔ اي ََ ًَُط  ٔ أَِرَس ٌَ اِيَؿِحر َّ َقِب َیا ِِ یُِحُِٔع ايؼِّ ِٔ َي َُ ٔ  ي

ھا  رتہمج زگہتش رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 

عی

 ادمحنب رحب، ایفسؿ، ازلرہی، زمحۃنب دبع اہلل، ہصفح ریض اہلل 

ھا   :  افیر

 

عی

 ادمحنب رحب، ایفسؿ، ازلرہی، زمحۃنب دبعاہلل، ہصفح ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی

     252    حسیث                               ًس زوّج  :  جًس

 َحُس بٔ عبس اَّلعلی، ايُعتُر، عبیساہلل، ْاؾع، حرضت عبساہلل بٔ عُر :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٍَ اِيَحارُٔث بِ إب ٔطضَ  َقا

 ٔ ٌَ اِيَؿِحر َّ َقِب َیا َع ايؼِّ َُ ِٔ أَِج ََ ُّ إَّٔلَّ  ًَُط ََّل َيُؼو َِٔث ِٔ َعائَٔظَة َوَحِؿَؼَة   َع

 رتہمج زگہتش رفاتی ےک اطمقب ےہ

 دمحم نب دبع االیلع، ارمتعمل، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی

     253    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہَحُس بٔ عبساَّلعلی، َعتُر، عبیساہلل، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓ :  راوی

 ِٔ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٍَ َسُِٔعُت عُبَِیَس اہللٔ َع ُُِعَتُٔرُ َقا َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرَْا  َر َقا َُ ٔٔ عُ ابِ

 ِِ ٌٔ َؾََل َيُؼ ِی ًَّ ِٔ اي َٔ  َّ ِو ٌُ ايؼَّ ِِ یُِحُِٔع ايرَُّج  إَٔذا َي

 رتہمج زگہتش رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

  نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبعاہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ہصفح یک دحثی رشفی ںیم رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم دحثی

     254    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ َْاؾ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٍَ اِيَحارُٔث بِ ِٔ َقا ٕع َع

رَ  َُ ٔٔ عُ ٔ  ابِ ٌَ اِيَؿِحر َّ َقِب َیا َع ايؼِّ َُ ِٔ أَِج ََ ُّ إَّٔلَّ  ٍُ ََّل َيُؼو َٕ َيُكو َُّط کَا  أَْ



 

 

 رضحت دبعاہلل نب رمع ےس ذموکرہ ومضمؿ ےک اطمقب رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رضحت داؤد ےک رفزہ ےس قلعتم

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت داؤد ےک رفزہ ےس قلعتم

     255    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ قتيبہ، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، عُرو بٔ اوض، عبساہلل بٔ عُرو :  راوی

َّطُ َسَُٔع َعِبَس ا ٔٔ أَِوٕض أَْ رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ رٔو أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ُِ َٔ َع ہللٔ بِ

َِ أََحبُّ ايؼِّ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا ٔٔ اِيَعأؾ َيُكو ُّ َزاُوَز بِ ٌَّ ٔػَیا َّ َوَج ٔلَی اہللٔ َعز ٔ إ َیاّ

ٌَّ َػََلةُ َزاُوَز  ٔلَی اہللٔ َعزَّ َوَج ََلةٔ إ ا َوأََحبُّ ايؼَّ َّ ا َوُيِؿٔطُ یَِو َّ ُّ یَِو َٕ َيُؼو ََلّ کَا ًَِیطٔ ايشَّ َٕ َع ََلّ کَا ًَِیطٔ ايشَّ َع

ُّ ُس  َٓا ُّ ثًَُُثُط َوَی ٌٔ َوَيُكو ِی ًَّ ـَ اي ُّ نِٔؼ َٓا  ُسَسطُ َی

ہبیتق، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رمعف نب افس، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امتؾ رفزفں ےس زایدہ دخا وک رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ دنسپ ےہ۔ فہ 

رفامےت افر امتؾ امنزفں ںیم ےس دخافدن دقفس وک رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اکی دؿ رفزہ ر ےتھ افر اکی رفز ااطفر 

یک امنز دنسپ ےہ۔ فہ آدیھ رات کت وسای رکےت ےھت افر اہتیئ رات ےس دیبار رےتہ رھپ فہ رات ےک ےٹھچ ہصح ںیم 

 وسےت ےھت۔

 ہلل ہنعہبیتق، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رمعف نب افس، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض ا :  رافی



 

 

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

  

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

     256    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قاسِ بٔ زْیا، عبیساہلل، يعكوب، جعرف، سعیس، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا عُبَِیُس ا َ ث ٍَ َحسَّ یَّا َقا ٔ َْ ُٔ َز ُِ بِ ٔٔ أَِخبََرَْا اِيَكأس ِٔ ابِ ِٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َجِعرَفٕ َع َٓا َيِعُكوُب َع َ ث ٍَ َحسَّ ہللٔ َقا

َّ اِيبٔیٔف فٔی َحرَضٕ َوََّل َسرَفٕ  َِ ََّل يُِؿٔطُ أَیَّا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا  َعبَّإض َقا

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی اقمس نب زرکای، دیبع اہلل، وقعیب، رفعج، دیعس، انب ابعس ریض 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اایؾ ضیب ںیم ااطفر ںیہن رفامےت ےھت ہن رفس ںیم ہن احتل ایقؾ ںیم۔

 اقمس نب زرکای، دیبعاہلل، وقعیب، رفعج، دیعس، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     257    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َش، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہَحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابوب :  راوی



 

 

 ٔٔ ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ أَبٔی بَِٔشٕ َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٕ َع ُجَبیِر

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا ٔٔ َعبَّإض َقا ا ابِ ََ  ٍَ َّی َنُكو ٍَ ََّل ُيِؿٔطُ َوُيِؿٔطُ َحً َّی َنُكو ُّ َحً َيُؼو

َٓةَ  ٔسی َُ َّ اِي ُِِٓذ َقٔس َُ  َٕ ا ـَ ََ تََتابّٔعا غَیَِر َر َُ َّ َطِضّرا  ا َػا ََ َّ َو ِٕ َيُؼو  یُرٔیُس أَ

، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روس

 

ی ة
ػ

 

ؽ رکمی یلص دمحم نب اشبر، دمحم، ش

اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے ر ےتھ ےھت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اب رفزہ ااطفر 

ںیہن رفامںیئ ےگ ینعی رفزہ ںیہن وھچ ڑںی ےگ افر بج وھچ ڑےت وت مہ ےتہک ہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فملس ےن یھبک اکی امہ کت لسلسم رفزے ںیہن رےھک۔ العفہ رفزے ںیہن رںیھک ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 راضمؿ اابملرک ےک سج فتق ےس فہ دم ہنی رونرہ ںیم آےئ۔

، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     258    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗاَحُس بٔ نرض بٔ َشاور َروزی، حُاز، َروإ، ابويباب :  راوی

َٕ أَبٔی يَُبابََة عَ  رَِوا ََ  ِٔ اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ رَِوزٔیُّ َقا َُ َشاؤٕر اِي َُ  ٔٔ َّٓرِضٔ بِ ُٔ اي ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت أَِخبََرَْا 

 ََ  ٍَ َّی َنُكو ُّ َحً َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ِٕ کَا ا یُرٔیُس أَ ََ  ٍَ َّی َنُكو ِٕ ُيِؿٔطَ َوُيِؿٔطُ َحً ا یُرٔیُس أَ

 َّ  َيُؼو

ھا  ےس رفاتی ےہ رضحت روسؽ 

 

عی

، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ة
ب 
دمحم نب رضن نب اسمفر رمفزی، امحد، رمفاؿ، اوبابل

فآہل فملس ااطفر ںیہن  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفزے ر ےتھ وت مہ ولگ ےتہک ےھت اب آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

رفامںیئ ےگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر رفامےت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس رفزہ ںیہن رںیھک ےگ۔

ھا  :  رافی

 

عی

، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ة
ب 
 دمحم نب رضن نب اسمفر رمفزی، امحد، رمفاؿ، اوبابل

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     259    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، سعیس، قتازة، زرارة بٔ اوفی، سعس بٔ ہظاّ، عائظہ ػسيكہ رضی  :  اویر

 اہلل عٓٗا

ٔٔ أَ  ِٔ ُزَراَرَة بِ َٓا َقَتاَزةُ َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َسٔعیْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َخائٕس َقا ٕ َع ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ أَِخبََرَْا إِٔس ِوفَی َع

ٕ عَ  ٔٔ صَٔظاّ ٕة َو َسِعٔس بِ ًَ ُط فٔی َيِی ًَّ ُ َٕ ک آ أَ اِيُُقِ َِ ََقَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ُِ َْٔيیَّ اہللٔ َػل ًَ ََّل ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ََّل أَِع

 َٕ ا ـَ ََ ََّٔل َغیَِر َر َّ َطِضّرا َقمُّ کَا َبأح َوََّل َػا َّی ايؼَّ ًَّة َحً َّ َيِی  َقا

ھا  ےس رفاتی ےہ اامسلیع نب وعسمد، اخدل، دیعس، اتقدة، زرار

 

عی

ة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اس اک ملع ںیہن ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

فملس ےن  اکی یہ رات ںیم لمکم رقآؿ اپک التفت رفام ایل وہ ای امتؾ یہ رات حبص کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ابعدت رفامیئ وہ ای یسک امہ وپرے ےک وپرے امہ ےک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزے رےھک وہں العفہ 

 راضمؿ اابملرک ےک۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اامسلیع نب وعسمد، اخدل، دیعس، اتقدة، زرارة نب افیف، دعس نب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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



 

 

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     260    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُاز، ایوب، عبساہلل بٔ طكیل رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ َیں ےن حرضت عائظہ قتيبہ، ح :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

 ِٔ ٍَ َسأَِيُت َعائَٔظَة َع ٔٔ َطكٔیٕل َقا ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ِٔ أَیُّوَب َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َّٓٔيیِّ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔػَیأّ اي

 ًَ َّی اہللُ َع َّ َػل ا َػا ََ ٍَ َقِس أَِؾَطَ َو َّی َنُكو َّ َوُيِؿٔطُ َحً ٍَ َقِس َػا َّی َنُكو ُّ َحً َٕ َيُؼو َِ َقاَيِت کَا ًَّ ِیطٔ َوَس

 َٕ ا ـَ ََ ََٓة إَّٔلَّ َر ٔسی َُ َّ اِي ُِِٓذ َقٔس َُ ََّٔل  َِ َطِضّرا کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  َرُسو

قیقش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع  ہبیتق، امحد، اویب، دبعاہلل نب

ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزے ےک ابرے ںیم وت اوہنں ےن رفامای آپ 

فآہل فملس رفزے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ راھک رکےت ےھت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک اب آپ یلص اہلل ہیلع 

یہ رںیھک ےگ رھپ ااطفر رفامےت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر یہ رفامںیئ ےگ 

افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ےس دم ہنی رونرہ فیرفی الےئ ںیہ )راضمؿ ےک العفہ( یھبک 

 یسک امہ ےک وپرے رفزے ںیہن رےھک۔

ہبیتق، امحد، اویب، دبعاہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض  :  رافی

 اہلل اہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     261    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، َعاویہ بٔ ػايح، عبساہلل بٔ ابوقیص، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓٗا

َٕ قَ  امِیَ ًَ ُٔ ُس َٔ أَبٔی أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ُٔ َػائٕح أَ َعاؤیَُة بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ُضورٔ إ َٕ أََحبَّ ايظُّ ٍُ کَا َّطُ َسَُٔع َعائَٔظَة َتُكو ثَطُ أَْ طُ َقِیٕص َحسَّ ََ ِٕ َيُؼو َِ أَ ًَّ

 ُٕ َٕ  َطِعَبا ا ـَ ََ َٕ َئؼًُُط بَٔر ٌِ کَا  بَ

ھا  ےس رفاتی ےہ 

 

عی

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب اوبسیق، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امتؾ ونیہمں ںیم رفزہ رےنھک ےک فاےطس ابعشؿ اک ہنیہم دنسپدیہ اھت۔ 

  فآہل فملس اس امہ وک امہ راضمؿ اابملرک ےک اسھت الم دای رکےت ےھت۔ہکلب آپ یلص اہلل ہیلع

ھا  :  رافی

 

عی

 رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب اوبسیق، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     262    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، عائظہ ػسيكہ ربیع بٔ سًامیٕ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، َايَ و عُرو بٔ حارث، ابونرض، ابوسًُہ :  راوی

 رضی اہلل عٓہا

ُٔ ا رُو بِ ُِ َْ َوَع ٔ اي ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َزاُوَز َقا َٕ بِ امِیَ ًَ ُٔ ُس َ أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ َْ ِيَحارٔٔث َوَذ



 

 

ِٔ َعائَٔظ  َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ِِ َع ثَُض َّٓرِضٔ َحسَّ َّٕ أَبَا اي ا أَ َُ ُض ًَ ًَِیطٔ آرَخَ َقِب َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو َة َقاَيِت کَا

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل ا َرأَیُِت َرُسو ََ ُّ َو ا َيُؼو ََ  ٍَ َّی َنُكو ا ُيِؿٔطُ َوُيِؿٔطُ َحً ََ  ٍَ َّی َنُكو ُّ َحً َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 َٕ ُِٓط فٔی َطِعَبا َٔ ا  َّ ٕ أَِنثََر ٔػَیا َِ فٔی َطِضر ًَّ  َوَس

رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، امکل ف رمعف نب احرث، اوبرضن، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے راھک رکےت ےھت یتح ہک مہ ولگ ہی ےنہک ےتگل ہک 

ینعی رفزے یہ ر ےتھ رںیہ ےگ( افر ںیم ےن رضحت اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ ااطفر ہن رفامںیئ ےگ )

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسک ہنیہم ںیم امہ ابعشؿ ےس زایدہ رفزے ر ےتھ ںیہن داھکی۔

 رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، امکل ف رمعف نب احرث، اوبرضن، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     263    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، ابوزاؤز، طعبة، َٓؼور، سايِ بٔ ابوجعس، ابوسًُہ، اّ سًُہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت  ُِٓؼوٕر َقا ََ  ِٔ ٍَ أََِْبأََْا ُطِعَبُة َع َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ َٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  َِ بِ ٔ َساي

ِٔ أَ  ٔٔ اِيَحِعٔس َع ُّ َطِضَریِ َٕ ََّل َيُؼو َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َة أَ َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَ بٔی َس

 َٕ ا ـَ ََ َٕ َوَر تََتابَٔعیِٔن إَّٔلَّ َطِعَبا َُ 

ھا  ےس رفاتی

 

عی

، وصنمر، اسمل نب اوبدعج، اوبہملس، اؾ ہملس ریض اہلل 

 

ی ة
ػ

 

 ےہ ہک ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ش

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک دف امہ ےپ درےپ افر لسلسم رفزے ہن ر ےتھ العفہ امہ ابعشؿ افر امہ 



 

 

 (راضمؿ اابملرک ےک )ینعی اؿ دفونں  ےنیہ ےک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسلسم رفزے ر ےتھ ےھت۔

، وصنمر، اسمل :  رافی

 

ی ة
ػ

 

ھا   ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ش

 

عی

 نب اوبدعج، اوبہملس، اؾ ہملس ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     264    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً

 َحُس بٔ ويیس، َحُس، طعبة، توبة، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، اّ سًُہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 ِٔ ِٔ َتِوبََة َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَوئیٔس َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا  َِ َع ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔس بِ َُّ َح َُ

َٓٔة َطضِ  ِٔ ايشَّ َٔ  ُّ ِٔ َيُؼو ِِ َیهُ َُّط َي َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َة َع َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَ ا إَّٔلَّ َس ًَّ ّرا َتا

 َٕ ا ـَ ََ ٌُ بٔطٔ َر َٕ َوَئؼ  َطِعَبا

، دمحم

 

ة
ب 
، وت

 

ی ة
ػ

 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ  دمحم نب فدیل، دمحم، ش

 

عی

نب اربامیہ، اوبہملس، اؾ ہملس ریض اہلل 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وپرے اسؽ یسک ہنیہم ےک رفزے ہن ر ےتھ ےھت العفہ امہ ابعشؿ ےک افر ابعشؿ ےک 

 رفزے وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ راضمؿ اابملرک ےک اسھت اشلم رفام دےتی۔

ھا دمحم :  رافی

 

عی

، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اؾ ہملس ریض اہلل 

 

ة
ب 
، وت

 

ی ة
ػ

 

  نب فدیل، دمحم، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ



 

 

     265    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عِّم، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحل، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ،  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ُٔ َسِعسٔ  ثَىٔی  أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ٍَ َحسَّ ٔٔ إِٔسَحَل َقا ِٔ ابِ َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی بِ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِِ َیهُ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َي َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َِ َع ُٔ إٔبَِراصٔی ُس بِ َُّ َح ٕ أَِنثَرَ َُ َِ ئَظِضر ًَّ َس

َتطُ ٔػ  ََّ ُط أَِو َعا َُ َٕ َيُؼو َٕ کَا ِٓطُ ئَظِعَبا َٔ ا  َّ  َیا

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ ، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ھا  ےس رفاتی ےہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک امہ ںیم امہ ابعشؿ ےس زایدہ ر

 

عی

فزے ںیہن ر ےتھ 

ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وپرے ابعشؿ ںیم رفزے ر ےتھ ےھت ای امہ ابعشؿ ےک زایدہ رت ہصح ںیم آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے ر ےتھ۔

 دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب اقحس، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اعہشئ دصہقی :  رافی

ھا  

 

عی

 ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     266    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ ہظاّ، َحُس بٔ سًُہ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 ِٔ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ ٔٔ إِٔسَحَل َع ِٔ ابِ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ صَٔظاّ رُو بِ ُِ أَبٔی أَِخبََرنٔی َع



 

 

ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت  َة َع َُ ًَ َٕ إَّٔلَّ َقًٔیَّل  َس ُّ َطِعَبا َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو  کَا

ھا  ےس رفاتی ےہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

عی

رمعف نب اشہؾ، دمحم نب ہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 (ر رفامےتفملس امہ ابعشؿ ےک رفزے ر ےتھ نکیل ھچک دؿ رفزے ہن ر ےتھ )ینعی ااطف

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعف نب اشہؾ، دمحم نب ہملس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص ا
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 عُرو بٔ عثُإ، بكیة، بحیر، خايس بٔ َعسإ، جبیر بٔ نؿیر، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ُة َقا َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ٕ أَِخبََرَْا َع ٔٔ نَُؿیِر ٔ بِ ِٔ ُجَبیِر َٕ َع ِعَسا ََ  ٔٔ ِٔ َخائٔس بِ ا بَٔحیْر َع

ًَّطُ  ُ َٕ ک ُّ َطِعَبا َٕ َيُؼو َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ َّٕ َعائَٔظَة َقاَيِت إ  أَ

، ریحب، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ریفن، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 قی ة
ھا  ےس رفاتی ےہ رضحت رمعف نب امثعؿ، ث

 

عی

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وپرے امہ ابعشؿ ںیم رفزے ر ےتھ ےھت۔

ھا   :  رافی

 

عی

، ریحب، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ریفن، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 قی ة
 رمعف نب امثعؿ، ث

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     268    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوسعیس َكبری، اساَة بٔ زیس رضی عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، ثابت بٔ قیص، ابو غؼٔ طیذ،  :  راوی

 اہلل عٓٗا

ِٔ أَصِ  َٔ ٔٔ َطِیْذ  ُٔ َقِیٕص أَبُو اِيُػِؼ َٓا ثَابُٔت بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ُٔ َعلٓٔیٕ َع رُو بِ ُِ َٓةٔ أَِخبََرَْا َع ٔسی َُ ٌٔ اِي

ةُ  ََ ثَىٔی أَُسا ٍَ َحسَّ ِكبُرٔیُّ َقا َُ ثَىٔی أَبُو َسٔعیٕس اِي ٍَ َحسَّ ُّ  َقا ِِ أََرَک َتُؼو ٍَ اہللٔ َي ًُِت یَا َرُسو ٍَ ُق ُٔ َزیِٕس َقا بِ

َٕ َوصُ  ا ـَ ََ ِٓطُ بَیَِن َرَجٕب َوَر َّٓاُض َع ٌُ اي ََ َطِضْر َيِػُؿ ٔ ٍَ َذي َٕ َقا ِٔ َطِعَبا َٔ  ُّ ا َتُؼو ََ ُضورٔ  ِٔ ايظُّ َٔ َو َطِضّرا 

ٔلَی َربِّ اِيَعاَئُیَن  ٍُ إ ا َُ ِْ َطِضْر تُرَِؾُع ؾٔیطٔ اِْلَِع ٔ لٔی َوأََْا َػائ َُ ِٕ یُرَِؾَع َع  َؾأُحٔبُّ أَ

ھا  ےس رفاتی 

 

عی

 نب زدی ریض اہلل 

 

 خیش، اوبدیعس ربقمی، ااسمة

 

ن

ص

 

ع

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، اثتب نب سیق، اوب 

ےک  ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امہ ابعشؿ ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک

العفہ یسک دفرسے امہ ںیم اس رطہقی ےس )ینعی اپدنبی ےس( رفزہ راتھک وہا ںیہن داتھکی وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی ہنیہم فہ ہنیہم ےہ ہک سج یک ربتک )افر تمظع( ےس ولگ اغلف ںیہ افر امہ ربج افر 

اسنؿ ےک اامعؽ دخافدن دقفس ےک اپس ااھٹےئ اجےت ںیہ افر امہ راضمؿ ےک درنایؿ ہی فہ ہنیہم ےہ ہک سج ںیم ا

 ریمی وخاشہ ےہ ہک ریما لمع اس فتق شیپ وہ سج فتق ریما رفزہ وہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 نب زدی ریض اہلل 

 

 خیش، اوبدیعس ربقمی، ااسمة

 

ن

ص

 

ع

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، اثتب نب سیق، اوب 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ



 

 

     269    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يرحُٔ، ثابت بٔ قیص ابوغؼٔ طیذ، ابوسعیس َكبری، اساَة بٔ زیس رضی عُرو بٔ علی، عبسا :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٔ أَصِ  َٔ ٔٔ َطِیْذ  ُٔ َقِیٕص أَبُو اِيُػِؼ َٓا ثَابُٔت بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ُٔ َعلٓٔیٕ َع رُو بِ ُِ َٓةٔ أَِخبََرَْا َع ٔسی َُ ٌٔ اِي

 ٔ ِكبُر َُ ثَىٔی أَبُو َسٔعیٕس اِي ٍَ َحسَّ َّی َقا ُّ َحً ََ َتُؼو َّ ٍَ اہللٔ إْٔ ًُِت یَا َرُسو ٍَ ُق ُٔ َزیِٕس َقا ُة بِ ََ ثَىٔی أَُسا ٍَ َحسَّ یُّ َقا

َتضُ  ُِ ََ َوإَّٔلَّ ُػ َٔ ِٕ َزَخََل فٔی ٔػَیا ٔ یِٔن إ ََ َّ إَّٔلَّ َیِو ِٕ َتُؼو َّی ََّل َتکَاَز أَ ٍَ أَیُّ ََّل َتکَاَز ُتِؿٔطُ َوُتِؿٔطُ َحً ا َقا َُ

 ًِ یِٔن ُق ََ ٍُ َعلَی َربِّ اِيَعاَئُیَن َیِو ا َُ ا اِْلَِع َُ ٔ ٕٔ ُتِعَرُق ؾٔیض ا ََ ََ یَِو ٔ ٍَ َذاْ َّ اِيَدُٔیٔص َقا َٓیِٔن َویَِو ِ َّ أَّلث ُت َیِو

 ِْ ٔ لٔی َوأََْا َػائ َُ ِٕ يُِعَرَق َع  َؾأُحٔبُّ أَ

 نب زدی ریض اہلل

 

 خیش، اوبدیعس ربقمی، ااسمة

 

ن

ص

 

ع

ہنع ےس رفاتی ےہ  رمعف نب یلع، دبعارلنمح، اثتب نب سیق اوب

ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفزہ ر ےتھ ںیہ وت اس 

دقر رفزے ر ےتھ ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اب ااطفر ںیہن رفامںیئ ےگ افر سج فتق رفزہ رانھک 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک رفزہ ںیہن رںیھک ےگ افر سج فتق آپ یلص وھچ ڑےت ںیہ وت ااسی اتگل ےہ ہک اب آ

اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ ااطفر رفامےت ںیہ )ینعی رفزہ رانھک وھچ ڑ دےتی ںیہ( وت ااسی وسحمس وہات ےہ ہک آپ یلص اہلل 

 فآہل فملس ےک رفزفں ےک ہیلع فآہل فملس دف دؿ ےک العفہ رفزہ ںیہن رںیھک ےگ افر فہ دؿ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع

درنایؿ ںیم آاجںیئ وت رتہب ےہ ںیہن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دف دؿ ںیم یھب رفزہ رھک ےتیل ںیہ۔ ہی نس رک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای فہ دؿ وکؿ ےس ںیہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک فہ دؿ 

 فآہل فملس رفزہ رضفر ر ےتھ ںیہ( ریپ افر رعمجات ےک دؿ ںیہ۔ رھپ آپ یلص اہلل )ہک نج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع

ہیلع فآہل فملس ےن زمدی اراشد رفامای ہی فہ )ابمرک( دؿ ںیہ نج ںیم دنبفں ےک اامعؽ ابراگہ دخافدنی ںیم شیپ 

ںیم اس فتق رفزہ  ےیک اجےت ںیہ ریمی وخاشہ ےہ ہک سج فتق ریمے اامعؽ ابراگہ دخافدنی ںیم شیپ وہں وت

 دار وہں۔

 نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 خیش، اوبدیعس ربقمی، ااسمة

 

ن

ص

 

ع

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، اثتب نب سیق اوب



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ روسؽ رکمی یلص
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احُس بٔ سًامیٕ، زیس بٔ حباب، ثابت بٔ قیص غؿاری، ابوسعیس َكبری، ابوہریرہ، اساَة بٔ  :  راوی

 زیس رضی اہلل عٓٗا

ُٔ َقِیٕص اِيػَٔؿارٔیُّ َقاأَِخبَرَ  ٍَ أَِخبََرنٔی ثَابُٔت بِ ُٔ اِيُحَبأب َقا َٓا َزیُِس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ٍَ َْا أَِح

ٍَ اہللٔ َػ  َّٕ َرُسو ٔٔ َزیِٕس أَ َة بِ ََ ِٔ أَُسا ثَىٔی أَبُو صَُریَِرَة َع ٍَ َحسَّ ِكبُرٔیُّ َقا َُ ثَىٔی أَبُو َسٔعیٕس اِي َّ َحسَّ ًَِیطٔ ل ی اہللُ َع

 ُّ ٍُ ََّل َيُؼو ٍُ ََّل ُيِؿٔطُ َوُيِؿٔطُ َؾُیَكا َّ َؾُیَكا ِو زُ ايؼَّ َٕ َيِْسُ َِ کَا ًَّ  َوَس

ھا  

 

عی

 نب زدی ریض اہلل 

 

ادمح نب امیلسؿ، زدی نب ةحب، اثتب نب سیق افغری، اوبدیعس ربقمی، اوبرہریہ، ااسمة

ہل فملس ربارب )لسلسم( رفزے راھک رکےت ےھت ولگ ےتہک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

اب ااطفر ںیہن رفامںیئ ےگ ینعی رفزے یہ ر ےتھ رںیہ ےگ نکیل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر رفامےت وت 

 ولگ ےتہک ہک اب رفزہ ہن رںیھک ےگ )ینعی ااطفر یہ رفامےت رںیہ ےگ(۔

 نب زدی ریض اہلل ادمح نب امیلسؿ، زدی نب ةحب، اث :  رافی

 

تب نب سیق افغری، اوبدیعس ربقمی، اوبرہریہ، ااسمة

ھا  

 

عی

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل
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 عُرو بٔ عثُإ، بكیة، بحیر، خايس بٔ َعسإ، جبیر بٔ نؿیر، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 ِٔ َٓا بَحٔیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ِٔ َبكٔیَّ َٕ َع ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ َّٕ َعائَٔظَة  أَِخبََرَْا َع ٕ أَ ٔٔ نَُؿیِر ٔ بِ ِٔ ُجَبیِر َٕ َع ِعَسا ََ  ٔٔ َخائٔس بِ

َٓیِٔن َواِيَدُٔیٔص  ِ َّ أَّلث ی ٔػَیا َٕ یََتََّحَّ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ  َقاَيِت إ

، ریحب، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ریفن، اعہشئ دصہقی ریض ا

 

 قی ة
ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمعف نب امثعؿ، ث

 

عی

ہلل 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریپ افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے اک )اخص( ایخؽ رفامےت ےھت۔

ھا   :  رافی

 

عی

، ریحب، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ریفن، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 قی ة
 رمعف نب امثعؿ، ث

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     272    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زاؤز، ثور، خايسبٔ َعسإ، ربیعة ايحرشی، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  عُرو بٔ علی، عبساہلل بٔ :  راوی

 عٓٗا

ِع  ََ  ٔٔ ِٔ َخائٔس بِ ٍَ أَِخبََرنٔی ثَِوْر َع ُٔ َزاُوَز َقا َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ َربٔیَعَة أَِخبََرَْا َع َٕ َع َسا

َٕ َر  ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت کَا َٓیِٔن َواِيَدُٔیٔص اِيُحَرٔشیِّ َع ِ َّ أَّلث ی یَِو َِ َیَتََّحَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  ُسو

ھا  اس دحثی اک رتہمج 

 

عی

رمعف نب یلع، دبعاہلل نب داؤد، وثر، اخدلنب دعماؿ، رۃعیب ارجلیش، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔



 

 

ھا رمعف نب یلع، دبعاہلل نب د :  رافی

 

عی

 اؤد، وثر، اخدلنب دعماؿ، رۃعیب ارجلیش، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فآہل فملس رپ رقابؿروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع 

     273    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراٖیِ، عبیساہلل بٔ سعیس، سؿیإ، ثور، خايسبٔ َعسإ، عائظة ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓٗا

 ُٔ ٍَ أََِْبأََْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ ثَِوٕر َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ؤیُّ َقا ََ ُ َسٔعیٕس اِْل

َٓیِٔن  ِ ی أَّلث َِ َیَتََّحَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت کَا َٕ َع ِعَسا ََ  ٔٔ  َواِيَدُٔیَص  َخائٔس بِ

ھا  اس دحثی اک ااحسؼ نب اربامیہ ، دیبع اہلل نب دیعس، ایفسؿ، وثر، اخ

 

عی

دلنب دعماؿ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ااحسؼ نب اربامیھ، دیبعاہلل نب دیعس، ایفسؿ، وثر، اخدلنب دعماؿ، اعۃشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     274    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 يكہ رضی اہلل عٓٗااحُس بٔ سًامیٕ، ابوزاؤز، سؿیإ، َٓؼور، خايس بٔ سعس، عائظہ ػس :  راوی

ٔٔ َسِعٕس عَ  ِٔ َخائٔس بِ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َٓا أَبُو َزاُوَز َع َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا أَِح

َٓیِٔن َوايِ  ِ َّ أَّلث ی یَِو َِ یََتََّحَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو  َدُٔیٔص َقاَيِت کَا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

عی

ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفسؿ، وصنمر، اخدل نب دعس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریپ افر رعمجات ےک دؿ اک )اخص رطہقی ےس( ایخؽ رفامای رکےت ےھت۔

ھا   ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفسؿ، وصنمر، اخدل نب :  رافی

 

عی

 دعس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     275    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ بٔ حبیب بٔ طہیس، یحٌی بٔ یُإ، سؿیإ، عاػِ، َشیب بٔ راؾع، سواء  :  راوی

 خزاعی، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

َٓا یَ  َ ث ٍَ َحسَّ ضٔیٔس َقا ٔٔ ايظَّ ٔٔ َحبٔیٔب بِ َِ بِ ُٔ إٔبَِراصٔی ِٕ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ َعأػ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ٕٕ َع ا َُ ُٔ َی ِحٌَی بِ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٕ اي ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت کَا ِٔ َسَوإئ اِيُدزَاعٔیِّ َع ٔٔ َراؾٕٔع َع ٔب بِ َُُشیَّ ِٔ اِي ُّ َع َِ َيُؼو ًَّ

َٓیِٔن َواِيَدُٔیَص  ِ  أَّلث

ؿ، ایفسؿ، اعمص، بیسم نب راعف، وساء عاایع، اعہشئ دصہقی ااحسؼ نب اربامیہ نب بیبح نب  دیہ، ییحی نب امی

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریپ افر رعمجات اک رفزہ راھک رکےت 

 

عی

ریض اہلل 

 ےھت۔



 

 

اعہشئ اقحس نب اربامیہ نب بیبح نب  دیہ، ییحی نب امیؿ، ایفسؿ، اعمص، بیسم نب راعف، وساء عاایع،  :  رافی

ھا  

 

عی

 دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     276    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبْک بٔ علی، ابونِص تُاز، حُاز بٔ سًُہ، عاػِ، سواء، اّ سًُہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 ِٔ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ اُر َقا َُّ َٓا أَبُو َنِِصٕ ايتَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا ِٔ َسَوإئ َعأػ أَِخبََرنٔی أَبُو بَِْکٔ بِ ِٕ َع

ٕ ثَََلثََة أَیَّ  ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  ُّ َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو َة َقاَيِت کَا َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ َٓیِٔن َع ِ ٕ أَّلث اّ

ًَةٔ  ٔ ُُِكب ِٔ اِي َٔ َٓیِٔن  ِ َُُعٔة َوأَّلث ٔ اِيحُ ِٔ َصِٔذظ َٔ  َواِيَدُٔیَص 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ اوبرکب نب یلع، اوبرصن امتد

 

عی

، امحد نب ہملس، اعمص، وساء، اؾ ہملس ریض اہلل 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم نیت نیت رفزے راھک رکےت ےھت اکی وت ہتفہ ںیم ریپ افر رعمجات وک افر 

 (دفرسے ہتفہ ےک ریپ وک )رفزہ ر ےتھ ےھت

ھا  اوبرکب نب یلع، اوبرصن امتد، امح :  رافی

 

عی

 د نب ہملس، اعمص، وساء، اؾ ہملس ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ



 

 

     277    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، اسحل، نرضٍ حُاز، عاػِ بٔ ابوْحوز، سواء، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 َُّ ٍَ أََِْبأََْا َح َّٓرِضُ َقا ٍَ أََِْبأََْا اي َٓا إِٔسَحُل َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یَِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ ٔ أَِخبََرنٔی َز َّٓحُوز ٔٔ أَبٔی اي ِٔ بِ ِٔ َعأػ اْز َع

َّ ا ٕ یَِو ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  ُّ َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ِٔ َحِؿَؼَة َقاَيِت کَا ِٔ َسَوإئ َع ِيَدُٔیٔص َع

َٓیِٔن  ِ َّ أَّلث أَْیٔة یَِو َُُعٔة ايثَّ ِٔ اِيُح َٔ َٓیِٔن َو ِ َّ أَّلث  َوَیِو

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ زرکای 

 

عی

نب ییحی، ااحسؼ ، رضنؽ امحد، اعمص نب اوبوجند، وساء، ہصفح ریض اہلل 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ وک ریپ افر رعمجات وک رفزہ ر ےتھ ےھت رھپ دفرسے ہتفہ ےک ریپ وک رفزہ ر ےتھ ےھت۔

ھا  زرکای نب ییحی، اقحس، رضنؽ امحد، اعمص نب  :  رافی

 

عی

 اوبوجند، وساء، ہصفح ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     278    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار، حشین، زائسة، عاػِ، َشیب، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َُُشیَّٔب  ِٔ اِي ِٕ َع ِٔ َعأػ ِٔ َزائَٔسَة َع َٓا حَُشیِْن َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓإر َقا ٔٔ زٔی یَّا بِ ٔ َْ ُٔ َز ُِ بِ ِٔ أَِخبََرَْا اِيَكأس َحِؿَؼَة  َع

ىَی َتِحَت َخسِّ  ُِ طُ اِيیُ ٌَ َنؿَّ َحَعطُ َجَع ـِ ََ َِ إَٔذا أََخَِذ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٔٔ َقاَيِت کَا َُ ٔ اِْلَیِ ظ

َٓیِٔن َواِيَدُٔیَص  ِ ُّ أَّلث َٕ َيُؼو  َوکَا

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ اقمس نب زرکای نب دانیر، نیسح، زادئة، اعمص، بیسم، ہصفح ریض اہلل 

 

عی

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق وسےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ داںیئ رطػ یک یلیھتہ وک 



 

 

 داںیئ راسخر ابمرک ےک ےچین ر ےتھ ےھت افر ریپ افر رعمجات وک رفزہ ر ےتھ ےھت۔

ھا  اقمس نب زرکای نب دانیر، نیسح، زادئة، اعمص :  رافی

 

عی

 ، بیسم، ہصفح ریض اہلل 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     279    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ علی بٔ حشٔ بٔ طكیل، ابو حُزة، عاػِ، زر، عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ زٓٔرٕ  ِٕ َع ِٔ َعأػ زََة َع ُِ ٍَ أَبٔی أََِْبأََْا أَبُو َح ٔٔ َطكٔیٕل َقا ٔٔ بِ ٔٔ اِيَحَش ُٔ َعلٔیِّ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ  أَِخبََرَْا  َع

ٌِّ َط  ُ ةٔ ک ِٔ ُُغَّ َٔ ُّ ثَََلثََة أَیَّإّ  َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا ِشُعوزٕ َقا ََ  ٔٔ ا ُيِؿٔطُ بِ َُ
ًَّ ٕ َوَق ِضر

َُُعةٔ  َّ اِيُح  َیِو

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، اوب زمحة، اعمص، زر، دبعاہلل نب وعسمد ریض

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم رشفع ےس )ینعی ہنیہم یک یلہپ اترخی ےس( نیت رفزے راھک رکےت 

 (ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج ےک رفز مک ااطفر رکےت )ینعی ہعمج ےک دؿ زایدہ رت رفزہ راھک رکےت ےھت

 یلع نب نسح نب قیقش، اوب زمحة، اعمص، زر، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعدمحم نب  :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل



 

 

     280    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، ابوکاٌَ، ابوعواْة، عاػِ بٔ بہسية، رجٌ، اسوزبٔ ہَلٍ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ٌٕ َقا َٔ َٓا أَبُو کَا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ ٌٕ  أَِخبََرَْا َز ِٔ َرُج ٔٔ بَِضَسَيَة َع ِٔ بِ ِٔ َعأػ َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث َحسَّ

َِ بٔرَِنَع  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرنٔی َرُسو ََ ٍَ أَ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٍٕ َع ٔٔ صََٔل ِٔ اِْلَِسَوزٔ بِ ِٕ ََّل َع َهی َوأَ ُـّ ًَِی اي

 ٔ ٕ َؤػَیاّ َّ إَّٔلَّ َعلَی ؤِتر ٔ  أََْا ِضر ِٔ ايظَّ َٔ  ثَََلثَٔة أَیَّإّ 

، رلج، اوسدنب الہؽ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

، اعمص نب دہبلة

 

ة

 

زرکای نب ییحی، اوباکلم، اوبوعاب

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک امنز اچتش یک دف راعکت ڑپےنھ اک مکح دای افر اراشد رفامای م ولگ اس 

ہن وسای رکف ہک سج فتق کت امنز فرت ہن ڑپھ ول افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ امہ نیت رفزے  فتق کت

 رےنھک اک مکح رفامای۔

، رلج، اوسدنب الہؽ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

، اعمص نب دہبلة

 

ة

 

 زرکای نب ییحی، اوباکلم، اوبوعاب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     281    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل سے روایت ےہ نہ ابٔ عباض رضی اہلل عٓہقتيبہ، سؿیإ، عبیس :  راوی

ِٔ ٔػَیأّ عَ  ٌَ َع ٔ َٔ َعبَّإض َوُسئ َُّط َسَُٔع ابِ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ أَْ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا اُطوَراَئ َقا

ا  َّ َّ َیِو َِ َػا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ُت اي ُِ ٔ ا َعً َّ َيِعىٔی َطِضرَ ََ ٔ إَّٔلَّ َصَِذا اِيَیِو ًَطُ َعلَی اِْلَیَّاّ ـِ ی َؾ یََتََّحَّ

َّ َعاُطوَراَئ  َٕ َویَِو ا ـَ ََ  َر



 

 

ہبیتق، ایفسؿ، دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس یسک ےن درایتف ایک ہک اعوشرہ ےک رفزے 

 وک اس اک ملع ںیہن ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ےک ابرے ںیم ایک راےئ ےہ؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک ھجم

فملس ےن اس دؿ ےک العفہ یسک افر دؿ اک رفزہ افر دونں ےک اقمہلب ںیم رتہب ھجمس رک راک وہ ینعی راضمؿ اابملرک افر 

 اعوشرہ ےک دؿ اک۔

 ہبیتق، ایفسؿ، دیبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     282    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، زہری، حُیس بٔ عبسايرحُٔ بٔ عوف رضی اہلل عٓہ :  راوی

َع  َُ ٍَ َسُِٔعُت  ٔٔ َعِوٕف َقا ٔٔ بِ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ِیسٔ بِ َُ ِٔ حُ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َّ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع اؤیََة یَِو

ٔ َيكُ  ِٓبَر ًَِیطٔ َعاُطوَراَئ َوصَُو َعلَی اِئُ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِِ َسُِٔعُت َرُسو اُؤُن َُ ًَ َٔ عُ َٓةٔ أَیِ ٔسی َُ ٌَ اِي ٍُ یَا أَصِ و

 ِِ ًَِیُؼ َّ َؾ ِٕ َيُؼو ِٔ َطاَئ أَ َُ ِْ َؾ ٔ ِّی َػائ ٔن ٍُ فٔی َصَِذا اِيَیِؤّ إ َِ َيُكو ًَّ  َوَس

 ہک ںیم ےن رضحت اعمفہی نب ایب ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

ایفسؿ ریض اہلل ہنع ےس انس ہک فہ اعوشرہ ےک دؿ )دجسم ےک( رپ ربنم ےھت اس فتق ںیم ےن اؿ ےس انس فہ رفامای 

رکےت ہک اے الہ دم ہنی! م ولوگں ےک املعء اہکں ںیہ؟ ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس 

 فملس آج ےک دؿ رفامےت ےھت ںیم رفزہ دار وہں۔ سج اک دؽ اچےہ فہ رفزہ رھک ےل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 دثیرفزفں ےس ہقلعتم ااح :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ

     283    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، طيبإ، ابوعواْة، ُح بٔ ػیاح، ہٓیسة بٔ خايس رضی اہلل عٓہ :  راوی

یَّ  ٔ َْ ٔٔ أَِخبََرنٔی َز َِٓیَسَة بِ ِٔ صُ إح َع ٔٔ َػیَّ ِٔ اِيَُّحِّ بِ َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا َطِيَبا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یَِحٌَی َقا ا بِ

َّٓٔيیَّ َػ  َّٕ اي َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ثَِتىٔی َبِعُف نَٔشأئ اي َرأَتٔطٔ َقاَيِت َحسَّ َِ ِٔ ا َّی اَخائٕس َع ًَِیطٔ ل ہللُ َع

َٓیِٔن  ِ ٍَ اث ٔ أَوَّ ِضر ِٔ ايظَّ َٔ ٔة َوثَََلثََة أَیَّإّ  ِٔ ذٔی اِيحٔحَّ َٔ َّ َعاُطوَراَئ َوتِٔشّعا  ُّ یَِو َٕ َيُؼو َِ کَا ًَّ ٔ َوَس ِضر ِٔ ايظَّ َٔ  

 َوَخُٔیَشیِٔن 

  ة نب اخدل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 

 
، رح نب ایصح، ہ

 

ة

 

 اوہنں ےن اینپ اہیلہ زرکای نب ییحی، ابیشؿ، اوبوعاب

ےس انس اوہنں ےن اہک ےھجم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی زفہج ےن ایبؿ رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس اعوشرہ ےک دؿ اک رفزہ راھک رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ ذی اہجحل ےک ون دؿ ںیم افر رہ امہ ےک 

 کی ےلہپ ریپ افر دف رعمجات وک )رفزہ ر ےتھ ےھت(۔نیت دؿ ںیم ا

  ة نب اخدل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 
، رح نب ایصح، ہ

 

ة

 

 زرکای نب ییحی، ابیشؿ، اوبوعاب

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

  

 زری رظن دحثی رشفی ںیم اطعء رافی رپ االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم اطعء رافی رپ االتخػ



 

 

     284    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حاجب بٔ سًامیٕ، حارث بٔ علیة، اوزاعی، علاء بٔ ابورباح، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ًَ ُٔ ُس ٔٔ أَبٔی َربَاحٕ أَِخبََرنٔی َحأجُب بِ ِٔ َعَلأئ بِ َٓا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ُٔ َعٔلیَّ َٓا اِيَحارُٔث بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ

 َّ َّ اِْلَبََس َؾََل َػا ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ  َع

، افزایع، اطعء نب اوبرابح، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احبج نب امیلس

 

ػی ة
ؿ، احرث نب ع

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن ہشیمہ رفزہ راھک وت اس صخش ےن ہن وت رفزہ 

 راھک افر ہن یہ ااطفر ایک۔

، اف :  رافی

 

ػی ة
 زایع، اطعء نب اوبرابح، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعاحبج نب امیلسؿ، احرث نب ع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم اطعء رافی رپ االتخػ

     285    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عیسی بٔ َشاور، ويیس، اوزاعی، علاء، عبساہلل، َحُس بٔ عبساہلل، ويیس، اوزاعی، علاء، عبساہلل  :  راوی

 بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ِٔ َعِبسٔ  ٍَ أَِخبََرنٔی َعَلاْئ َع َٓا اِْلَِوَزاعٔیُّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ اِيَوئیسٔ َقا َشاؤٕر َع َُ  ُٔ َٓا عٔیَسی بِ َ ث اہللٔ ح َوأََِْبأََْا َحسَّ

 ٍَ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ُس بِ َُّ َح َُ  ٍَ ٍَ َقا َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َٓا َعَلاْئ َع َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َقا ثَىٔی اِيَوئیُس َع َحسَّ

َّ َو  َّ اِْلَبََس َؾََل َػا ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  ََّل أَِؾَطَ َرُسو

یسیع نب اسمفر، فدیل، افزایع، اطعء، دبع اہلل، دمحم نب دبع اہلل، فدیل، افزایع، اطعء، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس 



 

 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ہشیمہ رفزہ رےھک وت اس صخش 

 ااطفر ایک۔ ےن ہن وت رفزہ راھک افر ہن یہ

یسیع نب اسمفر، فدیل، افزایع، اطعء، دبعاہلل، دمحم نب دبعاہلل، فدیل، افزایع، اطعء، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی رشفی ںیم اطعء رافی رپ االتخػ زری رظن

     286    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عباض بٔ ويیس، وہ اپٓے وايس سے، وازاعی، علاء، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ اِْلَِو  َٓا أَبٔی َوعُِكَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَوئیٔس َقا ِٔ أَِخبََرَْا اِيَعبَّاُض بِ ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ثَىٔی َعَلاْئ َقا ٍَ َحسَّ َزاعٔیِّ َقا

 َّ َّ اِْلَبََس َؾََل َػا ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ٍُ َقا َر َيُكو َُ َٔ عُ  َسَُٔع ابِ

وسؽ رکمی یلص ابعس نب فدیل، فہ اےنپ فادل ےس، فازایع، اطعء، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ر

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ہشیمہ رفزہ رےھک وت اس صخش ےن ہن وت رفزہ راھک افر ہن یہ ااطفر ایک۔ )ینعی 

 اس اک ہی لمع دنسپدیہ ںیہن ےہ(۔

 ابعس نب فدیل، فہ اےنپ فادل ےس، فازایع، اطعء، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 زری رظن دحثی رشفی ںیم اطعء رافی رپ االتخػ

     287    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ عُر رضی اہلل عٓہعباض بٔ ويیس، وہ اپٓے وايس سے، اوزاعی، علاء، اب :  راوی

 ِٔ ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ٌُ بِ ٔعی َُ ٍَ أَِخبََرَْا إِٔس  َعَلإئ َقا

 ِٔ ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َ َر أ َُ َٔ عُ ِٔ َسَُٔع ابِ ََ ثَىٔی  َّ  َحسَّ َّ اِْلَبََس َؾََل َػا  َػا

الیعمس نب وقعیب، دمحم نب ومیس، افزایع، اطعء، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ہشیمہ رفزہ رےھک وت اس صخش ےن ہن وت رفزہ راھک افر ہن یہ ااطفر ایک۔ )ینعی 

  دنسپدیہ ںیہن ےہ(۔اس اک ہی لمع

 ابعس نب فدیل، فہ اےنپ فادل ےس، افزایع، اطعء، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم اطعء رافی رپ االتخػ

     288    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ ابراٖیِ بٔ َحُس، ابٔ عائِذ، یحٌی، اَّلوزاعی، علاء، عبساہلل بٔ عُروبٔ ايعاؾ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٍَ حَ  ُٔ َعائِٕٔذ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ٔٔ َِ بِ ُٔ إٔبَِراصٔی ُس بِ َُ ِٔ َعَلإئ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع َٓا َیِحٌَی َع َ ث سَّ

َّی ا ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ اِيَعأؾ َقا رٔو بِ ُِ َٔ َع ِٔ َسَُٔع َعِبَس اہللٔ بِ ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ثَطُ َقا َّطُ َحسَّ ًَِیطٔ أَْ ہللُ َع



 

 

َّ َوََّل أَِؾَطَ  َّ اِْلَبََس َؾََل َػا ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ  َوَس

نب اربامیہ نب دمحم، انب اعذئ، ییحی، االفزایع، اطعء، دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس مسق یک ادمح 

 رفاتی ذموکر ےہ۔

 ادمح نب اربامیھ نب دمحم، انب اعذئ، ییحی، االفزایع، اطعء، دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم اطعء رافی رپ االتخػ

     289    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد بٔ َحُس، ابٔ جریخ، علاء، عبساہلل ب :  راوی

ُٔ ُجَریِٕخ َسُِٔعُت َعَلاّئ  ٍَ ابِ ٍَ َقا ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َححَّاُد بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا ُٔ اِيَحَش ُِ بِ َّٕ أَبَا أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی أَ

ٔٔ اِيَعأؾ قَ  رٔو بِ ُِ َٔ َع َّطُ َسَُٔع َعِبَس اہللٔ بِ أْعَ أَِخبََرُظ أَْ َِ اِيَعبَّأض ايظَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ًََؼ اي ٍَ بَ ا

 َّ َّ اِْلَبَٔس ََّل َػا َ ٔػَیا َْ ـَ َذ ٍَ َعَلاْئ ََّل أَِزرٔی َنِی ٍَ َقا َّ َوَساَم اِيَحٔسیَث َقا ِو زُ ايؼَّ ُّ أرَِسُ ِّی أَُػو ِٔ أَن ََ  

َّ اِْلَبََس   َػا

 نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب رججی، اطعء، دبعاہلل

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک االطع یچنہپ ہک ںیم رفزہ راتھک وہں رھپ دحثی لقن رفامیئ۔ اطعء رافی ےن ایبؿ ایک 

 ہک ےھجم ہی ابت اید افر وفحمظ ںیہن ریہ نکیل اس دقر اید ےہ ہک اس رطہقی ےس اہک سج صخش ےن ہشیمہ رفزے

 رےھک وگای اس صخش ےن رفزے رےھک یہ ںیہن۔

 اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب رججی، اطعء، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 وہےن ےس قلعتمہشیمہ )الب انہغ( رفزہ رےنھک ےک ونممع 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہشیمہ )الب انہغ( رفزہ رےنھک ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

     290    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، جریری، یزیس بٔ عبساہلل بٔ طدیر، َطف، عُرإ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَِخبََرَْا  ٔ َع یر دِّ ٔٔ ايظِّ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ِٔ َیزٔیَس بِ ِٔ اِيُحَریِرٔیِّ َع ٌُ َع ٔعی َُ ٍَ أََِْبأََْا إِٔس ٕ َقا ُٔ حُِحر أَخٔیطٔ َعلٔیُّ بِ

َّ َوََّل  ٍَ ََّل َػا صَِر َقا َّٕ ُؾََلّْا ََّل ُيِؿٔطُ ََْضاّرا ايسَّ ٔ ٍَ اہللٔ إ ٌَ َیا َرُسو ٍَ قٔی َٕ َقا َرا ُِ ٔ ِٔ ع ٕف َع َطِّ   أَِؾَطَ َُ

یلع نب رجح، اامسلیع، رجریی، سیدی نب دبعاہلل نب ریخش، رطمػ، رمعاؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولوگں ےن 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الفں صخش یھبک دؿ ںیم ااطفر ںیہن رکات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

  رفزہ راھک افر ہن ااطفر ایک۔فملس ےن اراشد رفامای اس صخش ےن ہن وت

 یلع نب رجح، اامسلیع، رجریی، سیدی نب دبعاہلل نب ریخش، رطمػ، رمعاؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہ رےنھک ےک ونممع وہےن ےس قلعتمہشیمہ )الب انہغ( رفز

     291    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو بٔ ہظاّ، َدًس، اوزاعی، قتازة، َطف بٔ عبساہلل بٔ طدیر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع ًَْس َع ِد ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ صَٔظاّ رُو بِ ُِ ٔٔ  أَِخبََرنٔی َع ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔف بِ َطِّ َُ  ِٔ َقَتاَزَة َع

ٌْ َيُؼو َِٓسُظ َرُج ٔ َ ع ْٔ َِ َوذُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َُّط َسَُٔع َرُسو ٔ أَِخبََرنٔی أَبٔی أَْ یر دِّ ٍَ ََّل ايظِّ صَِر َقا ُّ ايسَّ

َّ َوََّل أَِؾَطَ   َػا

رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت رمعف نب اشہؾ، دلخم، افزایع، اتقدة، 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی آدیم اک ذترکہ وہا وج ہک 

 راھک افر ہن یہ ااطفر ایک۔ہشیمہ رفزہ راھک رکات اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہن وت اس ےن رفزہ 

 رمعف نب اشہؾ، دلخم، افزایع، اتقدة، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ونممع وہےن ےس قلعتم ہشیمہ )الب انہغ( رفزہ رےنھک ےک

     292    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، ابوزاؤز، طعبة، قتازة، َطف بٔ عبساہلل بٔ طدیر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا ُطِعبَ  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرَْا  َف بِ َطِّ َُ ٍَ َسُِٔعُت  ِٔ َقَتاَزَة َقا ُة َع

ٍَ فٔی َػوِ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ أَ ُث َع ٔ یَُحسِّ یر دِّ ٔٔ ايظِّ َّ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔ ََّل َػا صِر ّٔ ايسَّ

 َوََّل أَِؾَطَ 

، اتقدة، رطمػ نب 

 

ی ة
ػ

 

دبعاہلل نب ریخش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ش

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہشیمہ لقتسم رفزہ رےنھک ےس قلعتم اراشد رفامای ہن وت فہ رفزہ ےہ افر ہن فہ ااطفر ےہ۔



 

 

، اتقدة، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ش

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

  

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رافی الیغؿ رپ االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رافی الیغؿ رپ االتخػ

     293    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل، حشٔ بٔ َوسی، ابوہَلٍ، غیَلٕ، ابٔ جریر، عبساہلل، ابٔ َعبس زَانی،  :  راوی

 ابوقتازة، عُر رضی اہلل عٓہ

 َ ث ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا ٍَ أََِْبأََْا أَبُو صََٔل وَسی َقا َُ  ُٔ ُٔ بِ َٓا اِيَحَش َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ُٕ َوصَُو َٓا غَِیََل أَِخبََرنٔی َصاُرو

 َّٓ ٍَ ُن َر َقا َُ ِٔ عُ ِٔ أَبٔی َقَتاَزَة َع انٔیُّ َع ََّ ِعَبٕس ايزِّ ََ  ُٔ َٓا َعِبُس اہللٔ َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ َجرٔیر ٍٔ اہللٔ ابِ َع َرُسو ََ ا 

ٌٕ َؾَكايُوا یَا َْٔيیَّ اہللٔ َصَِذا ََّل  َرِرَْا بَٔرُج َُ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّ َوََّل  َػل ٍَ ََّل َػا ُِِٓذ َنَِذا َوَنَِذا َؾَكا َُ ُيِؿٔطُ 

 أَِؾَطَ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، نسح نب ومیس، اوبالہؽ، الیغؿ، انب رجری، دبع اہلل، انب دبعم زامین، اوباتقدة، رمع ریض اہلل ہنع 

ےک اپس ےس زگر  ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت امہرا اکی صخش

وہا۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ہی صخش اےنت زامہن ےس ااطفر ںیہن رکات۔ آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہن وت اس صخش ےن رفزہ راھک افر ہن ااطفر ایک )ینعی ااسی صخش رفزہ ےک وثاب ےس 

 اعدت نب یئگ ےہ(۔ رحمفؾ ےہ ویکہکن وھبک ایپس اس یک

اہرفؿ نب دبعاہلل، نسح نب ومیس، اوبالہؽ، الیغؿ، انب رجری، دبعاہلل، انب دبعم زامین، اوباتقدة، رمع ریض  :  رافی



 

 

 اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ری رظن دحثی رشفی ںیم رافی الیغؿ رپ االتخػز

     294    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، غیَلٕ، عبساہلل بٔ َعبس زَانی، ابوقتازة رضی اہلل عٓہ :  راوی

ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِعَبٕس أَِخبََرَْا  ََ  َٔ َّطُ َسَُٔع َعِبَس اہللٔ بِ َٕ أَْ ِٔ غَِیََل َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ

َب َؾَك  ـٔ َٔطٔ َؾَػ ِٔ َػِو ٌَ َع ٔ َِ ُسئ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی َقَتاَزَة أَ انٔیَّ َع ََّ َٓا ايزِّ رُ َرٔؿي َُ ٍَ عُ ا

َّ بٔاہللٔ َربًّا َوبٔاِْلِٔس  ا َػا ََ َّ َوََّل أَِؾَطَ أَِو  ٍَ ََّل َػا صَِر َؾَكا َّ ايسَّ ِٔ َػا َُّ ٌَ َع ٔ ٕس َرُسوَّّل َوُسئ َُّ َُُح ٔ ا َوب ّٓ ََلّٔ زٔی

ا أَِؾَطَ  ََ  َو

، الیغؿ، دبعاہلل نب دبعم زامین، اوباتقدة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، دمحم، ش

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک دقر رفزہ ر ےتھ رضحت روسؽ رکمی یلص 

ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وساؽ ےس انراض وہےئگ )ویکہکن اس صخش اک ہی وساؽ انانمبس افر ےب 

یک وقت ےک اطمقب آپ  ومعق اھت( اس وک ہی وساؽ رکان اچےیہ اھت ہک ےھجم سک دقر رفزے رانھک اچےیہ اتہک اس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک مکح رشح اراشد رفامےت۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

ہصغ مک رکےن ےک فاےطس رفامای مہ ولگ دخافدن دقفس ےک وبعمد ربقح افر االسؾ ےک دنی وہےن افر رضحت 

روسؽ وہےن رپ راضدنم ںیہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ایک ایگ ہک ہشیمہ رفزے رانھک اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اس رطہقی ےس رکے وت )وگای 

 ہک( اس ےن ہن وت رفزہ راھک افر ہن یہ ااطفر ایک۔



 

 

، الیغ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ؿ، دبعاہلل نب دبعم زامین، اوباتقدة ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 ےپ درےپ رفزے رےنھک ےس قلعتم دحثی

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےپ درےپ رفزے رےنھک ےس قلعتم دحثی

     295    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 ُِ َّٕ َح ِٔ َعائَٔظَة أَ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕ َع ِٔ صَٔظاّ اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ بٓٔیٕ َقا ٔٔ َْعَ ُٔ َحبٔیٔب بِ رٕو زََة أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ ُِ َٔ َع بِ

زُ اي ٌْ أرَِسُ ِّی َرُج ٔن ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ ًَِّٔمَّ َسأ ُّ فٔی اِْلَِس َّ أََؾأَُػو ِو ؼَّ

ِٕ ٔطئَِت  ٔ ِٕ ٔطئَِت أَِو أَِؾٔطِ إ ٔ ِِ إ ٍَ ُػ رَفٔ َقا  ايشَّ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زمحہ ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اشہؾ، ف

 

عی

ہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

نب رمعف ایملس ریض اہلل ہنع ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفامای ںیم ہشیمہ رفزہ راتھک 

ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م  وہں ایک ںیم دفراؿ رفس یھب رفزہ رھک ولں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

 (رفزہ رھک ول افر م اچوہ وت ااطفر رکول )ینعی رفزہ ہن روھک

ھا   :  رافی

 

عی

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 دف دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ انہغ رکان



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دف دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ انہغ رکان

     296    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اعُع، ابو عُار، عُرو بٔ رشجیٌ :  راوی

حَ  َُ ِٔ أَِخبََرَْا  إر َع َُّ ِٔ أَبٔی َع ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ

 َّ َّٓٔيیِّ َػل ٌَ ئً ٍَ قٔی َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ أَِػَحأب اي َٔ  ٌٕ ِٔ َرُج ٌَ َع ِحبٔی ٔٔ رُشَ رٔو بِ ُِ ًَِیطٔ ی اہللَُع  َع

ٍَ أَِنثََر َقايُوا صَِر َقايُوا َؾُثًَُثِیطٔ َقا ِِ ايسَّ ِِ یَِلَع َّطُ َي ٍَ َوزِٔزُت أَْ صَِر َقا ُّ ايسَّ ٌْ َيُؼو َِ َرُج ًَّ ٍَ أَِنثَرَ  َوَس َؾِٓٔؼَؿُط َقا

ُّ ثَََلثَةٔ أَیَّإّ  ِسرٔ َػِو ا یُِِذصُٔب َوَُحَ ايؼَّ َُ ٔ ِِ ب ٍَ أَََّل أُِخبٔرُُن َِّ َقا ُ ٕ ث ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ 

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، اوب امعر، رمعف نب رشلیج اکی احصیب ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آرضحنت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی آدیم اک ذرک ایک ایگ وج ہک ہشیمہ رفزہ دار راہ رکات اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

الضف ہی اھت ہک فہ آدیم یھبک ھچک ہن اھکات۔ اس رپ ولوگں ےن رعض ایک ارگ فہ صخش دف دؿ فملس ےن رفامای ہک اس ےس 

رفزے رےھک افر اکی دؿ رفزہ وھچ ڑ دے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی یھب زایدہ ےہ۔ احصہب ےن 

ای ہی یھب زایدہ ےہ رھپ آپ رعض ایک ارگ فہ صخش اکی دؿ رفزہ وھچ ڑ دے؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم م وک اس مسق اک لمع ہن التب دفں ہک سج ےس بلق ےک فوسےس زالئ وہ 

 اجںیئ۔ فہ ہی رہ امہ نیت دؿ ےک رفزے رھک انیل۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، اوب امعر، رمعف نب رشلیج :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دف دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ انہغ رکان

     297    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ار، عُرو بٔ رشحبیٌَحُس بٔ عَلء، ابوَعاویہ، اعُع، ابوعُ :  راوی

 ِٔ إر َع َُّ ِٔ أَبٔی َع ُع َع َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤیََة َقا َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔء َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  رٔو بِ ُِ  َع

ٍَ َیا َرُس  ٌْ َؾَكا َِ َرُج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّى اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ أَتَى َرُسو ٌَ َقا ِحبٔی َّ رُشَ ٌٕ َػا ٍُ فٔی َرُج ا َتُكو ََ ٍَ اہللٔ  و

صَِر َطِیّئا  ِِ ايسَّ ِِ یَِلَع َّطُ َي َِ َوزِٔزُت أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّى اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًَّطُ َؾَكا ُ صَِر ک ٍَ ايسَّ ٍَ َؾُثًَُثِیطٔ َقا َقا

ٍَ أََؾََل أُِخبٔرُُن  ٍَ أَِنثََر َقا ٍَ َؾِٓٔؼَؿطُ َقا ُّ ثَََلثَٔة أَیَّإّ أَِنثََر َقا ٍَ ٔػَیا ِسرٔ َقايُوا بَلَى َقا ا یُِِذصُٔب َوَُحَ ايؼَّ َُ ٔ ِِ ب

 ٕ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ 

دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اوبامعر، رمعف نب رشلیبح، اس دحثی رشفی اک فیہ رتہمج ےہ وج ہک ذموکر وہا اس 

ںیم احرض وہا افر درایتف ایک ہک آپ ایک رفامےت ںیہ  دحثی ںیم ےہ ہک اکی آدیم دختم یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 اس صخش ےک قلعتم وج ہک ہشیمہ رفزہ دار رےہ۔

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اوبامعر، رمعف نب رشلیبح :  رافی

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

  

 فں ےس ہقلعتم ااحدثیرفز :   ابب

 دف دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ انہغ رکان

     298    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، غیَلٕ بٔ جریر، عبساہلل بٔ َعبس زَانی، ابوقتازة رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

ِٔ غَ  اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِٔ أَبٔی َقَتاَزَة َقا انٔیِّ َع ََّ ِعَبٕس ايزِّ ََ  ٔٔ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٕ َع ٔٔ َجرٔیر َٕ بِ ِیََل

ِِ َويَ  ِِ َيُؼ َّ َوََّل أَِؾَطَ أَِو َي ٍَ ََّل َػا ًَّطُ َقا ُ صَِر ک ُّ ايسَّ ِٔ َيُؼو َُ ٔ ـَ ب ٍَ اہللٔ َنِی رُ یَا َرُسو َُ ٍَ عُ ٍَ یَا َقا ِِ ُيِؿٔطِ َقا

ٍَ اہللٔ اَرُسو َّ ُّ َیِو ِٔ َيُؼو َُ ٔ ـَ ب ٍَ َؾهَِی ََ أََحْس َقا ٔ ٍَ أََو یُٔلیُل َذي ا َقا َّ یِٔن َوُيِؿٔطُ یَِو ََ ُّ َیِو ِٔ َيُؼو َُ ٔ ـَ ب   َنِی

یِٔن  ََ ا َوُيِؿٔطُ یَِو َّ ُّ یَِو ِٔ َيُؼو َُ ٔ ـَ ب ٍَ َؾهَِی ََلّ َقا ًَِیطٔ ايشَّ ُّ َزاُوَز َع ََ َػِو ٔ ٍَ َذي ا َقا َّ ٍَ قَ  َوُيِؿٔطُ یَِو ا

 ٔ صِر ُّ ايسَّ َٕ َصَِذا ٔػَیا ا ـَ ََ ٔلَی َر ُٕ إ ا ـَ ََ ٕ َوَر ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ ٍَ ثَََلْث  َِّ َقا ُ ٍَ ث ََ َقا ٔ ِّی أُكٔیُل َذي ًِّطٔ َوزِٔزُت أَن ُ   ک

ہبیتق، امحد، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم زامین، اوباتقدة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل 

ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہشیمہ رفزہ دار رانہ اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ہنع ےن رعض 

رفامای ہن وت فہ رفزہ ےہ افر ہن ااطفر ےہ۔ رھپ اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! وج صخش دف دؿ رفزہ رےھک 

 فملس ےن رفامای اس یک وکؿ صخش اطتق راتھک ےہ رھپ اوہنں ےن اہک افر اکی دؿ ااطفر رکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

وج صخش اکی رفزہ رےھک افر اکی رفز ااطفر رکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ 

فآہل فملس ےن  ےہ۔ رھپ اوہنں ےن رفامای وج وکیئ اکی دؿ رفزہ رےھک افر دف دؿ ااطفر رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع

رفامای ریمی وخاشہ ےہ ہک اس دقر اطتق روھکں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ امہ ںیم نیت رفزے 

 رانھک افر راضمؿ ےک رفزے رانھک ہشیمہ رفزے رےنھک ےک ربارب ںیہ۔

 ہبیتق، امحد، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم زامین، اوباتقدة ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ ااطفر رکان اسیک ےہ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ ااطفر رکان اسیک ےہ؟
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 احُس بٔ َٓیع، ہظیِ، حؼین و َػیرة، َحاہس، عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ  ِٔ ػٔیَرةُ َع َُ ٍَ أََِْبأََْا حَُؼیِْن َو ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ ٓٔیٕع َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُ َٓا أَِح ِي ًَ أَ َع ٍَ َوؾامَٔی ََقَ ِٔ َعبِسٔ َقا َحاصٕٔس َع

ًَِیطٔ اياہللٔ ُّ َزاُوَز َع َیأّ ٔػَیا ٌُ ايؼِّ ـَ َِ أَِؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا رٕو َقا ُِ ٔٔ َع َٕ  بِ ََلّ کَا شَّ

ا َّ ا َوُيِؿٔطُ یَِو َّ ُّ یَِو  َيُؼو

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص ادمح نب عینم، میشہ، نیصح ف ریغمة، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رتہبنی رفزہ داؤد ہیلع االسلؾ اک ےہ ہک فہ اکی دؿ رفزہ ر ےتھ افر اکی دؿ ااطفر رفامےت 

 ()ینعی رفزہ ےن ر ےتھ

 ادمح نب عینم، میشہ، نیصح ف ریغمة، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ ااطفر رکان اسیک ےہ؟
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 ػیرة، َحاہس، عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہَحُس بٔ َعُر، یحٌی بٔ حُاز، ابوعواْة، َ :  راوی

ػٔیَرَة عَ  َُ  ِٔ َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ ازٕ َقا َُّ ُٔ َح َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ر َُ ِع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  َحاصٕٔس َقا َُ  ِٔ

َرأَّة َذاَت  َِ رٕو أََِْهَحىٔی أَبٔی ا ُِ ُٔ َع ٍَ لٔی َعِبُس اہللٔ بِ َِ  َقا ِٔ َبِعًَٔضا َؾَكاَيِت نِٔع َٕ َیأِتٔیَضا َؾَیِشأَيَُضا َع َحَشٕب َؾکَا

َّٓٔيیِّ  ََ ئً ٔ َ َذي َْ َٓاُظ َؾَِذ ُِِٓذ أََتِي َُ َّٓؿا  َٓا َن ِع َي ِِ ُيَؿتِّ اّطا َوَي َٓا َٔفَ ِ َي ِِ َیَلأ ٌٕ َي ِٔ َرُج َٔ  ٌُ ًَِیطٔ ايرَُّج َّی اہللُ َع  َػل

ٍَ ائِتٔىٔی بٔطٔ  َِ َؾَكا ًَّ َُُعٕة ثَََلثََة أَیَّإّ  َوَس ٌِّ ُج ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ ُػ ٌَّ یَِوّٕ َقا ُ ًُِت ک ُّ ُق ـَ َتُؼو ٍَ َنِی َعُط َؾَكا ََ َؾأََتِيُتُط 

 ََ ٔ ِٔ َذي َٔ  ٌَ ـَ ِّی أُكٔیُل أَِؾ ٔن ٍَ إ ا َقا َّ یِٔن َوأَِؾٔطِ َیِو ََ ِِ َیِو ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ  ٌَ ـَ ِّی أُكٔیُل أَِؾ ٔن ًُِت إ ِِ  ُق ٍَ ُػ َقا



 

 

ـَ  ٕ أَِؾ ُّ یَِوّٕ َوؾِٔطُ یَِوّ ََلّ َػِو ًَِیطٔ ايشَّ َّ َزاُوَز َع َیأّ ٔػَیا  ٌَ ايؼِّ

، ریغمة، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل ےن 

 

ة

 

دمحم نب رمعم، ییحی نب امحد، اوبوعاب

ےئ افر اس ےک وشرہ یک احتل ینعی ریما اکنح اکی ایلع اخدناؿ یک وعرت ےس رک دای وت فہ اس اخوتؿ ےک اپس آ

ریمی ریختی درایتف رفامیئ۔ اس اخوتؿ ےن اہک ہک فہ تہب دمعہ آدیم ےہ اس ےن آج کت امہرے رتسب وک اامعتسؽ 

ںیہن ایک افر ہن اس ےن یھبک اھکای ہک اس وک ااجتب یک رضفرت شیپ آیت )بلطم ہی ےہ ہک تہب زایدہ وسکی افر داین 

 فتق ےس مہ ولگ اس ےک اپس آےئ ںیہ۔ ریمے فادل اصبح ےن اس اک ذترکہ ےس اگل دنلقر صخش ےہ( سج

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس صخش وک 

 ہیلع فآہل ریمے اپس ےل رک آؤ۔ ںیم اےنپ فادل ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ آپ یلص اہلل

فملس ےن رفامای رہ ہتفہ ںیم م نیت رفزے راھک رکف۔ ںیم ےن رعض ایک ھجم وک اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک م دف رفز رفزے راھک رکف افر اکی رفز ااطفر ایک رکف۔ )ینعی رفزے ےن راھک 

اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت امتؾ رکف( اس رپ ںیم ےن رعض ایک ھجم ںیم 

رفزفں ےس زایدہ الضف رفزے رھک افر فہ داد ہیلع االسلؾ ےک رفزے ںیہ۔ ینعی اکی دؿ رفزہ افر اکی دؿ ااطفر 

 رکف۔ )ینعی اکی دؿ رفزہ وھچ ڑ دف(۔

، ریغمة، اجم :  رافی

 

ة

 

 دہ، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنعدمحم نب رمعم، ییحی نب امحد، اوبوعاب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ ااطفر رکان اسیک ےہ؟
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ابوحؼین عبساہلل بٔ احُس بٔ عبساہلل بٔ یوْص، عبَش، حؼین، َحاہس، عبساہلل بٔ عُرو رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ



 

 

ٍَ َحسَّ  َٓا َعِبثَْر َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ یُوَُْص َقا ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َس بِ َُ ُٔ أَِح ِٔ أَِخبََرَْا أَبُو َحٔؼیٕن َعِبُس اہللٔ بِ َٓا حَُؼیِْن َع َ ث

حَ  َٔ ؾَ َُ ًَ َٔ َبِع ـَ َتَریِ ٍَ َنِی َرأَّة َؾَحاَئ َیزُوُرَصا َؾَكا َِ َجىٔی أَبٔی ا ٍَ َزوَّ رٕو َقا ُِ ٔٔ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َكاَيِت اصٕٔس َع

 َٔ َرأَّة  َِ ََ ا ِجُت ٍَ َزوَّ ََّٓضاَر َؾَوَقَع بٔی َوَقا ٌَ َوََّل ُيِؿٔطُ اي ِی ًَّ ُّ اي َٓا ٌٕ ََّل یَ ِٔ َرُج َٔ  ٌُ َِ ايرَُّج ُُِشًُٔٔیَن نِٔع ِٔ اِي

َؼ ذَ  ًَ ٔ َؾَب ٔ َوأَّلِجتَٔضاز ة ِٔ اِيُكوَّ َٔ ِٓٔسی  ٔ ا أََری ع َُّ َٔ ٔلَی َقِوئطٔ  ًُِت ََّل أَِيَتٔؿُت إ ٍَ َؾَحَع ًَِتَضا َقا ـَ َّٓٔيیَّ َؾَع ََ اي ٔ ي

ُّ َوأُِؾٔطُ  ُّ َوأَُػو ُّ َوأََْا ٍَ َلٔهىِّی أََْا أَُقو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌِّ َػل ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ ُػ ِِ َوأَِؾٔطِ َقا ِِ َوُػ َ ِِ َوْ َؾُك

ا َوأَؾِ  َّ ِِ یَِو ََلّ ُػ ًَِیطٔ ايشَّ َّ َزاُوَز َع ِِ َػِو ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ًُِت أََْا أَِقَوی  ٕ ثَََلثََة أَیَّإّ َؾُك ًُِت َطِضر ا ُق َّ ٔطِ َیِو

 ُ َٕ فٔی ک آ أِ اِيُُقِ ٍَ اَِقَ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ََ أََْا أَِقَوی  ٔ ِٔ َذي َٔ ٍُ أََْا أَِقَوی  َة َوأََْا أَُقو َص َعَِشَ ُِ ٔلَی َخ َِّ اَِْتَهی إ ُ ٕ ث  ٌِّ َطِضر

ر ، نیصح، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 

 ش
عت

اوبنیصح دبعاہلل نب ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، 

 ےک فاےطس فیرفی الےئ افر اؿ ےس ہک ریمے فادل ےن ریما اکنح اکی وعرت ےس رک دای رھپ فہ اس وک دےنھکی

درایتف ایک ہک اہمترا وشرہ اسیک ےہ؟ اس ےن رعض ایک ایک وخب ےہ فہ اکی ااھچ ااسنؿ ےہ ہک رات ںیم ںیہن وسات 

ےہ افر ہن دؿ ںیم ااطفر رکات ےہ اس ابت رپ فہ ھجم ےس اڑےن گل ےئگ افر رفامےن ےگل ہک م ےن اکی ملسم اخوتؿ 

ںیم ےن اؿ یک ابت اک دایھؿ ںیہن دای ویکہکن ںیم اےنپ ادنر اطتق وسحمس رکات وہں۔ ہی ربخ  وک اذیاء اچنہپیئ ےہ

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت چنہپ یئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت رات ںیم 

یھب رکات وہں م یھب ابعدت ایہل ںیم ابعدت ںیم وغشمؽ راتہ وہں افر وسات یھب وہں رفزہ یھب راتھک وہں ااطفر 

وغشمؽ روہ افر رات ںیم آراؾ ایک رکف افر رفزہ راھک رکف افر ااطفر رکےت روہ )ینعی رفزہ وھچ ڑےت راہ رکف۔ آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م رہ امہ ںیم نیت رفزے راھک رکف۔ ںیم ےن رعض ایک ھجم وک اس ےس زایدہ وقت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م رضحت داد ہیلع االسلؾ اک رفزہ روھک فہ اکی رفز رفزہ ر ےتھ افر ےہ۔ آپ یلص

اکی رفز ااطفر رکےت ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے ادنر اس ےس زایدہ وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دؿ رفزہ افر اکی رفز ااطفر )ینعی وصؾ دادی ہی ےہ فملس ےن اراشد رفامای م رضحت داد ہیلع االسلؾ اک رفزہ روھک اکی

ہک اکی رفز رفزہ روھک افر اکی رفز انہغ رکف( اس رپ ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے ادنر اس ےس زایدہ وقت ےہ۔ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی امہ ںیم لمکم رقآؿ رکمی متخ رکف رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  رفامےت رفامےت ردنرہ رفز کت چنہپ ےئگ افر ںیم فیہ ابت  اتہ اجات اھت ہک ھجم ںیم اس ےس زایدہ وقت ےہ۔مک



 

 

ر ، نیصح، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ش
عت

 اوبنیصح دبعاہلل نب ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ ااطفر رکان اسیک ےہ؟

     302    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہیحٌی بٔ زرست، ابواسُاعیٌ، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُة، عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل :  راوی

َّٕ أَبَا  ٕ أَ ُٔ أَبٔی َنثٔیر َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌَ َقا ٔعی َُ َٓا أَبُو إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ زُُرِسَت َقا ثَطُ أَِخبََرَْا یَِحٌَی بِ َة َحسَّ َُ ًَ َس

ٍَ أَيَ  َِ حُِحَرتٔی َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ٍَ َزَخ َّٕ َعِبَس اہللٔ َقا ٌَ أَ ِی ًَّ ُّ اي ََ َتُكو َّ ِِ أُِخبَرِ أَْ

 ٔ ا َوإ ََ َحكًّ ِی ًَ ََ َع ٔ َّٕ ئَعِيٓ ٔ ِِ َوأَِؾٔطِ َؾإ ِِ َوُػ ِِ َوُق َ ْ َّٔ ًَ ٍَ َؾََل َتِؿَع ٍَ بَلَی َقا ََّٓضاَر َقا ُّ اي َّٕ ئَحَشٔسَک َوَتُؼو

 ًَ ََ َع ِیٔؿ ـَ ٔ َّٕ ي ٔ ا َوإ ََ َحكًّ ِی ًَ ََ َع ٔ َّٕ ئزَِوَجت ٔ ا َوإ ََ َحكًّ ِی ًَ ِٕ َع َّطُ َعَسی أَ ا َوإْٔ ََ َحكًّ ِی ًَ ََ َع ٔ َّٕ ئَؼٔسيك ٔ ا َوإ ََ َحكًّ ِی

 َٓ ًِّطٔ َواِيَحَش ُ ٔ ک صِر ُّ ايسَّ ََ ٔػَیا ٔ ٕ ثَََلثّا َؾَِذي ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  َّ ِٕ َتُؼو ََ أَ َُّط َحِشبُ ْر َوإْٔ ُُ ََ عُ ٔ ٍَ ب ُة بَٔعَِشٔ َیُلو

زِ  ّة َؾَظسَّ ِّی أَٔجُس ُقوَّ ٔن ًُِت إ َثائَضا ُق َِ ِّی أُكٔیُل أَِنثَرَ أَ ٔن ًُِت إ َُُعٕة ثَََلثََة أَیَّإّ ُق ٌِّ ُج ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ ُػ َز َعلَیَّ َقا ُت َؾُظسِّ

َٕ َػوِ  ا کَا ََ ًُِت َو ََلّ ُق ًَِیطٔ ايشَّ َّ َْٔيیِّ اہللٔ َزاُوَز َع ِِ َػِو ٍَ ُػ َز َعلَیَّ َقا ِزُت َؾُظسِّ ََ َؾَظسَّ ٔ ِٔ َذي ُّ َزاُوَز َٔ

ـُ ايسَّ  ٍَ نِٔؼ ٔ َقا  صِر

، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

مة
شل
ییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی نب اوبریثک، اوب

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے رمکہ ںیم فیرفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

دت ںیم وغشمؽ رےتہ وہ افر م دؿ ںیم رفزہ دار رےتہ وہ۔ اس رپ ںیم ہک ھجم وک ہی ربخ  یل ےہ ہک م امتؾ رات ابع

ےن رعض ایک ہک یج اہں چس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اس رطہقی ےس ہن رکف نکیل م 

ےہ )فہ آراؾ ابعدت ںیم وغشمؽ روہ افر م رفزہ روھک افر ااطفر رکف ویکہکن اہمترے ذہم اہمتری آوھکنں اک یھب قح 



 

 

 ما ری اہیلہ اک یھب قح ےہ افر اہمترے اپس آےن فاےل امہمؿ اک یھب اہمترے 
م

 

ی

رکان اچیتہ ںیہ( افر اہمترے ذہم 

ذہم قح ےہ افر وہ  اتک ےہ ہک اہمتری یبمل رمع وہ )ہچنیم  فاعق ایس رطح ےس شیپ آای ہک رضحت دبعاہلل نب رمع 

افت وہےئ( افر اہمترے فاےطس رہ امہ ںیم نیت رفزہ رانھک اکیف ںیہ ریض اہلل ہنع تہب زایدہ فیعض ارمعل وہ رک ف

)بج ہک زدنیگ زایدہ وہاجےئ وت ایس دقر رفزے اکیف اثتب وہں ےگ( افر ای ہشیمہ رفزہ رےنھک ےک ربارب ںیہ 

 )بلطم ہی ےہ ہک اس دقر ارج ف وثاب ےہ( ویکہکن رہ اکی کین لمع اک ارج دس انگ وہات ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک

ھجم ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ افر ںیم ےن اےنپ ذہم یتخس رک یل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب دشت 

افر یتخس رفامیئ افر اراشد رفامای رہ اکی امہ ںیم م نیت رفزے روھک اس رپ ںیم ےن رعض ایک ھجم ںیم اس ےس زایدہ یک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب دشت یک افر رفامای ہک وقت ےہ افر ںیم ےن اےنپ ذہم دشت افر یتخس یک۔ 

رضحت داد ہیلع االسلؾ اک م رفزہ راھک رکف۔ ںیم ےن رعض ایک فہ رفزہ اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای آداھ زامہن )ینعی اکی رفز رفزہ افر اکی رفز ااطفر(۔

، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنعییحی نب درتس، اوباامسلیع،  :  رافی

 

مة
شل
 ییحی نب اوبریثک، اوب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی دؿ رفزہ رانھک افر اکی دؿ ااطفر رکان اسیک ےہ؟

     303    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب و ابو سًُہ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 عبساہلل بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ

ِٔ ابِ  ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ٍَ أَِخبََرنٔی َسٔعیُس أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ ٔٔ ٔطَضإب َقا

َ ئَرُس  ْٔ ٍَ ذُ ٔٔ اِيَعأؾ َقا رٔو بِ ُِ َٔ َع َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ َ ٔٔ أ َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة بِ َُ ًَ َُُشیَّٔب َوأَبُو َس ُٔ اِي َّی بِ ٍٔ اہللٔ َػل و

ٌَ َوَْلَُػ  ِی ًَّ َّٔ اي ََ ٍُ َْلَُقو َّطُ َيُكو َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ًَِیطٔ اہللُ َع َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ا عِٔظُت َؾَكا ََ ََّٓضاَر  َّٔ اي ََ و



 

 

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ اہللٔ َؾَكا ًُِتُط یَا َرُسو ًُِت َيُط َقِس ُق ََ َؾُك ٔ ٍُ َذي َِ أََِْت ائَِّذی َتُكو ًَّ َِ َوَس ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ََ ٔ ََ ََّل َتِشَتٔلیُع َذي َّ َثائَضا  َؾإْٔ َِ ََٓة بَٔعَِشٔ أَ َّٕ اِيَحَش ٔ ٕ َؾإ ٔ ثَََلثََة أَیَّاّ ِضر ِٔ ايظَّ َٔ  ِِ ِِ َوُػ ِِ َوُق َ ِِ َوأَِؾٔطِ َوْ َؾُؼ

 ًِ یِٔن َؾُك ََ ا َوأَِؾٔطِ َیِو َّ ِِ َیِو ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ  ٌَ ـَ ِّی أُكٔیُل أَِؾ ًُِت َؾإٔن ٔ ُق صِر ٔ ايسَّ ٌُ ٔػَیاّ ِث َٔ  ََ ٔ ِّی َوَذي ٔن ُت إ

ٍُ أُكٔ  ُّ َزاُوَز َوصَُو أَِعَس ََ ٔػَیا ٔ ا َوَذي َّ ا َوأَِؾٔطِ َیِو َّ ِِ یَِو ٍَ َؾُؼ ٍَ اہللٔ َقا ََ َیا َرُسو ٔ ِٔ َذي َٔ  ٌَ ـَ َیأّ  یُل أَِؾ ايؼِّ

 ِٔ َٔ  ٌَ ـَ َِ ََّل أَِؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ  ٌَ ـَ ِّی أُكٔیُل أَِؾ ًُِت َؾإٔن ٍَ َعبُِس ُق ََ َقا ٔ َذي

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َّ ائًَّی َقا ََلثََة اِْلَیَّا ًُِت ايثَّ ٔ َٕ َقب ِٕ أَُنو َ رٕو َْل ُِ ُٔ َع ِٔ اہللٔ بِ َٔ ٔلَیَّ  َِ أََحبُّ إ ًَّ َس

الٔی ََ  أَصِلٔی َو

نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمعف نب  رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم ف اوب ہملس

اعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یسک صخش ےن رعض ایک۔ 

ںیم رعض رکات وہں ہک امتؾ رات ابعدت ںیم وغشمؽ روہں اگ افر دؿ ںیم رفزہ روھکں اگ۔ سج فتق کت زدنہ 

 ےن ھجم ےس اراشد رفامای ہک م ہی ابت ےتہک ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ای روہں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس البہبش ںیم ےن ہی اہک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس دقر اطتق 

ؿ رفزے روھک ویکہکن کین لمع اک ںیہن ر ےتھ وہ۔ م رفزہ روھک افر ااطفر رکف افر م ابعدت رکف افر رہ امہ ںیم نیت د

ارج ف وثاب دس انگ وہات ےہ افر ہی ہشیمہ رفزہ رےنھک ےک ربارب ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ھجم ںیم اس ےس زایدہ رتہب یک 

وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رتہب ےہ ہک م اکی دؿ رفزہ روھک افر دف رفز ااطفر رکف۔ ںیم ےن 

اس ےس زایدہ رتہب یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ اکی رفز م رفزہ روھک  رعض ایک ھجم ںیم

افر اکی دؿ م ااطفر رکف رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اک ہی رفزہ تہب زایدہ انمبس افر دتعمؽ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک 

ےن رفامای ہک اس ےس رتہب ھچک ںیہن ےہ۔  ھجم ںیم اس ےس زایدہ رتہب یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ارگ ںیم یلہپ ابت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وبقؽ رکات 

ینعی نیت رفز رہامہ رفزہ راتھک وت فہ ریمے فاےطس ھجم وک ریمے رھگ افر ریمے الہ فایعؽ افر دفتل ےس زایدہ بوبحب 

 وہات۔

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم ف اوب ہملس نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب  :  فیرا



 

 

 رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  افر اکی دؿ ااطفر رکان اسیک ےہ؟اکی دؿ رفزہ رانھک
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احُس بٔ بکار، َحُس، ابٔ سًُہ، ابٔ اسحل، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ْس  َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّإر َقا ُٔ بَک ُس بِ َُ ِٔ  أَِخبََرنٔی أَِح َِ َع ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٔٔ إِٔسَحَل َع ِٔ ابِ َة َع َُ ًَ ُٔ َس َوصَُو ابِ

ا قَ  َُّ ثِىٔی َع ِِّ َحسِّ ًُِت أَِی َع رٕو ُق ُِ ٔٔ َع ًُِت َعلَی َعِبٔس اہللٔ بِ ٍَ َزَخ ٔٔ َقا َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ٍُ أَبٔی َس ََ َرُسو ٍَ َي ا

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع َّی اہللٔ َػل ِٕ أَِجَتضَٔس اِجتَٔضاّزا َطٔسیّسا َحً ِعُت َعلَی أَ َُ ُِٓت أَِج ِّی َقِس ُن ٔن َٔ أَخٔی إ ٍَ یَا ابِ َِ َقا ًَّ َوَس

َّی ٍُ اہللٔ َػل ََ َرُسو ٔ ًَٕة َؾَشَُٔع بَِٔذي ٌِّ یَِوّٕ َوَيِی ُ َٕ فٔی ک آ َّٕ اِيُُقِ أَ صَِر َوَْلََِقَ َّٔ ايسَّ ََ ًُِت َْلَُػو ًَِیطٔ َو  ُق َِ اہللُ َع ًَّ َس

 َٕ آ َّٕ اِيُُقِ َ أ صَِر َوَْلََِقَ َّٔ ايسَّ ََ ًَِت َْلَُػو ََ ُق َّ ًََػىٔی أَْ ٍَ بَ ٌَ َعلَیَّ فٔی َزارٔی َؾَكا َّی َزَخ ًُِت َقِس َؾأََتانٔی َحً  َؾُك

 ٔ ًُِت إ ٕ ثَََلثََة أَیَّإّ ُق ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٌِ ُػ ٍَ َؾََل َتِؿَع ٍَ اہللٔ َقا ََ یَا َرُسو ٔ ًُِت َذي ِّی أَِقَویُق ََ  ن ٔ ِٔ َذي َٔ َعلَی أَِنثََر 

ٍَ ؾَ  َٔ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أَِقَوی َعلَی أَِنثََر  ًُِت َؾإٔن َٓیِٔن َواِيَدُٔیَص ُق ِ یِٔن أَّلث ََ َُُعٔة یَِو ِٔ اِيحُ َٔ  ِِ ٍَ َؾُؼ َّ َقا ِِ ٔػَیا ُؼ

 َّ َِٓس اہللٔ َیِو ٔ َیأّ ع ٍُ ايؼِّ َّطُ أَِعَس ََلّ َؾإْٔ ًَِیطٔ ايشَّ ـِ َزاُوَز َع ٔ ِِ یُِدً َٕ إَٔذا َوَعَس َي َُّط کَا ا َوإْٔ ِؿٔطّ َُ ا  َّ ا َوَیِو ُّ ٔ ا َػائ

ِِ َيرٔفَّ   َوإَٔذا ََّلقَی َي

ادمح نب اکبر، دمحم، انب ہملس، انب ااحسؼ ، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

افر رعض ایک ہک اے اچچ اجؿ! م ھجم ےس فہ ایبؿ رکف وج ہک  ںیم رضحت دبعاہلل نب رمعف یک دختم ںیم احرض وہا

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن م ےس ایبؿ رفامای وہ۔ اوہنں ےن رفامای ہک اے ریمے ےجیتھب 



 

 

ریمے اھبیئ ےک اڑےک! ںیم ےن اس اک ارادہ ایک ہک ںیم تہب زایدہ وکشش ابعدت ںیم رکفں اہیں کت ہک ںیم 

یگ رفزہ روھکں اگ۔ افر رہ اکی رات دؿ ںیم رقآؿ رکمی ڑپاھ رکفں اگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع امتؾ زدن

فآہل فملس ےن ہی االطع ینس وت فہ ریمے اپس فیرفی الےئ افر ریمے اکمؿ ںیم دالخ وہےئگ افر اراشد رفامای۔ 

 افر رقآؿ رکمی یک التفت رکفں اگ۔ ںیم ےن ںیم ےن انس ےہ م ےن ہی اہک ےہ ہک ںیم امتؾ زدنیگ رفزہ دار روہں اگ

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! البہبش ںیم ےن ایس رطح ےس ایبؿ ایک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن رفامای م ااسی ہن رکف افر م رہ امہ ےک نیت رفزے روھک ںیم ےن اہک ریمے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م رہ اکی ہتفہ ںیم دف رفز ریپ افر رعمجات ےک دؿ اک رفزہ رھک ایل رکف۔ ںیم ےن یلص اہلل

رعض ایک ھجم ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م داد ہیلع االسلؾ اک رفزہ رھک ایل 

دخافدن دقفس ےک اپس۔ فہ اکی دؿ رفزہ راھک رکےت ےھت افر اکی رکف فہ امتؾ رفزفں ےس زایدہ ادتعاؽ فاال ےہ 

رفز ااطفر رفامےت ےھت افر فہ سج فتق یسک ابت اک فدعہ رفامےت وت اس ےک الخػ ےن رفامےت افر سج فتق گنج 

 رشفع رفامےت وت رھپ دیماؿ ےس ےھچیپ ہن ےتٹہ۔

 امیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنعادمح نب اکبر، دمحم، انب ہملس، انب اقحس، دمحم نب ارب :  رافی

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

  

 رفزفں ںیم یمک یشیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک ایبؿ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ؿرفزفں ںیم یمک یشیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک ایب
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 َحُس بٔ َثىی، َحُس، طعبة، زیاز بٔ ؾیاق، ابوعیاق، عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ زٔیَاز َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ َؾیَّإق َسُِٔعُت أَبَا عَٔیإق  أَِخبََرَْا  بِ



 

 

ا َو  َّ ِِ یَِو ٍَ َيُط ُػ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو رٕو أَ ُِ ٔٔ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُث َع ا بَقَٔی یَُحسِّ ََ ََ أَِجرُ  َي

 ََ یِٔن َوَي ََ ِِ یَِو ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أُكٔیُل أَِنثََر  ٔن ٍَ إ ِِ  َقا ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أُكٔیُل أَِنثََر  ٔن ٍَ إ ا بَقَٔی َقا ََ أَِجرُ 

ََ أَ  ِِ أَِرَبَعَة أَیَّإّ َوَي ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أُكٔیُل أَِنثََر  ٔن ٍَ إ ا بَقَٔی َقا ََ ََ أَِجرُ  ِّی ثَََلثََة أَیَّإّ َوَي ٔن ٍَ إ ا بَقَٔی َقا ََ ِجرُ 

 ََ ٔ ِٔ َذي َٔ ا َوُيِؿٔطُ أُكٔیُل أَِنثََر  َّ ُّ َیِو َٕ َيُؼو ََلّ کَا ًَِیطٔ ايشَّ َّ َزاُوَز َع َِٓس اہللٔ َػِو ٔ َیأّ ع ٌَ ايؼِّ ـَ ِِ أَِؾ ٍَ ُػ َقا

ا َّ  َیِو

، زاید نب ایفض، اوبایعض، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب ینثم، دمحم، ش

اراشد رفامای ہک م اکی دؿ رفزہ روھک م وک اس اک ارج ےلم اگ ابیق ون رفز ےک رفزفں اک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

)ینعی دس رفز ںیم ےس اکی رفز اک رفزہ روھک( اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک ریمے ادنر اس ےس زایدہ وقت ےہ۔ آپ 

اک م وک ارج ےلم اگ۔ اوہنں ےن اہک ہک ریمے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م دف رفز اک رفزہ روھک افر ابیق اایؾ 

ادنر اس ےس زایدہ وقت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م نیت دؿ ےک رفزے روھک افر م وک ابیق دؿ 

اک ارج یھب ےلم اگ۔ اوہنں ےن اہک ہک ھجم وک اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امتؾ 

زفں ںیم بس ےس الضف رفزہ داؤد ہیلع االسلؾ اک ےہ افر م داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ روھک فہ اکی دؿ رفزہ ر ےتھ رف

 ےھت افر اکی رفز ااطفر رفامےت۔

، زاید نب ایفض، اوبایعض، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب ینثم، دمحم، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفزفں ںیم یمک یشیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک ایبؿ
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ء، َطف، ابٔ ابو ربیعة، عبساہلل بٔ عُرو َحُس بٔ عبساَّلعلی، َعتُر، وہ اپٓے وايس سے، ابوايعَل :  راوی



 

 

 رضی اہلل عٓہ

َٓا أَبُو اِيَعََلٔئ عَ  َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَبٔیطٔ َقا ُ َع ُُِعَتُٔر َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٕف َع َطِّ َُ  ِٔ

 ٍَ رٕو َقا ُِ ٔٔ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َربٔیَعَة َع ِٔ  ابِ َٔ  ِِ ٍَ ُػ َّ َؾَكا ِو َِ ايؼَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ُت ئً ِ َْ َذ

ٌِّ تٔ  ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أَِقَوی  ٔن ًُِت إ ِشَعٔة َؾُك ََ ايتِّ ًِ ٔ ََ أَِجرُ ت ا َوَي َّ ةٔ أَیَّإّ َیِو ٌِّ َعََشَ ُ ا ک َّ ِشَعةٔ أَیَّإّ یَِو

ََ اي ًِ ٔ ََ أَِجرُ ت ََ َوَي ًِ ٔ ََ أَِجرُ ت ا َوَي َّ ٕ یَِو أَْیةٔ أَیَّاّ َُ َ ٌِّ ث ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ٍَ َؾُؼ ََ َقا ٔ ِٔ َذي ََ ِّی أَِقَوی  ٔن ًُِت إ أَْیةٔ ُق َُ
ثَّ

ا َّ ا َوأَِؾٔطِ َیِو َّ ِِ یَِو ٍَ ُػ َّی َقا ٍِ َحً َ ِِ یَز ًَ ٍَ َؾ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أَِقَوی  ٔن ًُِت إ ِبَعٔة ُق  ايشَّ

، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم

 

 ی عة
، فہ اےنپ فادل ےس، اوباالعلء، رطمػ، انب اوب رب

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفزفں ےک قلعتم رعض ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

اک ارج ےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک ھجم  فآہل فملس ےن رفامای رہ اکی دس رفز ںیم م اکی رفزہ روھک افر م وک ابیق ون رفز

ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ااھچ رہ اکی ون رفز ںیم ےس اکی رفز 

رفزہ روھک افر م وک ارج ابیق آھٹ رفزفں اک ےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک ھجم ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص 

فملس ےن رفامای رہ اکی آھٹ رفز ںیم اکی رفز رفزہ روھک افر م وک ابیق است دونں ےک رفزفں اک یھب ارج  اہلل ہیلع فآہل

ےلم اگ۔ ںیم ےس رعض ایک ریمے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس 

 ےن رفامای م اکی دؿ اک رفزہ روھک افر م رطہقی ےس ایبؿ رفامےت رےہ۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اکی رفز ااطفر رکف۔

، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ی عة
 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، فہ اےنپ فادل ےس، اوباالعلء، رطمػ، انب اوب رب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفزفں ںیم یمک یشیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک ایبؿ



 

 

     307    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، حُاز، زْیا بٔ یحٌی، عبساَّلعلی، حُاز، ثابت، طعیب بٔ  :  راوی

 رو رضی اہلل عٓہعبساہلل بٔ عُ

اْز ح و أَِخبََرنٔی َز  َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیزٔیُس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َیِحٌَی أَِخبََرَْا  یَّا بِ ٔ َْ

 ٔٔ ِٔ ُطَعِیٔب بِ ِٔ ثَابٕٔت َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِبُس اِْلَِعلَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ  َقا ِٔ أَبٔیطٔ َقا رٕو َع ُِ ٔٔ َع َعِبسٔ اہللٔ بِ

 ِِ ٍَ ُػ ًُِت زِٔزنٔی َؾَكا ٔ َؾُك ة ََ أَِجرُ َعََشَ ا َوَي َّ ِِ َیِو َِ ُػ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو ََ  َقا یِٔن َوَي ََ یَِو

ِِ ثَََلثََة أَیَّإّ َويَ  ٍَ ُػ ًُِت زِٔزنٔی َقا ا أَِجرُ تِٔشَعٕة ُق ََ  ٍَ ٕف َؾَكا َُُطِّ ٔ ََ ي ٔ ُت َذي ِ َْ ٍَ ثَابْٔت َؾَِذ أَْیٕة َقا َُ َ ََ أَِجرُ ث

سٕ  َُّ َُُح ٔ ًَِّؿُى ي ٔ َواي ِٔ اِْلَِجر َٔ ُِٓكُؽ  ٌٔ َویَ َُ  أَُراُظ إَّٔلَّ یَزَِزازُ فٔی اِيَع

اہلل نب رمعف ریض اہلل دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، امحد، زرکای نب ییحی، دبعاالیلع، امحد، اثتب، بیعش نب دبع

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اکی رفز رفزہ روھک دس رفز 

ےک رفزفں اک م وک ارج ےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک اس ںیم ااضہف رکںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف 

ح ےس ون دؿ ےک رفزفں اک ارج ےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک اس ںیم افر ااضہف رفامںیئ۔ رفز رفزہ رھک ول م وک اس رط

اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م نیت رفز اک رفزہ روھک م وک آھٹ رفزفں اک ارج ےلم اگ۔ رضحت اثتب 

رفامای ھجم وک ااسی وسحمس وہات ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت رطمػ ےس ہی دحثی لقن یک اوہنں ےن 

 ےہ سج دقر لمع ںیم ااضہف وہاگ ایس دقر ارج ںیم یمک فاعق وہیت اجےئ یگ۔

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، امحد، زرکای نب ییحی، دبعاالیلع، امحد، اثتب، بیعش نب دبعاہلل نب رمعف  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رہ  ےنیہ ںیم دس رفزے رےنھک اک ایبؿ



 

 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ  ےنیہ ںیم دس رفزے رےنھک اک ایبؿ

     308    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ابوثابت، ابوعباض، عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ َحُس بٔ عبیس، اسبان، َطف، حبیب :  راوی

 ِٔ ِٔ أَبٔی اِيَعبَّأض َع ٔٔ أَبٔی ثَابٕٔت َع ِٔ َحبٔیٔب بِ ٕف َع َطِّ َُ  ِٔ ِٔ أَِسَبإن َع ُٔ عُبَِیٕس َع ُس بِ َُّ َح َُ َعِبٔس اہللٔ  أَِخبََرَْا 

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا رٕو َقا ُِ ٔٔ َع ًُِت  بِ ََّٓضاَر ُق ُّ اي ٌَ َوَتُؼو ِی ًَّ ُّ اي ََ َتُكو َّ ًََػىٔی أَْ َُّط بَ َِ إْٔ ًَّ َوَس

ََ َعلَی َػوِ  ِٔ أَزُيُّ َّ اِْلَبََس َوَلٔه ِٔ َػا ََ  َّ ٍَ ََّل َػا ََ إَّٔلَّ اِيَدیَِر َقا ٔ ا أََرِزُت بَِٔذي ََ ٍَ اہللٔ  ٔ َیا َرُسو صِر ٔ ايسَّ ّ

ٔ قُ  ِضر ِٔ ايظَّ َٔ ِّی أُكٔیُل ثَََلثَُة أَیَّإّ  ٔن ًُِت إ َشَة أَیَّإّ ُق ُِ ِِ َخ ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أُكٔیُل أَِنثََر  ٔن ٍَ اہللٔ إ ًُِت َیا َرُسو

ًَِیطٔ ايشَّ  َّ َزاُوَز َع ِِ َػِو ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أُكٔیُل أَِنثََر  ٔن ًُِت إ ا َؾُك ِِ َعَِشّ ٍَ َؾُؼ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ َٕ أَِنثََر  ََلّ کَا

اَيُؼو َّ ا َوُيِؿٔطُ یَِو َّ  ُّ یَِو

دمحم نب دیبع، اابسط، رطمػ، بیبح نب اوباثتب، اوبابعس، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفامای ہک ںیم ےن انس ےہ ہک م امتؾ یہ رات ابعدت 

ہن یہ رفزہ ر ےتھ وہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی تین ںیم وغشمؽ رےتہ وہ افر رفزا

ہن یھت نکیل وثاب یک تین )رضفر( یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک سج صخش ےن ہشیمہ رفزہ 

ات وہں۔ رہ امہ ںیم نیت رفز رفزے راھک وت اس ےن درا ل رفزہ ںیہن راھک نکیل ںیم م وک ہشیمہ رفزے اک ارج التب

روھک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ھجم ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م رہ امہ ںیم اپچن دؿ رفزے روھک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ ہنیہم ںیم دس رفز رفزہ فملس ریم

روھک۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع 

ہیلع االسلؾ اک رفزہ روھک۔ فہ اکی رفز رفزہ ر ےتھ ےھت افر فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک )رہامہ ںیم( م رضحت داؤد 



 

 

 (اکی رفز فہ ااطفر رفامےت ےھت )ینعی رفزہ وھچ ڑےت ےھت۔

 دمحم نب دیبع، اابسط، رطمػ، بیبح نب اوباثتب، اوبابعس، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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علی بٔ ايحشین، اَیہ، طعبہ، حبیب، ابوعباض، اہٌ طاّ کا ایَ آزمی جوطاْع اور سرا تٗا،  :  راوی

 بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ عبساہلل

ثَىٔی أَبُو اِيَعبَّأض  ٍَ َحسَّ ِٔ َحبٔیٕب َقا ِٔ ُطِعَبَة َع ُة َع یَّ ََ ُ َٓا أ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيُحَشیِٔن َقا َٕ َرُجَّل  أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َوکَا

 ٍَ رٕو َقا ُِ ٔٔ َع ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َٕ َػُسوّقا َع ا َوکَا َٕ َطأْعّ ٔ َوکَا اّ ٌٔ ايظَّ ِٔ أَصِ َّی اہللُ  َٔ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو َقا

َِ َوَساَم اِيَحٔسیَث  ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

یلع نب انیسحل، اہیم، ہبعش، بیبح، اوبابعس، الہ اشؾ اک اکی آدیم وج اشرع افر اچس اھت، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل 

 ہنع اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

، اوبابعس، الہ اشؾ اک اکی آدیم وجاشرع افر اچس اھت، دبعاہلل نب رمعف یلع نب انیسحل، اہیم، ہبعش، بیبح :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رہ  ےنیہ ںیم دس رفزے رےنھک اک ایبؿ

     310    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، حبیب بٔ ابوثابت، ابوعباض، عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ ٍَ أَِخبََرنٔی َحبٔیُب بِ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث َٓا َخائْس َحسَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  أَبٔی ثَابٕٔت َقا

َّی  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو ٍَ َقا رٕو َقا ُِ ٔٔ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُث َع أْعُ یَُحسِّ ًَِیطٔ َسُِٔعُت أَبَا اِيَعبَّأض صَُو ايظَّ اہللُ َع

 َّ ٌَ َوإْٔ ِی ًَّ ُّ اي صَِر َوَتُكو ُّ ايسَّ ََ َتُؼو َّ رٕو إْٔ ُِ َٔ َع َِ َیا َعِبَس اہللٔ بِ ًَّ ِت اِيَعیُِن َوَس َُ ََ َصَح ٔ ًَِت َذي ََ إَٔذا َؾَع

 ٔ صِر ُّ ايسَّ ٔ َػِو ِضر ِٔ ايظَّ َٔ ٔ ثَََلثَُة أَیَّإّ  صِر ُّ ايسَّ َّ اِْلَبََس َػِو ِٔ َػا ََ  َّ َِّٓؿُص ََّل َػا ِّی َوَنٔؿَضِت َيُط اي ٔن ًُِت إ ًِّطٔ ُق ُ ک

َٕ َيُؼ  َّ َزاُوَز کَا ِِ َػِو ٍَ ُػ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ا َوََّل َيرٔفُّ إَٔذا ََّلقَیأُكٔیُل أَِنثََر  َّ ا َوُيِؿٔطُ یَِو َّ ُّ یَِو  و

، بیبح نب اوباثتب، اوبابعس، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

وہ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفامای ہک اے دبعاہلل م ہشیمہ رفزے ر ےتھ 

امتؾ رات م ابعدت ںیم وغشمؽ رےتہ وہ سج فتق م اس رطح ےس رکف ےگ وت اہمتری آھکن ادنر یہ یک رطػ 

وہاجںیئ یگ افر اہمتری تعیبط ںیم نکھت آاجےئ یگ ہک سج ےن ہشیمہ رفزہ راھک اس ےن رفزہ ںیہن راھک۔ رہ امہ ںیم 

رعض ایک ہک ریمے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ نیت رفزے راھک رکف ہی ہشیمہ رفزے ےک ربارب ےہ۔ ںیم ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی دؿ م رفزہ روھک افر اکی رفز ااطفر رکف۔ سج رطہقی ےس ہک داؤد 

 ہیلع االسلؾ ایک رکےت ےھت افر فہ اڑایئ ےس ںیہن اھبےتگ ےھت۔

، بیبح نب اوب :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اثتب، اوبابعس، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رہ  ےنیہ ںیم دس رفزے رےنھک اک ایبؿ

     311    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عُرو بٔ زیٓار، ابوعباض، عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أَب َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ی اِيَعبَّأض َع

 ٔٔ ِّی أُكٔیُل  َعِبٔس اہللٔ بِ ٔن ًُِت إ ٕ ُق َٕ فٔی َطِضر آ أِ اِيُُقِ َِ اَِقَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو ٍَ َقا رٕو َقا ُِ أَِنثَرَ  َع

ِٔ ايظَّ  َٔ ِِ ثَََلثََة أَیَّإّ  ٍَ ُػ َشٔة أَیَّإّ َوَقا ُِ ٍَ فٔی َخ َّی َقا ٍِ أَكًُُِب إَٔيِیطٔ َحً ِِ أََز ًَ ََ َؾ ٔ ِٔ َذي ِّی أُكٔیُل َٔ ٔن ًُِت إ ٔ ُق ِضر

 َّ ٌَّ َػِو َّ َوَج ٔلَی اہللٔ َعز ٔ إ َیاّ ِِ أََحبَّ ايؼِّ ٍَ ُػ َّی َقا ٍِ أَكًُُِب إَٔيِیطٔ َحً ِِ أََز ًَ َٔ َؾ ٔ ِٔ َذي َٔ ُّ أَِنثََر  َٕ َيُؼو َزاُوَز کَا

ا َّ ا َوُيِؿٔطُ یَِو َّ  َیِو

، رمعف نب دانیر، اوبابعس، دبعا

 

ی ة
ػ

 

ہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص دمحم نب اشبر، دمحم، ش

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفامای م رقآؿ رکمی اکی امہ ںیم ڑپوھ ںیم ےن رعض ایک ریمے ادنر اس ےس 

 زایدہ ڑپےنھ یک وقت ےہ رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی رعض رکات راہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م رقآؿ رکمی اپچن رفز ںیم ڑپوھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م رہامہ ںیم نیت 

رفزے روھک۔ ںیم ےن رعض ایک ریمے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ رھپ ںیم یہی رعض رکات راہ یتح ہک آپ 

دخافدن دقفس وک داؤد اک رفزہ دنسپدیہ ےہ فہ اکی رفز رفزہ ر ےتھ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امتؾ رفزفں ںیم 

 ےھت افر اکی رفز ااطفر رفامےت۔

، رمعف نب دانیر، اوبابعس، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رہ  ےنیہ ںیم دس رفزے رےنھک اک ایبؿ

     312    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، ابوعباض، عبساہلل بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُِ بِ  َّٕ أَبَا اِيَعبَّأض أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی ٔ ٍُ إ ُٔ ُجَریِٕخ َسُِٔعُت َعَلاّئ َيُكو ٍَ ابِ ٍَ َقا َٓا َححَّاْد َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا ُٔ اِيَحَش

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ًََؼ اي ٍَ بَ ٔٔ اِيَعأؾ َقا رٔو بِ ُِ َٔ َع َُّط َسَُٔع َعِبَس اہللٔ بِ أْعَ أَِخبََرُظ أَْ ِّ ايظَّ َِ أَن ًَّ ُّ  َوَس ی أَُػو

ُّ َوََّل ُتؿِ  ََ َتُؼو َّ ِِ أُِخبَرِ أَْ ٍَ أََي ا َيكَٔیطُ َقا ََّ ٔ ٌَ إَٔيِیطٔ َوإ ٌَ َؾأَِرَس ِی ًَّ ِّی اي َّ َوأَُػل ِو زُ ايؼَّ ٌَ أرَِسُ ِی ًَّ ِّی اي ٔطُ َوُتَؼل

ِِ َوأَ  ا َوُػ ََ َحوًّ ٔ ا َؤْلَصًِ ََ َحوًّ َِٓؿٔش ٔ ا َوي ََ َحوًّ ٔ َّٕ ئَعِيٓ ٔ ٌِ َؾإ ةٔ أَیَّإّ َؾََل َتِؿَع ٌِّ َعََشَ ُ ِٔ ک َٔ  ِِ ِِ َوُػ َ ٌِّ َوْ ِؾٔطِ َوَػ

ٍَ َوَنیِ  َّ َزاُوَز إّٔذا َقا ِِ ٔػَیا ٍَ ُػ ٍَ اہللٔ َقا ََ یَا َرُسو ٔ ِّی أَِقَوی ئَِذي ٔن ٍَ إ ََ أَِجرُ تِٔشَعٕة َقا ا َوَي َّ َٕ َیِو ـَ کَا

ا َّ ُّ یَِو َٕ َيُؼو ٍَ کَا ُّ َزاُوَز َیا َْٔيیَّ اہللٔ َقا ِٔ لٔی بَٔضَِذا یَا َْٔيیَّ اہللٔ  ٔػَیا ََ ٍَ َو ا َوََّل َيرٔفُّ إَٔذا ََّلقَی َقا َّ  َوُيِؿٔطُ َیِو

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اطعء، اوبابعس، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

فزہ راتھک وہں افر رات ںیم امنز ںیم وغشمؽ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک االطع  یل ہک ںیم ہشیمہ ر

راتہ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک بلط رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخد ھجم ےس الماقت 

 رفامیئ افر اراشد رفامای ھجم وک اس ابت اک ملع وہا ےہ ہک م رفزہ دار رےتہ وہ افر ااطفر ںیہن رکےت )ینعی م لقتسم

رفزے یہ رفزے ر ےتھ رےتہ وہ افر امتؾ رات امنز ںیم وغشمؽ رےتہ وہ۔ م اس رطح ےس ہن رکف ویکہکن اہمتری 

آوھکنں اک یھب قح ےہ افر اہمترے سفن اک یھب اکی قح ےہ افر م رپ اہمتری ویبی اک یھب اکی ہصح )افر قح( ےہ 

اقبای ون رفزفں اک یھب ارج ےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ  م رفزہ روھک افر ااطفر رکف ینعی )رفزہ وھچ ڑ دف( افر م وک

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

۔ ای روسؽ اہلل ہک م رضحت داد ہیلع االسلؾ اک رفزہ رھک ول۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اؿ اک رفزہ سک مسق اک وہا رکات اھت

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای فہ اکی دؿ وت رفزہ ر ےتھ ےھت افر اکی رفز 

رفزہ ااطفر رفامےت )ینعی وھچ ڑ دےتی( افر سج فتق گنج ںیم اقمہلب وہات وت آپ راہ رفار اایتخر ہن رکےت۔ ںیم ےن 



 

 

  ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔رعض ایک ہک وکؿ صخش ہی رک  اتک

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اطعء، اوبابعس، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احدثیرہ امہ اپچن رفزے رےنھک ےس قلعتم ا

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ اپچن رفزے رےنھک ےس قلعتم ااحدثی

     313    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، وہب بٔ بكیة، خايس، خايس، ابوقَلبة، ابوًَیح، عبساہلل بٔ عُرو :  راوی

 َ ُٔ َیِحٌ یَّاُئ بِ ٔ َْ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َز اُئ َع ِٔ َخائٕس َوصَُو اِيَحِذَّ ٍَ أََِْبأََْا َخائْس َع َة َقا ُٔ َبكٔیَّ َٓا َوصُِب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ی َقا

 ٍَ َّٕ َرُسو َث أَ رٕو َؾَحسَّ ُِ ٔٔ َع ََ َزیِٕس َعلَی َعِبسٔ اہللٔ بِ َع أَبٔی ََ ًُِت  ٍَ َزَخ ًٔیٔح َقا َُ ِٔ أَبٔی اِي َّی قََٔلبََة َع اہللٔ َػل

ًَ اہللُ ـْ َؾَح ٕ َربَِعّة َحِظُوَصا ئی ٌَ َعلَیَّ َؾأَِيَكِیُت َيُط ؤَساَزَة أََزّ َ َيُط َػِومٔی َؾَسَخ ْٔ َِ ذُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َص َعلَی  َع

 ًِ ٕ ثَََلثَُة أَیَّإّ ُق ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  ََ ا یَهِٔؿی ََ ٍَ أَ َٓطُ َقا ٍَ اہللٔ اِْلَِرٔق َوَػاَرِت اِيؤَساَزةُ ؾامَٔی بَِیىٔی َوبَِي ُت یَا َرُسو

ٍَ اہللٔ قَ  ًُِت یَا َرُسو ٍَ تِٔشّعا ُق ٍَ اہللٔ َقا ًُِت یَا َرُسو ٍَ َسِبّعا ُق ٍَ اہللٔ َقا ًُِت یَا َرُسو ّشا ُق ُِ ٍَ َخ ٍَ إِٔحَسی َقا ا

َِ ََّل َػوِ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ٍَ اہللٔ َؾَكا ًُِت یَا َرُسو َة ُق ُّ َعَِشَ ٔ ٔػَیا صِر َّ َؾِوَم َػِؤّ َزاُوَز َطِطَ ايسَّ

 ٕ  َیِوّٕ َوؾِٔطُ یَِوّ

، اوبحیلم، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

ة
ب 
، اخدل، اخدل، اوبالق

 

 قی ة
زرکای نب ییحی، فبہ نب ث

 فملس فیرفی الےئ ںیم ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ریمے رفزفں اک ذترکہ وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ڑمچے اک انب وہا اکی ہیکت اھچبای ہک سج ےک ادنر وجھکرفں یک اھچؽ رھبی 



 

 

وہیئ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ز نی رپ فیرفی رفام وہےئ افر ریمے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک م وک رہ امہ ںیم نیت رفزے رانھک اکیف ںیہن درنایؿ ہیکت احلئ وہایگ۔ 

ںیہ؟ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن۔ ںیم ےن رعض یک ای روسؽ 

رفامای است۔ رھپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ون۔ رھپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس! فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایگرہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رضحت داؤد ہیلع االسلؾ ےک رفزہ ےس ڑبھ رک وکیئ دفرسا رفزہ ںیہن ےہ فہ 

 آدےھ زامہن ںیم رفزہ ر ےتھ ےھت افر اس رطہقی ےس ہک اکی رفز رفزہ ر ےتھ افر اکی رفز ااطفر رفامےت۔

، اخدل، :  رافی

 

 قی ة
، اوبحیلم، دبعاہلل نب رمعف زرکای نب ییحی، فبہ نب ث

 

ة
ب 
 اخدل، اوبالق

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

  

 رہ امہ اچر رفزے رانھک

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ اچر رفزے رانھک

     314    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد بٔ َحُس، طعبة، زیاز بٔ ؾیاق، عیاق، عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ زَٔیازٔ بِ ثَىٔی ُطِعَبُة َع ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َححَّاُد بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا ُٔ اِيَحَش ُِ بِ ٍَ أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی َؾیَّإق َقا

ِٔ ايظَّ َسُِٔعُت أَ  َٔ  ِِ َِ ُػ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو رٕو َقا ُِ ُٔ َع ٍَ َعِبُس اہللٔ بِ ٍَ َقا ٔ بَا عَٔیإق َقا ِضر

ا بَقٔیَ  ََ ََ أَِجرُ  یِٔن َوَي ََ ِِ َیِو ٍَ َؾُؼ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أُكٔیُل أَِنثََر  ٔن ًُِت إ ا بَقَٔی ُق ََ ََ أَِجرُ  ا َوَي َّ ِّی أُكٔیُل  َیِو ٔن ًُِت إ ُق

 ٍَ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أُكٔیُل أَِنثََر  ٔن ًُِت إ ا بَقَٔی ُق ََ ََ أَِجرُ  ٕ َوَي ِِ ثَََلثََة أَیَّاّ ٍَ َؾُؼ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ِِ أَِرَبَعَة أَِنثََر   ُػ



 

 

ٍَ َرُسو ََ َؾَكا ٔ ِٔ َذي َٔ ِّی أُكٔیُل أَِنثََر  ٔن ًُِت إ ا بَقَٔی ُق ََ ََ أَِجرُ  ٕ َوَي ٌُ أَیَّاّ ـَ َِ أَِؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل

ا َّ ا َوُيِؿٔطُ یَِو َّ ُّ َیِو َٕ َيُؼو ُّ َزاُوَز کَا ِؤّ َػِو  ايؼَّ

، زاید نب ایفض، ایعض، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ی ة
ػ

 

اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، ش

ھجم ےس اراشد رفامای ہک م رہامہ ںیم م اکی رفزہ راھک رکف افر م وک ابیق ون دؿ  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اک ارج ےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے ادنر اس  رفامای م دف رفز رفزہ رھک ول افر م وک ابیق اایؾ ےک رفزے اک ارج لم اجےئ اگ۔

ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ امہ نیت رفز رفزہ رھک ول افر م وک ابیق دؿ ےک 

رفزے اک ارج ےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فز رفزے رھک ول افر م وک ابیق دؿ ےک رفزے اک وثاب لم اجےئ اگ۔ ںیم ےس رعض ایک ہک ےن رفامای ہک م اچر ر

ریمے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک امتؾ 

ےھت افر اکی رفز ااطفر  رفزفں ںیم بس ےس رتہب رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ ےہ فہ اکی رفز رفزہ ر ےتھ

 (رفامےت )ینعی رفزہ وھچ ڑےت

، زاید نب ایفض، ایعض، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، ش

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

  

 قلعتم ااحدثی رشہفیرہ امہ نیت رفزے رےنھک ےک 

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ نیت رفزے رےنھک ےک قلعتم ااحدثی رشہفی

     315    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، َحُس بٔ ابوُحًَة، علاء بٔ يشار، ابوذر رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

ِٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ  ٔٔ َيَشإر َع ِٔ َعَلأئ بِ ًََة َع ََ ُٔ أَبٔی َُحِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر بِ

 َ ِٕ َطاَئ اہللُ َتَعال ٔ َّٔ إ َِ بَٔثََلثَٕة ََّل أََزعُُض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ أَِوَػانٔی َحبٔیٔيی َػل أَِوَػانٔی  ی أَبَّساأَبٔی َذٓرٕ َقا

 ٕ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ َِّٓؤّ َوبٔٔؼَیأّ ثَََلثَٔة أَیَّإّ  ٌَ اي ٔ َقِب َهی َوبٔاِيَوِتر ُـّ  بَٔؼََلةٔ اي

، اطعء نب اسیر، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک ریمے بوبحب 

 

یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم نب اوبرحملة

 یتم افر رتمح انزؽ رفامےئ( اوہنں ےن ھجم وک نیت ابت یک فتیص ایہل ےن فتیص رفامیئ )دخافدندقفس اؿ رپ الس

 رفامیئ اکی وت امنز اچتش یک افر وسےن ےس لبق امنز فرت ادا رکےن یک افر رسیتے رہ امہ ںیم نیت رفز رفزہ رےنھک یک۔

، اطعء نب اسیر، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم نب اوبرحملة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ نیت رفزے رےنھک ےک قلعتم ااحدثی رشہفی

     316    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 س سے، ابوحُزة، عاػِ، اسوز بٔ ہَلٍ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ علی بٔ حشٔ، وہ اپٓے واي :  راوی

 َ ِٔ اِْل ِٕ َع ِٔ َعأػ زََة َع ُِ ٍَ أََِْبأََْا أَبُو َح ٍَ َسُِٔعُت أَبٔی َقا ٔٔ َقا ٔٔ اِيَحَش ُٔ َعلٔیِّ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍٕ أَِخبََرَْا  ٔٔ صََٔل ٔ بِ ِسَوز

ٍُ اہللٔ  َرنٔی َرُسو ََ ٍَ أَ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا َُُعةٔ  َع َّ اِيُح ٌٔ َیِو ٕ َواِيُػِش ٕ َعلَی ؤِتر َِٓوّ ٔ َِ بَٔثََلٕث ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

 ٕ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  َوَػِؤّ ثَََلثَةٔ أَیَّإّ 

دمحم نب یلع نب نسح، فہ اےنپ فادل ےس، اوبزمحة، اعمص، اوسد نب الہؽ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک نیت ابوتں اک مکح رفامای اکی وت وسےن ےس لبق امنز فرت اک افر رضحت روس

 دفرسے ہعمج ےک رفز لسغ رکےن اک افر رسیتے رہ امہ ںیم نیت دؿ رفزے رےنھک اک۔



 

 

 ریض اہلل ہنعدمحم نب یلع نب نسح، فہ اےنپ فادل ےس، اوبزمحة، اعمص، اوسد نب الہؽ، اوبرہریہ  :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ نیت رفزے رےنھک ےک قلعتم ااحدثی رشہفی

     317    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی، ابو کاٌَ، ابوعواْة، عاػِ بٔ بہسية، رجٌ، اسوز بٔ ہَلٍ، ابوہریرہ رضی اہلل زْیا بٔ  :  راوی

 عٓہ

ٔٔ بَِضَسيَ  ِٔ بِ ِٔ َعأػ َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا َٔ َٓا أَبُو کَا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ ٌٕ أَِخبََرَْا َز ِٔ َرُج َة َع

 ِٔ ٍٕ َع ٔٔ صََٔل ِٔ اِْلَِسَوزٔ بِ ِٕ ََّل  َع َهی َوأَ ُـّ َِ بٔرَِنَعًَِی اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرنٔی َرُسو ََ ٍَ أَ أَبٔی صَُریَِرَة َقا

 ٕ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ ٕ َؤػَیأّ ثَََلثَٔة أَیَّإّ  َّ إَّٔلَّ َعلَی ؤِتر  أََْا

، رلج، اوسد نب 

 

، اعمص نب دہبلة

 

ة

 

الہؽ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زرکای نب ییحی، اوب اکلم، اوبوعاب

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک دف رتعک امنز اچتش ادا رکےن اک مکح رفامای افر ریغب فرت یک امنز 

 ڑپےنھ ہن وسےن اک افر رہ امہ ںیم نیت رفزے رےنھک اک۔

، اعمص نب  :  رافی

 

ة

 

، رلج، اوسد نب الہؽ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعزرکای نب ییحی، اوب اکلم، اوبوعاب

 

 دہبلة

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ نیت رفزے رےنھک ےک قلعتم ااحدثی رشہفی



 

 

     318    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، ابو نرض، ابوَعاویہ، عاػِ، اسوز بٔ ہَلٍ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ٔ بِ ِٔ اِْلَِسَوز ِٕ َع ِٔ َعأػ َعاؤیََة َع َُ َٓا أَبُو  َ ث َّٓرِضٔ َحسَّ َٓا أَبُو اي َ ث ُٔ َراؾٕٔع َحسَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا  ٍٕ َع صََٔل

ٌٔ یَوِ  صَُریَِرةَ  ٕ َواِيُػِش ٕ َعلَی َوِتر َِٓوّ ٔ َِ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرنٔی َرُسو ََ َ ٍَ أ ِٓطُ َقا َُُعةٔ َرضَٔی اہللُ َع َّ اِيُح

 ٕ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  َؤػَیأّ ثَََلثَٔة أَیَّإّ 

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ  دمحم نب راعف، اوب رضن، اوباعمفہی، اعمص، اوسد نب الہؽ، اوبرہریہ ریض

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک امنز فرت ادا رکےن ےک دعب وسےن اک مکح رفامای افر ہعمج ےک دؿ لسغ رکےن اک 

 افر رہ امہ ںیم نیت رفزے رےنھک اک۔

  ہنعدمحم نب راعف، اوب رضن، اوباعمفہی، اعمص، اوسد نب الہؽ، اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

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

  

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی ںیم رضحت امثعؿ رپ االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی ںیم رضحت امثعؿ رپ االتخػ

     319    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زْیا بٔ یحٌی، عبساَّلعلی، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، ابوعثُإ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ثَابٕٔت عَ  َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِبُس اِْلَِعلَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یَِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ َٕ أَِخبََرَْا َز ا َُ  ِٔ أَبٔی عُِث

ٔ َوثَََلثَُة  بِر ٍُ َطِضرُ ايؼَّ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا ٕ أَ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  ٕ أَیَّاّ



 

 

 ٔ صِر ُّ ايسَّ  َػِو

 ےہ ہک ںیم ےن زرکای نب ییحی، دبعاالیلع، امحد نب ہملس، اثتب، اوبامثعؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک امہ راضمؿ اابملرک 

 ںیم افر رہ امہ ںیم نیت رفز رفزے رانھک ہشیمہ رفزے رےنھک ےک ربارب ےہ۔

 ریہ ریض اہلل ہنعزرکای نب ییحی، دبعاالیلع، امحد نب ہملس، اثتب، اوبامثعؿ، اوبرہ :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی ںیم رضحت امثعؿ رپ االتخػ

     320    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 لی بٔ حشٔ، عبسايرحیِ، ابٔ سًامیٕ، عاػِ احوٍ، ابوعثُإ، ابوذر رضی اہلل عٓہع :  راوی

 َ ِٕ اِْل ِٔ َعأػ َٕ َع امِیَ ًَ ُٔ ُس ِٔ َوصَُو ابِ ِٔ َعِبٔس ايرَّحٔی نٔیُّ بٔاِلهُوَؾٔة َع ٔٔ ايَلَّ ُٔ اِيَحَش ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ٍٔ َع ِحَو

 ٍَ ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا َٕ َع ا َُ ٔ َؾَكِس  عُِث ِضر ِٔ ايظَّ َٔ  ٕ َّ ثَََلثََة أَیَّاّ ِٔ َػا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُسو

َثائَضا َِ ًَطُ َعَِشُ أَ َٓٔة َؾ ِٔ َجاَئ بٔاِيَحَش ََ ٍَ َػَسَم اہللُ فٔی نَٔتابٔطٔ  َِّ َقا ُ ًَّطُ ث ُ صَِر ک َّ ايسَّ  َػا

مص اوحؽ، اوبامثعؿ، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع نب نسح، دبعارلمیح، انب امیلسؿ، اع

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ہنیہم ںیم نیت رفزے رےھک رھپ ایبؿ ایک ہک دخافدن 

 دقفس ےن رقآؿ ںیم چس اراشد رفامای وج وکیئ اکی کین لمع رکے وت اس صخش وک دس انگ ارج ےلم اگ۔

 یلع نب نسح، دبعارلمیح، انب امیلسؿ، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی ںیم رضحت امثعؿ رپ االتخػ

     321    حسیث                               س زوّجً  :  جًس

 َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساہلل، عاػِ، ابوعثُإ، ابوذر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ ِٔ أَبٔی عُِث ِٕ َع ِٔ َعأػ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ُٕ َقا ٍَ أََِْبأََْا حٔبَّا ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٕ َع ٍَ  ا ٌٕ َقا َرُج

 ٕ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ َّ ثَََلثََة أَیَّإّ  ِٔ َػا ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُّ أَبُو َذٓرٕ َسُِٔعُت َرُسو َِّ َػِو  َؾَكِس َت

 ِْ ََّ َعأػ ٔ َط ِضر ُّ ايظَّ ُط َػِو ًَ ٔ أَِو َؾ ِضر  ايظَّ

ؿ، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب احم، ةحؿ، دبع اہلل، اعمص، اوبامثع

ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وج صخش ہنیہم ںیم نیت رفزے رےھک وت اس وک 

 وپرے امہ ےک رفزفں اک وثاب ےہ۔

 اہلل ہنعدمحم نب احم، ةحؿ، دبعاہلل، اعمص، اوبامثعؿ، اوبذر ریض  :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی ںیم رضحت امثعؿ رپ االتخػ

     322    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، یزیس بٔ ابوحبیب، سعیس بٔ ابوہٓس، َطف، عثُإ بٔ ابوعاؾ رضی اہلل عٓہقتيبہ، يیث :  راوی

َطِّ  َُ  َّٕ َ ِٕٓس أ ٔ ٔٔ أَبٔی ص ِٔ َسٔعیسٔ بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ِٔ َیزٔیَس بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َّٕ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ثَُط أَ ّؾا َحسَّ



 

 

ٍَ َسُٔ  َٔ أَبٔی اِيَعأؾ َقا َٕ بِ ا َُ ْٔ ثَََلثَُة أَیَّإّ عُِث ّْ َحَش ٍُ ٔػَیا َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِعُت َرُسو

 ٔ ِضر ِٔ ايظَّ َٔ 

ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، دیعس نب اوبدنہ، رطمػ، امثعؿ نب اوباعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک اےھچ رفزے رہ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 امہ ںیم نیت دؿ رفزے رانھک ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، دیعس نب اوبدنہ، رطمػ، امثعؿ نب اوباعص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی ںیم رضحت امثعؿ رپ االتخػ

     323    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْیا بٔ یحٌی، ابوَؼعب، َػیرہ بٔ عبسايرحُٔ، عبساہلل بٔ سعیس بٔ ابو ہٓس، َحُس بٔ  :  راوی

 ٓس، عثُإ بٔ ابوايعاؾ رضی اہلل عٓہاسحام، سعیس بٔ ابوہ

ِٔ َعِبٔس اہللٔ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ػٔیَرَة بِ َُ  ِٔ ِؼَعٕب َع َُ ٍَ أََِْبأََْا أَبُو  ُٔ یَِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ ٔٔ أَِخبََرَْا َز ٔٔ َسٔعیٔس بِ  بِ

ِٕٓس قَ  ٔ ٔٔ أَبٔی ص ِٔ َسٔعیسٔ بِ ٔٔ إِٔسَحَل َع سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ِٕٓس َع ٔ ٌْ أَبٔی ص رَِس َُ ُٔ أَبٔی اِيَعأؾ َِْحَوُظ  ُٕ بِ ا َُ ٍَ عُِث  ا

زرکای نب ییحی، اوببعصم، ریغمہ نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب دیعس نب اوب دنہ، دمحم نب ااحسؼ، دیعس نب اوبدنہ، امثعؿ 

 نب اوبااعلص ریض اہلل ہنع اس اک ومضمؿ اسہقب رفاتی اسیج ےہ۔

نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب دیعس نب اوب دنہ، دمحم نب ااحسؼ، دیعس نب  زرکای نب ییحی، اوببعصم، ریغمہ :  رافی

 اوبدنہ، امثعؿ نب اوبااعلص ریض اہلل ہنع



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امثعؿ رپ االتخػرضحت اوبرہریہ یک دحثی ںیم رضحت 

     324    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوسـ بٔ سعیس، ححاد، رشیَ، ُح بٔ ػیاح، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َسُِٔع  ٔٔ َػیَّإح َقا ِٔ اِيَُّحِّ بِ َٕ َع ی ِٔ رَشٔ َٓا َححَّاْد َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ـُ بِ ٍُ أَِخبََرَْا یُوُس َر َيُكو َُ َٔ عُ ُت ابِ

 ٕ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ ُّ ثَََلثََة أَیَّإّ  َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٕ اي  کَا

ویفس نب دیعس، اجحج، رشکی، رح نب ایصح، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

  رکےت ےھت۔اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم نیت رفزے راھک

 ویفس نب دیعس، اجحج، رشکی، رح نب ایصح، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رہ امہ ںیم نیت رفزے سک رطہقی ےس رےھک اجںیئ؟

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  رفزے سک رطہقی ےس رےھک اجںیئ؟رہ امہ ںیم نیت

     325    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشٔ بٔ َحُس زعرفانی، سعیس بٔ سًامیٕ، رشیَ، ُح بٔ ػیاح، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

َٓا َسٔعیُس  َ ث ٍَ َحسَّ انٔیُّ َقا ٕس ايزَِّعرَفَ َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ بِ ِٔ  أَِخبََرَْا اِيَحَش ٔٔ َػیَّإح َع ِٔ اِيَُّحِّ بِ َٕ َع ی ِٔ رَشٔ َٕ َع امِیَ ًَ ُٔ ُس بِ

 َّ ٕ یَِو ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ ُّ ثَََلثََة أَیَّإّ  َٕ َيُؼو َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ٍٔ ابِ ِٔ أَوَّ َٔ َٓیِٔن  ِ  أَّلث

ٔ َواِيَدُٔیٔص ائَِّذی یًَٔیطٔ  ِضر َِّ اِيَدُٔیٔص ائَِّذی َیًٔیطٔ  ايظَّ ُ  ث

نسح نب دمحم زرفعاین، دیعس نب امیلسؿ، رشکی، رح نب ایصح، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم نیت رفزے ر ےتھ ےھت اکی وت ےلہپ ریپ وک افر دفرسا اس ےک دعب یک 

 اس ےک دعب یک رعمجات وک۔رعمجات وک افر رسیتا 

 نسح نب دمحم زرفعاین، دیعس نب امیلسؿ، رشکی، رح نب ایصح، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس رےھک اجںیئ؟ سک رطہقی رہ امہ ںیم نیت رفزے

     326    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َحُس بٔ علی، خًـ بٔ تُیِ، زہیر، ُح بٔ ػیاح، ہٓیسة خزاعی رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ُزصَ  ِٕ َع ُٔ َتُٔی ـُ بِ ًَ َٓا َخ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعلٓٔیٕ َقا ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٍَ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ أح َقا یَّ ٔٔ ايؼَّ ِٔ اِيَُّحِّ بِ ٕ َع یِر

َّی اہللُ عَ  ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍُ کَا َٔٓٔیَن َسُِٔعُتَضا َتُكو ُُِؤ ِّّ اِي ُ ًُِت َعلَی أ ٍَ َزَخ َِٓیَسَة اِيُدزَاعٔیَّ َقا َِ صُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

َٓیِٔن  ِ ٍَ اث ٕ ثَََلثََة أَیَّإّ أَوَّ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  ُّ َِّ اِيَدُٔیَص ائَِّذی َیًٔیطٔ  َيُؼو ُ َِّ اِيَدُٔیَص ث ُ ٔ ث ِضر ِٔ ايظَّ َٔ 

  ة عاایع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اؾ 

 

 
یلع نب دمحم نب یلع، فلخ نب میمت، زریہ، رح نب ایصح، ہ

ھا  یک دختم ںیم احرض وہا فہ رفامیت ںیھت ہک رضحت روسؽ رکمی

 

عی

 یلص اہلل اوملنینم )رضحت ہصفح( ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم نیت رفزے راھک رکےت ےھت۔ اکی وت ےلہپ ریپ وک افر دفرسے رعمجات وک رھپ اکی دفرسی 



 

 

 رعمجات وک۔

  ة عاایع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 
 یلع نب دمحم نب یلع، فلخ نب میمت، زریہ، رح نب ایصح، ہ

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ ںیم نیت رفزے سک رطہقی ےس رےھک اجںیئ؟

     327    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اح، ہٓیس ة بٔ ابوبْک بٔ ابونرضٍ ابونرض، ابواسحل اطحعی، عُرو بٔ قیص، ََلعی، ُح بٔ ػی :  راوی

 خايس خزاعی، حؿؼہ رضی اہلل عٓہا

َٓا أَبُو إِٔسَحَل اِْلَِطَحعٔیُّ  َ ث ٍَ َحسَّ َّٓرِضٔ َقا ثَىٔی أَبُو اي ٍَ َحسَّ َّٓرِضٔ َقا ُٔ أَبٔی اي ٔٔ  أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُنوفٔیٌّ َع

ِٔ صُ  أح َع یَّ ٔٔ ايؼَّ ِٔ اِيَُّحِّ بِ ََُُلئٔیِّ َع ِٔ َقِیٕص اِي ِِ َیهُ ِٔ َحِؿَؼَة َقاَيِت أَِربَْع َي ٔٔ َخائٕس اِيُدزَاعٔیِّ َع َِٓیَسَة بِ

ٌِّ َطضِ  ُ ِٔ ک َٔ  ٕ َّ َعاُطوَراَئ َواِيَعَِشَ َوثَََلثََة أَیَّاّ َِ ٔػَیا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َّٔ اي ٕ َوَرِنَعَتیِٔن یََسعُُض ر

 ٔ ٌَ اِيَػَساة  َقِب

  ة نب اخدل عاایع، ہصفح ریض اوبرکب نب اوبرضن

 

 
ؽ اوبرضن، اوب ااحسؼ ا،یعج، رمعف نب سیق، المیع، رح نب ایصح، ہ

اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک اعوشرہ ےک رفزے وک ںیہن وھچ ڑےت 

فزفں وک افر وچےھت رجف ےس لبق یک دف ےھت افر دفرسے امہ ذی اہجحل ےک دس رفزفں وک افر رسیتے رہ امہ ےک نیت ر

 رتعک وک ںیہن وھچ ڑا رکےت ےھت۔

   ة نب اخدل عاایع، ہصفح  :  رافی

 

 
اوبرکب نب اوبرضنؽ اوبرضن، اوباقحس ا،یعج، رمعف نب سیق، المیع، رح نب ایصح، ہ

 ریض اہلل اہنع



 

 

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ ںیم نیت رفزے سک رطہقی ےس رےھک اجںیئ؟

     328    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ یحٌی، ابونعیِ، ابوعواْة، ُح بٔ ػیاح، ہٓیسة بٔ خايس :  راوی

ُٔ َیِحٌَی ُس بِ َُ ٔٔ َخائٕس  أَِخبََرنٔی أَِح َِٓیَسَة بِ ِٔ صُ یَّأح َع ٔٔ ايؼَّ ِٔ اِيَُّحِّ بِ َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ِٔ أَبٔی نَُعِی َع

 ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ َبِعٔف أَِزَوأد اي َرأَتٔطٔ َع َِ ِٔ ا َ َع َِ ک ًَّ َٕ ِیطٔ َوَس ا

ضِ  ِٔ ايظَّ َٔ َٓیِٔن  ِ ٍَ اث ٕ أَوَّ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  ٕ َّ َعاُطوَراَئ َوثَََلثََة أَیَّاّ ٔة َویَِو ِٔ ذٔی اِئححَّ َٔ ُّ تِٔشّعا  ٔ َيُؼو ر

 َوَخُٔیَشیِٔن 

  ة نب اخدل، رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی 

 

 
، رح نب ایصح، ہ

 

ة

 

ادمح نب ییحی، اوبمیعن، اوبوعاب

 رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ ذفاہجحل ںیم ون رفزے ر ےتھ ےھت )ینعی  مک اترخی ےس زفہج

ےل رک ون اترخی کت( افر اعوشرہ ےک رفز ینعی افںی رحمؾ وک رفزہ ر ےتھ ےھت افر رہ امہ ںیم نیت رفزے ر ےتھ ےھت 

 اکی ریپ اک رفزہ افر دف رعمجات اک رفزہ۔

  ة نب اخدلادمح :  رافی

 

 
، رح نب ایصح، ہ

 

ة

 

  نب ییحی، اوبمیعن، اوبوعاب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ ںیم نیت رفزے سک رطہقی ےس رےھک اجںیئ؟



 

 

     329    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عثُإ بٔ ابوػؿوإ ثكفی، عبسايرحُٔ، ابوعواْة، ُح بٔ ػیاح، ہٓیسة بٔ خايس رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

َٓا أَ  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ َكفٔیُّ َقا َٕ ايثَّ ٔٔ أَبٔی َػِؿَوا َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  بُوأَِخبََرَْا  َعَواََْة َع

ًَیِ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ َبِعٔف أَِزَوأد اي َرأَتٔطٔ َع َِ ِٔ ا ٔٔ َخائٕس َع َِٓیَسَة بِ ِٔ صُ یَّأح َع ٔٔ ايؼَّ َِ َقاَيِت اِيَُّحِّ بِ ًَّ طٔ َوَس

 ِٔ َٔ ُّ اِيَعَِشَ َوثَََلثََة أَیَّإّ  َِ َيُؼو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٕ اي َٓیِٔن َواِيَدُٔیَص  کَا ِ ٕ أَّلث ٌِّ َطِضر ُ  ک

  ة نب اخدل ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ 

 

 
، رح نب ایصح، ہ

 

ة

 

دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث، دبعارلنمح، اوبوعاب

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ ذفاہجحل ےک دس 

 رفزہ ر ےتھ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم نیت دؿ اکی ریپ افر دف دف رعمجات اک رفزہ دونں ںیم

 ر ےتھ ےھت۔

  ة نب اخدل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 
، رح نب ایصح، ہ

 

ة

 

 دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث، دبعارلنمح، اوبوعاب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ ںیم نیت رفزے سک رطہقی ےس رےھک اجںیئ؟

     330    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اَہ، اّ سًُہ ابراہیِ بٔ سعیس جوہری، َحُس بٔ ؾـیٌ، حشٔ بٔ عبیساہلل، ہٓیسة خزاعی،  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ٔٔ عُبَِیٔس اہللٔ ٔٔ بِ ِٔ اِيَحَش ٌٕ َع ِی ـَ ُٔ ُؾ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس اِيَحِوَصرٔیُّ َقا ُِ بِ ِٔ أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی  َع



 

 

َّی ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو َة َقاَيِت کَا َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ طٔ َع َِّ ُ ِٔ أ َِٓیَسَة اِيُدزَاعٔیِّ َع رُ بٔٔؼَیأّ ثَََلثَةٔ  صُ َُ ِ َِ َیأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

َٓیِٔن  ِ َٓیِٔن َوأَّلث ِ ٍٔ َخُٔیٕص َوأَّلث  أَیَّإّ أَوَّ

  ة عاایع، اہم، اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 

 
اربامیہ نب دیعس وجرہی، دمحم نب لیضف، نسح نب دیبع اہلل، ہ

ملس نیت دؿ رفزہ رےنھک اک مکح رفامےت اکی وت ون دنچی رعمجات وک افر ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 دفرسے ریپ وک رسیتے اس ےک دعب فاےل ریپ وک۔

  ة عاایع، اہم، :  رافی

 

 
 اؾ ہملس ریض اہلل ہنع اربامیہ نب دیعس وجرہی، دمحم نب لیضف، نسح نب دیبعاہلل، ہ

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ امہ ںیم نیت رفزے سک رطہقی ےس رےھک اجںیئ؟

     331    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َدًس بٔ حشٔ، عبیساہلل، زیس بٔ ابواْیشة، ابواسحام، جریر بٔ عبساہلل :  راوی

ِٔ أَِخ  ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٔٔ أَبٔی أَُِْیَشَة َع ِٔ َزیِٔس بِ َٓا عُبَِیُس اہللٔ َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا ُٔ اِيَحَش ًَُس بِ ِد ََ ٔٔ بََرَْا  ٔ بِ َجرٔیر

ٕ ٔػ  ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ  ٕ ُّ ثَََلثَةٔ أَیَّاّ ٍَ ٔػَیا َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ُّ َعِبٔس اہللٔ َع ٔ َوأَیَّا صِر ُّ ايسَّ َیا

ةَ  َص َعَِشَ ُِ َة َوَخ َة َوأَِربََع َعَِشَ  اِيبٔیٔف َػبٔیَحَة ثَََلَث َعَِشَ

، اوبااحسؼ، رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

 شة
ت

 

دلخم نب نسح، دیبع اہلل، زدی نب اوباب

رفز رفزے رھک انیل ہشیمہ رفزہ ےک رےنھک ےک ربارب ےہ افر اایؾ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رہ امہ ںیم نیت 

فںی کت ںیہ اؿ وک اایؾ ضیب اس فہج ےس ےتہک ںیہ ہک اؿ یک رات  84فںی 4 7فںی رات یک رجف ےس 46ضیب )ینعی 

 اچدن یک رفینش رفنش افر اصػ ولعمؾ وہیت ےہ۔



 

 

، اوبااحسؼ، :  رافی

 

 شة
ت

 

 رجری نب دبعاہلل دلخم نب نسح، دیبعاہلل، زدی نب اوباب

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

  

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

     332    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َعُر، حبإ، ابوعواْة، عبسايًَُ بٔ عُیر، َوسٰی بٔ كًحہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ ٔٔ عُ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا َحبَّا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ر َُ ِع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِ أَِخبََرَْا  وَسی ی َُ  ِٔ ٕ َع ر

 َ َِ بٔأَِرْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ابٔیٌّ إ ٍَ َجاَئ أَِْعَ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ًَِحَة َع َ ٔٔ ك ٕب َقِس َطَواصَا بِ

 ِ ِِ َیأ ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََ َرُسو َش َِ َ ََ َؾَوَؿَعَضا بَیَِن یََسیِطٔ َؾأ َش َِ ِٕ َیأِکًُُوا َوأَ َّ أَ َر اِيَكِو ََ ٌِ َوأَ ُ ک

 َ ِْ ث ٔ ِّی َػائ ٔن ٍَ إ ٌَ َقا ُ ِٕ َتأِک ََ أَ َُٓع ُِ ا َی ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ َيطُ اي ابٔیُّ َؾَكا ٔ اِْلَِْعَ ِضر ِٔ ايظَّ َٔ ََلثََة أَیَّإّ 

ِِ اِيُػرَّ  ا َؾُؼ ُّ ٔ َِٓت َػائ ِٕ ُن ٔ ٍَ إ  َقا

، دبعاکلمل نب ریمع، ومٰیس نب ہحلط، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دمحم

 

ة

 

 نب رمعم، ةحؿ، اوبوعاب

داہییت ابدنشہ اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن اکی رخوگش وھبؿ رک اکپای 

 اسےنم شیپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اس ےن فہ انھب وہا رخوگش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

اھکےن ےس رک ےئگ افر رخوگش ںیہن اھکای نکیل ولوگں وک مکح رفامای وت اوہنں ےن اھکایل افر فہ اگؤں فاال یھب اھکےن 

ںیم  ےس ابز راہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م سک فہج ےس ںیہن اھکےت وہ؟ اس ےن رعض ایک ہک

رہ امہ ںیم نیت رفزے راتھک وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ م رفزے ر ےتھ وہ وت اچدنین ےک دونں 

 (ںیم رفزہ راھک رکف۔ )ینعی اترخی وک



 

 

، دبعاکلمل نب ریمع، ومٰیس نب ہحلط، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة

 

 دمحم نب رمعم، ةحؿ، اوبوعاب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

     333    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یحٌی بٔ ساّ، َوسٰی بٔ كًحہ، ابوذر رضی اہلل عٓہَحُس بٔ عبسايعزیز، ؾـٌ بٔ َوسی، ؾط،  :  راوی

 ِٔ ٕ َع ٔٔ َساّ ِٔ َیِحٌَی بِ ِٔ ؾِٔطٕ َع وَسی َع َُ  ُٔ ٌُ بِ ـِ ٍَ أََِْبأََْا اِيَؿ ٔ َقا ُٔ َعِبسٔ اِيَعزٔیز ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا  وَسی بِ َُ

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل رََْا َرُسو ََ ٍَ أَ ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا ًَِحَة َع َ ٔ ثَََلثََة أَیَّإّ اِيبٔیَف  ك ِضر ِٔ ايظَّ َٔ  َّ ِٕ َنُؼو َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ةَ  َص َعَِشَ ُِ َة َوَخ َة َوأَِربََع َعَِشَ  ثَََلَث َعَِشَ

دمحم نب دبعازعلسی، لضف نب ومیس، رطف، ییحی نب اسؾ، ومٰیس نب ہحلط، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک ہنیہم ںیم نیت رفزے رےنھک اک مکح رفامای ینعی اایؾ ضیب رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 (ےک رفزفں اک مکح رفامای )ینعی اترخی وک

 دمحم نب دبعازعلسی، لضف نب ومیس، رطف، ییحی نب اسؾ، ومٰیس نب ہحلط، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

     334    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ًحہ، ابوذر رضی اہلل عٓہعُرو بٔ یزیس، عبس ايرحُٔ، طعبہ، اَّلعُع، یحٌی بٔ ساّ، َوسٰی بٔ ك :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت  ٔع َقا َُ ِٔ اِْلَِع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیزٔیَس َقا رُو بِ ُِ َٔ أَِخبََرَْا َع  َیِحٌَی بِ

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل َرَْا َرُسو ََ ٍَ أَ ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا ًَِحَة َع َ ٔٔ ك وَسی بِ َُ  ِٔ ٔ َسإّ َع ِضر ِٔ ايظَّ َٔ  َّ ِٕ َنُؼو َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ةَ  َص َعَِشَ ُِ َة َوَخ َة َوأَِربََع َعَِشَ  ثَََلثََة أَیَّإّ اِيبٔیَف ثَََلَث َعَِشَ

رمعف نب سیدی، دبع ارلنمح، ہبعش، االشمع، ییحی نب اسؾ، ومٰیس نب ہحلط، اوبذر ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج 

  ےہ۔زگہتش دحثی ےک اطمقب

 رمعف نب سیدی، دبع ارلنمح، ہبعش، االشمع، ییحی نب اسؾ، ومٰیس نب ہحلط، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رپ االتخػ زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط

     335    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یزیس، عبسايرحُٔ، طعبة، اعُع، یحٌی بٔ ساّ، َوسٰی بٔ كًحہ، ابوذر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا ُطِعبَ  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیزٔیَس َقا رُو بِ ُِ َٔ أَِخبََرَْا َع ٍَ َسُِٔعُت َیِحٌَی بِ ٔع َقا َُ ِٔ اِْلَِع ُة َع

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو ٍَ َقا ٔ َقا ٍَ َسُِٔعُت أَبَا َذٓرٕ بٔايرَّبََِذة ًَِحَة َقا َ ٔٔ ك وَسی بِ َُ  ِٔ ٕ َع َِ َساّ ًَّ طٔ َوَس

َة َوأَِربَ  ِِ ثَََلَث َعَِشَ ٔ َؾُؼ ِضر ِٔ ايظَّ َٔ َت َطِیّئا  ُِ ةَ إَٔذا ُػ َص َعَِشَ ُِ َة َوَخ  َع َعَِشَ

، اشمع، ییحی نب اسؾ، ومٰیس نب ہحلط، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ی ة
ػ

 

رمعف نب سیدی، دبعارلنمح، ش

فںی  46رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق م ولگ ہنیہم ںیم رفزہ راھک رکف وت م

  اک رفزہ روھک۔افر فںی اترخی 48فںی  47



 

 

، اشمع، ییحی نب اسؾ، ومٰیس نب ہحلط، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 رمعف نب سیدی، دبعارلنمح، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نب ہحلط رپ االتخػزری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس 

     336    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، بیإ بٔ بَش، َوسٰی بٔ كًحہ، ابٔ حوتهیة، ابوذر رضی اہلل عٓہ :  راوی

وَس  َُ  ِٔ ٔٔ بَِٔشٕ َع ٕٔ بِ ِٔ بََیا َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ُِٓؼوٕر َع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔة َع ٔٔ اِيَحِوَتٔهیَّ ِٔ ابِ ًَِحَة َع َ ٔٔ ك ی بِ

َة َوأَِربََع  ٔ ثَََلَث َعَِشَ ََ بٔٔؼَیاّ ِی ًَ ٌٕ َع ٍَ ئَرُج َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َُِص أَبٔی َذٓرٕ أَ َة َوَخ َعَِشَ

 ِٔ َٔ ْ َيِیَص  ٔٔ َصَِذا َخَلأ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َة َقا ٕٔ َؾَشَكَم َعَِشَ َٓا ِ َٓا اث َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ٌَّ ُسِؿَیا ٕٕ َوَيَع َحٔسیٔث بََیا

 ْٕ ـُ َؾَؼاَر بََیا ٔ  اِْلَي

، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

کی ة

 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ایبؿ نب رشب، ومٰیس نب ہحلط، انب وحب

فںی 48فںی افر  47فںی  46ای م ولگ اےنپ افرپروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش ےس اراشد رفام

 اترخی اک رفزہ رانھک الزؾ رک ول۔

، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 

کی ة

 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ایبؿ نب رشب، ومٰیس نب ہحلط، انب وحب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ



 

 

     337    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، سؿیإ، رجَلٕ َحُس و حهیِ، َوسٰی بٔ كًحہ، ابٔ حوتهیة، ابوذر رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ًَِحَة  أَِخبََرَْا  َ ٔٔ ك وَسی بِ َُ  ِٔ ِْ َع ْس َوَحٔهی َُّ َح َُ  ٕٔ َٓا َرُجََل َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى اِي

ٔ ثَََل  َر َرُجَّل بٔٔؼَیاّ ََ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ أَبٔی َذٓرٕ أَ ٔٔ اِيَحِوَتٔهیَّةٔ َع ِٔ ابِ َة َوأَِر َع بََع َث َعَِشَ

ةَ  َص َعَِشَ ُِ َة َوَخ  َعَِشَ

، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 

کی ة

 

دمحم نب ینثم، ایفسؿ، رالجؿ دمحم ف میکح، ومٰیس نب ہحلط، انب وحب

فںی اترخی اک رفزہ  48فںی افر 47فںی  46روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش ےس اراشد رفامای م

 الزؾ رک ول۔

، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 

کی ة

 

 دمحم نب ینثم، ایفسؿ، رالجؿ دمحم ف میکح، ومٰیس نب ہحلط، انب وحب

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

     338    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ، بْک، عیسی، َحُس، حهِ، َوسٰی بٔ كًحہ، ابٔ حوتهیہ :  راوی

وَسی  َُ  ِٔ ِٔ َع ِٔ اِيَحَه ٕس َع َُّ َح َُ  ِٔ ِٔ عٔیَسی َع ِٔ بَِْکٕ َع ِٕ َع ٔٔ َحٔهی َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح ًَِحَة َع َ ٔٔ ك بِ

َعُط  ََ َِ َو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ابٔیٌّ إ ٍَ أَبٔی َجاَئ أَِْعَ ٍَ َقا ٔة َقا ٔٔ اِيَحِوَتٔهیَّ أَِرَْْب َقِس َطَواَصا ابِ

َِّ َقا ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َّی َوُخِبزْ َؾَوَؿَعَضا بَیَِن یََسِی اي ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِّی َوَجِستَُضا َتِسمَی َؾَكا ٔن ٍَ إ



 

 

 ََ  ُّ ٍَ َػِو ِْ َقا ٔ ِّی َػائ ٔن ٍَ إ ٌِ َقا ُ ابٔیِّ ک ِْعَ
ٍَ ئِْلَ َِ ْٔلَِػَحابٔطٔ ََّل َيرُضُّ کًُُوا َوَقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ُّ اہللُ َع ٍَ َػِو اَذا َقا

َِٓت  ِٕ ُن ٔ ٍَ إ ٔ َقا ِضر ِٔ ايظَّ َٔ  ٕ َُِص  ثَََلثَٔة أَیَّاّ َة َوَخ َة َوأَِربََع َعَِشَ ََ بٔاِيُػرِّ اِيبٔیٔف ثَََلَث َعَِشَ ِی ًَ ا َؾَع ُّ ٔ َػائ

 ٔ أب َذرٌّ َؾك ِٔ اِلهُتَّ َٔ َٕ َوَقَع  ِٕ یَهُو ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َويُِظبٔطُ أَ َواُب َع ٔٔ ايؼَّ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َة َقا ٌَ أَبٔیَعَِشَ  ی

دمحم، مکح، ومٰیس نب ہحلط، انب وحہیکت ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل ےن رفامای ہک ادمح نب امثعؿ نب میکح، رکب، یسیع، 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی داہییت صخش احرض وہا وج ہک اکی رخوگش ےیل 

روسؽ رکمی وہےئ اھت سج وک اس صخش ےن وھبان اھت افر اس ےک اسھت رفیٹ یھب یھت۔ اس ےن )فہ اھکان( رضحت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم راھک افر اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن داھکی ہک ہی رخوگش وخؿ اہب راہ اھت )ینعی 

ضیح اک وخؿ اس ںیم ےس لکن راہ اھت ویکہکن رخوگش فہ اجونر ےہ ہک سج وک ہک وعرت یک رطح ضیح آات ےہ( آپ 

وکیئ رحج ںیہن ےہ م ولگ ہی رخوگش اھک افر اس اگؤں ےک رےنہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب ےس رفامای 

فاےل ےس رفامای م یھب ہی اھک ول۔ اس صخش ےن رعض ایک ریما وت رفزہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ےن اہمترا سک رطح اک رفزہ ےہ؟ اس صخش ےن رعض ایک ہنیہم ںیم نیت رفزے ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فںی اترخی وک 84فںی 47فںی 64اراشد رفامای ارگ م ہی رفزے راھک رکف وت ا دی رفنش راوتں ںیم راھک رکف۔ ینعی 

رفزہ راھک رکف۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک حیحص ےہ ہک انب وحہیکت ےن رضحت اوبذر ےس انس نکیل وہ  اتک ےہ ہک وھبؽ 

 ایگ۔ےس اجبےئ رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےک ایب اھکل 

 ادمح نب امثعؿ نب میکح، رکب، یسیع، دمحم، مکح، ومٰیس نب ہحلط، انب وحہیکت :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

     339    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ یحٌی بٔ حارث، َعافی بٔ سًامیٕ، قاسِ بٔ َعٔ، كًحہ بٔ یحٌی، َوسٰی بٔ كًحہ رضی  :  راوی



 

 

 اہلل عٓہ

 ٍَ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس َُُعافَی بِ َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ اِيَحارٔٔث َقا ُٔ َیِحٌَی بِ رُو بِ ُِ ِٔ  أَِخبََرَْا َع ٕٔ َع ِع ََ  ُٔ ُِ بِ َٓا اِيَكأس َ ث َحسَّ

َِ بٔأَِرَْٕب َو  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ َرُجَّل أَتَی اي ًَِحَة أَ َ ٔٔ ك وَسی بِ َُ  ِٔ ٔٔ یَِحٌَی َع ًَِحَة بِ َ َّٓٔيیُّ ك َٕ اي کَا

ٍَ ائَِّذی سَّ یََسُظ إَٔيِیَضا َؾَكا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّی اہللُ  َػل ٍُ اہللٔ َػل َـّ َرُسو ا َؾَه َّ ِّی َرأَیُِت بَٔضا َز ٔن َجاَئ بَٔضا إ

 َّ َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ِٓتَبِْٔذ َؾَكا َُ  ٌْ ٔ َرُج َٕ فٔی اِيَكِوّ ِٕ َیأِکًُُوا َوکَا َّ أَ َر اِيَكِو ََ َِ یََسُظ َوأَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

ِّی  ٔن ٍَ إ ََ َقا ا َي َة َوأَِربََع َعَِشَ ََ َِ َؾَضَلَّ ثَََلَث اِيبٔیٔف ثَََلَث َعَِشَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ َيُط اي ِْ َؾَكا ٔ َة َػائ

ةَ  َص َعَِشَ ُِ  َوَخ

رمعف نب ییحی نب احرث، اعمیف نب امیلسؿ، اقمس نب نعم، ہحلط نب ییحی، ومٰیس نب ہحلط ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

کی آدیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر فہ رخوگش ےل رک آای۔ آپ یلص اہلل ہک ا

ہیلع فآہل فملس ےن ابمرک اہھت اس یک اجبن ڑباھای )رخوگش اھکےن ےک فاےطس( اس صخش ےن رعض ایک ہک ںیم 

 فملس ےن اانپ ابمرک اہھت رفک ایل افر اؿ ےن داھکی اھت ہک اس رخوگش وک وخؿ آراہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رضحات وک مکح رفامای اس ےک اھکےن ےک فاےطس اکی آدیم دفر اھٹیب وہا اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

صخش ےس درایتف ایک م وک ایک وہایگ ےہ۔ اس صخش ےن اہک ںیم وت رفزہ دار وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 (فںی اترخی وک )رفزہ راھک رکف 48فںی  47فںی 46ضیب ےک سک فہج ےس رفزے ںیہن ر ےتھ وہ۔  رفامای اایؾ

 رمعف نب ییحی نب احرث، اعمیف نب امیلسؿ، اقمس نب نعم، ہحلط نب ییحی، ومٰیس نب ہحلط ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

     340    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، يعلی، كًحہ، َوسٰی بٔ كًحہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ًَِحَة  أَِخبََرَْا  َ ٔٔ ك وَسی بِ َُ  ِٔ ٔٔ َیِحٌَی َع ًَِحَة بِ َ ِٔ ك َٓا َيِعلَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ إِٔس

 ٍَ َضا إَٔيِیطٔ َقا ََ ا َقسَّ َُّ ًَ ٌْ َؾ َِ بٔأَِرَْٕب َقِس َطَواَصا َرُج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ُتَٔی اي ٍَ أ ٔ َقا ٍَ اہللٔ إ ِّی َقِس یَا َرُسو ن

َِٓسظُ  ٔ ِٔ ع َُ ٔ ٍَ ي ًَِضا َوَقا ُ ِِ َیأِک ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ا َؾتََرَنَضا َرُسو َّ ِّی َيِو  َرأَیُِت بَٔضا َز کًُُوا َؾإٔن

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٌْ َجائْص َؾَكا ًُِتَضا َوَرُج َ ٍَ یَا اِطَتَضِيُتَضا أَک َع اِيَكِؤّ َؾَكا ََ  ٌِ ُ ُٕ َؾک َِ اِز

َة َو  َة َوأَِربََع َعَِشَ ٍَ ثَََلَث َعَِشَ َّٔ َقا ا صُ ََ ٍَ َو َت اِيبٔیَف َقا ُِ ٍَ َؾَضَلَّ ُػ ِْ َقا ٔ ِّی َػائ ٔن ٍَ اہللٔ إ َُِص َرُسو َخ

ةَ   َعَِشَ

فاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، یلعی، ہحلط، ومٰیس نب ہحلط ریض اہلل ہنع ےس ر

ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی رخوگش آای سج وک اکی آدیم )اےنپ اھکےن ےک فاےطس( وھبؿ رک الای اھت۔ سج فتق 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم فہ رخوگش شیپ ایک ایگ وت اس صخش ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

 داھکی ےہ ہک اس وک )ضیح اک( وخؿ آراہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ابت نس رک ہیلع فآہل فملس ںیم ےن

اس وک وھچ ڑ دای افر ںیہن اھکای افر وج ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب ےھت اؿ ےس ایبؿ ایک ہک م ہی 

کی دفرسا صخش فاہں رپ اھٹیب وہا اھت۔ آپ یلص اہلل رخوگش اھکول ویکہکن ریما دؽ اچاتہ وت ںیم یھب فہ رخوگش اھکات۔ ا

ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس رفامای ہک م زندکی آاجؤ افر م ولوگں ےک اسھت اھکےن ںیم رشتک رک ول۔ اس 

صخش ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وت رفزہ دار وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ای م ےن ضیب ےک رفزے سک فہج ےس ںیہن رےھک؟ ہی درایتف ایک ایگ ہک ضیب ےک رفزے سک رطح ےک رفام

 فںی اترخی وک۔ 48فںی 47فںی  46وہےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، یلعی، ہحلط، ومٰیس نب ہحلط ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

     341    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یریٔ، رجٌ، عبسايًَُ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، اْص بٔ س :  راوی

َٔ عَ  ُٔ ٔسیرٔی ٍَ أََِْبأََْا أََُْص بِ ِٔ ُطِعَبَة َقا َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٌٕ أَِخبََرَْا  ِٔ َرُج

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ أَ ُث َع َٔ یَُحسِّ ٔ ً َُ ٍُ َيُط َعِبُس اِي ٔ  ُيَكا ٔ اِْلَیَّاّ رُ بَٔضِٔذظ َُ ِ َٕ َیأ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ٔ ِضر ُّ ايظَّ َّٔ ٔػَیا ٍُ صُ ََلٔث اِيبٔیٔف َوَيُكو  ايثَّ

، اسن نب ریسنی، رلج، دبعاکلمل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

ہیلع فآہل فملس اایؾ ضیب ےک نیت رفزے رےنھک اک مکح رفامای اےنپ فادل امدج ےس انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

رکےت ےھت افر رفامای رکےت ےھت ہی رفزے ہنیہم ےک ربارب ںیہ )ینعی اؿ رفزفں یک تلیضف اکی امہ ےک رفزے 

 (رےنھک یسیج ےہ

، اسن نب ریسنی، رلج، دبعاکلمل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

     342    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 طعبة، اْص بٔ سیریٔ، عبسايًَُ بٔ َٓہاٍ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساہلل،  :  راوی

 ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ِٔ ُطِعَبَة َع ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ُٕ َقا ٍَ أََِْبأََْا حٔبَّا ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرَْا  َٔ َقا ٔسیرٔی



 

 

 ِٔ ُث َع ٍٔ یَُحسِّ َِٓضا َٔ أَبٔی اِئُ َٔ بِ ٔ ً َُ ِِ بٔٔؼَیأّ  َسُِٔعُت َعِبَس اِي َرصُ ََ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي أَبٔیطٔ أَ

 ٔ ِضر ُّ ايظَّ ٍَ هَٔی َػِو  ثَََلثَٔة أَیَّإّ اِيبٔیٔف َقا

، اسن نب ریسنی، دبعاکلمل نب اہنمؽ ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج ےس لقن 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب احم، ةحؿ، دبع اہلل، ش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یہ اایؾ ضیب ےک نیت رفزے رےنھک اک مکح رفامای  رکےت ںیہ ہک رضحت

 افر اراشد رفامای ہی وپرے امہ ےک رفزے ںیہ۔

، اسن نب ریسنی، دبعاکلمل نب اہنمؽ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب احم، ةحؿ، دبعاہلل، ش

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم ومٰیس نب ہحلط رپ االتخػ

     343    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ًَحإَحُس بٔ َعُر، حبإ، ہُاّ، اْص بٔ سیریٔ، عبسايًَُ بٔ قساَة بٔ  :  راوی

 َٔ ُٔ ٔسیرٔی َٓا أََُْص بِ َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا ا َُّ َٓا َص َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا َحبَّا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ر َُ ِع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ َقا

 ًَ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا ِٔ أَبٔیطٔ َقا َٕ َع ًَِحا َٔ  ٔٔ َة بِ ََ ُٔ ُقَسا َٔ بِ ٔ ً َُ رَُْا بَٔؼِؤّ َعِبُس اِي َُ ِ َِ َیأ ًَّ ِیطٔ َوَس

ةَ  َص َعَِشَ ُِ َة َوَخ َة َوأَِربََع َعَِشَ ًََّیالٔی اِيُػرِّ اِيبٔیٔف ثَََلَث َعَِشَ  أَیَّأّ اي

 نب احلمؿ اےنپ فادل امدج ےس لقن رکےت ںیہ اراشد 

 

دمحم نب رمعم، ةحؿ، امہؾ، اسن نب ریسنی، دبعاکلمل نب دقامة

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچدنین راوتں ہک دونں ںیم رفزے رےنھک اک مکح رفامای رکےت رفامای ہک رضحت روسؽ رک

 اترخی ںیہ۔ 48افر 46، 4 7ےھت افر فہ 

 نب احلمؿ :  رافی

 

 دمحم نب رمعم، ةحؿ، امہؾ، اسن نب ریسنی، دبعاکلمل نب دقامة



 

 

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

  

 اکی امہ ےک دف رفزے رانھک

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی امہ ےک دف رفزے رانھک

     344    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اہلل  عُرو بٔ علی، سیـ بٔ عبیساہلل، خیار ايدًل، اسوز بٔ طيبإ، ابوْوؾٌ بٔ ابوعُقب رضی :  راوی

 عٓہ

َٓا اِْلَِس  َ ث ٍَ َحسَّ ًِٔل َقا ِٔ خَٔیارٔ اِيَد َٔ ُٔ عُبَِیٔس اہللٔ  ـُ بِ ثَىٔی َسِی ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ُٔ أَِخبََرَْا َع َوزُ بِ

َّی اہللُ عَ  ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسأَِيُت َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٕب َع ٔٔ أَبٔی َعُِقَ ٌٔ بِ ِٔ أَبٔی َِْوَؾ َٕ َع ِؤّ َطِيَبا ِٔ ايؼَّ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ٍَ اہللٔ زِٔزنٔی زٔزِ  ٍُ یَا َرُسو ٍَ َتُكو ٍَ اہللٔ زِٔزنٔی زِٔزنٔی َقا ًُِت یَا َرُسو ٔ ُق ِضر ِٔ ايظَّ َٔ ا  َّ ِِ یَِو ٍَ ُػ ِٔ َؾَكا َٔ یِٔن  ََ نٔی َیِو

ِّی أَٔجُسنٔی َقؤیًّ  ٔن ٍَ اہللٔ زِٔزنٔی زِٔزنٔی إ ًُِت یَا َرُسو ٕ ُق ٌِّ َطِضر ُ ٍُ اہللٔ ک ٍَ زِٔزنٔی زِٔزنٔی أَٔجُسنٔی َقؤیًّا َؾَشَهَت َرُسو ا َؾَكا

 ٕ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ ِِ ثَََلثََة أَیَّإّ  ٍَ ُػ نٔی َقا َُّط َيیَرُزُّ ُِٓت أَْ َٓ َّی َه َِ َحً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

نب اوبرقعب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ  رمعف نب یلع، فیس نب دیبع اہلل، ایخر اقلخل، اوسد نب ابیشؿ، اوبونلف

ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفزفں ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ ےن اراشد رفامای 

ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ںیم ااضہف رفام دںی اس ںیم ااضہف رفامںیئ۔ رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

فآہل فملس اس ںیم ااضہف رفامںیئ رہ امہ ںیم دف رفزے۔ رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ہیلع 

اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااضہف رفامںیئ ںیم اےنپ ادنر اطتق ف وقت وسحمس رکات وہں )ینعی زایدہ 

فملس اخومش رےہ۔ اہیں کت ہک ںیم ےن ہی  رفزے رھک  اتک وہں( ہی ابت نس رک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل

ھجمس ایل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رتددی رفام دںی ےگ۔ ینعی ااضہف ںیہن رفامںیئ ےگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای م رہ امہ ںیم نیت رفزے روھک۔

 د نب ابیشؿ، اوبونلف نب اوبرقعب ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، فیس نب دیبعاہلل، ایخر اقلخل، اوس :  رافی

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

  

 رفزفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی امہ ےک دف رفزے رانھک

     345    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ، یزیس بٔ ہاروٕ، اسوز بٔ طيبإ، ابوْوؾٌ بٔ ابوعُقب رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا اِْلَِسوَ  َٕ َقا ُٔ َصاُرو َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ّ ٔٔ َسَلَّ ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٕ أَِخبََرَْا َعِبُس ايرَِّح ُٔ َطِيَبا زُ بِ

 ٌٔ ِٔ أَبٔی َِْوَؾ ِِ َیوِ  َع ٍَ ُػ ٔ َؾَكا ِوّ ِٔ ايؼَّ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٍَ اي
َ َُّط َسأ ِٔ أَبٔیطٔ أَْ ٕب َع ٔٔ أَبٔی َعُِقَ ا بِ َّ

 ٌِّ ُ ِٔ ک َٔ یِٔن  ََ ِِ یَِو ٍَ ُػ ِّی أَٔجُسنٔی َقؤیًّا َؾزَاَزُظ َقا َبٔی أََِْت َوأُم ٍَ بٔأ ٕ َواِسَتزَاَزُظ َقا ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َبٔی َط َٔ ٍَ بٔأ ٕ َؾَكا ِضر

 ِّ ٔن َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِّی أَٔجُسنٔی َقؤیًّا َؾَكا ٔن ٍَ اہللٔ إ ِّی یَا َرُسو ِّی أَٔجُسنٔی أََِْت َوأُم ٔن ی أَٔجُسنٔی َقؤیًّا إ

ٍَ َرُس  ًَِیطٔ َقا ا أََيحَّ َع َُّ ًَ ِٕ َیزٔیَسُظ َؾ ا کَاَز أَ َُ ٕ َقؤیًّا َؾ ٌِّ َطِضر ُ ِٔ ک َٔ ِِ ثَََلثََة أَیَّإّ  َِ ُػ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  و

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، سیدی نب اہرفؿ، اوسد نب ابیشؿ، اوبونلف نب اوبرقعب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 درایتف رفامای۔ آپ ےن اراشد ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفزے ےک قلعتم

رفامای م رہ امہ ںیم اکی رفزہ روھک افر اس ںیم ااضہف یک وخاشہ یک رضحت اوبرقعب ےن رعض ایک ریمے فادلنی 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفا وہ اجںیئ ںیم وخد ںیم اکی وقت وسحمس رکات وہں اطتق وسحمس رکات وہں رھپ 

 ےن اس ںیم زمدی ااضہف ںیہن رفامای سج فتق کت احصیب ےن تہب زایدہ اعیزی اک ااہظر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ایک وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک م رہ امہ ںیم نیت رفزے راھک رکف۔



 

 

 رقعب ریض اہلل ہنعدبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، سیدی نب اہرفؿ، اوسد نب ابیشؿ، اوبونلف نب اوب :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 رفتیض زوکة

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفتیض زوکة

     346    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ عُار، َعافی، زْیا بٔ اسحل َکی، یحٌی بٔ عبساہلل بٔ ػیفی، ابوَعبس،  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 ِّ ک َُ ٔٔ إِٔسَحَل اِي یَّا بِ ٔ َْ ِٔ َز َُُعافَی َع ِٔ اِي ِؤػلٔیُّ َع َُ إر اِي َُّ ٔٔ َع ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا أَِخبََرَْا  َ ث ٍَ َحسَّ یِّ َقا

َّی اہللُ عَ یَ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِعَبٕس َع ََ ِٔ أَبٔی  ٔٔ َػِیفٓٔیٕ َع ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َِ ِحٌَی بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

 ٔ ِِ إ ِِ َؾاِزعُُض ٌَ نَٔتإب َؾإَٔذا ٔجئَِتُض ا أَصِ َّ ِتٔی َقِو ََ َتأ َّ ٔٔ إْٔ َُ ٔلَی اِيَی َُُعاذٕ حٔیَن َبَعَثطُ إ ٔ ِٕ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ ي ِٕ َيِظَضُسوا أَ لَی أَ

َق  ٌَّ ََفَ َّ َوَج َّٕ اہللَ َعز ِِ أَ ََ َؾأَِخبٔرِصُ ٔ ِِ أَكَاعُوَک بَِٔذي ِٕ صُ ٔ ٍُ اہللٔ َؾإ ّسا َرُسو َُّ َح َُ  َّٕ َص اہللُ َوأَ ُِ ِِ َخ ٔ ًَِیض َع

 ٔ ِِ َيِعىٔی أَكَاعُوَک بَِٔذي ِٕ صُ ٔ ًَٕة َؾإ ٕ َوَيِی ًََوإت فٔی یَِوّ ِِ َػَسَقّة َػ ٔ ًَِیض َق َع ٌَّ ََفَ َّٕ اہلَل َعزَّ َوَج ِِ أَ ََ َؾأَِخبٔرِصُ

 ٔ ِوًُوّ َُ ََ َؾاتَّٔل َزِعَوَة اِي ٔ ِِ أَكَاعُوَک بَِٔذي ِٕ صُ ٔ ِِ َؾإ ٔ ائٔض ِِ َؾتَُرزُّ َعلَی ُؾَُقَ ٔ ِٔ أَغَِٓٔیائٔض َٔ  تُِؤَخُِذ 

دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف، زرکای نب ااحسؼ یکم، ییحی نب 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج فتق رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع وک کلم نمی یک 



 

 

اجبن اجیھب وت اؿ ےس اراشد رفامای ہک م اکی ایسی وقؾ ےک اپس ےس زگرف ےگ وج ہک الہ اتکب ںیہ )بلطم ہی ےہ 

د فاصنری یک رطػ( رھپ سج فتق م اؿ ےک اپس وچنہپ ےگ وت م الب رک اؿ ےس انہک ہک فہ وگایہ دںی اس ابت ہک دوہ

یک ہک دخا ےک العفہ وکیئ یھب ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک دنبے ںیہ افر اس 

 رھپ م اؿ ےس انہک ہک دخافدن دقفس ےن اؿ رپ اپچن یک رطػ ےس ےجیھب وہےئ ںیہ ارگ فہ اہمترا مکح میلست رک ںیل

فتق یک امنزںی رفض افر الزؾ رقار دی ںیہ اکی دؿ افر رات ںیم ارگ فہ اس وک میلست رک ںیل رھپ اؿ ےس وہک ہک 

دخافدن دقفس ےن اؿ رپ دصہق زوکة وک رفض افر الزؾ رقار دای ےہ وج ہک امدلارفں ےس فوصؽ یک اجیت ےہ ارگ فہ 

 میلست رک ںیل وت م ولظمؾ یک دبداع ےس وفحمظ رانہاس وک 

دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف، زرکای نب اقحس یکم، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعم، انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفتیض زوکة

     347    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، َعتُر، بہز بٔ حهیِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َٔ ٍَ َسُِٔعُت بَِضزَ بِ ِعَتُْٔر َقا َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔ  أَِخبََرَْا  ظ ِٔ َجسِّ ِٔ أَبٔیطٔ َع ُث َع ِٕ یَُحسِّ َحٔهی

ِٕ ََّل آتٔیَ  َّٔ ْٔلََػابٔٔع یََسیِطٔ أَ ٔ ِٔ َعَسزٔص َٔ ًَِؿُت أَِنثََر  َّی َح ََ َحً ا أََتِيُت ََ ًُِت یَا َْٔيیَّ اہللٔ  ٍَ ُق ََ َقا َٓ ََ َوََّل آتَٔی زٔی

 َُ ًَّ ا َع ََ ٌُ َطِیّئا إَّٔلَّ  ٔ َرأّ ََّل أَِعك َِ ُِٓت ا ِّی ُن ٔن ََ َوإ ََ َربُّ ا َبَعَث َُ ٔ ََ بَٔوؤِی اہللٔ ب ِّی أَِسأَيُ ٔن ٌَّ َوَرُسويُطُ َوإ ىٔی اہللُ َعزَّ َوَج

 ًَّ ٔلَی اہللٔ َوَتَد ُت َوِجهٔی إ ُِ ًَ ٍَ أَِس ِٕ َتُكو َ ٍَ أ ٔ َقا ا آیَاُت اِْلِٔسََلّ ََ ًُِت َو ٔ ُق ٍَ بٔاِْلِٔسََلّ َٓا َقا َِ إَٔيِي ِیُت َوُتكٔی

ََلَة َوتُؤِ   تَٔی ايزَّکَاةَ ايؼَّ



 

 

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، زہب نب میکح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ فادل امدج ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس 

رفاتی لقن رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم ےن آپ یلص 

س ںیم احرضی ےس لبق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ہن آےن یک اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادق

اینپ اویلگنں ےس زایدہ دعتاد ںیم ںیمسق اھکیئ ںیھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ںیم )یھبک( 

ر ںیم اس رطح اک احرض ںیہن وہں اگ افر ہن یہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ذمبہ وک میلست رکفں اگ اف

ااسنؿ اھت ہک لقع ف وعشر ہن اھت افر ہی ہک وج ھچک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج ےن ھجم وک الھکسای 

ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دخافدن دقفس یک فیح یک مسق دے رک وساؽ رکات وہں ہک دخافدن دقفس ےن 

امہری اجبن سک زیچ ےک فاےطس اجیھب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

رفامای االسؾ ےک اسھت۔ ںیم ےن رعض ایک االسؾ یک وکیسن اشناینں ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 وہاگ اس یک ک لیم رکفں اگ افر ایس اک م وہک ہک ںیم ےن اانپ رہچہ دخافدن دقفس یک اجبن رھک دای ینعی اس اک وج یھب مکح

 وہایگ افر امنز ڑپوھ افر زوکة ادا رکف۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، زہب نب میکح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تیض زوکةرف

     348    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عیسی بٔ َشاور، َحُس بٔ طعیب بٔ طابو ر، َعاویہ بٔ سَلّ، عبسايرحُٔ بٔ غِٓ، ابوَايَ  :  راوی

 اطعری رضی اہلل عٓہ

ُٔ ُطَعِیٔب بِ  ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َشاؤٕر َقا َُ  ُٔ ِٔ أَخٔیطٔ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ ٕ َع ّ ٔٔ َسَلَّ َعاؤَیَة بِ َُ  ِٔ ٔٔ َطابُوَر َع

َٕ ا ٔ اي ََ َّٕ أَبَا  ِٕ أَ ِٓ ُ ٔٔ غ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ّٕ َع ٔ أَبٔی َسَلَّ ظ ِٔ َجسِّ َُّط أَِخبََرُظ َع ّٕ أَْ ٔٔ َسَلَّ َّٕ َزیِٔس بِ ثَطُ أَ ِْلَِطَعرٔیَّ َحسَّ



 

 

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َٕ َرُسو َْلُ اِئُیزَا ُِ ُس ِهَّلِل َت ُِ ٕٔ َواِيَح ا َُ ُ اِيُوُؿؤئ َطِطُ اِْلٔی ٍَ إِٔسَباؽ َِ َقا ًَّ

بِرُ ٔؿَیاْئ  ْٕ َوايؼَّ ََلةُ ُْوْر َوايزَّکَاةُ بُرَِصا َوأت َواِْلَِرَق َوايؼَّ َُ َْلُ ايشَّ ُِ هِبٔیرُ َی ِشبٔیُح َوايتَّ ْة  َوايتَّ ُٕ حُحَّ آ َواِيُُقِ

ًَیِ  ََ أَِو َع  ََ َي

یسیع نب اسمفر، دمحم نب بیعش نب اشوب ر، اعمفہی نب السؾ، دبعارلنمح نب منغ، اوبامکل ارعشی ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایھچ رطح فوض اک رکان فصن اامیؿ ےہ 

 اجےت ںیہ

ہ

 اجےت ںیہ افر اس ےئل ہک اامیؿ ےس امتؾ انگہ اعمػ رک دی 

ہ

 افر فوض ےس وھچےٹ انگہ اعمػ رک دی 

ادمحل انہک رتازف وک )انہم اامعؽ( وک رھب دے اگ افر اہلل اربک رھب دےتی ںیہ آامسؿ افر ز نی وک )اےنپ ارج فوثاب ےس( 

 افر امنز وت ونر ےہ )ایقتم ےک دؿ( افر زوکة دلیل افر تجح ےہ افر ربص رفینش ےہ افر رقآؿ رکمی دلیل ےہ

 اہمترے فاےطس )ارگ م قح رپ وہ ای فہ م رپ دلیل ےہ ارگ ابلط رپ اقمئ وہ(۔

یسیع نب اسمفر، دمحم نب بیعش نب اشوب ر، اعمفہی نب السؾ، دبعارلنمح نب منغ، اوبامکل ارعشی ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفتیض زوکة

     349    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، خايس، ابٔ ابوہَلٍ، نعیِ َحُر ابوعبساہلل،  :  راوی

 ػہیب، ابوسعیس، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ أَبٔی ص ِٔ ابِ ٍَ أََِْبأََْا َخائْس َع ًَِّیٔث َقا ِٔ اي ِٔ ُطَعِیٕب َع ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍٕ ََل

ِٔ أَبٔی  َٔ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َو َٔ َُّط َسَُٔع  ٍَ أَِخبََرنٔی ُػَضِیْب أَْ ٔ أَبٔی َعِبٔس اہللٔ َقا ُُِحُٔر ِٕ اِي ِٔ نَُعِی َٓا َع َ ٕٔ َخَلب َسٔعیٕس َيُكوََّل



 

 

َِّ أََنبَّ ؾَ  ُ رَّإت ث ََ ٔ ثَََلَث  ٍَ َوائَِّذی َنِؿٔسی بَٔیٔسظ ا َؾَكا َّ َِ یَِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌٕ َرُسو ٌُّ َرُج ُ أََنبَّ ک

َِّ َرَؾَع َرأَِسطُ فٔی َوِجضٔطٔ  ُ ـَ ث ًَ اَذا َح ََ َّٓا َیِبکٔی ََّل َِْسرٔی َعلَی  َٔ  ِٔ َع َّٓ ٔ اي ر ُِ ِٔ حُ َٔ َٓا  ی َؾکَاَِْت أََحبَّ إَٔيِي اِيبَُِشَ

 ٔ ُد ايزَّکَاَة َویَِحتَُٓٔب اِلَهَبائ َٕ َویَُِخٔ ا ـَ ََ ُّ َر َص َوَيُؼو ُِ َوأت اِيَد ًَ ِّی ايؼَّ ِٔ َعِبٕس ُيَؼل َٔ ا  ََ  ٍَ َِّ َقا ُ ِبَع ث َر ايشَّ

ٌَ َيطُ  َّٓٔة َؾكٔی َحِت َيطُ أَبَِواُب اِيَح ٕ  إَّٔلَّ ُؾتِّ ٌِ بَٔشََلّ  اِزُخ

ر  اوبدبع اہلل، بیہص، اوبدیعس، اوبرہریہ 
 م
ح
م

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، میعن 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ مہ وک ہبطخ انسای وت اراشد 

 ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ نیت رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  کھ ےئگ افر رہ رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےک

اکی صخش امہرے ںیم ےس  کھ رک رفےن گل ایگ نکیل مہ وک ملع ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک 

 فملس ےک رہچہ رپ وخیش رطح ےس مسق اھکیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ااھٹای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

یھت مہ وک ہی ابت رسخ رگن ےک افٹن ےس زایدہ دمعہ ولعمؾ وہیئ )فاحض رےہ ہک رعب ںیم الؽ رگن ےک افٹن 

زایدہ یتمیق وہےت ںیہ( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج دنبہ اپچن فتق یک امنز ادا رکےن افر امہ 

افر زوکة اکنےل افر است ڑبے ڑبے انگہ ےس وفحمظ رےہ وت اس ےک فاےطس راضمؿ اابملرک ےک رفزے رےھک 

 اجںیئ ےگ افر اس ےس اہک اجےئ اگ ہک اجؤ ادنر الس یتم ےک اسھت۔

ہ

 تنج ےک درفازے وھکؽ دی 

ر  اوبدبعاہلل، بیہص، اوبدیعس،  :  رافی
 م
ح
م

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، میعن 

 ریہ ریض اہلل ہنعاوبرہ

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفتیض زوکة
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وايس سے، طعیب، زہری، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر، وہ اپٓے  :  راوی



 

 

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٍَ أَخِ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ِٔ ُطَعِیٕب َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ٔٔ َنثٔیر ٔٔ َسٔعیٔس بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ِیُس أَِخبََرنٔی َع َُ بََرنٔی حُ

 ٍَ َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا ٔٔ أَ َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح ِٔ أَِنَؿَل َزِوَجیِٔن  بِ ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َسُِٔعُت َرُسو

 ًِ ٔ ََ َوي َّٓةٔ َیا َعِبَس اہللٔ َصَِذا َخیِْر َي ِٔ أَبَِوأب اِيَح َٔ ٌٔ اہللٔ زُعَٔی  ِٔ اِْلَِطَیأئ فٔی َسبٔی َٔ ِٔ َطِیٕئ  َّٓةٔ أَبَِواْب َٔ َح

 ِٔ َٔ  َٕ ِٔ کَا َُ ٔ َؾ ِٔ بَأب اِيحَٔضاز َٔ ٔ زُعَٔی  ٌٔ اِيحَٔضاز ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ ٔ َو ََلة ِٔ بَأب ايؼَّ َٔ ٔ زُعَٔی  ََلة ٌٔ ايؼَّ أَصِ

ِٔ بَأب ايرَّ  َٔ َیأّ زُعَٔی  ٌٔ ايؼِّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ َسَقةٔ َو ِٔ بَأب ايؼَّ َٔ َسَقٔة زُعَٔی  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ ٕٔ َو یَّا

ٍَ أَبُو ٍَ  َقا ًَِّضا أََحْس یَا َرُسو ُ َِٓضا ک َٔ ٌِ یُِسعَی  ٕ َؾَض وَرة ِٔ َضُ َٔ ََ اِْلَبَِوأب  ًِ ٔ ِٔ ت َٔ ِٔ یُِسعَی  ََ ٌِ َعلَی  بَِْکٕ َص

ِِ َيِعىٔی أَبَا بَِْکٕ  ُِٓض َٔ  َٕ ِٕ َتهُو ِّی أَِرُجو أَ ٔن ِِ َوإ ٍَ َنَع  اہللٔ َقا

، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، فہ اےنپ فادل ےس، بیعش

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت ےھت وج وکیئ یسک یئش اک اکی وج ڑا رخچ رکے راہ دخا 

ں ںیم وت فہ صخش تنج ےک درفازفں ےس اکپرا اجےئ اگ اے دخا یک دنبے! ہی درفازہ رتہب ےہ افر تنج ےک درفازف

ںیم وج امنزی وہاگ وت فہ صخش امنز ےک درفزے ےس البای اجےئ اگ افر داین ںیم وج صخش دصہق ریخات رکےن فاال وہاگ 

وت اس وک دصہق ےک درفازے ےس البای اجےئ اگ افر وج صخش رفزہ رےنھک فاال وہاگ وت اس وک ابب ارلایؿ ےس اکپرا اجےئ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! وج صخش اؿ درفازفں ےس البای اجےئ وت اس  اگ۔ ہی نس رک اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اہک ای

وک یسک مسق یک وکیئ رکف ںیہن ےہ نکیل ایک وکیئ صخش اس مسق اک یھب وہاگ ہک سج وک امتؾ درفازفں ےس البای اجےئ؟ 

 ںیم ےس وہں ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں! افر ھجم وک اس ابت یک وتعق ےہ ہک م اؿ یہ

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، فہ اےنپ فادل ےس، بیعش، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ااحدثی زوکة ادا ےن رکےن یک فدیع افر ذعاب ےس قلعتم



 

 

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زوکة ادا ےن رکےن یک فدیع افر ذعاب ےس قلعتم ااحدثی
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 ہٓاز بٔ رسی، ابوَعاویہ، اعُع، َعروربٔ سویس، ابوذر رضی اہلل عٓہ :  راوی

یِّ  ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٍَ  أَِخبََرَْا َص ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا ٔٔ ُسَویِٕس َع ِعرُورٔ بِ َُ ِٔ اِي ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤیََة َع َُ ِٔ أَبٔی  فٔی َحٔسیثٔطٔ َع

 ٍَ ِكبَّٔل َقا َُ ا َرآنٔی  َُّ ًَ ٌِّ اِلَهِعَبٔة َؾ ٔ َِ َوصَُو َجائْص فٔی ه ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي َٕ ٔجئُِت إ و ِِ اِْلَِخَْسُ   صُ

ٍَ اِْلَِنثَرُ  ِّی َقا ِِ ؾَٔساَک أَبٔی َوأُم ِٔ صُ ََ ًُِت  ٍَ فٔیَّ َطِیْئ ُق ٔ ِّی أُِْز ا لٔی َيَعل ََ ًُِت  ِٔ َوَربِّ اِلَهِعَبةٔ َؾُك ََ َواَّّل إَّٔلَّ  َِ َٕ أَ و

 ٍَ َِّ َقا ُ ائطٔ ث َُ ِٔ ٔط ِٔ َیُٔيٓٔطٔ َوَع َّی بَیَِن یََسیِطٔ َوَع ٍَ َصَهَِذا َوَصَهَِذا َوَصهََِذا َحً ُُوُت  َقا ٔ ََّل َی َوائَِّذی َنِؿٔسی بَٔیٔسظ

 َُ ا کَاَِْت َوأَِس ََ  َِ ٔة أَِعَو ََ َّ اِيكَٔیا ِِ یَُؤزِّ َزکَاَتَضا إَّٔلَّ َجائَِت یَِو ا َي ٌْ َؾَیَسُع إٔبَّٔل أَِو َبَُقّ َُٓط َتَلُؤُظ بٔأَِخَؿاؾَٔضا َرُج

اَصا أُعٔیَس  ا َنٔؿَسِت أرُِخَ َُ
ًَّ ُ ؤَْضا ک َِٓلُحُط بُُٔقُ َّٓاضٔ َوَت َّی يُِكَضی بَیَِن اي  ِت أُوََّلَصا َحً

انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، رعمفرنب وسدی، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل رشفی 

 وہےئ ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اینپ اجبن آےت وہےئ داھکی وت ےک اسہی ںیم ےھٹیب

اراشد رفامای فہ یہ ولگ اصقنؿ افر وٹےٹ فاےل ںیہ افر اخہن ہبعک ےک رپفرداگر یک مسق ںیم ےن رعض ایک ہک ایک 

 ایک وکؿ رضحات ںیہ۔ ریمے اراشد ےہ؟ وہ  اتک ےہ ہک ھجم ےس قلعتم وکیئ مکح انزؽ وہا وہ۔ ںیم ےن درایتف

فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہاجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ولگ تہب 

دفتل عمج ر ےتھ ںیہ نکیل وج اس مسق ےک ولگ ںیہ افر اس اجبن ااشرہ ایک اہیں کت ہک اسےنم افر داںیئ ابںیئ 

 اجبن ےس رضفرت دنم ولوگں اک ایخؽ ر ےتھ ںیہ( رھپ اراشد رفامای ہکلب اس ذات یک اجبن یھب )رماد ہی ےہ ہک رہ

مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ۔ وج وکیئ افٹن افر لیب وھچ ڑ رک وفت وہ اجےئ ہک نج یک اس ےن زوکة ادا 

 رکےن فاےل صخش وک اےنپ ہن یک وہ وت فہ افٹن افر لیب ایقتم ےک دؿ ڑبے وہ رک احرض وہں ےگ افر اس زوکة ادا ہن

دقؾ ےس رفدن ڈاںیل ےگ افر اےنپ وگنیسں ےس اس وک امر اگلںیئ ےگ سج فتق بس ےس آرخی اجونر اس صخش ےک 



 

 

اسھت ہی فیلکت دہ لمع رکے اگ وت رھپ دفابرہ ےس یہی فیلکت دہ اکؾ رشفع رکںی ےگ )ینعی دفابرہ امران رشفع رک دںی 

  ینعی ولوگں ےک دفز ی افر  یتن وہےن اک۔ےگ( اہیں کت ہک ااسنونں ںیم مکح وہ

 انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، رعمفرنب وسدی، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فر ذعاب ےس قلعتم ااحدثیزوکة ادا ےن رکےن یک فدیع ا
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 َحاہس بٔ َوسی, ابٔ عييٓہ، جاَع بٔ ابوراطس، ابووائٌ، عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٔٔع  ِٔ َجا ََٓة َع ُٔ عَُيِي َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ َحاصُٔس بِ َُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ  أَِخبََرَْا  ٌٕ َع ٔ ِٔ أَبٔی َوائ ٔٔ أَبٔی َرأطٕس َع بِ

ائطٔ إَّٔلَّ جُ  ََ ی َحلَّ  ٍْ ََّل یَُؤزِّ ا ََ ٌٕ َيُط  ِٔ َرُج َٔ ا  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٌَ َيُط كَِوّقا فٔی َقا ٔع

ُِٓط َو  َٔ ُع َوصَُو َيرٔفُّ  اَجَة عُُٓكٔطٔ ُطَحاْع أََِقَ ََ س بِٔ  َُّ َح َُ  ٌَّ َّ َوَج ِٔ نَٔتأب اہللٔ َعز َٔ َِٔؼَساَقُط  أَ  َِّ ََقَ ُ صَُو یَتَِبُعُط ث

ٌِ صُ  ِِ بَ ًٔطٔ صَُو َخیِّرا َيُض ـِ ِٔ َؾ َٔ ِِ اہللُ  ا آَتاصُ َُ ٔ َٕ ب َٔ یَِبَدًُو اَجَة ائَِّذی ََ س بِٔ  َُّ َح َُ ِِ َوََّل َتِحَشبَنَّ  َو رَشٌّ َيُض

ا ََ  َٕ ُقو ةٔ اِْلیَةَ  َسُیَلوَّ ََ َّ اِيكَٔیا  بَدًُٔوا بٔطٔ یَِو

اجمدہ نب ومیس, انب ہنییع، اجعم نب اوبرادش، اوبفالئ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش امدلار وہ افر فہ صخش امؽ ف دفتل یک زوکة ہن دے وت دفتل اس 

 یک رگدؿ اک ابر وہیگ اکی ئاجن اسپن نب رک۔ فہ اس ےس اھبےنگ ےگل اگ افر اس صخش ےک اسھت ہی لمع وہاگ ۔ صخش

رھپ اس یک دصتقی ف اتدیئ ےک فاےطس آپ ےن آتی التفت رفامیئ ہن وھجمس اؿ ولوگں وک وج ہک وجنکیس رکےت ںیہ اس 

ےس اطع رفامای ےہ ہک ہی دفتل اؿ ولوگں ےک  دفتل ےک اسھت وج ہک دخافدن دقفس ےن اؿ وک اےنپ لضف ف رکؾ

فاےطس رتہب ےہ ہکلب فہ دفتل ربی ےہ اؿ ےک فاےطس سج ےک اسھت فہ ولگ وجنکیس رکےت ںیہ فہ ایقتم ےک دؿ اؿ 



 

 

 یک رگدؿ اک اہر انبیئ اجےئ یگ۔

 اجمدہ نب ومیس, انب ہنییع، اجعم نب اوبرادش، اوبفالئ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زوکة ادا ےن رکےن یک فدیع افر ذعاب ےس قلعتم ااحدثی
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و ز، یزیس بٔ زریع، سعیس بٔ ابوْعوبة، قتازة، ابوعُرو غسانی، ابوہریرہ رضی اسُاعیٌ بٔ َشع :  راوی

 اہلل عٓہ

وبََة قَ  ُٔ أَبٔی َْعُ َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا یَزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َٓا أَِخبََرَْا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ا

رٕو اِيػُ  ُِ ِٔ أَبٔی َع ٌٕ َقَتاَزةُ َع ا َرُج َُ ٍُ أَیُّ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا َسانٔیِّ أَ

ا َِْحَستَُضا َورِٔسًَُضا  ََ ٍَ اہللٔ  َضا فٔی َِْحَستَٔضا َورِٔسًَٔضا َقايُوا یَا َرُسو ٌْ ََّل ُيِعٔلی َحكَّ ٔ ٍَ فٔی کَاَِْت َيطُ إٔب صَا َقا عُِْسٔ

ََقٕ  ظٔ یُِبَلُح َيَضا بَٔكإع ََقِ ٓٔطٔ َوآرَشٔ َُ ا کَاَِْت َوأَِس ََ ٔة َنأَغَِذِّ  ََ َّ اِيكَٔیا ِتٔی َیِو ََّضا َتأ َصا َؾإْٔ  َؾَتَلُؤُظ بٔأَِخَؿاؾَٔضا َوُيِْسٔ

ٔشیَن  ُِ َِٔكَساُرُظ َخ  َٕ ًَِیطٔ أُوََّلَصا فٔی یَِوّٕ کَا اَصا أُعٔیَسِت َع َّٓأض  إَٔذا َجائَِت أرُِخَ َّی يُِكَضی بَیَِن اي َٕٓة َحً ـَ َس أَِي

ِتٔی یَ  ََّضا َتأ َضا فٔی َِْحَستَٔضا َورِٔسًَٔضا َؾإْٔ ٌٕ کَاَِْت َيُط َبَُقْ ََّل ُيِعٔلی َحكَّ ا َرُج َُ ُط َوأَیُّ ًَ ٔة أَغَِذَّ َؾیََری َسبٔی ََ َّ اِيكَٔیا ِو

ُظ یُِبَلُح َيَضا بَٔكإع  َٓطُ َوآرَشَ َُ ا کَاَِْت َوأَِس ـٕ ََ ًِ ٔ ٌُّ َذأت ه ُ َْٔضا َوَتَلُؤُظ ک ٕٕ بَُٔقِ ٌُّ َذأت ََقِ ُ َِٓلُحُط ک َ ََقٕ َؾت ََقِ

َٕٓة حَ  ـَ َس ٔشیَن أَِي ُِ َِٔكَساُرُظ َخ  َٕ ٕ کَا ًَِیطٔ أُوََّلَصا فٔی یَِوّ اَصا أُعٔیَسِت َع ًِٔؿَضا إَٔذا َجاَوَزِتُط أرُِخَ َّی ُيِكَضی بٔٔو ً

ًَطُ َو  َّٓأض َؾیََری َسبٔی َّ بَیَِن اي ِتٔی یَِو ََّضا َتأ َضا فٔی َِْحَستَٔضا َورِٔسًَٔضا َؾإْٔ ِْ ََّل ُيِعٔلی َحكَّ َٓ ٌٕ کَاَِْت َيطُ َغ ا َرُج َُ أَیُّ

 ٌُّ ُ ََقٕ َؾَتَلُؤُظ ک َِّ یُِبَلُح َيَضا بَٔكإع ََقِ ُ ظٔ ث ٓٔطٔ َوآرَشٔ َُ ا کَاَِْت َوأَِنثَرٔظٔ َوأَِس ََ ٔة َنأَغَِذِّ  ََ ًِ  اِيكَٔیا ـٕ بٔٔو ًِ ٔ ٔؿَضا َذأت ه

اَصا أُعٔیَسِت عَ  َباُئ إَٔذا َجاَوَزِتطُ أرُِخَ ـِ َْٔضا َيِیَص ؾٔیَضا َعِكَؼاُئ َوََّل َع ٕٕ بَُٔقِ ٌُّ َذأت ََقِ ُ َِٓلُحُط ک ًَِیطٔ َوَت



 

 

ًَطُ  َّٓأض َؾیََری َسبٔی َّی يُِكَضی بَیَِن اي َٕٓة َحً ـَ َس ٔشیَن أَِي ُِ َِٔكَساُرُظ َخ  َٕ  أُوََّلَصا فٔی یَِوّٕ کَا

، اتقدة، اوبرمعف نااین، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اامسلیع

 

ة
ب 
 نب وعسم د، سیدی نب زرعی، دیعس نب اوبرعف

ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت سج صخش ےک اپس 

فتعس ںیم )بلطم ہی ےہ ہک سج فتق افٹن ومےٹ افٹن وہں افر فہ صخش اؿ یک زوکة ادا ہن رکے یگنت افر 

ح احتل ںیم وہ وت( اس فتق زوکة ادا ہن رکے اس ےئل ہک دمعہ ومےٹ اتزے مسق ےک 

ح
صی 

اتزے وہں افر دفتل 

افٹن دصہق رکان زایدہ اھبری زگرات ےہ افر سج فتق فہ افٹن دےلب ےلتپ وہ اجںیئ وت اؿ وک ربا افر رخاب ایخؽ رک 

ای سج فتق طحق اسیل اک زامہن وہ وت زوکة ہن ادا رکے۔ اس رپ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ  ےک زوکة ریخات رکے

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! یگنت افر فتعس ےس ایک رماد ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای لکشم افر 

رک آںیئ ےگ افر اؿ اک امکل اؿ  دوشاری ےک دفر ںیم وت فہ افٹن ایقتم ےک دؿ وخب ومےٹ اتزے افر رفہب وہ

افوٹنں ےک اسےنم اکی اصػ ربارب دیماؿ ںیم اےٹل  ہن اکٹلای اجےئ اگ افر فہ افٹن اس وک رفدن ڈاںیل ےگ اےنپ 

دقومں ےس افر سج فتق آرخ اک افٹن اس وک اےنپ دقؾ ےس رفدن ےکچ اگ وت رھپ از رس ون ےلہپ فاےل افٹن وک الای 

 ےس وج اچپس ازار اسؽ ےک ربارب وہاگ اہیں کت ہک  ہلصی وہ ولوگں ےک درنایؿ افر فہ اجےئ اگ امتؾ دؿ ایس رطہقی

ولگ اانپ راہتس دھکی ںیل ینعی اےنپ ااجنؾ وک چنہپ اجںیئ افر سج ےک اپس رکبایں وہں یگ افر فہ اؿ یک زوکة یگنت افر 

افر اچالک نب رک آںیئ یگ رھپ اس  آاسین ےک فتق ہن ادا رکے وت ایقتم ےک دؿ فہ رکبایں ومیٹ افر زیت وہں یگ

ےک امکل وک اےٹل  ہن اکٹلای اجےئ اگ اکی ومہار افر اشکدہ دیماؿ ںیم افر رہ اکی دقؾ فایل رکبی اس وک اےنپ دقؾ ےس 

رفدن ےل یگ افر وگنیسں فایل اےنپ گنیس ےس امرے یگ افر وکیئ اؿ ںیم ڑمے وہےئ گنیس یک ای وٹےٹ وہےئ گنیس 

امتؾ ےک امتؾ گنیس دیسےھ افر اطوتقر وہں ےگ اتہک امکل وک زایدہ ےس زایدہ افر دشدی فیلکت وہ  یک ںیہن وہیگ ہکلب

افر سج فتق آرخ یک رکبی لکن اجےئ یگ وت رھپ دفابرہ یلہپ فایل رکبی وک الای اجےئ اگ امتؾ دؿ وج ہک اچپس ازار اسؽ اک 

 ہن ینعّی )تنج افر دفزخ( ںیم چنہپ اجںیئ۔وہاگ اہیں کت ہک ولوگں اک  ہلصی وہ افر ولگ اےنپ اےنپ اکھٹ

، اتقدة، اوبرمعف نااین، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ب 
 اامسلیع نب وعسم د، سیدی نب زرعی، دیعس نب اوبرعف

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

  



 

 

 س ےس قلعتموج صخش زوکة ادا ےن رکے ا

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش زوکة ادا ےن رکے اس ےس قلعتم
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 قتيبہ، يیث، عكیٌ، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبة بٔ َشعوز، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ عُتَِبَة أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ٌٕ َع ِٔ عَُكِی ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ

ـَ أَ  ٔ َِ َواِسُتِدً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّی َرُسو ا تُُوف َُّ ٍَ َي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٕ َع ِشُعوز ََ  ٔٔ ِْکٕ َبِعَسُظ بُو بَ بِ

َّی ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َّٓاَض َوَقِس َقا ٌُ اي ٔ ـَ ُتَكات رُ ْٔلَبٔی بَِْکٕ َنِی َُ ٍَ عُ ِٔ اِيَعَرٔب َقا َٔ ِٔ َنرَفَ  ََ ًَِیطٔ  َوَنرَفَ  اہللُ َع

 ٍَ ِٔ َقا َُ َّی َيُكويُوا ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َؾ َّٓاَض َحً ٌَ اي ٔ ِٕ أَُقات َٔرُِت أَ ُ َِ أ ًَّ اَيُط َوَنِؿَشطُ  َوَس ََ َٔىِّی   َِ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َعَؼ

َم بَیَِن ايؼَّ  ِٔ ََفَّ ََ  َّٔ ًَ ٔ ُِٓط َْلَُقات ٍَ أَبُو بَِْکٕ َرضَٔی اہللُ َع طٔ َوحَٔشابُطُ َعلَی اہللٔ َؾَكا َّٕ إَّٔلَّ بَٔحكِّ ٔ ٔ َؾإ َّکَاة ٔ َوايز ََلة

 ََ ٍٔ َواہللٔ َيِو  ا َُ ِِ َعلَی ايزَّکَاَة َحلُّ اِي ًُِتُض َِ َيَكاَت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو َُٓعونٔی عَٔكاَّّل کَاُْوا یَُؤزُّوَُْط إ

 ًِ ٔ َح َػِسَر أَبٔی بَِْکٕ ي ِٕ َرأَیُِت اہلَل رَشَ ا صَُو إَّٔلَّ أَ ََ ُِٓط َؾَواہللٔ  رُ َرضَٔی اہللُ َع َُ ٍَ عُ ِٓٔعطٔ َقا ٍٔ َؾَعرَ ََ َّطُ كَٔتا ِؾُت أَْ

 اِيَحلُّ 

 نب وعسمد، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج 

 

ی ة

 

ہبیتق، ثیل، لیقع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عت

فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ہفیلخ رقمر رفامےئ ےئگ وت 

 ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس رفامای ہک م سک رطہقی ےس اہجد رکف ےگ ینعی رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع

اؿ ولوگں ےس سک رطح اہجد رکف ےگ وج زوکة ادا ںیہن رکےت احالہکن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دخافدن دقفس ےک العفہ  ےن اراشد رفامای ھجم وک مکح وہا ےہ ولوگں ےس اہجد رکےن اک اہیں کت ہک فہ ولگ ںیہک ہک

وکیئ اچس رپفرداگر ںیہن ےہ وت سج صخش ےن اس ابت اک ارقار ایک وت اس صخش ےن اےنپ امؽ افر اجؿ وک ھجم ےس وفحمظ 

رک ایل نکیل یسک ےک قح ےک وعض )رمادہی ےہ ہک ارگ یسک رپ زایدیت یک وہیگ وت اس ےک اسھت وت فاسی یہ ولسک وہاگ( 



 

 

بصغ یک وہیگ وت اس ےک اسھت یھب فیہ اعمہلم وہاگ( اس اک اسحب دخافدن دقفس رپ ےہ  ای ارگ یسک یک دفتل فریغہ

رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم اس صخش ےس گنج رکفں اگ وج ہک امنز افر زوکة ےک درنایؿ رفتقی 

 قح ےہ سج رطح رکے اگ )ینعی امنز وت ڑپےھ نکیل زوکة ادا ہن رکے اس ےئل ہک زوکة درا ل دفتل ںیم اکی

ےس امنز دخافدن دقفس یک رطػ ےس اکی قح ےہ افر رفض ےہ اس رطح ےس زوکة یھب( افر دخا یک مسق ارگ اکی 

رکبی اک ہچب آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ رکےت ےھت افر ھجم وک ںیہن دںی ےگ وت ںیم اؿ 

نس رک رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع ےن رفامای دخافدن  ولوگں ےس اہجد رکفں اگ اس ےک ادا ےن رکےن رپ۔ ہی

دقفس یک مسق ےہ ھچک ںیہن اھت نکیل ھجم وک اس اک ملع ےہ ہک دخافدن دقفس ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع اک ہنیس 

 وھکؽ دای ےہ اہجد ےک فاےطس رھپ ںیم ےن ہی اجؿ ایل ہک یہی قح ےہ۔

 نب وعسمد، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعہبیتق، ثیل، لیقع، زرہی، دیبعاہلل :  رافی

 

ی ة

 

  نب دبعاہلل نب عت

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

  

 وج وکیئ زوکة ادا ہن رکے اس یک فدیع

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ زوکة ادا ہن رکے اس یک فدیع

     355    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، بہز بٔ حهیِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ جَ  ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ُٔ َحٔهی ُ بِ َٓا بَِضز َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع ی َقا سِّ

َّٓٔيیَّ  ٔ  َسُِٔعُت اي ُم إٔب ٕٕ ََّل ُيرَفَّ َُٓة َيبُو ٌِّ أَِرَبٔعیَن ابِ ُ ٕة فٔی ک َُ ٔ ٌٕ َسائ ٔ ٌِّ إٔب ُ ٍُ فٔی ک َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٔ َػل ٌْ َع

ِٔ عَ  َٔ ْة  ََ ِ َّا آخُِٔذوَصا َوَطِطَ إٔبًٔٔطٔ َعز ِٔ أَبَی َؾإْٔ ََ ُط أَِجرَُصا َو ًَ ِؤَتحّٔرا َؾ َُ ِٔ أَِعَلاَصا  ََ َٓا ََّل حَٔشابَٔضا  أت َربِّ ََ زَ

َِٓضا َطِیْئ  َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٕس َػل َُّ َح َُ  ٍٔ ٌُّ ْٔل  َیٔح



 

 

رمعف نب یلع، ییحی، زہب نب میکح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن انس اےنپ فادل ےس اوہنں ےن اؿ ےک دادا 

 فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےس انس اوہنں ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ےھت ہک رہ اکی اچسیل افٹن ںیم وج  لگن ںیم رچاےئ اجےت وہں اکی دف اسؽ یک افینٹن زوکة ںیم ادا رکان رضفری 

ےہ افر افٹن گدحیہ ںیہن ےئک اجںیئ ےگ اےنپ اسحب ےس )زوکة ےس ےنچب یک فاےطس( افر وج صخش زوکة وثاب ےک 

اگ وت اس وک وثاب لم اجےئ اگ افر وج صخش ااکنر رکے مہ اس ےس زوکة یھب ںیل ےگ۔ افر اس ےس فاےطس دے 

آدےھ افٹن اس ےک ےل ںیل ےگ۔ ہی اکی زسا ےہ امہرے رپفرداگر یک زساؤں ںیم ےس۔ اس امؽ دفتل ںیم 

 ۔ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افالد ف الہ فایعؽ ےک فاےطس ھچک انیل درتس ںیہن ےہ

 رمعف نب یلع، ییحی، زہب نب میکح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 افوٹنں یک زوکة ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 افوٹنں یک زوکة ےس قلعتم

     356    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعیس، سؿیإ، عُرو بٔ یحٌی، َحُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ،  :  راوی

 سؿیإ و طعبة و َايَ، عُرو بٔ یحٌی، وہ اپٓے وايس سے، ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

َٓا ُسِؿیَ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ُٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َیِحٌَی ح و أَِخبََرَْا  رُو بِ ُِ ثَىٔی َع ٍَ َحسَّ ُٕ َقا ا

ٔٔ َیِحٌَی عَ  رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٕ َع ٔ اي ََ َٕ َوُطِعَبَة َو ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َع َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح إر َع ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َّی َو َُُثى ِٔ أَبٔیطٔ اِي

 ٍَ َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ أَ َشةٔ أَِوُسٕل َػَسَقْة  َع ُِ َٕ َخ ٍَ َيِیَص ؾامَٔی زُو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع اہللٔ َػل

َشٔة أََوإم َػَسَقْة  ُِ َٕ َخ ٕ َػَسَقْة َوََّل ؾامَٔی زُو ٔص ذَِوز ُِ َٕ َخ  َوََّل ؾامَٔی زُو



 

 

 ف امکل، رمعف نب ییحی، فہ دیبع اہلل نب دیعس، ایفسؿ، رمعف نب ییحی، دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دبعا

 

ی ة
ػ

 

رلنمح، ایفسؿ ف ش

اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای اپچن فقس ےس مک ا ہ ںیم )وج ہک ز نی ےس ادیا وہ( زوکة ںیہن ےہ افر اپچن افوٹنں ےس مک ںیم زوکة الزؾ ںیہن 

 اپچن افہیق ےس مک اچدنی ںیم زوکة ںیہن ےہ )افر اپچن فقس ا ہ ےس مک ںیم زوکة الزؾ ںیہن ےہ(۔ ےہ افر

 ف امکل، رمعف نب  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

دیبعاہلل نب دیعس، ایفسؿ، رمعف نب ییحی، دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ ف ش

 ییحی، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 افوٹنں یک زوکة ےس قلعتم

     357    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عُارة، وہ اپٓے وايس سے، ابوسعیس خسری  عیسی بٔ حُاز، يیث، یحٌی بٔ سعیس، عُرو بٔ یحٌی :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

اَر  َُ ٔٔ عُ ٔٔ یَِحٌَی بِ رٔو بِ ُِ ِٔ َع ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ازٕ َقا َُّ ُٔ َح ِٔ أَبٔیطٔ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ َة َع

َّی  ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َ ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ أ ٕ َػَسَقْة َع َشةٔ َذِوز ُِ َٕ َخ ٍَ َيِیَص ؾامَٔی زُو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

َشٔة أَِوُسٕل َػَسَقْة  ُِ َٕ َخ َشٔة أََوإم َػَسَقْة َوَيِیَص ؾامَٔی زُو ُِ َٕ َخ  َوَيِیَص ؾامَٔی زُو

دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی یسیع نب امحد، ثیل، ییحی نب دیعس، رمعف نب ییحی نب امعرة، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس 

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افوٹنں ےس مک ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ 

 افر اپچن افہیق ےس مک اچدنی ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ افر اپچن فقس ا ہ ےس مک ںیم زوکة الزؾ ںیہن ےہ۔



 

 

  دیعس، رمعف نب ییحی نب امعرة، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنعیسیع نب امحد، ثیل، ییحی نب :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 افوٹنں یک زوکة ےس قلعتم

     358    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، َورف بٔ َسرک ابوکاٌَ، حُاز بٔ سًُہ، ثُاَة بٔ عبساہلل بٔ  :  راوی

 اْص بٔ َايَ، اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

ِسرٕٔک أَ  َُ  ُٔ ُ بِ
َُُورفَّ َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ازُ أَِخبََرَْا  َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا َٔ بُو کَا

 ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ ٔٔ أََْٔص بِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َة بِ ََ ا َُ
ُ ِٔ ث َٔ ٍَ أََخِِذُت َصَِذا اِلٔهَتاَب  َة َقا َُ ًَ ُٔ َس َٕ بِ ٔ اي

َق َرُس  َسَقةٔ ائًَّی ََفَ ائُٔف ايؼَّ ٔ ََفَ َّٕ َصِٔذظ ٔ ِِ إ َّٕ أَبَا بَِْکٕ َنَتَب َيُض َِ َعلَی أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل و

ِٔ ا َٔ ًََضا  ٔ ِٔ ُسئ َُ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌَّ بَٔضا َرُسوَيطُ َػل َّ َوَج َر اہللُ َعز ََ ُُِشًُٔٔیَن ائًَّی أَ ُُِشًُٔٔیَن َعلَی اِي ِي

ََ َؾََل ُيِع  ٔ ٌَ َؾِوَم َذي ٔ ِٔ ُسئ ََ ًُِیِعٔم َو ٕ َوِجضَٔضا َؾ ٔص َذِوز ُِ ٌِّ َخ ُ ٌٔ فٔی ک ٔ ِٔ اِْلٔب َٔ  َٔ ی ُِٕص َوعَِٔشٔ َٕ َخ ٔم ؾامَٔی زُو

َدإق  ََ ُِٓت  ٔ ِٔ ب ِِ َتهُ ِٕ َي ٔ ُِٕص َوثَََلثٔیَن َؾإ ٔلَی َخ َدإق إ ََ ُِٓت  ٔ َٔ َؾٔؿیَضا ب ی ّشا َوعَِٔشٔ ُِ ًََػِت َخ  َطاْة َؾإَٔذا بَ

ا َوثَََل  ًََػِت ٔستًّ ْ َؾإٔذَا بَ َْ ٕٕ َذ ُٔ َيبُو ّة َؾابِ ًََػِت ٔستَّ ٕص َوأَِرَبٔعیَن َؾإَٔذا بَ ُِ ٔلَی َخ ٕٕ إ ُِٓت َيبُو ٔ ثٔیَن َؾٔؿیَضا ب

ٔلَی یَن َؾٔؿیَضا َجَِذَعْة إ ًََػِت إِٔحَسی َؤستِّ یَن َؾإَٔذا بَ ٔلَی ٔستِّ ٌٔ إ وَقُة اِيَؿِح ْة ََطُ ُِٕص  َوأَِرَبٔعیَن َؾٔؿیَضا حٔكَّ َخ

ا َوَسبِ  ًََػِت ٔستًّ ًََػِت إِٔحَسی َوتِٔشٔعیَن َؾٔؿیَضا َوَسِبٔعیَن َؾإَٔذا بَ ٔلَی تِٔشٔعیَن َؾإٔذَا بَ ٕٕ إ َِٓتا َيبُو ٔ ٔعیَن َؾٔؿیَضا ب

 ٔ ٌِّ أَِرَبٔعیَن ب ُ َٔائَٕة َؾفٔی ک َٔ َو ی َٔائَٕة َؾإَٔذا َزاَزِت َعلَی عَِٔشٔ َٔ َو ی ٔلَی عَِٔشٔ ٌٔ إ وَقَتا اِيَؿِح ٕٔ ََطُ َتا ٕٕ حٔكَّ ُِٓت َيبُو

 ٔ ٔشیَن ح ُِ ٌِّ َخ ُ َِٓسُظ َػَسَقُة اِيَحَِذَعةٔ َوفٔی ک ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ َُ َسَقأت َؾ ائٔٔف ايؼَّ ٌٔ فٔی ََفَ ٔ ُٕ اِْلٔب َٓا َٔ أَِس ْة َؾإَٔذا َتَباَی كَّ

 َ ِٕ اِست ٔ َعَضا َطاَتیِٔن إ ََ  ٌُ ُة َویَِحَع ُِٓط اِئحكَّ َٔ  ٌُ ََّضا ُتِكَب ْة َؾإْٔ َِٓسُظ حٔكَّ ٔ َِٓسُظ َجَِذَعْة َوع ٔ َتا َيطُ َوَيِیَشِت ع أَِو  ِیَْسَ



 

 

ََّضا تُ  َِٓسُظ َجَِذَعْة َؾإْٔ ٔ ْة َوع َِٓسُظ حٔكَّ ٔ ةٔ َوَيِیَشِت ع َِٓسُظ َػَسَقُة اِئحكَّ ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ ََ ا َو ُّ َٔ زِٔرَص ی ِٓطُ عَِٔشٔ َٔ  ٌُ ِكَب

َِٓسظُ  ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ ََ َتا َيُط َو ِٕ اِستَِیَْسَ ٔ ا أَِو َطاَتیِٔن إ ُّ َٔ زِٔرَص ی ُم عَِٔشٔ سِّ ُُؼَّ ةٔ  َوُيِعٔلیطٔ اِي َػَسَقُة اِئحكَّ

َتا َيطُ  ِٕ اِستَِیَْسَ ٔ َعَضا َطاَتیِٔن إ ََ  ٌُ ُِٓط َوَیِحَع َٔ  ٌُ ََّضا ُتِكَب ٕٕ َؾإْٔ ُِٓت َيبُو ٔ َِٓسُظ ب ٔ َِٓسُظ َوع ٔ َٔ َوَيِیَشِت ع ی  أَِو عَِٔشٔ

َِٓسُظ إَّٔلَّ حٔكَّ  ٔ ٕٕ َوَيِیَشِت ع َٓةٔ َيبُو َِٓسُظ َػَسَقُة ابِ ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ ََ ا َو ُّ ُم زِٔرَص سِّ ُُؼَّ ُِٓط َويُِعٔلیطٔ اِي َٔ  ٌُ ََّضا ُتِكَب ْة َؾإْٔ

 ِٓ ٔ ٕٕ َوع ُِٓت َيبُو ٔ َِٓسُظ ب ٔ ٕٕ َوَيِیَشِت ع َٓٔة َيبُو َِٓسُظ َػَسَقُة ابِ ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ ََ ا أَِو َطاَتیِٔن َو ُّ َٔ زِٔرَص ی ُِٓت عَِٔشٔ ٔ َسُظ ب

َعَضا َطاَتیِٔن  ََ  ٌُ ُِٓط َوَیِحَع َٔ  ٌُ ََّضا ُتِكَب َدإق َؾإْٔ َِٓسُظ  ََ ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ ََ ا َو َُ َٔ زِٔرَص ی َتا َيطُ أَِو عَِٔشٔ ِٕ اِستَِیَْسَ ٔ إ

 ِٔ ََ َعُط َطِیْئ َو ََ ُِٓط َوَيِیَص  َٔ  ٌُ َُّط يُِكَب ْ َؾإْٔ َْ ٕٕ َذ ُٔ َيبُو َِٓسُظ إَّٔلَّ ابِ ٔ َدإق َوَيِیَص ع ََ َٓٔة  ِٔ َػَسَقُة ابِ ِِ َیهُ  َي

 ٌٔ ٔ ِٔ اِْلٔب َٔ َِٓسُظ إَّٔلَّ أَِربَْع  ٔ تَٔضا إٔذَا کَاَِْت ع َُ ٔ ِٔ فٔی َسائ َٓ ِٕ َيَظاَئ َربَُّضا َوفٔی َػَسَقةٔ اِيَػ ًَِیَص ؾٔیَضا َطِیْئ إَّٔلَّ أَ َؾ

َٔائََتیِٔن َؾإَٔذا َز  ٔلَی  ٕٔ إ َٔائَٕة َؾإَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة َؾٔؿیَضا َطاَتا َٔ َو ی ٔلَی عَِٔشٔ اَزِت َواحَٔسّة أَِرَبٔعیَن َؾٔؿیَضا َطاْة إ

ْة َوََّل َؾٔؿیضَ  ََ ٔ َسَقٔة َصر َٔائَٕة َطاْة َوََّل یُِؤَخُِذ فٔی ايؼَّ  ٌِّ ُ َٔائَٕة َؾإَٔذا َزاَزِت َؾفٔی ک ٔلَی ثَََلٔث  ٕ إ  َذاُت ا ثَََلُث ٔطَیاظ

ُم بَیَِن  ٕم َوََّل ُيرَفَّ َترَفِّ َُ ُع بَیَِن  َُ ُم َوََّل یُِح سِّ ُُؼَّ ِٕ َيَظاَئ اِي َ ِٔ إَّٔلَّ أ َٓ ِحَتُٕٔع َخِظَیَة َعَوإر َوََّل َتِیُص اِيَػ َُ

ُة ايرَّ َُ ٔ ؤیَّةٔ َؾإَٔذا کَاَِْت َسائ ا بٔايشَّ َُ َُٓض ٕٔ بَِي ا یَتََراَجَعا َُ َُّض ِٔ َخًٔیَلیِٔن َؾإْٔ َٔ  َٕ ا کَا ََ َسَقٔة َو ٌٔ َْاقَٔؼّة ايؼَّ ُج

ِٕ َيَظاَئ َربَُّضا َوفٔی ايرِّ  ًَِیَص ؾٔیَضا َطِیْئ إَّٔلَّ أَ ِٔ أَِرَبٔعیَن َطاّة َواحَٔسْة َؾ ِٔ إَّٔلَّ َٔ ِِ َتهُ ِٕ َي ٔ َقٔة ُربُِع اِيُعَِشٔ َؾإ

ِٕ َيَظاَئ َربَُّضا ًَِیَص ؾٔیَضا َطِیْئ إَّٔلَّ أَ ِٕ َؾ َٔائََة زِٔرَص  تِٔشٔعیَن َو

 نب دبعاہلل نب اسن نب امکل، اسن نب 

 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، رفظم نب دمرک اوباکلم، امحد نب ہملس، امثمة

اتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن اؿ وک رحتری رفامای ہی زوکة ےک رفاضئ امکل ریض اہلل ہنع ےس رف

 

ہ

ںیہ وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الہ االسؾ رپ دخافدن دقفس ےن مکح ےس الزؾ رقار دی 

ے افر سج ےس اس ےس ںیہ ہچنیم  سج املسمؿ ےس اس ےک وماقف بلط ایک اجےئ وت فہ )اس ےک وماقف( ادا رک

 58زایدہ اماگن اجےئ فہ ےس مک افوٹنں ںیم ےس رہ اکی اپچن افٹن رپ اکی رکبی زوکة ےہ افر سج فتق اؿ یک دعتاد 

کت چنہپ اجےئ وت اکی تنب اخمض ےہ )ینعی فہ افینٹن وج اکی اسؽ لمکم وہ رک دفرسے اسؽ ںیم گل یئگ وہ( ارگ 

 458افٹن وہاجںیئ وت اؿ ںیم دف اسؽ یک افینٹن ےہ  69افٹن ےل سج فتق  اکی اسؽ یک افینٹن ہن وہ وت دف اسؽ اک



 

 

افٹن وہ اجںیئ وت اؿ ںیم نیت اسؽ یک افینٹن ےہ )وج ہک زوکة ادا رکےن ےک اقلب وہ  79افٹن کت افر سج فتق 

 اچر اسؽ افٹن وہاجںیئ وت اؿ ںیم 94بلطم ہی ےہ ہک فہ اینپ وجاین وک چنہپ یکچ وہ( اسھٹ افٹن کت افر سج فتق 

وہاجںیئ وت اؿ ںیم دف افینٹن ںیہ افر  9:افٹن کت افر سج فتق  8:یک افینٹن ےہ وج ہک اپوچنںی اسؽ ںیم گل یئگ وہ 

وہاجںیئ وت اؿ ںیم دف افینٹن ںیہ نیت اسؽ یک ہک نج رپ رن وک دے ےکس  4>دف اسؽ یک ونے افٹن کت افر سج فتق

رطح ےس وجاؿ وہ اجںیئ( اکی وس سیب افٹن کت افر سج فتق اکی ینعی نج ےس ذمرک یتفج رک ےکس )ینعی وپری 

وس سیب ےس زایدہ افٹن وہ اجںیئ وت رہ اکی اچسیل افٹن ںیم اکی افینٹن ےہ دف اسؽ یک افر اکی وس اچپس ںیم اکی 

افینٹن ےہ نیت اسؽ یک ارگ افوٹنں ےک داوتنں ںیم االتخػ وہ اجےئ ینعی زوکة ےک القئ افٹن ہن وہں اس ےس 

ڑبے ای وھچےٹ وہں الثم سج آدیم رپ اچر اسؽ یک افینٹن دانی الزؾ ےہ افر اس ےک اپس اچر اسؽ یک افینٹن ہن وہ نکیل 

نیت اسؽ یک افینٹن وہ وت فہ اس وک دے ےکس افر دف رکبے ادا رکے ارگ اس ےک وہ ےکس فرہن وت سیب درمہ ادا رکے 

س اچر اسؽ یک افینٹن وہ وت اس ےس فیہ ےل یل اجےئ افر زوکة افر سج ےن نیت اسؽ یک افینٹن دانی وہ افر اس ےک اپ

فوصؽ رکےن فاال صخش )سج وک االطصع رشتعی ںیم دصمؼ اہک اجات ےہ وج ہک اامؾ یک اجبن ےس رقمر وہات ےہ 

زوکة فوصؽ رکےن ےک فاےطس( اس وک سیب درمہ فاسپ رک دے اگ ای دف رکبی ادا رک دے اگ افر سج صخش ےن نیت 

فینٹن ادا رکان وہ افر فہ اس ےک اپس ہن وہ وت دف اسؽ یک افینٹن ادا رک دے افر اس ےک اسھت دف رکبی دے اسؽ یک ا

دے ای سیب درمہ ادا رکے افر یسک صخش ےن دف اسؽ یک افینٹن دانی وہں افر اس ےک اپس نیت اسؽ یک افینٹن وہ وت 

وک سیب درمہ ای دف رکبی دے دے اگ افر  اس ےس فیہ یہ فوصؽ رکںیل ےگ افر زوکة فوصؽ رکےن فاال صخش اس

سج صخش وک دف اسؽ یک افینٹن زوکة ںیم ادا رکان ےہ افر اس ےک اپس فہ ہن وہ نکیل اکی اسؽ یک افینٹن اس ےک اپس 

وموجد وہ افر اس وک آاسین وہ وت اس ےک اسھت دف رکبی زوکة ںیم ادا رک دے فرہن سیب درمہ ادا رکے افر ارگ یسک 

ؽ یک افینٹن فابج وہ افر اس ےک اپس دف اسؽ اک افٹن وہ وت اس ےس فیہ فوصؽ رک ںیل ےگ افر ےک ذہم اکی اس

اس وک ھچک ںیہن دںی ےگ افر ہن اس ےس ھچک ںیل ےگ۔ رھپ ارگ یسک صخش ےک اپس رصػ اچر افٹن وموجد وہں وت 

رکان اچےہ وت فہ دفرسی ابت ےہ  اؿ رپ وکیئ یسک مسق یک زوکة فابج ںیہن ےہ ا ہتب ارگ امکل اینپ رمیض ےس ھچک ادا

 534ےس افرپ کت دف رکبی افر  454کت اکی رکبی  453رھپ رچےن فایل رکبویں یک دعتاد ارگ اچسیل وہ اجےئ وت 

ےس ےل رکنیت وس رکبویں کت نیت رکبایں افر اس ےک دعب رہ اکی وس رپ اکی رکبی زوکة ادا یک اجےئ یگ رھپ زوکة 

افر بیع دار ای ذموکر اجونر ہن وبقؽ ےئک اجںیئ رگم ہی ہک دصہق وبقؽ رکےن فاال  ںیم وب ڑےھ افر اکی آھکن فاےل

صخش اچےہ وت فہ ےل  اتک ےہ افر زوکة ےس چب اجےن ےک فاےطس دف امؽ وک عمج ہن ایک اجےئ افر ہن یہ اکی امؽ وک اگل ایک 



 

 

ےس اکی دفرسے ےس ربارب ربارب اجےئ رھپ ارگ یسک دفتل ںیم دف آدیم ہصح دار وہں وت فہ دفونں ابیمہ رطہقی 

اسحب رک ںیل۔ اچسیل ےس مک رکبویں رپ یسک مسق یک زوکة فابج ںیہن ےہ رگم ہی ہک امکل وج زوکة ادا رکان اچےہ رھپ 

 3>4ارگ دف وس درمہ اچدنی وہ اجےئ ارگ دف وس درمہ وہ اجےئ وت اس اک اچوسیلاں ہصح زوکة ادا یک اجےئ۔ نکیل ارگ 

 زوکة فابج ںیہن ےہ رگم ہی ہک امکل وخیش ےس زوکة ادا رکان اچےہ۔درمہ وہں وت اؿ رپ 

 نب دبعاہلل نب اسن نب امکل،  :  رافی

 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، رفظم نب دمرک اوباکلم، امحد نب ہملس، امثمة

 اسن نب امکل ریض اہلل ہنع

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

  

 افوٹنں یک زوکة ےن دےنی فاےل ےک قلعتم ااحدثی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 افوٹنں یک زوکة ےن دےنی فاےل ےک قلعتم ااحدثی

     359    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ايرحُٔ اْعد، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہعُرإ بٔ بکار، علی بٔ عیاغ، طعیب، ابوزْاز، عبس :  راوی

ثَىٔی أَبُو ا ٍَ َحسَّ َٓا ُطَعِیْب َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعیَّإغ َقا َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّإر َقا ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ا أَِخبََرَْا ع َُّ َٔ  ٔ َاز يزِّْ

َّطُ َسَُٔع أَبَا صُرَ  َ أَْ َْ ا َذ َُّ َٔ ُد  ٔٔ اِْلَِْعَ َُ ثَُط َعِبُس ايرَِّح ًَِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ُث بٔطٔ َقا یِرََة یَُحسِّ

َضا َتَلُؤُظ بٔأَِخَؿا ِِ ُيِعٔم ؾٔیَضا َحكَّ ا کَاَِْت إَٔذا هَٔی َي ََ  ٔ ٌُ َعلَی َربَِّضا َعلَی َخیِر ٔ ِتٔی اِْلٔب َِ َتأ ًَّ ُِ َوَس َٓ ِتٔی اِيَػ ؾَٔضا َوَتأ

 ََ  ٔ َضا َعلَی َربَِّضا َعلَی َخیِر ِٔ َحكِّ َٔ ٍَ َو ؤَْضا َقا َِٓلُحُط بُُٔقُ َضا َتَلُؤُظ بٔأَِهََلؾَٔضا َوَت ِِ ُيِعٔم ؾٔیَضا َحكَّ ا کَاَِْت إَٔذا َي

ٕ َیِحًُُُٔط َعلَی َرَقبَتٔطٔ َيُط  ٔة بَٔبٔعیر ََ َّ اِيكَٔیا ِِ َیِو أئ أَََّل ََّل َیأِتٔیَنَّ أََحُسُن َُ ًََب َعلَی اِي ِٕ تُِح ٍُ یَا ُرغَاْئ َؾَیُكوأَ

ٔة بَٔظاةٕ َیحِ  ََ َّ اِيكَٔیا ِِ َیِو ًَِّػُت أَََّل ََّل َیأِتٔیَنَّ أََحُسُن ََ َطِیّئا َقِس بَ َُ َي ٔ ً َِ ٍُ ََّل أَ ُس َؾأَُقو َُّ َح ًَُُٔضا َعلَی َرَقبَتٔطٔ َُ

ٍَ َویَ  ًَِّػُت َقا ََ َطِیّئا َقِس بَ َُ َي ٔ ً َِ ٍُ ََّل أَ ُس َؾأَُقو َُّ َح َُ ٍُ یَا  ةٔ َيَضا يَُعاْر َؾَیُكو ََ َّ اِيكَٔیا ِِ یَِو ٔ ُ أََحٔسص ِٓز ُٕ َن هُو



 

 

ُط أُِػبَُعطُ  َُ ٔ ًِك ُ َّی ی ٍُ َحً ِٓزَُک َؾََل َیزَا ِٓطُ َػاحٔبُُط َویَِلًُبُُط أََْا َن َٔ َع َيرٔفُّ   ُطَحاّعا أََِقَ

رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ افوٹنں ےک امکل ےن اؿ یک زوکة ہن دی وہیگ وت فہ داین ےک ر

اقمہلب ںیم اس مسق یک احتل ںیم رفہب وہ رک اےنپ امکل یک اجبن دف ڑںی ےگ افر اس وک اپؤں ےک ےچین رفدن ڈاںیل ےگ 

دا یک یئگ وہیگ وت اےنپ امکل ےک اپس رفہب وہ رک آںیئ یگ افر اس وک اس رطہقی ےس رکبایں یھب ارگ اؿ یک زوکة ںیہن ا

اےنپ دقؾ ےک ےچین رفدن ڈاںیل ےگ افر اس وک اےنپ گنیس ےس امرںی ںیگ۔ اؿ ےک وقحؼ ںیم ےس ہی یھب ےہ ہک اؿ 

اہمترے ںیم  اک دفدھ اس فتق اکنال اجےئ سج فتق ہک اؿ وک اپین الپےن ےک فاےطس الای اجےئ۔ ربخدار ااسی ہن وہ ہک

ےس ایقتم ےک رفز وکیئ اےنپ افٹن وک اینپ رگدؿ رپ وسار وہ رک احرض وہ افر  خی فاکپر رکات وہا ےہک ہک اے دمحم یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس )ریمے فاےطس افشتع رکںی( ںیم وہکں اگ ہک ںیم اہمترے فاےطس ھچک ںیہن رک  اتک ںیم ےن وت 

۔ اس رطہقی ےس )آاگہ روہ( اہمترے ںیم ےس وکیئ آدیم ایقتم ےک رفز اینپ )دخافدندقفس اک اغیپؾ( اچنہپ دای اھت

رکبی وک اینپ رگدؿ رپ وسار رک ےک اتخیچ وہا ہن آےئ افر ہی ےہک ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ھجم وک اس فیلکت 

ںیم اہمترے فاےطس  دہ افر تخس رتنی ذعاب ےس اجنت دال دںی( افر ںیم اس صخش ےس )اصػ(  ہہ دفں اگ ہک

 ےھت۔ رھپ اہمترے ںیم ےس یسک اک عااہن )ہک 

ہ

ھچک ںیہن رک  اتک ںیم ےن وت دخافدن دقفس ےک ااکحؾ م کت اچنہپ دی 

سج یک فہ صخش زوکة ںیہن دای رکات اھت( ایقتم ےک رفز اکی ئاجن اسپن نب رک آےئ اگ اس اک امکل اس ےس )وخػ 

س ےک ےھچیپ اھباتگ وہا ےہک اگ ہک ںیم اہمترا عااہن وہں اہیں کت ہک فہ اینپ ایلگن زدہ وہ رک( اھبگ ڑھکا وہاگ افر فہ ا

 اس )اژداہ( ےک  ہن ںیم ڈاؽ دے اگ۔

 رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رھگولی اامعتسؽ ےئلیک رےھک وہےئ افوٹنں رپ زوکة اعمػ ےہ

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رھگولی اامعتسؽ ےئلیک رےھک وہےئ افوٹنں رپ زوکة اعمػ ےہ

     360    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 لی، َعتُر، بہز بٔ حهیَِحُس بٔ عبساَّلع :  راوی

ِٔ أَ  ُث َع ِٕ یَُحسِّ َٔ َحٔهی ٍَ َسُِٔعُت بَِضزَ بِ ِعَتُْٔر َقا َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔ أَِخبََرَْا  ظ ِٔ َجسِّ بٔیطٔ َع

 ٌٕ ٔ ٌِّ إٔب ُ ٍُ فٔی ک َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ٕٕ ََّل  َقا َُٓة َيبُو ٌِّ أَِرَبٔعیَن ابِ ُ ِٔ ک َٔ ٕة  َُ ٔ َسائ

 ٔ َّا آخُِٔذوَصا َوَطِطَ إٔب ََٓعَضا َؾإْٔ ََ  ِٔ ََ ِؤَتحّٔرا َيُط أَِجرَُصا َو َُ ِٔ أَِعَلاَصا  ََ ِٔ حَٔشابَٔضا  ٌْ َع ٔ ُم إٔب ّة ُترَفَّ ََ ِ ًٔطٔ َعز

َّی اہللُ ٕس َػل َُّ َح َُ  ٍٔ ٌُّ ْٔل َٓا ََّل َیٔح أت َربِّ ََ ِٔ َعزَ َِٓضا َطِیْئ َٔ َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، زہب نب میکح، اےنپ فادل امدج ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ۔ روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ وخد رچےن فاےل )اھگس اھکےن فاےل( افٹن وہں وت رہ اکی ںیم 

ں رپ دف اسؽ یک اکی افینٹن زوکة ےہ زین افوٹنں ےک درنایؿ یسک مسق اک رفؼ ہن ایک اجےئ افر وج آدیم ارج اچسیل افوٹن

ف وثاب یک تین ےس زوکة ادا رکے اگ وت اس وک ارج ف وثاب اح ل وہاگ افر وج وکیئ زوکة ادا رکےن ےس ااکنر رکے اگ 

وصؽ رکںی ےگ۔ اس ےئل ہک ہی امہرے رپفرداگر وت مہ اس ےس زوکة یھب فوصؽ رکںی ےگ افر آدےھ افٹن یھب ف

یک اجبن ےس فابج افر الزؾ یک وہیئ ااثیر ںیم ےس اکی فابج ےہ افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس اس 

 ںیم ےس ھچک انیل الحؽ ںیہن ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، زہب نب میکح :  رافی

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

  

 اگےئ لیب یک زوکة ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اگےئ لیب یک زوکة ےس قلعتم

     361    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

كیل، َْسوم، َعاذ رضی اہلل َحُس بٔ راؾع، یحٌی بٔ آزّ، َؿـٌ، ابٔ َہًہٌ، اعُع، ط :  راوی

 عٓہ

 ِٔ ٌٕ َع َض ًِ َض َُ  ُٔ ٌْ َوصَُو ابِ َـّ َؿ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔع أَِخبََرَْا  َُ  اِْلَِع

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َعاذٕ أَ َُ  ِٔ وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ ِٔ َطكٔیٕل َع ِٕ َیأُِخَِذ َع رَُظ أَ ََ ٔٔ َوأَ َُ ٔلَی اِيَی َِ َبَعَثطُ إ ًَّ َوَس

ٌِّ أَ  ُ ِٔ ک َٔ ِٔ ثَََلثٔیَن َتبٔیّعا أَِو َتبٔیَعّة َو َٔ ِٔ اِيَبَُقٔ  َٔ َعأَفَ َو ََ َٓاّرا أَِو عِٔسَيُط  ِٕ زٔی ٔ ٌِّ َحاي ُ ِٔ ک َّّٓة َٔ ٔش َُ  ِرَبٔعیَن 

، رسمفؼ، اعمذ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، انب لہلہم، اشمع، قیقش

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک کلم نمی رفاہن رفامای وت اؿ وک مکح رفامای ہک رہ اکی ابغل صخش ےس اکی دانیر ای 

لیب ای  اس ےک ربارب ڑپکا یزہی )االسیم سکیٹ( فوصؽ رک ںیل اس ےک دعب رہ اکی سیت اگےئ ولیبں رپ اکی اسؽ اک

 اگےئ افر اچسیل اسؽ رپ دف اسؽ یک اگےئ زوکة فوصؽ رکںی۔

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، انب لہلہم، اشمع، قیقش، رسمفؼ، اعمذ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  ااحدثیزوکة ےس ہقلعتم :   ابب

 اگےئ لیب یک زوکة ےس قلعتم

     362    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًامی ٕ، يعلی، ابٔ عبیس، اعُع، طكیل، َْسوم و اعُع، ابراہیِ، َعاذ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ َٓا َيِعل َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ َطكٔیٕل َع ُع َع َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عُبَِیٕس َقا ی َوصَُو ابِ



 

 

 ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َعاْذ َبَعَثىٔی َرُسو َُ  ٍَ َِ َقاََّل َقا ِٔ إٔبَِراصٔی ُع َع َُ وٕم َواِْلَِع ِْسُ ََ ٔٔ َُ لَی اِيَی

ٌِّ أَِرَبٔعیَن  ُ ِٔ ک َٔ ِٕ آُخَِذ  َرنٔی أَ ََ
َ َٓاّرا أَِو عِٔسَيطُ َؾأ ِٕ زٔی ٔ ٌِّ َحاي ُ ِٔ ک َٔ ٌِّ ثَََلثٔیَن َتبٔیّعا َو ُ ِٔ ک َٔ ّة َو ّة ثَٓٔیَّ َبَُقَ

َعأَفَ  ََ 

ادمح نب امیلسؿ، یلعی، انب دیبع، اشمع، قیقش، رسمفؼ ف اشمع، اربامیہ، اعمذ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت 

 نمی رفاہن رفامای وت مکح رفامای ہک ارگ اچسیل اگےئ وموجد وہں وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک کلم

اس ےس دف اسؽ یک اگےئ افر ارگ سیت وموجد وہں وت اکی اسؽ یک اگےئ زوکة ںیم فوصؽ رکان رھپ رہ اکی ابغل صخش 

 ےس اکی دانیر ای اس تمیق اک ڑپکا وطبر یزہی فوصؽ رکان۔

 ، اشمع، قیقش، رسمفؼ ف اشمع، اربامیہ، اعمذ ریض اہلل ہنعادمح نب امیلس ؿ، یلعی، انب دیبع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اگےئ لیب یک زوکة ےس قلعتم

     363    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ ُحب، ابوَعاویہ، اَّلعُع، ابراٖیِ، َْسوم، َعاذ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ  ِٔ وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤیََة َع َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ ُس بِ َُ ٍَ أَِخبََرَْا أَِح ٕ َقا َعاذ

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ا َبَعَثطُ َرُسو َُّ ِٔ اِيَبَُقٔ َتبٔیّعا أَِو َي َٔ ٌِّ ثَََلثٔیَن  ُ ِٔ ک َٔ ِٕ َیأُِخَِذ  َرُظ أَ ََ َ ٔٔ أ َُ ٔلَی اِيَی َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

َعأَفَ  ََ َٓاّرا أَِو عِٔسَيُط  ِٕ زٔی ٔ ٌِّ َحاي ُ ِٔ ک َٔ ّة َو َّٓ ٔش َُ ٌِّ أَِرَبٔعیَن  ُ ِٔ ک َٔ  َتبٔیَعّة َو

 ، رسمفؼ، اعمذ ریض اہلل ہنع اس اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ادمح نب رحب، اوباعمفہی، االشمع، اربامیہ

 ےہ۔



 

 

 ادمح نب رحب، اوباعمفہی، االشمع، اربامیھ، رسمفؼ، اعمذ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ثیزوکة ےس ہقلعتم ااحد :   ابب
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َحُس بٔ َٓؼور ايلوسی، يعكوب، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ اسحام، سًامیٕ، اعُع، ابووائٌ بٔ  :  راوی

 سًُہ، َعاذ بٔ جبٌ رضی اہلل عٓہ

وسٔ  ُِٓؼوٕر ايلُّ ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ ٔٔ إِٔسَحَل َقا ِٔ ابِ َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َيِعُكوُب َقا َ ث ٍَ َحسَّ یُّ َقا

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َرنٔی َرُسو ََ ٍَ أَ ٌٕ َقا ٔٔ َجَب ٔ بِ َعاذ َُ  ِٔ َة َع َُ ًَ ٔٔ َس ٌٔ بِ ٔ ِٔ أَبٔی َوائ ُع َع َُ ُٕ اِْلَِع امِیَ ًَ ًَِیطٔ ُس  َع

َِ حٔیَن َبَعَثىٔی  ًَّ ًََػِت ثَََلثٔیَن َؾٔؿیَضا َوَس َّی َتِبًَُؼ ثَََلثٔیَن َؾإَٔذا بَ ِٔ اِيَبَُقٔ َطِیّئا َحً َٔ ِٕ ََّل آُخَِذ  ٔٔ أَ َُ ٔلَی اِيَی إ

َّْٓة  ٔش َُ ْة  ًََػِت أَِرَبٔعیَن َؾٔؿیَضا َبَُقَ َّی َتِبًَُؼ أَِرَبٔعیَن َؾإَٔذا بَ ٌْ َتابْٔع َجَِذْع أَِو َجَِذَعْة َحً  عِٔح

یس، وقعیب، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ، امیلسؿ، اشمع، اوبفالئ نب ہملس، اعمذ نب لبج دمحم نب وصنمر اوطل

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک کلم نمی رفاہن رفامای وت مکح رفامای 

افر ارگ سیت وہاجںیئ وت اگےئ اک اکی ہچب ارگ یسک صخش ےک اپس سیت اگےئ لیب وہں وت اؿ ےس ھچک فوصؽ ہن رکان 

وج ہک دفدھ یپ راہ وہ ای اس اسؽ اک ذمرک ای ؤمثن وطبر زوکة فوصؽ رکان اہیں کت ہک فہ اچسیل وہاجںیئ وت اکی دف اسؽ 

 یک اگےئ فوصؽ رکان۔

ہملس، اعمذ نب  دمحم نب وصنمر اوطلیس، وقعیب، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ، امیلسؿ، اشمع، اوبفالئ نب :  رافی

 لبج ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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واػٌ بٔ عبساَّلعلی، ابٔ ؾـیٌ، عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ، ابوزبیر، جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 َ ٔٔ أ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي ٌٕ َع ِی ـَ ٔٔ ُؾ ِٔ ابِ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َع ٌُ بِ ٔ أَِخبََرَْا َوأػ ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر َٕ َع امِیَ ًَ بٔی ُس

ٌٕ َوََّل بََُقٕ َوََّل  ٔ ِٔ َػاحٔٔب إٔب َٔ ا  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ی بِ ِٕ ََّل یَُؤزِّ َٓ َغ

ٔة بَٔكإع ََقِ  ََ َّ اِيكَٔیا ـَ َيَضا َیِو ٔ َضا إَّٔلَّ ُوق ٕٔ َحكَّ و َِٓلُحطُ َذاُت اِيُُقُ ََقٕ َتَلُؤُظ َذاُت اِْلَِهََلٔف بٔأَِهََلؾَٔضا َوَت

 ٍَ َضا َقا اَذا َحكُّ ََ ٍَ اہللٔ َو َٓا َیا َرُسو ًِ ٕٔ ُق هُِشوَرةُ اِيَُقِ ََ اُئ َوََّل  َُّ ئِٕٔذ َج ََ ؤَْضا َيِیَص ؾٔیَضا َیِو اُم بُُٔقُ  إَِٔطَ

 ُِ َّ َؾِحًَٔضا َوإَٔعاَرةُ َزِيؤَصا َوَح ٌُ َيُط َیِو طُ إَّٔلَّ یَُدیَّ ی َحكَّ ٍٕ ََّل یَُؤزِّ ا ََ ٌٔ اہللٔ َوََّل َػاحٔٔب  ِیَضا فٔی َسبٔی ًَ ٌْ َع

 ٌُ َِٓت َتِبَد ِٓزَُک ائَِّذی ُن ٍُ َيطُ صََِذا َن َّبُٔعُط َيُكو ُِٓط َػاحٔبُُط َوصَُو یَت َٔ ُع َيرٔفُّ  ةٔ ُطَحاْع أََِقَ ََ بٔطٔ َؾإَٔذا َرأَی  اِيكَٔیا

َُّط  ٌُ أَْ ُِ اِيَؿِح ـَ ا َيِك َُ َُُضا َن ـَ ٌَ َيِك ٌَ یََسُظ فٔی ؾٔیطٔ َؾَحَع ِٓطُ أَِزَخ َٔ  ََّل بُسَّ َيطُ 

فا ل نب دبعاالیلع، انب لیضف، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

صخش افٹن ای لیب ای رکبایں راتھک وہ افر فہ صخش  ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج

ل دیماؿ ںیم ڑھکا 
ی 

 

ت خ 

اؿ اک قح ادا ہن رکے )ینعی زوکة ادا ہن رکے( وت ایقتم ےک دؿ فہ صخش اکی ومہار اصػ 

ایک اجےئ اگ افر اس وک رھک فاےل اجونر اےنپ رھکفں ےس رفدن ڈاںیل ےگ افر گنیس فاےل اجونر اس وک وگنیسں ےس امر 

ےگ افر وکیئ اؿ ںیم گنیس وٹاٹ وہا ہن وہاگ۔ مہ ولوگں ےن اس رپ رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ڈاںیل

فملس اؿ اک ایک قح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ذمرک اجونر وک یتفج دانی )افر اس رپ وعض ہن 



 

 

وک دانی افر راہ دخا ںیم )رماد ہی ےہ ہک اہجد ںیم وساری افر  فوصؽ رکان( افر اپین الپےن اک ڈفؽ امےنگن فاےل صخش

فزؿ( الےن ےل اجےن ےک فاےطس )انیل( افر وج امدلار صخش دفتل اک قح ںیہن ادا رکے اگ وت ایقتم ےک رفز فہ 

اہ اس ےک دفتل اس ےک فاےطس ئاجن اژداہ نب رک آےئ یگ افر اس دفتل اک امکل اس وک دھکی رک اھبےنگ ےگل اگ افر فہ اژد

اسھت اسھت )دف ڑات( وہاگ افر فہ اژداہ ےہک اگ ہک ہی ریتا عااہن ےہ سج رپ ہک وت )داین ںیم( وجنکیس ایک رکات اھت سج فتق 

فہ صخش دےھکی اگ ہک اب وکیئ العج ںیہن راہ )ینعی اس اژداہ ےس چب ےنلکن اک وکیئ راہتس ںیہن رہ ایگ( وت فہ وبجمر وہ رک فہ 

 ژداہ ےک  ہن ںیم ڈاؽ دے اگ افر فہ اژداہ اس صخش ےک اہھت وک افٹن یک رطح ےس ابچ ےل اگ۔صخش اانپ اہھت اس ا

 فا ل نب دبعاالیلع، انب لیضف، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رکبویں یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رکبویں یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی
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 بٔ عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ نشائی، رشیح بٔ نعُإ، حُاز بٔ سًُہ، ثُاَة بٔ عبساہلل :  راوی

 اْص بٔ َايَ، اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

 ٍَ ٕٔ َقا ا َُ ِع ُّٓ ُٔ اي یُِح بِ ٍَ أََِْبأََْا رُشَ ََّٓشائٔیُّ َقا َِ اي ٔٔ إٔبَِراصٔی اَيَة بِ ـَ ُٔ َؾ ُٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث  َحسَّ

 ٔٔ ٔٔ أََْٔص بِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َة بِ ََ ا َُ
ُ ِٔ ث َة َع َُ ًَ ُِٓط َنَتَب َس َّٕ أَبَا بَِْکٕ َرضَٔی اہللُ َع َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ َٕ َع ٔ اي ََ

ُُِشًُٔٔیَن  َِ َعلَی اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َق َرُسو َسَقٔة ائًَّی ََفَ ائُٔف ايؼَّ َّٕ َصِٔذظٔ ََفَ َر اہللُ  َيُط أَ ََ ائًَّی أَ

َّی اہللُ  ٌَ َؾِوَقَضا بَٔضا َرُسوَيطُ َػل ٔ ِٔ ُسئ ََ ًُِیِعٔلَضا َو ُُِشًُٔٔیَن َعلَی َوِجضَٔضا َؾ ِٔ اِي َٔ ًََضا  ٔ ِٔ ُسئ َُ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َٔ ؾَ  ی ّشا َوعَِٔشٔ ُِ ًََػِت َخ ٕ َطاْة َؾإَٔذا بَ ٔص ذَِوز ُِ ٌٔ فٔی َخ ٔ ِٔ اِْلٔب َٔ  َٔ ی ٕص َوعَِٔشٔ ُِ َٕ َخ ٔؿیَضا َؾََل ُيِعٔلطٔ ؾامَٔی زُو



 

 

 ََ ُِٓت  ٔ ّة َوثَََلثٔیب ًََػِت ٔستَّ ْ َؾإَٔذا بَ َْ ٕٕ َذ ُٔ َيبُو َدإق َؾابِ ََ َُٓة  ٔٔ ابِ ِِ َتهُ ِٕ َي ٔ ٕص َوثَََلثٔیَن َؾإ ُِ ٔلَی َخ َن َدإق إ

 ٌٔ وَقُة اِيَؿِح ْة ََطُ ّة َوأَِرَبٔعیَن َؾٔؿیَضا حٔكَّ ًََػِت ٔستَّ ٕص َوأَِرَبٔعیَن َؾإَٔذا بَ ُِ ٔلَی َخ ٕٕ إ ُِٓت َيبُو ٔ ٔ َؾٔؿیَضا ب یَن  إ لَی ٔستِّ

ّة َوَسِبٔعیَن َؾٔؿیضَ  ًََػِت ٔستَّ َشٕة َوَسِبٔعیَن َؾإَٔذا بَ ُِ ٔلَی َخ یَن َؾٔؿیَضا َجَِذَعْة إ ًََػِت إِٔحَسی َؤستِّ ََٓتا َؾإَٔذا بَ ا ابِ

 َ ٔل ٌٔ إ وَقَتا اِيَؿِح ٕٔ ََطُ َتا ًََػِت إِٔحَسی َوتِٔشٔعیَن َؾٔؿیَضا حٔكَّ ٔلَی تِٔشٔعیَن َؾإَٔذا بَ ٕٕ إ َٔائَٕة َؾإَٔذا َيبُو َٔ َو ی ی عَِٔشٔ

َٔ أَِس  ْة َؾإَٔذا َتَباَی ٔشیَن حٔكَّ ُِ ٌِّ َخ ُ ٕٕ َوفٔی ک َُٓة َيبُو ٌِّ أَِرَبٔعیَن ابِ ُ َٔائَٕة َؾفٔی ک َٔ َو ی ٌٔ فٔی َزاَزِت َعلَی عَِٔشٔ ٔ ُٕ اِْلٔب َٓا

َِٓسُظ َػَسَقُة اِيَحَِذَعٔة َوَيِیَشِت  ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ َُ َسَقأت َؾ ائٔٔف ايؼَّ ٌُ ََفَ ََّضا ُتِكَب ْة َؾإْٔ َِٓسُظ حٔكَّ ٔ َِٓسُظ َجَِذَعْة َوع ٔ ع

َِٓسُظ َػَس  ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ ََ ا َو ُّ َٔ زِٔرَص ی َتا َيُط أَِو عَِٔشٔ ِٕ اِستَِیَْسَ ٔ َعَضا َطاَتیِٔن إ ََ  ٌُ ُة َوَیِحَع ُِٓط اِيحٔكَّ ةٔ َٔ َقُة اِيحٔكَّ

 َٔ  ٌُ ََّضا ُتِكَب َِٓسُظ إَّٔلَّ َجَِذَعْة َؾإْٔ ٔ ًََػِت َوَيِیَشِت ع ِٔ بَ ََ ا أَِو َطاَتیِٔن َو ُّ َٔ زِٔرَص ی ُم عَِٔشٔ سِّ ُُؼَّ ِٓطُ َوُيِعٔلیطٔ اِي

َعَضا َطا ََ  ٌُ ُِٓط َوَیِحَع َٔ  ٌُ ََّضا ُتِكَب ٕٕ َؾإْٔ َُٓة َيبُو َِٓسُظ ابِ ٔ َِٓسُظ َوع ٔ ٔة َوَيِیَشِت ع َِٓسُظ َػَسَقُة اِيحٔكَّ ٔ ِٕ ع ٔ َتیِٔن إ

 ٔ َٔ ز ی َتا َيطُ أَِو عَِٔشٔ ََّضا اِستَِیَْسَ ْة َؾإْٔ َِٓسُظ إَّٔلَّ حٔكَّ ٔ ٕٕ َوَيِیَشِت ع ِٓٔت َيبُو ٔ َِٓسُظ َػَسَقُة ب ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ ََ ا َو ُّ ِرَص

 ٕٕ ِٓٔت َيبُو ٔ َِٓسُظ َػَسَقُة ب ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ ََ ا أَِو َطاَتیِٔن َو ُّ َٔ زِٔرَص ی ُم عَِٔشٔ سِّ ُُؼَّ ِٓطُ َوُيِعٔلیطٔ اِي َٔ  ٌُ َوَيِیَشِت  ُتِكَب

ُِٓت  ٔ َِٓسُظ ب ٔ َتا َيطُ أَِو  ع ِٕ اِستَِیَْسَ ٔ َعَضا َطاَتیِٔن إ ََ  ٌُ ِٓطُ َوَیِحَع َٔ  ٌُ ََّضا ُتِكَب َدإق َؾإْٔ ََ ُِٓت  ٔ َِٓسُظ ب ٔ ٕٕ َوع َيبُو

 َّ ْ َؾإْٔ َْ ٕٕ َذ ُٔ َيبُو َِٓسُظ إَّٔلَّ ابِ ٔ َدإق َوَيِیَشِت ع ََ َٓةٔ  َِٓسُظ َػَسَقُة ابِ ٔ ًََػِت ع ِٔ بَ ََ ا َو ُّ َٔ زِٔرَص ی ٌُ عَِٔشٔ  ُط ُيِكَب

 ِٕ ًَِیَص ؾٔیَضا َطِیْئ إَّٔلَّ أَ ٌٔ َؾ ٔ ِٔ اِْلٔب َٔ َِٓسُظ إَّٔلَّ أَِرَبَعْة  ٔ ِٔ ع ِِ َیهُ ِٔ َي ََ َعُط َطِیْئ َو ََ ُِٓط َوَيِیَص  َيَظاَئ َربَُّضا  َٔ

َٔائَٕة ؾَ  َٔ َو ی ٔلَی عَِٔشٔ تَٔضا إَٔذا کَاَِْت أَِرَبٔعیَن َؾٔؿیَضا َطاْة إ َُ ٔ ِٔ فٔی َسائ َٓ إَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة َؾٔؿیَضا َوفٔی َػَسَقٔة اِيَػ

َٔائَٕة َؾإَٔذا َزاَزِت َواحَٔسةّ  ٔلَی ثَََلٔث  ٕ إ َٔائََتیِٔن َؾإَٔذا َزاَزِت َواحَٔسّة َؾٔؿیَضا ثَََلُث ٔطَیاظ ٔلَی  ٕٔ إ ٌِّ  َطاَتا ُ َؾفٔی ک

ْة َوََّل َذاُت َعَوإر َوََّل َتِیُص  ََ ٔ َسَقٔة َصر ُع  َٔائَٕة َطاْة َوََّل تُِؤَخُِذ فٔی ايؼَّ َُ ُم َوََّل یُِح سِّ ُُؼَّ ِٕ َيَظاَئ اِي ِٔ إَّٔلَّ أَ َٓ اِيَػ

ا یَتََراجَ  َُ َُّض ِٔ َخًٔیَلیِٔن َؾإْٔ َٔ  َٕ ا کَا ََ َسَقةٔ َو ِحَتُٕٔع َخِظَیَة ايؼَّ َُ ُم بَیَِن  ٕم َوََّل ُيرَفَّ َترَفِّ َُ ا بَیَِن  َُ َُٓض ٕٔ بَِي َعا

 َ ْ ٌٔ ُة ايرَُّج َُ ٔ ؤیَّةٔ َوإَٔذا کَاَِْت َسائ ِٕ َيَظاَئ بٔايشَّ ًَِیَص ؾٔیَضا َطِیْئ إَّٔلَّ أَ ِٔ أَِرَبٔعیَن َطاّة َواحَٔسّة َؾ َٔ اقَٔؼّة 

ًَِیَص ؾٔیطٔ َطِیْئ إَّٔلَّ  َٔائَّة َؾ ٍُ إَّٔلَّ تِٔشٔعیَن َو ا َُ ِٔ اِي ِِ َیهُ ِٕ َي ٔ ِٕ َيَظاَئ َربَُّضا َربَُّضا َوفٔی ايرَِّقٔة ُربُِع اِيُعَِشٔ َؾإ  أَ

 نب ا

 

 نب دبعاہلل نب اسن نب امکل، اسن نب دیبع اہلل نب اضفلة

 

ربامیہ اسنیئ، رشحی نب امعنؿ، امحد نب ہملس، امثمة



 

 

امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےک فاےطس ہی رحتری رفامای ہی زوکة 

 رقمر رفامےئ ںیہ ہک نج اک ےک رفاضئ ںیہ وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املسمونں رپ

دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وک مکح رفامای۔ آرخ دحثی کت ایبؿ رفامای ابیق ومضمؿ فیہ 

ےہ وج ہک اسقب ںیم زگر ایگ ےہ افر افٹن افر رکبویں یک زوکة ےک قلعتم ومفل ےن اس دحثی رشفی وک رکمر 

 رضفرت ںیہن ویکہکن ہک اسقب ںیم اس دحثی رشفی اک رتہمج ہنیعب زگر اکچ ےہ۔ ایبؿ رفام دای۔ اس ےک رتہمج یک

 نب دبعاہلل نب اسن نب امکل،  :  رافی

 

 نب اربامیہ اسنیئ، رشحی نب امعنؿ، امحد نب ہملس، امثمة

 

دیبعاہلل نب اضفلة

 اسن نب امکل ریض اہلل ہنع

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

  

 رکبویں یک زوکة ادا ہن رکےن ےک ابرے ںیم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رکبویں یک زوکة ادا ہن رکےن ےک ابرے ںیم
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 بٔ سویس، ابوذر رضی اہلل عٓہ َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ونیع، اعُع، َعرور :  راوی

ِع  َُ ِٔ اِي ُع َع َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ ُسَویِسٕ أَِخبََرَْا  رُورٔ بِ

 ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا ی َع ِٕ ََّل یَُؤزِّ َٓ ٌٕ َوََّل َبَُقٕ َوََّل َغ ٔ ِٔ َػاحٔٔب إٔب َٔ ا 

 ٔ ؤَْضا َوَتَلُؤُظ بٔأَِخَؿاؾ َِٓلُحُط بُُٔقُ َٓطُ َت َُ ا کَاَِْت َوأَِس ََ  َِ ٔة أَِعَو ََ َّ اِيكَٔیا ا َنٔؿَسِت َزکَاَتَضا إَّٔلَّ َجائَِت َیِو َُ
ًَّ ُ َضا ک

َّی  ًَِیطٔ أُوََّلَصا َحً اَصا أََعاَزِت َع َّٓاضٔ أرُِخَ  يُِكَضی بَیَِن اي

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، اشمع، رعمفر نب وسدی، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش افٹن افر اگےئ افر رکبایں راتھک وہ افر فہ صخش اس اک قح 



 

 

ےک دؿ فہ اجونر وخب ومےٹ اتزے وہ رک آںیئ ےگ افر اےنپ وگنیسں ےس )دفتل افر زوکة ادا ہن رکات وہ وت ایقتم 

اؿ ےک اجونر( امکل وک امرںی ےگ افر اےنپ دقومں ےس اس وک رفدن ڈاںیل ےگ سج فتق آرخی اجونر لکن اجےئ اگ وت 

 رھپ الہپ اجونر آےئ اگ اس رطہقی ےس ولوگں ےک اےنپ اےنپ اکھٹونں ےک چنہپ اجےن کت۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، اشمع، رعمفر نب وسدی، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امؽ دفتل وک المان افر ےلم وہےئ امؽ وک اگل رکان ونممع ےہ

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تل وک المان افر ےلم وہےئ امؽ وک اگل رکان ونممع ےہامؽ دف
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 ہٓاز بٔ رسی، ہظیِ، ہَلٍ بٔ خباب، َیْسة ابوػايح، سویس بٔ غؿًہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍٔ ِٔ صََٔل ِٕ َع ِٔ صَُظِی یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٍَ  أَِخبََرَْا َص ًََة َقا ٔٔ َغَؿ ِٔ ُسَویِسٔ بِ َة أَبٔی َػائٕح َع ِیَْسَ ََ  ِٔ ٔٔ َخبَّإب َع بِ

 ٔ َّٕ ف ٔ ٍُ إ ًَِشُت إَٔيِیطٔ َؾَشُِٔعُتطُ َيُكو َِ َؾأََتِيُتطُ َؾَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ُم اي َؼسِّ َُ ِٕ ََّل أََتاَْا  ی َعِضسٔی أَ

 َ ٍَ َْأُِخَِذ َرأؿَع َيبَٕن َوََّل ْ اَئ َؾَكا ََ َٓاَقٕة َنِو ٔ ٌْ ب ِحَتُٕٔع َؾأََتاُظ َرُج َُ َم بَیَِن  ٕم َوََّل نرَُفِّ َترَفِّ َُ َع بَیَِن  َُ ِح

َبَی  ُخِِذَصا َؾأ

انہد نب رسی، میشہ، الہؽ نب ابخب، رسیمة اوباصحل، وسدی نب ہلفغ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

ة فوصؽ رکےن فاال صخش امہرے اپس اچنہپ۔ ںیم اس صخش ےک اپس اج رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک زوک

ھٹیب ایگ۔ ںیم ےن انس فہ ایبؿ رکات اھت ہک مہ ولوگں ےس ارقار ایل ایگ ےہ افر امہرے فاےطس مکح رفامای ایگ ےہ ہک مہ 

ؽ ںیہن رکںی ولگ دفدھ الپےن فاےل اجونر وک )زوکة ںیم( فوصؽ ںیہن رکںی ےگ افر اگل امؽ وک اکی ہگج فوص

ےگ افر  یل وہیئ دفتل وک گدحیہ ںیہن رکںی ےگ افر اگل امؽ وک اکی ہگج ںیہن رکںی ےگ زوکة ںیم ااضہف رکےن ےک 



 

 

فاےطس۔ اکی آدیم اؿ اصبح ےک اپس دنلب وکاہؿ فایل زربدتس مسق یک اکی افینٹن ےل رک اچنہپ افر ےنہک اگل اس ےن 

 ااکنر رک دای۔

 ، الہؽ نب ابخب، رسیمة اوباصحل، وسدی نب ہلفغ ریض اہلل ہنعانہد نب رسی، میشہ :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امؽ دفتل وک المان افر ےلم وہےئ امؽ وک اگل رکان ونممع ےہ
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ہاروٕ بٔ زیس بٔ یزیس، ابٔ ابوزرقاء، وہ اپٓے وايس سے، سؿیإ، عاػِ بٔ کًیب، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 وائٌ بٔ ححر رضی اہلل عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ َٔ أَبٔی ايزَِّرَقأئ َقا ٔٔ َیزٔیَس َيِعىٔی ابِ ُٔ َزیِسٔ بِ ُٕ بِ ِٔ أَِخبََرَْا َصاُرو ِٔ َعأػ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ا أَبٔی َقا

 َ َت َِ َبَعَث َساعّٔیا َؾأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٕ أَ ٔٔ حُِحر ٌٔ بِ ٔ ِٔ َوائ ِٔ أَبٔیطٔ َع ًَِیٕب َع ُ ٔٔ ک ی َرُجَّل َؾآَتاُظ بِ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ِدًُوَّّل َؾَكا ََ َّٕ ُؾََلّْا أَِعَلاُظ َؾٔؼیَّل َؾٔؼیَّل  ٔ َم اہللٔ َوَرُسوئطٔ َوإ َؼسِّ َُ َٓا  َِ َبَعِث ًَّ َوَس

ٍَ أَ  َٓاَئ َؾَكا َٓاَقٕة َحِش ٔ ٌَ َؾَحاَئ ب ََ ايرَُّج ٔ ًََؼ َذي َِّ ََّل تَُبارِٔک ؾٔیطٔ َوََّل فٔی إٔبًٔٔطٔ َؾَب ُض ًَّ ِدًُوَّّل اي ََ َّ ٔلَی اہللٔ َعز تُوُب إ

 ٔ ٔلَی َْب ٌَّ َوإ ٔ َوَج َِّ بَارِٔک ؾٔیطٔ َوفٔی إ ُض ًَّ َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  بًٔٔطٔ یِّطٔ َػل

اہرفؿ نب زدی نب سیدی، انب اوبزراقء، فہ اےنپ فادل ےس، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، فہ اےنپ فادل ےس، فالئ نب رجح 

تی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم وک زوکة فوصؽ رکےن اجیھب۔ فہ ریض اہلل ہنع ےس رفا

اکی صخش ےک اپس اچنہپ۔ اس صخش ےن )زوکة ںیم( اکی دالب التپ افٹن اک ہچب دای ہی دھکی رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

وصؽ دننکہ وک( الفں آدیم ےک اپس فملس ےن اراشد رفامای مہ ےن دخا افر اس ےک روسؽ ےک دصمؼ )ینعی زوکة ف

اجیھب نکیل الفں صخش ےن اس وک اکی افٹن اک دالب التپ ہچب دے دایےہ۔ دخافدن دقفس اس ےک امؽ دفتل افر افٹن 



 

 

ںیم ربتک اطع ہن رکے۔ ہی االطع اس آدیم کت چنہپ یئگ رھپ فہ اکی دمعہ مسق یک افینٹن ےل رک احرض وہا افر ےنہک اگل 

اس ےک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( یک رطػ وتہب یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن اہلل افر 

 اے اہلل! اس ںیم افر اس ےک افوٹنں ںیم ربتک اطع رفام۔

اہرفؿ نب زدی نب سیدی، انب اوبزراقء، فہ اےنپ فادل ےس، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، فہ اےنپ فادل ےس، فالئ  :  رافی

 اہلل ہنع نب رجح ریض

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

  

 زوکة اکنےنل فاےل ےک قح ںیم داعےئ ریخ ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زوکة اکنےنل فاےل ےک قح ںیم داعےئ ریخ ےس قلعتم
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 عُرو بٔ یزیس، بہز بٔ اسس، طعبة، عُرو بٔ َرة، عبساہلل بٔ ابی اوفی رضی اہلل عٓہ :  راوی

رََّة أَِخ  َُ  ُٔ رُو بِ ُِ ٍَ َع َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أََسٕس َقا َٓا بَِضزُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیزٔیَس َقا رُو بِ ُِ ٍَ َسُٔ أَِخبََرَْا َع ِعُت بََرنٔی َقا

ّْ بَٔؼَسقَ  َِ إَٔذا أََتاُظ َقِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا َٔ أَبٔی أَِوفَی َقا ٌِّ َعِبَس اہللٔ بِ َِّ َػ ُض ًَّ ٍَ اي ِِ َقا ٔ تٔض

ٍٔ أَبٔی أَِوفَی ٌِّ َعلَی آ َِّ َػ ُض ًَّ ٍَ اي ٕٕ َؾأََتاُظ أَبٔی بَٔؼَسَقتٔطٔ َؾَكا ٍٔ ُؾََل  َعلَی آ

، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 

ی ة
ػ

 

رمعف نب سیدی، زہب نب ادس، ش

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم سج فتق وکیئ وقؾ زوکة ےل رک احرض وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

افر الفں صخش ےک الہ ف ایعؽ ںیم ریخف ربتک اطع رفام۔ اراشد رفامےت اے اہلل! الفں صخش رپ رتمح انزؽ رفام 

بج ریمے فادل امدج زوکة ےل رک احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے رپفرداگر! انب 



 

 

 ایب افیف ےک الہ ف ایعؽ ںیم رتمح انزؽ رفام۔

، رمعف نب رمة، دبعاہلل :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 نب ایب افیف ریض اہلل ہنع رمعف نب سیدی، زہب نب ادس، ش

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

  

 سج فتق دصہق وبقؽ رکےن ںیم فوصؽ رکےن فاال یسک مسق یک زایدیت ےس اکؾ ےل

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  مسق یک زایدیت ےس اکؾ ےلسج فتق دصہق وبقؽ رکےن ںیم فوصؽ رکےن فاال یسک
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َحُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار، یحٌی، َحُس بٔ ابواسُاعیٌ، عبسايرحُٔ بٔ ہَلٍ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ًَّؿِ  إر َواي ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َّی َو َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٌَ أَِخبََرَْا  ٔعی َُ ٔٔ أَبٔی إِٔس ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َٓا یَِحٌَی َع َ ث ُى َيُط َقاََّل َحسَّ

ِٔ اِْلَِْعَ  َٔ َِ َْاْض  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٍَ َجرٔیْر أَتَی اي ٍَ َقا ٍٕ َقا ٔٔ صََٔل ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح أب َؾَكايُوا یَا َع

 ِٔ َٔ َٓا َْاْض  ٍَ اہللٔ َیأِتٔي ٍَ أَِرُؿوا  َرُسو َِ َقا ًَ ِٕ َه ٔ ِِ َقايُوا َوإ قٔیهُ َؼسِّ َُ ٍَ أَِرُؿوا  َٕ َقا ُُو ٔ ََ َیِوً قٔی َؼسِّ َُ

ُِِٓذ َس  َُ ْم  َؼسِّ َُ ا َػَسَر َعىِّی  َُ ٍَ َجرٔیْر َؾ ِِ َقا قٔیهُ َؼسِّ َُ ٍَ أَِرُؿوا  َِ َقا ًَ ِٕ َه ٔ َِّ َقايُوا َوإ ُ ِِ ث قٔیهُ َؼسِّ ُِٔعُت َُ

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َِ إَّٔلَّ َوصَُو َرإق َٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، ییحی، دمحم نب اوباامسلیع، دبعارلنمح نب الہؽ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

رجدی ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رعب ےک دنچ رضحات 

ر ےنہک ےگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس مہ ولوگں ےک اپس آےئ اف

زوکة فوصؽ رکےن فاےل ےتچنہپ ںیہ افر فہ ولگ مہ ولوگں رپ زایدیت رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ول ولوگں ےن رعض ایک ارگہچ فہ زوکة فوصؽ اراشد رفامای م ولگ اےنپ زوکة فوصؽ رکےن فاولں وک راضدنم رک



 

 

رکےن فاال ملظ رکے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اےنپ دصمؼ وک راضدنم رکول رھپ ولوگں ےن 

رعض ایک ارگ فہ ملظ فزایدیت رکے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اےنپ دصمؼ وک راضدنم رک ول۔ 

 رفامےت ںیہ ہک اس دؿ ےس وکیئ زوکة فوصؽ رکےن فاال ریمے اپس ںیہن ایگ راضدنم وہےئ ریغب بج رضحت رجدی

 ےس ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ذموکرہ اراشد رفامےت انس۔

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، ییحی، دمحم نب اوباامسلیع، دبعارلنمح نب الہؽ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق دصہق وبقؽ رکےن ںیم فوصؽ رکےن فاال یسک مسق یک زایدیت ےس اکؾ ےل
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 زیاز بٔ ایوب، اسُاعیٌ، ابٔ عًیة، زاؤز، طعيی رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِعٔيیِّ  ِٔ ايظَّ ٍَ أََِْبأََْا َزاُوزُ َع َة َقا ًَیَّ ُٔ عُ ٌُ صَُو ابِ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ٍَ َجرٔیْر أَِخبََرَْا زٔیَازُ بِ ٍَ َقا  َقا

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِِ َرإق َقا ِٓهُ ًَِیِؼُسِر َوصَُو َع ُم َؾ سِّ ُُؼَّ ِِ اِي  َِ إَٔذا أََتاُن

، داؤد، یبعش ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

زاید نب اویب، اامسلیع، انب علی ة

ول افر اس وک راضدنم رک ےک فملس ےن اراشد رفامای ہک ارگ م ولوگں ےک اپس وکیئ دصمؼ ےچنہپ وت م اس وک راضدنم رک

 فاسپ رکان اچےیہ۔

، داؤد، یبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 زاید نب اویب، اامسلیع، انب علی ة

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

  



 

 

 دفتل اک امکل وخد یہ زوکة اگل رک ادا رک  اتک ےہ

 ےس ہقلعتم ااحدثی زوکة :   ابب

 دفتل اک امکل وخد یہ زوکة اگل رک ادا رک  اتک ےہ
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َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ونیع، زْیا بٔ اسحل، عُرو بٔ ابوسؿیإ، َشًِ بٔ ثؿٓہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ُٔ َعبِ  ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُٔ إِٔسَحَل َع یَّا بِ ٔ َْ َٓا َز َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ٔس اہللٔ بِ

 ِٕ َرُظ أَ ََ َٔطٔ َوأَ اَؾٔة َقِو َة أَبٔی َعلَی ْٔعَ َُ َك ًِ ُٔ َع ٌَ ابِ َُ ٍَ اِسَتِع ََٓة َقا ٔٔ َثٔؿ ِٔ بِ ٔ ِشً َُ  ِٔ َٕ َع ِِ  أَبٔی ُسِؿَیا َقُض ُيَؼسِّ

ٍُ َيطُ ؾَ  ٕ ُيَكا َّی أََتِیُت َعلَی َطِیٕذ َنبٔیر ِجُت َحً ِِ َؾََخَ ٔ ِِ ْٔلتَٔیُط بَٔؼَسَقتٔض ُِٓض َٔ ٔلَی كَائَٔؿٕة  ًُِت َبَعَثىٔی أَبٔی إ  َسِعْر َؾُك

ًُِت  َٕ ُق ٕ َتأُِخُِذو َٔ أَخٔی َوأَیُّ َِْحو ٍَ ابِ ََ َقا َُٔٓ َی َػَسَقَة َغ ََ ئُتَؤزِّ َّٕ أَبٔی َبَعَثىٔی إَٔيِی ٔ َِٓظبُرُ  إ َّا َي َّی إْٔ َِْدَتاُر َحً

 ٍٔ َعأب َعلَی َعِضٔس َرُسو ٔ ايظِّ ِٔ صَِٔذظ َٔ ُِٓت فٔی ٔطِعٕب  ِّی ُن ََ أَن ُ ث ِّی أَُحسِّ َٔ أَخٔی َؾإٔن ٍَ ابِ ِٔ َقا َٓ وَع اِيَػ َّی  ُضُ اہللٔ َػل

ٕ ؾَ  ٕٔ َعلَی َبٔعیر ِٕ لٔی َؾَحائَىٔی َرُجََل َٓ َِ فٔی َغ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِ اہللُ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّا َرُسوََّل َرُسو َكاََّل إْٔ

 ََ ِؾُت  ٕ َقِس َْعَ ٔلَی َطاة ا َعلَیَّ ؾٔیَضا َقاََّل َطاْة َؾأَِعُُٔس إ ََ ًُِت َو ٍَ ُق ََ َقا َُٔٓ َی َػَسَقَة َغ ََ ئُتَؤزِّ کَاََْضا إَٔيِی

 ٔ ِجُتَضا إ ا َؾأرَِخَ ُّ ا َوَطِح ـّ ِح ََ َتًَٔئٕة  ُِ ٍُ اہللٔ َُ ٌُ َوَقِس ََْضاَْا َرُسو ٔ اؾُٔع اِيَحائ اؾُٔع َوايظَّ ٔ ايظَّ ٍَ َصِٔذظ ا َؾَكا َُ ٔ َيِیض

 ِِ ُُِعَتاُن ائًَّی َي ِعَتإن َواِي َُ َٓإم  ٔلَی َع ٍَ َؾأَِعُُٔس إ ِٕ َْأُِخَِذ َطاؾّٔعا َقا َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َتًِٔس َوَيّسا َوَقِس  َػل

َٕ ؤََّلزَُصا َِّ  َحا ُ ا ث َُ ٔ ا َعلَی َبٔعیرٔص َُ َعُض ََ ا َؾَحَعََلَصا  َُ ٔ َؾِعُتَضا إَٔيِیض َٓاَصا ََفَ ا َؾَكاََّل َْاؤِي َُ ٔ ِجُتَضا إَٔيِیض ًََكاَؾأرَِخَ  اَِْل

ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 

فی

 

ث
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، زرکای نب ااحسؼ ، رمعف نب اوبایفسؿ، ملسم نب 

 ریض اہلل ہنع ےن ریمے فادل وک اینپ وقؾ یک رعاتف رپ رقمر رفامای افر اؿ وک دصہق فوصؽ ہک رضحت انب ہمقلع

رکےن اک مکح رفامای ریمے فادل اصبح ےن ھجم وک اکی امجتع یک اجبن رفاہن رفامای ہچنیم  ںیم اؿ ولوگں ےس زوکة 

 
ش
ر  اہک اجات اھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک فوصؽ رکےن ےک فاےطس الکن افر ںیم اکی وب ڑےھ آدیم ےک اپس اچنہپ سج وک 
غ



 

 

ریمے فادل اصبح ےن ھجم وک اہمترے اپس اجیھب ےہ اتہک م ھجم وک اینپ رکبویں اک دصہق دف۔ اؿ زبرگ صخش ےن 

رفامای ہک م سک رطہقی ےس دصہق فوصؽ ایک رکےت وہ؟ںیم ےن رعض ایک ہک مہ رکبویں ےک ونھتں وک اہھت ےس 

 دمعہ مسق اک امؽ التش رک ےتیل ںیہ اس صخش ےن اہک اے ریمے ےجیتھب! ںیم م التش رکےت ںیہ۔ بلطم ہی ےہ ہک

ےس دحثی لقن رکات وہں ہک اکی رمہبت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اؿ یہ 

رپ وسار وہ رک  اھگویٹں ںیم ےس اکی اھگیٹ ںیم اینپ رکبایں اسھت ےئل راتھک اھت ہک اس دفراؿ دف آدیم اکی افٹن

ریمے اپس آےئ افر فہ ولگ ھجم ےس ےنہک ےگل ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس ےجیھب 

وہےئ ںیہ اتہک م اینپ رکبویں یک زوکة ادا رکف ںیم ےن درایتف ایک ہک ریمے ذےم اؿ رکبویں ںیم سک دقر زوکة 

ےن ارادہ ایک ہک اکی رکبی یک اجبن سج ےک درہج ےس ںیم فافق فابج ےہ؟ اوہنں ےن رفامای اکی رکبی۔ ںیم 

اھت فہ رکبی دفدھ ےس رھبی وہیئ یھت )بلطم ہی ےہ ہک فہ تہب زایدہ دفدھ دےنی فایل رکبی یھت( افر اس ںیم 

ت اکیف رچیب یھت افر اس وک ںیم اؿ یک اجبن اکنؽ رک ےل آای۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ہی رکبی ہچب فایل ےہ افر رضح

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک ہچب فایل رکبی ےک وبقؽ رکےن یک اممتعن ایبؿ رفامیئ ےہ۔ رھپ 

ںیم ےن ارادہ ایک ہک دفرسی رکبی ےک دےنی اک۔ وج ہک اکی اسؽ یک یھت وج ہک احہلم یھت۔ نکیل اس ےن یھبک ہچب 

فاال اھت۔ ںیم اس وک اکنؽ رک الای۔ اوہنں ےن رفامای مہ وک فہ رکبی  ادیا ںیہن ایک اھت۔ نکیل اب اس ےک ہچب ادیا وہےن

 دے دف ہچنیم  ںیم ےن فہ رکبی اؿ وک دے دی۔ اوہنں ےن فہ رکبی افٹن رپ رھک یل افر رفاہن وہےئگ۔

ہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

فی

 

ث
 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، زرکای نب اقحس، رمعف نب اوبایفسؿ، ملسم نب 

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفتل اک امکل وخد یہ زوکة اگل رک ادا رک  اتک ےہ

     374    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْیا بٔ اسحام، عُرو بٔ ابو سؿیإ، َشًِ بٔ ثؿٓہ، ابٔ عًكُہ رضی  ہاروٕ بٔ عبساہلل، روح، :  راوی



 

 

 اہلل عٓہ

ثَىٔی عَ  ٍَ َحسَّ ُٔ إِٔسَحَل َقا یَّا بِ ٔ َْ َٓا َز َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َرِوْح َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ُٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َصاُرو رُو بِ ُِ

 ُٔ ُِ بِ ٔ ِشً َُ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َٕ َقا َٔطٔ َوَساَم اِيَحٔسیَث  ُسِؿَیا ٌَ أَبَاُظ َعلَی َػَسَقٔة َقِو َُ َة اِسَتِع َُ ًَِك َٔ َع َّٕ ابِ ََٓة أَ  َثٔؿ

ہ، انب ہمقلع ریض اہلل ہنع رتہمج اسہقب 

 

فی

 

ث
اہرفؿ نب دبع اہلل، رفح، زرکای نب ااحسؼ، رمعف نب اوب ایفسؿ، ملسم نب 

 دحثی ےک اطمقب ےہ۔

ہ، انب ہمقلع ریض اہلل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل، رفح، زرک :  رافی

 

فی

 

ث
 ای نب ااحسؼ، رمعف نب اوب ایفسؿ، ملسم نب 

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفتل اک امکل وخد یہ زوکة اگل رک ادا رک  اتک ےہ

     375    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ بکار، علی بٔ عیاغ، طعیب، ابوزْاز، عبسايرحُٔ اْعد، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو ا ٍَ َحسَّ َٓا ُطَعِیْب َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعیَّإغ َقا َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّإر َقا ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ا يأَِخبََرنٔی ع َُّ َٔ  ٔ َاز زِّْ

َر  ََ رُ أَ َُ ٍَ عُ ٍَ َوَقا ُث َقا َّطُ َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة یَُحسِّ َ أَْ َْ ا َذ َُّ َٔ ُد  ٔٔ اِْلَِْعَ َُ ثَُط َعِبُس ايرَِّح َّی َحسَّ ٍُ اہللٔ َػل َرُسو

ُٔ اِيَوئیسٔ  ٌٕ َوَخائُس بِ ُٔ َجُٔی ََٓع ابِ ََ  ٌَ َِ بَٔؼَسَقٕة َؾكٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍَ  اہللُ َع ًٔٔب َؾَكا ُُلَّ ُٔ َعِبٔس اِي َوَعبَّاُض بِ

َٓاُظ اہللُ  َٕ َؾكٔیّرا َؾأَغِ َّطُ کَا ٌٕ إَّٔلَّ أَْ ُٔ َجُٔی ُِ ابِ ٔ ِٓك ا َی ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُٔ َرُسو ا َخائُس بِ ََّ  َوأَ

َٕ َخائّسا َقِس اِحتََبَص أَزِ  ُُو ٔ ِِ َتِوً َّهُ ُٔ َعِبسٔ اِيَوئیسٔ َؾإْٔ ا اِيَعبَّاُض بِ ََّ ٌٔ اہللٔ َوأَ َراَعطُ َوأَِعُتَسُظ فٔی َسبٔی

َعَضا ََ َِٔثًَُضا  ًَِیطٔ َػَسَقْة َو َِ َؾهَٔی َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُِّ َرُسو ًٔٔب َع ُُلَّ  اِي

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ



 

 

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق اک مکح رفامای۔

 رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفتل اک امکل وخد یہ زوکة اگل رک ادا رک  اتک ےہ

     376    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہ رضی اہلل عٓہاحُس بٔ حكف، ابی، ابراٖیِ بٔ كہُإ، َوسی، ابوزْاز، عبسايرحُٔ، ابوہریر :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ِٔ َٕ َع ا َُ ُٔ كَِض ُِ بِ ثَىٔی إٔبَِراصٔی ٍَ َحسَّ ثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ َحسَّ ُٔ َحِؿٕؽ َقا ُس بِ َُ ىٔی أَبُو أَِخبََرَْا أَِح

 ًَ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َر َرُسو ََ ٍَ أَ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٔٔ َع َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح ٔ َع َاز ُط َسَواّئ ايزِّْ ًَ َِٔث َِ بَٔؼَسَقٕة  ًَّ  ِیطٔ َوَس

، ایب، اربامیہ نب امہطؿ، ومیس، اوبزاند، دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج 

 

ض

ذق

ادمح نب 

 ذموکرہ ابال دحثی ےک اطمقب ےہ۔

، ایب، اربامیھ نب امہطؿ، ومیس، اوبزاند، دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض :  رافی

 

ض

ذق

 اہلل ہنع ادمح نب 

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفتل اک امکل وخد یہ زوکة اگل رک ادا رک  اتک ےہ

     377    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

ؼور و َحُوز بٔ غیَلٕ، ابونعیِ، سؿیإ، ابراہیِ بٔ َیْسة، عثُإ بٔ عبساہلل بٔ عُرو بٔ َٓ :  راوی

 اسوز، عبساہلل بٔ ہَلٍ ثكفی رضی اہلل عٓہ

 ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو نَُعِی َ ث َٕ َقاََّل َحسَّ ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ُِٓؼوٕر َو ََ  ُٔ رُو بِ ُِ َِ أَِخبََرَْا َع ٔٔ  إٔبَِراصٔی بِ

ٍَ َجاَئ َرجُ  َكفٔیِّ َقا ٍٕ ايثَّ ٔٔ صََٔل ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٔ َع ٔٔ اِْلَِسَوز ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٕ بِ ا َُ ِٔ عُِث َة َع ِیَْسَ َّٓٔيیِّ ََ ٔلَی اي ٌْ إ

َسَقةٔ  ِٔ ايؼَّ َٔ  ٕ َٓإم أَِو َطاة ٌُ َبِعَسَک فٔی َع ٍَ نِٔسُت أُِقَت َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ََّضا ُتِعَلی  َػل ٍَ َيِوََّل أَْ َؾَكا

ا أََخِِذتَُضا ََ  َٔ َُُضأجرٔی اَئ اِي  ُؾَُقَ

رمعف نب وصنمر ف ومحمد نب الیغؿ، اوبمیعن، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمة، امثعؿ نب دبعاہلل نب اوسد، دبعاہلل نب الہؽ 

ملس ںیم احرض وہا افر اس ےن یفقث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی نیع نکمم اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ےک دعب 

رکبی ےک اکی ہچب ای رکبی یک زوکة یک فہج ےس ںیم الہک ہن وہاجؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ 

  ےک رغاب افر رقفاء وک ہن دی اجیت وت ںیم ہی زوکة فریغہ فوصؽ ہن رکات۔ہی زوکة اہمرجنی

رمعف نب وصنمر ف ومحمد نب الیغؿ، اوبمیعن، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمة، امثعؿ نب دبعاہلل نب اوسد، دبعاہلل  :  رافی

 نب الہؽ یفقث ریض اہلل ہنع

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

  

 وھگ ڑفں یک زوکة ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں یک زوکة ےس قلعتم

     378    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ يشار، ْعاک َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ونیع، طعبة و سؿیإ، عبساہلل بٔ زیٓار، سًامیٕ ب :  راوی



 

 

 بٔ َايَ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِٔ َعِبٔس اہللٔ  ُٕ َع ِٔ ُطِعَبَة َوُسِؿَیا َٓا َونٔیْع َع َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓارٕ أَِخبََرَْا  ٔٔ زٔی  بِ

ِٔ أَبٔی  َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ أک بِ ِٔ ْٔعَ ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا صَُریَِرَة َقا

ٔسطٔ َػَسَقْة  ٔ َوََّل ََفَ ِٔ فٔی َعِبٔسظ ٔ ُُِشً  َيِیَص َعلَی اِي

 ف ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، اوبرہریہ 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ش

اتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ ےک ذہم اس ریض اہلل ہنع ےس رف

 ےک الغؾ افر وھگ ڑے یک زوکة فابج ںیہن ےہ۔

 ف ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ش

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں یک زوکة ےس قلعتم

     379    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ اَیة، َهحوٍ، ْعاک بٔ َحُس بٔ علی بٔ ُحب ايُروزی، ََّحز بٔ ايوؿاح، اسُاعیٌ ب :  راوی

 َايَ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٌَ َوصُ  ٔعی َُ ِٔ إِٔس احٔ َع ُٔ اِيَوؿَّ ُز بِ َِّحٔ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ رَِوزٔیُّ َقا َُ ٕب اِي ٔٔ َُحِ ُٔ َعلٔیِّ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َة أَِخبََرَْا  یَّ ََ ُ ُٔ أ َو ابِ

ِٔ أَبٔی صَُریِرَ  َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ أک بِ ِٔ ْٔعَ ٍٕ َع هُِحو ََ  ِٔ َِ ََّل َزکَاَة َعلَی َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َة َقا

ٔسطٔ  ٔ َوََّل ََفَ ِٔ فٔی َعِبٔسظ ٔ ُُِشً ٌٔ اِي  ايرَُّج



 

 

دمحم نب یلع نب رحب ارملفزی، رحمز نب اولاضح، اامسلیع نب اۃیم، وحکمؽ، رعاک نب امکل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ ےک ذہم اس ےک الغؾ افر  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت

 وھگ ڑے یک زوکة فابج ںیہن ےہ۔

دمحم نب یلع نب رحب ارملفزی، رحمز نب اولاضح، اامسلیع نب اۃیم، وحکمؽ، رعاک نب امکل، اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں یک زوکة ےس قلعتم

     380    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رہ َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ایوب بٔ َوسی، َهحوٍ، سًامیٕ بٔ يشار، ْعاک بٔ َايَ، ابوہری :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ًَ ِٔ ُس ٍٕ َع هُِحو ََ  ِٔ وَسی َع َُ  ُٔ َٓا أَیُّوُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٕ أَِخبََرَْا  امِیَ

َّی اہللُ عَ  َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َیرَِؾُعُط إ َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ أک بِ ِٔ ْٔعَ ٔٔ َيَشإر َع ٍَ َيِیَص َعلَی بِ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ٔ َوََّل فٔی ََفَٔسطٔ َػَسَقْة  ِٔ فٔی َعِبٔسظ ٔ ُُِشً  اِي

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب نب ومیس، وحکمؽ، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

ؿ ےک ذہم اس ےک الغؾ افر رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسم

 وھگ ڑے یک زوکة فابج ںیہن ےہ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب نب ومیس، وحکمؽ، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 زوکة ےس قلعتم ااحدثی الغومں یک

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الغومں یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     381    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساہلل بٔ سعیس، یحٌی، خثیِ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  ُٔ َسٔعیٕس َقا َّی أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ِٔ ُخَثِی َٓا َیِحٌَی َع َ ث

ًُونٔطٔ َػَسَقْة  ُِ ََ ٔسطٔ َوََّل فٔی  رِٔئ فٔی ََفَ َُ ٍَ َيِیَص َعلَی اِي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

اتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، میثخ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رف

ےن اراشد رفامای املسمؿ ےک ذہم اس ےک الغؾ افر وھگ ڑے یک زوکة فابج ںیہن ےہ۔ بلطم ہی ےہ ہک وھگ ڑے 

 افر الغؾ ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، میثخ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الغومں یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     382    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زیٓار، سًامیٕ بٔ يشار، َحُس بٔ سًُة، حارث بٔ َشهین، ابٔ ايكاسِ، َايَ، عبساہلل بٔ  :  راوی



 

 

 ْعاک بٔ َايَ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِٔ ابِ  ًَِّؿُى َيُط َع ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ اِيَكأس

َٓارٕ  ٔٔ زٔی ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َّٕ  َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ أک بِ ِٔ ْٔعَ ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ ًَامِیَ ِٔ ُس َع

ٔسطٔ َػَسَقْة  ٔ َوََّل فٔی ََفَ ِٔ فٔی َعِبٔسظ ٔ ُُِشً ٍَ َيِیَص َعلَی اِي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل  َرُسو

اہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، اوبرہریہ دمحم نب ۃملس، احرث نب نیکسم، انب ااقلمس، امکل، دبع

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ ےک ذہم اس 

 ےک الغؾ افر وھگ ڑے یک زوکة فابج ںیہن ےہ۔ بلطم ہی ےہ ہک وھگ ڑے افر الغؾ ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ۔

 نب ۃملس، احرث نب نیکسم، انب ااقلمس، امکل، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، دمحم :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ااحدثیالغومں یک زوکة ےس قلعتم

     383    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، خثیِ بٔ ْعاک، َايَ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی صَُریِرَ  ِٔ أَبٔیطٔ َع َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ أک بِ ٔٔ ْٔعَ ِٔ بِ ِٔ ُخَثِی اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َّی أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َة أَ

ٔسطٔ  َٔطٔ َوََّل فٔی ََفَ ِٔ َػَسَقْة فٔی غََُل ٔ ُُِشً ٍَ َيِیَص َعلَی اِي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

ہبیتق، امحد، میثخ نب رعاک، امکل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ے افر الغؾ ںیم زوکة ںیہن ےہ۔فملس ےن اراشد رفامای وھگ ڑ



 

 

 ہبیتق، امحد، میثخ نب رعاک، امکل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اچدنی یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  قلعتم ااحدثیاچدنی یک زوکة ےس

     384    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، یحٌی، ابٔ سعیس، عُرو بٔ یحٌی، وہ اپٓے وايس سے، ابوسعیس  :  راوی

 خسری رضی اہلل عٓہ

ٍَ حَ  ٕ َقا از َُّ ِٔ َح بٓٔیٕ َع ٔٔ َْعَ ُٔ َحبٔیٔب بِ ِٔ أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ ٔٔ َیِحٌَی َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا َیِحٌَی َوصَُو ابِ َ ث سَّ

 ُِ َٕ َخ َِ َيِیَص ؾامَٔی زُو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقا َشةٔ أََوإم أَبٔیطٔ َع

ٕ َػَسقَ  ٔص َذِوز ُِ َٕ َخ ٔص أَِوُسٕل َػَسَقْة َػَسَقْة َوََّل ؾامَٔی زُو ُِ َٕ َخ  ْة َوَيِیَص ؾامَٔی زُو

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی، انب دیعس، رمعف نب ییحی، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس 

 رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افہیق ےس مک اچدنی ںیم زوکة فابج

 ںیہن ےہ۔

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی، انب دیعس، رمعف نب ییحی، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 قلعتم ااحدثیاچدنی یک زوکة ےس 

     385    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايرحُٔ، ابوػعشؼہ َازنی،  :  راوی

 ابوسعیسخسری رضی اہلل عٓہ

ِٔ عَ  ُٔ اِيَكأس ٍَ أََِْبأََْا ابِ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ َعِبسٔ أَِخبََرَْا  ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َٕ َقا ٔ اي ََ  ِٔ

َّی اہللُ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ أَ ِٔ أَبٔیطٔ َع ازٔنٔیُّ َع َُ ٔٔ أَبٔی َػِعَؼَعَة اِي ٔٔ بِ َُ َِ ايرَِّح ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٔص أَِو  ُِ َٕ َخ ٍَ َيِیَص ؾامَٔی زُو ِٔ اِيَورٔٔم َػَسَقْة َقا َٔ ٔص أََوإم  ُِ َٕ َخ ٔ َػَسَقْة َوَيِیَص ؾامَٔی زُو ر ُِ ِٔ ايتَّ َٔ ُسٕل 

ٌٔ َػَسَقْة  ٔ ِٔ اِْلٔب َٔ  ٕ ٔص َذِوز ُِ َٕ َخ  َوَيِیَص ؾامَٔی زُو

صہ امزین، اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےس 
س
صػ

دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلنمح، اوب

فاتی ےہ ہک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افہیق ےس مک ر

 اچدنی ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ اپچن ےس مک افوٹنں ںیم زوکة ںیہن ےہ۔

صہ امزین، اوبدیعسدخر :  رافی
س
صػ

ی ریض اہلل دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلنمح، اوب

 ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اچدنی یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     386    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ساَہ، ويیس بٔ نثیر، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ابی ػعؼہ۔ یحٌی بٔ ہاروٕ بٔ عبساہلل، ابوا :  راوی



 

 

 عُارہ، عباز بٔ تُیِ، ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

ٔٔ عَ  ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٕ َع ٔٔ َنثٔیر ِٔ اِيَوئیٔس بِ َة َع ََ َٓا أَبُو أَُسا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ُٕ بِ ٔٔ أَِخبََرَْا َصاُرو َُ ِبسٔ ايرَِّح

 ٔ ٔٔ أَب ٍَ اہللٔبِ َُّط َسَُٔع َرُسو ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ أَْ ِٕ َع ٔٔ َتُٔی ٔ بِ اَرَة َوَعبَّاز َُ ٔٔ عُ ِٔ َیِحٌَی بِ َّی ی َػِعَؼَعَة َع  َػل

ٔص أَ  ُِ َٕ َخ ٔ َوََّل ؾامَٔی زُو ر ُِ ِٔ ايتَّ َٔ ٔص أَِوَسإم  ُِ َٕ َخ ٍُ ََّل َػَسَقَة ؾامَٔی زُو َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ اِيَورٔٔم اہللُ َع َٔ َوإم 

ٌٔ َػَسَقْة  ٔ ِٔ اِْلٔب َٔ ٔص َذِوزٕ  ُِ َٕ َخ  َػَسَقْة َوََّل ؾامَٔی زُو

صہ۔ ییحی نب امعرہ، ابعد نب میمت، اوبدیعس 
صػ
اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن فقس ےس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

مک وجھکرفں ںیم زوکة ںیہن، اپچن افہیق ےس مک اچدنی ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ اپچن ےس مک افوٹنں ںیم زوکة ںیہن 

 ےہ۔

صہ۔ ییحی نب امعرہ، ابعد نب میمت :  رافی
صػ
، اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب 

 اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اچدنی یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     387    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َٓؼوركوسی، يعكوب، ابٔ اسحام، َحُس بٔ یحٌی بٔ حبإ، َحُس بٔ عبساہلل بٔ  َحُس بٔ :  راوی

 عبسايرحُٔ بٔ ابی ػعؼہ، یحٌی بٔ عُارہ بٔ ابی حشٔ، عبازبٔ تُیِ، ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

 ٔ َٓا أَب َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َيِعُكوُب َقا َ ث ٍَ َحسَّ ؤسیُّ َقا ُِٓؼوٕر ايلُّ ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ُٔ إِٔسَحَل َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ی َقا

ٔٔ أَبٔی َػِعَؼَعةَ  ٔٔ بِ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٕ َو ٔٔ حٔبَّا ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  َوکَاَْا ٔثَكّة  َحسَّ



 

 

 َ ِٕ َوک ٔٔ َتُٔی ٔ بِ ٕٔ َوَعبَّاز ٔٔ أَبٔی َحَش اَرَة بِ َُ ٔٔ عُ ِٔ َیِحٌَی بِ ٍَ َسُِٔعُت َع ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقا اَْا ٔثَكّة َع

ِٔ اِيَورٔٔم َػَسَقْة َوَيِیَص  َٔ ٔص أََوإم  ُِ َٕ َخ ٍُ َيِیَص ؾامَٔی زُو َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َٕ  َرُسو ؾامَٔی زُو

َش  ُِ َٕ َخ ٌٔ َػَسَقْة َوَيِیَص ؾامَٔی زُو ٔ ِٔ اِْلٔب َٔ ٕص  ُِ  ٔة أَِوُسٕل َػَسَقْة َخ

صہ، ییحی 
صػ
دمحم نب وصنمروطیس، وقعیب، انب ااحسؼ، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

نب امعرہ نب ایب نسح، ابعدنب میمت، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 اپچن فقس ےس مک وجھکرفں ںیم زوکة ںیہن، اپچن افہیق ےس مک اچدنی ںیم زوکة فابج ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

 ںیہن ےہ اپچن ےس مک افوٹنں ںیم زوکة ںیہن ےہ۔

دمحم نب وصنمروطیس، وقعیب، انب ااحسؼ، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب  :  رافی

صہ، ییحی نب امعرہ نب ایب نسح، 
صػ

 ابعدنب میمت، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اچدنی یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     388    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، ابواساَة، سؿیإ، ابواسحل، عاػِ بٔ ؿُرة، علی رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َعا ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ََ َٓا أَبُو أَُسا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ بِ ٔػ

ُِٓط قَ  ِٔ َعلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ َع َرَة َع ُِ ٌٔ َوايرَّقٔیٔل َؿ ِٔ اِيَدِی َِ َقِس َعَؿِوُت َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ا

َشّة  ُِ َٔائََتیِٔن َخ  ٌِّ ُ ِٔ ک َٔ  ِِ َوالٔهُ َِ  َؾأَزُّوا َزکَاَة أَ

، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اعمص نب رمضة، یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 

روسؽ رکمی یلص  ومحمد نب الیغؿ، اوبااسمة

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن وھگ ڑفں افر الغومں ںیم زوکة اعمػ رک دی ےہ اس ےئل م ولگ امؽ ف 



 

 

 دفتل یک زوکة ادا ایک رکف افر دف وس درمہ ںیم ےس اپچن درمہ )اچوسیلاں ہصح( زوکة ںیم اکنال رکف۔

، ایفسؿ، اوبا :  رافی

 

 قحس، اعمص نب رمضة، یلع ریض اہلل ہنعومحمد نب الیغؿ، اوبااسمة

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اچدنی یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     389    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 شین بٔ َٓؼور، ابٔ ُْیر، اعُع، ابواسحل، عاػِ بٔ ؿُرة، علی رضی اہلل عٓہح :  راوی

ِٔ َعا ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ُع َع َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا یِر َُ ُ ْ ُٔ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ٔٔ أَِخبََرَْا حَُشیُِن بِ ِٔ بِ ٔػ

ٍَ قَ  ُِٓط َقا ِٔ َعلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ َع َرَة َع ُِ ٌٔ َوايرَّقٔیٔل َؿ ِٔ اِيَدِی َِ َقِس َعَؿِوُت َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ا

َٔائََتیِٔن َزکَاةْ   َٕ  َوَيِیَص ؾامَٔی زُو

نیسح نب وصنمر، انب ریمن، اشمع، اوب ااحسؼ ، اعمص نب رمضة، یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن وھگ ڑفں افر الغومں یک زوکة اعمػ رک دی ےہ افر دف وس درمہ  رکمی یلص اہلل ہیلع

 ےس مک ںیم زوکة ںیہن ےہ۔

 نیسح نب وصنمر، انب ریمن، اشمع، اوباقحس، اعمص نب رمضة، یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زویر یک زوکة ےک قلعتم ااحدثی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 زویر یک زوکة ےک قلعتم ااحدثی

     390    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، حشین، عُرو بٔ طعیب، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َجسِّ أَ  ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ ُطَعِیٕب َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٔ حَُشیِٕن َع َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َّٕ ِخبََرَْا إِٔس ٔ أَ ظ

 ٔ َٓت ِْٓت َيَضا فٔی یَٔس ابِ ٔ َِ َوب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٔٔ أََتِت َرُسو َُ ٌٔ اِيَی ِٔ أَصِ َٔ َرأَّة  َِ ٕٔ ا َشهََتا ََ َضا 

َّ َوجَ  ِٕ ُيَشوَِّرٔک اہللُ َعز ٔک أَ ٍَ أََيُْسُّ َٔ َزکَاَة صََِذا َقاَيِت ََّل َقا ی ٍَ أَتَُؤزِّ ِٔ َذَصٕب َؾَكا َٔ  ٕٔ َّ َغًٔیَوَتا ا یَِو َُ ٔ ٌَّ بٔض

ٍٔ اہللٔ  ٔلَی َرُسو ا إ َُ ا َؾأَِيَكِتُض َُ ًََعِتُض ٍَ َؾَد ِٔ َْإر َقا َٔ  ٔٔ ةٔ ٔسَواَریِ ََ َُا اِيكَٔیا َِ َؾَكاَيِت صُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ِهَّلِل َوئَرُسوئطٔ َػل

اامسلیع نب وعسمد، اخدل، نیسح، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ وج 

اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ۔ اس ےک اسھت اکی ہک کلم نمی یک ابدنشہ یھت اکی رفز فہ دختم وبنی یلص 

اڑیک یھب یھت۔ اس ےک اہھت ںیم دف دعد ومےٹ ومےٹ وسےن ےک نگنک ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

ےس درایتف رفامای ہک م اؿ یک زوکة ادا رکیت وہ؟ اس ےن وجاب دای ہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

ای ایک م وک ہی ااھچ اتگل ےہ ہک ایقتم ےک دؿ دخافدن دقفس م وک آگ ےک دف نگنک ئانہےئ۔ ہی ابت نس رک اس رفام

 افر رعض ایک ہی دفونں نگنک دخا افر اس ےک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےک ےیل 

ہ

ےن دفونں نگنک ااتر دی 

 ںیہ۔

 ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعاامسلیع نب وعسمد، اخدل، نیسح، رمعف نب بیعش :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زویر یک زوکة ےک قلعتم ااحدثی
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ٔ عبساَّلعلی، َعتُر بٔ سًامیٕ، حشین، عُرو بٔ طعیب، ابوعبسايرحُٔ خايس، َعتُر َحُس ب :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ٍَ حَ  ا َقا ّٓ ٍَ َسُِٔعُت حَُشِي َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُُِعَتُٔرُ بِ َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ رُو أَِخبََرَْا  ُِ ثَىٔی َع سَّ

 َ ٍَ َجائ ُٔ ُطَعِیٕب َقا َٓتَٔضا بِ َِ َوفٔی یَسٔ ابِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِْٓت َيَضا إ ٔ َعَضا ب ََ َرأَْة َو َِ ِت ا

 ٔ ُُِعَتُٔر ِٔ اِي َٔ ٔٔ َخائْس أَثَِبُت  َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ٌْ َقا رَِس َُ ٕٔ َِْحَوُظ  َشَهَتا ََ 

نب بیعش، اوبدبعارلنمح اخدل، رمتعم ریض اہلل ہنع ےس دحثی  دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، نیسح، رمعف

اسقب یک رطح رمفی ےہ )ہک اکی اخوتؿ وج ہک کلم نمی یک ابدنشہ یھت اکی رفز فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ںیم احرض وہیئ۔ اس ےک اسھت اکی اڑیک یھب یھت۔ اس ےک اہھت ںیم دف دعد ومےٹ ومےٹ وسےن ےک نگنک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف رفامای ہک م اؿ یک زوکة ادا رکیت وہ؟ اس ےن وجاب دای ہک  ےھت۔

ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایک م وک ہی ااھچ اتگل ےہ ہک ایقتم ےک دؿ دخافدن دقفس م وک 

 افر رعض ایک ہی دفونں نگنک دخا افر اس آگ ےک دف نگنک ئانہےئ۔ ہی ابت نس رک اس ےن دفونں نگنک

ہ

 ااتر دی 

 ےک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل ںیہ(۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، نیسح، رمعف نب بیعش، اوبدبعارلنمح اخدل، رمتعم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امؽ دفتل یک زوکة ادا ہن رکےن ےس قلعتم زسا

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امؽ دفتل یک زوکة ادا ہن رکےن ےس قلعتم زسا
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بٔ عبساہلل بٔ ابوسًُہ، عبساہلل بٔ زیٓار،  ؾـٌ بٔ سہٌ، ابونرض ہاطِ بٔ قاسِ، عبسايعزیز :  راوی

 ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

 ٔ َٓا َعِبُس اِيَعزٔیز َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ اِيَكأس ُِ بِ َّٓرِضٔ َصأط َٓا أَبُو اي َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ُٔ َسِض ٌُ بِ ـِ ُٔ َعِبٔس اہللٔ  أَِخبََرَْا اِيَؿ بِ

 ٔ ٔٔ ز ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َة َع َُ ًَ ٔٔ أَبٔی َس َّٕ ائَِّذی بِ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َٓإر َع ی

ًِتَ  ٍَ َؾَی ٕٔ َقا َع َيُط َزبٔيبََتا ٔة ُطَحاّعا أََِقَ ََ َّ اِيكَٔیا ايُُط یَِو ََ ٌُ إَٔيِیطٔ  ائطٔ یَُدیَّ ََ ی َزکَاَة  ُط أَِو یَُلوُِّقطُ ََّل یَُؤزِّ َُ ٔ ز

 ٍَ ِٓزَُک  َقا ِٓزَُک أََْا َن ٍُ أََْا َن  َيُكو

لضف نب  لہ، اوبرضن اہمش نب اقمس، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش اےنپ امؽ دفتل یک زوکة ادا 

ایقتم ےک دؿ اس صخش اک امؽ اکی ئاجن اسپن نب رک آےئ اگ افر اس ےک آوھکنں رپ دف ےطقن اکےل  ہن رکے وت

 رگن ےک وہں ےگ فہ اسپن اس صخش ےس ٹپل اجےئ اگ افر ےہک اگ ہک ںیم ریتا عااہن وہں۔

انب رمع ریض  لضف نب  لہ، اوبرضن اہمش نب اقمس، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس، دبعاہلل نب دانیر، :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امؽ دفتل یک زوکة ادا ہن رکےن ےس قلعتم زسا
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بٔ سہٌ، حشٔ ابٔ َوسٰی اَّلطیب، عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل بٔ زیٓار َسنی، وہ اپٓے وايس  ؾـٌ :  راوی



 

 

 سے، ابوػايح، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ُٔ عَ  ٔٔ بِ َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ وَسی اِْلَِطَیُب َقا َُ  ُٔ ُٔ بِ َٓا َحَش َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ُٔ َسِض ٌُ بِ ـِ ِبٔس اہللٔ أَِخبََرَْا اِيَؿ

 ٔٔ َِ  بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ِٔ أَبٔی َػائٕح َع ِٔ أَبٔیطٔ َع َسنٔیُّ َع َُ َٓإر اِي ِٔ آَتاُظ  زٔی ََ  ٍَ َقا

ةٔ ُطَحاّعا أََِقَ  ََ َّ اِيكَٔیا ايُُط یَِو ََ ٌَ َيُط  ثِّ َُ ِِ یَُؤزِّ َزکَاَتطُ  ًَ اَّّل َؾ ََ  ٌَّ ٕٔ َیأُِخُِذ اہللُ َعزَّ َوَج َع َيُط َزبٔيبََتا

ٔ اِْلیََة َوََّل َیِحَشبَنَّ ايَّ  َِّ َتََل َصِٔذظ ُ ِٓزَُک ث ََ أََْا َن ايُ ََ ٍُ أََْا  ٔة َؾَیُكو ََ َّ اِيكَٔیا تَِیطٔ یَِو ََ ٔ ا بًِٔٔضز َُ ٔ َٕ ب َٔ یَِبَدًُو ِٔذی

ًٔطٔ اِْلیَةَ  ـِ ِٔ َؾ َٔ ِِ اہللُ   آَتاصُ

ارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر دمین، فہ اےنپ فادل ےس، اوباصحل، لضف نب  لہ، نسح انب ومٰیس االبیش، دبع

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس سج 

 نب وک دفتل اطع رفامےئ رھپ فہ صخش اس یک زوکة ادا ہن رکے وت ایقتم ےک دؿ اس صخش یک دفتل اکی ئاجن اسپن

رک آےئ یگ افر اس یک آھکن رپ دف ےطقن وہں ےگ۔ فہ اؿ یک ابںیھچن ڑکپ رک ےہک اگ ںیم ریتی دفتل وہں ںیم ریتا 

عااہن وہں۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آتی التفت رفامیئ۔ ینعی وجنکس ولگ ہی ہن ںیھجمس ہک 

ی زیچ ےہ افر ایقتم ےک دؿ سج دفتل ےس ہی ولگ وجنکیس اؿ ےک فاےطس لخب اکی ایھچ زیچ ےہ ہکلب فہ وت تہب رب

 ایک رکےت ےھت وت اؿ ےک فاےطس یہ فہ یہ دفتل ےلگ اک اہر وہیگ افر ابثع ذعاب وہیگ۔

لضف نب  لہ، نسح انب ومٰیس االبیش، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر دمین، فہ اےنپ فادل ےس،  :  رافی

 اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 وجھکرفں یک زوکة ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وجھکرفں یک زوکة ےس قلعتم
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َبارک، ونیع، سؿیإ، اسُاعیٌ بٔ اَیة، َحُس بٔ یحٌی بٔ حبإ، یحٌی َحُس بٔ عبساہلل بٔ  :  راوی

 بٔ عُارة، ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

 ََ ُ ٔٔ أ ٌَ بِ ٔعی َُ ِٔ إِٔس َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َٓا َونٔیْع َع َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َة َع یَّ

ٔٔ َیحِ  ٔس بِ َُّ َح َّی اہللُ َُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقا اَرَة َع َُ ٔٔ عُ ِٔ َیِحٌَی بِ َٕ َع ٔٔ َحبَّا ٌَی بِ

ٕ َػَسَقْة  ر ُِ ِٔ َحٓبٕ أَِو َت َٔ َشٔة أَِوَسإم  ُِ َٕ َخ َِ َيِیَص ؾامَٔی زُو ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ییحی نب امعرة، اوبدیعس دخری دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، اامسلیع

 

 نب امی ة

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن فقس ا ہ ےس مک ںیم زوکة 

 ںیہن ےہ ای اپچن فقس وجھکر ےس مک ںیم یسک مسق یک زوکة ںیہن ےہ۔

، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ییحی نب امعرة، اوبدیعس دمحم نب دبعاہلل نب ابم :  رافی

 

رک، فعیک، ایفسؿ، اامسلیع نب امی ة

 دخری ریض اہلل ہنع

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

  

 وہیگں یک زوکة ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  قلعتموہیگں یک زوکة ےس

     395    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعوز، یزیس بٔ زریع، روح بٔ قاسِ، عُرو بٔ یحٌی بٔ عُارة، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ



 

 

 ُٔ َٓا یَزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ رُو  أَِخبََرَْا إِٔس ُِ ثَىٔی َع ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ اِيَكأس َٓا َرِوُح بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُزَریِٕع َقا

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع اَرَة َع َُ ٔٔ عُ ُٔ َیِحٌَی بِ ٍَ ََّل بِ َِ َقا

ٔ َزکَاْة حَ  ر ُِ ٌُّ فٔی اِيبُرِّ َوايتَّ َشَة أََوإم َوََّل َیٔح ُِ َّی َتِبًَُؼ َخ ٌُّ فٔی اِيَورٔٔم َزکَاْة َحً َشَة أَِوُسٕل َوََّل یَٔح ُِ َّی َتِبًَُؼ َخ ً

 ٕ َص َذِوز ُِ َّی َتِبًَُؼ َخ ٌٕ َزکَاْة َحً ٔ ٌُّ فٔی إٔب  َیٔح

 دخری ریض اامسلیع نب وعسمد، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، رمعف نب ییحی نب امعرة، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وہیگں افر وجھکر ںیم زوکة 

ںیہن ےہ سج فتق کت ہک فہ اپچن فقس ہن وہں افر اچدنی ںیم زوکة فابج ںیہن وہیت سج فتق کت اپچن افہیق ہن 

 کت ہک اپچن افٹن ہن وہں۔ وہں افر افوٹنں ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ سج فتق

اامسلیع نب وعسمد، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، رمعف نب ییحی نب امعرة، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ولغں یک زوکة ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 ولغں یک زوکة ےس قلعتم

     396    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اسُاعیٌ بٔ اَیة، َحُس بٔ یحٌی بٔ حبإ، یحٌی بٔ  :  راوی

 عُارة، ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

ُس بِ  َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َة َع یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٌَ بِ ٔعی َُ ِٔ إِٔس ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي



 

 

َّی اہللُ  َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ أَ اَرَة َع َُ ٔٔ عُ ِٔ یَِحٌَی بِ َٕ َع ٔٔ َحبَّا ٔٔ َیِحٌَی بِ ٔس بِ َُّ َح ًَِیطٔ َُ  َع

ٕ َوََّل َو  ٕص َذِوز ُِ َٕ َخ َشَة أَِوُسٕل َوََّل ؾامَٔی زُو ُِ َّی َتِبًَُؼ َخ ٕ َػَسَقْة َحً ر ُِ ٍَ َيِیَص فٔی َحٓبٕ َوََّل َت َِ َقا ًَّ َٕ  َس ؾامَٔی زُو

ٔص أََوإم َػَسَقْة  ُِ  َخ

، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ییحی نب امعرة، اوبدیعس

 

دخری ریض اہلل ہنع  دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اامسلیع نب امی ة

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک داےن افر وجھکر ںیم دصہق 

فابج ںیہن ےہ سج فتق کت اپچن فقس ہن وہں افر اپچن افٹن ےس مک افر اپچن افہیق ےس مک اچدنی ںیم زوکة 

 فابج ںیہن ےہ۔

، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ییحی نب امعرة، اوبدیعس دخری دمحم نب ینثم، دبعارلنمح :  رافی

 

، ایفسؿ، اامسلیع نب امی ة

 ریض اہلل ہنع

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

  

 سک دقر دفتل ںیم زوکة فابج ےہ؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکة فابج ےہ؟سک دقر دفتل ںیم ز

     397    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ونیع، ازریص اَّلوزی، عُرو بٔ َرة، ابوبدتری، ابوسعیس رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

َٓا َونٔیْع  َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا  رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٓا إِٔزرٔیُص اِْلَِوزٔیُّ َع َ ث ٍَ َحسَّ َقا

َِ َيِیَص ؾامَٔی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس َقا ِٔ أَبٔی اِيَبِدتَرٔیِّ َع رََّة َع ُِٔص َُ َٕ َخ  زُو



 

 

 أََوإم َػَسَقْة 

ر ی، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ  دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ادرسی

 

ت

 

ج
ی 

االفدی، رمعف نب رمة، اوب

 ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افہیق ےس مک اچدنی ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ۔

ر ی، اوبدیعس ریض :  رافی

 

ت

 

ج
ی 

  اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ادرسی االفدی، رمعف نب رمة، اوب

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سک دقر دفتل ںیم زوکة فابج ےہ؟

     398    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ سعیس و عبیساہلل بٔ عُر، عُرو بٔ یحٌی، وہ اپٓے وايس سے، ابوسعیس احُس بٔ عبسة، حُاز، یحٌی ب :  راوی

 خسری رضی اہلل عٓہ

ِٔ عَ  َر َع َُ ُٔ عُ ٔٔ َسٔعیٕس َوعُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ َیِحٌَی بِ اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبَسَة َقا ُس بِ َُ ٔٔ َیِحٌَی أَِخبََرَْا أَِح رٔو بِ ُِ

ِٔ أَبٔی َسٔعی ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔص أََوإم َع ُِ َٕ َخ ٍَ َيِیَص ؾامَٔی زُو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٕس اِيُدِسرٔیِّ َع

َشةٔ أَِوُسٕل َػَسَقْة  ُِ َٕ َخ ٕ َػَسَقْة َوَيِیَص ؾامَٔی زُو ٔص َذِوز ُِ َٕ َخ  َػَسَقْة َوََّل ؾامَٔی زُو

، رمعف نب ییحی، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس ادمح نب دبعة، امحد، ییحی نب دیعس ف دیبع اہلل نب رمع

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افہیق ےس مک ںیم زوکة فابج ںیہن 

زوکة ںیہن ےہ )ینعی اچدنی ںیم( افر اپچن افٹن ےس مک ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ افر اپچن فقس ا ہ ےس مک ںیم 

 ےہ۔

ادمح نب دبعة، امحد، ییحی نب دیعس ف دیبعاہلل نب رمع، رمعف نب ییحی، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی



 

 

 ہنع

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

  

 ںیم؟ رشع سک ںیم فابج ےہ افر وسیباں ہصح سک

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رشع سک ںیم فابج ےہ افر وسیباں ہصح سک ںیم؟

     399    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ سعیس بٔ ہیثِ، ابوجعرف اَّلیلی، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، عبساہلل بٔ عُر  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 َ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص أَِخبََرْ ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَبُو َجِعرَفٕ اِْلَیِلٔیُّ َقا ٔٔ اِيَضِیَث ُٔ َسٔعیٔس بِ ُٕ بِ ِٔ ا َصاُرو َع

اُئ  َُ ٍَ ؾامَٔی َسَكِت ايشَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ أَ ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع َواِْلََِْضاُر  ابِ

ـُ اِيُعَِشٔ  ٔح نِٔؼ ـِ َّٓ َوانٔی َواي ا ُسقَٔی بٔايشَّ ََ َٕ َبِعَّل اِيُعَِشُ َو ُٕ أَِو کَا  َواِيُعُیو

اہرفؿ نب دیعس نب مثیہ، اوبرفعج االیلی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ا ہ ابرش رہن افر ومشچں ےک اپین ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ادیا وہ ای ز نی یک رتی ےس اس یک ادیافار وہ وت اس ںیم دوساں ہصح فوصؽ ایک اجےئ اگ افر وج ھچک افوٹنں ےس اچنیس 

 اجےئ ای ڈفؽ ےس اچنیسیئ یک اجےئ وت اس ںیم وسیباں ہصح فوصؽ ایک اجےئ اگ۔

 دیعس نب مثیہ، اوبرفعج االیلی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع اہرفؿ نب :  رافی

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

  



 

 

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رشع سک ںیم فابج ےہ افر وسیباں ہصح سک ںیم؟

     400    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ سواز بٔ اسوز بٔ عُرو و احُس بٔ عُرو وايحارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، عُرو بٔ حارث،  :  راوی

 ابوزبیر، جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

رٕو َوأَ  ُِ ٔٔ َع ٔ بِ ٔٔ اِْلَِسَوز ٔ بِ از ُٔ َسوَّ رُو بِ ُِ ًَِیطٔ َوأََْا أَِخبََرنٔی َع ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ رٕو َواِيَحارُٔث بِ ُِ ُٔ َع ُس بِ َُ ِح

َّطُ َسَُٔع َجابَٔر  ثَُط أَْ ٔ َحسَّ َّٕ أَبَا ايزُّبَیِر َ ُٔ اِيَحارٔٔث أ رُو بِ ُِ َٓا َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُع َع َُ َٔ َعِبٔس اہللٔ أَِس بِ

َّی ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ٍُ إ ُٕ اِيُعَِشُ َوؾامَٔی ُسقَٔی  َيُكو اُئ َواِْلََِْضاُر َواِيُعیُو َُ ٍَ ؾامَٔی َسَكِت ايشَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

ـُ اِيُعَِشٔ  أَْیةٔ نِٔؼ  بٔايشَّ

رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف ف ادمح نب رمعف فااحلرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوبزریب، اجرب نب 

یض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج دبعاہلل ر

ادیافار آامسؿ ای رہن ای ومشچں ےک اپین ےس وہ وت اس ادیافار ںیم ےس دوساں ہصح اکنال اجےئ افر وج ادیافار اجونرفں 

فر وج ادیافار اجونرفں رپ اپین الےن ےس وہیت وہ وت اس رپ اپین الےن ےس وہ وت اس ںیم ےس دوساں ہصح ایل اجےئ اگ ا

 ںیم وسیباں ہصح ےہ۔

رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف ف ادمح نب رمعف فااحلرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوبزریب، اجرب  :  رافی

 نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رشع سک ںیم فابج ےہ افر وسیباں ہصح سک ںیم؟

     401    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ابوبْک، ابٔ عیاغ، عاػِ، ابووائٌ، َعاذ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َّٓ ٍَ َبَعَثىٔی أَِخبََرَْا َص ٕ َقا َعاذ َُ  ِٔ ٌٕ َع ٔ ِٔ أَبٔی َوائ ِٕ َع ِٔ َعأػ ُٔ َعیَّإغ َع ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َوصَُو ابِ یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ ازُ بِ

اُئ اِيُعَِشَ َو  َُ ا َسَكِت ايشَّ َُّ َٔ ِٕ آُخَِذ  َرنٔی أَ ََ
َ ٔٔ َؾأ َُ ٔلَی اِيَی َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُسقَٔی ؾامَٔی َرُسو

ـَ اِيُعَِشٔ  َوالٔی نِٔؼ  بٔايسَّ

انہد نب رسی، اوبرکب، انب ایعش، اعمص، اوبفالئ، اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن کلم نمی یک اجبن رفاہن رفامای افر مکح رفامای وج ادیافار ابرش ےک اپین ےس ادیا وہ وت 

وساں ہصح فوصؽ رکےن اک افر وج ادیافار ڈفؽ ےک اپین ےس ادیا وہ وت اس ںیم ےس وسیباں ہصح فوصؽ رک اس ںیم د

 ےن اک۔

 انہد نب رسی، اوبرکب، انب ایعش، اعمص، اوبفالئ، اعمذ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ادنازہ وھچ ڑےن فاال صخش سک دقر ادنازہ وھچ ڑے؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ادنازہ وھچ ڑےن فاال صخش سک دقر ادنازہ وھچ ڑے؟

     402    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُٔ، عبسايرحُٔ َحُس بٔ بظار، یحٌی بٔ سعیس و َحُس بٔ جعرف، طعبة، خبیب بٔ عبسايرح :  راوی



 

 

 بٔ َشعوز بٔ ْیار، سہٌ بٔ ابوحثُہ رضی اہلل عٓہ

َٓا ُطِعَبةُ  َ ث ُٔ َجِعرَفٕ َقاََّل َحسَّ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َسٔعیٕس َو َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا   َقا

ِٔ َعِبسٔ  ُث َع ٔٔ یَُحسِّ َُ َٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة  َسُِٔعُت ُخبَِیَب بِ َُ ٔٔ أَبٔی َحِث ٌٔ بِ ِٔ َسِض ٔٔ َْٔیإر َع ِشُعوزٔ بِ ََ  ٔٔ ٔٔ بِ َُ ايرَِّح

ِِ َؾُدُِذو ِػُت َِ إَٔذا رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ؤم َؾَكا ُٔ فٔی ايشُّ ٍَ أََتاَْا َوَِْح ا َوَزعُوا َقا

ِِ َتأُِخُِذوا أَِو َتَسعُوا  ِٕ َي ٔ ًَُث َؾإ ََّ ُطِعَبُة َؾَسعُوا ايرُّبَُع ايثُّ ًَُث َط  ايثُّ

، بیبخ نب دبعارلنمح، دبعارلنمح نب وعسمد نب اینر،  لہ نب 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج، ش

اوبہمثح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق م 

ں رپ لھپ اک ادنازہ رکف وت م ولگ رسیتا ہصح وھچ ڑ دای رکف ارگ رسیتا ہصح ہن وھچ ڑ وکس وت رھپ وچاھتیئ ہصح ولگ دروتخ

 وھچ ڑ دف۔

، بیبخ نب دبعارلنمح، دبعارلنمح نب وعسمد نب اینر،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج، ش

  لہ نب اوبہمثح ریض اہلل ہنع

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

  

 آتی رکہمی یک ریسفت

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 آتی رکہمی یک ریسفت

     403    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، عبسايحًیٌ بٔ حُیس یحؼيی، ابٔ طہاب، یوْص بٔ عبساَّلعلی و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب :  راوی

 ابواَاَة بٔ سہٌ بٔ حٓیـ رضی اہلل عٓہ



 

 

ٔٔ َوصِٕب  ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َواِيَحارُٔث بِ ٍَ أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ َقا

ِیٕس اِيَیِحَؼ  َُ ُٔ حُ ٌٔ بِ ثَىٔی َعِبُس اِيَحًٔی ٔٔ َحسَّ ٌٔ بِ ُٔ َسِض َة بِ ََ ا ََ ُ ثَىٔی أَبُو أ ٍَ َحسَّ ثَُط َقا َٔ ٔطَضإب َحسَّ َّٕ ابِ ٔيیُّ أَ

ٍَ صَُو اِيُحِعرُ  َٕ َقا ِٓٔؿُكو ُِٓط تُ َٔ ُُوا اِيَدبٔیَث  َُّ ٌَّ َوََّل َتَی ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج ـٕ فٔی اِْلیَٔة ائًَّی َقا ِی َٓ ُٕ حُبَِیٕل حُ وُر َوَيِو

ٍُ اہللٔ  ََٓهی َرُسو َسَقٔة ايرَُّذاَيةُ َؾ ِٕ تُِؤَخَِذ فٔی ايؼَّ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع   َػل

 نب  لہ نب 

 

ی، انب اہشب، اوبااممة
 

خصی
 
ی

ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، دبعالیلجل نب دیمح 

گ رخاب امؽ افر فینح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس آتی رکہمی یک ریسفت ےک ہلسلس ںیم ینعی م ول

دنگے امؽ دےنی اک ارادہ ہن رکف اس وک م رخچ رکےت وہ نکیل م دنگہ امؽ ںیہن ےتیل۔ آرخ آتی رکہمی کت۔ اوہنں 

ق ںیہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 
 
ذ ی

ےن ایبؿ ایک ہک ثیبخ ےس رماد )وجھکر یک تہب رخاب مسق( رعجفر افر ولؿ 

 ؽ رکےن ےس عنم رفامای ےہفملس ےن زوکة ںیم دنگے افر رخاب امؽ وبق

 نب  :  رافی

 

ی، انب اہشب، اوبااممة
 

خصی
 
ی

ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، دبعالیلجل نب دیمح 

  لہ نب فینح ریض اہلل ہنع

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

  

  ااحدثیزوکة ےس ہقلعتم :   ابب

 آتی رکہمی یک ریسفت

     404    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، عبسايحُیس بٔ جعرف، ػايح بٔ ابوْعیب، نثیر بٔ َرة خرضمی، عوف  :  راوی

 بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

ٍَ أَِْبَ  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ثَىٔی َػائُح بِ ٍَ َحسَّ ٔٔ َجِعرَفٕ َقا ِٔ َعِبسٔ اِيَحُٔیٔس بِ أََْا یَِحٌَی َع

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ٍَ رَخَ َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ َعِؤف بِ مٔیِّ َع رََّة اِيَدرِضَ َُ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ َنثٔیر یٕب َع َِ َْعٔ ًَّ  َوَس



 

 

ًََّل  ٔ َعّؼا َوَقِس َع َسَقةٔ َوبَٔیٔسظ ٔ ايؼَّ ٍَ َيِو َطاَئ َربُّ َصِٔذظ ٔ َؾَكا ِٓو ٔ ََ اِيك ٔ ُٔ فٔی َذي ٌَ یَِلَع ـٕ َؾَحَع َِٓو َحَظ ٔ ٌْ ق َرُج

ةٔ  ََ َّ اِيكَٔیا ٌُ َحَظّؿا یَِو ُ َسَقٔة َیأِک ٔ ايؼَّ َّٕ َربَّ صَِٔذظ ٔ ِٔ صََِذا إ َٔ َم بٔأَكَِیَب   َتَؼسَّ

وبرعبی، ریثک نب رمة رضخیم، وعػ نب امکل ریض اہلل وقعیب نب اربامیہ، ییحی، دبعادیمحل نب رفعج، اصحل نب ا

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاہن وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےک ابمرک اہھت ںیم ڑکلی یھت اکی آدیم کشخ افر رخاب مسق یک وجھکر اٹل رک الچ ایگ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

وجھکر ےک اس وخہش ںیم ڑکلی امرےت ےھت افر اراشد رفامےت ارگ اس اک امکل اچاتہ وت فہ دمعہ مسق یک وجھکر دے  فملس

  اتک اھت البہبش )اس اک ایقتم ےک دؿ ہی احؽ وہاگ ہک( فہ صخش ایسی یہ رخاب وجھکر اھکےئ اگ۔

ریثک نب رمة رضخیم، وعػ نب امکل  وقعیب نب اربامیہ، ییحی، دبعادیمحل نب رفعج، اصحل نب اوبرعبی، :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اکؿ )دعماین ت( یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکؿ )دعماین ت( یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     405    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

 قتيبہ، ابوعواْة، عبیساہلل بٔ اخٓص، عُرو بٔ طعیب رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ٔٔ ُطَعِیٕب َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٓٔص َع ٔٔ اِْلَِخ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔ   أَبٔیطٔ َع ظ َجسِّ

ِتٓٔیٕ أَِو  أ ََ یٕل  َٕ فٔی ََطٔ ا کَا ََ  ٍَ ًَُّكَلٔة َؾَكا ِٔ اي َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ٔ ٍَ ُسئ َٔرَةٕ َقا یَٕة َعا فٔی ََقِ

ِتٓٔیٕ  أ ََ یٕل  ِٔ فٔی ََطٔ ِِ َیهُ ا َي ََ ََ َو ًَ ِٕ َجاَئ َػاحٔبَُضا َوإَّٔلَّ َؾ ٔ َّٓة َؾإ ََٔرةٕ َؾٔؿیطٔ َوفٔی ايرِّکَازٔ  َؾَعرِِّؾَضا َس یَٕة َعا َوََّل فٔی ََقِ



 

 

ُص  ُِ  اِيُد

، دیبع اہلل نب اسنخ، رمعف نب بیعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ة

 

ہبیتق، اوبوعاب

 ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک )راہتس ںیم( ڑپی وہیئ زیچ ےس قلعتم ایک مکح ےہ آپ یلص اہلل

ےن اراشد رفامای وج صخش آدمفرتف ےک راہتس ںیم آای ای وکیئ صخش یسک آابد اگؤں ںیم الماقت رکے وت اکی اسؽ 

کت اس اک االعؿ افر رہشت رکف ارگ اس زیچ اک امکل آاجےئ وت فہ زیچ اس وک فاسپ دے دف ارگ اس اک امکل ہن آےئ وت فہ 

د ہن وہ ای وج اگؤں آابد ہن وہ وت اس ںیم ےس افر اکؿ ںیم ےس اپوچناں ہصح فوصؽ ایک زیچ اہمتری ےہ افر وج راہتس آاب

 اجےئ اگ ابیق امتؾ ہصح اس صخش اک ےہ سج وک فہ زیچ  یل ےہ۔

، دیبعاہلل نب اسنخ، رمعف نب بیعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکؿ )دعماین ت( یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     406    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، سعیس، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّی اہللُ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ  َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ِٔ َسٔعیٕس َع ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا  ُٔ إٔبَِراصٔی

ْر  َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّزَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َِ ح و أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ َع ِٔ  َع ايزُّصِرٔیِّ َع

اُئ ُجرِحَُضا َُ ٍَ اِيَعِح َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع َة َع َُ ًَ ُجَباْر َواِيبٔئِرُ  َسٔعیٕس َوأَبٔی َس

ُُُص  ُٕ ُجَباْر َوفٔی ايرِّکَازٔ اِيُد ِعٔس َُ  ُجَباْر َواِي

، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، دیعس

فملس ےن رفامای اجونر ےک زمخ اک دبہل ںیہن ےہ افر ونکاں وھکدےن ںیم ارگ یسک زمدفر یک فافت وہ اجےئ وت یسک مسق اک 



 

 

اک دبہل ںیہن ےہ افر افکر ےک دنف دبہل ںیہن ےہ افر ارگ اکؿ ںیم ینعی اکؿ یک دھکایئ ںیم زمدفر رم اجےئ وت یسک مسق 

 ےئک وہےئ عااہن ںیم )ای اکؿ ںیم( اپوچناں ہصح ےہ تیب ااملؽ اک۔

 اقحس نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکؿ )دعماین ت( یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     407    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبس اَّلعلی، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس، عبیساہلل بٔ عبساہلل، ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ُٔ َعِبسٔ  ِٔ َسٔعیٕس  أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ اِْلَِعلَی َقا

َِ بُِٔٔثًٔطٔ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ُٔ َعِبٔس اہللٔ َع  َوعُبَِیُس اہللٔ بِ

ویسن، انب اہشب، دیعس، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی ویسن نب دبع االیلع، انب فبہ، 

 اک رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 ویسن نب دبع االیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس، دیبعاہلل نب دبعاہلل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکؿ )دعماین ت( یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     408    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، اب طہاب، سعیس، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقت ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ َة َع َُ ًَ ِٔ َسٔعیٕس َوأَبٔی َس ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ  ِيَبُة َع

ُص  ُِ ُٕ ُجَباْر َوفٔی ايرِّکَازٔ اِيُد ِعٔس َُ أئ ُجَباْر َواِيبٔئِرُ ُجَباْر َواِي َُ ٍَ ُجرُِح اِيَعِح َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ، امکل، اب اہشب، دیعس، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ہبیتق

 ہبیتق، امکل، اب اہشب، دیعس، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکؿ )دعماین ت( یک زوکة ےس قلعتم ااحدثی

     409    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، َٓؼور و ہظاّ، ابٔ سیریٔ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا  َ ث َِ َحسَّ ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َرضَٔی اہللُ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َٔ َع ٔٔ ٔسیرٔی ِٔ ابِ ّْ َع ُِٓؼوْر َوصَٔظا ََ ِْ أََِْبأََْا  صَُظِی

ُٕ جُ  ِعٔس َُ اُئ ُجَباْر َواِي َُ َِ اِيبٔئِرُ ُجَباْر َواِيَعِح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ُِٓط َقا َباْر َوفٔی ايرِّکَازٔ َع

ُص  ُِ  اِيُد

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر ف اشہؾ، انب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر ف اشہؾ، انب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 دہش یک زوکة

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دہش یک زوکة

     410    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َػیرة بٔ عبسايرحُٔ، احُس بٔ ابوطعیب، َوسٰی بٔ اعین، عُرو بٔ حارث، عُرو بٔ طعیب،  :  راوی

 عبساہلل بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ

ِٔ عَ أَ  ٔٔ أَِعیََن َع وَسی بِ َُ  ِٔ ُٔ أَبٔی ُطَعِیٕب َع ُس بِ َُ َٓا أَِح َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح ُُػٔیَرةُ بِ ٔٔ ِخبََرنٔی اِي رٔو بِ ُِ

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٍْ إ ٍَ َجاَئ صََٔل ظٔ َقا ِٔ َجسِّ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ ُطَعِیٕب َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع َِ  اِيَحارٔٔث َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل َبُة َؾَحَِّم َيُط َرُسو ًَ ٍُ َيُط َس ِٕ َیِحِّٔمَ َيُط َوازّٔیا يَُكا ٌٕ َيُط َوَسأََيُط أَ َِ بُٔعُظورٔ َِْح ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ٔ ُٔ َوصِٕب إ ُٕ بِ أب َنَتَب ُسِؿَیا ُٔ اِيَدلَّ رُ بِ َُ ا َولَٔی عُ َُّ ًَ ََ اِيَوازَٔی َؾ ٔ رُ َذي َُ أب َيِشأَيُُط َؾَهَتَب عُ ٔٔ اِيَدلَّ َر بِ َُ لَی عُ

ِٔ يَ  ِٔ عَُِشٔ َِْحًٔطٔ َؾاِح َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ی إ َٕ یَُؤزِّ ا کَا ََ ٔلَیَّ  ِٕ أَزَّی إ ٔ ََ َوإَّٔلَّ إ ٔ َبَة َذي ًَ ُط َس

 ِٔ ََ ا صَُو ذُبَاُب غَِیٕث َیأِکًُُطُ  َُ َّ  َطاَئ َؾإْٔ

ریغمة نب دبعارلنمح، ادمح نب اوببیعش، ومٰیس نب انیع، رمعف نب احرث، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب 

اعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع دہش اک دوساں ہصح ےل رک دختم 

تس یک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اوہنں ےن دروخا

ی ہ اھت فہ ریمے فاےطس رقمر رفام دںی )اتہک وکیئ دفرسا صخش فاہں ےس دہش اک ہتھچ ہن وت ڑ ےکس( 
 لگن ہک سج اک انؾ شل

ہچنیم  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ  لگن اؿ ےک فاےطس نیعتم رفامدای سج فتق رمع ریض اہلل ہنع 

رقمر وہےئ وت ایفسؿ نب فبص ےن اؿ وک رحتری رفامای افر ذبرہعی رحتری درایتف رفامای ہک فہ  لگن البؽ ریض اہلل ہفیلخ 

ہنع ےک اپس رےہ ای ہن رےہ؟ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن وجاب ںیم اھکل ارگ فہ ھجت وک دہش اک دوساں ہصح ادا 



 

 

وج ہصح ادا رکےت ےھت ارگ م وک یھب البؽ ایس دقر ہصح ادا رکےت رںیہ ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

رکےت رںیہ فہ  لگن البؽ ےک اپس یہ رےنہ دف افر ارگ فہ اس دقر ہصح ادا ہن رکںی وت ابرش یک ایھکمں دہش دیتی ںیہ 

 سج صخش اک دؽ اچےہ فہ اس وک اھکےئ۔

ف نب احرث، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب ریغمة نب دبعارلنمح، ادمح نب اوببیعش، ومٰیس نب انیع، رمع :  رافی

 رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع

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

  

 راضمؿ اابملرک یک زوکة ینعی ااکحؾ دصہق رطف

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف راضمؿ اابملرک یک زوکة ینعی ااکحؾ

     411    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ َوسی، عبسايوارث، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٓا أَیُّوُب َع َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َعِبٔس اِيَوارٔٔث َقا وَسی َع َُ  ُٔ ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ٍُ أَِخبََرَْا ع َق َرُسو ٍَ ََفَ

ِٔ تَ  َٔ ٔ َواِْلُِْثَی َػاّعا  َْ َٕ َعلَی اِيَُّحِّ َواِيَعِبٔس َوايِذَّ ا ـَ ََ َِ َزکَاَة َر ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٔ اہللٔ َػل َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ر ُِ

 ٕ ِٔ بُرٓ َٔ ـَ َػإع  َّٓاُض بٔطٔ نِٔؼ ٍَ اي ٕ َؾَعَس  َطٔعیر

، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، اویب، انعف

ہیلع فآہل فملس ےن امہ راضمؿ اابملرک یک زوکة رفض رقار دی آزاد الغؾ افر رمد افر وعرت رپ وجھکر اک اکی اصع ای 

وج ےک اکی اصع وج اک اکی اصع۔ اس ےک دعب ولوگں ےن آداھ اصع وہیگں اک رقمر رفامای )اس ےئل ہک فہ تمیق ںیم 

 ےک ربارب ےہ(۔



 

 

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امہ راضمؿ اابملرک یک زوکة الغؾ افر ابدنی رپ الزؾ ےہ

  ااحدثیزوکة ےس ہقلعتم :   ابب

 امہ راضمؿ اابملرک یک زوکة الغؾ افر ابدنی رپ الزؾ ےہ

     412    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َْاؾٕٔع عَ  ِٔ أَیُّوَب َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ًَِیطٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َق َرُسو ٍَ ََفَ َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ

ِٔ َطٔعی َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ر ُِ ِٔ َت َٔ ًُؤک َػاّعا  ُِ َُ ٔ َواِْلُِْثَی َواِيَُّحِّ َواِي َْ َِ َػَسَقَة اِئؿِطٔ َعلَی ايِذَّ ًَّ ٍَ َوَس ٕ َقا ر

 ٕ ِٔ بُرٓ َٔ ـٔ َػإع  ٔلَی نِٔؼ َّٓاُض إ ٍَ اي  َؾَعَس

 ، امحد، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ہبیتق

 ہبیتق، امحد، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ارطفلانابغل رپ راضمؿ یک زوکة ینعی

 

  ان ابغل اک دصقة

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارطفل

 

 انابغل رپ راضمؿ یک زوکة ینعی ان ابغل اک دصقة



 

 

     413    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َ ث ٍَ َحسَّ َِ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َق َرُسو ٍَ ََفَ َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َْ َع ٔ اي ََ

 ٕ ِٔ َطٔعیر َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ر ُِ ِٔ َت َٔ ٕ َوأُِْثَی َػاّعا  َْ ٕ َوَعِبٕس َذ ٕ ُُحٓ ٕ َوَنبٔیر ٌِّ َػػٔیر ُ َٕ َعلَی ک ا ـَ ََ  َزکَاَة َر

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راضمؿ ہبیتق، امکل، انعف، انب رمع ریض

اابملرک یک زوکة الزؾ یک )ینعی دصہق رطف( رہ اکی وھچےٹ افر ڑبے افر آزاد افر الغؾ رمد افر وعرت رپ اکی 

 اصع وجھکر ای اکی اصع وج رفض رقار دای۔

 ہبیتق، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دصہق رطف املسمونں رپ ےہ ہن ہک افکر رپ

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف املسمونں رپ ےہ ہن ہک افکر رپ

     414    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ابِ  ًَِّؿُى َيُط َع ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ اِيَكأس

 َ ْ ِٔ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا َٔ َق َزکَاَة اِئؿِطٔ  َِ ََفَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ اؾٕٔع َع

ِٔ ا َٔ ٕ أَِو أُِْثَی  َْ ٕ أَِو َعِبٕس َذ ٌِّ ُُحٓ ُ ٕ َعلَی ک ِٔ َطٔعیر َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ر ُِ ِٔ َت َٔ َّٓأض َػاّعا  َٕ َعلَی اي ا ـَ ََ ُُِشًُٔٔیَن َر  ِي



 

 

ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ  دمحم نب

 ارطفل رفض رقار دای ولوگں رپ اکی اصع وجھکر ای اکی اصع وج۔ رہ اکی آزاد 

 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصقة

 افر الغؾ رمد افر وعرت رپ الہ االسؾ ںیم ےس۔

 ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنعدمحم نب  :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف املسمونں رپ ےہ ہن ہک افکر رپ

     415    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ َحُس بٔ سهٔ، َحُس بٔ جہِ، اسُاعیٌ بٔ جعرف، عُر بٔ ْاؾع، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ  :  راوی

 عُر رضی اہلل عٓہ

 ٌُ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ـَ ُٔ َجِض ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َه ٔٔ ايشَّ سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ ِٔ  أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ ُٔ َجِعرَفٕ َع بِ

َِ َزکَاَة ايِ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َق َرُسو ٍَ ََفَ َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ َْاؾٕٔع َع َر بِ َُ ِٔ عُ َٔ ٔؿِطٔ َػاّعا 

ٔ َواِْلُِْثَی َوايؼَّ  َْ ٕ َعلَی اِيَُّحِّ َواِيَعِبٔس َوايِذَّ ِٔ َطٔعیر َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ر ُِ َر بَٔضا َت ََ ُُِشًُٔٔیَن َوأَ ِٔ اِي َٔ  ٔ ٔ َواِلَهبٔیر ػٔیر

 ٔ ََلة ٔلَی ايؼَّ َّٓأض إ ؤد اي ٌَ رُخُ ِٕ تَُؤزَّی َقِب  أَ

ییحی نب دمحم نب نکس، دمحم نب مہج، اامسلیع نب رفعج، رمع نب انعف، فہ اےنپ فادل ےس، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

آہل فملس ےن رطف یک زوکة رقمر رفامیئ۔ اکی اصع وجھکر ای اکی اصع وج اک ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

آزاد افر الغؾ رمد وعرت رپ افر وھچےٹ افر ڑبے رہالہ االسؾ ںیم ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح 

 رفامای اس وک امنز دیع ارطفل ےئلیک اجےن ےس لبق ادا رکےن اک مکح رفامای۔



 

 

  نب نکس، دمحم نب مہج، اامسلیع نب رفعج، رمع نب انعف، فہ اےنپ فادل ےس، انب رمع ریض اہلل ہنعییحی نب دمحم :  رافی

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

  

ارطفل

 

 دقمار دصقة

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ارطفل

 

 دقمار دصقة

     416    حسیث                               زوّجًس   :  جًس

 اسحام بٔ ابراٖیِ، عیسی، عبیس اہلل، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٓا عُبَِیُس اہللٔ َع َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا عٔیَسی َقا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ ََفَ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َق َر َقا

ٔ َواِْلُِْثَی َو  َْ ٔ َوايِذَّ ٔ َواِلَهبٔیر ػٔیر َِ َػَسَقَة اِئؿِطٔ َعلَی ايؼَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل اِيَُّحِّ َواِيَعِبسٔ َرُسو

 ٕ ِٔ َطٔعیر َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ر ُِ ِٔ َت َٔ  َػاّعا 

 ہنع اس دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ااحسؼ نب اربامیہ ، یسیع، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل 

 ااحسؼ نب اربامیھ، یسیع، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة رفض وہےن ےس لبق دصہق رطف الزؾ اھت

 ےس ہقلعتم ااحدثیزوکة  :   ابب

 زوکة رفض وہےن ےس لبق دصہق رطف الزؾ اھت



 

 

     417    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعو ز، یزیس بٔ زریع، طعبة، حهِ بٔ عتيبة، قاسِ بٔ َدیُر ة، عُرو بٔ رشجیٌ،  :  راوی

 قیص بٔ سعس بٔ عبازة رضی اہلل عٓہ

ٔٔ عُتَِيَبَة عَ أَِخبََرَْا  ِٔ بِ ِٔ اِيَحَه ٍَ أََِْبأََْا ُطِعَبُة َع ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا یَزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ إِٔس

ُّ َعاُطو َّٓا َنُؼو ٍَ ُن ٔٔ عَُباَزَة َقا ٔٔ َسِعسٔ بِ ِٔ َقِیٔص بِ ٌَ َع ِحبٔی ٔٔ رُشَ رٔو بِ ُِ ِٔ َع َدِیَُٔرَة َع َُ  ٔٔ ِٔ بِ اَئ َر اِيَكأس

َّٓا ُِٓط َوُن َِٓط َع ُ ْ ِِ رِ بٔطٔ َوَي ََ ِِ ُِْؤ ُٕ َوَْزََيِت ايزَّکَاةُ َي ا ـَ ََ ٍَ َر َ ا َْز َُّ ًَ ی َزکَاَة اِئؿِطٔ َؾ  َنِؿَعًُطُ  َوَُْؤزِّ

ر  ة، رمعف نب رشلیج، سیق نب دعس نب ابعدة 
 م
ی

 

خ
م

، اقمس نب 

 

 ی ة
ت

 

، مکح نب عی

 

ی ة
ػ

 

اامسلیع نب وعسم د، سیدی نب زرعی، ش

 ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اعوشرہ اک رفزہ راھک رکےت ےھت افر دیع ارطفل اک دصہق ادا رکےت ےھت اہیں ریض اہلل ہنع

کت ہک امہ راضمؿ اابملرک ےک رفزے الزؾ وہےئ افر زوکة الزؾ وہیئ اس دؿ ےس ہن وت مہ وک مکح وہا اعوشرہ ےک 

 دؿ رفزہ رےنھک اک افر ہن یہ اس یک اممتعن وہیئ۔

ر  ة، رمعف نب رشلیج، سیق نب دعس اامسلیع  :  رافی
 م
ی

 

خ
م

، اقمس نب 

 

 ی ة
ت

 

، مکح نب عی

 

ی ة
ػ

 

نب وعسم د، سیدی نب زرعی، ش

 نب ابعدة ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  الزؾ اھتزوکة رفض وہےن ےس لبق دصہق رطف

     418    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ونیع، سؿیإ، سًُہ بٔ نہیٌ، قاسِ بٔ َدیُرة، ابوعُار  :  راوی

 ہُسانی، قیص بٔ سعس رضی اہلل عٓہ



 

 

 ٍَ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  ٌٕ َع ٔٔ ُنَضِی َة بِ َُ ًَ ِٔ َس َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َٓا َونٔیْع َع َ ث َحسَّ

 َّ ٍُ اہللٔ َػل َرَْا َرُسو ََ ٍَ أَ ٔٔ َسِعٕس َقا ِٔ َقِیٔص بِ َسانٔیِّ َع ُِ إر اِيَض َُّ ِٔ أَبٔی َع َدِیَُٔرَة َع َُ  ٔٔ ِٔ بِ ًَِیطٔ اِيَكأس ی اہللُ َع

 ِٕ ٌَ أَ َِ بَٔؼَسَقةٔ اِئؿِطٔ َقِب ًَّ ٍَ أَبُو َوَس ُٔ َنِؿَعًُطُ َقا َٓا َوَِْح َِٓض ِِ یَ رَِْا َوَي َُ ِ ِِ َیأ ا َْزََيِت ايزَّکَاةُ َي َُّ ًَ َّکَاةُ َؾ ٍَ ايز ٔ ِٓز َت

ةُ  َُ ًَ َة َوَس ِیَْسَ ََ ٌَ یُهِىَی أَبَا  ِحبٔی ُٔ رُشَ رُو بِ ُِ ِیٕس َوَع َُ ُٔ حُ یُب بِ ُُُط َْعٔ إر اِس َُّ ٔٔ أَبُو َع َُ ٌٕ  َعِبس ايرَِّح ُٔ ُنَضِی بِ

ٌٕ َخ  ٔٔ ُنَضِی َة بِ َُ ًَ ِٔ َس َٔ ُِ أَثَِبُت  ٔ َواِيَحَه َٓازٔظ َِ فٔی إِٔس ـَ اِيَحَه  اَي

 این، سیق نب دعس ریض اہلل 
 
ر ة، اوبامعر ہ

 م
ی

 

خ
م

ل، اقمس نب 
 ی 
کہ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، ہملس نب 

 رفامای دصہق رطف اک زوکة ےک الزؾ ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک مکح

وہےن ےس لبق رھپ سج فتق زوکة الزؾ وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت مکح رفامای افر ہن یہ عنم رفامای افر 

 مہ ولگ اس وک رکےت رےہ۔

  :  رافی
 
ر ة، اوبامعر ہ

 م
ی

 

خ
م

ل، اقمس نب 
 ی 
کہ

این، سیق نب دعس دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، ہملس نب 

 ریض اہلل ہنع

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

  

 دصہق رطف ںیم ینتک دقمار ںیم ا ہ ادا ایک اجےئ؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف ںیم ینتک دقمار ںیم ا ہ ادا ایک اجےئ؟

     419    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، خايس، ابٔ حارث، حُیس، حشٔ سے روایت ےہ نہ حرضت عبساہلل بٔ عباض رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ



 

 

یِ  َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَحارٔٔث َقا َٓا َخائْس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ٔٔ َقا ِٔ اِيَحَش ْس َع

 ِِ ُض ـُ َّٓاُض َبِع ََٓوَر اي ِِ َؾ َٔهُ ُجوا َزکَاَة َػِو ٔ أرَِخٔ ِضر ٔ فٔی آرٔخٔ ايظَّ ة َٔیرُ اِيَبِِصَ ُٔ َعبَّإض َوصَُو أَ ٍَ ابِ ٔلَی َبِعٕف َقا  إ

 ِِ َُّض ِِ َؾإْٔ ُُوا إِٔخَواَْهُ ًِّ وا َؾَع َُ َٓةٔ ُقو ٔسی َُ ٌٔ اِي ِٔ أَصِ َٔ َٓا  ِٔ َصاصُ ََ  ٍَ َؿَضا  َؾَكا ٔ ايزَّکَاَة ََفَ َّٕ َصِٔذظ َٕ أَ ُُو ًَ ََّل َيِع

 ُِ ٕ أَِو َت ِٔ َطٔعیر َٔ ًُوٕک َػاّعا  ُِ ََ ٕ َو ٕ َوأُِْثَی ُُحٓ َْ ٌِّ َذ ُ َِ َعلَی ک ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ـَ َرُسو ٕ أَِو نِٔؼ ر

 َُّ َح َُ  ِٔ ٍَ َع ّْ َؾَكا وا َخاَيَؿُط صَٔظا َُ ٕح َؾَكا ُِ ِٔ َق َٔ َٔ َػإع  ٔٔ ٔسیرٔی  ٔس بِ

دمحم نب ینثم، اخدل، انب احرث، دیمح، نسح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع سج فتق 

رصبہ ےک احمک ےھت وت اوہنں ےن راضمؿ اابملرک ےک آرخ ںیم رفامای م ولگ اےنپ رفزفں یک زوکة ادا رکف ولوگں 

دای۔ اوہنں ےن لقن ایک ہک اہیں رپ دم ہنی ےک ولوگں ںیم ےس وکؿ ےن ہی نس رک اکی دفرسے وک دانھکی رشفع رک 

وموجد ےہ م ولگ اھٹ اجؤ افر م ولگ اےنپ اھبویئں وک الھکسؤ فہ ولگ فافق ںیہن۔ اس زوکة وک رضحت روسؽ 

ع وج رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ اکی رمد افر وعرت آزاد افر الغؾ رپ الزؾ رفامای )سج یک دقمار( اکی اص

 اکی اصع وجھکر آداھ اصع وہیگں ےہ رھپ فہ ولگ اھٹ ےئگ )اتہک مہ ولگ م وک اھجمس ںیکس(۔

 دمحم نب ینثم، اخدل، انب احرث، دیمح، نسح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف ںیم ینتک دقمار ںیم ا ہ ادا ایک اجےئ؟

     420    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َیُوٕ، َدًس، ہظاّ، ابٔ سیریٔ سے روایت ےہ نہ حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َ فٔی َػَسَقةٔ أَِخبََرَْا عَ  َْ ٍَ َذ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َٔ َع ٔٔ ٔسیرٔی ِٔ ابِ ٕ َع ِٔ صَٔظاّ ًَٕس َع ِد ََ  ِٔ ٕٕ َع ُُو ِی ََ  ُٔ لٔیُّ بِ



 

 

ًِت ِٔ ُس َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ِٔ َطٔعیر َٔ ٔ أَِو َػاّعا  ر ُِ ِٔ َت َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ِٔ بُرٓ َٔ ٍَ َػاّعا   اِئؿِطٔ َقا

 ارطفل ےک  یلع نب ومیمؿ، دلخم، اشہؾ، انب ریسنی

 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن دصقة

ابرے ںیم لقن رفامای اکی اصع وہیگں اک ای اکی اصع وجھکر اک ای اکی اصع وج اک افر اکی اصع تلس )انیم وج یک مسق( 

 اک۔

 یلع نب ومیمؿ، دلخم، اشہؾ، انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف ںیم ینتک دقمار ںیم ا ہ ادا ایک اجےئ؟

     421    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بورجاء رضی اہلل عٓہقتيبہ، حُاز، ایوب، ا :  راوی

 َ َٔ َعبَّإض َیِدُلُب َعل ٍَ َسُِٔعُت ابِ ِٔ أَبٔی َرَجإئ َقا ِٔ أَیُّوَب َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ِِ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِٓبَرُٔن َٔ ی 

ٍَ أَبُو َعِبس ايرَّ  ِٔ كََعإّ َقا َٔ ٍُ َػَسَقُة اِئؿِطٔ َػاْع  ةٔ َيُكو ِٓبََر اِيَبِِصَ َٔ ََلثَةٔ َيِعىٔی  ٔٔ صََِذا أَثَِبُت ايثَّ َُ  ِح

ہبیتق، امحد، اویب، اوبراجء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ےس ںیم ےن انس فہ ہبطخ ڑپےتھ ےھت 

 اہمترے ربنم رپ ینعی رصبہ ےک ربنم رپ فہ رفامےت ےھت ہک دصہق رطف ا ہ اک اکی اصع ےہ۔

  اہلل ہنعہبیتق، امحد، اویب، اوبراجء ریض :  رافی

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

  

 دصہق رطف ںیم وجھکر دےنی ےس قلعتم



 

 

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف ںیم وجھکر دےنی ےس قلعتم

     422    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ علی بٔ ُحب، ََّحز بٔ وؿاح، اسُاعیٌ، ابٔ اَیة، حارث بٔ عبسايرحُٔ بٔ ابو  :  راوی

 ذباب، عیاق بٔ عبساہلل بٔ ابی رسح، ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

ٌَ َو  ٔعی َُ ِٔ إِٔس أح َع ُٔ اِيَوؿَّ ُز بِ َِّحٔ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ٔٔ َُحِ ُٔ َعلٔیِّ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرنٔی  َة َع یَّ ََ ُ ُٔ أ صَُو ابِ

ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس ا ٕح َع ٔٔ أَبٔی رَسِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ عَٔیأق بِ ٔٔ أَبٔی ذُبَإب َع ٔٔ بِ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ِيُدِسرٔیِّ اِيَحارٔٔث بِ

 ِٔ َٔ َِ َػَسَقَة اِئؿِطٔ َػاّعا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َق َرُسو ٍَ ََفَ ٕ أَِو َػاّعا  َقا ر ُِ ِٔ َت َٔ ٕ أَِو َػاّعا  َطٔعیر

ِٔ أَقٕٔم  َٔ 

، احرث نب دبعارلنمح نب اوب ذابب، ایعض نب دبعاہلل 

 

دمحم نب یلع نب رحب، رحمز نب فاضح، اامسلیع، انب امی ة

نب ایب رسح، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  رطف نیعتم رفامای اکی اصع وج ےس ای اکی اصع وجھکر ےس ای اکی اصع رینپ ےس۔دصہق

، احرث نب دبعارلنمح نب اوب ذابب، ایعض نب  :  رافی

 

دمحم نب یلع نب رحب، رحمز نب فاضح، اامسلیع، انب امی ة

 دبعاہلل نب ایب رسح، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع

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

  

 دصہق رطف ںیم اوگنر دےنی ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف ںیم اوگنر دےنی ےس قلعتم



 

 

     423    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زیس بٔ اسًِ، عیاق بٔ عبساہلل بٔ ابو رسح،  َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ونیع، سؿیإ، :  راوی

 ابوسعیس رضی اہلل عٓہ

 َِ ًَ ٔٔ أَِس ِٔ َزیِسٔ بِ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َٓا َونٔیْع َع َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ عَٔیأق  أَِخبََرَْا  َع

ِٔ أَبٔی َسٔعی ٕح َع ٔٔ أَبٔی رَسِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َّی اہللُ بِ ٍُ اہللٔ َػل َٓا َرُسو َٕ ؾٔي ُد َزکَاَة اِئؿِطٔ إٔذِ کَا َّٓا َُِْخٔ ٍَ ُن ٕس َقا

ِٔ َزبٔیٕب أَِو َػاّعا  َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ر ُِ ِٔ َت َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ِٔ َطٔعیر َٔ ِٔ كََعإّ أَِو َػاّعا  َٔ َِ َػاّعا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ أَقٕٔم َع َٔ 

عیک، ایفسؿ، زدی نب املس، ایعض نب دبعاہلل نب اوب رسح، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ف

رفاتی ےہ ہک مہ ولگ دصہق رطف اکنےتل ےھت سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے ںیم 

 ۔وموجد ےھت اکی اصع وہیگں اک افر اکی اصع وج اک افر اکی اصع اوگنر اک افر اکی اصع رینپ اک

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، زدی نب املس، ایعض نب دبعاہلل نب اوب رسح، اوبدیعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  قلعتمدصہق رطف ںیم اوگنر دےنی ےس

     424    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ونیع، زاؤز بٔ قیص، عیاق بٔ عبساہلل، ابو سعیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعِبٔس اہللٔ ِٔ عَٔیأق بِ ٔٔ َقِیٕص َع ِٔ َزاُوَز بِ ِٔ َونٔیٕع َع یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ َّٓا  أَِخبََرَْا َص ٍَ ُن ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس َقا َع

ِٔ كََعإّ أَِو َػاعّ  َٔ َِ َػاّعا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٓا َرُسو َٕ ؾٔي ُد َػَسَقَة اِئؿِطٔ إٔذِ کَا ٕ أَِو َُِْخٔ ر ُِ ِٔ َت َٔ ا 



 

 

َّی َقسٔ  ََ َحً ٔ ٍِ َنَِذي َ ِِ َْز ًَ ِٔ أَقٕٔم َؾ َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ِٔ َطٔعیر َٔ َّٓاَض َػاّعا  َِ اي ًَّ َٕ ؾامَٔی َع أّ َوکَا ِٔ ايظَّ َٔ َعاؤیَُة  َُ  َّ

 ََ ٔ َّٓاُض بَِٔذي ٍَ َؾأََخَِذ اي ِٔ َصَِذا َقا َٔ ٍُ َػاّعا  أّ إَّٔلَّ َتِعٔس َرأئ ايظَّ ُِ ِٔ َس َٔ  ٔٔ یِ سَّ َُ ا أََری  ََ  ٍَ َُّط َقا  أَْ

 ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت انہد نب رسی، فعیک، داؤد نب سیق، ایعض نب دبع اہلل، اوب دیعس ریض اہلل ہنع

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم زوکة اکنےتل ےھت اکی اصع وہیگں ےس ای اکی اصع وجھکر ےس ای اکی 

اصع رینپ ےس افر رھپ مہ ولگ ہشیمہ ایس رطہقی ےس ایک رکےت ےھت اہیں کت ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع کلم 

ں ےن ولوگں وک وج ھچک الھکسای اس ںیم ہی ابت یھب اشلم یھت کلم اشؾ ےک وہیگں اشؾ ےس فیرفی الےئ افر اوہن

اک دف دم )ینعی آداھ اصع اس ےئل ہک اصع ےک اچر دم وہےت ںیہ( سج وک م ولگ )تمیق ںیم( اکنےتل وہ اس دؿ 

 ےس ولوگں ےن اس رپ لمع رکان رشفع رک دای افر ولگ وہیگں اک فصن اصع ادا رکےن ےگل۔

 انہد نب رسی، فعیک، داؤد نب سیق، ایعض نب دبعاہلل، اوب دیعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دصہق رطف ںیم آاٹ دانی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف ںیم آاٹ دانی

     425    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابٔ عحَلٕ، عیاق بٔ عبساہلل، ابو سعیس خسری رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٔ َعِبسٔ اہللٔ  ٍَ َسُِٔعُت عَٔیاَق بِ َٕ َقا ٔٔ َعِحََل ِٔ ابِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِدبٔرُ  یُ أَِخبََرَْا 

َِ إَّٔلَّ َػا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِد َعلَی َعِضٔس َرُسو ِِ َُِْخٔ ٍَ َي ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقا ٕ أَِو َع ر ُِ ِٔ َت َٔ ّعا 

ِٔ أَقٕٔم أَِو َػا َٔ ِٔ َزقٔیٕل أَِو َػاّعا  َٔ ِٔ َزبٔیٕب أَِو َػاّعا  َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ِٔ َطٔعیر َٔ ََّ َػاّعا  َِّ َط ُ ًِٕت ث ِٔ ُس َٔ ّعا 



 

 

ًِٕت  ٍَ َزقٔیٕل أَِو ُس ُٕ َؾَكا  ُسِؿَیا

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب الجعؿ، ایعض نب دبع اہلل، اوب دیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ 

وجھکر اک ای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم دصہق رطف ںیہن اکنےتل ےھت نکیل اکی اصع 

اکی اصع وج اک ای اکی اصع کشخ اوگنر اک ای اکی اصع آےٹ اک ای اکی رینپ اک۔ )ینعی ذموکرہ فزؿ ےس مہ ولگ دصہق 

 رطف ںیم اکنال رکےت ےھت(۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب الجعؿ، ایعض نب دبعاہلل، اوب دیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دصہق رطف ںیم وہیگں ادا رکان

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف ںیم وہیگں ادا رکان

     426    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عباض رضی اہلل عٓہ علی بٔ ححر، یزیس بٔ ہاروٕ، حُیس، حشٔ، ابٔ :  راوی

َٔ عَ  َّٕ ابِ َ ٔٔ أ ِٔ اِيَحَش ِیْس َع َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ َصاُرو َٓا یَزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر بَّإض َخَلَب أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ

ٔلَی َبِع  ِِ إ ُض ـُ ُِٓورُ َبِع َّٓاُض َی ٌَ اي ِِ َؾَحَع َٔهُ ٍَ أَزُّوا َزکَاَة َػِو ٔ َؾَكا ة ٌٔ بٔاِيَبِِصَ ِٔ أَصِ َٔ َٓا  ِٔ َصاصُ ََ  ٍَ ٕف َؾَكا

 ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ ِِ ََّل َيِع َُّض ِِ َؾإْٔ ُُوصُ ًِّ ِِ َؾَع ٔلَی إِٔخَوأْهُ وا إ َُ َٓةٔ ُقو ٔسی َُ َق اِي َِ ََفَ ًَّ ِیطٔ َوَس

ٔ َواِيَُّحِّ َواِيَعِبٔس  ٔ َواِلَهبٔیر ػٔیر ٕ أَِو َػَسَقَة اِئؿِطٔ َعلَی ايؼَّ ر ُِ ِٔ َت َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ـَ َػأع بُرٓ ٔ َواِْلُِْثَی نِٔؼ َْ َوايِذَّ

 ٔ ٕ أَِو غَیِرٔظ ِٔ بُرٓ َٔ ا إَٔذا أَِوَسَع اہللُ َؾأَِؤسُعوا أَِعُلوا َػاّعا  ََّ ٍَ َعلٔیٌّ أَ ُٔ َؾَكا ٍَ اِيَحَش ٕ َقا  َطٔعیر

ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رہش رصبہ ںیم ہبطخ  یلع نب رجح، سیدی نب اہرفؿ، دیمح، نسح، انب ابعس ریض اہلل ہنع



 

 

 ارطفل( ادا رکف۔ ولگ ہی نس رک اکی دفرسے یک اجبن 

 

ڑپاھ وت ایبؿ ایک ہک م ولگ اےنپ رفزفں ےک زوکة )دصقة

)ریحایگن ےس( دےنھکی ےگل۔ اوہنں ےن اہک اہیں رپ دم ہنی رونرہ فاولں ںیم وکؿ وکؿ صخش ےہ اوھٹ افر اےنپ اھبویئں 

فہ ںیہن اجےتن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفض ایک دصہق رطف وک وھچےٹ افر ڑبے افر آزاد افر وک الھکس 

الغؾ رہ رمد ف وعرت رپ آداھ اصع وہیگں اک ای اکی اصع وجھکر اک ای وج اک۔ نسح ےن اہک ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع 

یئ وت م ولگ یھب فتعس افر ئاجنشئ رکف۔ اکی اصع دف ےن رفامای ہک بج دخافدن دقفس ےن م وک ئاجنشئ اطع رفام

 ویہگں اک ای افر اایشء اک افر زیچفں اک۔ رضحت نسح ریض اہلل ہنع ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس ھچک یھب ںیہن انس۔

 یلع نب رجح، سیدی نب اہرفؿ، دیمح، نسح، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تلس دصہق رطف ںیم دانی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلس دصہق رطف ںیم دانی

     427    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہَوسی بٔ عبسايرحُٔ، حشین، زائسة، عبسايعزیز بٔ ابورواز، ْ :  راوی

ُٔ أَ  ٔ بِ َٓا َعِبُس اِيَعزٔیز َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َزائَٔسَة َقا َٓا حَُشیِْن َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح وَسی بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٕ َع از بٔی َروَّ

ِٔ َػَسَقٔة اِئؿِطٔ فٔی َٕ َع ُجو َّٓاُض یَُِخٔ َٕ اي ٍَ کَا َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َِ  َْاؾٕٔع َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َعِضٔس اي

ًِٕت أَِو َزبٔیٕب  ٕ أَِو ُس ر ُِ ٕ أَِو َت ِٔ َطٔعیر َٔ  َػاّعا 

ومیس نب دبعارلنمح، نیسح، زادئة، دبعازعلسی نب اوبرفاد، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ 

ےک دفر ںیم اکنال رکےت ےھت اکی اصع وج ای اکی اصع وجھکر  دصہق رطفرضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 ای اکی اصع کشخ اوگنر۔

 ومیس نب دبعارلنمح، نیسح، زادئة، دبعازعلسی نب اوبرفاد، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ہق رطف ںیم وج ادا رکاندص

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف ںیم وج ادا رکان

     428    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، زاؤزبٔ قیص، عیاق، ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس أَِخبََرَْا َع َٓا عَٔیاْق َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َقِیٕص َقا َٓا َزاُوزُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث

 ُِ ٕ أَِو َت ِٔ َطٔعیر َٔ َِ َػاّعا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُد فٔی َعِضسٔ َرُسو َّٓا َُِْخٔ ٍَ ُن ٕ أَِو َزبٔیٕب أَِو اِيُدِسرٔیِّ َقا ر

 َ ْ ِِ ًَ ٍُ َػاّعا أَقٕٔم َؾ أّ إَّٔلَّ َتِعٔس َرأئ ايظَّ ُِ ِٔ َس َٔ  ٔٔ یِ سَّ َُ ا أََری  ََ  ٍَ َعاؤیََة َقا َُ َٕ فٔی َعِضٔس  َّی کَا ََ َحً ٔ ٍِ َنَِذي زَ

 ٕ ِٔ َطٔعیر َٔ 

رمعف نب یلع، ییحی، داؤدنب سیق، ایعض، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ 

فملس ےک زامہن ںیم اکی اصع وج ای وجھکر ای اوگنر ای رینپ اک اکنال رکےت ےھت رھپ ایس رطہقی ےس رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

رکےت رےہ اہیں کت ہک اعمفہی اک دفر آای۔ اوہنں ےن رفامای ہک ریمے زندکی کلم اشؾ ےک دف دم ینعی آداھ اصع 

 وج ےک اکی اصع ےک ربارب ےہ۔

 ایعض، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، ییحی، داؤدنب سیق،  :  رافی

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



 

 

  

 دصہق رطف ںیم رینپ دےنی ےک ابرے ںیم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف ںیم رینپ دےنی ےک ابرے ںیم

     429    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عیسی بٔ حُاز، يیث، یزیس، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عثُإ، عیاق بٔ عبساہلل بٔ سعس،  :  راوی

 ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ  ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ِٔ یَزٔیَس َع ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ازٕ َقا َُّ ُٔ َح َٔ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ َّٕ عَٔیاَق بِ َٕ أَ ا َُ ٔٔ عُِث

َّی ٍٔ اہللٔ َػل ُد فٔی َعِضٔس َرُسو َّٓا َُِْخٔ ٍَ ُن َّٕ أَبَا َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیَّ َقا َ ثَُط أ ٔٔ َسِعٕس َحسَّ ًَِیطٔ  َعِبٔس اہللٔ بِ اہللُ َع

ِٔ أَقٕٔم ََّل  َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ِٔ َطٔعیر َٔ ٕ أَِو َػاّعا  ر ُِ ِٔ َت َٔ َِ َػاّعا  ًَّ ُد َغیِرَظُ  َوَس  َُِْخٔ

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب امثعؿ، ایعض نب دبعاہلل نب دعس، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع 

 

 

ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم وجھکر اک اکی اصع رینپ )دصقة

 ی اایشء ںیہن دای رکےت ےھت۔ارطفل ںیم( اؿ ےک العفہ افر دفرس

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب امثعؿ، ایعض نب دبعاہلل نب دعس، اوبدیعس دخری ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 اصع یک دقمار

  ہقلعتم ااحدثیزوکة ےس :   ابب



 

 

 اصع یک دقمار

     430    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ زرارة، قاسِ، ابٔ َايَ، جعیس، سائب بٔ یزیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ اِيحُ  َٕ َع ٔ اي ََ  ُٔ ُِ َوصَُو ابِ ٍَ أََِْبأََْا اِيَكأس ُٔ ُزَراَرَة َقا رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع َٔ َیزٔیَس َقا ائَٔب بِ َعِیٔس َسُِٔعُت ايشَّ

َّ َوَقِس زٔ  ِِ اِيَیِو ُن ُُسِّ ٔ ا َوثًُُّثا ب سًّ َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل اُع َعلَی َعِضٔس َرُسو َٕ ايؼَّ ٍَ أَبُو کَا یَس ؾٔیطٔ َقا

ُٔ أَیُّوَب  ثَٓٔیطٔ زٔیَازُ بِ ٔٔ و َحسَّ َُ  َعِبس ايرَِّح

ی د ، اسبئ نب سیدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب
ذ ػ
 زرارة، اقمس، انب امکل، 

 فملس ںیم اصع م ولوگں ےک اکی دم افر اکی اہتیئ دم اک وہا رکات اھت نکیل اب دم ںیم زایدیت وہیئگ ےہ۔

ی د ، اسبئ نب سیدی ر :  رافی
ذ ػ
 یض اہلل ہنعرمعف نب زرارة، اقمس، انب امکل، 

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اصع یک دقمار

     431    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ سًامیٕ، ابونعیِ، سؿیإ، حٓوًة، كاؤض، ابٔ  ابو عبسايرحُٔ و حسثٓیہ زیاز بٔ ایوب و احُس :  راوی

 عُر رضی اہلل عٓہ

ِٔ كَاُوٕض  ًََة َع َِٓو ِٔ َح ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو نَُعِی َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ رَ  أَِخبََرَْا أَِح َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َع

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّى اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي هَّةَ َع ََ  ٌٔ ُٕ أَصِ ُٕ َوِز َٓةٔ َواِيَوِز سٔی َُ ٌٔ اِي ٍُ أَصِ َٔهَِیا  ٍُ ٍَ اِئُهَِیا  َقا



 

 

، اطؤس، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس 

 

لة

 

ع

 

اوب دبعارلنمح ف دحہینث زاید نب اویب ف ادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، ایفسؿ، ذی

ہک امیپشئ دم ہنی رونرہ ےک رضحات یک  رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

 اقلب اابتعر ےہ افر فزؿ ہکم رکمہم ےک رضحات اک ربتعم ےہ۔

، اطؤس، انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 

لة

 

ع

 

اوب دبعارلنمح ف دحہینث زاید نب اویب ف ادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، ایفسؿ، ذی

 ہنع

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

  

 دصہق رطف سک فتق دانی الضف ےہ؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رطف سک فتق دانی الضف ےہ؟

     432    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یع، ؾـیٌ، َوسی، ْاؾع َحُس بٔ َعسإ بٔ عیسی، حشٔ، زہیر، َوسی، َحُس بٔ عبساہلل بٔ بز :  راوی

 ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ٍَ َوأَ  وَسی ح َقا َُ َٓا  َ ث َٓا ُزَصیِْر َحسَّ َ ث ُٔ َحسَّ َٓا اِيَحَش َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ عٔیَسی َقا َٕ بِ ِعَسا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َِْبأََْا أَِخبََرَْا 

 ٍَ ٌُ َقا ِی ـَ َٓا اِيُؿ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ بَزٔیٕع َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع وَسی َع َُ َٓا  َ ث َحسَّ

 ٔ ََلة ٔلَی ايؼَّ َّٓأض إ ؤد اي ٌَ رُخُ ِٕ تَُؤزَّی َقِب َر بَٔؼَسَقٔة اِئؿِطٔ أَ ََ َ َِ أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ُٔ بَزٔیٕع اہللٔ َػل ٍَ ابِ َقا

 بٔزَکَاةٔ اِئؿِطٔ 

زریہ، ومیس، دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، لیضف، ومیس، انعف انب رمع ریض اہلل ہنع ےس دمحم نب دعماؿ نب یسیع، نسح، 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )ںیمہ( مکح رفامای دصہق رطف ادا رکےن اک امنز دیع 



 

 

 ےئلیک اجےن ےس لبق۔

اہلل نب زبعی، لیضف، ومیس، انعف انب رمع ریض دمحم نب دعماؿ نب یسیع، نسح، زریہ، ومیس، دمحم نب دبع :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 اکی رہش ےس دفرسے رہش زوکة لقتنم رکےن ےک ابرے ںیم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےن ےک ابرے ںیماکی رہش ےس دفرسے رہش زوکة لقتنم رک

     433    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ونیع، زْیا بٔ اسحل، یحٌی بٔ عبساہلل بٔ ػیفی، ابوَعبس،  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ٍَ حَ  َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٕ ٔثَكّة َع ُٔ إِٔسَحَل َوکَا یَّا بِ ٔ َْ َٓا َز َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث سَّ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ِعَبٕس َع ََ ِٔ أَبٔی  ٔٔ َػِیفٓٔیٕ َع ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َعاذَ َیِحٌَی بِ َُ َِ َبَعَث  ًَّ َس

 ٔٔ َُ ٔلَی اِيَی ٌٕ إ َٔ َجَب ٍُ اہللٔ بِ ِّی َرُسو ِٕ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوأَن ٔلَی َطَضاَزةٔ أَ ِِ إ ٌَ نَٔتإب َؾاِزعُُض ا أَصِ ََ ِتٔی َقِو ََ َتأ َّ ٍَ إْٔ  َؾَكا

ٕ َويَ  ٌِّ َیِوّ ُ ًََوإت فٔی ک َص َػ ُِ ِِ َخ ٔ ًَِیض ٌَّ اِؾتََرَق َع َّ َوَج َّٕ اہللَ َعز ِِ أَ ُض ُِ ٔ ِِ أَكَاعُوَک َؾأَِعً ِٕ صُ ٔ ِِ َؾإ ِٕ صُ ٔ ًَٕة َؾإ ِی

ِٔ أَغِ  َٔ ِِ تُِؤَخُِذ  ٔ َوائض َِ ِِ َػَسَقّة فٔی أَ ٔ ًَِیض ٌَّ َقِس اِؾتََرَق َع َّٕ اہلَل َعزَّ َوَج ِِ أَ ُض ُِ ٔ ِِ َؾُتوَؿُع أَكَاعُوَک َؾأَِعً ٔ َٓٔیائٔض

ِِ َوا ٔ َوائض َِ َ َِ أ ٔ ائ َ َْ ََ َؾإٔیَّاَک َو ٔ ِِ أَكَاعُوَک ئَِذي ِٕ صُ ٔ ِِ َؾإ ٔ ائٔض ََٓضا فٔی ُؾَُقَ ََّضا َيِیَص بَِي ٔ َؾإْٔ ِوًُوّ َُ تَّٔل َزِعَوَة اِي

ٌَّ حَٔحاْب  َّ َوَج  َوبَیَِن اہللٔ َعز

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، زرکای نب ااحسؼ ، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 



 

 

نب لبج وک کلم نمی یک اجبن رفاہن ایک افر اراشد رفامای  رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعمذ

م اکی وقؾ ےک اپس اج رےہ وہ وج الہ اتکب ںیہ وت م اؿ وک البان ہک فہ اس ابت یک اہشدت دںی وکیئ رپفرداگر ربقح 

را مکح امؿ ںیہن ےہ العفہ دخافدن دقفس ےک افر ںیم دخافدناعتیل اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وہں ارگ فہ اہمت

ںیل رھپ اؿ وک التبؤ ہک دخافدن دقفس ےن اؿ رپ اپچن فتق یک امنز رفض رقار دی ےہ۔ رہ اکی رفز افر رہ اکی رات 

ںیم ارگ فہ میلست رک ںیل رھپ اؿ وک التبؤ ہک دخافدن اعتیل ےن اؿ رپ دصہق رفض افر الزؾ رقاردای ےہ اؿ ولوگں ےک 

وگں ےس فوصؽ ایک اجےئ اگ افر اؿ ےک اتحمج افر رضفرت دنم ولوگں وک امؽ دفتل ںیم وج ہک اؿ ےک دفتل دنم ول

دای اجےئ اگ افر ارگ فہ ولگ اس وک میلست رک ںیل وت م اؿ ےک رتہبنی مسق ےک امؽ ےس وچب افر م ولظمؾ یک دبداع ےس وچب 

 ۔ویکہکن ولظمؾ یک داع افر دخافدن دقفس ےک درنایؿ ںیم یسک مسق یک آ ڑ افر راکفٹ ںیہن ےہ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، زرکای نب اقحس، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعم، انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ہن وہ ہک ہی صخش دفتل دنم ےہ سج فتق زوکة دفتل دنم صخش وک ادا رک دی اجےئ افر ہی ملع

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق زوکة دفتل دنم صخش وک ادا رک دی اجےئ افر ہی ملع ہن وہ ہک ہی صخش دفتل دنم ےہ

     434    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سايرحُٔ، اْعد، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہعُرإ بٔ بکار، علی بٔ عیاغ، طعیب، ابوزْاز، عب :  راوی

ثَىٔی أَبُو ا ٍَ َحسَّ َٓا ُطَعِیْب َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعیَّإغ َقا َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّإر َقا ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ا أَِخبََرَْا ع َُّ َٔ  ٔ َاز يزِّْ

َُّط َسَُٔع أَبَا صُ  َ أَْ َْ ا َذ َُّ َٔ ُد  ٔٔ اِْلَِْعَ َُ ثَُط َعِبُس ايرَِّح ًَِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ُث بٔطٔ َع َریَِرَة یَُحسِّ

َد بَٔؼَسَقتٔطٔ َؾَوَؿَعَضا فٔی یَٔس َسارٕٔم َؾأَِػَبُحوا  َّٔ بَٔؼَسَقٕة َؾََخَ َق ٌْ َْلََتَؼسَّ ٍَ َرُج ٍَ َقا َِ َوَقا ًَّ َوَس



 

 

 ََ َِّ َي ُض ًَّ ٍَ اي َم َعلَی َسارٕٔم َؾَكا َٕ ُتُؼسِّ ثُو َد َیَتَحسَّ َّٔ بَٔؼَسَقٕة َؾََخَ َق ُس َعلَی َسارٕٔم َْلََتَؼسَّ ُِ اِيَح

ًَّضُ  ٍَ اي َة َعلَی َزأَْیٕة َؾَكا ًَ ِی ًَّ َم اي َٕ ُتُؼسِّ ثُو ُُِس بَٔؼَسَقتٔطٔ َؾَوَؿَعَضا فٔی یَٔس َزأَْیٕة َؾأَِػَبُحوا یََتَحسَّ ََ اِيَح َِّ َي

َد  َّٔ بَٔؼَسَقٕة َؾََخَ َق َم َعلَی  َعلَی َزأَْیٕة َْلََتَؼسَّ َٕ ُتُؼسِّ ثُو بَٔؼَسَقتٔطٔ َؾَوَؿَعَضا فٔی یَسٔ َغىٓٔیٕ َؾأَِػَبُحوا یََتَحسَّ

ا َػَسَقتُ  ََّ ٌَ َيُط أَ ُتَٔی َؾكٔی ُس َعلَی َزأَْیٕة َوَعلَی َسارٕٔم َوَعلَی غَىٓٔیٕ َؾأ ُِ ََ اِيَح َِّ َي ُض ًَّ ٍَ اي ًَِت َغىٓٔیٕ َقا ََ َؾَكِس ُتُكبِّ

َّأَْیُة ؾَ  ا ايز ََّ ٌَّ أَ َقتٔطٔ َوَيَع ِٔ رَسٔ َـّ بٔطٔ َع ِٕ َيِشَتٔع ارَٔم أَ ٌَّ ايشَّ ِٔ زَْٔاَصا َوَيَع َٔ َـّ بٔطٔ  ِٕ َتِشَتٔع ًََّضا أَ َع ًَ

 ٌَّ ا أَِعَلاُظ اہللُ َعزَّ َوَج َُّ َٔ ِٓٔؿَل  ِٕ َيِعَتبَٔر َؾيُ  اِيَػىٔیَّ أَ

رہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح، ارعج، اوب

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اکی آدیم ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

رعض ایک ہک ںیم دصہق ادا رکفں اگ رھپ فہ صخش اانپ دصہق ےل رک لکن ڑپا افر فہ صخش اانپ دصہق اکی وچر ےک اہھت 

رجف یک امنز ےک فتق ولگ ےنہک گل ےئگ ہک وچر وک دصہق لم ایگ ےہ وت اس صخش ےن اہک ہک دخافدن  ںیم رھک آای وت

دقفس ریتا رکش افر ااسحؿ ےہ وچر ےک دصہق رپ )بلطم ہی ےہ ہک اے دخا! ارگہچ ریما دصہق وچر وک لم ایگ ےہ 

( ںیم اب افر زایدہ دصہق ریخات نکیل رھپ یھب ںیم اس رپ رکش ادا رکات وہں ھجم وک دخا ےن دصہق یک وتقیف دی

رکفں اگ۔ اس ےک دعب فہ صخش اانپ دصہق ےک امؽ ےل رک لکن ڑپا افر فہ صخش اکی دباکر وعرت ےک اہھت ںیم رھک 

آای۔ حبص وک ولگ ےنہک ےگل زگہتش رات اکی دباکر وعرت وک دصہق ریخات لم ایگ ےہ۔ اس صخش ےن اہک ہک اے 

ت ےک افرپ زمدی دصہق ریخات رکفں اگ۔ رھپ فہ صخش دصہق ےل رک لکن ایگ افر دخا ریتا رکش ےہ ہک ںیم دباکر وعر

اکی دفتل دنم صخش ےک اہھت ںیم رھک آای حبص ےک فتق ولگ ےنہک ےگل ہک اکی دفتل دنم صخش وک دصہق لم ایگ 

ہق ےہ اس صخش ےن اہک ہک اے دخا ریتا رکش ااسحؿ ےہ ہک ںیم دباکر وچر افر دفتل دنم صخش وک ںیم ےن دص

ریخات دای ےہ رھپ )اجنمبن اہلل( وخاب ںیم اس صخش ےس اہک ایگ ہک اے دنبے! ریتا دصہق ریخات وبقمؽ وہایگ 

افر دباکر وعرت وک دای ایگ دصہق ریخات اس فہج ےس وبقؽ وہا ہک وہ  اتک ےہ ہک فہ وعرت دباکری ےس چب اجےئ افر 

ہک وچر وچری ےس چب اجےئ افر امدلار صخش وک دای ایگ دصہق  وچر وک دای ایگ دصہق اس فہج ےس وبقؽ وہا ہک وہ  اتک ےہ

اس فہج ےس وبقؽ وہا ہک وہ  اتک ےہ ہک فہ وغر رکے افر اس وک رشؾ ف تای وسحمس وہ افر فہ اس امؽ ںیم ےس رخچ 

 رکے وج ہک اہلل ےن اس وک دای ےہ۔



 

 

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح، ارعج،  :  رافی

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

  

 ایختن ےک امؽ ےس دصہق دانی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ایختن ےک امؽ ےس دصہق دانی
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حشین بٔ َحُس ذارع، یزیس، ابٔ زریع، طعبة، اسُاعیٌ بٔ َشعوز، بَش، ابٔ َؿـٌ، طعبة،  :  اویر

 يبَش، قتازة، ابوًَیح رضی اہلل عٓہ

َٓا ُطِعَبُة قَ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ارُٔع َقا ٕس ايِذَّ َُّ َح َُ  ُٔ ِ أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ ٍَ َوأَْ َبأََْا ا

ِؿُى ئبَِٔشٕ عَ  ًَّ َٓا ُطِعَبُة َواي َ ث ٍَ َحسَّ ٌٔ َقا َـّ َُُؿ ُٔ اِي َٓا بَِٔشْ َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ َقَتاَزَة إِٔس

 ٔ ٍُ إ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ َقا ًٔیٔح َع َُ ِٔ أَبٔی اِي ٌُ َع ٌَّ ََّل َيِكَب َّ َوَج َّٕ اہلَل َعز

 ٍٕ ِٔ غًُُو َٔ ٔ كُُضوٕر َوََّل َػَسَقّة   َػََلّة بَٔػیِر

، رشبل، اتقدة، اوبحیلم ریض 

 

ی ة
ػ

 

، اامسلیع نب وعسمد، رشب، انب لضفم، ش

 

ی ة
ػ

 

نیسح نب دمحم ذارع، سیدی، انب زرعی، ش

ں ےن لقن رفامای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل اصبح ےس انس اوہن

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک دخافدن دقفس امنز وبقؽ ںیہن 

رفامات ریغب اپیک یک احتل ےک افر دصہق وچری ےک امؽ ےس )ینعی اناپک صخش یک ابعدت وبقؽ ںیہن افر وچری ےک 

 (ؽ ںیہنامؽ ےس ریخات وبق

، رشبل، اتقدة،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

، اامسلیع نب وعسمد، رشب، انب لضفم، ش

 

ی ة
ػ

 

نیسح نب دمحم ذارع، سیدی، انب زرعی، ش



 

 

 اوبحیلم ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےک امؽ ےس دصہق دانیایختن 
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 قتيبہ، يیث، سعیس بٔ ابوسعیس، سعیس بٔ يشار، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ يَ  ِٔ َسٔعیٔس بِ ٔٔ أَبٔی َسٔعیٕس َع ِٔ َسٔعیٔس بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َُّط َسَُٔع أَبَا صَُریِرََة أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َشإر أَْ

ٌُ ا ِٔ كَیِّٕب َوََّل َيِكَب َٔ َم أََحْس بَٔؼَسَقٕة  ا َتَؼسَّ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا ٌَّ َيُكو ہللُ َعزَّ َوَج

ٌَّ بَٔیُٔيٓٔطٔ  َّ َوَج ُٔ َعز َُ یَِّب إَّٔلَّ أََخَِذَصا ايرَِّح ِٔ  إَّٔلَّ ايلَّ َٔ  َِ َٕ أَِعَو َّی َتهُو ٔٔ َحً َُ ِـّ ايرَِّح َرّة َؾتَرِبُو فٔی َن ُِ ِٕ کَاَِْت َت ٔ َوإ

ًَطُ  ُظ أَِو َؾٔؼی ِِ َؾًُوَّ ِّی أََحُسُن ا یَُرب َُ ٌٔ َن  اِيَحَب

ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، دیعس نب اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن اراشد رفامای وج صخش الحؽ امؽ ںیم ےس دصہق ادا رکے وت اس وک اچےیہ ہک الحؽ امؽ ںیم ےس دصہق  فآہل

ادا رکے افر دخافدن دقفس ںیہن وبقؽ رفامات رگم الحؽ امؽ وک وت رپفرداگر اس وک اےنپ داںیئ اہھت ںیم اتیل ےہ ارگہچ 

ےہ اس یک یلیھتہ ںیم اہیں کت ہک اہپ ڑ ےک ربارب فہ دصہق رصػ اکی یہ وجھکر اک دصہق وہ رھپ اس ںیم ااضہف وہات 

 وہ اجات ےہ سج رطہقی ےس ہک م ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ ڑھچبے یک رپفرش رکات ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، دیعس نب اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 مک دفتل فاال صخش وکشش ےک دعب ریخات رکے وت اس اک ارج

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 مک دفتل فاال صخش وکشش ےک دعب ریخات رکے وت اس اک ارج
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عبسايحهِ، ححاد، ابٔ جریخ، عثُإ بٔ ابوسًامیٕ، علی اززی، عبیس بٔ عُیر، عبسايوہاب بٔ  :  راوی

 عبساہلل بٔ حبشی رضی اہلل عٓہ

 ًَ ُٔ أَبٔی ُس ُٕ بِ ا َُ ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرنٔی عُِث ٍَ ابِ ِٔ َححَّإد َقا ِٔ َع ُٔ َعِبٔس اِيَحَه ِٔ َعلٓٔیٕ أَِخبََرَْا َعِبُس اِيَوصَّأب بِ َٕ َع امِیَ

ًَّ  اِْلَِززٔیِّ  ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔٔ حُِبٔشٓیٕ اِيَدِثَعِّٔمِّ أَ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ ِٔ عُبَِیٔس بِ ٌَ أَیُّ َع ٔ َِ ُسئ

 َ ٌَ َؾأ بِرُوَرْة قٔی ََ ْة  ٍَ ؾٔیطٔ َوَححَّ ََّ ؾٔیطٔ َؤجَضاْز ََّل غًُُو ْٕ ََّل َط ا َُ ٍَ إٔی ٌُ َقا ـَ ٍٔ أَِؾ ا َُ ٍَ اِْلَِع ٌُ َقا ـَ ََلةٔ أَِؾ یُّ ايؼَّ

ِٔ َصحَ  ََ  ٍَ ٌُ َقا ـَ ٔ أَِؾ ٌَ َؾأَیُّ اِيضِٔحَرة ٌِّ قٔی ٔ ُُك ٍَ ُجِضُس اِي ٌُ َقا ـَ َسَقٔة أَِؾ ٌَ َؾأَیُّ ايؼَّ ٍُ اِيُكُٓؤت قٔی ا كُو ََ َر 

َُُِشٔ  ِٔ َجاَصَس اِي ََ  ٍَ ٌُ َقا ـَ ٔ أَِؾ ٌَ َؾأَیُّ اِيحَٔضاز ٌَّ قٔی َّ اہللُ َعزَّ َوَج ٌٔ َُحَّ ٌَ َؾأَیُّ اِيَكِت ائطٔ َوَنِؿٔشطٔ قٔی َُ ٔ نٔیَن ب

ُط َوعُُٔقَ َجَوازُظُ  َُ ِٔ أَُصرٔیَل َز ََ  ٍَ ُف َقا  أرَِشَ

دبعاولاہب نب دبعامکحل، اجحج، انب رججی، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، یلع ازدی، دیبع نب ریمع، دبعاہلل نب یشبح ریض 

 ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک وکاسن اکؾ رکان الضف اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامیؿ ہک سج ںیم یسک مسق اک وکیئ کش ف ہبش ہن وہ افر اہجد ہک سج 

ہک امنز وکیسن  ںیم وچری ہن وہ امؽ تمینغ ںیم ےس افر جح ربمفر ینعی سج ںیم انگہ اشلم ہن وہ۔ رھپ درایتف ایک ایگ

الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ںیم دری کت ایقؾ وہ۔ رھپ درایتف ایک ایگ ہک دصہق ریخات 

وکاسن الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج امؽ فاال )رغبی( تنحم رک ےک ادا رکے رھپ درایتف ایک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج رحاؾ اکومں وک وھچ ڑ دے۔ رھپ درایتف ایگ ہک رجہت وکیسن الضف ےہ؟ آپ 

ایک ایگ ہک اہجد وکاسن الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج آدیم رشمنیک ےس اہجد رکے اےنپ امؽ 



 

 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد افر اجؿ وک رخچ رک ےک۔ رھپ درایتف ایک ایگ ہک لتق وہان وکاسن الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل

 رفامای ہک سج صخش اک وخؿ اہبای ایگ افر اس اک وھگ ڑا لتق ایک ایگ۔

دبعاولاہب نب دبعامکحل، اجحج، انب رججی، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، یلع ازدی، دیبع نب ریمع، دبعاہلل نب  :  رافی

 یشبح ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 مک دفتل فاال صخش وکشش ےک دعب ریخات رکے وت اس اک ارج

     438    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہقتيبہ، يیث، ابٔ عحَلٕ، سعیس بٔ ابو سعیس و قعكاع، ابوہریرہ رضی  :  راوی

ِٔ أَ  ٔٔ أَبٔی َسٔعیٕس َواِيَكِعَكاُع َع ِٔ َسٔعیٔس بِ َٕ َع ٔٔ َعِحََل ِٔ ابِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َّٕ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا بٔی صَُریَِرَة أَ

ِٕ َقايُ  ـٔ زِٔرَص َٔائََة أَِي  ِْ ٍَ َسَبَل زِٔرَص َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٌٕ َرُسو َٕ ئَرُج ٍَ کَا ـَ َقا وا َوَنِی

ِٕ َؾَتَؼسَّ  ـٔ زِٔرَص َٔائََة أَِي ُِٓط  َٔ ائطٔ َؾأََخَِذ  ََ ٔق  ٔلَی ُْعِ ٌْ إ ًََل َرُج ا َواَِْل َُ ٔ َم بٔأََحٔسص ٕٔ َتَؼسَّ ا َُ  َم بَٔضازِٔرَص

ؽ رکمی یلص اہلل ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، دیعس نب اوب دیعس ف اقعقع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی درمہ اکی الھک درمہ ےس زایدہ ڑبھ ایگ۔ ولوگں ےن رعض ایک سک رطہقی 

ےس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک آدیم ےک دف درمہ وہں فہ صخش اکی درمہ دصہق دے )اس اک 

 اےنپ امؽ یک اجبن اجےئ افر اکی الھک درمہ دصہق رکے رطہقی اس ےس ہی اکی درمہ الضف وہاگ( افر اکی آدیم

 ینعی امدلار آدیم ےک اکی الھک درمہ ےک ربارب رغبی صخش اک اکی درمہ ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، دیعس نب اوب دیعس ف اقعقع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 مک دفتل فاال صخش وکشش ےک دعب ریخات رکے وت اس اک ارج

     439    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہ رضی اہلل عٓہعبیساہلل بٔ سعیس، ػؿوإ بٔ عیسی، ابٔ عحَلٕ، زیس بٔ اسًِ، ابوػايح، ابوہریر :  راوی

ِٔ َزیِسٔ  َٕ َع ُٔ َعِحََل َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عٔیَسی َقا ُٕ بِ َٓا َػِؿَوا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َِ  أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ًَ ٔٔ أَِس بِ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ أَبٔی َػائٕح َع ـٕ َقايُوا یَا  َع َٔائََة أَِي  ِْ َسَبَل زِٔرَص

 َ ٍْ َنثٔیْر َؾأ ا ََ ٌْ َيطُ  َم بٔطٔ َوَرُج ا َؾَتَؼسَّ َُ ٕٔ َؾأََخَِذ أََحَسصُ ا َُ ٌْ َيُط زِٔرَص ٍَ َرُج ـَ َقا ٍَ اہللٔ َوَنِی ِٔ َرُسو َٔ َخَِذ 

َم بَٔضا ـٕ َؾَتَؼسَّ َٔائََة أَِي ائطٔ  ََ ٔق   ُْعِ

یسیع، انب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیبع اہلل نب دیعس، وفصاؿ نب 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی درمہ اکی الھک درمہ ےس آےگ ڑبھ ایگ اس رپ احصہب رکاؾ 

آہل فملس ےن رفامای اکی آدیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! سک رطہقی ےس؟ آپ یلص اہلل ہیلع ف

ےک اپس دف درمہ ےھت۔ اس ےن اکی درمہ دصہق دے دای افر اکی آدیم ےک اپس تہب امؽ اھت اس ےن اےنپ امؽ 

 )اس صخش ےک الھک درمہ ےس اس اک اکی درمہ 

ہ

ںیم ےس اکی ہصح ںیم ےس الھک درمہ ااھٹےئ افر دصہق دی 

 الضف ےہ(۔

 نب یسیع، انب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدیبعاہلل نب دیعس، وفصاؿ  :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 مک دفتل فاال صخش وکشش ےک دعب ریخات رکے وت اس اک ارج



 

 

     440    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ ُحیث، ؾـٌ بٔ َوسی، حشین، َٓؼور، طكیل، ابوَشعوز رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َطكٔیٕل عَ  ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ِٔ اِيُحَشیِٔن َع وَسی َع َُ  ُٔ ٌُ بِ ـِ ٍَ أََِْبأََْا اِيَؿ یِٕث َقا ُٔ ُُحَ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ

ِشعُ  ا َیحُٔس أََحُسَْا َطِیّئا یَ ََ َُ َسَقٔة َؾ رَُْا بٔايؼَّ َُ ِ َِ یَأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا ُم بٔطٔ وزٕ َقا َتَؼسَّ

َّی ٍَ اہللٔ َػل ُُسِّ َؾُیِعٔلَیُط َرُسو ٔ َؾَیحٔیَئ بٔاِي ٌَ َعلَی َهِضرٔظ ؤم َؾَیِحُٔ ٔلَی ايشُّ َِٓلًَٔل إ َّی یَ ِّی  َحً ٔن َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

 ِْ ئِٕٔذ زِٔرَص ََ َٕ َيُط َیِو ا کَا ََ ـٕ  َٔائَُة أَِي َّ َرُجَّل َيُط  ُف اِيَیِو  َْلَِْعٔ

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح، وصنمر، قیقش، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 رکےن اک مکح رفامےت ےھت افر مہ ولوگں ےک اپس ھچک وموجد روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں وک دصہق

ںیہن وہات اھت وج مہ دصہق ادا رکںی وت امہرے ںیم ےس وکیئ صخش ابزار ںیم اجات اھت افر فزؿ ربداتش رکات اھت۔ رھپ 

ات۔ رضحت اکی دم اھکان الات )تنحم زمدفری رک ےک( افر فہ اھکان دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ رک

اوبوعسمد ریض اہلل ےن رفامای ہک ںیم اکی آدیم ےس فافق وہں ہک سج ےک اپس اب اکی الھک درمہ وموجد ںیہ 

 افر اس فتق اس ےک اپس اکی درمہ وموجد ہن اھت۔

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح، وصنمر، قیقش، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 مک دفتل فاال صخش وکشش ےک دعب ریخات رکے وت اس اک ارج

     441    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وَشعوز رضی اہلل عٓہبَش بٔ خايس، غٓس ر، طعبة، سًامیٕ، ابووائٌ، اب :  راوی



 

 

ِشعُ  ََ ِٔ أَبٔی  ٌٕ َع ٔ ِٔ أَبٔی َوائ َٕ َع امِیَ ًَ ِٔ ُس ِٔ ُطِعَبَة َع َِٓسْر َع َٓا غُ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ا أَِخبََرَْا بَِٔشُ بِ َُّ ٍَ َي ٕ َقا وز

َم أَبُو عَ  َسَقٔة َؾَتَؼسَّ َِ بٔايؼَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرَْا َرُسو ََ ْٕ أَ ـٔ َػإع َوَجاَئ إِٔنَشا ٌٕ بِٔٓٔؼ كٔی

ٌَ َصَِذا ا َؾَع ََ ِٔ َػَسَقةٔ صََِذا َو ٌَّ َيَػىٔیٌّ َع َّ َوَج َّٕ اہللَ َعز ٔ َٕ إ َٓاؾُٔكو ُُ ٍَ اِي ُِٓط َؾَكا َٔ اِْلرَخُ إَّٔلَّ رٔیَاّئ  بَٔظِیٕئ أَِنثََر 

َٔٓٔی ُُِؤ ِٔ اِي َٔ وِّعٔیَن  ُُلَّ َٕ اِي ًُِٔزُو َٔ َی َٓزََيِت ائَِّذی ِِ َؾ َٕ إَّٔلَّ ُجِضَسصُ َٔ ََّل َیحُٔسو َسَقأت َوائَِّذی  َن فٔی ايؼَّ

، امیلسؿ، اوبفالئ، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

ی ة
ػ

 

رشب نب اخدل، دنغ ر، ش

احرض وہےئ فآہل فملس ےن سج فتق مہ ولوگں وک دصہق ریخات رکےن اک مکح رفامای وت اوبلیقع آداھ اصع ےل رک 

افر اکی آدیم زایدہ ےل رک احرض وہا وت اس رپ انمنیقف ےن اہک ہک اس )اوب لیقع( ےک دصہق ےس اہلل ےب اینز ےہ 

)ینعی اس دقر ومعمیل دصہق ریخات یک اس وک ایک رضفرت ےہ؟( افر دفرسے صخش ےن رایاکری ےک فاےطس 

 دؽ ےس دصہق دےنی فاےل املسمونں رپ ہن دصہق ریخات ایک ےہ اس رپ ہی آتی التفت یک۔ ینعی وج ولگ ےلھک

زین رکےت ںیہ افر اؿ ولوگں رپ ہن زین رکےت ںیہ وج ہک )رصػ( اینپ تنحم ف زمدفری )ےس امک رک( دصہق 

 ریخات رکےت ںیہ رھپ اؿ اک ذماؼ ا ڑاےت ںیہ وت دخافدن دقفس ےن اؿ ےس ذماؼ ایک افر اؿ وک ذعاب ںیم التبم ایک۔

، امیلسؿ، اوبفالئ، اوبوعسمد ریض اہلل ہنعرشب نب اخ :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دل، دنغ ر، ش

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

  

 افرپ فاال اہھت ینعی دےنی فاےل اہھت یک تلیضف

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف افرپ فاال اہھت ینعی دےنی فاےل اہھت یک

     442    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، زہری، سعیس وْعوة، حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َِ َوةُ َسَُٔعا َحٔهی ٍَ أَِخبََرنٔی َسٔعیْس َوُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٍُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٕ َيُكو َٔ حٔزَاّ بِ



 

 

َِّ َسأَِيُتُط َؾأَعِ  ُ َِّ َسأَِيُتُط َؾأَِعَلانٔی ث ُ َِ َؾأَِعَلانٔی ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َصَِذا َسأَِيُت َرُسو ٔ ٍَ إ َِّ َقا ُ َلانٔی ث

ِٔ أََخَِذُظ بٔٔلیٔب َنِؿٕص بُورَٔک َيُط ؾٔیطٔ َو  َُ َوْة َؾ ًِ ْة حُ ٍَ َخرٔضَ ا َُ ِِ یَُباَرِک َيطُ اِي أف َنِؿٕص َي ِٔ أََخَِذُظ بٔإرِٔشَ ََ

ِؿلَی ِٔ اِيَیٔس ايشُّ َٔ ًَِیا َخیِْر  ٌُ َوََّل َيِظَبُع َواِيَیُس اِيُع ُ َٕ کَائَِّذی َیأِک  ؾٔیطٔ َوکَا

ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیعس فرعفة، میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی 

ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم دتس وساؽ الیھپای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک )ھچک( اطع رفام دای رھپ  یلص اہلل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انعتئ رفامای رھپ اراشد رفامای ہک امؽ ف دفتل رس زبس افر اشداب ےہ وج وکیئ اس وک 

افر وج صخش الچل ےس اح ل رکے اگ )رماد ہی ےہ ہک اس  وخیش ےس اح ل رکے اگ وت اس وک ربتک اح ل وہیگ

اک ااظتنر رک ےک الچل ےس( وت یسک مسق یک ریخفربتک اح ل ںیہن وہیگ فہ اس صخش یک رطح وہاگ ہک وج اھکان اھکات 

ےہ نکیل اس اک ٹیپ ںیہن رھبات افر )دےنی فاال دصہق رکےن فاال( افرپ فاال اہھت ےچین فاےل )ینعی دصہق فوصؽ 

 ےن فاےل اہھت( ےس الضف ےہ۔رک

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیعس فرعفة، میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 افرپ فاال اہھت وکاسن ےہ؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےہ؟ افرپ فاال اہھت وکاسن

     443    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوسـ بٔ عیسی، ؾـٌ بٔ َوسی، یزیس، ابٔ زیاز بٔ ابوجعس، جاَع بٔ طساز، كارم بٔ َحاربی  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ ٌُ بِ ـِ ٍَ أََِْبأََْا اِيَؿ ُٔ عٔیَسی َقا ـُ بِ ٔٔ أَبٔی اِيَحِعسٔ أَِخبََرَْا یُوُس ٔ بِ ُٔ زَٔیاز ا َیزٔیُس َوصَُو ابِ



 

 

َّی اہللُ عَ  ٍُ اہللٔ َػل ََٓة َؾإَٔذا َرُسو ٔسی َُ َٓا اِي َِ ٍَ َقٔس َُُحارٔبٔیِّ َقا ِٔ كَارٕٔم اِي ازٕ َع ٔٔ َطسَّ َٔٔع بِ ِٔ َجا َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ٍُ یَ  َّٓاَض َوصَُو َيُكو ٔ َیِدُلُب اي ِٓبَر ِْ َعلَی اِئُ ٔ ََ َقائ ََ َوأَبَاَک َوأُِخَت ََّ ُ ٍُ أ ِٔ َتُعو َُ ٔ ِ ب ًَِیا َوابَِسأ ُُِعٔلی اِيُع ُس اِي

ِدَتَِصْ  َُ َِّ أَِزَْاَک أَِزَْاَک  ُ  َوأََخاَک ث

ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، سیدی، انب زاید نب اوبدعج، اجعم نب دشاد، اطرؼ نب احمریب ریض اہلل ہنع ےس 

ںیم ےچنہپ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑھکے وہےئ ہبطخ دے رفاتی ےہ ہک مہ ولگ دم ہنی رونرہ 

رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک )دصہق( دےنی فاےل اک اہھت افرپ ےہ افر م ولگ دصہق 

ػ ےس( دصہق اؿ ولوگں ےس رشفع رکف ہک نج یک رفیٹ م رپ ذہم داری ےہ )ینعی( فادل یک نہب اھبیئ یک )رط

ریخات رکان رشفع رکف۔ رھپ اس رطہقی ےس دفرسے رہتش دارفں یک رطػ ےس۔ زری رظن دحثی اکی وطلی 

 دحثی اک الخہص ےہ۔

ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، سیدی، انب زاید نب اوبدعج، اجعم نب دشاد، اطرؼ نب احمریب ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ےچین فاال )ینعی دصہق ےنیل فاال( اہھت

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےچین فاال )ینعی دصہق ےنیل فاال( اہھت

     444    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُر رضی اہلل عٓہقتيبہ، َايَ، ْاؾع، عبساہلل بٔ  :  راوی

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ٍَ َوصَُو أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع َِ َقا ًَّ  َوَس

ِٔ ايِ  َٔ ًَِیا َخیِْر  ِشأََيةٔ اِيَیُس اِيُع َُ ِٔ اِي ـَ َع َعؿُّ َسَقَة َوايتَّ ُ ايؼَّ ُْ ِٓٔؿَكُة َواِيَیُس یَِِذ ُُ ًَِیا اِي ِؿلَی َواِيَیُس اِيُع َیٔس ايشُّ



 

 

ًَةُ  ٔ ائ ِؿلَی ايشَّ  ايشُّ

ہبیتق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےتچب رےنہ اک مکح رفامےت افر رفامای ہک دصہق ریخات اک ذترکہ رفامےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امےنگن ےس

افرپ فاال اہھت )ینعی دےنی فاال اہھت( ےچین فاےل اہھت ےس )ینعی دصہق ےنیل فاےل اہھت ےس( الضف ےہ افر افرپ فاال 

 اہھت فہ ےہ وج ہک رخہچ رکے افر ےچین فاال اہھت فہ ےہ ہک وج ہک وساؽ رکے۔

  ریض اہلل ہنعہبیتق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 اس رطح اک دصہق رکان ہک ااسنؿ دفتل دنم رےہ الضف ےہ

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس رطح اک دصہق رکان ہک ااسنؿ دفتل دنم رےہ الضف ےہ

     445    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، بْک، ابٔ عحَلٕ، وہ اپٓے وايس سے، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍٔ اہللٔ َػ  ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع َٕ َع ٔٔ َعِحََل ِٔ ابِ َٓا بَِْکْ َع َ ث ٍَ َحسَّ ًَیِ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّی اہللُ َع طٔ ل

ِؿلَی َوابَِسأِ  ِٔ اِيَیسٔ ايشُّ َٔ ًَِیا َخیِْر  ٔ غٔىّی َواِيَیُس اِيُع ِٔ َهِضر َٕ َع ا کَا ََ َسَقةٔ  ٍَ َخیِرُ ايؼَّ َِ َقا ًَّ ٍُ َوَس ِٔ َتُعو َُ ٔ  ب

ہبیتق، رکب، انب الجعؿ، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

اراشد رفامای الضف دصہق فہ ےہ وج ہک ااسنؿ اس ےک دےنی ےک دعب دفتل دنم رےہ الضف ےہ اتہک وخد  فملس ےن

اس وک وساؽ رکان ہن ڑپے افر افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب ےہ افر م دصہق اس ےس رشفع رکف سج یک 

 رپفرش اہمترے ذہم ےہ۔



 

 

 ےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعہبیتق، رکب، انب الجعؿ، فہ اےنپ فادل  :  رافی

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

  

 زری رظن دحثی رشفی یک ریسفت

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی یک ریسفت

     446    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، یحٌی، ابٔ عحَلٕ، سعیس، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ َسٔعیٕس َع َٕ َع ٔٔ َعِحََل ِٔ ابِ َٓا یَِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َعلٓٔیٕ َو رُو بِ ُِ أَبٔی صَُریِرََة  أَِخبََرَْا َع

ٍُ اہللٔ  ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٍَ  َقا َٓاْر َقا ِٓٔسی زٔی ٔ ٍَ اہللٔ ع ٌْ یَا َرُسو ٍَ َرُج ُقوا َؾَكا َِ َتَؼسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

ِم  ٍَ َتَؼسَّ ِٓٔسی آرَخُ َقا ٔ ٍَ ع ََ َقا ٔ ِم بٔطٔ َعلَی َزِوَجت ٍَ َتَؼسَّ ِٓسٔی آرَخُ َقا ٔ ٍَ ع ََ َقا ِم بٔطٔ َعلَی َنِؿٔش َتَؼسَّ

 ٔ ٍَ ع ٍَ أََِْت أَبَِِصُ بٔطٔ َعلَی َوَئسَک َقا ِٓسٔی آرَخُ َقا ٔ ٍَ ع ََ َقا َٔ ٔ ِم بٔطٔ َعلَی َخاز ٍَ َتَؼسَّ  ِٓسٔی آرَخُ َقا

رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی، انب الجعؿ، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

س رپ اکی آدیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ دصہق ادا رکف ا

فآہل فملس ریمے اپس اکی ارشیف ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اےنپ افرپ دصہق رکف )رماد 

د ہی ےہ ہک م اےنپ اکؾ ںیم رخچ ایک رکف( اس صخش ےن رعض ایک اکی افر ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراش

رفامای ہک م اےنپ اڑےک رپ )یلفن( دصہق رکف۔ اس صخش ےن رعض ایک اکی افر ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن رفامای م اےنپ اخدؾ رپ دصہق ریخات رکف۔ اس صخش ےن رعض ایک اکی افر ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  دصہق ایخؽ رکف اس وک دای رکف(۔ےن اراشد رفامای اب م وخد ھجمس ول )ینعی سج صخش وک قحتسم



 

 

 رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی، انب الجعؿ، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  اک دصہق فاسپ رک دای اجےئارگ وکیئ آدیم دصہق ادا رکے افر فہ وخد اتحمج وہ وت اس صخش

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ آدیم دصہق ادا رکے افر فہ وخد اتحمج وہ وت اس صخش اک دصہق فاسپ رک دای اجےئ

     447    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی اہلل عٓہعُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ عحَلٕ، عیاق، ابوسعیس رض :  راوی

ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس أَ  ِٔ عَٔیإق َع َٕ َع ُٔ َعِحََل َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َّٕ َرُجَّل أَِخبََرَْا َع

ٍَ َػ  َِ یَِدُلُب َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َُُعٔة َوَرُسو َّ اِيُح ِشحَٔس یَِو َُ ٌَ اِي َِّ َجاَئ َزَخ ُ ٌِّ َرِنَعَتیِٔن ث

َِّ َجاَئ اِيحُ  ُ ٌِّ َرِنَعَتیِٔن ث ٍَ َػ َِ َیِدُلُب َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل أَْیَة َواي َُُعَة ايثَّ ائَثَة اِيُح َُُعَة ايثَّ

ُقوا َؾأَِعَلاُظ ثَوِ  ُقوا َؾَتَؼسَّ ٍَ َتَؼسَّ َِّ َقا ُ ٌِّ َرِنَعَتیِٔن ث ٍَ َػ ٍَ َؾَكا َح أََحَس ثَِوبَِیطٔ َؾَكا ُقوا َؾَطَ ٍَ َتَؼسَّ َِّ َقا ُ بَیِٔن ث

ةٕ ََفَ  ِشحَٔس بَٔضِیَئٕة بَِذَّ َُ ٌَ اِي َّطُ َزَخ ٔلَی َصَِذا أَْ ِِ َتَرِوا إ َِ أََي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِٕ َتِؿٔلُٓوا َيطُ َرُسو َجِوُت أَ

ِِ َتؿِ  ًَ ًَِیطٔ َؾ ُقوا َع َح أََحَس َؾتََتَؼسَّ ُقوا َؾَطَ ًُِت َتَؼسَّ َِّ ُق ُ ِِ َؾأَِعَلِيُتُط ثَِوبَیِٔن ث ِقُت ُقوا َؾَتَؼسَّ ًُِت َتَؼسَّ َعًُوا َؾُك

ََ َواَِْتَضرَظُ   ثَِوبَِیطٔ ُخِِذ ثَِوبَ

رمعف نب یلع، ییحی، انب الجعؿ، ایعض، اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ہعمج ےک دؿ احرض وہا 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م دف افر 

رتعک ڑپوھ۔ رھپ فہ صخش دفرسے ہعمج ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت۔ آپ 

 رسیتے ہعمج ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م دف رتعک ڑپوھ۔ رھپ فہ صخش

فآہل فملس ےن رفامای ہک دف رتعک ادا رکف افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک مکح رفامای ہک فہ دصہق 



 

 

اکنںیل ہچنیم  ولوگں ےن دصہق ریخات دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش وک دف ڑپکے انعتئ رفامےئ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس رفامای۔ م دصہق ادا رکف۔ اس آدیم ےن اکی ڑپکا اکنؽ رک ڈاؽ دای رھپ

اؿ دف ڑپکفں ںیم ےس وج ہک ایھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک انعتئ رفامےئ ےھت وت اراشد رفامای روسؽ 

وک ںیہن دےتھکی ہک ہی آدیم دجسم ںیم وبدیسہ ابلس ںیم احرض وہا رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہک م ولگ اس آدیم 

وت ںیم اس یک اظرہی احتل دھکی رک اھجمس ہک م ولگ اس یک احتل دھکی رک وخد یہ ھجمس ولےگ افر م وخد یہ اس وک 

م ےن  دصہق ریخات دے دف ےگ نکیل م ےن دصہق ںیہن دای وت ںیم ےن  ہہ دای ہک م دصہق ادا رکف افر سج فتق

دصہق رک دای وت ںیم ےن اس وک دف ڑپکے انعتئ ےئک اامعتسؽ رکےن ےک فاےطس۔ اس ےک دعب ںیم ےن اس صخش ےس 

 اہک ہک م دصہق رکف وت اس صخش ےن اکی ڑپکا اکنؽ رک ڈاؽ دای اانپ ڑپکا ااھٹ رک افر اس وک ڈاٹن دای۔

  ہنعرمعف نب یلع، ییحی، انب الجعؿ، ایعض، اوبدیعس ریض اہلل :  رافی

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

  

 الغؾ ےک دصہق رکےن ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الغؾ ےک دصہق رکےن ےس قلعتم

     448    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حاتِ، یزیس بٔ ابوعبیس، عُیر رضی اہلل عٓہ قتيبہ، :  راوی

ًَّحِ  ِولَی آبٔی اي ََ یِّرا  َُ ٍَ َسُِٔعُت عُ ٔٔ أَبٔی عُبَِیٕس َقا ِٔ َیزٔیَس بِ ِْ َع ٔ َٓا َحات َ ث ٍَ َحسَّ َرنٔی أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ََ ٍَ أَ ِٔ َقا

 ِٓ َٔ ُتُط  ُِ َِٔشٔهیْن َؾأَكَِع ا َؾَحاَئ  ُّ َز َيِح ِٕ أَُقسِّ ِوََّلَی أَ ٍَ اہللٔ ََ بَىٔی َؾأََتِیُت َرُسو ِوََّلَی َؾرَضَ ََ  ََ ٔ َِ بَِٔذي ٔ ُط َؾَعً

 ََ  ٍَ َرُظ َوَقا َُ ِٕ آ ٔ أَ ُِ كََعامٔی بَٔػیِر ٍَ یُِلٔع بَِتُط َؾَكا َِ َضَ ٔ ٍَ ي َِ َؾَسَعاُظ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٔ َػل ی بَٔػیِر رَّّة أرُِخَ

ا َُ َٓهُ ٍَ اِْلَِجرُ بَِي رٔی َقا َِ  أَ



 

 

ہبیتق، احم، سیدی نب اوبدیبع، ریمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وج ہک ایب محل ےک الغؾ ےھت ہک ھجم وک ریمے امکل 

ےن مکح ایک وگتش ےک وھبےنن اک ہک اس دفراؿ اکی نیکسم صخش احرض وہا ںیم ےن اس صخش وک وھت ڑا اس وگتش 

 وت اس صخش ےن ھجم وک امرا ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع  الھ دای۔ سج فتق ریمے امکل وک اس یک ربخ افر االطع  یل

فآہل فملس ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے امکل وک بلط رفامای افر اس صخش ےس درایتف ایک 

الغؾ  م ےن اس وک سک فہج ےس امرا ےہ؟ اس صخش ےن وجاب دای ہی الغؾ دفرسے ولوگں وک اھکان  الھ داتی ےہ افر ہی

ھجم ےس اس یک ااجزت ںیہن اتیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولوگں وک اس اک ارج ف وثاب ےلم اگ۔ 

ینعی سج فتق الغؾ امکل ےک امؽ ےس ای وکیئ وعرت وشرہ ےک امؽ ےس دصہق ریخات رکے وت اس اک وثاب الغؾ افر 

 امکل وک افر وشرہ ف ویبی دفونں وک ےلم اگ۔

 ہبیتق، احم، سیدی نب اوبدیبع، ریمع ریض اہلل ہنع :  فیرا

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الغؾ ےک دصہق رکےن ےس قلعتم

     449    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، ابٔ ابوبرزة، ابوَوسی رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ أَبٔی ٍَ أَِخبََرنٔی ابِ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرنٔی  بُرَِزَة َقا

ِٔ أَبٔی  ُث َع ٌَ َسُِٔعُت أَبٔی یَُحسِّ ِٕ َػَسَقْة قٔی ٔ ِشً َُ  ٌِّ ُ ٍَ َعلَی ک َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي وَسی َع َُ

 ٌِ ِِ َيِؿَع ِٕ َي ٔ ٌَ أََرأَیَِت إ ُم قٔی َِٓؿُع َنِؿَشُط َوَیَتَؼسَّ ٌُ بَٔیٔسظٔ َؾَي ٍَ َيِعَتُٔ ِِ َیحِٔسَصا َقا ِٕ َي ٔ ٍَ ئُعیُن ذَا أََرأَیَِت إ  َقا

ِّ اِيَحاَجةٔ ا ِٔ ايَشَّ َُ َع ٔش ُِ ٍَ یُ ٌِ َقا ِِ َيِؿَع ِٕ َي ٔ ٌَ أََرأَیَِت إ ٔ قٔی رُ بٔاِيَدیِر َُ ِ ٍَ َیأ ٌِ َقا ِِ َيِؿَع ِٕ َي ٔ ٌَ َؾإ ًُِضوَف قٔی َُ  ِي

ََّضا َػَسَقْة   َؾإْٔ



 

 

، انب اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی املسمؿ ےک ذہم دصہق ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل اہلل ہیلع

ہیلع فملس! ارگ اس صخش ےک اپس ھچک ہن وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش وک اچےیہ ہک فہ وخد 

 اکی مسق اک دصہق ےہ اےنپ سفن رپ۔ ہی نس رک اہوھتں ےس تنحم رکے رھپ فہ وخد اےنپ وک عفن اچنہپےئ۔ ہی یھب

ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ارگ فہ آدیم اس رطح ےس ےن رکے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اراشد رفامای اس صخش وک اچےیہ ہک فہ یسک اتحمج افر رپاشیؿ احؽ صخش یک دمد رکے۔ ولوگں ےن رعض ایک 

 اس رطہقی ےس ہن رکے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مکح رکے کین ابوتں اک۔ ولوگں ےن ارگ فہ صخش

رعض ایک ارگ ہی اکؾ یھب ہن فہ رک ےکس وت ایک مکح ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ربے اکومں ےس 

 ابز رےہ۔ ہی یھب اکی دصہق ےہ۔

، انب اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاالیلع،  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اخدل، ش

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

  

 ارگ وعرت وشرہ ےک امؽ ےس ریخات رکے؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وعرت وشرہ ےک امؽ ےس ریخات رکے؟

     450    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس بٔ جعرف، طعبة، عُرو بٔ َرة، ابووائٌ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ُس ابِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث إر َقاََّل َحسَّ ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َّی َو َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ُِرٔو أَِخبََرَْا  ِٔ َع ُطِعَبُة َع

 ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ َعائَٔظَة َع ُث َع ٌٕ یَُحسِّ ٔ ٍَ َسُِٔعُت أَبَا َوائ رََّة َقا َُ  ٔٔ َقِت بِ َذا َتَؼسَّ

 ٕٔ ًَِدازٔ ٔ ََ َوي ٔ ٌُ َذي ِث َٔ َٕ َيَضا أَِجْر َوئًزَِّؤد  ِٔ بَِیٔت َزِؤجَضا کَا َٔ رِأَةُ  َُ ٌُّ َواحٕٔس  اِي ُ ُِٓكُؽ ک ََ َوََّل َی ٔ ٌُ َذي ِث َٔ



 

 

ا أَِنَؿَكِت  َُ ٔ ا َنَشَب َوَيَضا ب َُ ٔ ٔ َػاحٔبٔطٔ َطِیّئا ئًزَِّؤد ب ِٔ أَِجر َٔ ا  َُ ُِٓض َٔ 

ھا  ےس رفاتی ےہ 

 

عی

، رمعف نب رمة، اوبفالئ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب ٰینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ش

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وعرت وشرہ ےک امؽ ںیم ےس دصہق ریخات رکے ہک رضحت روسؽ رک

وت اس اک ارج فوثاب لم اجےئ اگ افر ایس دقر ارج ف وثاب اس ےک وشرہ وک ےلم اگ افر ایس دقر ارج فوثاب وحتلی دار وک 

وشرہ ےک امکےن یک فہج ےس افر وعرت  ےلم اگ افر اؿ ںیم ےس وکیئ اکی دفرسے اک ارج فوثاب مک ںیہن رکے اگ۔

 وک رخچ رکےن یک فہج ےس ارج ےلم اگ۔

ھا   :  رافی

 

عی

، رمعف نب رمة، اوبفالئ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ش

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

  

 یک الب ااجزت دصہق ہن رکے وعرت وشرہ

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وعرت وشرہ یک الب ااجزت دصہق ہن رکے

     451    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس بٔ حارث، حشین َعًِ، عُرو بٔ طعیب، عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 َ ٔٔ أَِخبََرْ رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُِ َع ًِّ َع ُُ َٓا حَُشیِْن اِي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَحارٔٔث َقا َٓا َخائُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ  ا إِٔس

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ا َؾَتَح َرُسو َُّ ٍَ َي رٕو َقا ُِ ٔٔ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ثَطُ َع َّٕ أَبَاُظ َحسَّ َّ َو  ُطَعِیٕب أَ هََّة َقا ََ  َِ ًَّ َس

ِدَتَِصْ  َُ ٕٔ َزِؤجَضا  ْة إَّٔلَّ بٔإٔذِ َرأَةٕ َعٔلیَّ َِ ٍَ فٔی ُخِلبَتٔطٔ ََّل یَُحوُز َّٔل  َخٔليّبا َؾَكا

اامسلیع نب وعسمد، اخدل نب احرث، نیسح ملعم، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم حتف رفامای وت ہبطخ ےک فاےطس ڑھکے وہےئ  ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

 افر دفراؿ ہبطخ اراشد رفامای ہک وعرت وک وشرہ یک ریغب ااجزت دصہق دانی اجزئ ںیہن ےہ۔

 اامسلیع نب وعسمد، اخدل نب احرث، نیسح ملعم، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 تلیضف دصہق

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف دصہق

     452    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہابوزاؤز، یحٌی بٔ حُاز، ابوعواْة، َفاض، عاَر، َْسوم، عائظہ  :  راوی

 ٕ َٔر ِٔ َعا إض َع ِٔ َٔفَ ٍَ أََِْبأََْا أَبُو َعَواََْة َع ازٕ َقا َُّ ُٔ َح َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ َع

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َّٕ أَِزَواَد اي َِٓضا أَ ُع  َعائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َع ََ أرَِسَ ٔ َٓا ب ُ َٔ أَیَّت ًِ َِٓسُظ َؾُك ٔ َٔ ع ِع َُ اِجَت

َّٔ بٔطٔ يُُحو َعُض ََٓضا َؾکَاَِْت َسِوَزةُ أرَِسَ َٔ یَِِذَرِع ًِ َٕ َقَؼَبّة َؾَحَع َّٔ یَّسا َؾأََخِِذ ٍَ أَكَِوُلهُ ّقا َؾکَاَِْت يُُحوَقا َؾَكا

َسَقةٔ  ِٔ َنثَِرةٔ ايؼَّ َٔ  ََ ٔ َٕ َذي َّٔ یَّسا َؾکَا  أَكَِوَيُض

، رفاس، اعرم، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 

ة

 

اوبداؤد، ییحی نب امحد، اوبوعاب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس عمج وہںیئگ افر رعض ایک ہک آپ 

الماقت رکے یگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس بس ےس ےلہپ وکیسن اہیلہ 

اہمترے ںیم ےس وج ےبمل اہھت فایل ےہ۔ رھپ اوہنں ےن اکی ڑکلی یل افر اہوھتں یک امیپشئ رکےن ںیگل وت ازفج 

رہطمات ںیم ےس بس ےس زایدہ دلجی رضحت وسدہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیلم )ینعی فہ بس ےس 



 

 

  فایل ںیھت ےلہپ اؿ اک ااقتنؽ وہا(۔زایدہ دصہق دےنی

، رفاس، اعرم، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة

 

 اوبداؤد، ییحی نب امحد، اوبوعاب

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

  

 بس ےس زایدہ الضف وکاسن دصہق ےہ؟

 ےس ہقلعتم ااحدثیزوکة  :   ابب

 بس ےس زایدہ الضف وکاسن دصہق ےہ؟

     453    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، ونیع، سؿیإ، عُارة بٔ قعكاع، ابو زرعة، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َونٔیْع  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ِٔ أَبٔی ُزِرَعَة  أَِخبََرَْا  ٔٔ اِيَكِعَكأع َع اَرَة بِ َُ ِٔ عُ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َقا

َم َوأََِْت َػحٔیْح  ِٕ َتَؼسَّ ٍَ أَ ٌُ َقا ـَ َسَقٔة أَِؾ ٍَ اہللٔ أَیُّ ايؼَّ ٌْ یَا َرُسو ٍَ َرُج ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا َطحٔیْح  َع

ٌُ اِيَعِیَع َوَتِدَشی اِيَؿُِقَ  َُ ِ  َتأ

، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ومحم

 

د نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، امعرة نب اقعقع، اوب زرعة

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! وکاسن دصہق الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

دنم وہ اہمترے ادنر دفتل اک الچل وموجد وہ م  اہمترا دصہق دانی اس فتق الضف ےہ ہک سج فتق ہک م تحص

 شیع ف رشعت یک انمت ر ےتھ وہ افر م گنت دیتس ےس ڈرےن فاےل وہ۔

، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، امعرة نب اقعقع، اوب زرعة

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

  



 

 

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 بس ےس زایدہ الضف وکاسن دصہق ےہ؟

     454    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، عُرو بٔ عثُإ، َوسٰی بٔ كًحہ، حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ رُو بِ ُِ َّٕ أَِخبََرَْا َع َ ًَِحَة أ َ َٔ ك وَسی بِ َُ ٍَ َسُِٔعُت  َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ َٓا َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ َعلٓٔیٕ َقا

َٕ عَ  ا کَا ََ َسَقٔة  ٌُ ايؼَّ ـَ َِ أَِؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ثَطُ َقا َٔ حٔزَإّ َحسَّ َِ بِ ٔ غٔىّیَحٔهی  ِٔ َهِضر

 ٍُ ِٔ َتُعو َُ ٔ ِؿلَی َوابَِسأِ ب ِٔ اِيَیٔس ايشُّ َٔ ًَِیا َخیِْر   َواِيَیُس اِيُع

رمعف نب یلع، ییحی، رمعف نب امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط، میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

رےہ افر افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای الضف دصہق فہ ےہ ہک سج ےک دعب ااسنؿ دفتل دنم 

اہھت ےس الضف ےہ )دےنی فاال اہھت ےنیل فاےل اہھت ےس رتہب ےہ( افر م دصہق اس رطػ ےس ینعی اؿ رہتش دارفں 

 یک رطػ ےس دانی رشفع رکف ہک اہمترے ذہم نج یک رپفرش یک ذہم داری ےہ۔

 میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، ییحی، رمعف نب امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط،  :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 بس ےس زایدہ الضف وکاسن دصہق ےہ؟

     455    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

واز بٔ اسوز بٔ عُرو، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی عُرو بٔ س :  راوی

 اہلل عٓہ



 

 

ٔٔ ٔطَضإب  ِٔ ابِ ٍَ أََِْبأََْا یُوُُْص َع ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ رٕو َع ُِ ٔٔ َع ٔ بِ ٔٔ اِْلَِسَوز ٔ بِ از ُٔ َسوَّ رُو بِ ُِ َٓا أَِخبََرَْا َع َ ث ٍَ َحسَّ  َقا

 َّ ٔب أَْ َُُشیَّ ُٔ اِي ا َسٔعیُس بِ ََ َسَقٔة  َِ َخیِرُ ايؼَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا ُط َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة َيُكو

 ٍُ ِٔ َتُعو َُ ٔ ٔ غٔىّی َوابَِسأِ ب ِٔ َهِضر َٕ َع  کَا

 رفاتی رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دمعہ دصہق ہی ےہ ہک ااسنؿ امؽ دار یہ رےہ افر 

 دصہق ریخات رکےن اک آاغز اؿ ولوگں ےس رکان اچےیہ ہک نج یک ذہم داری اہمترے افرپ ےہ۔

 دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 بس ےس زایدہ الضف وکاسن دصہق ےہ؟

     456    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عسی بٔ ثابت، عبساہلل بٔ یزیس انؼاری، ابوَشعوز رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ٍَ َسُٔ  ٔٔ ثَابٕٔت َقا ِٔ َعسٔیِّ بِ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِعُت َعبَِس أَِخبََرَْا 

َٔ یَزٔیَس اِْلَِنَؼارٔ  ٌُ اہللٔ بِ ٍَ إٔذَا أَِنَؿَل ايرَُّج َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِشُعوزٕ َع ََ ِٔ أَبٔی  ُث َع یَّ یَُحسِّ

 َعلَی أَصًِٔطٔ َوصَُو َیِحَتٔشبَُضا کَاَِْت َيطُ َػَسَقّة 

، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی ااصنری، اوبوعسمد ریض اہلل 

 

ی ة
ػ

 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب اشبر، دمحم، ش

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ وکیئ آدیم اینپ وعرت رپ یھب ارج یک تین ےس رخہچ 



 

 

 رکے اگ وت اس صخش وک یھب دصہق رکےن اک وثاب دای اجےئ اگ۔

، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی ااصنری، اوبوعسم :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 د ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 بس ےس زایدہ الضف وکاسن دصہق ےہ؟

     457    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، جابر رضی اہلل عٓہقتيبہ، يیث، ابوزبیر :  راوی

ِٔ بَىٔی عُِِذَر  َٔ  ٌْ ٍَ أَِعَتَل َرُج ٕ َقا ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َة َعِبّسا َيُط َع

 ََ  ََ ٍَ أََي َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ََ َرُسو ٔ ًََؼ َذي ٕ َؾَب َّی زُبُر ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ ََّل َؾَكا ٍْ َغیِرُُظ َقا ا

 ٔ َٔائَٔة ز  ٕٔ ا َُ ُٔ َعِبٔس اہللٔ اِيَعَسؤیُّ بَٔث ُِ بِ َٔىِّی َؾاِطتََراُظ نَُعِی ِٔ َيِظتَرٔیطٔ  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٕ َؾَحاَئ بَٔضا اہللُ َع ِرَص

َِ َؾَسؾَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َطِیْئ َرُسو ـَ ِٕ َؾ ٔ ِیَضا َؾإ ًَ ِم َع ََ َؾَتَؼسَّ َِٓؿٔش ٔ ِ ب ٍَ ابَِسأ َِّ َقا ُ َعَضا إَٔيِیطٔ ث

ََ َطِیْئ َؾَضهََِذا َوَصهَ  ٔ ابَت ِٔ ذٔی ََقَ ٌَ َع ـَ ِٕ َؾ ٔ ََ َؾإ ٔ ابَت ََ َؾًِٔٔذی ََقَ ٔ ِٔ أَصًِ ٌَ َطِیْئ َع ـَ ِٕ َؾ ٔ ََ َؾإ ٔ َِذا َؾْٔلَصًِ

ِٔ یَُٔي ََ َوَع ٍُ بَیَِن یََسیِ ََ َيُكو ٔ اي َُ ِٔ ٔط ََ َوَع ٔ ٓ 

ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہلیبق ونب ذعرہ ےک اکی آدیم ےن اینپ فافت ےک دعب اےنپ الغؾ وک 

آزاد ایک سج فتق ہی ربخ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت یچنہپ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رے اپس اس ےک العفہ ھچک افر وموجد ےہ؟ اس صخش ےن رعض ایک ںیہن۔ اس رپ آپ یلص اہلل اراشد رفامای ایک اہمت

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک وکیئ آدیم ھجم ےس رخدیات ےہ۔ اس رپ رضحت میعن نب دبعاہلل دعفی ےن آھٹ وس 

ںیم احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع درمہ ںیم رخدی ایل افر اس وک اسھت ےل رک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فآہل فملس ےن فہ درمہ اؿ وک انعتئ رفام دےیئ افر رفامای م ےلہپ اینپ ذات ےس اس اک آاغز رکف افر م اس رپ ریخات 



 

 

رکف ارگ اس ےس ھچک ابیق چب اجےئ وت ویبی وک دے دف رھپ ارگ اس ےس ھچک ابیق چب اجےئ وت م اس وک رہتش دارفں وک 

س ےک دعب یھب ابیق رہ اجےئ وت ایس رطہقی ےس رکف اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اسےنم دے دف ارگ ا

 یک اجبن افر داںیئ ابںیئ اجبن ااشرہ ایک۔

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وجنکس آدیم اک دصہق ریخات رکان

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وجنکس آدیم اک دصہق ریخات رکان

     458    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابٔ جریخ، حشٔ بٔ َشًِ، كاؤض، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ  أَِخبََرَْا ِٔ كَاُوٕض َقا ِٕ َع ٔ ِشً َُ  ٔٔ ٔٔ بِ ِٔ اِيَحَش ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ

 ٍُ ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٔ َع َاز َٓاظ أَبُو ايزِّْ َ ث ٍَ َحسَّ َِّ َقا ُ َّی اہللُ اہللٔ َػ  َسُِٔعُت أَبَا صَُریَِرَة ث ل

 َّٓ ٕٔ أَِو ُج ََّتا ا ُجب َُ ٔ ًَِیض ًَیِٔن َع ٌٔ َرُج َث َُ ٌٔ َن ٔم َواِيَبدٔی َُُتَؼسِّ ِٓٔؿٔل اِي ُُ ٌَ اِي َث ََ  َّٕ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ َع َٔ  ٕٔ َتا

َشَعِت  ِٓٔؿَل اتَّ ِٕ یُ ِٓٔؿُل أَ ُُ ا َؾإَٔذا أََراَز اِي َُ ٔ ٔلَی َتَراقٔیض ا إ َُ ٔ ِٕ ثُٔسیِّض ِٔ َيُس َٔ َّی َحٔسیٕس  رَِّت َحً ََ ِرُع أَِو  ًَِیطٔ ايسِّ َع

ِؤؿَعَضا ََ ًَِكٕة  ٌُّ َح ُ ِت ک ََ ٔ ًََؼِت َوَيز ِٓٔؿَل َق ُ ِٕ ی ٌُ أَ َٓاَْطُ َوَتِعُؿَو أَثََرُظ َوإٔذَا أََراَز اِيَبدٔی َّٔ بَ ٔ َّی إَٔذا أََخَِذِتطُ  تُح َحً

ٍُ أَبُو صَُریَِرَة أَِطَضُس  ٔشُع بٔتَرُِقَوتٔطٔ أَِو بَٔرَقبَتٔطٔ َيُكو ُعَضا َؾََل َتتَّ َِ یَُوسِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّطُ َرأَی َرُسو أَْ

عُ  ُعَضا َوََّل َتَتَوسَّ ٔ َوصَُو یَُوسِّ ٍَ كَاُوْض َسُِٔعُت أَبَا صَُریَِرَة ُئظیرُ بَٔیٔسظ  َقا

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی  دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، نسح نب ملسم، اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رخہچ رکےن افر ریخات رکےن فاےل صخش افر وجنکس آدیم یک اثمؽ اس 

رطح ےس ےہ ہک دف آدیم نج رپ رکہت ای ولےہ یک زرہ ےہ وج ہک اس ےک ہنیس ےس ےل رک یلسنہ کت ےہ سج فتق 

ےہ وت اس یک زرہ یبمل وچ ڑی وہ اجیت ےہ افر اس ےک دقؾ کت وک فہ ڈاھپن یتیل ےہ رخہچ رکےن فاال رخہچ رکان اچاتہ 

افر اس ےک ےنلچ ےک اشنؿ ٹم اجےت ںیہ نکیل سج فتق وکیئ وجنکس آدیم رخہچ رکےن اک ارادہ رکات ےہ وت فہ زرہ 

 وک ڑکپ یتیل ےہ۔ ٹمس اجیت ےہ افر اس اک رس اکی ہلھچ دفرسے ہلھچ وک ڑکپ اتیل ےہ یتح ہک اس یک رگدؿ ای یلسنہ

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک 

اشکدہ رفامےت افر فہ زرہ اشکدہ ںیہن وہیت یھت۔ اطؤس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبرہریہ وک دفونں اہوھتں ےس 

 ہ رفامےت وہےئ )وخد( داھکی ےہ۔ نکیل فہ اشکدہ ںیہن وہیت یھت۔ااشرہ رک ےک اس وک اشکد

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، نسح نب ملسم، اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ثیزوکة ےس ہقلعتم ااحد :   ابب

 وجنکس آدیم اک دصہق ریخات رکان

     459    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًامیٕ، عؿإ، وہیب، عبساہلل بٔ كاؤض، وہ اپٓے وايس سے، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٕ َقا ا َٓا َعؿَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ  أَِخبََرَْا أَِح ُٔ كَاُوٕض َع َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُوَصِیْب َقا َ ث َحسَّ

ثَ  ََ ٔم  َُُتَؼسِّ ٌٔ َواِي ٌُ اِيَبدٔی َث ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ًَیِٔن أَبٔیطٔ َع ٌُ َرُج

ِٔ َحٔسیٕس َقِس اِؿَطَّ  َٔ  ٕٔ ََّٓتا ا ُج َُ ٔ ًَِیض َشَعِت َع ُم بَٔؼَسَقٕة اتَّ َُُتَؼسِّ َِّ اِي ا َص َُ
ًَّ ُ ا َؾک َُ ٔ ٔلَی َتَراقٔیض ا إ َُ ِت أَیِٔسیَُض

ٔلَی َػاحٔبَتَٔضا َوَتَك  ًَِكٕة إ ٌُّ َح ُ ِت ک ـَ ٌُ بَٔؼَسَقٕة َتَكبَّ َِّ اِيَبدٔی ا َص َُ
ًَّ ُ َِّی أَثََرُظ َوک َّی ُتَعف ًَِیطٔ َحً ًَِیطٔ َع ًََّؼِت َع

ِت یََساظُ  َُّ ـَ َعَضا َؾََل  َواِن ِٕ یَُوسِّ ٍُ َؾَیِحَتضُٔس أَ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٔلَی َتَراقٔیطٔ َوَسُِٔعُت َرُسو إ



 

 

ٔشعُ   َتتَّ

ادمح نب امیلسؿ، افعؿ، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وجنکس آدیم یک اثمؽ افر دصہق ریخات اکنےنل فاےل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

یک اثمؽ اؿ دف آدویمں یک یس ےہ وج ہک ولےہ ےک دف وچےغ ےنہپ وہےئ وہں اؿ ےک اہھت اٹمچےئ ےئگ وہں۔ قلح 

فعیس وہاجات ےہ اہیں یک ڑکلی ےس وت سج فتق دصہق اکنےنل فاال صخش ارادہ رکات ےہ دصہق دےنی اک وت فہ وچہغ 

کت ہک اس ےک اپؤں اک اشنؿ اٹم داتی ےہ )فعیس وہےن یک فہج ےس افر ز نی رپ اس ےک کٹل اجےن یک فہج ےس( افر 

سج فتق وکیئ وجنکس صخش ریخات اکنےنل یک وکشش رکات ےہ وترہ اکی ہقلح اس اک دفرسے ےس لم اجات ےہ افر 

 یلسنہ رپ وج ڑ داتی ےہ۔ ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وچہغ ااھٹک وہ اجات ےہ افر دفونں اہھت وک

 ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت فہ اشکدہ رکےن یک وکشش رکات ےہ نکیل اشکدہ ںیہن وہات۔

 ہنعادمح نب امیلسؿ، افعؿ، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

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

  

 ےب اسحب دصہق ریخات اکنانل

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےب اسحب دصہق ریخات اکنانل

     460    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اہلل بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، خايس، ابٔ ابوہَلٍ، اَیة بٔ ہٓس، ابواَاَة بٔ َحُس بٔ عبس :  راوی

 سہٌ بٔ حٓیـ رضی اہلل عٓہ

َٓا َخائْس عَ  َ ث ٍَ َحسَّ ًَِّیُث َقا ثَىٔی اي ِٔ ُطَعِیٕب َحسَّ ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  ِٔ ابِ

 ََ ُ ِٔ أ ٍٕ َع ِشحٔٔس ُجًُوّسا َوَنرَفْ صََٔل َُ ا فٔی اِي َّ َّٓا َیِو ٍَ ُن ـٕ َقا ِی َٓ ٔٔ حُ ٌٔ بِ ٔٔ َسِض َة بِ ََ ا ََ ُ ِٔ أَبٔی أ ِٕٓس َع ٔ ٔٔ ص َة بِ یَّ



 

 

 ٌَ ًَِیَضا َقاَيِت َزَخ َٓا َع ًِ َٕ َؾَسَخ ٔ ٔلَی َعائَٔظَة ئَیِشَتأِذ َٓا َرُجَّل إ ًِ َٔ َواِْلَِنَؼارٔ َؾأَِرَس َُُضأجرٔی ِٔ اِي َعلَیَّ  َٔ

ََٓو َس  َِّ َزَعِوُت بٔطٔ َؾ ُ رُِت َيُط بَٔظِیٕئ ث ََ
َ َِ َؾأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِٓٔسی َرُسو ٔ رَّّة َوع ََ  ٌْ ٔ ٍَ ائ رُِت إَٔيِیطٔ َؾَكا

َٔ َطِیْئ َوََّل یَ  ٌَ بَِيَت ِٕ ََّل یَِسُخ َٔ أَ ا تُرٔیٔسی ََ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِِ َرُسو ًُِت َنَع َٔ ُق ًُِٔ َد إَّٔلَّ بٔٔع َِخُ

 َٔ ِی ًَ ٌَّ َع ِضَّل یَا َعائَٔظُة ََّل تُِحٔصی َؾُیِحٔصَی اہللُ َعزَّ َوَج ََ  ٍَ  َقا

 نب  لہ نب فینح ریض اہلل 

 

 نب دنہ، اوبااممة

 

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، امی ة

دؿ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت افر دعتمد اہمرج افر ااصنر فیرفی رفام ےھت ہک ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اکی 

مہ ےن اکی آدیم وک اجیھب۔ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےک اپس ااجزت اح ل رکےن ےک فاےطس۔ رھپ مہ ولگ اؿ 

ہل فملس ےک اپس ےئگ اوہنں ےن اہک ہک اکی رمہبت ریمے اپس ریقف آای اس فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

فیرفی رفام ےھت ںیم ےن اس وک ھچک دے دےنی اک مکح ایک رھپ ںیم ےن اس یئش وک اگنم رک داھکی۔ وت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ہی اچیتہ وہ ہک اہمترے اکمؿ ںیم وکیئ زیچ ہن آےئ افر ہن اجےئ ریغب اہمترے ملع 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ دصہقی! م اس وک وھچ ڑ دف افر م اس وک ےک۔ ںیم ےن اہک یج اہں۔ آپ یلص 

 امشر ہن رکف )فرہن( رھپ دخافدن دقفس یھب م وک امشر رک ےک )ینعی دحمفد رزؼ افر اسحب ےس( انعتئ رفامےئ اگ۔

 نب دنہ :  رافی

 

 نب  لہ نب فینح دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، امی ة

 

، اوبااممة

 ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےب اسحب دصہق ریخات اکنانل

     461    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ُس بٔ آزّ، عبسة، ہظاّ بٔ ْعوة، ؾاكُة، اسُاء بٓت ابوبْک رضی اہلل عٓہَح :  راوی



 

 

ِٓٔت أَبٔی بَِْکٕ أَ  ٔ اَئ ب َُ ِٔ أَِس َة َع َُ ِٔ َؾاكٔ َوَة َع ٔٔ ُْعِ ٔ بِ ِٔ صَٔظاّ ِٔ َعِبَسَة َع َّ َع ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ َّٓٔيیَّ أَِخبََرَْا  َّٕ اي

ٍَ َيَضا ََّل  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َٔ َػل ِی ًَ ٌَّ َع   تُِحٔصی َؾُیِحٔصَی اہللُ َعزَّ َوَج

، اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

مة
ط
دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ نب رعفة، اف

 ےئ اگ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای م امشر ہن رکف فرہن دخافدن دقفس یھب م وک امشر رک ےک انعتئ رفام

، اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل ہنع :  رافی

 

مة
ط
 دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ نب رعفة، اف

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےب اسحب دصہق ریخات اکنانل

     462    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشٔ بٔ َحُس، ححاد، ابٔ جریخ، ابٔ ابی ًَیهہ، عباز بٔ عبساہلل بٔ ايزبیر، حرضت اسُاء بٓت  :  راوی

 ابوبْک رضی اہلل عٓٗا

 ًَ َُ ُٔ أَبٔی  ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرنٔی ابِ ٍَ ابِ ٍَ َقا ِٔ َححَّإد َقا ٕس َع َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ بِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبََرَْا اِيَحَش ٔ بِ ِٔ َعبَّاز ِیَهَة َع

َِ َؾَكاَيِت یَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ََّضا َجائَِت اي ِٓٔت أَبٔی بَِْکٕ أَْ ٔ اَئ ب َُ ِٔ أَِس ٔ َع ٔٔ ايزُّبَیِر ا َْٔيیَّ اہللٔ َيِیَص لٔی بِ

ٌِ َعلَیَّ  ٌَ َعلَیَّ ايزُّبَیِرُ َؾَض ا أَِزَخ ََ ا اِسَتَلِعٔت  َطِیْئ إَّٔلَّ  ََ ٍَ اِرَؿخٔی  ٌُ َعلَیَّ َؾَكا ا یُِسخٔ َُّ َٔ ِٕ أَِرَؿَذ  َٓاْح فٔی أَ ُج

 َٔ ِی ًَ ٌَّ َع َّ َوَج  َوََّل تُوكٔی َؾُیوكَٔی اہللُ َعز

ھا  

 

عی

ی کہ، ابعد نب دبعاہلل نب ازلریب، رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل 
مل
نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، انب ایب 

ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض رک ےن ںیگل ای ےس رفاتی 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمے اپس )دصہق ےئلیک( ھچک ںیہن ےہ رگم فہ وج ہک رضحت زریب ےھجم )رھگولی 

ںیم اس ںیم ےس رقفاء وک ھچک دے  ارخااجت ےئلیک( انعتئ رفامےت ںیہ۔ اس وصرت ںیم ایک انگہ اگر وہں یگ ارگ



 

 

دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م )اہجں کت نکمم وہ( دصہق دای رکف افر م رفک وٹک ہن رکف فرہن 

 دخافدن دقفس یھب م رپ رفک وٹک رکے اگ )ینعی ےب اسحب رزؼ اطع ہن رفامےئ اگ(۔

ی   :  رافی
مل
کہ، ابعد نب دبعاہلل نب ازلریب، رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، انب ایب 

ھا  

 

عی

 

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

  

 لیلق دصہق ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 لیلق دصہق ےس قلعتم

     463    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نِص بٔ علی، خايس، طعبة، َحٌ، عسی بٔ حاتِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٓٔيیِّ َػ  ِٔ اي ِٕ َع ٔ ٔٔ َحات ِٔ َعٔسیِّ بِ ٌِّ َع ُُحٔ ِٔ اِي َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ِٔ َخائٕس َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َع ًَِیطٔ أَِخبََرَْا َنِِصُ بِ َّی اہللُ َع ل

ٍَ ا َِ َقا ًَّ ٕ َوَس َرة ُِ َّٓاَر َوَيِو بٔٔظلِّ َت ُكوا اي  تَّ

، لحم، دعی نب احم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

ی ة
ػ

 

رصن نب یلع، اخدل، ش

فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ دصہق اکنؽ رک دفزخ ےس وچب ارگہچ وجھکر اک اکی ڑکٹا یہ ویکں ہن وہ )فہ یہ دصہق 

 (دے دف

، لحم، دعی نب احم ریض اہلل ہنع :  فیرا

 

ی ة
ػ

 

 رصن نب یلع، اخدل، ش

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

  



 

 

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 لیلق دصہق ےس قلعتم

     464    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، عُرو بٔ َرة، خیثُہ، عسی بٔ حاتِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ثَضُ  رََّة َحسَّ َُ  َٔ رَو بِ ُِ َّٕ َع َٓا ُطِعَبُة أَ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َة أََِْبأََْا إِٔس َُ ِٔ َخِیَث ِِ َع

 ِٕ ٔ ٔٔ َحات ِٔ َعٔسیِّ بِ َ  َع َْ َِٓضا َذ َٔ َذ  َّٓاَر َؾأََطاَح بَٔوِجضٔطٔ َوَتَعوَّ َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َ َرُسو َْ ٍَ َذ َقا

 ٔ ِِ َتحُٔسوا َؾب ِٕ َي ٔ َرةٔ َؾإ ُِ َّٓاَر َوَيِو بٔٔظلِّ ايتَّ ُكوا اي ٍَ اتَّ َِّ َقا ُ رَّإت ث ََ ُط ثَََلَث  ًَ َُّط َؾَع ٕة ُطِعَبُة أَْ َُ ٔ َبةٕ کًَ  كَيِّ

، رمعف نب رمة، ہمثیخ، دعی نب احم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 

ی ة
ػ

 

اامسلیع نب وعسمد، اخدل، ش

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفز دفزخ اک ذترکہ رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ  ہن ابمرک وک ےچین 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفزخ دھکی رےہ ںیہ( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل یک اجبن ایک )مہ ےن ایخؽ ایک اشدی آ

فملس ےن دفزخ ےس انپہ امیگن۔ ہبعش ےن رفامای ہک نیت رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطہقی ےس ایک رھپ 

 وہےکس وت ایھچ ابت )یہ(  ہہ رفامای م ولگ دفزخ یک آگ ےس ےتچب روہ ارگہچ ہی وجھکر اک ڑکٹا دے رک ارگ ہی یھب ہن

 رک۔

، رمعف نب رمة، ہمثیخ، دعی نب احم ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اامسلیع نب وعسمد، اخدل، ش

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

  

 تلیضف دصہق

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف دصہق



 

 

     465    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ازہر بٔ جُیٌ، خايس بٔ حارث، طعبة، عوٕ بٔ ابوجحیؿة، َِٓذر بٔ جریر بٔ عبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

َٓا ُطِعبَ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَحارٔٔث َقا َٓا َخائُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ُٔ َجُٔی َٔ أَبٔی أَِخبََرَْا أَِزَصرُ بِ َٕ بِ َ َعِو َْ ٍَ َوَذ ُة َقا

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ َّٓا ع ٍَ ُن ِٔ أَبٔیطٔ َقا ُث َع ٕ یَُحسِّ َٔ َجرٔیر ِِٓٔذَر بِ ُُ ٍَ َسُِٔعُت اِي َِ ُجَحِیَؿَة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ُیؤف  ًِّسٔی ايشُّ َتَك َُ اّة حَُؿاّة  ّْ ُْعَ ََّٓضارٔ َؾَحاَئ َقِو رَضَ  فٔی َػِسرٔ اي َُ  ِٔ َٔ  ِِ ُض ًُّ ُ ٌِ ک رَضَ بَ َُ  ِٔ َٔ  ِِ ُتُض ََّ َعا

َد  َِّ رَخَ ُ ٌَ ث ِٔ اِيَؿاَقٔة َؾَسَخ َٔ  ِِ ٔ ا َرأَی بٔض َُ ٔ َِ ي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ََّر َوِجُط َرُسو َٕ  َؾَتَػی َر بََٔلَّّل َؾأَذَّ ََ
َ َؾأ

َِّ َخَلَب َؾَكا ُ َّی ث ََلَة َؾَؼل َّ ايؼَّ ًََل َؾأََقا ِٔ َنِؿٕص َواحَٔسةٕ َوَخ َٔ  ِِ ًََكهُ ِِ ائَِّذی َخ ُكوا َربَّهُ َّٓاُض اتَّ ٍَ یَا أَیَُّضا اي

 ٔ َّ إ َٕ بٔطٔ َواِْلَِرَحا ُكوا اہلَل ائَِّذی َتَشائًَُو ا رَٔجاَّّل َنثٔیّرا َونَٔشاّئ َواتَّ َُ ُِٓض َٔ َِٓضا َزِوَجَضا َوبَثَّ  َٔ َٕ َّٕ اہلَل کَا

ِِ َرقٔيبّ  ًَِیهُ ِٔ َع َٔ ِٔ زِٔرَصُٔطٔ  َٔ  ٔ َٓارٔظ ِٔ زٔی َٔ  ٌْ َم َرُج ِت ئَػٕس َتَؼسَّ ََ ا َقسَّ ََ ُِٓورِ َنِؿْص  َ ُكوا اہلَل َوِيت ا َو اتَّ

ِٔ اِْلَِنَؼارٔ بُِٔصَّ  َٔ  ٌْ ٕ َؾَحاَئ َرُج َرة ُِ ٍَ َوَيِو بٔٔظلِّ َت َّی َقا ٔ َحً رٔظ ُِ ِٔ َػأع َت َٔ  ٔ ِٔ َػأع بُرِّظ َٔ ٕ کَاَزِت ثَِوبٔطٔ  ة

َ َنؿُّ  َّی َرأ ِٔ كََعإّ َوثَٔیإب َحً َٔ یِٔن  ََ َّی َرأَیُِت َنِو َّٓاُض َحً َِّ َتَتابََع اي ُ ٌِ َقِس َعَحزَِت ث َِٓضا بَ یُِت َوِجَط ُط َتِعحٔزُ َع

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِِذَصَبْة َؾَكا َُ َُّط  ٌُ َنأَْ ًَّ َِ یََتَض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّٔ َرُسو ِٔ َس ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ِِ َطیِ  ٔ ِٔ أُُجورٔص َٔ ُِٓكَؽ  ِٕ َی ٔ أَ ِٔ َغیِر َٔ ٌَ بَٔضا  ِٔ َعُٔ ََ ًَطُ أَِجرَُصا َوأَِجرُ  َّٓة َؾ َّّٓة َحَش َّٔ فٔی اِْلِٔسََلّٔ ُس ِٔ َس ََ ّئا َو

 ٔ ٌَ ب ِٔ َعُٔ ََ ًَِیطٔ ؤِزُرَصا َوؤِزُر  َئّة َؾَع َّّٓة َسیِّ ِِ َطِیّئافٔی اِْلِٔسََلّٔ ُس ٔ ِٔ أَِوَزارٔص َٔ ُِٓكَؽ  ِٕ َی ٔ أَ ِٔ َغیِر َٔ  َضا 

، ذنمر نب رجری نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 

ی فة
خ
د 
، وعؿ نب اوب

 

ی ة
ػ

 

ازرہ نب لیمج، اخدل نب احرث، ش

۔ اس ہک مہ ولگ اکی رفز روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ایھب دؿ اک آاغز یہ وہا اھت

دفراؿ ھچک ولگ ےگنن مسج ےگنن اپؤں افر ولتارفں وک اکٹلےئ وہےئ آےئ ہلیبق رضم ںیم ےس ہکلب امتؾ ےک امتؾ ولگ 

ہلیبق رضم ےک ےھت۔ ہی دھکی رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ ابمرک دبتلی وہایگ اؿ یک رغتب 

 فملس ادنر فیرفی ےل ےئگ افر رھپ ابرہ فیرفی الےئ اس ےک دعب یک تیفیک دھکی رک ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک مکح رفامای اذاؿ ڑپےنھ اک۔ ہچنیم  اوہنں ےن اذاؿ ڑپیھ افر امنز ایتر وہ یئگ۔ آپ یلص 



 

 

 م ولگ اےنپ رپفرداگر اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفامیئ رھپ ہبطخ ڑپاھ افر اراشد رفامای آرخ کت۔ اے اامیؿ فاول

ےس ڈرف ہک سج ےن م وک اکی اجؿ ےس ادیا ایک رھپ اس ںیم ےس اس یک ویبی ادیا یک رھپ اؿ دفونں ےس تہب ےس 

 ردی افر ریخاگسیل ےس اکؾ ںیل( افر م ولگ اس دخا ےس 
 
رمدفں افر وخانیت وک الیھپای )ینعی ولگ اس ےس ابیمہ ہ

امےتگن وہ اکی دفرسے ےس افر روتشں ےک ذرہعی ےس البہبش دخافدن دقفس ڈرف ہک م سج ےک انؾ ےک ذرہعی ےس 

م وک دھکی راہ ےہ افر م ولگ دخافدن دقفس ےس ڈرف افر رہ اکی آدیم دھکی ےل ہک وج اس ےن لک ےک دؿ ےک فاےطس 

فر )ینعی ایقتم ےک دؿ ےک فاےطس اس ےن اسامؿ ایک ےہ( دصہق ریخات ااسنؿ اک ارشیف ےس ےہ رمق ےس ےہ ا

ڑپکے ےس ےہ اکی اصع وہیگں ےس ےہ اکی اصع وج ےس ےہ اہیں کت ہک اکی وجھکر ےک ڑکٹے ےس رھپ اکی 

ااصنری آدیم اکی یلیھت ےل رک آای )وج ہک ارشیف یک یھت( افر )ارشیف فریغہ( اس ںیم ںیہن امس ریہ یھت اس ےک 

ےج ےک افر افےچن اھکےن ڑپکے وہےئگ دعب ولوگں وک اس رطح ےس ہلسلس رشفع وہایگ۔ یتح ہک دف ڈریھ افےچن در

ںیم ےن اس فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر یک زایرت یک ہک فہ کمچ دکم راہ اھت 

سج رطح ہک وسان اتکمچ ےہ۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش االسؾ ںیم یکین افر 

)سج ےس ہک ذمبہ االسؾ ںیم رتیق اح ل وہ( وت اس صخش وک اس کین راہتس رپ ےنلچ اک ارج ف الھبیئ اک راہتس اکنےل 

وثاب ےہ افر اؿ ولوگں اک وثاب یھب اس وک ےلم اگ وج ہک اس رپ لمع رکےت اجںیئ ےگ نکیل لمع رکےن فاال اک ارج 

 ےس ذمبہ االسؾ وک اصقنؿ وہات فوثاب مک ہن وہاگ افر وج صخش االسؾ ںیم ربا رطہقی اجری رکے اگ )ہک سج یک فہج

وہ ای االسؾ وک زمکفری اح ل وہیت وہ( وت اس رپ اس راہتس ےک اکنےنل اک ذعاب ےہ افر اؿ ولوگں اک ذعاب یھب اس 

صخش رپ ےہ وج ہک اس رپ لمع رکںی ےگ نکیل لمع رکےن فاولں ےک ذعاب ںیم یسک مسق یک وکیئ یمک فاعق ںیہن 

 وہیگ۔

، ذنمر نب رجری نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ازرہ نب لیمج، :  رافی

 

ی فة
خ
د 
، وعؿ نب اوب

 

ی ة
ػ

 

 اخدل نب احرث، ش

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف دصہق



 

 

     466    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، َعبس بٔ خايس، حارثہ بٔ وہب رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َخائٕس عَ  ِعَبسٔ بِ ََ  ِٔ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َحارٔثََة أَِخبََرَْا 

ٍَ اہللٔ ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ٌُ َقا ٔشی ايرَُّج ُِ ْٕ َی ا ََ ِِ َز ًَِیهُ ِتٔی َع َُّط َسَیأ ُقوا َؾإْٔ ٍُ َتَؼسَّ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

َّ َؾََل  ا اِيَیِو ََّ َ ًُِتَضا َؾأ ٔ ٔص َقب َِ َ ٍُ ائَِّذی ُيِعَلاَصا َيِو ٔجئَِت بَٔضا بٔاِْل  بَٔؼَسَقتٔطٔ َؾَیُكو

، دبعم

 

ی ة
ػ

 

 نب اخدل، احرب  نب فبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک م ولگ دصہق دف ویکہکن اکی ااسی 

م زگہتش لک ہی ےل رک زامہن آےئ اگ ہک سج فتق ااسنؿ اانپ دصہق اکی آدیم وک دےنی اجےئ اگ فہ صخش ےہک اگ ارگ 

 آےت وت ںیم اس وک ےل اتیل آج ہن ولں اگ ویکہکن ںیم آج دفتل دنم وہایگ وہں۔

، دبعم نب اخدل، احرب  نب فبہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

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

  

 دصہق ریخات رکےن یک افسرش ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق ریخات رکےن یک افسرش ےس قلعتم

     467    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عٓہ َحُس بٔ بظار، یحٌی، سؿیإ، ابوبرزة بٔ عبساہلل بٔ ابوبرزة، ابوبرزة، ابوَوسی رضی اہلل :  راوی

 ُٔ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو بُرَِزَة بِ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا  َعِبٔس اہللٔ بِ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي وَسی َع َُ ِٔ أَبٔی  ٔ أَبٔی بُرَِزَة َع ظ ِٔ َجسِّ ُعوا َوَيِكٔضی اہللُ بُرَِزَة َع ٍَ اِطَؿُعوا ُتَظؿَّ َِ َقا ًَّ



 

 

ا َطاَئ  ََ ٕٔ َْبٔیِّطٔ  ٌَّ َعلَی ئَشا  َعزَّ َوَج

دمحم نب اشبر، ییحی، ایفسؿ، اوبربدة نب دبعاہلل نب اوبربدة، اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

رش رکف افر افسرش وبقؽ رکف۔ دخافدن دقفس اےنپ روسؽ یلص رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ولگ افس

اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ےس وج ھچک اچےہ اگ مکح رکے اگ۔ )دخافدن دقفس وک وج وظنمر ےہ فیہ مکح وہاگ اس فہج 

 ےس یسک یک )اجزئ( افسرش ںیم رحج ںیہن ےہ(۔

  اوبربدة، اوبربدة، اوبومیس ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، ییحی، ایفسؿ، اوبربدة نب دبعاہلل نب :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق ریخات رکےن یک افسرش ےس قلعتم

     468    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ سعیس، سؿیإ، عُرو، ابٔ َٓبہ، َعاویہ بٔ ابوسؿیإ :  راوی

َعاؤَیةَ  َُ  ِٔ ِٔ أَخٔیطٔ َع طٕ َع َٓبِّ َُ  ٔٔ ِٔ ابِ ُِرٕو َع ِٔ َع ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا ُٔ َسٔعیٕس َقا ُٕ بِ ٔٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا َصاُرو بِ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ َّی َتِظَؿُعوا  ُسِؿَیا َُٓعُط َحً َِ َ ِیَئ َؾأ ٌَ َيَیِشأَيُىٔی ايظَّ َّٕ ايرَُّج ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ َوَس

ٍَ اِطَؿُعوا تُِؤَجرُوا َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ  ؾٔیطٔ َؾُتِؤَجرُوا َوإ

تی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع اہرفؿ نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، انب ہبنم، اعمفہی نب اوبایفسؿ ےس رفا

فآہل فملس ےن رفامای ھجم ےس وکیئ آدیم اماتگن ےہ ںیم اس وک ںیہن داتی سج فتق کت ہک م ولگ اس یک افسرش ںیہن 

رکےت۔ سج فتق م ولگ افسرش رکےت وہ وت م وک ارج ف وثاب وہات ےہ وت م ولگ افسرش رکف اس اک م وک ارج ف 

 وثاب ےلم اگ۔



 

 

 اہرفؿ نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، انب ہبنم، اعمفہی نب اوبایفسؿ :  افیر

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

  

 دصہق رکےن ںیم رخف ےس قلعتم ااحدثی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رکےن ںیم رخف ےس قلعتم ااحدثی
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اسحل بٔ َٓؼور، َحُس بٔ یوسـ، اوزاعی، یحٌی بٔ ابونثیر، َحُس بٔ ابراہیِ بٔ حارث  :  راوی

 تیِّم، ابٔ جابر رضی اہلل عٓہ

ٍَ َحسَّ  ـَ َقا ُٔ یُوُس ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ٕ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ِٔ َیِحٌَی بِ َٓا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع َ ث

 ٍُ ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٕ َع ٔٔ َجابٔر ِٔ ابِ َِّیِّٔمُّ َع ٔٔ اِيَحارٔٔث ايت َِ بِ ُٔ إٔبَِراصٔی ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َّی  َقا اہللٔ َػل

ا یُحٔبُّ  ََ ِٔ اِيَػیَِرةٔ  َٔ  َّٕ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ا  اہللُ َع ََ ِٔ اِيُدَیََلٔئ  َٔ ٌَّ َو َّ َوَج ا یَِبُػُف اہللُ َعز ََ َِٓضا  َٔ ٌَّ َو اہللُ َعزَّ َوَج

ا اِيَػیَِرةُ ائًَّی یُحٔبُّ اہللُ َعزَّ  ََّ َ ٌَّ َؾأ ا یَِبُػُف اہللُ َعزَّ َوَج ََ َِٓضا  َٔ ٌَّ َو ٌَّ َؾاِيَػیَِرةُ فٔی ايرِّیَبةٔ  یُٔحبُّ اہللُ َعزَّ َوَج  َوَج

ٍُ ائَِّذی یُحٔبُّ  ٔ رٔیَبٕة َوأَّلِختَٔیا ٌَّ َؾاِيَػیَِرةُ فٔی َغیِر َّ َوَج ا اِيَػیَِرةُ ائًَّی یَِبُػُف اہللُ َعز ََّ ٍُ َوأَ ٌَّ اِختَٔیا اہللُ َعزَّ َوَج

ٍُ ائَِّذی یَِبُػُف اہللُ َسَقٔة َوأَّلِختَٔیا َِٓس ايؼَّ ٔ ٍٔ َوع َِٓس اِيكَٔتا ٔ َِٓؿٔشطٔ ع ٔ ٌٔ ب ٌٔ ايرَُّج ٌَّ اِيُدَیََلُئ فٔی اِيَباكٔ َّ َوَج   َعز

ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب ویفس، افزایع، ییحی نب اوبریثک، دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت، انب اجرب ریض اہلل ہنع 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی وت فہ ریغت ےہ ہک سج وک 

دقفس بوبحب راتھک ےہ افر اکی فہ ریغت ےہ ہک سج وک دخافدن دقفس اندنسپدیہ رقار داتی ےہ۔ ایس  دخافدن

رطہقی ےس اکی وت فہ رخف ےہ ہک سج وک دخافدن دقفس دنسپدیہ رقار داتی ےہ افر دفرسا فہ رخف ےہ ہک سج وک دخافدن 

فس وک دنسپدیہ ےہ ہی ےہ ہک ااسنؿ دقفس اندنسپدیہ رقار داتی ےہ۔ اس رطہقی ےس فہ ریغت وج ہک دخافدن دق



 

 

تمہت افر ازلاؾ رتایش یک ہگج ریغت ےس اکؾ ےل افر دخافدن دقفس وک وج ریغت اندنسپدیہ ےہ فہ ہی ےہ ہک ااسنؿ 

اس ہگج ریغت ےس اکؾ ےل ہک سج ہگج تمہت افر ازلاؾ رتایش اک ادنہشی ںیہن ےہ افر دخافدن دقفس وک رخف 

اہجد ےک ومعق رپ رخف رکے اتہک زایدہ ےس زایدہ اہبدری ےس اکؾ ےل ےکس افر  دنسپدیہ ےہ فہ ہی ےہ ہک ااسنؿ

دفرسفں وک یھب اہجد رکےن یک رتبغ وہ ای دصہق ریخات رکےت فتق رخف رکے افر دخافدن دقفس وک وج رخف 

 اندنسپدیہ ےہ فہ ہی ےہ ہک ااسنؿ انگوہں ےک اکومں ںیم رخف رکے۔

، افزایع، ییحی نب اوبریثک، دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت، انب اجرب ریض اقحس نب وصنمر، دمحم نب ویفس :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق رکےن ںیم رخف ےس قلعتم ااحدثی
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 احُس بٔ سًامیٕ، یزیس، ہُاّ، قتازة، عُرو بٔ طعیب، عبساہلل بٔ عُرو بٔ ايعاؾ :  راوی

ٔٔ ُطَع  رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٔ َقَتاَزَة َع ّْ َع ا َُّ َٓا َص َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیزٔیُس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح أَبٔیطٔ  ِیٕب َع

ٔ إرِٔسَ  ُقوا َواِيَبُشوا فٔی َغیِر َِ کًُُوا َوَتَؼسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔ َقا ظ ِٔ َجسِّ ًَةٕ َع دٔی ََ  إف َوََّل 

ادمح نب امیلسؿ، سیدی، امہؾ، اتقدة، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اھک افر دصہق ریخات رکےت روہ افر ڑپکا  ونہ نکیل لوضؽ رکمی

 رخیچ ےس ےتچب روہ۔

 ادمح نب امیلسؿ، سیدی، امہؾ، اتقدة، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

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



 

 

  

 وکیئ المزؾ ای الغؾ آاق یک رمیض ےس دصہق ریخات اکنےل

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیئ المزؾ ای الغؾ آاق یک رمیض ےس دصہق ریخات اکنےل
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 ثُإ، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، سؿیإ، بریس بٔ ابو برزة، جسة، ابو َوسیعبساہلل بٔ ہیثِ بٔ ع :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ِضٔسٓیٕ َقا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ٔٔ عُِث ِٔ بِ ُٔ اِيَضِیَث ِٔ أَِخبََرنٔی َعِبُس اہللٔ بِ ُٕ َع ا ُسِؿَیا

 ٔ ِٔ أَب ٔ َع ظ ِٔ َجسِّ ٔٔ أَبٔی بُرَِزَة َع ٔٔ بَُریِٔس بِ َٔ ِؤ ُُ ًِ ٔ ُٔ ي َٔ ِؤ ُُ َِ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا وَسی َقا َُ ی 

ّبا بَٔضا َنِؿُشطُ  َر بٔطٔ كَيِّ َٔ ُ ا أ ََ َٔیُن ائَِّذی ُيِعٔلی  َ ُٕ اِْل ٍَ اِيَدازٔ ا َوَقا ـّ ُط َبِع ـُ ٕٔ َيُظسُّ َبِع َِٓیا ُ أََحُس  کَاِيب

َقیِٔن  َُُتَؼسِّ  اِي

 نب مثیہ نب امثعؿ، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ربدی نب اوب ربدة، دجة، اوب ومٰیس ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی املسمؿ دفرسے املسمؿ ےک فاےطس اکی امعرت ےک 

)ایس رطہقی ےس دفرسے  لثم ےہ سج رطہقی ےس ہک اس ںیم اکی اٹنی دفرسی اٹنی وک وبضمط ریتھک ےہ

ی افر اس وک اہسرہ دے( افر اراشد رفامای عاایچن )ینعی ا نی صخش( 

ہ

ی

 

س

 

 خ
ی

ومنم وک اچےیہ دفرسے ومنم وک اطتق 

 وج ہک اےنپ امکل ےک مکح ےس وخش وہ رک داتی ےہ وت فہ صخش )راہ دخا ںیم( ریخات اکنےنل ےک ربارب ےہ۔

  نب دہمی، ایفسؿ، ربدی نب اوب ربدة، دجة، اوب ومیسدبعاہلل نب مثیہ نب امثعؿ، دبعارلنمح :  رافی

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

  

 ہیفخ رطہقی ےس ریخات اکنےنل فاال



 

 

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہیفخ رطہقی ےس ریخات اکنےنل فاال
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َحُس بٔ سًُہ، ابٔ وہب، َعاویہ بٔ ػايح، بحیر بٔ سعس، خايس بٔ َعسإ، نثیر بٔ َرة،  :  راوی

 عكبہ بٔ عاَر رضی اہلل عٓہ

ِٔ بَ  ٔٔ َػائٕح َع َعاؤیََة بِ َُ  ِٔ ُٔ َوصِٕب َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َخائسٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ َسِعٕس َع ٔ بِ ٔحیر

َِ قَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٕ أَ َٔر ٔٔ َعا ِٔ عُِكَبَة بِ رََّة َع َُ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ َنثٔیر َٕ َع ِعَسا ََ  ٔٔ ٍَ اِيَحاصٔرُ بِ ا

ُُْٔسِّ بٔايؼَّ  ٕٔ کَاِي آ ُُْٔسُّ بٔاِيُُقِ َسَقٔة َواِي ٔ بٔايؼَّ ٕٔ کَاِيَحاصٔر آ  َسَقةٔ بٔاِيُُقِ

دمحم نب ہملس، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریثک نب رمة، ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع 

اراشد رفامای اکپر رک )ینعی دنلب آفاز ےس( التفت  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ےس ہک اسےنم دصہق اکنےنل فاال ینعی اےسی صخش اک ارج مک ےہ افر رقآؿ رکےن فاال صخش ااسی ےہ ہک سج رطہقی

رقآؿ رکمی یکلہ آفاز ےس ڑپےنھ فاال صخش ااسی ےہ ہک سج رطہقی ےس ہیفخ رطہقی ےس دصہق ریخات اکنےنل فاال 

 صخش۔

 نب اعرم دمحم نب ہملس، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریثک نب رمة، ہبقع :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 دصہق اکنؽ رک ااسحؿ التجےن فاےل ےک قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دصہق اکنؽ رک ااسحؿ التجےن فاےل ےک قلعتم
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عُرو بٔ علی، یزیس بٔ زریع، عُر بٔ َحُس، عبساہلل بٔ يشار، سايِ بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ عَ  ٕس َع َُّ َح َُ  ُٔ رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع ٔٔ َيَشإر َع ِبٔس اہللٔ بِ

ُِٓورُ  َِ ثَََلثَْة ََّل َی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َع ِٔ بِ ٔ ِِ  َساي ٔ ٌَّ إَٔيِیض َّ َوَج اہللُ َعز

ُُتَرَ  رِأَةُ اِي َُ ةٔ اِيَعامُّ ئَوائَسیِطٔ َواِي ََ َّ اِيكَٔیا ََّٓة اِيَعامُّ ئَوائَسیِطٔ َیِو َٕ اِيَح یُّوُث َوثَََلثَْة ََّل یَِسُخًُو ًَُة َوايسَّ جِّ

ا أَِعَلی َُ ٔ ُٕ ب َّٓا َُ ٔ َواِي ر ُِ ُٔ َعلَی اِيَد َٔ ُُِس  َواِي

رمعف نب یلع، سیدی نب زرعی، رمع نب دمحم، دبعاہلل نب اسیر، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت ااسنونں یک اجبن دخافدن دقفس ایقتم 

ےک دؿ ںیہن دےھکی اگ۔ اکی وت فہ صخش وج ہک داین ےک اکومں ںیم رفامربنداری رکے )فادلنی یک( افر دفرسے فہ 

 ویبی وک دفرسے ےک اپس ےل رک اجےئ افر وعرت وج ہک رمدفں اک ہیلح انبےئ افر رسیتے فہ دویث صخش وج ہک

نیت ااسنؿ تنج ںیم دالخ ںیہن وہں ےگ اکی وت انرفامین رکےن فاال صخش ینعی فادلنی یک انرفامین رکےن فاال صخش 

 افر دفرسے ہشیمہ رشاب ےنیپ فاال املسمؿ افر رسیتے ااسحؿ رک ےک التجےن فاال

 ، دبعاہلل نب اسیر، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، سیدی نب زرعی، رمع نب دمحم :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق اکنؽ رک ااسحؿ التجےن فاےل ےک قلعتم

     474    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، علی بٔ َسرک، ابوزرعة بٔ عُرو بٔ جریر، رخطة بٔ ُح، ابوذر  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ أَبٔی ُزِر  ُُِسرٔٔک َع ٔٔ اِي ِٔ َعلٔیِّ بِ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ِٔ إر َع ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  رٔو بِ ُِ ٔٔ َع َعَة بِ

ٍَ ثَََلثَْة ََّل یُ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َع ٔٔ اِيَُّحِّ َع َطَة بِ ِٔ رَخَ ٕ َع ٌَّ َجرٔیر ِِ اہللُ َعزَّ َوَج ُُُض ًِّ َ ک

 ِِ ِِ َوَيُض ٔ ِِ َوََّل یُزَنِّیض ٔ ُِٓورُ إَٔيِیض ٔة َوََّل یَ ََ َّ اِيكَٔیا ٍَ  َیِو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل أََصا َرُسو ِْ َؾَُقَ َعَِذاْب أَئی

ـٔ اِيکَاذٔٔب  ٔ ًَِعَتطُ بٔاِيَحً ُل ٔس َٓؿِّ ُُ ٌُ إَٔزاَرُظ َواِي ٔ ُُِشب ٍَ اِي وا َقا وا َخابُوا َوَخْٔسُ ُٕ أَبُو َذٓرٕ َخابُوا َوَخْٔسُ َّٓا َُ  َواِي

 َعَلائَطُ 

 نب رح، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی دمحم نب اشبر، دمحم

 

ة

 

 نب رمعف نب رجری، رخش

 

، یلع نب دمرک، اوبزرعة

 

ی ة
ػ

 

، ش

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایقتم ےک دؿ نیت وصخشں ےس دخافدن 

 افر اؿ وک فیلکت دے دقفس الکؾ ںیہن رکے اگ افر ہن یہ اؿ یک اجبن دےھکی اگ افر ہن یہ اؿ وک اپک رکے اگ

ذعاب وہاگ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ۔ رضحت اوبذر ریض 

اہلل ہنع ےن رفامای فہ ولگ اصقنؿ ںیم ڑپ ےئگ افر اؿ وک اصقنؿ اچنہپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی وج 

ہ ےس ےچین اکٹلےن فاال صخش افر اےنہ اسامؿ وک وھجیٹ مسق اھک رک رففتخ رکےن فاال رغفر افر ةکت یک فہج ےس دنبہت

 

ی

 

خ

 

ی

 

 افر رسیتے ااسحؿ رک ےک ااسحؿ التجےن فاال صخش۔ صخش

 نب رح، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة

 

 نب رمعف نب رجری، رخش

 

، یلع نب دمرک، اوبزرعة

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق اکنؽ رک ااسحؿ التجےن فاےل ےک قلعتم

     475    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

ٔ َشہر، رخطہ بٔ ايَّح، ابوذر رضی بَشبٔ خايس، غٓسر، طعبہ، سًامیٕ، اَّلعُع، سًامیٕ ب :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٔ ُس  ُع َع َُ َٕ َوصَُو اِْلَِع ًَامِیَ ٍَ َسُِٔعُت ُس ِٔ ُطِعَبَة َقا َِٓسْر َع َٓا غُ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ٔٔ أَِخبََرَْا بَِٔشُ بِ َٕ بِ امِیَ ًَ

ٍُ ا ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا ٔٔ اِيَُّحِّ َع َطَة بِ ِٔ رَخَ ٕ َع ِشضٔر ِِ اہللُ َُ ُُُض ًِّ َ َِ ثَََلثَْة ََّل یُک ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ہللٔ َػل

ا أَعِ  َُ ٔ ُٕ ب َّٓا َُ ِْ اِي ِِ َعَِذاْب أَئی ِِ َوَيُض ٔ ِِ َوََّل یُزَنِّیض ٔ ُِٓورُ إَٔيِیض ةٔ َوََّل یَ ََ َّ اِيكَٔیا ٌَّ َیِو ٌُ إَٔزاَرُظ َعزَّ َوَج ٔ ُُِشب َلی َواِي

ًَِعَتطُ  ُل ٔس َٓؿِّ ُُ ـٔ اِيکَاذٔٔب  َواِي ٔ  بٔاِيَحً

رشبنب اخدل، دنغر، ہبعش، امیلسؿ، االشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخہش نب ارحل، اوبذر ریض اہلل ہنع اس دحثی اک 

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رشبنب اخدل، دنغر، ہبعش، امیلسؿ، االشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخہش نب ارحل، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امےنگن فاےل صخش وک ااکنر

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امےنگن فاےل صخش وک ااکنر

     476    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َايَ، قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، زیس بٔ اسًِ، ابٔ َحیس انؼاری  ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ُٔ َسعٔ  َْ ح َوأََِْبأََْا ُقتَِيَبُة بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ُٕ بِ َٕ أَِخبََرنٔی َصاُرو ٔ اي ََ  ِٔ یٕس َع

ٔٔ بَُحیِ  ِٔ ابِ َِ َع ًَ ٔٔ أَِس ِٔ َزیِٔس بِ ٍَ ُرزُّوا َع َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو تٔطٔ أَ ِٔ َجسِّ ٕس اِْلَِنَؼارٔیِّ َع



 

 

ٕم  َِّحَ َُ  َٕ ـٕ فٔی َحٔسیٔث َصاُرو ًِ ٌَ َوَيِو بٔٔو ٔ ائ  ايشَّ

رفاتی ےہ  اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل، ہبیتق نب دیعس، امکل، زدی نب املس، انب دیجم ااصنری ریض اہلل ہنع ےس

ہک اوہنں ےن اینپ دادی ےس انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م امےنگن فاےل 

 صخش وک ھچک دصہق دے رک رتصخ رکف اچےہ الج وہا )وھگ ڑے فریغہ اک( رھک یہ ویکں ہن وہ۔

 املس، انب دیجم ااصنری ریض اہلل ہنع اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل، ہبیتق نب دیعس، امکل، زدی نب :  رافی

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

  

 سج صخش ےس وساؽ ایک اجےئ افر فہ دصہق ہن دے

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش ےس وساؽ ایک اجےئ افر فہ دصہق ہن دے

     477    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، َعتُر، بہز بٔ حهیِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ُث َع ِٕ یَُحسِّ َٔ َحٔهی َ بِ ٍَ َسُِٔعُت بَِضز ُُِعَتُٔرُ َقا َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  أَبٔیطٔ َع

 ٍَ ٔ َقا ظ َِٓس  َجسِّ ٔ ٌٕ ع ـِ ِٔ َؾ َٔ ِوََّلُظ َيِشأَيُُط  ََ  ٌْ ِتٔی َرُج ٍُ ََّل َیأ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُظ َسُِٔعُت َرُسو

ََٓع  ََ ُط ائَِّذی  ًَ ـِ ُى َؾ َُّ ًَ ُع یََت ٔة ُطَحاْع أََِقَ ََ َّ اِيكَٔیا َُٓعطُ إٔیَّاُظ إَّٔلَّ زُعَٔی َيُط یَِو ُِ  َؾَی

یلع، رمتعم، زہب نب میکح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس اوہنں ےن اےنپ دمحم نب دبعاال

دادا ےس انس اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس زادئ افر یچب وہیئ زیچ امےگن )راکیر زیچ اک وساؽ رفامےت ےھت۔ وج صخش اےنپ امکل ےک اپس ےچنہپ افر فہ رضفرت 

رکے( رھپ وکیئ صخش اس وک ہن دے وت ایقتم ےک دؿ اکی ئاجن اسپن ومندار وہاگ وج ہک اینپ زابؿ ےس اس زیچ وک 



 

 

 ابچات وہا اس اک اھچیپ رکے اگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، زہب نب میکح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وج آدیم دخافدناعتیل ےک انؾ ےس وساؽ رکے

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم دخافدناعتیل ےک انؾ ےس وساؽ رکے

     478    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوعواْة، اعُع، َحاہس، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ قتيبہ، :  راوی

 ٍُ ٍَ َرُسو ٍَ َقا َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ َّی  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا اہللٔ َػل

 ََ ِٔ اِسَتَعاَذ بٔاہللٔ َؾأَعٔیُِذوُظ َو ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ اِسَتَحاَر بٔاہللٔ َؾأَٔجیرُوُظ اہللُ َع ََ ِِ بٔاہللٔ َؾأَِعُلوُظ َو ِٔ َسأََلهُ

ُُوظُ  ِٕ َقِس کَاَؾأِتُ ُُوا أَ ًَ َّی َتِع ِِ َتحُٔسوا َؾاِزعُوا َيُط َحً ِٕ َي ٔ ِعرُوّؾا َؾکَاؾٔئُوُظ َؾإ ََ  ِِ ِٔ آتَی إَٔيِیهُ ََ  َو

، اشمع، اجمدہ، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس

 

ة

 

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ہبیتق، اوبوعاب

اراشد رفامای وج صخش انپہ امےگن دخافدن دقفس یک وت اس وک انپہ دے دف افر وج صخش م ےس امؽ امےگن اہلل ےک انؾ انیم رپ 

دف افر وج صخش  وت م اس وک امؽ )دصہق( دے دف افر وج صخش اہلل ےک انؾ رپ انپہ افر اامؿ اچےہ وت م اس وک اامؿ دے

اہمترے اسھت دمعہ ولسک رکے وت م اس اک دبہل دف ارگ دبہل ہن دے وکس وت اس ےک فاےطس داع اموگن اہیں کت ہک م وک 

 ااسحس وہ اجےئ ہک اہمترا دبہل وپرا وہ اکچ ےہ۔

، اشمع، اجمدہ، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

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



 

 

  

 دخافدن دقفس یک ذات اک فاہطس دے رک وساؽ ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دخافدن دقفس یک ذات اک فاہطس دے رک وساؽ ےس قلعتم
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 حُس بٔ عبساَّلعلی، َعتُر، بہز بٔ حهیِ رضی اہلل عٓہَ :  راوی

 ِٔ ُث َع ِٕ یَُحسِّ َٔ َحٔهی َ بِ ٍَ َسُِٔعُت بَِضز ُُِعَتُٔرُ َقا َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  أَبٔیطٔ َع

 ًَ َّی َح ََ َحً ا أََتِيُت ََ ًُِت یَا َْٔيیَّ اہللٔ  ٍَ ُق ٔ َقا ظ ََ َوََّل آتَٔی َجسِّ َّٔ ْٔلََػابٔٔع یََسیِطٔ أََّلَّ آتَٔی ٔ ِٔ َعَسزٔص َٔ ِؿُت أَِنثََر 

ََ بَٔوِجطٔ ا ِّی أَِسأَيُ ٔن ىٔی اہللُ َوَرُسويُطُ َوإ َُ
ًَّ ا َع ََ ٌُ َطِیّئا إَّٔلَّ  ٔ َرأّ ََّل أَِعك َِ ُِٓت ا ِّی ُن ٔن ََ َوإ َٓ ََ زٔی ا َبَعَث َُ ٔ ٌَّ ب ہللٔ َعزَّ َوَج

 َٓ ََ إَٔيِي ٌَّ َربُّ ٔلَی اہللٔ َعزَّ َوَج ُت َوِجهٔی إ ُِ ًَ ٍَ أَِس ِٕ َتُكو ٍَ أَ ا آَیاُت اِْلِٔسََلّٔ َقا ََ ًُِت َو ٍَ ُق ٍَ بٔاِْلِٔسََلّٔ َقا  ا َقا

ٕٔ ََّل َيِك  ٕٔ َنٔؼیَرا ّْ أََخَوا ََّحَّ َُ  ِٕ ٔ ِشً َُ ِٕ َعلَی  ٔ ِشً َُ  ٌُّ ُ ََلَة َوتُِؤتَٔی ايزَّکَاَة ک َِ ايؼَّ ًَِّیُت َوُتكٔی َّ بَ َوَتَد ٌُ اہللُ َعز

ُُِشًُٔٔیَن  ٔلَی اِي نٔیَن إ َُُِشٔ َّل أَِو ُيَؿارَٔم اِي َُ َِ َع ًَ ا أَِس ََ ٕک َبِعَس َِشٔ َُ  ِٔ َٔ  ٌَّ  َوَج

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، زہب نب میکح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس اوہنں ےن اےنپ 

ںیم ےن رعض ایک ہک اے دخا ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آپ یلص دادا ےس انس اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض ںیہن وہا اہیں کت ہک ںیم ےن اےنپ اہوھتں یک اویلگنں ےس زایدہ ںیمسق 

ںیم آپ یلص اہلل اھکیئ ںیھت ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض ںیہن وہں اگ افر ہن 

ہیلع فآہل فملس اک دنی وبقؽ رکفں اگ افر ںیم اکی لقع دنم صخش اھت افر ںیم اب یھب وکیئ ملع ںیہن راتھک نکیل وج دخا 

افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الھکسای ںیم دخافدن دقفس ےک  ہن )ینعی ذات ابری اعتیل( اک فاہطس 

 فملس ےس درایتف رکات وہں ہک دخافدن دقفس ےن ایک مکح دے رک اجیھب ےہ۔ آپ دے رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای االسؾ اک۔ ںیم ےن ہی نس رک رعض ایک ہک ذمبہ االسؾ یک ایک ایک اشناینں 



 

 

ہ دخافدن دقفس ےک اسےنم رھک ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ارقار رکف ہک ںیم ےن اانپ رہچ

دای۔ فہ وج ھچک افر سج مسق اک مکح اصدر رفامےئ اگ اس یک ک لیم رکفں اگ افر ںیم اخیل وہا دخا ےک العفہ یسک دفرسے 

ےک ایخؽ ےس )ینعی ںیم رہ مسق ےک رشک ےس ابق ل ےب زار افر گدحیہ وہں( افر م امنز ادا رکف افر زوکة ادا رکف افر 

ؿ دفرسے املسمؿ رپ رحاؾ ےہ افر املسمؿ اکی دفرسے ےک اھبیئ ںیہ افر اکی دفرسے ےک رہ اکی املسم

دمداگر ںیہ افر دخافدن دقفس رشمک افر اکرف اک وکیئ افر یسک مسق اک وکیئ لمع وبقؽ ںیہن رفامےئ اگ ارگہچ فہ املسمؿ 

 ہی ےہ ہک بج کت ہک وہاجےئ سج فتق کت فہ رشمک وک وھچ ڑ رک املسمونں ےک اسھت اشلم ہن وہاجےئ )بلطم

 فہ صخش رجہت ےن رکے اگ(۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، زہب نب میکح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےئسج صخش ےس دخا ےک انؾ ےس وساؽ ایک اجےئ نکیل اس وک دصہق ہن دای اج

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش ےس دخا ےک انؾ ےس وساؽ ایک اجےئ نکیل اس وک دصہق ہن دای اجےئ
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َحُس بٔ راؾع، ابٔ ابوؾسیَ، ابٔ ابوذئب، سعیس بٔ خايس ايكارهی، اسُاعیٌ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 ء بٔ يشار، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہعلا

ِٔ َسٔعیٔس بِ  ُٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع ٍَ أََِْبأََْا ابِ َٕ َقا ُٔ أَبٔی ُؾَسیِ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ َخائسٕ أَِخبََرَْا 

ِٔ ا ٔٔ َيَشإر َع ِٔ َعَلأئ بِ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٌَ بِ ٔعی َُ ِٔ إِٔس َّی اہللُ اِيَكارٔهٔیِّ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ بِ

ٌْ آخِْٔذ  ٍَ َرُج ٍَ اہللٔ َقا َٓا بَلَی یَا َرُسو ًِ ِٓزَّّٔل ُق ََ َّٓأض  ٔ اي ِِ بَٔدیِر ٍَ أَََّل أُِخبٔرُُن َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔسطٔ فٔی َع بَٔرأِٔض ََفَ

 ٌَ ُُوَت أَِو يُِكَت َّی یَ ٌَّ َحً َّ َوَج ٌٔ اہللٔ َعز ٌْ  َسبٔی ٍَ َرُج ٍَ اہللٔ َقا ِِ یَا َرُسو َٓا َنَع ًِ ِِ بٔائَِّذی َیًٔیطٔ ُق َوأُِخبٔرُُن



 

 

َّٓأض قُ  ِِ بََٔشِّ اي َّٓأض َوأُِخبٔرُُن وَر اي ٍُ رُشُ ٔ ََلَة َویُِؤتٔی ايزَّکَاَة َوَيِعَتز ُِ ايؼَّ ٍْ فٔی ٔطِعٕب ُيكٔی ٔ ِعَتز ِِ یَا َُ َٓا َنَع ًِ

ٍَ ائَِّذی يُ  ٍَ اہللٔ َقا ٌَّ َوََّل ُيِعٔلی بٔطٔ َرُسو َّ َوَج ٍُ بٔاہللٔ َعز
َ  ِشأ

دمحم نب راعف، انب اوبدفکی، انب اوبذبئ، دیعس نب اخدل ااقلریظ، اامسلیع نب دبعارلنمح، اطعء نب اسیر، انب 

آدیم ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم م وک ہن التبفں فہ 

وج ہک دخافدن دقفس ےک زندکی بس ولوگں ےس زایدہ رتہب ےہ۔ اس رپ مہ ولوگں ےن رعض ایک رضفر۔ آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج آدیم اانپ وھگ ڑا ےل رک راہ دخا ںیم )گنج ےئلیک( ےلک اہیں کت ہک فہ صخش وفت 

ں وج ہک اس ےک زندکی ےہ مہ ےن رعض ایک ہک یج اہں ای وہاجےئ )ای اہجد ںیم  دیہ وہاجےئ( رھپ ںیم اس وک التبؤ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ ولوگں ےس گدحیہ وہ رک یسک 

 وک اھگیٹ ںیم وفت وہاجےئ افر امنز ادا رکے افر زوکة ادا رکے افر ولوگں ےک رشک ےس وفحمظ رےہ رھپ ںیم م

علطم رک دفں ہک وج م بس ںیم دب رتنی ااسنؿ ےہ مہ ےن رعض ایک یج اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای فہ آدیم سج ےس ہک دخافدن دقفس ےک انؾ اک فاےطس دے رک وساؽ ایک اجےئ افر 

 ااسی صخش بس ےس دب رت آدیم ےہ۔ نکیل رھپ یھب فہ ہن دے ینعی دصہق ہن دے وت

دمحم نب راعف، انب اوبدفکی، انب اوبذبئ، دیعس نب اخدل ااقلریظ، اامسلیع نب دبعارلنمح، اطعء نب اسیر،  :  رافی

 انب ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

 فاےل اک ارج ف وثاب دصہق دےنی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق دےنی فاےل اک ارج ف وثاب
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 َحُس بٔ َثىی، َحُس، طعبة، َٓؼور، ربعی، زیس بٔ هبیإ، ابوذر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َّ َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ َسُِٔعُت رٔبِٔعیًّا أَِخبََرَْا  ُِٓؼوٕر َقا ََ  ِٔ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ی َقا

ٍَ ثَََل  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٔلَی أَبٔی َذٓرٕ َع َٕ َرَؾَعطُ إ ٔٔ َهبَِیا ِٔ َزیِسٔ بِ ُث َع َّ یَُحسِّ ِِ اہللُ َعز ُض ثَْة یُحٔبُّ

َّ َو  ٌْ أَتَی َقِو ُج ٌَّ ََفَ َّ َوَج ِِ اہللُ َعز ُض َٔ یُحٔبُّ ا ائَِّذی ََّ ٌَّ أَ ِِ اہللُ َعزَّ َوَج ُض ـُ ٌَّ َوثَََلثَْة َیِبُػ َّ َج ِِ بٔاہللٔ َعز ا َؾَشأََيُض

ٌْ بٔأَعِ  ًََّؿطُ َرُج َُٓعوُظ َؾَتَد َُ ِِ َؾ َُٓض َُٓط َوبَِي ابَٕة بَِي ِِ بَُٔقَ ِِ َيِشأَِيُض ٌَّ َوَي ُِ َوَج ًَ ا ََّل َيِع ِِ َؾأَِعَلاُظ رٔسًّ ٔ َكابٔض

ُّ أَحَ  ِو َّٓ َٕ اي َّی إَٔذا کَا ِِ َحً َتُض ًَ ّْ َساُروا َيِی ٌَّ َوائَِّذی أَِعَلاُظ َوَقِو ٍُ بَٔعٔليَّتٔطٔ إَّٔلَّ اہللُ َعزَّ َوَج ا ُيِعَس َُّ َٔ  ِِ ٔ بَّ إَٔيِیض

ًَّكُ 
َُ َّ یََت ِِ َؾَكا ٌَ بٔطٔ َْزَيُوا َؾَوَؿُعوا ُرُؤَسُض وا َؾأَِقَب َُ ٔ ُكوا اِيَعُسوَّ َؾُضز ًَ یَّٕة َؾ َٕ فٔی رَسٔ ٌْ کَا ىٔی َویَِتًُو آَیاتٔی َوَرُج

ِیُذ ا ٌَّ ايظَّ ِِ اہللُ َعزَّ َوَج ُض ـُ َٔ َیِبُػ ََلثَُة ائَِّذی ٌَ أَِو َيِؿَتَح اہللُ َيُط َوايثَّ َّی يُِكَت ٔ َحً يزَّانٔی َواِيَؿكٔیرُ بَٔؼِسرٔظ

ٍُ َوا ُُِدَتا ُّ اِي ًُو  ِيَػىٔیُّ ايوَّ

، وصنمر، ریعب، زدی نب ایبظؿ، اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب ینثم، دمحم، ش

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت وصخشں وک دخافدن دقفس اچاتہ ےہ )ینعی دخافدن اعتیل وک نیت آدیم دنسپ ںیہ( 

ں ےس د ینم راتھک ےہ افر نج وک دخافدن دقفس دنسپ رفامات ےہ فہ ہی ںیہ اکی وت فہ افر دخافدن دقفس نیت آدویم

صخش وج ہک ولوگں ےک اپس ےچنہپ افر دخافدن دقفس ےک انؾ رپ اؿ ےس وساؽ رکے افر فہ صخش اؿ ولوگں ےس یسک 

وگں ںیم ےس اکی آدیم مسق یک رہتش داری ںیہن راتھک اھت نکیل ولوگں ےن اس وک ھچک )دصہق( ںیہن دای۔ رھپ اؿ ول

اخومیش ےس ااھٹ افر ولوگں وک اس ےن ےھچیپ وھچ ڑ دای افر اخومیش ےس امےنگن فاےل وک ھچک دصہق دے آای۔ سج اک ہک 

دفرسے وک ملع ہن وہاکس نکیل دخافدن دقفس وک اس اک ملع اھت ای اس صخش وک اس اک ملع اھت ہک سج ےن فہ دصہق دای اھت۔ 

فر سج فتق اؿ وک امتؾ زیچفں ےس زایدہ دمعہ زیچ دنین اؿ وک رتہب ولعمؾ وہیئ وت فہ ولگ دنچ ولگ وپری رات ےلچ ا

اس وساری ےس ارت رک وس ےئگ وت اؿ ںیم ےس اکی آدیم ااھٹ افر ریمے اسےنم فہ آدیم زارف اطقر رفےن اگل افر آایت 

 گنج یک ونتب آیئ وت امتؾ ےک رقآین ڑپےنھ اگل۔ اکی فہ آدیم وج رکشل ےک اکی ڑکٹے ںیم اھت سج فتق دنمش ےس

امتؾ ولگ اھبگ ڑھکے وہےئ نکیل فہ صخش ےنیس اسےنم یک اجبن رک ےک آای اہیں کت ہک فہ امرا ایگ ینعی لتق وہایگ 

ای دخافدن دقفس ےن اس صخش وک حتف بیصن رفامیئ۔ فہ نیت آدیم ہک نج ےس ہک دخافدن دقفس وک د ینم ےہ فہ 

دباکر صخش )ینعی ڑباھےپ ںیم زاناکری ںیم التبم وہےن فاال( افر دفرسے گنت دتس دنمرہج ذلی ںیہ اکی وت وب ڑاھ 



 

 

 ةکت رکےن فاال افر رسیتے دفتل دنم ملظ رکےن فاال۔

، وصنمر، ریعب، زدی نب ایبظؿ، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب ینثم، دمحم، ش

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

  

 نیکسم سک وک اہک اجات ےہ؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیکسم سک وک اہک اجات ےہ؟

     482    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، رشیَ، علاء بٔ يشار، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی صَُریَِرةَ أَِخبَرَ  ٔٔ َيَشإر َع ِٔ َعَلأئ بِ َْ َع ی َٓا رَشٔ َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ ٍَ أََِْبأََْا إِٔس ٕ َقا ُٔ حُِحر َّٕ َْا َعلٔیُّ بِ  أَ

 ٕٔ رََتا ُِ َرةُ َوايتَّ ُِ ُظ ايتَّ ٍَ َيِیَص اِئُِشٔهیُن ائَِّذی َترُزُّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُة  َرُسو َُ ِك ًُّ َواي

َّٓاَض إِٔيَحاّؾا َٕ اي ِِ ََّل َيِشأَيُو ِٕ ٔطئُِت ٔ ُؤا إ ـُ اَِقَ َُُتَعؿِّ َّٕ اِئُِشٔهیَن اِي ٔ ٕٔ إ َتا َُ ِك ًُّ  َواي

یلع نب رجح، اامسلیع، رشکی، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

صخش ںیہن ےہ وج ہک اکی ہمقل دفےمقل اکی وجھکر ای دف وجھکر ولوگں ےس امےگن ہکلب  فآہل فملس ےن رفامای نیکسم فہ

)درا ل( نیکسم وت فہ ےہ وج ہک ولوگں ےس کیھب ںیہن اماتگن ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م آتی ڑپوھ ینعی فہ ولوگں ےس 

 ٹپل رک ںیہن امےتگن۔

 ریہ ریض اہلل ہنعیلع نب رجح، اامسلیع، رشکی، اطعء نب اسیر، اوبرہ :  رافی

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

  



 

 

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیکسم سک وک اہک اجات ےہ؟

     483    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ْعد، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہقتيبہ، َايَ، ابو زْاز، ا :  راوی

َّی ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٔ َع َاز ِٔ أَبٔی ايزِّْ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ َِ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

َّٓأض  أف ائَِّذی َیُلوُف َعلَی اي وَّ ٍَ َيِیَص اِئُِشٔهیُن بَٔضَِذا ايلَّ رَةُ  َقا ُِ ٕٔ َوايتَّ َتا َُ ِك ًُّ ُة َواي َُ ِك ًُّ ُظ اي َترُزُّ

 ًَ َم َع ُٔ َيطُ َؾيَُتَؼسَّ ا اِئُِشٔهیُن َقايُوا ائَِّذی ََّل َیحُٔس غٔىّی ُيِػٓٔیطٔ َوََّل ُيِؿَل َُ ٕٔ َقايُوا َؾ رََتا ُِ ُّ َوايتَّ ِیطٔ َوََّل َيُكو

َّٓاَض  ٍَ اي
َ  َؾَیِشأ

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ہبیتق، امکل، اوب زاند، ارعج، اوبرہریہ 

رفامای فہ آدیم نیکسم ںیہن ےہ وج ہک دفےمقل اکی دف وجھکرںی ولوگں ےس وساؽ رکےن ےک فاےطس وھگاتم رھپات ےہ۔ 

 ہیلع فآہل فملس ولوگں ےن رعض ایک رھپ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیکسم وکؿ صخش ےہ؟ آپ یلص اہلل

ےن رفامای سج صخش ےک اپس اس دقر امؽ ںیہن ہک اس ےک فاےطس اکیف وہ افر ہن یہ ولوگں وک اس یک احتل اک ملع وہ 

 ہک ولگ اس وک دصےق ریخات رکںی افر ہن فہ وخدیہ ولوگں ےس وساؽ رکات وہ۔

 ہبیتق، امکل، اوب زاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیکسم سک وک اہک اجات ےہ؟

     484    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہ رضی اہلل عٓہنِص بٔ علی، عبساَّلعلی، َعُر، زہری، ابوسًُہ، ابوہریر :  راوی

 ًَ ِٔ أَبٔی َس ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِبُس اِْلَِعلَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا ِٔ أَبٔی صَُریِرََة أَِخبََرَْا َنِِصُ بِ َة َع َُ

ٍَ َيِیَص اِئُِشٔهیُن ايَِّذٔ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َرةُ أَ ُِ ٕٔ َوايتَّ ًََتا ِ ًَُة َواِْلُک ِ ُظ اِْلُک ی َترُزُّ

َّٓاُض َحاَجتَ  ُِ اي ًَ ٍَ ائَِّذی ََّل َیحُٔس غٔىّی َوََّل َيِع ٍَ اہللٔ َقا ا اِئُِشٔهیُن یَا َرُسو َُ ٕٔ َقايُوا َؾ رََتا ُِ طُ َوايتَّ

ًَِیطٔ  َم َع  َؾيَُتَؼسَّ

ریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رصن نب یلع، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہ

فآہل فملس ےن رفامای نیکسم فہ صخش ںیہن ےہ وج ہک اکی ہمقل دفہمقل اکی وجھکر دف وجھکر ےک فاےطس ولوگں ےس وساؽ 

ےک  رکات رھپات وہ۔ ولوگں ےن درایتف ایک ہک نیکسم وکؿ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش

 اپس ہن وت امؽ وہ افر ہن یہ اس یک )امیل( احتل ےس ولگ فافق وہں ہک اس وک دصہق ریخات دںی۔

 رصن نب یلع، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیکسم سک وک اہک اجات ےہ؟

     485    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، سعیس بٔ ابوسعیس، عبسايرحُٔ بٔ َحیس، اّ َحیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َسٔعیٔس بِ  ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ِّّ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ُ تٔطٔ أ ِٔ َجسَّ ٔٔ بَُحِیٕس َع ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح ٔٔ أَبٔی َسٔعیٕس َع

 َّ ٍٔ اہللٔ َػل ََّضا َقاَيِت ئَرُسو َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِٔ بَاَيَعِت َرُسو َُّ َٔ ًَِیطٔ بَُحِیٕس َوکَاَِْت  ی اہللُ َع

َّٕ اِئُِشٔهیَن َيَیكُ  ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيَضا َرُسو ا أَٔجُس َيطُ َطِیّئا أُِعٔلیطٔ إٔیَّاُظ َؾَكا َُ ُّ َعلَی بَابٔی َؾ و



 

 

ّقا َؾاِزَؾٔعیطٔ إَٔيِیطٔ  َِّحَ َُ ًِّؿا  ٔ َٓطُ إٔیَّاُظ إَّٔلَّ ه ِِ َتحٔٔسی َطِیّئا ُتِعٔلي ِٕ َي ٔ َِ إ ًَّ  َوَس

نمح نب دیجم، اؾ دیجم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہنجں ےن روسؽ رکمی ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، دبعارل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک یھت اؿ ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 نیکسم صخش درفزہ رپ دختم ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! )ایک ااسی یھب اافتؼ وہات ےہ ہک( وکیئ

ڑھکا وہ افر ریمے اپس اس وک دصہق رکےن ےک فاےطس ھچک وموجد ہن وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

رفامای ارگ م وک ےلج وہےئ رھک ےک العفہ اس وک دےنی ےک فاےطس وکیئ یئش بیصن ہن وہ وت م اس وک فیہ )وکیئ ومعمیل( یئش 

 دے دف۔

 ، دیعس نب اوبدیعس، دبعارلنمح نب دیجم، اؾ دیجم ریض اہلل ہنعہبیتق، ثیل :  رافی

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

  

 ربکتم ریقف ےس قلعتم ااحدثی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربکتم ریقف ےس قلعتم ااحدثی

     486    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، یحٌی، ابٔ عحَلٕ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أَب ُث َع ٍَ َسُِٔعُت أَبٔی یَُحسِّ َٕ َقا ٔٔ َعِحََل ِٔ ابِ َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ی صَُریَِرَة َقا

ٍَ َرُسو ِیُذ َقا ةٔ ايظَّ ََ َّ اِيكَٔیا ٌَّ یَِو ِِ اہللُ َعزَّ َوَج ُض ُُ ًِّ َ َِ ثَََلثَْة ََّل یُک ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌُ ٍُ اہللٔ َػل ٔ َّانٔی َواِيَعائ ايز

اُب  ُّ اِلَهِذَّ ا ََ ٔ زِصُوُّ َواِْل َُ  اِي

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ینثم، ییحی، انب الجعؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضح



 

 

( وب ڑاھ زاناکر 4ےن اراشد رفامای نیت آدیم اےسی ںیہ ہک دخافدن دقفس ایقتم ےک رفز اؿ ےس الکؾ ہن رفامںیئ ےگ )

 (( وھجٹ وبےنل فاال ابداشہ )ای احمک6( رغمفر ریقف )5)

 دمحم نب ینثم، ییحی، انب الجعؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ربکتم ریقف ےس قلعتم ااحدثی

     487    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 س َكبری، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہابو زاؤز، عارّ، حُاز، عبیساہلل بٔ عُر، سعی :  راوی

َر عَ  َُ ُٔ عُ َٓا عُبَِیُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ اْز َقا َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا َٓا َعارٔ َ ث ٍَ َحسَّ ِكبُرٔیِّ أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا َُ ِٔ َسٔعیٕس اِي

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ُف َع اُع اِيَحَلَّ ٌَّ اِيبَیَّ ِِ اہللُ َعزَّ َوَج ُض ـُ ٍَ أَِرَبَعْة َیِبُػ َِ َقا

 ُ ُّ اِيَحائٔر ا ََ ٔ ِیُذ ايزَّانٔی َواِْل ٍُ َوايظَّ ُُِدَتا  َواِيَؿكٔیرُ اِي

اوب داؤد، اعرؾ، امحد، دیبع اہلل نب رمع، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

( مسق 4یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اچر آدیم اےسی ںیہ ہک نج ےس دخافدن دقفس رفنت رفامےت ںیہ )

 ( ملظ رکےن فاال احمک ف ابداشہ۔7( وب ڑاھ دب اکر )6( ربکتم ریقف )5اھک رک اسامؿ ف اایشء ےنچیب فاال )

 ی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوب داؤد، اعرؾ، امحد، دیبعاہلل نب رمع، دیعس ربقم :  رافی

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

  

 ویبہ وخانیت ےک فاےطس تنحم رکےن فاےل صخش یک تلیضف ےک قلعتم



 

 

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ویبہ وخانیت ےک فاےطس تنحم رکےن فاےل صخش یک تلیضف ےک قلعتم

     488    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، عبساہلل بٔ َشًُة، َايَ، ثور بٔ زیس ايسیلی، ابوغیث، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  َة َقا َُ ًَ ِش ََ  ُٔ َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ یِلٔیِّ أَِخبََرَْا َع ٔٔ َزیِٕس ايسِّ ِٔ ثَِورٔ بِ َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث

 َ اعٔی َعلَی اِْل َِ ايشَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ أَبٔی اِيَػِیٔث َع ًَةٔ َع ََ ِر

 ٌَّ َّ َوَج ٌٔ اہللٔ َعز َُُحاصٔٔس فٔی َسبٔی  َواِئُِشٔهیٔن کَاِي

، امکل، وثر نب زدی ادلیلی، اوب،ثی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب

 

مة
شل
م

 وصنمر، دبعاہلل نب 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویبہ وخانیت افر اسمنیک ےک فاےطس تنحم تقشم رکےن فاےل صخش 

  ںیم اہجد رکےن فاےل یک رطح ےہ۔یک افر اؿ یک رگناین افر افحتظ رکےن فاےل صخش یک اثمؽ راہ ایہل

، امکل، وثر نب زدی ادلیلی، اوب،ثی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

مة
شل
م

 رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب 

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

  

 دای اجات اھت نج ولوگں وک اتفیل بلق ےک فاےطس امؽ دفتل

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نج ولوگں وک اتفیل بلق ےک فاےطس امؽ دفتل دای اجات اھت

     489    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ابو احوؾ، سعیس بٔ َْسوم، عبسايرحُٔ بٔ ابو نعِ، ابو سعیس خسری :  راوی



 

 

 َّٓ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َص ِٕ َع ٔٔ أَبٔی نُِع ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح وٕم َع ِْسُ ََ  ٔٔ ِٔ َسٔعیسٔ بِ ِٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ ازُ بِ

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٔٔ بُِٔذَصِيَبٕة بٔتُرِبَتَٔضا إ َُ ٍَ َبَعَث َعلٔیٌّ َوصَُو بٔاِيَی ًَیِ َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقا َِ َع ًَّ طٔ َوَس

َِٓولٔیِّ  ٔٔ َحابٕٔص اِيَح ٔع بِ َِ بَیَِن أَِرَبَعٔة َنرَفٕ اِْلََِقَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َضا َرُسو َُ ٔٔ َؾَكَش ََٓة بِ  َوعَُيِي

ٕب َوَزیِسٕ  َِّ أََحسٔ بَىٔی لِٔکَ ُ َٔرٔیِّ ث ٔٔ عََُلثََة اِيَعا َة بِ َُ ًَِك َبِت  بَِسٕر اِيَؿزَارٔیِّ َوَع ـٔ َٕ َؾَػ َِّ أََحٔس بَىٔی َِْبَضا ُ ائٔیِّ ث ايلَّ

ًُِت  ا َؾَع َُ َّ ٍَ إْٔ َٓا َقا َٓازٔیَس َِْحٕس َوَتَسعُ یِٕع َؾَكايُوا ُتِعٔلی َػ َٓازٔیُس َُقَ ی َػ رَّّة أرُِخَ ََ  ٍَ یِْع َوَقا ََ َُقَ ٔ َذي

َٓتَ  ُف اِيَوِج َِشٔ َُ ًِِّحَیةٔ  ٌْ َنثُّ اي ِِ َؾَحاَئ َرُج َؿُض ِحًُوُم ايرَّأِٔض ْٔلََتأَيَّ ََ َٓیِٔن َْاتُٔئ اِيَحبٔیٔن  یِٔن َغائٔرُ اِيَعِي

 َ ٌٔ اِْل ُٓىٔی َعلَی أَصِ ََ
ِ ِٕ َعَؼِيُتُط أََیأ ٔ ٌَّ إ ِٔ یُٔلیُع اہللَ َعزَّ َوَج َُ ٍَ َؾ ُس َقا َُّ َح َُ ٍَ اتَّٔل اہللَ یَا  ُٓونٔی َؾَكا ََ

ِ ِرٔق َوََّل َتأ

 َٕ ٌُ َؾاِسَتأَِذ َِّ أَِزبََر ايرَُّج ُ َّی  ث ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ُٔ اِيَوئیٔس َؾَكا َُّط َخائُس بِ َٕ أَْ ٔ فٔی َقِتًٔطٔ یَرَِو ِٔ اِيَكِوّ َٔ  ٌْ َرُج

َٕ أَ  ِِ َيِكُتًُو َٓأجَرصُ َٕ ََّل یَُحاؤُز َح آ َٕ اِيُُقِ ُؤ ا َيُِقَ َّ ٔئ صََِذا َقِو ـٔ ِٔ ٔؿئِ َٔ  َّٕ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌَ اِْلِٔسََلّٔ اہللُ َع صِ

َ َویَ  ِِ َْل ِٔ أَِزَرِنُتُض ٔ ٔة َيئ َٔیَّ ِٔ ايرَّ َٔ  ُِ ِض رُُم ايشَّ ُِ ا یَ َُ ٔ َن ِٔ اِْلِٔسََلّ َٔ  َٕ رُُقو ُِ ٕٔ یَ ٌَ اِْلَِوثَا َٕ أَصِ ِِ َسعُو ُض َّٓ ًَ ِقُت

 ٕ ٌَ َعاز  َقِت

انہد نب رسی، اوب اوحص، دیعس نب رسمفؼ، دبعارلنمح نب اوب معن، اوب دیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع 

اہلل ہنع افر ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وسےن اک اکی ڑکٹا اجیھب وج ہک یٹم ںیم اشلم  ریض

( 4وہ اکچ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اچر آدویمں ےک درنایؿ میسقت رفامای فہ اچر آدیم ہی ںیہ )

العب  اعرمی۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ( ہمقلع نب6( ہینیع نب دبر)5رضحت ارقع نب احسب )

ےن ہلیبق ینب الکب ےک اکی صخش وک دای رھپ رضحت زدی اطؿ وک افر رھپ ہلیبق ینب ایبنؿ ےک آدیم وک اس رپ رقشی 

انراض وہےئگ افر اؿ وک ہصغ آایگ افر ےنہک ےگل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولگ دجن ےک رسداراؿ وک وت 

( دےتی ںیہ افر مہ ولوگں وک رظن ادناز رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن )دصہق

اس فاےطس اؿ وک دای ےہ ہک ہی ولگ اتزہ اتزہ املسمؿ وہےئ ںیہ اس ےئل اؿ ےک ولقب وک االسؾ یک اجبن وتمہج 

یک ڈا ڑیھ ینھگ افر اس ےک راسخر ارھبے  رکےن ےک فاےطس ںیم ےن ہی ایک۔ ایس دفراؿ اکی آدیم احرض وہا سج

وہےئ ےھت افر اس یک آںیھکن ادنر وک دیسنھ وہیئ ںیھت افر اس یک اشیپین دنلب افر اس اک رس اٹھگ وہا اھت افر رعض 

رکےن اگل۔ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس م دخا ےس ڈرف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیم یھب 



 

 

دقفس یک انرفامین رکےن گل اجؤں وت فہ وکؿ صخش ےہ وج ہک دخافدندقفس یک رفامں ربداری رکے اگ افر دخافدن 

ایک فہ ریمے افرپ ا نی رقمر رکات ےہ افر م ولگ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اقلب رھبفہس ایخؽ ںیہن رکےت رھپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت امیگن۔ ولوگں فہ آدیم رتصخ وہایگ افر اکی صخش ےن اس وک امر ڈاےنل یک آپ 

اک ایخؽ ےہ ہک فہ رضحت اخدل نب فدیل ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس صخش یک لسن ےس 

اس رطح ےک ولگ ادیا وہں ےگ وج ہک رقآؿ رکمی ڑپںیھ ےگ نکیل رقآؿ رکمی اؿ ےک قلح ےس ےچین ہن ارتے 

می اک اؿ رپ ادین ٰ اس ا ر ہن وہاگ( فہ ولگ دنی االسؾ ےس اس رطہقی ےس لکن اجںیئ ےگ سج رطہقی اگ )ینعی رقآؿ رک

ےس ہک ریت امکؿ ےس لکن اجات ےہ۔ ارگ اؿ وک ںیم ےن اپ ایل وت ںیم اؿ وک وقؾ اعد یک رطح ےس لتق رک ڈاولں اگ۔ 

 ()فاحض رےہ ہک ذموکرہ ولوگں ےس رماد اخریج ولگ ںیہ

  رسی، اوب اوحص، دیعس نب رسمفؼ، دبعارلنمح نب اوب معن، اوب دیعس دخریانہد نب :  رافی

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

  

 ارگ وکیئ صخش یسک ےک رقض اک ذہم دار وہ وت اس ےک ےئل اس رقض ےئلیک وساؽ رکان درتس ےہ

  ااحدثیزوکة ےس ہقلعتم :   ابب

 ارگ وکیئ صخش یسک ےک رقض اک ذہم دار وہ وت اس ےک ےئل اس رقض ےئلیک وساؽ رکان درتس ےہ

     490    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، ہاروٕ بٔ رئاب، نٓاْة بٔ نعیِ، علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، ایوب،  :  راوی

 نٓاْة بٔ نعیِ، قبیؼة بٔ َدارم رضی اہلل عٓہ ہاروٕ،

ُٔ نَُع  َٓاَُْة بِ ٔ ثَىٔی ن ٍَ َحسَّ ٔٔ رٔئَإب َقا َٕ بِ ِٔ َصاُرو ٕ َع از َُّ ِٔ َح بٓٔیٕ َع ٔٔ َْعَ ُٔ َحبٔیٔب بِ ِٕ ح و أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ ِی

 ٌُ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ِؿُى َيطُ َقا ًَّ ٕ َواي ُٔ حُِحر ِٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ِٕ َع ٔٔ نَُعِی َٓاََْة بِ ٔ ِٔ ن َٕ َع ِٔ َصاُرو ِٔ أَیُّوَب َع َع

َِ َؾَشأَِيُتُط ؾٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل اَيّة َؾأََتِیُت اي َُ ًُِت َح َُّ ٍَ َتَح َدارٕٔم َقا َُ  ٔٔ َّٕ َقبٔیَؼَة بِ ٔ ٍَ إ َضا َؾَكا



 

 

 ٌٕ ٌُّ إَّٔلَّ ئَثََلثَٕة َرُج ِشأََيَة ََّل َتٔح َُ ََ  اِي ٔش ُِ َِّ یُ ُ یََضا ث َّی یَُؤزِّ ٍَ ؾٔیَضا َحً
َ اَيٕة بَیَِن َقِوّٕ َؾَشأ َُ ٌَ بَٔح َُّ  َتَح

 نب میعن، 

 

ة

 

 نب میعن، یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، اہرفؿ، انکب

 

ة

 

 ب، انکب

ہ

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اہرفؿ نب رئ

 نب اخمرؼ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ ذہم اکی

 

 صة
 ی
 رقض ایل وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل قت

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ںیم احرض وہ رک وساؽ )ھچک اماگن( ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رصػ 

نیت وصخشں ےک فاےطس وساؽ رکان )امانگن( اجزئ ےہ۔ اؿ ںیم ےس اکی وت فہ صخش ےہ سج ےن یسک وقؾ یک ذہم داری 

رکےن یک امضتن یل( افر اس وک ادا رکےن ےک فاےطس اس ےن ولوگں ےس وساؽ ایک رھپ سج فتق  )ینعی رقہض ادا

 رقہض ادا وہ ایگ وت اس ےن وساؽ رکان یھب وھچ ڑ دای۔

  :  رافی

 

ة

 

 نب میعن، یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، اہرفؿ، انکب

 

ة

 

 ب، انکب

ہ

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اہرفؿ نب رئ

 نب اخم

 

 صة
 ی
 رؼ ریض اہلل ہنعنب میعن، قت

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ صخش یسک ےک رقض اک ذہم دار وہ وت اس ےک ےئل اس رقض ےئلیک وساؽ رکان درتس ےہ
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َحُس بٔ نرض بٔ َشاور، حُاز، ہاروٕ بٔ رئاب، نٓاْة بٔ نعیِ، قبیؼة بٔ َدارم رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 َٓ ٔ ثَىٔی ن ٍَ َحسَّ ٔٔ رٔئَإب َقا َٕ بِ ِٔ َصاُرو اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َشاؤٕر َقا َُ  ٔٔ َّٓرِضٔ بِ ُٔ اي ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  اَُْة بِ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل اَيّة َؾأََتِیُت َرُسو َُ ًُِت َح َُّ ٍَ َتَح َدارٕٔم َقا َُ  ٔٔ ِٔ َقبٔیَؼَة بِ ِٕ َع َِ أَِسأَيُطُ نَُعِی

ٍُ اہللٔ  ٍَ َرُسو َِّ َقا ُ ٍَ ث ََ َقا َر َي َُ ِ َٓأ َسَقُة َؾ َٓا ايؼَّ َّی َتأِتَٔي ِِ یَا َقبٔیَؼُة َحً ٔ ٍَ أَق َِ ؾٔیَضا َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

ِشأََيةُ  َُ ًَِّت َيطُ اِي اَيّة َؾَح َُ ٌَ َح َُّ ٌٕ َتَح ٌُّ إَّٔلَّ ْٔلََحٔس ثَََلثَٕة َرُج َسَقَة ََّل َتحٔ َّٕ ايؼَّ ٔ ا  َیا َقبٔیَؼُة إ َّ َّی ُئؼیَب قَٔوا َحً



 

 

ٌٕ أََػابَِتُط َجائَٔحْة َؾا ِٔ َعِیٕع َوَرُج َٔ ِٔ َعِیٕع أَِو ٔسَساّزا  َّی َٔ ِشأََيُة َحً َُ ًَِّت َيُط اِي اَيطُ َؾَح ََ ِجَتاَحِت 

َٔطٔ َقِس أََػا ِٔ َقِو َٔ ِٔ َذؤی اِيحَٔحا  َٔ َّی َيِظَضَس ثَََلثَْة  ٌٕ أََػابَِتُط َؾاَقْة َحً ََ َوَرُج ٔش ُِ َِّ یُ ُ بَِت ُئؼيَبَضا ث

 َٔ ا  َّ َّی ُئؼیَب قَٔوا ِشأََيُة َحً َُ ًَِّت َيطُ اِي ِٔ ُؾََلّْا َؾاَقْة َؾَح َٔ ا ٔسَوی َصَِذا  َُ ِٔ َعِیٕع َؾ َٔ ِٔ َعِیٕع أَِو ٔسَساّزا 

ِشأََيةٔ یَا َقبٔیَؼُة ُسِحْت یَأِکًَُُضا َػاحٔبَُضا ُسِحّتا َُ  اِي

 نب اخمرؼ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 

 صة
 ی
 نب میعن، قت

 

ة

 

 ب، انکب

ہ

دمحم نب رضن نب اسمفر، امحد، اہرفؿ نب رئ

تن( وبقؽ یک وت ںیم اکی دؿ ھچک امےنگن ےک فاےطس دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل ےن اکی رقہض یک ذہم داری )امض

فملس ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ہصیبق! م رہھٹ اجؤ اہیں کت ہک مہ ولوگں ےک اپس 

ت نیت مسق ےک ولوگں ںیم ےس ھچک دصہق ریخات آاجےئ افر مہ فہ م وک دےنی اک مکح دںی۔ رھپ رفامای دصہق ریخا

اکی مسق ےک ولوگں ےک فاےطس اجزئ ےہ اکی وت اس آدیم ےک فاےطس دصہق انیل اجزئ ےہ ہک سج ےن ہک رقہض ادا 

رکےن یک ذہم داری یل وت اس آدیم ےک فاےطس وساؽ رکان درتس ےہ اہیں کت ہک اس یک رضفرت یک لیمکت وہ 

آیئ افر اس اک امؽ ف اابسب ربابد رکدای ایگ وت اس ےک فاےطس یھب اجےئ۔ دفرسے فہ آدیم ہک سج رپ وکیئ تبیصم 

وساؽ رکان درتس ےہ اہیں کت ہک اس یک تبیصم دفر وہاجےئ افر رسیتے فہ آدیم وج ہک رقف فافہق ںیم التبم وہ 

 افر اس ےک ابرے ںیم نیت لقع دنم ولگ اس ابت یک اہشدت دںی ہک ہی صخش افہق یشک اک اکشر وہایگ ےہ وت اس

ےک فاےطس یھب وساؽ رکان درتس ےہ اہیں کت ہک اس آدیم اک زگر افاقت وہ افر اس یک رضفرت یک لیمکت وہ 

اجےئ۔ اے ہصیبق! اؿ نیت مسق ےک ولوگں ےک العفہ وج وکیئ دفرسا آدیم وساؽ )کیھب اماتگن( ےہ وت فہ صخش 

 )درا ل( رحاؾ وخری رکات ےہ۔

 نب اخمرؼ ریض اہلل ہنعدمحم نب رضن نب اسمفر، امحد، اہ :  رافی

 

 صة
 ی
 نب میعن، قت

 

ة

 

 ب، انکب

ہ

 رفؿ نب رئ

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

  

 میتی وک دصہق ریخات دانی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 میتی وک دصہق ریخات دانی
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زیاز بٔ ایوب، اسُاعیٌ ابٔ عًیة، ہظاّ، یحٌی بٔ ابونثیر، ہَلٍ، علاء بٔ يشار، ابوسعیس  :  راوی

 خسری رضی اہلل عٓہ

 َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا ٍَ أَِخبََرنٔی صَٔظا َة َقا ًَیَّ ُٔ عُ ٌُ ابِ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ُٔ أَبٔی أَِخبََرنٔی زٔیَازُ بِ ىٔی یَِحٌَی بِ

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ًََص َرُسو ٍَ َج ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقا ٔٔ َيَشإر َع ِٔ َعَلأئ بِ ٍْ َع ثَىٔی صََٔل ٍَ َحسَّ ٕ َقا ی َنثٔیر

 ِٔ َٔ  ِِ ًَِیهُ ا أََخاُف َع َُ َّ ٍَ إْٔ َٓا َحِوَيطُ َؾَكا ًَِش ٔ َوَج ِٓبَر َِ َعلَی اِئُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ َزصِرَةٕ  اہللُ َع َٔ  ِِ ا ُيِؿَتُح َلهُ ََ َبِعٔسی 

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ُِٓط َرُسو ِّ َؾَشَهَت َع ِتٔی اِيَدیِرُ بٔايَشَّ ٌْ أََو َیأ ٍَ َرُج ََٓتَضا َؾَكا َِْیا َوزٔی َ ايسُّ َْ َِ َوَذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َّی اہللُ ٍَ اہللٔ َػل ُِ َرُسو ًِّ َ ََ تُک ُ ا َطأِْ ََ ٌَ َيُط  ًَِیطٔ  َؾكٔی ٍُ َع ِٓزَ ُ َُّط ی َٓا أَْ ٍَ َوَرأَیِ ََ َقا ُُ ًِّ َ َِ َوََّل یُک ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ِٓبُٔت  ا یُ َُّ َٔ  َّٕ ٔ ِّ َوإ ِتٔی اِيَدیِرُ بٔايَشَّ َُّط ََّل یَأ ٌُ إْٔ ٔ ائ ٍَ أََطاصْٔس ايشَّ اَئ َوَقا ـَ َشُح ايرَُّح ُِ ٌُ أَِو  َؾأََؾاَم َی ايرَّبٔیُع َيِكُت

ًَةُ  ٔ ُِّ إَّٔلَّ آک ٔ َِّ بَاَيِت  یًُ ُ ًََلِت ث ٔص َؾَث ُِ
ًَِت َعیَِن ايظَّ َتاَصا اِسَتِكَب ِت َخأِصَ َتسَّ َِ َّی إَٔذا ا ًَِت َحً َ ََّضا أَک اِيَدرٔضٔ َؾإْٔ

َِ َوايِ  ِٓطُ اِيَيتٔی َٔ ِٕ أَِعَلی  ٔ ِٔ صَُو إ ٔ ُُِشً َِ َػاحُٔب اِي َوْة َونِٔع ًِ ْة حُ ٍَ َخرٔضَ ا َُ َّٕ َصَِذا اِي ٔ َِّ َرَتَعِت َوإ ُ َٔ ُِٔشهٔ ث یَن َوابِ

َّ ا ًَِیطٔ َطضٔیّسا یَِو ُٕ َع ٌُ َوََّل َيِظَبُع َویَهُو ُ طٔ کَائَِّذی یَأِک ٔ َحكِّ َّٕ ائَِّذی َیأُِخُِذُظ بَٔػیِر ٔ ٌٔ َوإ بٔی ةٔ ايشَّ ََ  ِيكَٔیا

، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، الہؽ، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس 

 

زاید نب اویب، اامسلیع انب علی ة

اتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ افر مہ ولگ آپ یلص اہلل رف

ہیلع فآہل فملس ےک اچرفں رطػ ھٹیب ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم اےنپ دعب م ولوگں 

م ولوگں ےک فاےطس وھکؽ دی اجںیئ یگ۔ رھپ  ےک ابرے ںیم داین یک شیع ف رشعت افر رفقن ےس ڈرات وہں وج ہک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داین افر اس یک زبی ف زتنی ےک ابرے ںیم اراشد رفامای۔ اکی آدیم ےن دختم 

وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کین لمع ربایئ وک ےل آےئ اگ۔ ہی 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش وہےئگ اس صخش ےس ولگ ےنہک ےگل ایک فہج ےہ ہک م نس رک رضح

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ رکےت وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمتری وگتفگ اک 



 

 

فملس رپ فیح انزؽ وہیئ سج فتق فیح آےن وجاب ںیہن دےتی۔ رھپ مہ ولوگں ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اک ہلسلس وموقػ وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )مسج ابمرک( ےس ہنیسپ ابمرک کشخ رفامای افر اراشد 

رفامای ایگ فہ درایتف رکےن فاال صخش وموجد ےہ انیقی یکین ےس ربایئ ںیہن آیت۔ نکیل م ولگ دےتھکی وہ ہک وممس اہبر 

ںی اہ ی ںیہ فہ لتق یھب رکیت ںیہ ای لتق ےک رقبی رقبی رک دیتی ںیہ رگم ہی ہک سج فتق کت اجونر اھکات ںیم وج زیچ

ےہ وت فہ اس دقر دقمار ںیم اھکات ےہ اس یک وکھک وھپؽ اجیت ےہ رھپ فہ اجونر وسرج افر دوھپ یک رطػ اجات ےہ 

امؽ رس زبس افر اشداب ےہ املسمؿ یک دفتل اس یک افر فہ اشیپب افر وگرب رکات ےہ افر رھپ رچےن گل اجات ےہ ہی 

رتہبنی دفتل ےہ رشبہکیط فہ اس ںیم ےس میتی نیکسم افر اسمرف وک داتی وہ رھپ وکیئ اس وک انقح رکے فہ اس اسیج 

 ےہ وج ےک اھکات وت ےہ نکیل اس اک ٹیپ ںیہن رھبات افر فہ یہ امؽ ف دفتل ایقتم ےک رفز اس رپ اہشدت دںی ےگ۔

، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، الہؽ، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 زاید نب اویب، اامسلیع انب علی ة

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

  

 رہتش دارفں وک دصہق دانی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وک دصہق دانیرہتش دارفں 

     493    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، ابٔ عوٕ، حؿؼہ، اّ رائح، سًُإ بٔ عاَر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ َعوِ  َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلََعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِّّ ايرَّائٔٔح َع ُ ِٔ أ ِٔ َحِؿَؼَة َع ٕٕ َع

َسَقَة َعلَی اِئُِشٔهیٔن َػَسَقْة  َّٕ ايؼَّ ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٕ َع َٔر ٔٔ َعا َٕ بِ ا َُ ًِ َوَعلَی ذٔی َس

ًَْة  ٕٔ َػَسَقْة َؤػ ََٓتا ِ ِٔ اث ٔ  ايرَّح

، اؾ را ،،  نامؿ نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب وعؿ، ہصفح



 

 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیکسم وک دصہق ریخات دےنی رپ اکی ارج ےہ افر رہتش دار وک 

 دصہق دےنی رپ دف ارج ےتلم ںیہ اکی وت دصہق رکےن اک افر دفرسے ہلص ریمح اک۔

 االیلع، اخدل، انب وعؿ، ہصفح، اؾ را ،،  نامؿ نب اعرم ریض اہلل ہنعدمحم نب دبع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہتش دارفں وک دصہق دانی

     494    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

بَش بٔ خايس، غٓسر، طعبة، سًامیٕ، ابووائٌ، عُرو بٔ حارث، زیٓب، عبساہلل بٔ َشعوز كی  :  راوی

 اہًیہ َحترَہ حرضت زیٓب رضی اہلل عٓٗا

ِٔ عَ  ٌٕ َع ٔ ِٔ أَبٔی َوائ َٕ َع امِیَ ًَ ِٔ ُس ِٔ ُطِعَبَة َع َِٓسْر َع َٓا غُ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ِٔ أَِخبََرَْا بَِٔشُ بِ ٔٔ اِيَحارٔٔث َع رٔو بِ ُِ

َٔ َويَ  ِق َِّٓشأئ َتَؼسَّ َِ ئً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٔ َعِبسٔ اہللٔ َقاَيِت َقا َرأَة َِ ََٓب ا َّٔ َزیِ ِٔ حًُٔیِّهُ َٔ ِو 

ـَ َذأت اِيَیٔس َؾَكاَيِت َيُط أََيَشُعىٔی أَ  َٕ َعِبُس اہللٔ َخٔؿی ََ َوفٔی بَىٔی إَٔر لٔی یََتامَی َقاَيِت َوکَا ِٕ أََؿَع َػَسَقًٔی ؾٔی

 َّ َّٓٔيیَّ َػل َِ َقاَيِت َؾأََتِیُت اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ََ َرُسو ٔ ِٔ َذي ٍَ َعِبُس اہللٔ َسلٔی َع ًَِیطٔ َؾَكا ی اہللُ َع

ِٔ اِْلَِنَؼ  َٔ َرأَْة  َِ َِ َؾإَٔذا َعلَی بَابٔطٔ ا ًَّ ٍْ َوَس َٓا بََٔل َد إَٔيِي ُِٓط َؾََخَ ٍُ َع
َ ا أَِسأ َُّ ٍُ َع

َ َُٓب َتِشأ ٍُ َيَضا َزیِ ارٔ يَُكا

 َ ْ ِٔ ََ ََ َوََّل تُِدبٔرُِظ  ٔ ِٔ َذي ًُِط َع َِ َؾَش ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو َٓا َيطُ اَِْلًِٔل إ ًِ ٔلَی َؾُك ًََل إ ُٔ َؾاَِْل ِح

 َّ ٍٔ اہللٔ َػل َرأَةُ َعِبسٔ اہللٔ َرُسو َِ َُٓب ا ٍَ َزیِ ٍَ أَیُّ ايزَّیَأْٔب َقا َُٓب َقا ٍَ َزیِ ا َقا َُ ِٔ صُ ََ  ٍَ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  ی اہللُ َع

َسَقةٔ  ابَٔة َوأَِجرُ ايؼَّ ٕٔ أَِجرُ اِيَُقَ ا أَِجَرا َُ ِِ َيُض ٍَ َنَع َُٓب اِْلَِنَؼارٔیَُّة َقا  َوَزیِ

، امیلس

 

ی ة
ػ

 

ؿ، اوبفالئ، رمعف نب احرث، زبع ، دبعاہلل نب وعسمد یک اہیلہ رتحمہم رضحت رشب نب اخدل، دنغر، ش

ھا  رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخانیت ےس اراشد رفامای م ولگ دصہق 

 

عی

زبع  ریض اہلل 



 

 

ھا  رفامیت ںیہ )ریمے وشرہ( 

 

عی

دبعاہلل نب وعسمد تہب زایدہ دای رکف اچےہ اےنپ زویر یہ دصہق دف۔ زبع  ریض اہلل 

رغبی آدیم ےھت۔ ںیم ےن اؿ ےس رعض ایک ایک ہی ابت نکمم ےہ ہک ںیم اانپ دصہق ریخات آپ وک افر آپ ےک 

میتی وجیتھبں وک دے دای رکفں؟ اس رپ اوہنں ےن رفامای م ہی ہلئسم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف 

ھا  رفام

 

عی

یت ںیہ ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ وت اکی ااصنری رکف۔ زبع  ریض اہلل 

اخوتؿ ہک سج اک انؾ زبع  یہ اھت یہی مکح درایتف رکےن ےک فاےطس درفازہ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ڑھکی 

ت روسؽ رکمی یلص یھت۔ ایس دفراؿ رضحت البؽ یھب فاہں چنہپ ےئگ۔ وت مہ ےن اؿ ےس رعض ایک ہک اجؤ افر رضح

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس م ہی ہلئسم درایتف رکف۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم امہرا انؾ تم ذرک 

رکان۔ ہچنیم  رضحت البؽ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف 

ھا ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیسن زبع  رفامای وکؿ ےہ؟ اوہنں ےن رعض 

 

عی

ایک زبع  ریض اہلل 

ہلئسم درایتف رکریہ ںیہ؟ البؽ ےن رعض ایک اکی وت رضحت دبعاہلل نب وعسمد یک اہیلہ رتحمہم افر دفرسی ہلیبق 

مکح رفامای یج اہں اؿ  ااصنر یک اکی دفرسی اخوتؿ ہک نج اک انؾ یھب زبع  یہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اک )وشرہ وک( دے دانی درتس ےہ ہکلب اؿ وک دصہق رکےن اک وثاب یھب ےلم اگ افر ہلص ریمح رکےن اک یھب۔

، امیلسؿ، اوبفالئ، رمعف نب احرث، زبع ، دبعاہلل نب وعسمد یک اہیلہ رتحمہم  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

رشب نب اخدل، دنغر، ش

ھا 

 

عی

 رضحت زبع  ریض اہلل 

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

  

 وساؽ رکےن ےس قلعتم ااحدثی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وساؽ رکےن ےس قلعتم ااحدثی

     495    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، ابوعبیس، عبسايرحُٔ بٔ ازہر، ابوزاؤز، يعكوب بٔ ابراہیِ،  :  راوی



 

 

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٔٔ ٔطَضإب  ِٔ ابِ ِٔ َػائٕح َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا َيِعُكوُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّٕ أَبَا عُبَِیٕس  أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا أَ

 ٔٔ َُ ِولَی َعِبسٔ ايرَِّح ََ  َ َِ َْل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َُّط َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة َيُكو ٔٔ أَِزَصَر أَِخبََرُظ أَْ ِٕ بِ

َع  َٓ ُِ ٍَ َرُجَّل َؾُیِعٔلَیُط أَِو َی
َ ِٕ َيِشأ ِٔ أَ َٔ ٔ َؾَيبٔیَعَضا َخیِْر  َة َحَلٕب َعلَی َهِضرٔظ ََ ِ ِِ حُز َّ أََحُسُن ٔ  طُ َیِحَتز

اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبدیبع، دبعارلنمح نب ازرہ، اوبرہریہ ریض اہلل 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ م ولوگں ںیم ےس وکیئ 

رففتخ رکے وت ہی اس ےک یسک ےس وساؽ رکےن ےس ںیہک صخش ڑکلی اک اکی اٹھگ اینپ تشپ رپ رھک رک الےئ افر 

 زایدہ رتہب ےہ رھپ ہی نکمم ےہ ہک فہ صخش دصہق دے ای ااکنر رک دے۔

اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبدیبع، دبعارلنمح نب ازرہ، اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وساؽ رکےن ےس قلعتم ااحدثی

     496    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُزة بٔ عبساہلل، َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث بٔ سعس، عبیساہلل بٔ ابوجعرف، ح :  راوی

 عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ ٔٔ َسِعٕس َع ًَِّیٔث بِ ِٔ اي ِٔ ُطَعِیٕب َع ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَبٔی َجِعرَفٕ أَِخبََرَْا   بِ

ٍُ َسُِٔعُت َعبِ  َٔ َعِبسٔ اہللٔ َيُكو زََة بِ ُِ ٍَ َسُِٔعُت َح ٍُ َقا َر َيُكو َُ َٔ عُ ًَِیطٔ  َس اہللٔ بِ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َقا



 

 

 ِٕ ِٔ َيِح َٔ زَِعْة  َُ ةٔ َيِیَص فٔی َوِجضٔطٔ  ََ َّ اِيكَٔیا ِتَٔی َیِو َّی َیأ ٍُ َحً
َ ٌُ َيِشأ ٍُ ايرَُّج ا َیزَا ََ  َِ ًَّ  َوَس

وبرفعج، زمحة نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل نب دعس، دیبع اہلل نب ا

ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج آدیم ہشیمہ وساؽ رکات ےہ وت فہ صخش 

 ایقتم ےک رفز ایسی احتل ںیم احرض وہاگ ہک اس ےک رہچہ رپ ھچک یھب وگتش ہن وہاگ۔

نب دبعامکحل، بیعش، ثیل نب دعس، دیبعاہلل نب اوبرفعج، زمحة نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع  دمحم نب دبعاہلل :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وساؽ رکےن ےس قلعتم ااحدثی

     497    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

َحُس بٔ عثُإ بٔ ابوػؿوإ ثكفی، اَیة بٔ خايس، طعبة، بشلاّ بٔ َشًِ، عبساہلل بٔ  :  راوی

 خًیؿة، عائِذ بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َكفٔیُّ َقا َٕ ايثَّ ٔٔ أَبٔی َػِؿَوا َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ُة بِ یَّ ََ ُ أ

َّی اہللُ َّٓٔيیَّ َػل َّٕ َرُجَّل أَتَی اي رٕو أَ ُِ ٔٔ َع ِٔ َعائِٔٔذ بِ ٔٔ َخًٔیَؿَة َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٕ َع ٔ ِشً َُ  ٔٔ َّ بِ َِ بِٔشَلا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 َ ُط َعل ًَ ا َوَؿَع رِٔج َُّ ًَ َٕ َؾَشأََيُط َؾأَِعَلاُظ َؾ ُُو ًَ َِ َيِو َتِع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ةٔ اِيَبأب َقا ی أُِسهُؿَّ

ٔلَی أََحٕس َيِشأَيُُط َطِیّئا َشی أََحْس إ ََ ا  ََ ِشأََئة  َُ ا فٔی اِي ََ 

، اعذئ

 

ی فة
ل

 

، اطسبؾ نب ملسم، دبعاہلل نب خ

 

ی ة
ػ

 

 نب اخدل، ش

 

نب رمعف ریض اہلل  دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث، امی ة

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن ھچک وساؽ ایک 

)ینعی کیھب امیگن( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ھچک انعتئ رفام دای۔ رھپ سج فتق فہ صخش رتصخ 



 

 

ؤں راھک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ م ولگ ہی اجؿ ول وہےن اگل افر درفازہ یک وچٹھک رپ اس ےن اپ

ہک وساؽ رکان سک دقر ربی رحتک ےہ وت یھبک وکیئ صخش یسک ےس وساؽ رکےن ےک فاےطس ہن اجات )ینعی وکیئ کیھب ہن 

 (اماتگن

، اطسبؾ نب ملسم، دبع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 نب اخدل، ش

 

، اعذئ نب رمعف دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث، امی ة

 

ی فة
ل

 

اہلل نب خ

 ریض اہلل ہنع

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

  

 کین ولوگں ےس وساؽ رکان

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 کین ولوگں ےس وساؽ رکان

     498    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، جعرف بٔ ربیعة، بْک بٔ سوازة، َشًِ بٔ َدشی، ابٔ َفاسی، َفاسی رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ بِ ٔ ِشً َُ  ِٔ ٔٔ َسَواَزَة َع ِٔ بَِْکٔ بِ ٔٔ َربٔیَعَة َع ِٔ َجِعرَفٔ بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِدٔشٓیٕ َع ََ

ٔٔ اِيرٔفَ  ٍَ ََّل ابِ ٍَ اہللٔ َقا ٍُ یَا َرُسو
َ َِ أَِسأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٍَ ئَرُسو أسیَّ َقا َّٕ اِيرٔفَ َِٓت  أسیِّ أَ ِٕ ُن ٔ َوإ

ائحٔیَن  ٍِ ايؼَّ
َ  َسائَّٔل ََّل بُسَّ َؾاِسأ

ی، انب رفایس، رفایس 

 

ش

 

خ
م

، رکب نب وسادة، ملسم نب 

 

 ی عة
ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک ہبیتق، ثیل، رفعج نب رب

اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم وساؽ رک ایل رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اراشد رفامای ہک ںیہن افر ارگ ریغب وساؽ رکے وکیئ اچرہ اکر ہن وہ وت م کین ولوگں ےس وساؽ رک ایل رکف۔

ی، انب رفایس، رفایس ریض اہلل ہنع ہبیتق، ثیل، :  رافی

 

ش

 

خ
م

، رکب نب وسادة، ملسم نب 

 

 ی عة
 رفعج نب رب



 

 

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

  

 کیھب ےس ےتچب رےنہ اک مکح

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 کیھب ےس ےتچب رےنہ اک مکح

     499    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ابٔ طہاب، علاء بٔ یزیس، ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٕ َْاّسا ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ أَ ٔٔ َیزٔیَس َع ِٔ َعَلأئ بِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع َٔ

 َ ا یَهُواِْل ََ  ٍَ َِٓسُظ َقا ٔ ا ع ََ َّی إَٔذا َنٔؿَس  ِِ َحً َِّ َسأَيُوُظ َؾأَِعَلاصُ ُ ِِ ث ٍَ اہللٔ َؾأَِعَلاصُ ِٓسٔی ِنَؼارٔ َسأَيُوا َرُسو ٔ ُٕ ع

ِّرُِظ  ِٔ َيِؼبٔرِ ُيَؼب ََ ٌَّ َو طُ اہللُ َعزَّ َوَج ـِ ُئعؿَّ ِٔ َيِشَتِعٔؿ ََ ِِ َو ِٓهُ ُظ َع ِٔ أَزَّرٔخَ ًَ ٕ َؾ ِٔ َخیِر ا أُِعٔلَی أََحْس َٔ ََ اہللُ َو

 ٔ بِر ِٔ ايؼَّ َٔ  َعَلاّئ صَُو َخیِْر َوأَِوَسُع 

ہبیتق، امکل، انب اہشب، اطعء نب سیدی، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ااصنر ںیم ےس ھچک 

 )کیھب( دے دںی۔ رضحات ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم رعض ایک ہک مہ وک ھچک

ہچنیم  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ھچک انعتئ رفام دای۔ اؿ ولوگں ےن دفرسی رمہبت اماگن وت رھپ آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انعتئ رفام دای۔ رھپ رسیتی رمہبت اؿ ولوگں ےن اماگن وت بج یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

۔ اہیں کت ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اؿ وک دےنی ےک فاےطس ھچک ےن اؿ وک انعتئ رفامدای

ابیق ہن اچب وت اراشد رفامای ارگ ریمے اپس وکیئ زیچ وموجد وہ وت ںیم اس وک م ولوگں ےس وپدیشہ رک ےک ںیہن روھکں اگ۔ 

ےس وفحمظ رفامںیئ ےگ افر وج وکیئ ربص  نکیل وج آدیم امےنگن ےس وفحمظ رےہ اگ وت دخافدن دقفس اس وک وساؽ رکےن

ےس اکؾ ےل اگ وت دخافدن دقفس اس وک ربص اطع رفامںیئ ےگ زین یسک وک یھب ربص ےس دمعہ افر وکیئ دفرسی یئش ںیہن اطع 

 یک یئگ۔



 

 

 ہبیتق، امکل، انب اہشب، اطعء نب سیدی، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 کیھب ےس ےتچب رےنہ اک مکح

     500    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ طعیب، َعٔ، َايَ، ابوزْاز، اْعد، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی صُرَ أَِخبََرَْا عَ  ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٔ َع َاز ِٔ أَبٔی ايزِّْ َْ َع ٔ اي ََ ٍَ أََِْبأََْا  ْٔ َقا ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  ُٔ ُطَعِیٕب َقا َّٕ لٔیُّ بِ یَِرَة أَ

ًَطُ  ِِ َحِب ِٕ َیأُِخَِذ أََحُسُن َ ٔ َْل ٍَ َوائَِّذی َنِؿٔسی بَٔیٔسظ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َؾَیِحَتٔلَب َعلَی  َرُسو

 َٓ ََ ًٔطٔ َؾَیِشأََيُط أَِعَلاُظ أَِو  ـِ ِٔ َؾ َٔ  ٌَّ َّ َوَج ِتَٔی َرُجَّل أَِعَلاُظ اہللُ َعز ِٕ َیأ ِٔ أَ َٔ ٔ َخیِْر َيُط   َعطُ َهِضرٔظ

یلع نب بیعش، نعم، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن اراشد رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ اہمترے ںیم ےس وکیئ آدیم  فآہل

اینپ ریس ےل رک ڑکلویں اک اکی اٹھگ اینپ رمک رپ الدے وت ہی اس ےس ںیہک رتہب ےہ ہک فہ یسک آدیم ےک اسےنم دتس 

 وک ھچک دے ای ہن دے۔وساؽ الیھپےئ سج وک دخافدن دقفس ےن اطع رفامای وہ رھپ فہ اس 

 یلع نب بیعش، نعم، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ولوگں ےس وساؽ ہن رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وساؽ ہن رکےن یک تلیضف ےس قلعتم ولوگں ےس

     501    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ ابوذئب، َحُس بٔ قیص، عبسايرحُٔ بٔ یزیس بٔ َعاویہ، ثوبإ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

 ٍَ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ َعِبسٔ  أَِخبََرَْا َع ُٔ َقِیٕص َع ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  ُٔ أَبٔی ذٔئِٕب َحسَّ َٓا ابِ َ ث َحسَّ

ِٔ يَ  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َٕ َقا ِٔ ثَِوبَا َعاؤَیَة َع َُ  ٔٔ ٔٔ َیزٔیَس بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ لٔی ايرَِّح َُ ـِ

ٍَ َیِحٌَی  َُّٓة َقا َّٓاَض َطِیّئاَواحَٔسّة َوَيطُ اِيَح ٍَ اي
َ ِٕ ََّل َيِشأ َٓاَصا أَ ِع ََ ْة  َُ ٔ َٓا کًَ  َصاصُ

رمعف نب یلع، ییحی، انب اوبذبئ، دمحم نب سیق، دبعارلنمح نب سیدی نب اعمفہی، وثابؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 رکےن یک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج آدیم ھجم ےس ولوگں ےس وساؽ ےن

ر ی داتی وہں۔

 

خ

 

ش

 ذہم داری داتی ےہ ںیم اس وک تنج یک وخ

 رمعف نب یلع، ییحی، انب اوبذبئ، دمحم نب سیق، دبعارلنمح نب سیدی نب اعمفہی، وثابؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ولوگں ےس وساؽ ہن رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

     502    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہظاّ بٔ عُار، یحٌی، ابٔ حُزة، اوزاعی، ہاروٕ بٔ رئاب، ابوبْک، قبیؼة بٔ َدارم رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ارٕ  َُّ ُٔ َع ُّ بِ ٔٔ رٔئَإب  أَِخبََرَْا صَٔظا َٕ بِ ِٔ َصاُرو ثَىٔی اِْلَِوَزاعٔیُّ َع ٍَ َحسَّ زََة َقا ُِ ُٔ َح َٓا َیِحٌَی َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َقا



 

 

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َدارٕٔم َقا َُ  ٔٔ ِٔ َقبٔیَؼَة بِ ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ثَُط َع َُّط َحسَّ ٍُ ََّل أَْ َِ َيُكو ًَّ

َِّ َتِؼًُ  ُ ِٔ َعِیٕع ث َٔ َّی ُئؼیَب ٔسَساّزا  ٍُ َحً
َ اَيُط َجائَٔحْة َؾَیِشأ ََ ٌٕ أََػابَِت  ِشأََيُة إَّٔلَّ ئَثََلثَٕة َرُج َُ ُح اِي

ِشأََئة  َُ ِٔ اِي َُ َع ٔش ُِ َِّ یُ ُ ِِ ث اَيَتُض َُ ِِ َح ٔ َی إَٔيِیض َّی یَُؤزِّ ٍُ َحً
َ اَيّة َؾَیِشأ َُ ٌَ َح َُّ ٌٕ َتَح َُ َوَرُج ٔش ُِ ـُ َوَرجُ یُ ٔ ٌٕ َیِحً

َّی ُئؼیَب  ٍُ َحً
َ ٕٕ َؾَیِشأ ِشأََيُة ئُؿََل َُ ًَِّت اِي ِٔ ذَؤی اِئحَحا بٔاہللٔ َيَكِس َح َٔ َٔطٔ  ِٔ َقِو َٔ ِٔ  ثَََلثَُة َنرَفٕ  َٔ ا  َّ قَٔوا

ََ ُسِحْت  ٔ ا ٔسَوی َذي َُ ِشأََئة َؾ َُ ِٔ اِي َُ َع ٔش ُِ ُ َِّ ی ُ ٔعیَظٕة ث ََ 

 نب اخمرؼ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اشہؾ نب امعر، ییحی، انب زمحة، افزا

 

 صة
 ی
 ب، اوبرکب، قت

ہ

یع، اہرفؿ نب رئ

ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت آدویمں ےک 

تل رپ وکیئ آتف ای العفہ یسک دفرسے ےک ےئل وساؽ رکان اجزئ ںیہن ےہ۔ اکی وت فہ آدیم ہک سج ےک امؽ ف دف

تبیصم ڑپ یئگ وہ افر فہ اس دقر وساؽ رکے ہک اس اک زگارہ وہ اجےئ افر فہ صخش رھپ وساؽ رکان وھچ ڑ دے۔ 

دفرسے فہ صخش ہک سج ےن یسک دفرسے ےک رقض یک امضتن ےل یل وہ افر اس وک ادا رکےن ےک فاےطس فہ صخش 

رکان وھچ ڑ دے۔ رسیتے ااسی آدیم ہک سج ےک وساؽ رکے افر سج فتق رقض ادا وہاجےئ وت فہ صخش وساؽ 

ابرے ںیم اس یک وقؾ ےک نیت لقع دنم ولگ دخافدن دقفس یک مسق اھک رک اس ابت یک اہشدت دںی ہک اس صخش 

ےک فاےطس امانگن اجزئ ےہ۔ اہیں کت ہک اس اک زگارہ وہاجےئ افر رھپ فہ صخش یھب امانگن وھچ ڑ دے۔ اؿ ےک العفہ 

 انگن رحاؾ ےہ۔یسک دفرسے ےک فاےطس ام

 نب اخمرؼ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 صة
 ی
 ب، اوبرکب، قت

ہ

 اشہؾ نب امعر، ییحی، انب زمحة، افزایع، اہرفؿ نب رئ

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

  

 دفتل دنم وکؿ ےہ؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکؿ ےہ؟دفتل دنم 



 

 

     503    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًامیٕ، یحٌی بٔ آزّ، سؿیإ ثوری، حهیِ بٔ جبیر، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ یزیس، وہ  :  راوی

 اپٓے وايس سے، عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

ٍَ َحسَّ  َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ٕ أَِخبََرَْا أَِح ٔٔ ُجَبیِر ِٔ بِ ِٔ َحٔهی ِورٔیُّ َع ُٕ ايثَّ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز َٓا یَِحٌَی بِ َ ث

ٍُ اہللٔ  ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِشُعوزٕ َقا ََ  ٔٔ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ َیزٔیَس َع ٔٔ بِ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َّی اہللُ َع  َػل

 ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍَ اہللٔ َع ٌَ یَا َرُسو ٔة قٔی ََ َّ اِيكَٔیا ُُوّطا أَِو ُنُسوّحا فٔی َوِجضٔطٔ یَِو ا يُِػٓٔیطٔ َجائَِت ُخ ََ ٍَ َوَيطُ 
َ ِٔ َسأ

ٍَ ُسِؿَیا ٍَ َیِحٌَی َقا َصٔب َقا ِٔ ايِذَّ َٔ ا أَِو حَٔشابَُضا  ُّ َٕ زِٔرَص ُشو ُِ ٍَ َخ َٓاُظ َقا اَذا أَغِ ََ اَذا يُِػٓٔیطٔ أَِو  ََ ُٕ َو

ٔٔ َیزٔیَس َوَسُِٔع  ٔٔ بِ َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ُث َع  ُت ُزبَِیّسا یَُحسِّ

ادمح نب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ وثری، میکح نب ریبج، دمحم نب دبعارلنمح نب سیدی، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل 

 ےن اراشد رفامای وج آدیم اےنپ نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اپس دقبر رضفرت امؽ ف دفتل وہےن ےک ابفوجد ولوگں ےس اماتگن ےہ وت فہ صخش ایقتم ےک دؿ ایسی احتل ںیم 

احرض وہاگ ہک اس اک رہچہ ونچ ایل ایگ وہاگ )ینعی اس ےک رہچہ رپ وگتش ہن وہاگ( ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل 

 سک دقر امؽ دفتل اس ےک وساؽ ہن رکےن ےک فاےطس اکیف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 فملس ےن اراشد رفامای اچپس درمہ ای اس ےک دقبر وسان۔

ادمح نب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ وثری، میکح نب ریبج، دمحم نب دبعارلنمح نب سیدی، فہ اےنپ فادل ےس،  :  رافی

 اہلل ہنع دبعاہلل نب وعسمد ریض

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

  

 ولوگں ےس ٹپل رک امانگن

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ولوگں ےس ٹپل رک امانگن

     504    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ث، سؿیإ، عُرو، وہب بٔ َٓبہ، َعاویہ رضی اہلل عٓہحشین بٔ ُحی :  راوی

 َُ  ِٔ ِٔ أَخٔیطٔ َع طٕ َع َٓبِّ َُ  ٔٔ ِٔ َوصِٔب بِ ُِرٕو َع ِٔ َع ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا یِٕث َقا ُٔ ُُحَ َّٕ أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ َعاؤَیَة أَ

ًِحٔ  ٍَ ََّل تُ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِِ َطِیّئا َوأََْا َيطُ کَارْٔظ َرُسو ِٓهُ َٔ ِشأََئة َوََّل َيِشأَِيىٔی أََحْس  َُ ُؿوا فٔی اِي

 َؾيَُباَرَک َيُط ؾامَٔی أَِعَلِيُتطُ 

نیسح نب رحثی، ایفسؿ، رمعف، فبہ نب ہبنم، اعمفہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ٹپل رک ہن اماگن رکف اس ےئل ہک سج فتق وکیئ آدیم ھجم ےس اماتگن ےہ وت ںیم اس فآہل فملس ےن اراشد رفامای ڑگڑگا رک

 وک دنسپ ںیہن رکات افر اہلل ایس ںیم ربتک اطع رفامےئ اگ وج ںیم اس وک داتی وہں۔

 نیسح نب رحثی، ایفسؿ، رمعف، فبہ نب ہبنم، اعمفہی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ولوگں ےس ٹپل رک وساؽ رکان

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ولوگں ےس ٹپل رک وساؽ رکان

     505    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ طابور، عُرو بٔ طعیب، عبساہلل بٔ احُس بٔ سًامیٕ، یحٌی بٔ آزّ، سؿیإ بٔ عييٓہ، زاؤز  :  راوی

 عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ



 

 

ٔٔ َط  ِٔ َزاُوَز بِ ََٓة َع ٔٔ عَُيِي َٕ بِ ِٔ ُسِؿَیا َّ َع ُٔ آَز ٍَ أََِْبأََْا َیِحٌَی بِ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح ابُوَر َع

 ٍَ ٍَ َقا ظٔ َقا ِٔ َجسِّ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ ُطَعِیٕب َع رٔو بِ ُِ َٕ  َع ٍَ َوَيُط أَِرَبُعو
َ ِٔ َسأ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُسو

ـُ  ًِٔح ُُ ا َؾُضَو اِي ُّ  زِٔرَص

ادمح نب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ نب ہنییع، داؤد نب اشوبر، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےک اپس اچسیل درمہ وموجد ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 وہں افر فہ صخش وساؽ رکات وہ وت ہی ٹپل رک امےنگن افر وساؽ رکےن فاال ےہ۔

ادمح نب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ نب ہنییع، داؤد نب اشوبر، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب اعص  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ولوگں ےس ٹپل رک وساؽ رکان

     506    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ قتيبہ، ابٔ ابورجاٍ، عُارة بٔ غزیة، عبسايرحُٔ بٔ :  راوی

 ٔ ٔٔ أَب ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح ٔٔ غَزٔیََّة َع اَرَة بِ َُ ِٔ عُ ٍٔ َع ُٔ أَبٔی ايرَِّجا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ی َسٔعیٕس أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا

 ًَ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِّی إ َحِتىٔی أُم ٍَ رَسَّ ِٔ أَبٔیطٔ َقا َِ َؾأََتِيُتُط َوَقَعِسُت اِيُدِسرٔیِّ َع ًَّ ِیطٔ َوَس

ٌَّ َو  ُط اہللُ َعزَّ َوَج َـّ أََعؿَّ ِٔ اِسَتَع ََ ٌَّ َو َٓاُظ اہللُ َعزَّ َوَج ِٔ اِسَتِػىَی أَغِ ََ  ٍَ ًَىٔی َوَقا ِٔ اِسَتهِفَی َؾاِسَتِكَب ََ

ٕة َؾَكِس  ُة أُوقٔیَّ َُ ٍَ َوَيطُ قٔی
َ ِٔ َسأ ََ ٌَّ َو َّ َوَج ِٔ أُوقٔیَّٕة  َنَؿاُظ اہللُ َعز َٔ ًُِت َْاَقًٔی اِيَیاُقوَتُة َخیِْر  ـَ َؾُك أَِيَح

ِِ أَِسأَِيطُ  َجِعُت َوَي  ََفَ



 

 

، دبعارلنمح نب اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی فادلہ 

 

ة
ب 
ہبیتق، انب اوبراجؽ، امعرة نب زغ

ھچک امےنگن ےک فاےطس اجیھب وت ںیم آپ یلص اہلل رتحمہم ےن ھجم وک اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھٹیب ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن ریمی اجبن رہچہ اونر رک ےک اراشد رفامای وج وکیئ ولوگں ےس ےب رپفاہ وہ اجےئ )ینعی ولوگں ےک امؽ 

یک رطػ رظن ہن رےھک( وت دخافدن دقفس اس وک ینغ )امدلار انب دےتی ںیہ( افر وج صخش ولوگں ےس کیھب دفتل 

امےنگن ےس چب اجےئ وت دخافدن دقفس اس وک کیھب ےس وفحمظ ر ےتھ ںیہ افر وج وکیئ اکی افہیق ےک ربارب امؽ وہےن 

 امےنگن فاےل ںیم ےب اج ارصار رکات ےہ( ںیم ےن دؽ ےک ابفوجد اماتگن ےہ وت فہ ٹپل رک امےنگن فاال ےہ )رماد ہی ےہ ہک

 ںیم وساچ ہک ریمی افینٹن ای وقة اکی افہیق ےس وت رتہب ےہ اس فہج ےس ںیم فاسپ آایگ افر ںیم ےن کیھب ںیہن امیگن۔

، دبعارلنمح نب اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ب 
 ہبیتق، انب اوبراجؽ، امعرة نب زغ

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

  

 سج صخش ےک اپس دفتل ہن وہ نکیل اس دقر امتیل یک اایشء وموجد وہں

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش ےک اپس دفتل ہن وہ نکیل اس دقر امتیل یک اایشء وموجد وہں

     507    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، زیس بٔ اسًِ، علاء بٔ يشار رضی اہلل عٓہ قبیًہ بٓو اسس :  راوی

ِٔ َزیِ  َْ َع ٔ اي ََ ٍَ أََِْبأََْا  ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٍَ اِيَحارُٔث بِ ٔٔ َقا َِ ٔس بِ ًَ أَِس

ٍَ َْزَِيُت أََْا َوأَصِلٔی بَٔبكٔیٔع اِيَػرَِقسٔ َؾَكاَيِت لٔی أَ  ِٔ بَىٔی أََسٕس َقا َٔ  ٌٕ ِٔ َرُج ٔٔ َيَشإر َع ِٔ َعَلأئ بِ صِلٔی اذِصَِب َع

ٔلَی َر  َٓا َطِیّئا َْأِکًُُُط َؾَِذَصِبُت إ ًُِط َي َِ َؾَش ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُسو

ََ ؾَ  ا أُِعٔلی ََ ٍُ ََّل أَٔجُس  َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِٓسُظ َرُجَّل َيِشأَيُُط َوَرُسو ٔ ٌُ َؾَوَجِسُت ع َّی ايرَُّج َول



 

 

ََ َيُتِعلٔ  َّ رٔی إْٔ ُِ ٍُ َيَع ْب َوصَُو َيُكو ـَ ِػ َُ ُِٓط َوصَُو  َّطُ َع َِ إْٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٔ ٔطئَِت َقا ََ ی 

ٍَ إِٔيَحاؾّ 
َ ْة أَِو عِٔسيَُضا َؾَكِس َسأ ِِ َوَيطُ أُوقٔیَّ ِٓهُ َٔ  ٍَ

َ ِٔ َسأ ََ ا أُِعٔلیطٔ  ََ ِٕ ََّل أَٔجَس  ُب َعلَیَّ أَ ـَ ٍَ اِْلََسسٔیُّ َيَیِػ ا َقا

َٓا َخیِرْ  ِكَحْة َي ًَ ًُِت َي ٍٔ اہللٔ  َؾُك َّ َعلَی َرُسو ِِ أَِسأَِيطُ َؾَكٔس َجِعُت َوَي ا ََفَ ُّ َٕ زِٔرَص ُة أَِرَبُعو ٕة َواِْلُوقٔیَّ ِٔ أُوقٔیَّ َٔ

َٓاَْا اہللُ َعزَّ َوجَ  َّی أَغِ ِٓطُ َحً َٔ َٓا  َِ َي ََ َطٔعیْر َوَزبٔیْب َؾَكشَّ ٔ َِ َبِعَس َذي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ٌَّ َػل

، انب اقمس، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر ریض اہلل ہنع ہلیبق ونب ادس ےک اکی آدیم ےس لقن احرث نب نیکسم

رکےت ںیہ۔ اوہنں ےن اراشد رفامای ہک ںیم افر ریمے رھگ فاےل عیقب )ربقاتسؿ( ےئگ وت ریمی اہیلہ ےن ھجم ےس ایبؿ 

افر م آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک اھکےن  ایک ہک م رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤ

ےک فاےطس امگن الؤ ہچنیم  ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا۔ )ںیم ےن داھکی ہک( فاہں رپ 

اکی دفرسے اصبح یھب وموجد ےھت وج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک امگن رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل 

فملس ےن رفامای ریمے اپس م وک دےنی ےک فاےطس ھچک ںیہن ےہ۔ اس رپ فہ آدیم رخ دبؽ رک اجےن اگل افر ہی ہیلع فآہل 

 اتہ وہا لچ دای ہک اس ذات یک مسق ہک سج ےن ھجم وک زدنیگ یشخب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس وک )دصہق( دےتی 

امای ہی صخش اس ابت رپ انراض وہراہ ےہ ہک ریمے اپس ںیہ سج وک اچےتہ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

اس وک دےنی ےک فاےطس ھچک وموجد ںیہن۔ ارگ اہمترے ںیم ےس وکیئ آدیم اکی افہیق ای اس امتیل یک یئش اک امکل 

وہےن ےک ابفوجد وساؽ رکات ےہ وت ہی اناجزئ ےہ ادسی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ھجم وک ایخؽ وہا ہک ریمے اپس وت اکی 

وموجد ےہ وج ہک افہیق ےس رتہب ےہ افر اکی افہیق اچسیل درمہ اک وہات ےہ ہچنیم  ںیم فاسپ وہایگ افر ںیم ےن افٹن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک ںیہن اماگن۔ رھپ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وج افر کشخ اوگنر 

 ےس ہصح انعتئ رفامای۔ اہیں کت ہک دخافدن دقفس ےن شیپ ےئک ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم

 مہ وک ینغتسم رفام دای )ینعی امےنگن یک رضفرت ہن ریہ(۔

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر ریض اہلل ہنع ہلیبق ونب ادس :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 سج صخش ےک اپس دفتل ہن وہ نکیل اس دقر امتیل یک اایشء وموجد وہں

     508    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ابوبْک، ابو حؼین، سايِ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍُ اہللٔأَِخبَرَ  ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ِٔ أَبٔی َحٔؼیٕن َع ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َع یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ َّی َْا َص  َػل

َٔرَّةٕ َسوٓٔیٕ  َسَقُة ئَػىٓٔیٕ َوََّل ئِٔذی  ٌُّ ايؼَّ َِ ََّل َتٔح ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

اسمل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انہد نب رسی، اوبرکب، اوب نیصح، 

 ےن اراشد رفامای امدلار تحص دنم افر اطوتقر آدیم ےک فاےطس دصہق انیل اجزئ ںیہن ےہ۔

 انہد نب رسی، اوبرکب، اوب نیصح، اسمل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امکےن یک اطتق رےنھک فاےل صخش ےک فاےطس وساؽ رکان

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امکےن یک اطتق رےنھک فاےل صخش ےک فاےطس وساؽ رکان

     509    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، یحٌی، ہظاّ بٔ ْعوة، وہ اپٓے وايس سے، عبیساہلل بٔ عسی بٔ  عُرو :  راوی

 خیار رضی اہلل عٓہ

ٍَ َحسَّ  َوَة َقا ٔٔ ُْعِ ٔ بِ ِٔ صَٔظاّ َٓا یَِحٌَی َع َ ث َّی َقاََّل َحسَّ َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َعلٓٔیٕ َو رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع ثَىٔی أَبٔی َقا

 َ ثَىٔی عُب ًَیِ َحسَّ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ا أََتَیا َرُسو َُ َُّض ثَاُظ أَْ ًَیِٔن َحسَّ َّٕ َرُج ٔٔ اِيدَٔیارٔ أَ ُٔ َعٔسیِّ بِ َِ ِیُس اہللٔ بِ ًَّ طٔ َوَس



 

 

 ٍَ ٔٔ َؾَكا ًَِسیِ ا َج َُ آصُ ُظ ََفَ ْس َبَِصَ َُّ َح َُ  ٍَ ا اِيَبَِصَ َوَقا َُ ٔ ًََّب ؾٔیض َسَقٔة َؾَك ِٔ ايؼَّ َٔ َّی  َيِشأَََّلْٔطٔ  ٍُ اہللٔ َػل َرُسو

هَِتٔشٕب  َُ ا َوََّل َحىَّ ؾٔیَضا ئَػىٓٔیٕ َوََّل ئَكوٓٔیٕ  َُ ِٕ ٔطئُِت ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، دیبع اہلل نب دعی نب ایخر ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

لقن ایک فہ دفونں رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دصہق ےس دف آدویمں ےن اؿ ےس 

ھچک امےنگن ےک فاےطس احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ رپ اگنہ دف ڑایئ افر اراشد رفامای ارگ اہمترا دؽ 

 وکیئ ہصح ںیہن وہات۔اچےہ وت م ےل ول۔ ںیہک امدلار افر امکےن یک اطتق رےنھک فاےل اک دصہق ںیم 

 رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، دیبعاہلل نب دعی نب ایخر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احمک فتق ےس وساؽ رکان

 ہقلعتم ااحدثی زوکة ےس :   ابب

 احمک فتق ےس وساؽ رکان

     510    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًامیٕ، َحُس بٔ بَش، طعبة، عبسايًَُ، زیس بٔ عكبہ، سُرة بٔ جٓسب رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ بَِٔشٕ ُس بِ َُّ َح َُ  ٍَ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ  أَِخبََرَْا أَِح ٔٔ عُِكَبَة َع ِٔ َزیِٔس بِ َٔ َع ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي ٍَ أََِْبأََْا ُطِعَبُة َع َقا

ٌَ ُنُسوْح یَهَِسُح بٔضَ  ٔ َشائ َُ َّٕ اِي ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ُِٓسٕب َقا ٔٔ ُج َرَة بِ ُُ ٌُ َس ا ايرَُّج

ِٔ َطاَئ َنَسَح َوِجَضُط  َُ اَوِجَضُط َؾ ُِٓط بُسًّ َٔ ٕٕ أَِو َطِیّئا ََّل َیحُٔس  ًَِلا ٌُ َذا ُس ٍَ ايرَُّج
َ ِٕ َيِشأ ِٔ َطاَئ َتَرَک إَّٔلَّ أَ ََ  َو

، دبعاکلمل، زدی نب ہبقع، رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ی ة
ػ

 

ادمح نب امیلسؿ، دمحم نب رشب، ش

کیھب امانگن زیمخ رکان ےہ اس فہج ےس سج صخش اک دؽ  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای



 

 

اچےہ فہ ولوگں ےس کیھب امگن رک اےنپ رہچہ وک زیمخ رک ےل افر سج اک دؽ اچےہ ہن رکے اہں ارگ وکیئ آدیم ابداشہ 

 ےس ای احمک ےس وکیئ اس مسق یک زیچ امگن ےل ہک سج ےک ریغب زگر ہن وہ ےکس وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ۔

، دبعاکلمل، زدی نب ہبقع، رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ادمح نب امیلسؿ، دمحم نب رشب، ش

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

  

 رضفری ےش ےک فاےطس امےنگن اک ایبؿ

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امےنگن اک ایبؿرضفری ےش ےک فاےطس 

     511    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، ونیع، سؿیإ، عبسايًَُ، زیس بٔ عكبہ، سُرة بٔ جٓسب رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ِٔ  أَِخبََرَْا  ٔٔ عُِكَبَة َع ِٔ َزیِٔس بِ َٔ َع ٔ ً َُ َعِبٔس اِي

ِشأََيُة َنسٌّ یَهُسُّ بَٔضا ايرَّجُ  َُ َِ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ُِٓسٕب َقا ٔٔ ُج َرَة بِ ُُ ِٕ َس ٌُ َوِجَضطُ إَّٔلَّ أَ

 َٔ ٕ ََّل بُسَّ  ر َِ ًَِلاّْا أَِو فٔی أَ ٌُ ُس ٍَ ايرَُّج
َ  ِٓطُ َيِشأ

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل، زدی نب ہبقع، رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امانگن )اےنپ رہچہ وک( ونچ ڈاانل ےہ افر امےنگن فاال اےنپ رہچہ وک ونچ 

 فاال ای یسک یئش ےس قلعتم وساؽ رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ۔ ڈااتل ےہ۔ نکیل ابداشہ ےس وساؽ رکےن

 ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل، زدی نب ہبقع، رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ااحدثیزوکة ےس ہقلعتم  :   ابب

 رضفری ےش ےک فاےطس امےنگن اک ایبؿ

     512    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايحبار بٔ ايعَلء بٔ عبسايحبار، سؿیإ، زہری، ْعوة، حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعِبٔس اِيَحبَّ  ُٔ اِيَعََلٔئ بِ ِٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اِيَحبَّارٔ بِ ِٔ َحٔهی َوةُ َع ٍَ أَِخبََرنٔی ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ارٔ َع

 َِّ ُ َِّ َسأَِيُتطُ َؾأَِعَلانٔی ث ُ َِ َؾأَِعَلانٔی ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسأَِيُت َرُسو ٕ َقا ٔٔ حٔزَاّ  َسأَِيُتُط َؾأَِعَلانٔی بِ

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٔ أََخَِذُظ بٔٔلیٔب َنِؿٕص َؾَكا َُ َوْة َؾ ًِ ْة حُ ٍَ َخرٔضَ ا َُ َّٕ صََِذا اِي ٔ ُِ إ َِ یَا َحٔهی ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

ٌُ َوََّل َيِظَبُع َوا ُ َٕ کَائَِّذی َیأِک ِِ یَُباَرِک َيُط ؾٔیطٔ َوکَا أف َنِؿٕص َي ِٔ أََخَِذُظ بٔإرِٔشَ ََ ًَِیا بُورَٔک َيُط ؾٔیطٔ َو ِيَیُس اِيُع

ِؿلَیَخ  ِٔ اِيَیسٔ ايشُّ َٔ  یِْر 

دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، زرہی، رعفة، میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی رمہبت وساؽ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ھچک انعتئ رفامای رھپ 

رمہبت وساؽ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ انعتئ رفامای۔ رھپ رسیتی رمہبت وساؽ ایک وت  ںیم ےن دفرسی

بج یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انعتئ ایک افر اراشد رفامای میکح! ہی امؽ دفتل رس زبس افر ریشںی ےہ وج 

ام دی اجےئ یگ افر وج صخش الچل ےس اکؾ ےل اگ وت وکیئ اس وک وخیش ےس وبقؽ رکے اگ وت اس ےک فاےطس ربتک اطع رف

اس وک ریخ ف ربتک اطع ںیہن یک اجےئ یگ افر فہ آدیم اس صخش یک رطح وہاگ وج ہک اھکات وت ےہ نکیل فہ مکش ریس ںیہن 

 وہات زین افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب ےہ۔

 ی، رعفة، میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنعدبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، زرہ :  رافی

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

  

 افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب وہےن ےس قلعتم



 

 

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب وہےن ےس قلعتم

     513    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُسبٔ سًامیٕ، َشهین بٔ بهیر، اَّلوزاعی، ايزہری، سعیس بٔ ايُشیب، حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ بَُهیِر َِٔشٔهیُن بِ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ َسٔعیسٔ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع

 َِّ ُ َِ َؾأَِعَلانٔی ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسأَِيُت َرُسو ٕ َقا ٔٔ حٔزَاّ ِٔ بِ ِٔ َحٔهی ٔب َع َُُشیَّ ٔٔ اِي  َسأَِيُتطُ بِ

ٍُ اہللٔ ٍَ َرُسو َِّ َقا ُ َِّ َسأَِيُتُط َؾأَِعَلانٔی ث ُ ًَِوْة َؾأَِعَلانٔی ث ْة حُ ٍَ َخرٔضَ ا َُ َّٕ َصَِذا اِي ٔ ُِ إ َِ یَا َحٔهی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

 َ َٕ ک ِِ یَُباَرِک َيُط ؾٔیطٔ َوکَا َِّٓؿٔص َي أف اي ِٔ أََخَِذُظ بٔإرِٔشَ ََ ِٔ أََخَِذُظ بَٔشَداَوةٔ َنِؿٕص بُورَٔک َيُط ؾٔیطٔ َو ائَِّذی ََ

ٌُ َوََّل َيِظَبُع َواِيَیُس  ُ ِؿلَی َیأِک ِٔ اِيَیٔس ايشُّ َٔ ًَِیا َخیِْر   اِيُع

ادمحنب امیلسؿ، نیکسم نب ریکب، االفزایع، ازلرہی، دیعس نب ابیسمل، میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع زری رظن دحثی 

 رشفی اک وہفمؾ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ اس ےئل رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔

 زایع، ازلرہی، دیعس نب ابیسمل، میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنعادمحنب امیلسؿ، نیکسم نب ریکب، االف :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب وہےن ےس قلعتم

     514    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًامیٕ بٔ زاؤز، اسحل بٔ بْک، وہ اپٓے وايس سے، عُرو بٔ حارث، ابٔ طہاب، ْعوة بٔ  :  راوی



 

 

 زبیر و سعیس بٔ َشیب، حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل عٓہ

 ُٔ َٓا إِٔسَحُل بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َزاُوَز َقا َٕ بِ امِیَ ًَ ُٔ ُس ٔٔ اِيَحارٔٔث  أَِخبََرنٔی ايرَّبٔیُع بِ رٔو بِ ُِ ِٔ َع ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ بَِْکٕ َقا

ٍَ َسأَِيُت َرُسو ٕ َقا َٔ حٔزَاّ َِ بِ َّٕ َحٔهی ٔب أَ َُُشیَّ ٔٔ اِي ٔ َوَسٔعیٔس بِ ٔٔ ايزُّبَیِر َوَة بِ ِٔ ُْعِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ٍَ اہللٔ َع

َِّ َسأَيِ  ُ َِ َؾأَِعَلانٔی ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٕ َػل ٔ ُِ إ َِ یَا َحٔهی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َِّ َقا ُ ُتُط َؾأَِعَلانٔی ث

ِِ یَُباَر  أف َنِؿٕص َي ِٔ أََخَِذُظ بٔإرِٔشَ ََ ٔ َنِؿٕص بُورَٔک َيطُ ؾٔیطٔ َو ِٔ أََخَِذُظ بَٔشَداَوة َُ ًَِوْة َؾ ٍَ حُ ا َُ ِک َيطُ َصَِذا اِي

َٕ کَائَِّذی یَ  ٍَ اہللٔ ؾٔیطٔ َوکَا ًُِت یَا َرُسو ِْ َؾُك ٍَ َحٔهی ِؿلَی َقا ِٔ اِيَیٔس ايشُّ َٔ ًَِیا َخیِْر  ٌُ َوََّل َيِظَبُع َواِيَیُس اِيُع ُ أِک

َِْیا بَٔظِیٕئ  َّی أَُؾارَٔم ايسُّ ََ بٔاِيَحلِّ ََّل أَِرَزأُ أََحّسا َبِعَسَک َحً  َوائَِّذی َبَعَث

اےنپ فادل ےس، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفة نب زریب ف دیعس نب رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، ااحسؼ نب رکب، فہ 

بیسم، میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک ومضمؿ یھب اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ ا ہتب اس ںیم 

 ہی ااضہف ےہ اس رپ میکح نب زحاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ذات یک مسق ہک سج ےن

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک روسؽ ربقح انب رک اجیھب ےہ آج ےک دعب ےس رمےن کت ںیم یسک ےس وکیئ زیچ ہن ولں 

 اگ )ینعی ںیم اب یھبک یھب وساؽ ںیہن رکفں اگ(۔

رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، اقحس نب رکب، فہ اےنپ فادل ےس، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفة نب زریب ف  :  رافی

 نب بیسم، میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع دیعس

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

  

 سج یسک وک دخافدن دقفس ریغب امےگن اطع رفامےئ

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک وک دخافدن دقفس ریغب امےگن اطع رفامےئ



 

 

     515    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 قتيبہ، يیث، بهیر، بْس بٔ سعیس، ابٔ ساعسی َايکی :  راوی

ائکٔیِّ  َُ اعٔٔسیِّ اِي ٔٔ ايشَّ ِٔ ابِ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ بُِْسٔ بِ ٕ َع ِٔ بَُهیِر ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا  َقا

 َُ ًَىٔی عُ َُ َر لٔی بٔعُ اِسَتِع ََ َِٓضا َؾأَزَّیُِتَضا إَٔيِیطٔ أَ َٔ غُِت  ا ََفَ َُّ ًَ َسَقٔة َؾ ُِٓط َعلَی ايؼَّ أب َرضَٔی اہللُ َع ُٔ اِيَدلَّ اَيةٕ رُ بِ َُ

 ََ ا أَِعَلِيُت ََ ٍَ ُخِِذ  ٌَّ َؾَكا ٌَّ َوأَِجرٔی َعلَی اہللٔ َعزَّ َوَج ًُِت ِهَّلِل َعزَّ َوَج ا َعُٔ َُ َّ ًُِت َيطُ إْٔ ًُِت َعلَی َؾُك ِّی َقِس َعُٔ َؾإٔن

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو ََ َؾَكا ٔ ٌَ َقِوي ِث َٔ ًُِت َيُط  َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِ َعِضٔس َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ِم  ٌِ َوَتَؼسَّ ُ ٍَ َؾک
َ ِٕ َتِشأ َ ٔ أ ِٔ َغیِر َٔ  إَٔذا أُِعٔلیَت َطِیّئا 

، ریکب،  رس نب دیعس، انب اسدعی ام یک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ھجم وک دصہق ہبیتق، ثیل

فوصؽ رکےن ےک فاےطس نیعتم رفامای وت ںیم سج فتق افرغ وہا وت ںیم ےن اؿ وک دصہق ےل اج رک دے دای وت ںیم ےن 

یھت۔ اس اک ارج یھب فیہ اطع  رعض ایک ہک ںیم ےن ہی دختم راضےئ ایہل اح ل رکےن ےک فاےطس ااجنؾ دی

رفامےئ اگ۔ اس رپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم وج ھچک دے راہ وہں م فہ ےل ول ویکہکن ںیم ےن یھب 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی دختم ااجنؾ دی یھت افر یہی ابت یہک یھت ہک وج وت 

یھت۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ م ریغب امےگن وہےئ وکیئ یئش انعتئ ےن ایھب ایھب ھجم ےس یہک 

 رک دی اجےئ وت م فہ یئش وبقؽ رک ایل رکف رھپ اچےہ م فہ یئش اھکول ای اس وک دصہق ریخات رک دف۔

 ہبیتق، ثیل، ریکب،  رس نب دیعس، انب اسدعی ام یک :  رافی

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

  

رشاب یک رحتم ےس قلعتم دخافدن دقفس ےن اراشد رفامای اے الہ اامیؿ! رشاب افر وجا افر تب 

افر اپےسن )ےک ریت( ہی امتؾ ےک امتؾ اناپک ںیہ اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ افر اطیشؿ ہی اچاتہ ےہ ہک اہمترے 

 ینم افر اڑایئ ادیا رکا دے رشاب الپ افر وجا  الھ رک افر رفک دے م وک اہلل یک اید ےس درنایؿ ںیم د



 

 

 افر امنز ےس وت م ولگ وھچ ڑےت وہ ای ںیہن۔

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

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

 وک اہلل اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ افر اطیشؿ ہی اچاتہ ےہ ہک اہمترے درنایؿ ںیم د ینم افر اڑایئ ادیا رکا دے رشاب الپ افر وجا  الھ رک افر رفک دے م

 یک اید ےس افر امنز ےس وت م ولگ وھچ ڑےت وہ ای ںیہن۔
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سعیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوعبیس اہلل َدزومی، سؿیإ، زہری، سائب بٔ یزیس، حویلب بٔ  :  راوی

 عبسايعزی، عبساہلل بٔ سعسی رضی اہلل عٓہ

 ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِدزُومٔیُّ َقا َُ ٔٔ أَبُو عُبَِیٔس اہللٔ اِي َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح ائٔٔب  أَِخبََرَْا َسٔعیُس بِ ِٔ ايشَّ ايزُّصِرٔیِّ َع

َّ َعلَی عُ  َّطُ َقٔس ِعٔسیِّ أَْ ُٔ ايشَّ ٍَ أَِخبََرنٔی َعِبُس اہللٔ بِ ٔٔ َعِبٔس اِيُعزَّی َقا ِٔ حَُویِٔلٔب بِ ٔٔ َیزٔیَس َع أب بِ ٔٔ اِيَدلَّ َر بِ َُ

ٌُ عَ  َُ ََ َتِع َّ ِِ أُِخبَرِ أَْ ٍَ أََي ٔ َؾَكا اّ ِٔ ايظَّ َٔ ِٓطُ  ًَِیطٔ َرضَٔی اہللُ َع ُُِشًُٔٔیَن َؾُتِعَلی َع ٍٔ اِي ا َُ ِٔ أَِع َٔ  ٌٕ َُ لَی َع

لٔی َػَس  َُ َٕ َع ِٕ یَهُو ٕ َوأُرٔیُس أَ اّسا َوأَِعبُّسا َوأََْا بَٔدیِر َّٕ لٔی أََِفَ ٔ ٌِ إ ٍَ أََج اَيّة َؾََل َتِكَبًَُضا َقا َُ َقّة َعلَی عُ

ِّی ٔن ُِٓط إ رُ َرضَٔی اہللُ َع َُ ٍَ عُ ُُِشًُٔٔیَن َؾَكا َِ يُِعٔلیىٔی  اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٕ اي أََرِزُت ائَِّذی أََرِزَت َوکَا

 ِٔ ََ ًُِت َيُط أَِعٔلطٔ  اَّّل َؾُك ََ رَّّة  ََ َُّط أَِعَلانٔی  َٔىِّی َوإْٔ ِٔ صَُو أَِؾَُقُ إَٔيِیطٔ  ََ ٍُ أَِعٔلطٔ  ٍَ َؾأَُقو ا َُ َٔىِّی اِي  صَُو أَِحَوُد إَٔيِیطٔ 

 ٍَ ِيُط أَِو َتَؼسَّ َؾَكا وَّ َُ إف َؾُدِِذُظ َؾَت ِشأََيٕة َوََّل إرِٔشَ ََ  ٔ ِٔ غَیِر َٔ  ٍٔ ا َُ ِٔ صََِذا اِي َٔ  ٌَّ َّ َوَج ا آَتاَک اہللُ َعز ِم بٔطٔ ََ

 ََ ا ََّل َؾََل تُتِبِٔعطُ َنِؿَش ََ  َو

 ػب  نب دبعازعلی،
ث
دبعاہلل نب  دیعس نب دبعارلنمح، اوبدیبع اہلل زخمفیم، ایفسؿ، زرہی، اسبئ نب سیدی، وح

دعسی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ فہ کلم اشؾ ےس رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ وت اوہنں 

ےن رفامای ںیم ےن انس ےہ ہک م املسمونں اک وکیئ اکؾ ااجنؾ دےتی وہ افر م اس اک اعمفہض ںیہن ےتیل وہ۔ رضحت 

ؾ ںیہ افر ںیم ریختی ےس وہں اس فہج ےس ںیم اچاتہ وہں ہک دبعاہلل ےنہک گل ےئگ ہک ریمے اپس وھگ ڑے افر الغ



 

 

ںیم ھچک دختم ااجنؾ دفں فہ املسمونں رپ دصہق رک دفں۔ اس ابت رپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اراشد رفامای 

ہک ریمی یھب یہی وخاشہ یھت وج ہک اہمتری وخاشہ یھت ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک 

امؽ دفتل اطع رفامےت وت ںیم  اتہ ہک اس ںیم انعتئ رفام دںی وج ہک ھجم ےس زایدہ رضفرت دنم وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای وج امؽ دفتل دخافدن دقفس ریغب امےگن افر ریغب یسک مسق یک الچل ےک م وک انعتئ رفام دںی م اس 

س روھک ای دصہق ریخات رکف نکیل ارگ وکیئ امؽ دفتل دخافدن دقفس م وک ہن وک وبقؽ رکایل رکف۔ رھپ م اچےہ اس وک اپ

اطع رکے وت م وک اس وک اح ل رکےن یک دہجفدہج ہن رکین اچےیہ )ویکہکن امؽ ہن دےنی یک تحلصم فیہ وخب اجاتن 

 (ےہ

 ػب  نب :  رافی
ث
 دبعازعلی، دبعاہلل دیعس نب دبعارلنمح، اوبدیبع اہلل زخمفیم، ایفسؿ، زرہی، اسبئ نب سیدی، وح

 نب دعسی ریض اہلل ہنع

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

  

 سج یسک وک دخافدن دقفس ریغب امےگن اطع رفامےئ

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک وک دخافدن دقفس ریغب امےگن اطع رفامےئ
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نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ ُحب، ايزبیسی، ايزہری، ايشائب بٔ یزیس، حویلب بٔ عبس ايعزی،  :  راوی

 عبساہلل بٔ ايشعسی

 ِٔ ِٔ ايزُّبَِیٔسیِّ َع ٕب َع ُٔ َُحِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عُبَِیٕس َقا َّٕ  أَِخبََرَْا َنثٔیرُ بِ ٔٔ یَزٔیَس أَ ائٔٔب بِ ِٔ ايشَّ ايزُّصِرٔیِّ َع

 ٔٔ َر بِ َُ َّ َعلَی عُ َّطُ َقٔس ِعٔسیِّ أَِخبََرُظ أَْ َٔ ايشَّ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ َٔ َعِبسٔ اِيُعزَّی أَِخبََرُظ أَ أب فٔی حَُویِٔلَب بِ  اِيَدلَّ

ََ َتلٔی  َّ ِث أَْ ِِ أَُحسَّ رُ أََي َُ ٍَ َيطُ عُ اَيَة َرَزِزَتَضا خََٔلَؾتٔطٔ َؾَكا َُ اَّّل َؾإَٔذا أُِعٔلیَت اِيُع َُ َّٓأض أَِع ٍٔ اي ا َُ ِٔ أَِع َٔ



 

 

اْض َوأَِعبُْس َوأََْا بَٔد  ًُِت لٔی أََِفَ ََ َؾُك ٔ ٔلَی َذي ا تُرٔیُس إ َُ ُِٓط َؾ رُ َرضَٔی اہللُ َع َُ ٍَ عُ ًُِت بَلَی َؾَكا َٕ َؾُك ِٕ یَهُو ٕ َوأُرٔیُس أَ یِر

لٔی َػَسَقّة َعلَی ايِ  َُ ٍُ َع َٕ َرُسو ٌَ ائَِّذی أََرِزَت کَا ِث َٔ ُِٓت أََرِزُت  ِّی ُن ٌِ َؾإٔن رُ َؾََل َتِؿَع َُ ٍَ َيطُ عُ ُُِشًُٔٔیَن َؾَكا

ٍُ ا ٍَ َرُسو َٔىِّی َؾَكا ٍُ أَِعٔلطٔ أَِؾَُقَ إَٔيِیطٔ  َِ ُيِعٔلیىٔی اِيَعَلاَئ َؾأَُقو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّی اہللُ اہللٔ َػل  ہللٔ َػل

ٕف َوََّل َس  َِشٔ َُ ٍٔ َوأََِْت َغیِرُ  ا َُ ِٔ َصَِذا اِي َٔ  ََ َ ا َجائ ََ ِم بٔطٔ  ِيطُ أَِو َتَؼسَّ وَّ َُ َِ ُخِِذُظ َؾَت ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌٕ َؾُدِِذُظ َع ٔ ائ

 ََ ا ََّل َؾََل تُتِبِٔعطُ َنِؿَش ََ  َو

 ػب  نب دبع ازعلی
ث
، دبعاہلل نب ادعسلی، ہی ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، ازلدیبی، ازلرہی، ااسلبئ نب سیدی، وح

 دحثی رشفی یھب زگہتش ااحدثی یک رطح ےہ )اس ےئل رتہمج رکےن یک رضفرت ںیہن ےہ(۔

 ػب  نب دبع ازعلی، دبعاہلل نب  :  رافی
ث
ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، ازلدیبی، ازلرہی، ااسلبئ نب سیدی، وح

 ادعسلی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک وک دخافدن دقفس ریغب امےگن اطع رفامےئ
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س، حویلب عُرو بٔ َٓؼور و اسحام بٔ َٓؼور، ايحهِ بٔ ْاؾع، طعیب، ايزہری، ايشائب بٔ یزی :  راوی

 بٔ عبس ايعزی

ِٔ ايزُّ  ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َع ٔٔ َْاؾٕٔع َقا ِٔ بِ ِٔ اِيَحَه ُِٓؼوٕر َع ََ  ُٔ ُِٓؼوٕر َوإِٔسَحُل بِ ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع صِرٔیِّ َقا

َّٕ عَ  َٔ َعِبٔس اِيُعزَّی أَِخبََرُظ أَ َّٕ حَُویِٔلَب بِ َ ُٔ یَزٔیَس أ ائُٔب بِ َّ أَِخبََرنٔی ايشَّ َّطُ َقسٔ ِعٔسیِّ أَِخبََرُظ أَْ َٔ ايشَّ ِبَس اہللٔ بِ

اَّّل  َُ َّٓأض أَِع ٍٔ اي ا َُ ِٔ أَِع َٔ ََ َتلٔی  َّ ِِ أُِخبَرِ أَْ رُ أََي َُ ٍَ عُ أب فٔی خََٔلَؾتٔطٔ َؾَكا ٔٔ اِيَدلَّ َر بِ َُ َؾإَٔذا أُِعٔلیَت  َعلَی عُ

 َُ ٍَ َؾ ًُِت بَلَی َقا ٍَ َؾُك صَِتَضا َقا ٔ َْ اَيَة  َُ ِٕ اِيُع َ ٕ َوأُرٔیُس أ اّسا َوأَِعبُّسا َوأََْا بَٔدیِر َّٕ لٔی أََِفَ ٔ ًُِت إ ََ َؾُك ٔ ٔلَی َذي ا تُرٔیُس إ



 

 

 َٕ ُِٓت أََرِزُت ائَِّذی أََرِزَت َؾکَا ِّی ُن ٌِ َؾإٔن رُ َؾََل َتِؿَع َُ ٍَ عُ ُُِشًُٔٔیَن َؾَكا لٔی َػَسَقّة َعلَی اِي َُ َٕ َع َّٓٔيیُّ  َیهُو اي

ًَیِ  َّی اہللُ َع ًُِت أَعِ َػل اَّّل َؾُك ََ رَّّة  ََ َّی أَِعَلانٔی  َٔىِّی َحً ٍُ أَِعٔلطٔ أَِؾَُقَ إَٔيِیطٔ  َِ ُيِعٔلیىٔی اِيَعَلاَئ َؾأَُقو ًَّ ٔلطٔ طٔ َوَس

ا َجا َُ ِم بٔطٔ َؾ ِيُط َوَتَؼسَّ وَّ َُ َِ ُخِِذُظ َؾَت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َٔىِّی َؾَكا َ أَِؾَُقَ إَٔيِیطٔ  ٍٔ ئ ا َُ ِٔ صََِذا اِي َٔ  ََ

 ََ ا ََّل َؾََل تُتِبِٔعُط َنِؿَش ََ ٌٕ َؾُدِِذُظ َو ٔ ٕف َوََّل َسائ َِشٔ َُ  َوأََِْت غَیِرُ 

 ػب  نب دبع ازعلی، زری 
ث
رمعف نب وصنمر ف ااحسؼ نب وصنمر، امکحل نب انعف، بیعش، ازلرہی، ااسلبئ نب سیدی، وح

 رظن دحثی اک وہفمؾ یھب زگہتش دحثی اسیج ےہ۔

 ػب  نب دبع  :  رافی
ث
رمعف نب وصنمر ف ااحسؼ نب وصنمر، امکحل نب انعف، بیعش، ازلرہی، ااسلبئ نب سیدی، وح

 ازعلی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امےئسج یسک وک دخافدن دقفس ریغب امےگن اطع رف

     519    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، حهِ بٔ ْاؾع، طعیب، زہری، سايِ بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر، عُر رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 َ ٍَ أََِْبأَْ ُٔ َْاؾٕٔع َقا ُِ بِ َٓا اِيَحَه َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ُِ أَِخبََرَْا َع ٔ ٍَ أَِخبََرنٔی َساي ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ا ُطَعِیْب َع

 َٕ ٍُ کَا ُِٓط َيُكو َر َرضَٔی اہللُ َع َُ ٍَ َسُِٔعُت عُ َر َقا َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ُٔ َعِبٔس اہللٔ أَ َِ  بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل اي

ٍُ أَِعٔلطٔ أَؾِ  ٍَ ُيِعٔلیىٔی اِيَعَلاَئ َؾأَُقو َٔىِّی َؾَكا ًُِت َيطُ أَِعٔلطٔ أَِؾَُقَ إَٔيِیطٔ  اَّّل َؾُك ََ رَّّة  ََ َّی أَِعَلانٔی  َٔىِّی َحً َُقَ إَٔيِیطٔ 

ا ََ ٌٕ َؾُدِِذُظ َو ٔ ٕف َوََّل َسائ َِشٔ َُ ٍٔ َوأََِْت َغیِرُ  ا َُ ِٔ َصَِذا اِي َٔ  ََ َ ا َجائ ََ ِم بٔطٔ َو ِيُط َوَتَؼسَّ وَّ َُ ََّل َؾََل  ُخِِذُظ َؾَت



 

 

ََ  تُتِبِٔعطُ   َنِؿَش

رمعف نب وصنمر، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع، رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک )امؽ ف دفتل( انعتئ رفامےت وت ںیم رعض رکات ہک وج صخش ھجم ےس زایدہ 

فملس اس وک اطع رفام دںی۔ اہیں کت ہک اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  رضفرت دنم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن ھجم وک امؽ اطع ایک وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! امؽ اس وک انعتئ رفام دںی وج ہک ھجم 

فہ وبقؽ رکف افر اس وک اامعتسؽ  ےس زایدہ امؽ دفتل اک رضفرت دنم ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م

ںیم ےل آؤ افر اس اک دصہق رک دف افر ارگ اہمترے ریغب امےگن وہےئ ای الچل ےک اہمترے اپس امؽ آاجےئ وت م فہ امؽ 

 وبقؽ رک ایل رکف فرہن اس وک اح ل رکےن یک وکشش ہن ایک رکف۔

 ، دبعاہلل نب رمع، رمع ریض اہلل ہنعرمعف نب وصنمر، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الہ ف ایعؽ وک دصہق ےنیل ےئلیک رقمر رکےن ےس قلعتم ااحدثی

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  فآہل فملس ےک الہ ف ایعؽ وک دصہق ےنیل ےئلیک رقمر رکےن ےس قلعتم ااحدثیآپ یلص اہلل ہیلع

     520    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ سواز بٔ اسوز بٔ عُرو، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبساہلل بٔ حارث بٔ ْوؾٌ  :  راوی

 ہاطِّم، عبسايُلًب بٔ ربیعة بٔ حارث

ٔٔ ٔطَضإب عَ أَ  ِٔ ابِ َٓا یُوُُْص َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ رٕو َع ُِ ٔٔ َع ٔٔ اِْلَِسَوزٔ بِ ازٔ بِ ُٔ َسوَّ رُو بِ ُِ ِٔ َعبِسٔ ِخبََرَْا َع

ٔٔ َعِبسٔ  ٔٔ اِيَحارٔٔث بِ َٔ َربٔیَعَة بِ ًٔٔب بِ ُُلَّ َّٕ َعِبَس اِي ٌٕ اِيَضأطِّٔمِّ أَ ٔٔ َِْوَؾ ٔٔ اِيَحارٔٔث بِ ًٔٔب أَِخبََرُظ  اہللٔ بِ ُُلَّ اِي

ٔٔ اِيَعبَّا ٌٔ بِ ـِ ٔٔ اِيَحارٔٔث َواِيَؿ ٔٔ َربٔیَعَة بِ ًٔٔب بِ ُُلَّ ٍَ ئَعِبٔس اِي َٔ اِيَحارٔٔث َقا َّٕ أَبَاُظ َربٔیَعَة بِ ٔٔ َعِبسٔ أَ ٔض بِ



 

 

َِ َؾُكوََّل َيُط اِستَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ًٔٔب ائِتَٔیا َرُسو ُُلَّ َتَی اِي َسَقأت َؾأ ٍَ اہللٔ َعلَی ايؼَّ َٓا یَا َرُسو ًِ ِعُٔ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ا إ َُ ٍَ َيُض ٍٔ َؾَكا ََ اِيَحا ًِ ٔ ُٔ َعلَی ت ُٔ أَبٔی كَائٕب َوَِْح ٌُ َعلٔیُّ بِ َِ ََّل َيِشَتِعُٔ

ٍَ َعِبُس ايِ  َسَقٔة َقا ِِ أََحّسا َعلَی ايؼَّ ِٓهُ َّی اہللُ َٔ ٍَ اہللٔ َػل َٓا َرُسو َّی أََتِي ٌُ َحً ـِ ًَِكُت أََْا َواِيَؿ ًٔٔب َؾاَِْل ُُلَّ

سٕ  َُّ َُُح ٔ ٌُّ ي ََّضا ََّل َتٔح َّٓأض َوإْٔ ا هَٔی أَِوَساُر اي َُ َّ َسَقَة إْٔ ٔ ايؼَّ َّٕ صَِٔذظ ٔ َٓا إ ٍَ َي َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی  َع ٕس َػل َُّ َح َُ  ٍٔ َوََّل ْٔل

 ًَ َِ اہللُ َع ًَّ  ِیطٔ َوَس

رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعاہلل نب احرث نب ونلف اہیمش، دبعابلطمل نب 

 نب احرث ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن رضحت دبعابلطمل نب رہعیب افر رضحت لضف نب ابعس ریض اہلل 

 

 ی عة
رب

فملس ںیم احرض وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہنع ےس رفامای م دفونں دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل 

دختم ادقس ںیم رعض رکف ہک مہ وک دصہق یک فوصیل ےک فاےطس رقمر رک دای اجےئ۔ اس دفراؿ رضحت یلع 

ریض اہلل ہنع یھب فاہں فیرفی ےل آےئ۔ اوہنں ےن رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس م دفونں 

اقت یک فوصیل رپ رقمر ںیہن رفامںیئ ےگ۔ رضحت دبعابلطمل ایبؿ رفامےت ںیہ رھپ ںیم افر ںیم ےس یسک وک دص

رضحت لضف دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اینپ احرضی اک دصقم رعض ایک وت آپ یلص 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دصہق ریخات ولوگں اک لیم لیچک ےہ وج ہک آؽ

 افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الہ ف ایعؽ ےک فاےطس اجزئ ںیہن ےہ۔

رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعاہلل نب احرث نب ونلف اہیمش،  :  رافی

 نب احرث

 

 ی عة
 دبعابلطمل نب رب

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

  

 یسک وقؾ اک اھبہجن ایس وقؾ ںیم امشر وہےن ےس قلعتم

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یسک وقؾ اک اھبہجن ایس وقؾ ںیم امشر وہےن ےس قلعتم



 

 

     521    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ابراہیِ، ونیع، طعبہ رضی اہلل عٓہ اسحل :  راوی

 ٔ َعاو َُ ًُِت ْٔلَبٔی إٔیَإض  ٍَ ُق َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َة أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔٔ َُقَّ یََة بِ

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َٕ َيُكو ٔ اي ََ  َٔ ِِ  أََسُِٔعَت أَََْص بِ ٔ ِٔ أَِنُؿٔشض َٔ  ٔ ُٔ أُِخٔت اِيَكِوّ َِ ابِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ِِ ٍَ َنَع  َقا

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوب اایس ےس درایتف ایک ہک 

فملس ےن آپ ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس ہی دحثی رشفی ینس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامای یسک وقؾ اک اھباجن یھب اؿ یہ ںیم ےس امشر وہاگ وت اوہنں ےن )وجاب ںیم( رفامای یج اہں ینس ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےس ہقلعتم ااحدثیزوکة  :   ابب

 یسک وقؾ اک اھبہجن ایس وقؾ ںیم امشر وہےن ےس قلعتم

     522    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، طعبة، قتازة، اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا َو  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ِٔ َقَتاَزَة َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ نٔیْع َقا

 ِِ ُِٓض َٔ ُٔ أُِخٔت اِيَكِؤّ  ٍَ ابِ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل  َرُسو

، اتقدة، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

ی ة
ػ

 

یلص اہلل ہیلع ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ش



 

 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک وقؾ اک اھباجن یھب اؿ یہ ںیم ےس ےہ۔

، اتقدة، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، ش

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

  

 وہا الغؾ )ینعی ومیل ٰ( یھب اؿ یہ ںیم ےس ےہ یسک وقؾ اک آزاد ایک

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یسک وقؾ اک آزاد ایک وہا الغؾ )ینعی ومیل ٰ( یھب اؿ یہ ںیم ےس ےہ

     523    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہعُرو بٔ علی، یحٌی، طعبة، حهِ، ابٔ ابوراؾع رضی اہلل :  راوی

 ٔ ٔٔ أَب ِٔ ابِ ُِ َع َٓا اِيَحَه َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع ی َراؾٕٔع َع

 َ ٕ َعل ِدزُوّ ََ ِٔ بَىٔی  َٔ ٌَ َرُجَّل  َُ َِ اِسَتِع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َسَقٔة َؾأََراَز أَبُو أَبٔیطٔ أَ ی ايؼَّ

 َّٕ ٔ َٓا َوإ ٌُّ َي َسَقَة ََّل َتٔح َّٕ ايؼَّ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٕ یَتَِبَعُط َؾَكا ِِ  َراؾٕٔع أَ ُِٓض َٔ ِولَی اِيَكِؤّ  ََ 

، مکح، انب اوبراعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ

 

ی ة
ػ

 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق  رمعف نب یلع، ییحی، ش

ونب زخمفؾ ےک اکی آدیم وک دصہق ریخات فوصؽ رکےن ےک فاےطس اعلم نیعتم رفامای اس ومہعق رپ اوبراعف ےن یھب 

وخاشہ اظرہ یک ہک ںیم یھب اؿ یہ ےک اسھت الچ اجؤں وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امہرے فاےطس دصہق 

ؽ ںیہن ےہ افر یسک وقؾ اک ومیل )ینعی آزاد رکدہ الغؾ( یھب اؿ یہ ںیم ےس ےہ )ینعی اس اک امشر یھب ریخات انیل الح

 ایس وقؾ ںیم ےس وہاگ(۔

، مکح، انب اوبراعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 رمعف نب یلع، ییحی، ش

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



 

 

  

 دصہق ریخات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس الحؽ ںیہن ےہ

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق ریخات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس الحؽ ںیہن ےہ

     524    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زیاز بٔ ایوب، عبسايواحس بٔ واػٌ، بہز بٔ حهیِ :  راوی

ِٔ أَ  ِٕ َع ُٔ َحٔهی َٓا بَِضزُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ُٔ َوأػ َٓا َعِبُس اِيَواحٔسٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ٔ أَِخبََرَْا زٔیَازُ بِ ظ ِٔ َجسِّ بٔیطٔ َع

 ُ َِ إَٔذا أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٕ اي ٍَ کَا ِِ َقا ٌَ َػَسَقْة َي ِٕ قٔی ٔ ِّ َػَسَقْة َؾإ ِٓطُ أََصٔسیَّْة أَ ٍَ َع
َ تَٔی بَٔظِیٕئ َسأ

ٌَ َصٔسیَّْة َبَشَم یََسظُ  ِٕ قٔی ٔ ٌِ َوإ ُ  َیأِک

زاید نب اویب، دبعاولادح نب فا ل، زہب نب میکح اےنپ فادل اصبح افر اؿ ےک دادا ےس لقن رفامےت ںیہ ہک ارگ 

فملس یک دختم ادقس ںیم وکیئ زیچ شیپ یک اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

درایتف رفامےت ہی دہہی ےہ ای دصہق ریخات ےہ؟ ارگ فہ زیچ دصہق وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہن اھکےت افر 

 دہہی وہات وت اھکےن ےک فاےطس اہھت ڑباھےت۔

 فا ل، زہب نب میکحزاید نب اویب، دبعاولادح نب  :  رافی

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

  

 ارگ دصہق یسک صخش ےک اپس وہ رک آےئ؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ دصہق یسک صخش ےک اپس وہ رک آےئ؟



 

 

     525    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یزیس، بہز بٔ اسس، طعبة، حهِ، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ِٔ ُِ َع َٓا اِيَحَه َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أََسٕس َقا ُ بِ َٓا بَِضز َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یَزٔیَس َقا رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع َِ َع  إٔبَِراصٔی

 ٔ ََ اِْلَِسَوز ٔ ِت َذي َ َْ ِِ اِطتََركُوا َوََّلئََضا َؾَِذ َُّض ِٕ َتِظتَرَٔی بَرٔیَرَة َؾُتِعتَٔكَضا َوإْٔ ََّضا أََراَزِت أَ ِٔ َعائَٔظَة أَْ  َع

ِٔ أَِعَتَل َوخُ  َُ ٔ َّٕ اِيَوََّلَئ ي ٔ ٍَ اِطتَرٔیَضا َوأَِعتٔكٔیَضا َؾإ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِّ ئَرُسو َرِت حٔیَن ی

 ٔ َم بٔطٔ َعلَی بَر ا ُتُؼسِّ َُّ َٔ ٌَ َصَِذا  ِٕ َؾكٔی ِح ًَ ٔ َِ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُتَٔی َرُسو ٍَ صَُو َيَضا أُِعتَٔكِت َوأ یَرَة َؾَكا

ا َٕ َزِوُجَضا ُُحًّ َٓا َصٔسیَّْة َوکَا  َػَسَقْة َوَي

، مکح، اربامیہ

 

ی ة
ػ

 

، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رمعف نب سیدی، زہب نب ادس، ش

ربریہ وک رخدی رک اس وک آزاد رکان اچاہ وت اس ےک اماکلؿ ےن رشط اگلیئ ہک مہ اس اک رتہک ںیل ےگ۔ اعہشئ دصہقی ریض 

افر آزاد رک دف فالء )رمےن  اہلل اہنع ےن ہی ابت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اتبیئ وت رفامای م اس وک رخدی ول

فاال وج وھچ ڑات ےہ فہ وت( ایس اک وہات ےہ وج ہک آزاد رکات ےہ رھپ سج فتق اس وک آزاد ایک ایگ وت اایتخر دای ایگ ہک دؽ 

اچےہ وت وشرہ ےک اپس رےہ ای اس وک وھچ ڑ دے رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم وگتش شیپ 

 ایگ ہی ربریہ وک دصہق ںیم الم اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اس ےک فاےطس دصہق ایک ایگ افر رعض ایک

 اھت افر امہرے فاےطس وت ہی دہہی ےہ۔ زین ربریہ اک اخفدن آزاد صخش اھت۔

، مکح، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 رمعف نب سیدی، زہب نب ادس، ش

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

  

 دصہق ریخات ںیم دای وہا امؽ اک دفابرہ رخدیان اسیک ےہ؟

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق ریخات ںیم دای وہا امؽ اک دفابرہ رخدیان اسیک ےہ؟



 

 

     526    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، زیس بٔ اسًِ، عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َٓا أَِخبََرَْا  َ ث ٍَ َحسَّ

 َْ ٔ اي ََ ٌَّ َّ َوَج ٌٔ اہللٔ َعز ٕض فٔی َسبٔی ًُِت َعلَی ََفَ َُ ٍُ َح َر َيُكو َُ ٍَ َسُِٔعُت عُ ِٔ أَبٔیطٔ َقا َِ َع ًَ ٔٔ أَِس ِٔ َزیِٔس بِ َع

ِٔ ذَ  َّطُ بَائُٔعطُ بٔرُِخٕؽ َؾَشأَِيُت َع ُِٓت أَْ َٓ ِٓطُ َوَه َٔ ِٕ أَبَِتاَعطُ  َِٓسُظ َوأََرِزُت أَ ٔ َٕ ع ََ َؾأََؿاَعطُ ائَِّذی کَا ٔ ٍَ ي َرُسو

 ٔ َّٕ اِيَعائَٔس فٔی َػَسَقت ٔ ِٕ َؾإ ِٕ أَِعَلاَنطُ بٔٔسِرَص ٔ ٔ َوإ ٍَ ََّل َتِظتَرٔظ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ًِٔب َيُعوزُ فٔی اہللٔ َػل َ طٔ کَاِيک

 َقِیئٔطٔ 

 ںیم ےن راہ دخا ںیم دمحم نب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، زدی نب املس، رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ

اکی وھگ ڑا دصہق ایک وت فہ سج آدیم وک الم اھت اس ےن اس یک ایھچ رطح ےس دھکی اھبؽ ںیہن یک۔ ںیم ےن وخاشہ یک 

ہک اس ےس رخدی ولں اس ےئل ہک ںیم ھجمس راہ اھت ہک ہی مک تمیق ںیم رففتخ رکفں اگ سج فتق ںیم ےن روسؽ 

تف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ فہ اس وک اکی درمہ ےک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درای

وعض یھب دے وت م اس وک ہن رخدیان ویکہکن دصہق رک ےک اس وک فاسپ ےنیل فاال صخش اس ےتک یک امدنن ےہ وج ہک ےق 

 رکےن ےک دعب اس وک اھکےن اتگل ےہ۔

 مس، امکل، زدی نب املس، رمع ریض اہلل ہنعدمحم نب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم، انب اق :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق ریخات ںیم دای وہا امؽ اک دفابرہ رخدیان اسیک ےہ؟

     527    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہاروٕ بٔ اسحل، عبسايرزام، َعُر، زہری، سايِ بٔ عبساہلل، وہ اپٓے وايس سے، عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعبِ  ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ أم َع َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ إِٔسَحَل َقا ُٕ بِ ِٔ أَِخبََرَْا َصاُرو ٔس اہللٔ َع

َّٓئ  ٍَ َيُط اي ائََضا َؾَكا آصَا تَُباُع َؾأََراَز رٔشَ ٌٔ اہللٔ ََفَ ٕض فٔی َسبٔی ٌَ َعلَی ََفَ َُ َّطُ َح َر أَْ َُ ِٔ عُ ًَِیطٔ أَبٔیطٔ َع َّی اہللُ َع یُّ َػل

 ََ ٔ َِ ََّل َتِعرِٔق فٔی َػَسَقت ًَّ  َوَس

 فادل ےس، رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہرفؿ نب ااحسؼ ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل نب دبع اہلل، فہ اےنپ

ںیم ےن اکی وھگ ڑا راہ دخا ںیم دای۔ رھپ ںیم ےن اکی دہعف اس وھگ ڑے وک رففتخ وہات وہا داھکی وت ںیم ےن اس وک 

 رخدیےن اک ارادہ ایک اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اےنپ دصہق یک اجبن فاسپ ہن اجؤ۔

 نب اقحس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل نب دبعاہلل، فہ اےنپ فادل ےس، رمع ریض اہلل ہنعاہرفؿ  :  رافی

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

  

 زوکة ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دصہق ریخات ںیم دای وہا امؽ اک دفابرہ رخدیان اسیک ےہ؟

     528    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ححین، يیث، عكیٌ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا حَُحیِْن قَ  َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ ابِ ٌٕ َع ِٔ عَُكِی ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ا

ٕض فٔی َم برَٔفَ َر َتَؼسَّ َُ َّٕ عُ ُث أَ َٕ یَُحسِّ َر کَا َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ أَ ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي َّ  ٔطَضإب َع ٌٔ اہللٔ َعز َسبٔی

ِٕ يَ  ََ َؾأََراَز أَ ٔ ٌَّ َؾَوَجَسَصا تَُباُع َبِعَس َذي َرُظ فٔی َوَج ََ
ِ َِ َؾاِسَتأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َِّ أَتَی َرُسو ُ ِظتَرٔیَُط ث

 ََ ٔ َِ ََّل َتُعِس فٔی َػَسَقت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ََ َؾَكا ٔ  َذي



 

 

، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، 

 

ن
 
ج ت
د

دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، 

ںیہ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی وھگ ڑا راہ دخا ںیم دای۔ رھپ اکی رفز ایس وھگ ڑے وک رففتخ وہےت وہےئ 

داھکی وت ںیم ےن اچاہ ہک ںیم اس وک رخدی ولں نکیل سج فتق آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیم ےن وشمرہ 

  فآہل فملس ےن رفامای م اانپ دصہق فاسپ ےل ول۔ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع

، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ن
 
ج ت
د

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، 

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

  

  ہقلعتم ااحدثیزوکة ےس :   ابب

 دصہق ریخات ںیم دای وہا امؽ اک دفابرہ رخدیان اسیک ےہ؟

     529    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، بَش و یزیس، عبسايرحُٔ بٔ اسحل، زہری، حرضت سعیس بٔ َشیب رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٔ إِٔسَحَل َع ٔٔ بِ َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث َٓا بَِٔشْ َوَیزٔیُس َقاََّل َحسَّ َ ث ٍَ َحسَّ

َؾ  ِٕ یََِخُ َٔ أَٔسیٕس أَ اَب بِ َر َعتَّ ََ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َُُشیَّٔب أَ ٔٔ اِي ََٓب َسٔعیٔس بِ اِئع

ّراَؾُتَؤزَّی َزکَا ُِ ٌٔ َت َِّٓد ا تَُؤزَّی َزکَاةُ اي َُ  تُطُ َزبٔيّبا َن

رمعف نب یلع، رشب ف سیدی، دبعارلنمح نب ااحسؼ ، زرہی، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

دعب آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتعب نب ادیس وک اوگنر اک ادنازہ اگلےن اک مکح رفامای اتہک کشخ وہےن ےک 

 اس یک زوکة دے دی اجےئ سج رطہقی ےس ہک وجھکرفں یک زوکة ایتر وہےن ےک دعب دی اجیت ےہ۔

 رمعف نب یلع، رشب ف سیدی، دبعارلنمح نب اقحس، زرہی، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 رفتیض ف فوجب جح

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفتیض ف فوجب جح

     530    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ََخمی، ابوہظاّ و َػیرة بٔ سًُہ، ربیع بٔ َشًِ، َحُس بٔ  :  راوی

 یاز، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہز

ُُػٔی ُُطُ اِي َٓا أَبُو صَٔظإّ َواِس َ ث ٍَ َحسَّ مٔیُّ َقا ََُُخِّ َُُباَرٔک اِي ٔٔ اِي ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  َة َقا َُ ًَ ُٔ َس َرةُ بِ

 ِٔ ٕ َع ُٔ زٔیَاز ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔ ِشً َُ  ُٔ َٓا ايرَّبٔیُع بِ َ ث َّی اہللُ  َحسَّ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َخَلَب َرُسو أَبٔی صَُریَِرَة َقا

 ٕ ٌِّ َعاّ ُ ٌْ فٔی ک ٍَ َرُج ِِ اِيَحخَّ َؾَكا ًَِیهُ َق َع ٌَّ َقِس ََفَ َّٕ اہلَل َعزَّ َوَج ٔ ٍَ إ َّٓاَض َؾَكا َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٓطُ َع  َؾَشَهَت َع

ًُِت َنَع  ٍَ َيِو ُق َّی أََعاَزُظ ثَََلثّا َؾَكا ِٔ َحً ََ  ََ ًَ ا َص َُ َّ ِِ َؾإْٔ ا َتَرِنُتهُ ََ ِِ بَٔضا َذُرونٔی  ُت ُِ ا ُق ََ ِِ َيَوَجَبِت َوَيِو َوَجَبِت 

ِیٔئ َؾُدُِذوا بٔطٔ  ِِ بٔايظَّ رِتُهُ ََ ِِ َؾإَٔذا أَ ٔ ِِ َعلَی أَِْبَٔیائٔض ٔ ِِ َواِختََٔلؾٔض ٔ ٔ ُسَؤائض ِِ بَٔهثَِرة ًَهُ َٕ َقِب ِِ  کَا ا اِسَتَلِعُت ََ

ِٔ َطِیٕئ َؾاِجتَٓٔبُوظُ َوإَٔذا ََْضيِ  ِِ َع  ُتهُ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، اوباشہؾ ف ریغمة نب ہملس، رعیب نب ملسم، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

رفامےت ںیہ اکی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس اطخب رفامای افر اراشد رفامای دخافدن 

 جح رفض رقار دای ےہ اکی صخش ےن رعض ایک ایک رہ اسؽ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش دقفس ےن م رپ

رےہ۔ اہیں کت ہک اس ےن نیت رمہبت یہی وساؽ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ ںیم اہں 

 ایبؿ ہن رکفں وت م یھب ھجم ےس وساؽ ہن ایک  ہہ داتی وت فابج وہات افر ارگ فابج وہات وت م ہن رک ےتکس۔ ارگ ںیم ھچک



 

 

رکف۔ اس ےئل ہک ارگ وکیئ زیچ رشفع وہیئگ وت ریما وت اکؾ یہ یہی ےہ ہک م ولوگں کت )اغیپؾ( اچنہپؤں ویکہکن م ےس 

لبق اںیتم وساالت یک فیرحی افر اےنپ ربمغیپفں ےک ابرے ںیم االتخػ یک فہج ےس الہک افر ربابد رک دی ںیئگ۔ 

ہج ےس ارگ ںیم م وک یسک اکؾ اک مکح دفں وت م ولگ اینپ دقرت ےک اطمقب اس رپ لمع ایک رکف افر ارگ یسک اکؾ اس ف

 ےس عنم رکفں وت م ولگ اس ےس اچب رکف۔

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، اوباشہؾ ف ریغمة نب ہملس، رعیب نب ملسم، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفتیض ف فوجب جح

     531    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، َوسٰی بٔ سًُہ، عبسايحًیٌ بٔ َحُس بٔ یحٌی بٔ عبساہلل ْیشابوری، سعیس بٔ ابوَریِ :  راوی

 حُیس، ابٔ طہاب، ابوسٓإ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 ٍَ َِ َقا رَِی ََ ُٔ أَبٔی  َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِّٓیَشابُورٔیُّ َقا ٔٔ َعِبٔس اہللٔ اي ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ وَسی أَِخبََرَْا  َُ أََِْبأََْا 

ثَىٔی َعبِ  ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ٔٔ َعبَّإض بِ ِٔ ابِ َؤلٔیِّ َع ٕٕ ايسُّ َٓا ِٔ أَبٔی ٔس ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ِیٕس َع َُ ُٔ حُ ٌٔ بِ ُس اِيَحًٔی

ِِ اِيَحخَّ َؾَكا ًَِیهُ َّٕ اہلَل َتَعالَی َنَتَب َع ٔ ٍَ إ َّ َؾَكا َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ُٔ أَ ُع بِ ٍَ اِْلََِقَ

َٕ َوََّل َحابٕٔص ايتَّ  ُعو َُ َِّ إّٔذا ََّل َتِش ُ ِِ َيَوَجَبِت ث ًُِت َنَع ٍَ َيِو ُق ٍَ اہللٔ َؾَشَهَت َؾَكا ٕ یَا َرُسو ٌُّ َعاّ ُ ُٔیِّٔمُّ ک

ْة َواحَٔسةْ  َُّٓط َححَّ َٕ َوَلٔه  تُٔلیُعو

ب، اوبانسؿ، انب دمحم نب ییحی نب دبعاہلل اسینوبری، دیعس نب اوبرممی، ومٰیس نب ہملس، دبعالیلجل نب دیمح، انب اہش

ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر رفامای 



 

 

دخافدن دقفس ےن م رپ جح رفض رقار دای ےہ اس رپ رضحت ارقع نب احسب ےن رعض ایک ایک رہ اسؽ ای روسؽ اہلل 

فآہل فملس اخومش رےہ افر رھپ اراشد رفامای ارگ ںیم  ہہ داتی وت جح رہ اسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع 

 الزؾ وہاجات افر رھپ م ولگ ہن ےتنس افر ہن رفام ربداری رکےت نکیل جح اکی یہ رمہبت ادا رکان الزؾ ےہ۔

دیمح، انب اہشب، دمحم نب ییحی نب دبعاہلل اسینوبری، دیعس نب اوبرممی، ومٰیس نب ہملس، دبعالیلجل نب  :  رافی

 اوبانسؿ، انب ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

 رمعہ ےک فوجب ےس قلعتم

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رمعہ ےک فوجب ےس قلعتم

     532    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، نعُإ بٔ سايِ، عُرو بٔ اوض، ابورزیٔ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٕ بِ  ا َُ ِع ُّٓ ٍَ َسُِٔعُت اي َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٕ أَِخبََرَْا  ٔ َٔ َساي

ٍَ َسُِٔع  َّٕ أَبٔی َطِیْذ َنبٔیْر ََّل َيِشَتلٔ َقا ٔ ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو َّطُ َقا ٕٔ أَْ ِٔ أَبٔی َرٔزی ُث َع َٔ أَِوٕض یَُحسِّ َرو بِ ُِ یُع ُت َع

ََ َواِعَتُٔرِ  ِٔ أَبٔی ٍَ َؾُحخَّ َع َٔ َقا ِع َرَة َوََّل ايوَّ ُِ  اِيَحخَّ َوََّل اِيُع

، امعنؿ نب اسمل

 

ی ة
ػ

 

، رمعف نب افس، اوبرزنی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فادل امدج تہب وب ڑےھ وہ ےکچ ںیہ فہ ہن وت جح رک ےتکس ںیہ ہن رمعہ 

فادل یک رطػ ےس جح افر رمعہ افر ہن فہ افٹن رپ ڑچھ ےتکس ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اےنپ 

 ادا رکف۔



 

 

، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس، اوبرزنی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

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

  

 جح ربمفر یک تلیضف

  ااحدثیانمکس جح ےس ہقلعتم :   ابب

 جح ربمفر یک تلیضف

     533    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسة بٔ عبساہلل ػؿار بِصی، سویس، ابٔ عُرو کًيی، زہیر، سہیٌ، سِّم، ابوػايح، ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

یُّ  ارٔ اِيَبِِصٔ ؿَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ ايؼَّ ٍَ  أَِخبََرَْا َعِبَسةُ بِ ٕ َقا ِٔ ُزَصیِر ًِٔيیُّ َع َ رٕو اِيک ُِ ُٔ َع َٓا ُسَویِْس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َقا

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ أَبٔی َػائٕح َع ِٔ ُسَِّمٕٓ َع ٌْ َع َٓا ُسَضِی َ ث َِ اِيَححَُّة  َحسَّ ًَّ َوَس

بِرُوَرةُ َيِیَص َيضَ  َُ ااِي َُ َُٓض ا بَِي َُ ٔ اَرْة ي َرةٔ َنؿَّ ُِ ٔلَی اِيُع َرةُ إ ُِ َُّٓة َواِيُع  ا َجزَاْئ إَّٔلَّ اِيَح

دبعة نب دبعاہلل افصر رصبی، وسدی، انب رمعف یبلک، زریہ، لیہس، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 ربمفر اک تنج ےک العفہ وکیئ ہلص ںیہن ےہ افر ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای جح

 اکی رمعہ دفرسے رمعہ کت وہےن فاےل انگوہں اک افکرہ نب اجات ےہ۔

 دبعة نب دبعاہلل افصر رصبی، وسدی، انب رمعف یبلک، زریہ، لیہس، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 جح ربمفر یک تلیضف

     534    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُروبٔ َٓؼور، ححاد، طعبہ، اہیٌ، سِّم، ابو ػايح، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

رُو بِ  ُِ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َع ِٔ ُسَِّمٕٓ َع ٌْ َع ٍَ أَِخبََرنٔی ُسَضِی َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َححَّاْد َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ

بِرُوَرةُ َيِیَص َيَضا  َُ ُة اِي ٍَ اِيَححَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع َُّٓة ثََواْب إَّٔلَّ َػائٕح َع اِيَح

ا َُ َُٓض ا بَِي ََ  ُ ٍَ تُهرَفِّ َُّط َقا ُط َسَواّئ إَّٔلَّ أَْ ًَ  َِٔث

رمعفنب وصنمر، اجحج، ہبعش، الیہ، یمس، اوب اصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک 

 اطمقب ےہ۔

  ہنعرمعفنب وصنمر، اجحج، ہبعش، الیہ، یمس، اوب اصحل، اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

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

  

 تلیضف جح ےس قلعتم

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف جح ےس قلعتم

     535    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ام، َعُر، زہری، ابٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ راؾع، عبسايرز :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  ٔب َع َُُشیَّ  اِي

َّی اہللُ  َّٓٔيیَّ َػل ٌْ اي ٍَ َرُج
َ ٍَ َسأ ُٕ صَُریَِرَة َقا ا َُ ٍَ اِْلٔی ٌُ َقا ـَ ٍٔ أَِؾ ا َُ ٍَ اہللٔ أَیُّ اِْلَِع ٍَ یَا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع



 

 

بِرُوُر  َُ َِّ اِيَحخُّ اِي ُ ٍَ ث اَذا َقا ََ  َِّ ُ ٍَ ث ٌٔ اہللٔ َقا ٍَ اِيحَٔضازُ فٔی َسبٔی اَذا َقا ََ  َِّ ُ ٍَ ث  بٔاہللٔ َقا

، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی آدیم ےن رضحت دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکؿ اس لمع بس ےس زایدہ 

۔ رھپ الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس رپ اامیؿ الان۔ اس ےن رھپ درایتف ایک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای راہ دخا ںیم اہجد رکان۔ اس ےن رعض ایک اس ےک دعب وکاسن لمع الضف 

 ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای جح ربمفر۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف جح ےس قلعتم

     536    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، سہیٌ بٔ ابوػايح، وہ اپٓے وايس عیسی بٔ ابراہیِ، َثروز، ابٔ وہب، ََخَة، وہ اپٓے وايس سے :  راوی

 سے، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٍَ َسُِٔعُت  ِٔ أَبٔیطٔ َقا َة َع ََ َِخَ ََ  ِٔ ُٔ َوصِٕب َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ثِرُوز ََ  ٔٔ َِ بِ ُٔ إٔبَِراصٔی ٌَ  أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ ُسَضِی

ٍُ َسُِٔعُت أَبَا  ٍَ َسُِٔعُت أَبٔی َيُكو َٔ أَبٔی َػائٕح َقا َِ َوِؾُس بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا صَُریَِرَة َيُكو

ُُِعَتُٔرُ   اہللٔ ثَََلثَْة اِيَػازٔی َواِيَحادُّ َواِي

، فہ اےنپ فادل ےس، لیہس نب اوباصحل، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ریض 

 

 فد، انب فبہ، رخممة

 

یسیع نب اربامیہ، م

 ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دحافدندقفس اک فدف نیت آدیم اہلل ہنع رفامےت



 

 

 ںیہ۔ زغفہ رکےن فاال۔ جح رکےن فاال افر رمعہ رکےن فاال۔

، فہ اےنپ فادل ےس، لیہس نب اوباصحل، فہ اےنپ فادل ےس،  :  رافی

 

 فد، انب فبہ، رخممة

 

یسیع نب اربامیہ، م

 اہلل ہنع اوبرہریہ ریض

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف جح ےس قلعتم

     537    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يیث، خايس، ابٔ ابوہَلٍ، یزیس بٔ عبساہلل، َحُس بٔ َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ، طعیب،  :  راوی

 ابراہیِ، ابوسًُہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِٔ ابِ  َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ًَِّیٔث َقا ِٔ اي ِٔ ُطَعِیٕب َع ِٔ َع ٔٔ َعِبسٔ اِيَحَه ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍٕ أَِخبََرنٔی  ٔٔ أَبٔی صََٔل

ٔٔ َعِبسٔ  ِٔ َیزٔیَس بِ ًَیِ  َع َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َِ َع ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ طٔ اہللٔ َع

َرةُ  ُِ رِأَةٔ اِيَحخُّ َواِيُع َُ ـٔ َواِي ٔعی َـّ ٔ َواي ػٔیر ٔ َوايؼَّ ٍَ ٔجَضازُ اِلَهبٔیر َِ َقا ًَّ  َوَس

بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، سیدی نب دبع اہلل، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن جح ایک 

اس رطح ےس فاسپ وہاگ ےسیج ہک اس یک  اس رھگ اک افر اس ےن وغل الکؾ ںیہن ایک افر ہن انگہ اک اراکتب ایک وت فہ صخش

 امں ےن اس وک آج یہ ادیا ایک )ینعی فہ ابق ل انگہ ےس اپک ف اصػ وہاگ(۔

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، اخدل، انب اوبالہؽ، سیدی نب دبعاہلل، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس،  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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



 

 

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف جح ےس قلعتم

     538    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رہ رضی اہلل عٓہابوعُار حشین بٔ ُحیث َروزی، ؾـیٌ، ابٔ عیاق، َٓؼور، ابوحازّ، ابوہری :  راوی

 ََ  ِٔ ُٔ عَٔیإق َع ٌُ َوصَُو ابِ ِی ـَ َٓا اِيُؿ َ ث ٍَ َحسَّ رَِوزٔیُّ َقا َُ یِٕث اِي ُٔ ُُحَ إر اِيُحَشیُِن بِ َُّ ِٔ أَِخبََرَْا أَبُو َع ُِٓؼوٕر َع

 ِٔ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریِرََة َقا ٕ َع ِِ  أَبٔی َحازّٔ ِِ َیرُِؾِث َوَي ًَ َحخَّ َصَِذا اِيبَِیَت َؾ

طُ  َُّ ُ ا َوَيَسِتُط أ َُ  َيِؿُشِل َرَجَع َن

اوبامعر نیسح نب رحثی رمفزی، لیضف، انب ایعض، وصنمر، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اک جح ایک افر اس دفراؿ ہن وت اس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن اس رھگ 

ےن شحف الکؾ ایک افر ہن وکیئ انگہ ای انرفامین یک وت فہ صخش اس رطح ےس فاسپ وہاگ سج رطح ےس اس یک امں ےن اس 

 وک آج یہ ادیا ایکوہ۔

 اوبامعر نیسح نب رحثی رمفزی، لیضف، انب ایعض، وصنمر، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف جح ےس قلعتم

     539    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓٗااسحل بٔ ابراہیِ، جریر، حبیب، ابٔ ابوعُرة، عائظہ ػسيكہ  :  راوی



 

 

 ِٓ ٔ ِٔ َعائَٔظَة ب َرَة َع ُِ ُٔ أَبٔی َع ِٔ َحبٔیٕب َوصَُو ابِ ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ًَِحَة َقاَيِت أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َ ٔت ك

ُد ؾَ  ٍَ اہللٔ أَََّل ََِْخُ ًُِت یَا َرُسو َٔٓٔیَن َعائَٔظُة َقاَيِت ُق ُُِؤ ُّّ اِي
ُ َّل فٔی أَِخبََرِتىٔی أ َُ ِّی ََّل أََری َع ََ َؾإٔن َع ََ َُٓحاصَٔس 

بِرُوْر  ََ ًُُط َحخُّ اِيبَِیٔت َحخٌّ  َُ ٔ َوأَِج ُٔ اِيحَٔضاز َّٔ أَِحَش ٍَ ََّل َوَلهُ ٔ َقا ِٔ اِيحَٔضاز َٔ  ٌَ ـَ ٕٔ أَِؾ آ  اِيُُقِ

ھا  رفامیت ںیہ ںیم ےن 

 

عی

رعض ایک ای روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، بیبح، انب اوبرمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہجد رکےن ےک فاےطس ہن لکن اجای 

رکںی۔ ویکہکن ںیم ےن وپرے رقآؿ رکمی ںیم اہجد ےس زایدہ الضف لمع ںیہن اپای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اےطس الضف رتنی افر بس ےس زایدہ رتہب اہجد جح تیب اہلل ےہ وج ہک جح ربمفر ےن اراشد رفامای ںیہن ہکلب اہمترے ف

 یھب ےہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اقحس نب اربامیہ، رجری، بیبح، انب اوبرمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

  قلعتم ااحدثیتلیضف رمعہ ےس

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تلیضف رمعہ ےس قلعتم ااحدثی

     540    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، سِّم، ابوػايح، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ َسٔعیٕس َع َّی اہللُ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ أَبٔی َػائٕح َع ُسَِّمٕٓ َع

بِرُوُر َيِیَص َيُط َجزَاْئ إَّٔلَّ  َُ ا َواِيَحخُّ اِي َُ َُٓض ا بَِي َُ ٔ اَرْة ي َرةٔ َنؿَّ ُِ ٔلَی اِيُع َرةُ إ ُِ َِ اِيُع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّٓةُ َع   اِيَح

، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبیتق نب دیعس، امکل، یمس



 

 

 اراشد رفامای اکی رمعہ دفرسے رمعہ کت وہےن فاےل انگوہں اک افکرہ وہات ےہ۔ افر جح ربمفر اک ہلص تنج ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 جح ےک اسھت رمعہ رکےن ےس قلعتم

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 جح ےک اسھت رمعہ رکےن ےس قلعتم

     541    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابو عتاب، عزرة بٔ ثابت، عُرو بٔ زیٓار، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہابو زاؤز،  :  راوی

َٓإر قَ  ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُٔ ثَابٕٔت َع َٓا َعزَِرةُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ إب َقا َٓا أَبُو َعتَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا ٍَ ابِ ٍَ َقا ا

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ُْوَب  َعبَّإض َقا ٕٔ اِيَؿُِقَ َوايِذُّ ِٓٔؿَیا ا َی َُ َُّض َرةٔ َؾإْٔ ُِ َِ َتابُٔعوا بَیَِن اِيَحخِّ َواِيُع ًَّ َوَس

ِٓفٔی اِلٔهیرُ َخَبَث اِيَحٔسیسٔ  ا یَ َُ  َن

اوب داؤد، اوب اتعب، زعرة نب اثتب، رمعف نب دانیر، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

آہل فملس ےن اراشد رفامای جح افر رمعہ )دفونں( اکی ےک دعب )اکی ینعی دفرسے ےک دعب ایک رکف( اس ےئل اہلل ہیلع ف

ہک ہی انگوہں افر رغتب وک اس رطہقی ےس دفر رکےت ںیہ سج رطہقی ےس ہک آگ یک یٹھب ولےہ ےس لیم وک دفر 

 رک دیتی ےہ۔

 ر، انب ابعس ریض اہلل ہنعاوب داؤد، اوب اتعب، زعرة نب اثتب، رمعف نب دانی :  رافی

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

  



 

 

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 جح ےک اسھت رمعہ رکےن ےس قلعتم

     542    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ ایوب، سًامیٕ بٔ حبإ ابوخايس، عُرو بٔ قیص، عاػِ، طكیل، عبساہلل بٔ َحُس بٔ  :  راوی

 َشعوز رضی اہلل عٓہ

ٔٔ قَ  رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٕ أَبُو َخائٕس َع ا ُٔ َحیَّ ُٕ بِ ًَامِیَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ أَیُّوَب َقا ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِیٕص َع

ِٔ عَ  ِٔ َطكٔیٕل َع ِٕ َع ٔ َعأػ رَة ُِ َِ َتابُٔعوا بَیَِن اِيَحخِّ َواِيُع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِبسٔ اہللٔ َقا

 ٔ ةٔ َوَيِیَص ي َـّ َصٔب َواِئؿ ِٓفٔی اِلٔهیرُ َخَبَث اِيَحٔسیٔس َوايِذَّ ا یَ َُ ُْوَب َن ٕٔ اِيَؿُِقَ َوايِذُّ ِٓٔؿَیا ا یَ َُ َُّض ِ َؾإْٔ ب َُ رُورٔ ًَِحخِّ اِي

َّٓةٔ  َٕ اِيَح  ثََواْب زُو

دمحم نب ییحی نب اویب، امیلسؿ نب ةحؿ اوباخدل، رمعف نب سیق، اعمص، قیقش، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن 

اراشد رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اکی دفرسے ےک دعب جح افر 

ہک ہی دفونں گنت دیتس افر انگوہں وک اس رطہقی ےس دفر رکےت ںیہ ہک سج رطہقی ےس ہک  رمعہ ایک رکف اس ےئل

 یٹھب ولےہ ےس وسےن افر اچدنی ےس لیم وک دفر رک دیتی ےہ افر جح ربمفر اک ارج ف وثاب رصػ تنج ےہ۔

 نب وعسمد ریض اہلل دمحم نب ییحی نب اویب، امیلسؿ نب ةحؿ اوباخدل، رمعف نب سیق، اعمص، قیقش، دبعاہلل :  رافی

 ہنع

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

  

 اس رمےن فاےل یک رطػ ےس جح رکانہک سج ےن جح یک تنم امین وہ۔

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ین وہ۔اس رمےن فاےل یک رطػ ےس جح رکانہک سج ےن جح یک تنم ام

     543    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابوبَش، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی بَِٔشٕ قَ  َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرَْا  ٍَ َسُِٔعُت َسٔعیَس بِ ا

َّی اہللُ َّٓٔيیَّ َػل َتَی أَُخوَصا اي اَتِت َؾأ َُ ِٕ َتُحخَّ َؾ َرأَّة ََِْذَرِت أَ َِ َّٕ ا ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ُث َع ٕ یَُحسِّ َِ ُجَبیِر ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ِٓ ْٔ أَُن ََ َزیِ ٔ َٕ َعلَی أُِخت ٍَ أََرأَیَِت َيِو کَا ََ َؾَكا ٔ ِٔ َذي وا اہلَل َؾُضَو َؾَشأََيُط َع ـُ ٍَ َؾاِق ِِ َقا ٍَ َنَع َت َقأؿَیطُ َقا

 أََحلُّ بٔاِيَوَؾائٔ 

، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی اخوتؿ ےن تنم امین ہک فہ 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، دمحم، ش

 ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس جح رکے یگ نکیل اس اک ااقتنؽ وہایگ۔ اس اخوتؿ اک اھبیئ دختم وبنی یلص اہلل

ےک قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م وغر رکف ہک 

ارگ اہمتری نہب ےک ذہم یسک مسق اک رقض وہات وت ایک م فہ رقہض ادا رکےت۔ اس ےن وجاب دای یج اہں۔ آپ یلص اہلل 

 فآہل فملس ےن رفامای رھپ دخافدن دقفس اک رقض ادا رکان اس ےس زایدہ ادا رکان رضفری ےہ۔ہیلع 

، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

  فاےل یک رطػ ےس جح رکان ہک سج ےن جح ادا ہن ایک وہاس رمےن

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس رمےن فاےل یک رطػ ےس جح رکان ہک سج ےن جح ادا ہن ایک وہ

     544    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 سًُہ ہِذلی، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ عُرإ بٔ َوسی، عبسايوارث، ابو تیاح، َوسٰی بٔ :  راوی

وَس  َُ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َّیَّاحٔ َقا َٓا أَبُو ايت َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِبُس اِيَوارٔٔث َقا َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ ُٕ بِ َرا ُِ ٔ َة أَِخبََرَْا ع َُ ًَ ُٔ َس ی بِ

ةَ  َُ ًَ َٔ َس َٕ بِ َٓا َرأَْة ٔس َِ َرِت ا ََ ٍَ أَ َٔ َعبَّإض َقا َّٕ ابِ ًَِیطٔ  اِيُضَِذلٔیُّ أَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ ِٕ َيِشأ اِيحَُضىٔیَّ أَ

َٕ َعلَی ِِ َيِو کَا ٍَ َنَع َِٓضا َقا ِٕ َتُحخَّ َع َ َضا أ َِّ ُ ِٔ أ ِِ َتُحخَّ أََؾُیِحزُٔئ َع اَتِت َوَي ََ َضا  ََّ ُ َّٕ أ َِ أَ ًَّ ْٔ  َوَس َضا َزیِ َِّ ُ أ

 ِٓ ِٔ یُِحزُٔئ َع ِِ یَهُ َِٓضا أََي ِتطُ َع ـَ َضاَؾَك َِّ ُ ِٔ أ ًَِتُحخَّ َع  َضا َؾ

رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، اوب ایتح، ومٰیس نب ہملس ذہیل، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی اخوتؿ ےن 

انسؿ نب ہملس ینہج ےس اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکف ہک ریمی فادلہ جح ےک ریغب ااقتنؽ 

ح وہاگ افر اؿ یک رطػ ےس جح درتس وہ اجےئ رفام ںیئگ ایک ںیم

ح
صی 

 اؿ یک اجبن ےس جح رک یتک وہں؟ وت ااسی رکان 

اگ؟ اوہنں ےن وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں! ارگ اؿ ےک ذہم رقہض وہات افر فہ اس وک ادا رکیت وت 

 فادلہ یک اجبن ےس جح ادا رکے۔ایک اس اک رقض ادا ہن وہات اس فہج ےس اس وک اچےیہ ہک اینپ 

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، اوب ایتح، ومٰیس نب ہملس ذہیل، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ػ ےس جح رکان ہک سج ےن جح ادا ہن ایک وہاس رمےن فاےل یک رط

     545    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عثُإ بٔ عبساہلل، علی بٔ حهیِ اَّلوزی، حُیس بٔ عبسايرحُٔ رواسی، حُاز ابٔ زیس، ایوب  :  راوی

 سدتیانی، زہری، سًامیٕ بٔ يشار، ابٔ عباض

 ُٔ ُٕ بِ ا َُ ٔٔ  أَِخبََرنٔی عُِث َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح ِیُس بِ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ اِْلَِوزٔیُّ َقا ُٔ َحٔهی َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َعِبٔس اہللٔ َقا

 ٔٔ َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ِدتَٔیانٔیِّ َع ِٔ أَیُّوَب ايشَّ ُٔ َزیِٕس َع ازُ ابِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ ايرَُّؤأسیُّ َقا ٔٔ َيَشإر َع ابِ



 

 

 ِّ ٍَ حُط ِِ َیُحخَّ َقا اَت َوَي ََ ِٔ أَبٔیَضا  َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َرأَّة َسأََيِت اي َِ َّٕ ا َٔ َعبَّإض أَ ِٔ أَبٔی  ی َع

امثعؿ نب دبع اہلل، یلع نب میکح االفدی، دیمح نب دبعارلنمح رفایس، امحد انب زدی، اویب ایتخسین، زرہی، امیلسؿ نب 

ر، انب ابعس رفامےت ںیہ اکی اخوتؿ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ فادل امدج ےک ابرے ںیم اسی

درایتف ایک ہک اؿ اک ااقتنؽ ریغب جح ےئک وہےئ وہایگ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اؿ یک 

 اجبن )اےنپ فادل یک رطػ( ےس جح رک ول۔

ؿ نب دبعاہلل، یلع نب میکح االفدی، دیمح نب دبعارلنمح رفایس، امحد انب زدی، اویب ایتخسین، زرہی، امثع :  رافی

 امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس

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

  

 اجبن ےس جح رکان اسیک ےہ؟ارگ وکیئ آدیم وساری رپ وسار ںیہن وہ اتک وت اس یک 

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ آدیم وساری رپ وسار ںیہن وہ اتک وت اس یک اجبن ےس جح رکان اسیک ےہ؟

     546    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عٓہ قتيبہ، سؿیإ، زہری، سًامیٕ بٔ يشار، ابٔ عباض رضی اہلل :  راوی

َّٕ ا ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َٔ َرأَّة  َِ

ٍَ اہللٔ ََفٔ  ُِٕع َؾَكاَيِت یَا َرُسو َِ غََساَة َج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َِ َسأََيِت اي ُة اہللٔ فٔی اِيَحخِّ َعلَی َخِثَع ـَ ي

 ِِ ٍَ َنَع ُِٓط َقا ٌٔ أََؾأَحُخُّ َع َُ َعلَی ايرَِّح ٔش ُِ ٔ أَِزَرَنِت أَبٔی َطِیّدا َنبٔیّرا ََّل َيِشَت  عَٔبازٔظ

م یک اکی اخوتؿ ےن حبص ےک 

غ

 

س

 

ذ

ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہلیبق 

دہفل ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! سج فتق اقمؾ زم



 

 

فتق دخافدن دقفس ےن جح رفض رقار دای وت ریمے فادل تہب زایدہ وب ڑےھ وہ ےئگ ےھت افر فہ افٹن رپ یھب ںیہن 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں۔ وسار وہےتکس ےھت؟ ایک ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رک  یتک وہں؟ آپ یلص اہلل

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  وت اس یک اجبن ےس جح رکان اسیک ےہ؟ارگ وکیئ آدیم وساری رپ وسار ںیہن وہ اتک

     547    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سعیس بٔ عبس ايرحُٔ، ابو عبیساہلل َدزومی، سؿیإ، ابٔ كاؤض، ابیہ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ أَبُو عُبَِیٔس اہللٔ َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح ِٔ أَبٔیطٔ أَِخبََرَْا َسٔعیُس بِ ٔٔ كَاُوٕض َع ِٔ ابِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِدزُومٔیُّ َقا َُ  اِي

ًَطُ  َِٔث ٔٔ َعبَّإض  ِٔ ابِ  َع

دیعس نب دبع ارلنمح، اوب دیبع اہلل زخمفیم، ایفسؿ، انب اطؤس، اہیب، انب ابعس ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج 

 اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 ارلنمح، اوب دیبعاہلل زخمفیم، ایفسؿ، انب اطؤس، اہیب، انب ابعس ریض اہلل ہنع دیعس نب دبع :  رافی

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

  

 وج وکیئ رمعہ ادا رک ےکس وت اس یک اجبن ےس رمعہ رکان اسیک ےہ؟

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وج وکیئ رمعہ ادا رک ےکس وت اس یک اجبن ےس رمعہ رکان اسیک ےہ؟

     548    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، طعبة، نعُإ بٔ سايِ، عُرو بٔ اوض، ابورزیٔ عكیلی رضی اہلل عٓہ :  راوی

َِ قَ  ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٕ َع ٔ ٔٔ َساي ٕٔ بِ ا َُ ِع ُّٓ ِٔ اي َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا َونٔیْع َقا ا

َّٕ أَبٔی َطِیْذ َنبٔیْر ََّل َيِشَتٔلیُع اِيَحخَّ  ٔ ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو َُّط َقا ٕٔ اِيُعَكِیلٔیِّ أَْ ِٔ أَبٔی َرٔزی َرَة أَِوٕض َع ُِ  َوََّل اِيُع

 َٔ ِع ََ َواِعَتُٔرِ  َوايوَّ ِٔ أَبٔی ٍَ حُخَّ َع  َقا

، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس، اوبرزنی یلیقع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ی ة
ػ

 

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ش

اوہنں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فادل اصبح تہب وب ڑےھ وہ ےئگ ںیہ فہ ہن وت جح 

 رمعہ افر ہن فہ افٹن رپ ڑچھ ےتکس ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اےنپ فادل یک اجبن ےس رک ےتکس ںیہ ہن

 جح افر رمعہ رکول۔

، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس، اوبرزنی یلیقع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، ش

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

  

 جح اضق رکان رقہض ادا رکےن اسیج ےہ

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 جح اضق رکان رقہض ادا رکےن اسیج ےہ

     549    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ زبیر، عبساہلل بٔ زبیر رضی اہلل عٓہ اسحل بٔ ابراہیِ، جریر، َٓؼور، َحاہس، یوسـ :  راوی

 ٔ ٔٔ ايزُّبَیِر ـَ بِ ِٔ یُوُس َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َع



 

 

ٍٔ اہللٔ  ٔلَی َرُسو َِ إ ِٔ َخِثَع َٔ  ٌْ ٍَ َجاَئ َرُج ٔ َقا ٔٔ ايزُّبَیِر َّٕ أَبٔی َطِیْذ َنبٔیْر ََّل بِ ٔ ٍَ إ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

ٍَ آَِْت أَِنبَرُ  ُِٓط َقا ِٕ أَحُخَّ َع ٌِ یُِحزُٔئ أَ ُة اہللٔ فٔی اِيَحخِّ َؾَض ـَ ي ٍَ  َيِشَتٔلیُع ايرُُّنوَب َوأَِزَرَنِتُط ََفٔ ٔ َقا َوَيسٔظ

ًَِیطٔ  َٕ َع ٍَ أََرأَیَِت َيِو کَا ِِ َقا ِٓطُ  َنَع ٍَ َؾُحخَّ َع ِِ َقا ٍَ َنَع یطٔ َقا ـٔ َِٓت َتِك ْٔ أَُن  َزیِ

م اک اکی 

غ

 

س

 

ذ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، ویفس نب زریب، دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہلیبق 

وب ڑےھ وہ ےئگ ںیہ آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ریمے فادل تہب زایدہ 

افر فہ وسار ںیہن وہ ےتکس احالہکن اؿ ےک ذہم جح رکان الزؾ ےہ ایک ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رکفں وت فہ اکیف وہ اجےئ اگ 

ای ںیہن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ م اؿ ےک بس ےس ڑبے اڑےک وہ؟ اس ےن اہک یج اہں۔ آپ یلص 

رفامای ارگ اہمترے فادل اصبح ےک ذہم یسک مسق اک رقض وہات وت ایک م فہ رقہض ادا اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف 

رکےت )ای ںیہن(؟ اس ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ م اؿ یک اجبن ےس جح یھب 

 رکول۔

 زریب ریض اہلل ہنعاقحس نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، ویفس نب زریب، دبعاہلل نب  :  رافی

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 جح اضق رکان رقہض ادا رکےن اسیج ےہ

     550    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ع بٔ اِصّ نشائی، عبسايرزام، َعُر، حهِ بٔ ابإ، عْکَة، ابٔ عباض رضی اہلل ابوعاػِ خظی :  راوی

 عٓہ

ِٔ اِيَحهَ  ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا ِٔ َعِبٔس ايرَّزَّ ََّٓشائٔیُّ َع َّ اي ُٔ أَِِصَ ِٕ ُخَظِیُع بِ ِٔ أَِخبََرَْا أَبُو َعأػ َٕ َع ٔٔ أَبَا ِٔ بِ

ٔٔ َعبَّإض قَ  ِٔ ابِ َة َع ََ ٍَ أََرأَیَِت َيِو عِْٔکٔ ِٓطُ َقا ِِ َیُحخَّ أََؾأَحُخُّ َع اَت َوَي ََ َّٕ أَبٔی  ٔ ٍَ اہللٔ إ ٌْ یَا َرُسو ٍَ َرُج ٍَ َقا ا



 

 

ُٔ اہللٔ أََحلُّ  ٍَ َؾَسیِ ِِ َقا ٍَ َنَع َِٓت َقأؿَیطُ َقا ْٔ أَُن ََ َزیِ َٕ َعلَی أَبٔی  کَا

، انب ابعس ریض اہلل ہنع لقن رکےت ںیہ اوباعمص شیشخ نب ارصؾ اسنیئ، دبعارلزاؼ، رمعم، مکح نب ااب

 

ؿ، رکعمة

اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ملس! ریمے 

فادل یک فافت وہیئگ ےہ فہ جح ںیہن رک ےکس ےھت ایک ںیم اؿ یک اجبن ےس جح ادا رک  اتک وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےن رفامای ارگ اہمترے فادل اصبح رقض وھچ ڑےت وت ایک م اؿ اک رقض ادا رکےت؟ اس ےن رعض ایک یج اہں۔ فملس

 اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ دخافدن دقفس اک رقہض ادا رکےن اک زایدہ قح ےہ۔

، انب ابعس ریض اہلل ہنعاوباعمص شیشخ نب ارصؾ اسنیئ، دبعارلزاؼ، رمعم، مکح نب اابؿ، رکع :  رافی

 

 مة

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 جح اضق رکان رقہض ادا رکےن اسیج ےہ

     551    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حاہس بٔ َوسی، ہظیِ، یحٌی بٔ ابی اسحل، سًامیٕ بٔ يشار، عبساہلل بٔ عباض رضی اہلل عٓہَ :  راوی

ِٔ َعِبسٔ اہللٔ  ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ٔٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ِٔ َیِحٌَی بِ ِٕ َع ِٔ صَُظِی وَسی َع َُ  ُٔ َحاصُٔس بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا   بِ

َّٓئ  ٍَ اي
َ َّٕ َرُجَّل َسأ َّٕ أَبٔی أَِزَرَنطُ اِيَحخُّ َوصَُو َطِیْذ َنبٔیْر ََّل یَِثبُُت َعلَی َعبَّإض أَ َ َِ أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع یَّ َػل

ِيَتطُ  ـَ ْٔ َؾَك ًَِیطٔ َزیِ َٕ َع ٍَ أََرأَیَِت َيِو کَا ِٓطُ َقا ُُوَت أََؾأَحُخُّ َع ِٕ یَ ِٕ َطَسِزتُطُ َخٔظیُت أَ ٔ ًَتٔطٔ َؾإ ٔ ِحزٔئّا َراح َُ  َٕ  أَکَا

 ََ ِٔ أَبٔی ٍَ َؾُحخَّ َع ِِ َقا ٍَ َنَع  َقا

اجمدہ نب ومیس، میشہ، ییحی نب ایب ااحسؼ ، امیلسؿ نب اسیر، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی آدیم ےن 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! سج فتق جح رفض رقار دای ایگ وت ریمے فادل تہب زایدہ وب ڑےھ وہ ےئگ 

)وبہج زمکفری( افٹن رپ ںیہن ھٹیب ےتکس ےھت افر ارگ ںیم اؿ وک ہن ابدنوھں وت ھجم وک ادنہشی ےہ ہک ااسی ہن وہ ہک اؿ  ےھت



 

 

یک فافت وہ اجےئ ایک ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رک  اتک وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اؿ ےک ذہم 

افر ایک اہمترے رقض ادا رکےن ےس فہ رقض ادا وہات؟ اس صخش ےن اہک رقہض وہات وت م فہ رقض ادا رکےت ای ںیہن 

 یج اہں۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ م اےنپ فادل اصبح یک اجبن ےس جح یھب ادا رکف۔

 اجمدہ نب ومیس، میشہ، ییحی نب ایب اقحس، امیلسؿ نب اسیر، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وعرت اک رمد یک اجبن ےس جح ادا رکان

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وعرت اک رمد یک اجبن ےس جح ادا رکان

     552    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، سًامیٕ بٔ يشار، عبساہلل  :  یراو

 بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ

 ِٔ َْ َع ٔ اي ُٔ َعبَّإض  ََ ٌُ بِ ـِ َٕ اِيَؿ ٍَ کَا ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ٔٔ ٔطَضإب َع ابِ

 ٌُ ـِ ٌَ اِيَؿ َِ َتِشَتِؿتٔیطٔ َوَجَع ِٔ َخِثَع َٔ َرأَْة  َِ َِ َؾَحائَِتطُ ا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ـَ َرُسو ُِٓورُ إٔيَ َرزٔی ِیَضا  َی

لِّ اِْلرَخٔ  ٔلَی ايظِّ ٌٔ إ ـِ ُف َوِجَط اِيَؿ َِ َيِِصٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ُِٓورُ إَٔيِیطٔ َوَجَع  َؾَكاَيِت یَا َوَت

ٔ أَِزَرَنِت أَبٔی َطِیّدا َنبٔیّرا ََّل  َة اہللٔ فٔی اِيَحخِّ َعلَی عَٔبازٔظ ـَ ي َّٕ ََفٔ ٔ ٍَ اہللٔ إ ِٕ یَِثبَُت َعلَی َرُسو َيِشَتٔلیُع أَ

ٔة اِيَوَزاعٔ  ََ فٔی َححَّ ٔ ِِ َوَذي ٍَ َنَع ُِٓط َقا ًَٔة أََؾأَحُخُّ َع ٔ  ايرَّاح

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، امیلسؿ نب اسیر، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع 



 

 

م یک اخوتؿ آیئ افر  رفامےت ںیہ ہک لضف ابعس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

غ

 

س

 

ذ

فآہل فملس ےک اسھت وسار ےھت ہک ہلیبق 

اس ےن ہلئسم درایتف ایک وت رضحت لضف اس یک اجبن دےنھکی ےگل افر فہ اؿ یک اجبن دےنھکی یگل۔ اس رپ آپ یلص 

ہیلع فملس!  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لضف اک رہچہ دفرسی اجبن ریھپ دای۔ اس اخوتؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

سج فتق دخافدن دقفس یک اجبن ےس دنبفں رپ جح رقض رقار دای ایگ وت ریمے فادل اصبح تہب زایدہ وب ڑےھ وہ 

ےئگ ےھت افر فہ وساری رپ یھب ںیہن ھٹیب ےتکس ےھت۔ ایک ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رک ولں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اولداع اک ےہ۔ےن رفامای یج اہں جح رکول رافی ایبؿ رکےت 

 

ة
ج 
د
 ںیہ ہک ہی فاہعق 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، امیلسؿ نب اسیر، دبعاہلل نب ابعس ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

  ااحدثیانمکس جح ےس ہقلعتم :   ابب

 وعرت اک رمد یک اجبن ےس جح ادا رکان

     553    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوزاؤز، يعكوب بٔ ابراٖیِ، ابی، ػايح بٔ نیشإ، ابٔ طہاب، سًامیٕ بٔ يشار، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

َٓا َيِع  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ ٔطَضإب أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا ِٔ ابِ َٕ َع ٔٔ َنِیَشا ِٔ َػائٔح بِ َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُكوُب بِ

ٍَ ا َِ اِسَتِؿَتِت َرُسو ِٔ َخِثَع َٔ َرأَّة  َِ َّٕ ا َٔ َعبَّإض أَِخبََرُظ أَ َّٕ ابِ َٔ َيَشإر أَِخبََرُظ أَ َٕ بِ امِیَ ًَ َّٕ ُس َّی اہللُ أَ ہللٔ َػل

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِ َؾَكاَيِت یَا َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ـُ َرُسو ُٔ َعبَّإض َرزٔی ٌُ بِ ـِ ٔة اِيَوَزأع َواِيَؿ َِ فٔی َححَّ

ٔ أَِزَرَنِت أَبٔی َطِیّدا َنبٔیّرا ََّل َيِشَتؤی َعلَی اي َة اہللٔ فٔی اِيَحخِّ َعلَی عَٔبازٔظ ـَ ي َّٕ ََفٔ ٔ ٍَ اہللٔ إ ٔ َرُسو ٌِ رَّاح ًَةٔ َؾَض

 ٌُ ـِ ِِ َؾأََخَِذ اِيَؿ َِ َنَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيَضا َرُسو ُِٓط َؾَكا ِٕ أَحُخَّ َع ُِٓط أَ ُٔ َعبَّإض َيِكٔضی َع بِ



 

 

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٓاَئ َوأََخَِذ َرُسو َرأَّة َحِش َِ ًَِتٔؿُت إَٔيِیَضا َوکَاَِْت ا ِٔ َی َٔ ٍَ َوِجَضُط  ٌَ َؾَحوَّ ـِ َِ اِيَؿ

لِّ اِْلرَخٔ   ايظِّ

اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ ، ایب، اصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس ریض اہلل ہنع اس 

 دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

 ؿ نب اسیر، انب ابعس ریض اہلل ہنعاوبداؤد، وقعیب نب اربامیھ، ایب، اصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، امیلس :  رافی

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

  

 رمد اک وعرت یک اجبن ےس جح رکےن ےس قلعتم

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رمد اک وعرت یک اجبن ےس جح رکےن ےس قلعتم

     554    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًامیٕ، یزیس، ابٔ ہاروٕ، ہظاّ، َحُس، یحٌی بٔ ابواسحل، سًامیٕ بٔ يشار، ؾـٌ  :  راوی

 بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 َ ٍَ أََِْبأ َٕ َقا ُٔ صَاُرو َٓا َیزٔیُس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ َیِحٌَی بِ ٕس َع َُّ َح َُ  ِٔ ّْ َع َْا صَٔظا

 ًَ َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ـَ اي َٕ َرزٔی َُّط کَا ٔٔ َعبَّإض أَْ ٌٔ بِ ـِ ِٔ اِيَؿ ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس َِ أَبٔی إِٔسَحَل َع ًَّ ِیطٔ َوَس

 ٔ ِّی َعحُوْز َنب َّٕ أُم ٔ ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو ٌْ َؾَكا ِٕ َربَِلُتَضا َخٔظیُت َؾَحائَُط َرُج ٔ َِ َوإ ٔش ُِ ِِ َتِشَت ًُِتَضا َي َُ ِٕ َح ٔ یَرْة َوإ

َِٓت  ْٔ أَُن ََ َزیِ َِّ ُ َٕ َعلَی أ َِ أََرأَیَِت َيِو کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًََضا َؾَكا ِٕ أَِقُت ِِ أَ ٍَ َنَع  َقأؿَیُط َقا

 ََ َِّ ُ ِٔ أ ٍَ َؾُحخَّ َع  َقا

ؿ، سیدی، انب اہرفؿ، اشہؾ، دمحم، ییحی نب اوب ااحسؼ ، امیلسؿ نب اسیر، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع ادمح نب امیلس



 

 

رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وسار اھت ہک اکی آدیم احرض وہا افر اس ےن رعض 

 زایدہ وب ڑیھ وہیئگ ںیہ ارگ ںیم اؿ وک وسار رکات وہں وت فہ ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمی فادلہ اصہبح تہب

ھٹیب یھب ںیہن ںیتکس افر ارگ ابدناتھ وہں وت ھجم وک اس اک وحػ ےہ ہک اؿ وک لتق ہن رک ڈاولں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ایک یج اہں۔ آپ فملس ےن اراشد رفامای ارگ اہمتری فادلہ رپ رقہض ےہ وت ایک م فہ رقض ادا رکےت۔ اس ےن رعض 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رھپ م اینپ فادلہ یک اجبن ےس جح یھب ادا رکف۔

ادمح نب امیلسؿ، سیدی، انب اہرفؿ، اشہؾ، دمحم، ییحی نب اوباقحس، امیلسؿ نب اسیر، لضف نب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 فادل یک رطػ ےس ڑبے ےٹیب اک جح رکان بحتسم ےہ

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فادل یک رطػ ےس ڑبے ےٹیب اک جح رکان بحتسم ےہ

     555    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ورقی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، َحاہس، یوسـ، ابٔ زبیر رضی اہلل عٓہيعكوب بٔ ابراہیِ ايس :  راوی

 ِٔ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َع َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ِوَرقٔیُّ َقا َِ ايسَّ ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ  أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َحاصٕٔس َع َُ

َّٓٔيیَّ َػ  َّٕ اي ٔ أَ ٔٔ ايزُّبَیِر ِٔ ابِ ـَ َع ِٓطُ یُوُس ََ َؾُحخَّ َع ٌٕ أََِْت أَِنبَرُ َوَئس أَبٔی ٍَ ئَرُج َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ل

وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، ویفس، انب زریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

امای م اےنپ فادل اصبح ےک ڑبے اڑےک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم ےس اراشد رف

 وہ اس فہج ےس م اؿ یک اجبن ےس جح ادا رکف۔



 

 

 وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، ویفس، انب زریب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ان ابغل ہچب وک جح رکاےن ےس قلعتم

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ان ابغل ہچب وک جح رکاےن ےس قلعتم

     556    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، یحٌی، سؿیإ، َحُس بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَِخبََرَْا  یِٕب َع َ ُْ  ِٔ ٔٔ عُِكَبَة َع ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ 

َِ َؾَكاَيِت َیا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ا َيَضا إ َرأَّة َرَؾَعِت َػبٔیًّ َِ َّٕ ا ٔٔ َعبَّإض أَ ٍَ اہللٔ أَئَضَِذا َرُس ابِ و

َٔ أَِجرْ  ِِ َوَي ٍَ َنَع  َحخٌّ َقا

دمحم نب ینثم، ییحی، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی اخوتؿ ےن اےنپ ہچب وک 

 روسؽ اہلل ااھٹای افر فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک ای

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک اس رپ یھب جح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں افر م وک ارج ف وثاب ےلم 

 اگ۔

 دمحم نب ینثم، ییحی، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ان ابغل ہچب وک جح رکاےن ےس قلعتم

     557    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، بَش بٔ ايْسی، سؿیإ، َحُس بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ عُ  ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ یِّ َقا ٔ ُٔ ايْسَّ َٓا بَِٔشُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ِٔ أَِخبََرَْا  ِكَبَة َع

ٍَ اہللٔ أَئضَ  ِٔ َصِوَزٕد َؾَكاَيِت یَا َرُسو َٔ ا َيَضا  َرأَْة َػبٔیًّ َِ ٍَ َرَؾَعِت ا ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ یِٕب َع َ ُْ ِِ ٍَ َنَع َِذا َحخٌّ َقا

َٔ أَِجرْ   َوَي

ومحمد نب الیغؿ، رشب نب ارسلی، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک 

 ومضمؿ اسہقب دحثی اسیج ےہ نکیل اس ںیم ااضہف ہی ےہ ہک اس اخوتؿ ےن ہچب وک وہدج ےس ااھٹای۔

 ، ایفسؿ، دمحم نب ہبقع، رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنعومحمد نب الیغؿ، رشب نب ارسلی :  رافی

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ان ابغل ہچب وک جح رکاےن ےس قلعتم

     558    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، ابراہیِ بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ عُِكَبةَ  َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو نَُعِی َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ِٔ  أَِخبََرَْا َع یِٕب َع َ ُْ  ِٔ َع

ٔٔ َعبَّإض  ِِ َو  ابِ ٍَ َنَع ا َؾَكاَيِت أَئَضَِذا َحخٌّ َقا َِ َػبٔیًّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي َرأَْة إ َِ ٍَ َرَؾَعِت ا َٔ َقا َي

 أَِجرْ 



 

 

رمعف نب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی اخوتؿ ےن 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم شیپ ایک افر رعض ایک ایک اس ےک ذہم یھب جح رکان اےنپ ہچب وک رضح

 رضفری ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں افر م وک ارج ف وثاب ےلم اگ۔

 اہلل ہنعرمعف نب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، انب ابعس ریض  :  رافی

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ان ابغل ہچب وک جح رکاےن ےس قلعتم

     559    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سايرحُٔ، سؿیإ، ابراہیِ بٔ عكبہ، حارث بٔ َشهین، سؿیإ، ابراہیِ عبساہلل بٔ َحُس بٔ عب :  راوی

 بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ُِ بِ  َٓا إٔبَِراصٔی َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ عُِكَبَة ح و أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ

َٓا اِيحَ  َ ث ِٔ َحسَّ ٔٔ عُِكَبَة َع َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ِؿُى َيُط َع ًَّ ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ  ارُٔث بِ

 ٔ َٕ بٔايرَِّوَحأئ َيق ا کَا َُّ ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َػَسَر َرُسو ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ یِٕب َع َ ٍَ َی ُْ ا َؾَكا َّ َقِو

 ِٔ َٔ ا  َرأَْة َػبٔیًّ َِ َجِت ا ٍَ َؾأرَِخَ ٍُ اہللٔ َقا ِٔ أْمُتَْن َقايُوا َرُسو ََ َٕ َقايُوا  ُُو ٔ ُُِشً ِٔ أْمُتَْن َقايُوا اِي ةٔ  ََ اِئَُحؿَّ

َٔ أَِجرْ  ِِ َوَي ٍَ َنَع  َؾَكاَيِت أَئَضَِذا َحخٌّ َقا

ہبقع، احرث نب نیکسم، ایفسؿ، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، انب  دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اربامیہ نب

ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دم ہنی رون رہ فیرفی ےل 

اجےن ےک ےئل فاسپ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک الماقت )اقمؾ( افاقء رپ اکی امجتع ےس وہیئ آپ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای م وکؿ ولگ وہ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک مہ ولگ املسمؿ ںیہ؟ اوہنں یلص



 

 

ےن درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکؿ ںیہ؟ ولوگں ےن رعض ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہچب وک وہدج ےس اکنال افر درایتف ایک ہک ایک اس ہچب رپ جح ںیہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ہی ابت نس رک اکی اخوتؿ ےن اےنپ

 رفض ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں افر اس ےک جح رکےن اک ارج ف وثاب م وک ےلم اگ۔

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اربامیہ نب ہبقع، احرث نب نیکسم، ایفسؿ، اربامیہ نب ہبقع، :  رافی

 رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ان ابغل ہچب وک جح رکاےن ےس قلعتم

     560    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ًامیٕ بٔ زاؤز بٔ حُاز بٔ سعس ابٔ اخی رطسیٔ بٔ سعس ابوربیع و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ س :  راوی

 وہب، َايَ بٔ اْص، ابراہیِ بٔ عكبہ، ْیب، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َسِعٕس أَبُو ايرَّبٔیٔع  َٔ بِ ٔٔ َسِعٕس ابِٔ أَخٔی رِٔطٔسی ٔ بِ از َُّ ٔٔ َح ُٔ َزاُوَز بِ ُٕ بِ ًَامِیَ ُٔ  أَِخبََرَْا ُس َواِيَحارُٔث بِ

 ٔٔ َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی ُٔ إََْٔص َع َُ بِ ٔ اي ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع ِٔ َِٔشٔهیٕن َٔقَ عُِكَبَة َع

رَ  َِ رَّ بٔا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ یِٕب َع َ َعَضا َػٔيیٌّ ُْ ََ ٕ َوهَٔی فٔی خِٔسرَٔصا  أَة

َٔ أَِجرْ  ِِ َوَي ٍَ َنَع  َؾَكاَيِت أَئَضَِذا َحخٌّ َقا

امیلسؿ نب داؤد نب امحد نب دعس انب ا ی ردشنی نب دعس اوبرعیب ف ااحلرث نب نیکسم، انب فبہ، امکل نب اسن، 

 دہعف رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اربامیہ نب ہبقع، رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی

فملس اکی اخوتؿ ےک اپس ےس زگرے وت اس ےک رمہاہ اس ےن وگد ںیم اکی ہچب ااھٹای وہا اھت۔ اس )اخوتؿ( ےن 

رعض ایک ایک اس ہچب رپ جح الزؾ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں! نکیل اس ےک جح رکےن اک ارج ف 



 

 

 اگ۔ وثاب م وک ےلم

امیلسؿ نب داؤد نب امحد نب دعس انب ا ی ردشنی نب دعس اوبرعیب ف ااحلرث نب نیکسم، انب فبہ، امکل  :  رافی

 نب اسن، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

 وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دم ہنی رونرہ ےس جح رکےن ےک فاےطس ےلکبج رضحت ر

 انمکس جح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 بج رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دم ہنی رونرہ ےس جح رکےن ےک فاےطس ےلک

     561    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ز بٔ رسی، ابٔ ابوزائسة، یحٌی بٔ سعیس، عُرة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗاہٓا :  راوی

 ُِ ٍَ أَِخبََرِتىٔی َع ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ أَبٔی َزائَٔسَة َقا ِٔ ابِ یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ََّضا أَِخبََرَْا َص َرةُ أَْ

َع َرُس  ََ َٓا  ِج ٍُ رَخَ ٔ ََّل َسَُٔعِت َعائَٔظَة َتُكو ِٔ ذٔی اِيكِٔعَسة َٔ ٕص َبكٔیَن  ُِ َِ ئَد ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل و

 ِِ ِٔ َي ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َر َرُسو ََ هََّة أَ ََ  ِٔ َٔ َّی إَٔذا َزَِْوَْا  َعُط صَِسْی إٔذَا َُْری إَّٔلَّ اِيَحخَّ َحً ََ  ِٔ َیهُ

ٌَّ  كَاَف بٔاِيبَِیٔت  ِٕ َیٔح  أَ

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اکی دؿ 

 

عی

انہد نب رسی، انب اوبزادئة، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امہ ذفادعقلہ ےک متخ ےس اپچن دؿ لبق جح یک تین ےس ےلک۔ 

 ےچنہپ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں ہچنیم  سج فتق مہ ولگ ہکم رکمہم ےک زندکی

 وک مکح دای ہک نج ےک رمہاہ رقابین اک اجونر ہن اھت ہک فہ ولگ وطاػ رکےن ےک دعب ارحاؾ وھکؽ ڈاںیل۔

ھا  :  رافی

 

عی

 انہد نب رسی، انب اوبزادئة، ییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی : ابب

 دم ہنی رونرہ ےک ولوگں اک اقیمت

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دم ہنی رونرہ ےک ولوگں اک اقیمت

     562    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  ویرا

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَِخبَرَُظ أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ٍَ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ِیَؿةٔ  ًَ ِٔ ذٔی اِيُح َٔ َٓٔة  ٔسی َُ ٌُ اِي ٌُّ أَصِ ٔ ٍَ َعِبُس اہللٔ  یُض ٕٕ َقا ِٔ ََقِ َٔ ٌُ َِْحٕس  ِٔ اِيُحِحَؿةٔ َوأَصِ َٔ  ٔ اّ ٌُ ايظَّ َوأَصِ

 َِ ًَ ُِ ًَ ِٔ َی َٔ  ٔٔ َُ ٌُ اِيَی ٌُّ أَصِ ٔ ٍَ َویُض َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ًََػىٔی أَ  َوبَ

ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  ہبیتق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت

دم ہنی ےک ولوگں وک اچےیہ ہک فہ اقمؾ ذداہفیلحل ےس افر کلم اشؾ ےک ولگ ہفجح ےس افر دجن ےک ولگ رقآؿ 

 فملس اانملزؽ ےس ارحاؾ ابدناھ رکںی۔ رھپ دبعاہلل ےن اہک ھجم وک ہی یھب ولعمؾ وہا ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےن رفامای نمی ےک ولگ ململی ےس ارحاؾ ابدنھ ایل رکںی۔

 ہبیتق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 کلم اشؾ ےک ولوگں اک اقیمت

 دثیاقیموتں ےس قلعتم ااح :   ابب

 کلم اشؾ ےک ولوگں اک اقیمت

     563    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث بٔ سعس، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َعِبٔس اہللٔ َٓا َْاؾْٔع َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسِعٕس َقا ًَِّیُث بِ َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َّ فٔی أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّٕ َرُجَّل َقا َر أَ َُ ٔٔ عُ  بِ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٌَّ َقا ٔ ِٕ ُْض رَُْا أَ َُ ِ َٔ َتأ ِٔ أَیِ َٔ ٍَ اہللٔ  ٍَ یَا َرُسو ِشحٔٔس َؾَكا َُ ٌُ اِي ٌُّ أَصِ ٔ َِ یُض ًَّ َس

 ِٔ َٔ  ٔ اّ ٌُ ايظَّ ٌُّ أَصِ ٔ ِیَؿةٔ َویُض ًَ ِٔ ذٔی اِيُح َٔ َٓةٔ  ٔسی َُ رَ اِي َُ ُٔ عُ ٍَ ابِ ٕٕ َقا ِٔ ََقِ َٔ ٌُ َِْحٕس  ٌُّ أَصِ ٔ اِيُحِحَؿٔة َویُض

 َٕ َِ َوکَا ًَ ُِ ًَ ِٔ َی َٔ  ٔٔ َُ ٌُ اِيَی ٌُّ أَصِ ٔ ٍَ َویُض َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ِِ َوَیزِعُ ٍُ َي َر َيُكو َُ ُٔ عُ  ابِ

ٍٔ اہللٔ  ِٔ َرُسو َٔ َِ أَِؾَكِط صََِذا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ہبیتق، ثیل نب دعس، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دجسم ںیم ڑھکا وہایگ افر اس 

ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک سک ہگج ےس ارحاؾ ےک 

 رفامےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دم ہنی رونرہ ےک ولگ اقمؾ ذداہفیلحل ےس ابدنھ ےنیل اک مکح

افر کلم اشؾ ےک ولگ ہفجح ےس افر دجن ےک ولگ رقآؿ ےس ارحاؾ ابدنںیھ۔ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع 

فآہل فملس ےن نمی ےک ابدنشفں وک  رفامےت ںیہ ہک ولگ ہی یھب ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 ململی ےس ارحاؾ ابدنےنھ اک مکح رفامای نکیل ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ںیہن انس ےہ۔

 ہبیتق، ثیل نب دعس، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رصم ےک ولوگں اک اقیمت

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رصم ےک ولوگں اک اقیمت

     564    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، ہظاّ بٔ بہراّ، َعافی، اؾًح بٔ حُیس، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 َ ِیسٕ أَِخب َُ ٔٔ حُ َح بِ ًَ ِٔ أَِؾ َُُعافَی َع َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ بَِضَراّ ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ِٔ  َرَْا َع َع

ًَیِ  َٓٔة َذا اِيُح ٔسی َُ ٌٔ اِي َت ْٔلَصِ َِ َوقَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة أَ ِٔ َع أّ اِيَكأس ٌٔ ايظَّ َؿٔة َؤْلَصِ

 َِ ًَ ُِ ًَ ٔٔ َی َُ ٌٔ اِيَی ٕم َؤْلَصِ ٌٔ اِئعَرأم َذاَت ْٔعِ َِِٔصَ اِيُحِحَؿَة َؤْلَصِ  َو

رمعف نب وصنمر، اشہؾ نب رہباؾ، اعمیف، احلف نب دیمح، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت 

 رونرہ ےک ولوگں ےک فاےطس ذداہفیلحل افر کلم اشؾ افر رصم فاولں ےک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دم ہنی

 ےئل ہفجح افر رعاؼ ےک ولوگں ےک فاےطس ذات رعؼ افر نمی ےک ولوگں ےک فاےطس ململی اقیمت رقمر رفامای۔

 رمعف نب وصنمر، اشہؾ نب رہباؾ، اعمیف، احلف نب دیمح، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 نمی فاولں ےک اقیمت

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 نمی فاولں ےک اقیمت

     565    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

بٔ حشإ، وہیب و حُاز بٔ زیس، عبساہلل بٔ كاؤض، وہ ربیع بٔ سًامیٕ ػاحب طاؾعی، یحٌی  :  راوی

 اپٓے وايس سے، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َٓا ُوَصِیْب  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا ُٔ َحشَّ َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ اؾٔعٔیِّ َقا َٕ َػاحُٔب ايظَّ امِیَ ًَ ُٔ ُس ُٔ أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ ازُ بِ َُّ  َوَح

ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ  ٌٔ َزیِٕس َع َت ْٔلَصِ َِ َوقَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ كَاُوٕض َع

َِ َوقَ  ًَ ُِ ًَ ٔٔ َی َُ ٌٔ اِيَی ّْا َؤْلَصِ ٌٔ َِْحٕس ََقِ ٔ اِيُحِحَؿَة َؤْلَصِ اّ ٌٔ ايظَّ ِیَؿٔة َؤْلَصِ ًَ َٓٔة َذا اِيُح ٔسی َُ َّٔ َيضُ اِي ٍَ صُ َّٔ ا

 ٔ ِتَٔی َذي َّی َیأ ِٓٔظُئ َحً َٕ اِئُیَكأت َحِیُث یُ َٕ أَصًُِطُ زُو ِٔ کَا َُ َّٔ َؾ ٔ ِٔ َغیِرٔص َٔ  َّٔ ٔ ِیض ًَ ٌِّ إٓت أَتَی َع ُ ٌٔ َوئک ََ َعلَی أَصِ

هَّةَ  ََ 

رعیب نب امیلسؿ اصبح اشیعف، ییحی نب اسحؿ، فبیہ ف امحد نب زدی، دبعاہلل نب اطؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب 

س ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دم ہنی رونرہ فاولں ےک فاےطس اقمؾ ابع

ذداہفیلحل افر کلم اشؾ فاولں ےک فاےطس ہفجح افر دجن فاولں ےک فاےطس رقآؿ افر نمی فاولں ےک فاےطس ململی اقیمت 

 اک اقیمت رقمر ےہ وج ہک اہیں رپ رےتہ ںیہ افر اؿ رقمر رکےن ےک دعب اراشد رفامای اؿ ولوگں ےک فاےطس یھب جح

ولوگں ےک فاےطس یھب اقیمت ےہ وج ہک اہیں ےس زگرںی افر وج اس ہگج ےک رےنہ فاےل ہن وہں اؿ ےک فاےطس 

یھب اقیمت رقمر ےہ۔ رھپ وج ولگ اؿ اقیموتں افر ہکم ےک درنایؿ راہشئ ر ےتھ وہں اؿ اک اقیمت فیہ ےہ اہجں 

  وہں۔ اہیں کت ہک ہکم فاولں اک اقیمت ہکم ےہ۔ےس فہ ولگ رفاہن

رعیب نب امیلسؿ اصبح اشیعف، ییحی نب اسحؿ، فبیہ ف امحد نب زدی، دبعاہلل نب اطؤس، فہ اےنپ فادل ےس،  :  رافی

 انب ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

 دجن فاولں ےک اقیمت

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دجن فاولں ےک اقیمت

     566    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، زہری، سايِ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ايزُّصِرٔیِّ  ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ أَبٔیطٔ أَ ِٕ َع ٔ ِٔ َساي َع

 ٔ َ ل ْٔ ٕٕ َوذُ ِٔ ََقِ َٔ ٌُ َِْحٕس  ِٔ اِيُحِحَؿٔة َوأَصِ َٔ  ٔ اّ ٌُ ايظَّ ِیَؿٔة َوأَصِ ًَ ِٔ ذٔی اِيُح َٔ َٓةٔ  سٔی َُ ٌُ اِي ٌُّ أَصِ ٔ ِِ یُض ی َوَي

ٌُّ أَصِ  ٔ ٍَ َویُض َّطُ َقا ِع أَْ َُ َِ أَِس ًَ ُِ ًَ ِٔ َی َٔ  ٔٔ َُ  ٌُ اِيَی

ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفامای دم ہنی رونرہ ےک ولگ اقمؾ ذداہفیلحل ےس افر کلم اشؾ ےک ولگ ہفجح ےس افر دجن ےک ولگ رقآؿ ےس 

 ھجم وک التبای ایگ نکیل ںیم ےن ںیہن انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ابدنھ ایل رکںی۔ رھپ

 الہ نمی وک ململی ےس ارحاؾ ابدنےنھ اک مکح رفامای۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 الہ رعاؼ اک اقیمت

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 الہ رعاؼ اک اقیمت

     567    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ عُار َوػلی، ابوہاطِ َحُس بٔ علی، َعافی، اؾًح بٔ حُیس، قاسِ، عائظہ  :  راوی

 اہلل عٓٗاػسيكہ رضی 



 

 

ُٔ َعلٓٔیٕ  ُس بِ َُّ َح َُ  ِٕ َٓا أَبُو َصأط َ ث ٍَ َحسَّ ِؤػلٔیُّ َقا َُ إر اِي َُّ ٔٔ َع ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرنٔی  َُُعافَی َع ِٔ اِي َع

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َت َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َوقَّ ِٔ َع ِٔ اِيَكأس ِیٕس َع َُ ٔٔ حُ َح بِ ًَ َٓٔة ذَا  أَِؾ ٔسی َُ ٌٔ اِي َِ ْٔلَصِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ٌٔ ّْا َؤْلَصِ ٌٔ َِْحٕس ََقِ ٕم َؤْلَصِ ٌٔ اِئعَرأم َذاَت ْٔعِ َِِٔصَ اِيُحِحَؿَة َؤْلَصِ ٔ َو اّ ٌٔ ايظَّ ِیَؿٔة َؤْلَصِ ًَ ٔٔ اِيُح َُ  اِيَی

 َِ ًَ ُِ ًَ  َی

ھا  رفامیت دمحم نب دبعاہلل نب امعر ومیلص، اوباہمش دمحم نب یلع، اعمیف، احلف

 

عی

 نب دیمح، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دم ہنی رونرہ ےک ولوگں اکاقیمت ذداہفیلحل رقمر رفامای رھپ الہ 

 ۔رصم اک ہفجح افر الہ رعاؼ اک ذات رعؼ افر دجن فاولں اک رقآؿ افر نمی ےک ولوگں اک اقیمت ململی رقمر ایک

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب دبعاہلل نب امعر ومیلص، اوباہمش دمحم نب یلع، اعمیف، احلف نب دیمح، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیمت ےک ادن روج ولگ رےتہ وہں اؿ ےس قلعتم

 وتں ےس قلعتم ااحدثیاقیم :   ابب

 اقیمت ےک ادن روج ولگ رےتہ وہں اؿ ےس قلعتم

     568    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ زورقی، َحُس بٔ جعرف، َعُر، عبساہلل بٔ كاؤض، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ُٔ  أَِخبََرَْا َيِعُكوُب  ٍَ أَِخبََرنٔی َعِبُس اہللٔ بِ ْر َقا َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َجِعرَفٕ َقا ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ِوَرقٔیُّ َع َِ ايسَّ ُٔ إٔبَِراصٔی  بِ

َٓةٔ  ٔسی َُ ٌٔ اِي َِ ْٔلَصِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َت َرُسو ٍَ َوقَّ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ًَِیَؿةٔ  ذَ كَاُوٕض َع ا اِيُح

ِٔ أَتَی عَ  َُ ٔ ِِ َوي َّٔ َيُض ٍَ صُ َِ َقا ًَ ُِ ًَ ٔٔ َی َُ ٌٔ اِيَی ّْا َؤْلَصِ ٌٔ َِْحٕس ََقِ ٔ اِيُحِحَؿَة َؤْلَصِ اّ ٌٔ ايظَّ ِٔ َؤْلَصِ َُّ َٔ  َّٔ ٔ ًَِیض



 

 

 َّ ِٔ َحِیُث بََسا َحً َٔ  ََ ٔ َٕ َذي َٕ زُو ِٔ کَا ََ َرَة َو ُِ ِٔ أََراَز اِيَحخَّ َواِيُع َُ ٔ َّٔ ي هَّةَ ٔسَواصُ ََ  ٌَ ََ أَصِ ٔ  ی یَِبًَُؼ َذي

وقعیب نب اربامیہ دفریق، دمحم نب رفعج، رمعم، دبعاہلل نب اطؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس ریض اہلل ہنع 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج فتق جح ےک اقیمت رقمر رفامےئ وت آپ یلص 

 رونرہ فاولں ےک ےئل ذفاہفیلحل افر اشؾ ےک ولوگں ےک فاےطس ہفجح افر دجن ےک ولوگں اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دم ہنی

ےک فاےطس رقآؿ افر نمی ےک ولوگں ےک فاےطس ململی اقیمت رقمر رفامای رھپ رفامای ہی اؿ ولوگں ےک فاےطس یھب ںیہ 

 ےس فاہں ےچنہپ وہں رھپ وج وج ہک اؿ ےک اپس ےس زگرےت ںیہ افر فہ فاہں ںیہن رےتہ۔ نکیل جح ای رمعے یک تین

ولگ اؿ ےک ادنر اقیمت افر ہکم رکمہم ےک درنایؿ رےتہ وہں اؿ اک اقیمت فہ یہ ےہ اہجں ےس فہ ولگ رفاہن 

 وہں اہیں کت ہک ہکم رکمہم ےک ولوگں ےک فاےطس یھب یہی مکح ےہ۔

ےنپ فادل ےس، انب ابعس ریض اہلل وقعیب نب اربامیہ دفریق، دمحم نب رفعج، رمعم، دبعاہلل نب اطؤس، فہ ا :  رافی

 ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اقیمت ےک ادن روج ولگ رےتہ وہں اؿ ےس قلعتم

     569    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، عُرو، كاؤض، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّی اہللُ  َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ِٔ كَاُوٕض َع رٕو َع ُِ ِٔ َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َِ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ِیَؿةٔ  ًَ َٓةٔ ذَا اِيُح ٔسی َُ ٌٔ اِي َت ْٔلَصِ ِِ  َوقَّ َّٔ َيُض ّْا َؾُض ٌٔ َِْحٕس ََقِ َِ َؤْلَصِ ًَ ُِ ًَ ٔٔ َی َُ ٌٔ اِيَی أّ اِيُحِحَؿَة َؤْلَصِ ٌٔ ايظَّ َؤْلَصِ

 ِٔ َّٔ َؾُٔ َٕ زُوَُْض ِٔ کَا َُ َرَة َؾ ُِ َٕ یُرٔیُس اِيَحخَّ َواِيُع ِٔ کَا َُّ َٔ  َّٔ ٔ ٔ أَصًِٔض ِٔ َغیِر َٔ  َّٔ ٔ ًَِیض ِٔ أَتَی َع َُ ٔ َّٕ َوي َّی أَ  أَصًِٔطٔ َحً

َِٓضا َٔ  َٕ و ًُّ ٔ هََّة یُض ََ  ٌَ  أَصِ



 

 

ہبیتق، امحد، رمعف، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس دنس ےس زگہتش دحثی رشفی یک رطح ہی 

 دحثی لقن رفامیئ یئگ ےہ۔

 ہبیتق، امحد، رمعف، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم رات ںیم رانہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم رات ںیم رانہ

     570    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ طہاب، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عیسی بٔ ابراہیِ بٔ َثر وز، ابٔ وہب، یوْص، ا :  راوی

 عٓہ

 ٔ ُٔ ٔطَضإب أَِخبََرن ٍَ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َقا ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ٕ َع ثِرُوز ََ  ٔٔ َِ بِ ُٔ إٔبَِراصٔی ی عُبَِیُس أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ

ٍَ بَاَت َرُس  َّٕ أَبَاُظ َقا َ َر أ َُ ٔٔ عُ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ِیَؿةٔ بٔبَِیَساَئ اہللٔ بِ ًَ َِ بِٔٔذی اِيُح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل و

ِشحٔٔسصَا ََ َّی فٔی   َوَػل

  فد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک 

 

یسیع نب اربامیہ نب م

اء ےک اقمؾ رپ ذفاہفیلحل ںیم رات زگاری افر فاہں یک دجسم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اقمؾ دیب

 ںیم اوہنں ےن امنز ادا رفامیئ۔

  فد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 یسیع نب اربامیہ نب م

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



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم رات ںیم رانہ

     571    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسة بٔ عبساہلل، سویس، زہیر، َوسٰی بٔ عكبہ سايِ بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َعِبسٔ أَِخبََرَْا عَ  ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َع ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ٔٔ عُِكَبَة َع وَسی بِ َُ  ِٔ ٕ َع ِٔ ُزَصیِر ِٔ ُسَویِٕس َع ُٔ َعِبٔس اہللٔ َع اہللٔ  ِبَسةُ بِ

 ٔ ُت ًَِیَؿٔة أ َُُعرَّٔض بِٔٔذی اِيُح َّطُ َوصَُو فٔی اِي َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َر َع َُ ٔٔ عُ ََ بِ َّ ٌَ َيطُ إْٔ َی َؾكٔی

َباَرَنةٕ  َُ  بَٔبِلَحاَئ 

دبعة نب دبع اہلل، وسدی، زریہ، ومٰیس نب ہبقع اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت 

ہل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق رعمص ینعی ذفاہفیلحل ےک زندکی رہھٹے وت آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 فملس ےس رعض ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابمرک فادی ںیم ںیہ۔

 دبعة نب دبعاہلل، وسدی، زریہ، ومٰیس نب ہبقع اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   باب

 اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم رات ںیم رانہ

     572    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َة َواِيَحارُٔث بِ  َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ



 

 

َِ أََْاَر بٔاِيَبِلَحأئ ائَِّذی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َْ َع ٔ اي بِٔٔذی  ََ

َّی بَٔضا ِیَؿٔة َوَػل ًَ  اِيُح

 ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی دمحم نب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اقمؾ احطبء ںیم وج ہک ذفاہفیلحل ںیم ےہ افر افٹن الھٹبای افر امنز ادا رفامیئ۔

 ، انب رمع ریض اہلل ہنعدمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف :  رافی

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

  

 دیباء ےک قلعتم دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیباء ےک قلعتم دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     573    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، نرض، ابٔ طُیٌ، اطعث، ابٔ عبسايًَُ، حشٔ، اْص ابٔ َايَ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

َٓا أَِطَعُث َو  َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ِی َُ ُٔ ُط َّٓرِضُ َوصَُو ابِ َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔ ً َُ ُٔ َعِبٔس اِي صَُو ابِ

ِضَر بٔاِيبَِیَس  َّی ايوُّ َِ َػل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َ َٕ أ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص ابِ ٔٔ َع ِٔ اِيَحَش َِّ َرنَٔب َع ُ أئ ث

ِضرَ  َّی ايوُّ َرةٔ حٔیَن َػل ُِ ٌَّ بٔاِيَحخِّ َواِيُع ٌَ اِيبَِیَسأئ َؾأََص  َوَػٔعَس َجَب

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، انب لیمش، اثعش، انب دبعاکلمل، نسح، اسن انب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ اقمؾ دیباء رپ ادا رفامیئ رھپ وسار وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع 

 ر رمعہ ےک فاےطس امنز رہظ ادا رفامےن ےک دعب کیبل اہک۔فآہل فملس دیباء ےک اہپ ڑ ےک افرپ ڑچھ ےئگ افر جح اف



 

 

 اقحس نب اربامیہ، رضن، انب لیمش، اثعش، انب دبعاکلمل، نسح، اسن انب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 لسغ ےس قلعتمارحاؾ ابدنےنھ ےک فاےطس 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ ےک فاےطس لسغ ےس قلعتم

     574    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 عٓہاسُاء بٔ عُیص رضی اہلل 

ِٔ ابِ  ًَِّؿُى َيُط َع ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ اِيَكأس

 َّ ِیٕص أَْ َُ ِٓٔت عُ ٔ اَئ ب َُ ِٔ أَِس ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َس َقا َُّ َح َُ َضا َوَيَسِت 

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ََ ئَرُسو ٔ َ أَبُو بَِْکٕ َذي َْ یٔل بٔاِيبَِیَسأئ َؾَِذ سِّ َٔ أَبٔی بَِْکٕ ايؼِّ رِصَا  بِ َُ  ٍَ َؾَكا

 ٌَّ ٔ َِّ ئُتض ُ ٌِ ث ًَِتِػَتٔش  َؾ

اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اامسء نب سیمع ریض اہلل دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعارلنمح نب 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس اقمؾ دیباء رپ رضحت دمحم نب ایب رکب اصبح زادہ رضحت اوبرکب دصقی یک فالدت 

وہیئ وت رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن ایک وت آپ یلص 

  فملس ےن رفامای اؿ ےس  ہہ دف ہک فہ لسغ رک ںیل افر کیبل ںیہکاہلل ہیلع فآہل

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اامسء نب سیمع  :  رافی

 ریض اہلل ہنع



 

 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ ےک فاےطس لسغ ےس قلعتم

     575    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ ؾـايةبٔ ابراہیِ نشائی، خايس بٔ َدًس، سًامیٕ بٔ ہَلٍ، یحٌی، ابٔ سعیس انؼاری،  :  راوی

 ل رضی اہلل عٓہقاسِ بٔ َحُس، ابوبْکػسی

ثَىٔی ُس  ٍَ َحسَّ ًَٕس َقا ِد ََ  ُٔ َٓا َخائُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ََّٓشائٔیُّ َقا َِ اي ٔٔ إٔبَِراصٔی اَيَة بِ ـَ ُٔ َؾ ُس بِ َُ ُٔ أَِخبََرنٔی أَِح ُٕ بِ امِیَ ًَ

 َٔ َِ بِ ٍَ َسُِٔعُت اِيَكأس ُٔ َسٔعیٕس اِْلَِنَؼارٔیُّ َقا ثَىٔی َیِحٌَی َوصَُو ابِ ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا ِٔ أَبٔیطٔ  بََٔل ُث َع ٕس یَُحسِّ َُّ َح َُ

َعُط ا ََ َة اِيَوَزأع َو َِ َححَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ا  َد َحاجًّ َُّط رَخَ ِٔ أَبٔی بَِْکٕ أَْ اُئ َع َُ َرأَتُُط أَِس َِ

ِیَؿةٔ َوَيَس  ًَ ا کَاُْوا بِٔٔذی اِيُح َُّ ًَ ُة َؾ ِیٕص اِيَدِثَعُٔیَّ َُ ُِٓت عُ ٔ َّٓٔيیَّ ب َتَی أَبُو بَِْکٕ اي َٔ أَبٔی بَِْکٕ َؾأ َس بِ َُّ َح َُ اُئ  َُ ِت أَِس

َرَصا  َُ ِ ِٕ َیأ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُظ َرُسو ََ
َ َِ َؾأَِخبََرُظ َؾأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌَّ َػل ٔ َِّ تُض ُ ٌَ ث ِٕ َتِػَتٔش َ أ

ا يَ  ََ ََٓع  ََّضا ََّل َتُلوُف بٔاِيبَِیٔت بٔاِيَحخِّ َوَتِؼ َّٓاُض إَّٔلَّ أَْ َُٓع اي  ِؼ

نب اربامیہ اسنیئ، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب الہؽ، ییحی، انب دیعس ااصنری، اقمس نب دمحم، اوبرکب دصقی 

 

ادمح نب اضفلة

اولداع ےک ومہعق رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 

ة
ج 
د
اسھت جح رکےن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ 

ےک فاےطس ےلک اؿ ےک اسھت اؿ یک اہیلہ اامسء تنب سیمع یھب ںیھت سج فتق فہ اقمؾ ذفاہفیلحل چنہپ ےئگ وت اامسء ےک 

ٹیپ ےس دمحم نب اوبرکب یک فالدت وہیئ اس رپ اوبرکب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم 

 فآہل فملس ےن رفامای م اؿ وک مکح دف ہک لسغ رکےن ےک دعب ارحاؾ ابدنھ احرض وہےئ افر اتبای وت آپ یلص اہلل ہیلع

 ںیل افر جح یک تین رک ںیل رھپ جح تیب اہلل ےک وطاػ ےک العفہ امتؾ اکؾ رکںی وج ہک دفرسے ولگ رکےت ںیہ۔

نب اربامیہ اسنیئ، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب الہؽ، ییحی، انب دیعس ااصن :  رافی

 

ری، اقمس نب دمحم، ادمح نب اضفلة



 

 

 اوبرکبدصقی ریض اہلل ہنع

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

  

 رحمؾ ےک لسغ ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک لسغ ےس قلعتم

     576    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، زیس بٔ اسًِ، ابراہیِ بٔ عبساہلل بٔ حٓین رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓیِٕن  ٔٔ حُ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی َِ َع ًَ ٔٔ أَِس ِٔ َزیِسٔ بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ َسٔعیٕس َع ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع  َع

ُّ َعِبٔس اہللٔ بِ  َُُِّحٔ ٌُ اِي ُٔ َعبَّإض َيِػٔش ٍَ ابِ ًََؿا بٔاِْلَبَِوأئ َؾَكا ا اِخَت َُ َُّض َة أَْ ََ َِخَ ََ  ٔٔ ٔٔ َعبَّإض َواِئُِشَورٔ بِ

ٔلَی أَبٔی أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیِّ أَِسأَيُ  ُٔ َعبَّإض إ ًَىٔی ابِ ٌُ َرأَِسطُ َؾأَِرَس ٍَ اِئُِشَوُر ََّل َيِػٔش ِٔ َرأَِسطُ َوَقا ََ طُ َع ٔ َذي

ًَىٔی إَٔيیِ  ًُِت أَِرَس ًَِیطٔ َوُق ُت َع ُِ
ًَّ ْر بَٔثِوٕب َؾَش

ٔ
ِشَتت َُ ٔ َوصَُو  نَِی اِيبٔئِر ٌُ بَیَِن ََقِ ُٔ َؾَوَجِستُُط َيِػَتٔش ََ َعِبُس اہللٔ بِ

ٌُ َرأَِسُط  َِ َيِػٔش ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ـَ کَا ََ َنِی ّْ َؾَوَؿَع أَبُو أَیُّوَب َعبَّإض أَِسأَيُ َِّحٔ َُ َوصَُو 

َک َرأَِس  َِّ َُحَّ ُ ٕٕ َيُؼبُّ َعلَی َرأِٔسطٔ ث ٍَ ْٔلِٔنَشا َِّ َقا ُ َّی بََسا َرأُِسطُ ث ِؤب َؾَلأِكَأَُظ َحً طُ بَٔیَسیِطٔ یََسُظ َعلَی ايثَّ

َّی ٍَ اہللٔ َػل ٍَ صَهََِذا َرأَیُِت َرُسو ا َوأَِزبََر َوَقا َُ ٔ ٌَ بٔض ٌُ  َؾأَِقَب َِ َيِؿَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

ہبیتق نب دیعس، امکل، زدی نب املس، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب 

ابعس افر رضحت وعسمد نب زخمہم ےک درنایؿ اقمؾ اوباء رپ االتخػ وہایگ ہچنیم  رضحت انب ابعس رفامےن ےگل 

اکچ وہ وت فہ رس دوھ  اتک ےہ۔ بج ہک رضحت وعسمد اک انہک اھت ہک فہ رس ںیہن دوھ  اتک۔ اس ہک وج وکیئ ارحاؾ ابدنھ 

ابت رپ رضحت انب ابعس ےن ھجم وک رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم ہی ہلئسم ولعمؾ رکےن 

ویں ےک درنایؿ ںیم اکی ڑپکے ےک فاےطس اجیھب۔ ںیم اؿ ےک اپس احرض وہا وت ںیم ےن داھکی ہک فہ ونکںی یک دف ڑکل



 

 

یک آ ڑ ںیم لسغ رفام رےہ ےھت۔ ںیم ےن اؿ وک االسلؾ مکیلع اہک افر التبای ہک رضحت انب ابعس ےن ھجم وک آپ یک 

دختم ںیم ہی درایتف رکےن ےک فاےطس اجیھب ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ احتل ارحاؾ 

ابمرک دوھای رکےت ےھت۔ اوہنں ےن ڑپکے رپ اہھت رھک رک اس وک رس ےس اچین رک ںیم وہےت وت سک رطہقی ےس رس 

دای۔ اہیں کت ہک اؿ اک رس ابمرک د الھیئ دےنی اگل وت اپین ڈاےنل فاےل ےس اپین ڈاےنل وک اہک رھپ اانپ رس دفونں اہوھتں 

دعب رفامای ںیم ےن رضحت  ےس الم۔ ای رھپ دفونں اہھت آےگ یک اجبن الےئ رھپ ےھچیپ یک رطػ ےل ےئگ اس ےک

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی ےہ۔ )فاحض رےہ ہک رس ےک دوھےن ںیم 

اس دقر اایتحط ےس اکؾ ایل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک ےک ابؽ ہن اڑھکےن اپےئ ہکلب ایس رطح 

 ےس اینپ ہگج اقمئ رےہ

  نب دیعس، امکل، زدی نب املس، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ریض اہلل ہنعہبیتق :  رافی

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

  

 احتل ارحاؾ ںیم زرفعاؿ فریغہ ںیم راگن وہا ڑپکا ےننہپ یک اممتعن اک ایبؿ

 احدثیاقیموتں ےس قلعتم ا :   ابب

 احتل ارحاؾ ںیم زرفعاؿ فریغہ ںیم راگن وہا ڑپکا ےننہپ یک اممتعن اک ایبؿ

     577    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبساہلل بٔ زیٓار، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ َس

 ِٕ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ ََْهی َرُسو َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َٓإر َع ٔٔ زٔی ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َْ َع ٔ اي ًَِبَص ََ  َی

َُُِّحٔ  ٕٕ أَِو بَٔوِرٕض اِي ا ِؼبُوّغا بٔزَِعرَفَ ََ  ُّ ثَِوبّا 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رحمؾ وک زرفعاؿ افر فرس )ہی اکی مسق یک رنیگن اھگس ےہ( ںیم 

 ایک وہا ڑپکا نہپ ےنیل یک اممتعن رفامیئ۔رگن 

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تل ارحاؾ ںیم زرفعاؿ فریغہ ںیم راگن وہا ڑپکا ےننہپ یک اممتعن اک ایبؿاح

     578    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زہری، سايِ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ايزُّصِ  َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ُِٓؼوٕر َع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َّی اہللُ أَِخبََرَْا  ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ٔ ٍَ ُسئ ِٔ أَبٔیطٔ َقا ِٕ َع ٔ ِٔ َساي رٔیِّ َع

اؤی َ ًَِبُص اِيَكُٔیَؽ َوََّل اِيبُرَُِْص َوََّل ايْسَّ ٍَ ََّل یَ َیأب َقا ِٔ ايثِّ َٔ  ُّ َُُِّحٔ ًَِبُص اِي ا َی ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌَ َوََّل َع

طُ َوِرْض َوََّل  شَّ ََ َة َوََّل ثَِوبّا  ََ ا َُ ًَیِٔن اِئع ِِ َیحِٔس َنِع ِٕ َي ٔ ًَیِٔن َؾإ ِٔ ََّل َیحُٔس َنِع َُ ٔ یِٔن إَّٔلَّ ي ْٕ َوََّل ُخؿَّ ا  َزِعرَفَ

ِٔ اِلَهِعَبیِٔن  َٔ  ٌَ َّی یَهُوَْا أَِسَؿ ا َحً َُ ًَِیِكَلِعُض  َؾ

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک رحمؾ وکؿ ےس ڑپکے اامعتسؽ رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ضیمق وٹیپ اپاجئہم ڑگپی افر زرفعاؿ ای فرس ںیم رگن دای وہا ڑپکا ہن ےنہپ )یہی مکح رجاب افر ومزفں اک یھب ےہ ینعی 

 احتل ارحاؾ ںیم ومزہ اننہپ یھب ونممع ےہ(۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 احتل ارحاؾ ںیم وچہغ اامعتسؽ رکےن ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتماحتل ارحاؾ ںیم وچہغ اامعتسؽ رکےن ےس 

     579    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ْوح بٔ حبیب قوَسی، یحٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، علاء، ػؿوإ بٔ يعلی بٔ اَیة رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔسیُّ َقا ََ ُٔ َحبٔیٕب اِيُكِو ثَىٔی أَِخبََرَْا ُْوُح بِ ٍَ َحسَّ ٍَ َقا ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َيِيَتىٔی أََری َرُسو َّطُ َقا ِٔ أَبٔیطٔ أَْ َة َع یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٔٔ َيِعلَی بِ َٕ بِ ِٔ َػِؿَوا َِ َعَلاْئ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َّٓئ  ُٔ بٔاِيحٔٔعرَّاَْةٔ َواي َٓا َِْح ًَِیطٔ َؾبَِي ٍُ َع ِٓزَ ُ رُ َوصَُو ی َُ ٔلَیَّ عُ َِ فٔی ُقبَّٕة َؾأََتاُظ اِيَووُِی َؾأََطاَر إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع یُّ َػل

 ٍَ ْذ بٔٔلیٕب َؾَكا ُِّ ـَ َت َُ  ٕ َرة ُِ َّ فٔی ُجبَّٕة بُٔع ٌْ َقِس أَُِحَ ًُِت َرأِٔسی اِيُكبََّة َؾأََتاُظ َرُج ٍَ َؾأَِزَخ ِٕ َتَعا ٍَ أَ  یَا َرُسو

 ٔ ٍُ ف ا َتُكو ََ َِ َيػٔمُّ  یاہللٔ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٌَ اي ًَِیطٔ اِيَووُِی َؾَحَع ٍَ َع ٔ َّ فٔی ُجبَّٕة إٔذِ أُِْز ٌٕ َقِس أَُِحَ  َرُج

ا اِيُحبَُّة ؾَ  ََّ ٍَ أَ ٌٔ َؾَكا ُتَٔی بٔايرَُّج ٌُ ائَِّذی َسأََيىٔی آنّٔؿا َؾأ َٔ ايرَُّج ٍَ أَیِ ُِٓط َؾَكا َی َع ََ َؾُْسِّ ٔ ا ائَِذي ََّ ًَِعَضا َوأَ ِخ

ُِ أََحّسا قَ  ًَ ا أَِع ََ ا  َّ ا َِّ أَِحٔسِث إُِٔحَ ُ ٔٔ ث َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ا َقا َّ ا َِّ أَِحسِٔث إُِٔحَ ُ ًِطُ ث یُب َؾاغِٔش اَيُط غَیَِر ُْوحٔ ايلِّ

 ُِ ًَ ِحُؿوّها َواہللُ ُسِبَحاَُْط َوَتَعالَی أَِع ََ ٔٔ َحبٔیٕب َوََّل أَِحٔشبُطُ   بِ

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ونح نب بیبح

 

 وق ،ی، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطعء، وفصاؿ نب یلعی نب امی ة

اوہنں ےن رفامای ایک یہ ااھچ وہات ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فیح ےک زنفؽ ےک فتق دھکی 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ہبق ںیم وکسں۔ ہچنیم  اکی دہعف سج فتق مہ ولگ اقمؾ رعجاہن رپ رہھٹ ےئگ وت 

ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح انزؽ وہان رشفع وہیئگ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ریمی اجبن ااشرہ 

رفامای ہک ںیم ےن اانپ رس ہبق ںیم دالخ ایک وت اکی صخش ہبج ںیم ارحاؾ ابدنےھ وہےئ وخوبش اگل رک آای افر اس ےن 

ی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دختم وبن

اک اس صخش ےک ابرہ ںیم ایک مکح ےہ سج ےن ہبج نہپ ےیل دعب ارحاؾ ابدنھ ایل افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

فآہل فملس ےس ) ہن ابمرک ےس( اس مسق یک آفاز آریہ یھت فملس رپ فیح انزؽ وہ ریہ یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع 

سج رطہقی ےس ہک وسےن یک احتل ںیم رخاےٹ یک آفاز آیت ےہ سج فتق فیح آان دنب وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن درایتف ایک فہ آدیم اہک الچ ایگ ہک سج ےن ایھب ایھب ھجم ےس ولعمؾ ایک اھت۔ ہچنیم  ولگ اس وک ےل رک

احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ہبج ااتر دف افر وخوبش دوھ ڈاول۔ رھپ دفرسی رمہبت 

ارحاؾ ابدنوھ۔ اس ہلمج وک رافی رضحت ونح نب بیبح ےک العفہ یسک دفرسے رافی ےن لقن ںیہن ایک افر ںیم اس 

 وک وفحمظ ںیہن ایخؽ رکات۔

 ریض اہلل ہنعونح نب بیبح وق ،ی :  رافی

 

 ، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطعء، وفصاؿ نب یلعی نب امی ة

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

  

 رحمؾ ےک فاےطس ضیمق نہپ انیل ونممع ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ع ےہرحمؾ ےک فاےطس ضیمق نہپ انیل ونمم

     580    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّی  ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ َّٕ َرُجَّل َسأ َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ َِ  اہللُأَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َُُؽ َو  ًَِبُشوا اِيُك َِ ََّل َت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َیأب َؾَكا ِٔ ايثِّ َٔ  ُّ َُُِّحٔ ًَِبُص اِي ا َی ََ َِ ٔ ائ َُ ََّل اِيَع

ًَیِٔن  اؤیََلٔت َوََّل اِيبََرأَْص َوََّل اِيدَٔؿاَف إَّٔلَّ أََحْس ََّل َیحُٔس َنِع َ ٌَ  َوََّل ايْسَّ ا أَِسَؿ َُ یِٔن َوِيَیِكَلِعُض ًَِبِص ُخؿَّ ًَِی َؾ

ُٕ َوََّل اِيَوِرُض  ا طُ ايزَِّعرَفَ شَّ ََ ًَِبُشوا َطِیّئا  ِٔ اِلَهِعَبیِٔن َوََّل َت َٔ 

ہبیتق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ارحاؾ ںیم ڑپکے نہپ ےنیل ےس قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فآہل فملس ےس احتل 



 

 

صیمق ڑگپی افر ولشار)اپاجئہم( افر وٹایپں ہن ئانہ رکف افر ہن یہ ومزے  ونہ۔ نکیل ارگ یسک ےک اپس وجےت وموجد 

رھپ اس رطہقی ےس زرفعاؿ ای وہں وت فہ صخش ومزے نہپ  اتک ےہ نکیل اؿ وک ونخٹں ےک ےچین ےس اکٹ ڈاےل 

 فرس ےگل وہےئ ڑپکے یھب احتل ارحاؾ ںیم ہن  ونہ۔

 ہبیتق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احتل ارحاؾ ںیم اپاجئہم اننہپ عنم ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احتل ارحاؾ ںیم اپاجئہم اننہپ عنم ےہ

     581    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، عبیساہلل، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ حَ  َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َّٕ َرُجَّل أَِخبََرَْا َع َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ثَىٔی َْاؾْٔع َع ٍَ َحسَّ َٓا عُبَِیُس اہللٔ َقا َ ث سَّ

رَّ  ََ ْرو  ُِ ٍَ َع ًَِبُشوا اِيَكُٔیَؽ َوَقا ٍَ ََّل َت َٓا َقا َِ َیأب إَٔذا أَُِحَ ِٔ ايثِّ َٔ ًَِبُص  َ ا ْ ََ ٍَ اہللٔ  ٍَ یَا َرُسو ی َقا ّة أرُِخَ

َِ َوََّل ا ٔ ائ َُ َُُؽ َوََّل اِيَع ِٔ اِيُك َٔ  ٌَ ا أَِسَؿ َُ ًَِیِكَلِعُض ٕٔ َؾ ِِ َنِعََل َٕ ْٔلََحٔسُن ِٕ ََّل یَهُو َ یِٔن إَّٔلَّ أ اؤیََلٔت َوََّل اِيُدؿَّ َ يْسَّ

 ْٕ ا ُط َوِرْض َوََّل َزِعرَفَ شَّ ََ  اِلَهِعَبیِٔن َوََّل ثَِوبّا 

ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع رمعف نب یلع، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم 

فآہل فملس ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولگ احتل ارحاؾ ںیم وکؿ ےس ڑپکے نہپ ےتکس 

ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رکےت، ڑگپایں، اپاجئہم افر ومزے ںیہن ئانہ رکف۔ نکیل ارگ 

اپس وجےت وموجد ہن وہں وت ومزفں وک ونخٹں ےک ےچین ےس اکٹ رک نہپ ےل۔ رھپ  اہمترے ںیم ےس یسک صخش ےک



 

 

 سج ڑپکے ںیم زرفعاؿ ای فرس اگل وہ م فہ یھب ہن ئانہ رکف۔

 رمعف نب یلع، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ارگ ہت دنب وموجد ہن وہ وت اس وک اپاجئہم نہپ انیل درتس ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ ہت دنب وموجد ہن وہ وت اس وک اپاجئہم نہپ انیل درتس ےہ

     582    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 و، جابر بٔ زیس، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہقتيبہ، حُاز، عُر :  راوی

 َّٓ ٍَ َسُِٔعُت اي ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٔٔ َزیِٕس َع ٔ بِ ِٔ َجابٔر رٕو َع ُِ ِٔ َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔيیَّ َػل

ِٔ ََّل یَ  َُ ٔ ٌُ ي اؤی َ ٍُ ايْسَّ َِ َیِدُلُب َوصَُو َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔ َع ّ َُُِّحٔ ًِ ٔ ًَیِٔن ي ِع َّٓ ِٔ ََّل َیحُٔس اي َُ ٔ یِٔن ي  حُٔس اِْلَٔزاَر َواِيُدؿَّ

ہبیتق، امحد، رمعف، اجرب نب زدی، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ےک اپس دنبہت وموجد ہن وہ افر فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس ےہ۔ اپاجئہم اس رحمؾ ےک فاےطس ےہ ہک سج 

 ومزے اس ےک فاےطس ںیہ سج ےک اپس وجےت وموجد ہن وہں۔

 ہبیتق، امحد، رمعف، اجرب نب زدی، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احدثیاقیموتں ےس قلعتم ا :   ابب



 

 

 ارگ ہت دنب وموجد ہن وہ وت اس وک اپاجئہم نہپ انیل درتس ےہ

     583    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ایوب بٔ َحُس وزإ، اسُاعیٌ، ایوب، عُرو بٔ زیٓار، جابر بٔ زیس، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٕس ايِ  َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ َزیِسٕ أَِخبََرنٔی أَیُّوُب بِ ٔ بِ ِٔ َجابٔر َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٔ أَیُّوَب َع ٌُ َع ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا ا َوزَّ

ًِیَ  ِِ یَحِٔس إَٔزاّرا َؾ ِٔ َي ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ًَِبِص َع

ِٔ يَ  ََ ٌَ َو اؤی یِٔن رَسَ ًَِبِص ُخؿَّ ًَِی ًَیِٔن َؾ  ِِ َیحِٔس َنِع

اویب نب دمحم فزاؿ، اامسلیع، اویب، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش وک دنبہت ہن لم ےکس وت فہ صخش اپاجئہم نہپ ےل افر 

  وک وجےت ہن لم ںیکس وت فہ صخش ومزے نہپ  اتک ےہ۔سج صخش

 اویب نب دمحم فزاؿ، اامسلیع، اویب، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 )رہچہ رپ( اقنب ڈاانل ونممع ےہ وعرت ےک فاےطس احبتل ارحاؾ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وعرت ےک فاےطس احبتل ارحاؾ )رہچہ رپ( اقنب ڈاانل ونممع ےہ

     584    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ اذَا  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ََ ٍَ اہللٔ  ٍَ َیا َرُسو ٌْ َؾَكا َّ َرُج ٍَ َقا َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث َحسَّ



 

 

 ًِ َِ ََّل َت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٔ َؾَكا اّ َیأب فٔی اِْلُِٔحَ ِٔ ايثِّ َٔ ًَِبَص  َ ْ ِٕ رَُْا أَ َُ ِ َبُشوا اِيَكُٔیَؽ َتأ

ٕٔ ؾَ َوََّل  َٕ أََحْس َيِیَشِت َيطُ َنِعََل ِٕ یَهُو َِ َوََّل اِيبََرأَْص َوََّل اِيدَٔؿاَف إَّٔلَّ أَ ٔ ائ َُ اؤیََلٔت َوََّل اِيَع َ ًَِبِص ايْسَّ ًَِی

ُٕ َوََّل اِيوَ  ا طُ ايزَِّعرَفَ شَّ ََ َیأب  ِٔ ايثِّ َٔ ًَِبُشوا َطِیّئا  ِٔ اِلَهِعَبیِٔن َوََّل َت َٔ  ٌَ ا أَِسَؿ ََ یِٔن  َِٓتكُٔب اِيُدؿَّ ِرُض َوََّل َت

 ٔٔ اَزیِ ًَِبُص اِيُكؿَّ ُّ َوََّل َت ا رِأَةُ اِيََّحَ َُ  اِي

ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ے نہپ ےنیل اک مکح رفامےت ںیہ؟ فملس! مہ ولوگں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احبتل ارحاؾ وکؿ وکؿ ےس ڑپک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ضیمق اپاجئہم ڑگپایں وٹایپں افر ومزے ہن ئانہ رکف نکیل ارگ یسک ےک اپس 

وجےت وموجد ہن وہں وت اس وک ومزے نہپ ےنیل یک ااجزت ےہ رشبہکیط ونخٹں ےس ےچین کت وہں رھپ اس رطح 

ںیم زرفعاؿ ای فرس اگل وہا وہ اس ےک العفہ ہی ہک وخانیت احبتل ارحاؾ ہن وت اقنب ےک ڑپکے یھب ےن ئانہ رکف نج 

 ڈاںیل ہن داتسےن ںینہپ۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  یک اممتعن ےس قلعتماحبتل ارحاؾ وٹیپ ےننہپ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل ارحاؾ وٹیپ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     585    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ْ ِٔ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ َِ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ َّٕ َرُجَّل َسأ َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ اؾٕٔع َع



 

 

ًَِبُشوا اِيَكُٔیَؽ  َِ ََّل َت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َیأب َؾَكا ِٔ ايثِّ َٔ  ُّ َُُِّحٔ ًَِبُص اِي ا َی ََ َِ ٔ ائ َُ َوََّل اِيَع

یِٔن َوِيَیِكَلِع َوََّل  ًَِبِص ُخؿَّ ًَِی ًَیِٔن َؾ اؤیََلٔت َوََّل اِيبََرأَْص َوََّل اِيدَٔؿاَف إَّٔلَّ أََحْس ََّل َیحُٔس َنِع َ ٌَ  ايْسَّ ا أَِسَؿ َُ ُض

ُٕ َوََّل اِيَوِرُض  ا طُ ايزَِّعرَفَ شَّ ََ ًَِبُشوا َطِیّئا  ِٔ اِلَهِعَبیِٔن َوََّل َت َٔ 

 ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ ا ہتب ہبیتق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع

اس ںیم رفؼ رصػ ہی ےہ ہک زرفعاؿ افر فرس )وج ہک رعب یک اکی مسق یک اھگس ےہ( کت ےننہپ یک اممتعن کت 

 ذموکر ےہ۔

 ہبیتق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل ارحاؾ وٹیپ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     586    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ؾع، ابیہ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہَحُس بٔ اسُعیٌ و عُرو بٔ علی، یزیس، یحٌی، عُر بٔ ْا :  راوی

ُٔ َصاُرو َٓا َیزٔیُس َوصَُو ابِ َ ث ُٔ َعلٓٔیٕ َقاََّل َحسَّ رُو بِ ُِ َِ َوَع ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ َٓا أَِخبََرنٔی  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا

ِٔ أَبٔی ٔٔ َْاؾٕٔع َع َر بِ َُ ِٔ عُ ُٔ َسٔعیٕس اِْلَِنَؼارٔیُّ َع ٍَ اہللٔ َیِحٌَی َوصَُو ابِ ٍَ َرُسو
َ َّٕ َرُجَّل َسأ َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ طٔ َع

 َ ًَِبُشوا اِيَكُٔیَؽ َوََّل ايْسَّ ٍَ ََّل َت َٓا َقا َِ َیأب إَٔذا أَُِحَ ِٔ ايثِّ َٔ ًَِبُص  َ ا ْ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع اؤیََلٔت َوََّل َػل

َِ َوََّل اِيبََرأَْص َوََّل اِيدَٔؿاَف إَّٔلَّ  ٔ ائ َُ ِٔ اِيَع َٔ  ٌَ یِٔن أَِسَؿ ًَِبِص اِيُدؿَّ ًَِی ٕٔ َؾ َٕ أََحْس َيِیَشِت َيُط َنِعََل ِٕ یَهُو أَ

 ْٕ ا طُ َوِرْض َوََّل َزِعرَفَ شَّ ََ َیأب َطِیّئا  ِٔ ايثِّ َٔ ًَِبُشوا   اِلَهِعَبیِٔن َوََّل َت

س دحثی رشفی اک ومضمؿ اسہقب دمحم نب اامسلیع ف رمعف نب یلع، سیدی، ییحی، رمع نب انعف، اہیب، انب رمع ریض اہلل ہنع ا



 

 

 دحثی اسیج ےہ۔

 دمحم نب الیعمس ف رمعف نب یلع، سیدی، ییحی، رمع نب انعف، اہیب، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احبتل ارحاؾ ڑگپی ابدنانھ ونممع ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   باب

 احبتل ارحاؾ ڑگپی ابدنانھ ونممع ےہ

     587    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابواطعث، یزیس بٔ زریع، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ ُزَریِ  َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ َْاَزی أَِخبََرَْا أَبُو اِْلَِطَعٔث َقا َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٓا أَیُّوُب َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕع َقا

ًَِبِص اِيَكُٔیَؽ َوََّل  ٍَ ََّل َت َٓا َقا َِ ًَِبُص إَٔذا أَُِحَ َ ا ْ ََ  ٍَ ٌْ َؾَكا َِ َرُج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َة َوََّل اي ََ ا َُ  اِئع

ٌَ َوََّل اِيبُرَُِْص َوََّل  اؤی َ َٕ اِلَهِعَبیِٔن  ايْسَّ ا زُو َُ ًَیِٔن َؾ ِع َّٓ ِِ َتحِٔس اي ِٕ َي ٔ ًَیِٔن َؾإ ِٕ ََّل َتحَٔس َنِع یِٔن إَّٔلَّ أَ  اِيُدؿَّ

اوباثعش، سیدی نب زرعی، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن روسؽ رکمی یلص 

دنھ ںیل وت مہ ایک ئانہ رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک مہ ولگ ارحاؾ اب

ےن رفامای صیمق ڑگپی اپاجئہم وٹیپ افر ومزے ہن ئانہ رکف نکیل ارگ م ولوگں ےک اپس وجےت وموجد ہن وہں وت ونخٹں 

 (ےک ےچین کت ومزے نہپ ایل رکف )اس یک ااجزت ےہ

  ریض اہلل ہنعاوباثعش، سیدی نب زرعی، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

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

  



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل ارحاؾ ڑگپی ابدنانھ ونممع ےہ

     588    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َكساّ، یزیس بٔ زریع، ابٔ عوٕ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ ابو اطعث احُس بٔ :  راوی

 ٕٕ ُٔ َعِو َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ُٔ اِئُِكَساّ ُس بِ َُ ِٔ  أَِخبََرَْا أَبُو اِْلَِطَعٔث أَِح ِٔ َْاؾٕٔع َع َع

َّی اہللُ عَ  َّٓٔيیَّ َػل ٍَ َْاَزی اي َر َقا َُ ٔٔ عُ ًَِبِص ابِ ٍَ ََّل َت َٓا َقا َِ ًَِبُص إَٔذا أَُِحَ َ ا ْ ََ  ٍَ ٌْ َؾَكا َِ َرُج ًَّ ًَِیطٔ َوَس

 ٔ ٍْ َؾإ َٕ نَٔعا ِٕ ََّل یَهُو اؤیََلٔت َوََّل اِيدَٔؿاَف إَّٔلَّ أَ َ َِ َوََّل اِيبََرأَْص َوََّل ايْسَّ ٔ ائ َُ ٍْ اِيَكُٔیَؽ َوََّل اِيَع ِٔ نَٔعا ِِ یَهُ ِٕ َي

َٕ اِلَهِعبَ  یِٔن زُو ْٕ َؾُدؿَّ ا طُ َوِرْض أَِو َزِعرَفَ شَّ ََ ٕٕ أَِو  ا ِؼبُوّغا بَٔوِرٕض أَِو َزِعرَفَ ََ  یِٔن َوََّل ثَِوبّا 

اوب اثعش ادمح نب دقماؾ، سیدی نب زرعی، انب وعؿ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی یھب اسہقب 

  اممتعن ذموکر ےہ۔دحثی یسیج ےہ۔ ا ہتب اس ںیم زرفعاؿ ای فرس ےگل وہےئ ڑپکے نہپ ےنیل یک

 اوب اثعش ادمح نب دقماؾ، سیدی نب زرعی، انب وعؿ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احبتل ارحاؾ ومزے نہپ ےنیل یک اممتعن

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل ارحاؾ ومزے نہپ ےنیل یک اممتعن

     589    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٖٓاز بٔ ايْسی، ابٔ ابی زائسہ، عبیساہلل بٔ عُر، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

 ٍَ ٔٔ أَبٔی َزائَٔسَة َقا ِٔ ابِ یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٍَ  أَِخبََرَْا َص َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َر َع َُ ُٔ عُ أََِْبأََْا عُبَِیُس اہللٔ بِ

اؤیََل  َ ٔ اِيَكُٔیَؽ َوََّل ايْسَّ اّ ًَِبُشوا فٔی اِْلُِٔحَ ٍُ ََّل َت َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َِ َسُِٔعُت اي ٔ ائ َُ ٔت َوََّل اِيَع

 ٔ  َؿاَف َوََّل اِيبََرأَْص َوََّل اِيد

انھد نب ارسلی، انب ایب زادئہ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای احتل ارحاؾ ںیم صیمق اپاجئہم ڑگپی وٹیپ افر ومزے ہن ئانہ رکف۔

  نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعانھد نب ارسلی، انب ایب زادئہ، دیبعاہلل :  رافی

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

  

 رحمؾ ےک اپس( ارگ وجےت وموجد ہن وہں وت ومزے اننہپ درتس ےہ)

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ں وت ومزے اننہپ درتس ےہرحمؾ ےک اپس( ارگ وجےت وموجد ہن وہ)

     590    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، یزیس بٔ زریع، ایوب، عُرو، جابر بٔ زیس، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ  أَِخبََرَْا إِٔس ٔٔ َزیِٕس َع ٔ بِ ِٔ َجابٔر رٕو َع ُِ ِٔ َع أََِْبأََْا أَیُّوُب َع

ًِبَ  َی ًِ ِِ َیحِٔس إَٔزاّرا َؾ ٍُ إَٔذا َي َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ٔٔ َعبَّإض َقا ٌَ ابِ اؤی َ ِص ايْسَّ

ًَِبِص ايِ  ًَِی ًَیِٔن َؾ َِّٓع ِِ َیحِٔس اي ِٔ اِلَهِعَبیِٔن َوإَٔذا َي َٔ  ٌَ ا أَِسَؿ َُ یِٔن َوِيَیِكَلِعُض  ُدؿَّ

اامسلیع نب وعسمد، سیدی نب زرعی، اویب، رمعف، اجرب نب زدی، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ روسؽ رکمی یلص 

اپس وجےت ہن وہں وت  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ یسک وک دنبہت ہن لم ےکس وت اپاجئہم نہپ ےل افر ارگ یسک ےک

 فہ صخش ومزے نہپ ےل نکیل اؿ وک ونخٹں ےک ےچین ےس اکٹ دے۔



 

 

 اامسلیع نب وعسمد، سیدی نب زرعی، اویب، رمعف، اجرب نب زدی، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وک ونخٹں ےک ےچین ےس اکانٹ ومزفں

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ومزفں وک ونخٹں ےک ےچین ےس اکانٹ

     591    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، ابٔ عوٕ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ُٔ إٔبَِراص َر َرضَٔی اہللُ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٕٕ َع ُٔ َعِو ٍَ أََِْبأََْا ابِ ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ی

ًَِبِص ايِ  ًَِی ًَیِٔن َؾ َِّٓع ُّ اي َُُِّحٔ ِِ یَحِٔس اِي ٍَ إَٔذا َي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ا َع َُ ُِٓض یِٔن َوِيَیِكَلِع َع َُا ُدؿَّ ُض

ِٔ اِلَهِعَبیِٔن  َٔ  ٌَ  أَِسَؿ

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، انب وعؿ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

لقن رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ رحمؾ صخش وک وجےت ہن لم ںیکس 

 نکیل اؿ وک ونخٹں ےک ےچین کت ےس اکٹ ےل۔وت ومزے نہپ ےل 

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، انب وعؿ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وعرت ےک فاےطس احبتل ارحاؾ داتسےن نہپ انیل ونممع ےہ



 

 

 وتں ےس قلعتم ااحدثیاقیم :   ابب

 وعرت ےک فاےطس احبتل ارحاؾ داتسےن نہپ انیل ونممع ےہ

     592    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سویس بٔ نِص، عبساہلل بٔ َبارک، َوسٰی بٔ عكبہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ َنِِصٕ َقا َّٕ أَِخبََرَْا ُسَویُِس بِ َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٔٔ عُِكَبَة َع وَسی بِ َُ  ِٔ َُُباَرٔک َع ُٔ اِي أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ بِ

ٍُ ا ٍَ َرُسو ٔ َؾَكا اّ َیأب فٔی اِْلُِٔحَ ِٔ ايثِّ َٔ ًَِبَص  َ ْ ِٕ رَُْا أَ َُ ِ اَذا َتأ ََ ٍَ اہللٔ  ٍَ یَا َرُسو َّ َؾَكا َّی َرُجَّل َقا ہللٔ َػل

ٕٔ ؾَ اہللُ عَ  ٌْ َيُط َنِعََل َٕ َرُج ِٕ یَهُو اؤیََلٔت َوََّل اِيدَٔؿاَف إَّٔلَّ أَ َ َُُؽ َوََّل ايْسَّ ًَِبُشوا اِيُك َِ ََّل َت ًَّ ًَِبِص ًَِیطٔ َوَس ًَِی

ُٕ َوََّل اِيَوِرُض  ا ُط ايزَِّعرَفَ شَّ ََ َیأب  ِٔ ايثِّ َٔ ًَِبِص َطِیّئا  ِٔ اِلَهِعَبیِٔن َوََّل َی َٔ  ٌَ یِٔن أَِسَؿ َِٓتكُٔب  اِيُدؿَّ َوََّل َت

 ٔٔ اَزیِ ًَِبُص اِيُكؿَّ ُّ َوََّل َت ا رِأَةُ اِيََّحَ َُ  اِي

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ڑھکا وہا افر 

مہ ولوگں وک ارحاؾ یک احتل ںیم وکؿ رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وکؿ ےس ڑپکے نہپ ےنیل اک مکح رفامےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ضیمق اپاجئہم )ولشار( افر 

رجاب ہن ئانہ رکف نکیل ارگ یسک صخش ےک اپس وجےت وموجد ہن وہں وت فہ صخش رجاب وک ونخٹں ےک ےچین ےس اکٹ رک 

مسق اک ڑپکا یھب ہن ئانہ رکف ہک سج ںیم زرفعاؿ ای فرس اگل وہ زین وخانیت ہن وت اقنب ڈاںیل ہن فہ  نہپ  اتک ےہ۔ رھپ اس

 داتسےن )احتل ارحاؾ ںیم( ئانہ رکںی۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احبتل ارحاؾ ابولں وک امجےن ےس قلعتم



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل ارحاؾ ابولں وک امجےن ےس قلعتم

     593    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساہلل بٔ عُر، اخیہ، حؿؼہ رضی اہلل عٓہا عبیساہلل بٔ سعیس، یحٌی، عبیساہلل، ْاؾع، :  راوی

ِٔ َعِبسٔ  ٍَ أَِخبََرنٔی َْاؾْٔع َع ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ َقا َٓا یَِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َر َع َُ ٔٔ عُ  اہللٔ بِ

َّی اہللُ عَ  َّٓٔيیِّ َػل ًُِت ئً ِٔ أُِختٔطٔ َحِؿَؼَة َقاَيِت ُق َٔ  ٌَّ ِِ َتٔح ًُّوا َوَي َّٓأض َح ُٕ اي ِ ا َطأ ََ ٍَ اہللٔ  َِ یَا َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ِٔ اِيَحخِّ  َٔ  ٌَّ ٔ َّی أُح ٌُّ َحً ٔ ًَِّسُت َصِسئی َؾََل أُح ِّی َيبَِّسُت َرأِٔسی َوَق ٔن ٍَ إ ََ َقا ٔ َرت ُِ  عُ

 ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن دختم وبنی دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع، اہیخ، ہصفح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ایک فہج ےہ ہک ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ دای ےہ 

 ےن نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعہ رکےن ےک دعب یھب ںیہن وھکال؟ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رفامای ںیم ےن ابولں وک امجای ےہ افر رقابین یک دیلقت یھب یک ےہ اس فہج ےس جح کت ارحاؾ ہن وھکولں اگ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع، اہیخ، ہصفح ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 احبتل ارحاؾ ابولں وک امجےن ےس قلعتم

     594    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عُرو بٔ رسح و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، عبساہلل بٔ عُر  :  راوی

 عٓہرضی اہلل 



 

 

ِؿُى  ًَّ ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ حٔ َواِيَحارُٔث بِ ِ ٔٔ ايْسَّ رٔو بِ ُِ ُٔ َع ُس بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ ابِ َيُط َع

َّی ا ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرأَیُِت َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ َقا ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس ہللُ َع

ّسا ًَبِّ َُ  ٌُّ ٔ  یُض

ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن )اکی دؿ( رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےئ وہےئ ےھت افر کیبل رفام رےہ ےھت۔فملس ابؽ امج

ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ااجزت ےس قلعتموبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

     595    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، عُرو، سايِ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ا َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ًَِیطٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت كَيَِّبُت َرُسو ِٕ َع ٔ ِٔ َساي رٕو َع ُِ ِٔ َع ْز َع

ٌَّ بَٔیَسیَّ  ِٕ یُٔح ٌَ أَ َِٓس إِٔحََلئطٔ َقِب ٔ َّ َوع ِٕ یَُِّحٔ َٔطٔ حٔیَن أََراَز أَ ا َِٓس إُِٔحَ ٔ َِ ع ًَّ  َوَس

ھا  رفامیت ںیہ ںیم ےن داھکی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبیتق، امحد، رمعف، اسمل، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

عی

ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق وخوبش اگلیئ ایس رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ وھکےنل ےک فتق یھب 



 

 

 اےنپ اہوھتں ےس وخوبش اگلیئ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق، امحد، رمعف، اسمل، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

     596    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗاقتيبہ بٔ سعیس، َايَ، عبساي :  راوی

 َ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ك ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ َسٔعیٕس َع يَِّبُت أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة ب

َٔطٔ قَ  ا َِ ْٔلُِٔحَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِٕ یَُلوَف بٔاِيبَِیٔت َرُسو ٌَ أَ ًِّطٔ َقِب َّ َوئٔح ِٕ یَُِّحٔ ٌَ أَ  ِب

ھا  رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن 

 

عی

ہبیتق نب دیعس، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

وطاػ ےس داھکی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ےس لبق افر ارحاؾ وھکےنل ےک فتق 

 لبق وخوبش اگلیئ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق نب دیعس، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ےن یک ااجزت ےس قلعتموبتق ارحاؾ وخوبش اگل

     597    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

حشین بٔ َٓؼور بٔ جعرف ْیشابوری، عبساہلل بٔ ُْیر، یحٌی بٔ سعیس، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ،  :  راوی

 وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ زضی اہلل عٓٗا

ُِٓؼورٔ بِ  ََ  ُٔ ُٔ أَِخبََرَْا حَُشیُِن بِ َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا یِر َُ ُ ْ ُٔ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ بِ َِّٓیَشابُورٔیُّ َقا ٔٔ َجِعرَفٕ اي

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت كَيَِّبُت َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ًَِیطٔ َسٔعیٕس َع َع

 ٔ َِ ْٔل ًَّ ٌَّ َوَس ًِّطٔ حٔیَن أََح َّ َوئٔح ِٕ یَُِّحٔ ٌَ أَ َٔطٔ َقِب ا  ُِحَ

نیسح نب وصنمر نب رفعج اسینوبری، دبعاہلل نب ریمن، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ 

ھا  رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ابدنےنھ ےک ف

 

عی

اےطس افر دصہقی زیض اہلل 

 ارحاؾ وھکےنل ےک فاےطس افر ارحاؾ وھکےنل ےک دعب وخوبش اگلیئ۔

نیسح نب وصنمر نب رفعج اسینوبری، دبعاہلل نب ریمن، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل  :  رافی

ھا  

 

عی

 ےس، اعہشئ دصہقی زیض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

     598    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عٓٗاسعیس بٔ عبسايرحُٔ ابوعبیساہلل َدزومی، سؿیإ، زہری، ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

ِٔ ايزُّصِرٔیِّ  ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِدزُومٔیُّ َقا َُ ٔٔ أَبُو عُبَِیسٔ اہللٔ اِي َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح ِٔ أَِخبََرَْا َسٔعیُس بِ َوَة َع ِٔ ُْعِ  َع

 َّ َٔطٔ حٔیَن أَُِحَ َِ ئَُّحِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل رََة َعائَٔظَة َقاَيِت كَيَِّبُت َرُسو ُِ ا َرمَی َج ََ ًِّطٔ َبِعَس  َوئٔح

ِٕ یَُلوَف بٔاِيبَِیٔت  ٌَ أَ  اِيَعَكَبةٔ َقِب



 

 

ھا  رفامیت ںیہ روسؽ رکمی 

 

عی

دیعس نب دبعارلنمح اوبدیبع اہلل زخمفیم، ایفسؿ، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

تق وخوبش اگلیئ افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق افر ارحاؾ وھکےنل ےک ف

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑبے اطیشؿ وک رکنکایں امرںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطاػ ےس لبق 

 وخوبش اگلیئ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 دیعس نب دبعارلنمح اوبدیبعاہلل زخمفیم، ایفسؿ، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

     599    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا عیسی بٔ َحُس ابوعُیر، ؿُرة، اوزاعی، زہری، ْعوة، :  راوی

 ٔ ِٔ َعائ َوَة َع ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع َرَة َع ُِ ِٔ َؿ ٕ َع یِر َُ ٕس أَبُو عُ َُّ َح َُ  ُٔ َظَة َقاَيِت أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ

 ٔ َِ ْٔلِٔحََلئطٔ َوكَيَّبُِتُط ْٔل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِِ صََِذا َتِعىٔی كَيَِّبُت َرُسو َٔطٔ كٔيّبا ََّل يُِظبٔطُ كٔيَبهُ ا ُِحَ

 َيِیَص َيطُ َبَكاْئ 

ھا  رفامیت ںیہ ںیم ےن رضحت روسؽ 

 

عی

یسیع نب دمحم اوبریمع، رمضة، افزایع، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

وبش اگلیئ نکیل فہ م ولوگں رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق افر ارحاؾ وھکےتل ےک فتق وخ

 یک وخوبش یسیج ںیہن یھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 یسیع نب دمحم اوبریمع، رمضة، افزایع، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتموب

     600    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عثُإ بٔ ْعوة رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ ُٕ بِ ا َُ َٓا عُِث َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ًُِت أَِخبََرَْا  ٍَ ُق ِٔ أَبٔیطٔ َقا َوَة َع ُْعِ

َِٓس ُُحِ  ٔ یٔب ع َِ َقاَيِت بٔأَكَِیٔب ايلِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ًِّطٔ ئَعائَٔظَة بٔأَیِّ َطِیٕئ كَيَِّبٔت َرُسو ٔ  َٔطٔ َوح

ھا   دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، امثعؿ نب رعفة ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

ےس درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک سک مسق یک وخوبش اگلیئ یھت؟ وت 

اوہنں ےن وجاب ںیم رفامای ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دمعہ مسق یک وخوبش اگلیئ یھت ارحاؾ ابدنےنھ 

 ےنل ےک فتق یھب۔ےک فتق یھب افر ارحاؾ وھک

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، امثعؿ نب رعفة ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

     601    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ یحٌی بٔ وزیر بٔ سًامیٕ، طعیب بٔ يیث، وہ اپٓے وايس سے، ہظاّ بٔ ْعوة، عثُإ بٔ  :  راوی

 ْعوة، ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

 َ ٍَ أََِْبأَْ َٕ َقا امِیَ ًَ ٔٔ ُس ٔ بِ ٔٔ اِيَوزٔیر ُٔ یَِحٌَی بِ ُس بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا أَِح ٔ بِ ِٔ صَٔظاّ ِٔ أَبٔیطٔ َع ًَِّیٔث َع ُٔ اي ا ُطَعِیُب بِ



 

 

َّی اہللُ عَ  ٍَ اہللٔ َػل ُِٓت أُكَیُِّب َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن َوَة َع ِٔ ُْعِ َوَة َع ٔٔ ُْعِ َٕ بِ ا َُ ِٔ عُِث َوَة َع َِ ُْعِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ا أَٔجُس  ََ َٔطٔ بٔأَكَِیٔب  ا َِٓس إُِٔحَ ٔ  ع

فزری نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، اشہؾ نب رعفة، امثعؿ نب رعفة، رعفة، اعہشئ  ادمح نب ییحی نب

ھا  رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق اہنتی 

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

 دمعہ مسق یک وخوبش اگلیئ یھت۔

ؿ، بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، اشہؾ نب رعفة، امثعؿ نب رعفة، رعفة، ادمح نب ییحی نب فزری نب امیلس :  رافی

ھا 

 

عی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

     602    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ ُحب، ابٔ ازریص، یحٌی بٔ سعیس، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ٔٔ َس  ِٔ یَِحٌَی بِ ُٔ إِٔزرٔیَص َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح ٔعیٕس َع

ا أَٔجُس ئَُّحِ  ََ َِ بٔأَكَِیٔب  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُِٓت أُكَیُِّب َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن ًِّطٔ أَبٔیطٔ َع َٔطٔ َوئٔح

ِٕ یَزُوَر اِيبَِیَت   َوحٔیَن یُرٔیُس أَ

، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ادمح نب رحب، انب ادرسی

رفامیت ںیہ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق یھب وخوبش اگلیئ افر ارحاؾ 

بس ےس دمعہ مسق یک  وھکےنل ےک فتق یھب افر وطاػ ےس لبق یھب اےنپ اپس وج وخوبش وموجد ںیھت اؿ ںیم ےس



 

 

 وخوبش اگلیئ۔

ادمح نب رحب، انب ادرسی، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

 اہنع

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

  

 دثیاقیموتں ےس قلعتم ااح :   ابب

 وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

     603    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، َٓؼور، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ُِٓؼوْر َع ََ ٍَ أََِْبأََْا  ِْ َقا صَُظِی

 َّ َّ َوَیِو ِٕ یَُِّحٔ ٌَ أَ َِ َقِب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َقاَيِت َعائَٔظُة كَيَِّبُت َرُسو ِٔ َقا ِٕ اِيَكأس ٌَ أَ ََِّّٓحٔ َقِب اي

َْ  َیُلوَف بٔاِيبَِیٔت بٔٔلیٕب  َِٔش  ؾٔیطٔ 

ھا  رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن 

 

عی

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارحاؾ ےس لبق افر رقابین ےک دؿ وطاػ تیب اہلل رشفی ےس لبق ایسی مسق 

  ےہ۔یک وخوبش اگلیئ ہک سج ںیم کش اشلم وہیت

ھا   :  رافی

 

عی

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

     604    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ نِص، عبساہلل بٔ ويیس، سؿیإ، َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، اسحل، ازرم، سؿیإ،  :  راوی

 حشٔ بٔ عبیساہلل، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

 ِ ٍَ أَْ ُٔ َنِِصٕ َقا ُس بِ َُ ُٔ أَِخبََرَْا أَِح ُس بِ َُّ َح َُ َٕ ح َوأََِْبأََْا  ِٔ ُسِؿَیا ُٔ اِيَوئیسٔ َيِعىٔی اِيَعَسنٔیَّ َع َبأََْا َعِبُس اہللٔ بِ

ٔٔ بِ  ِٔ اِيَحَش ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا ٍَ أََِْبأََْا إِٔسَحُل َيِعىٔی اِْلَِزَرَم َقا َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ٔٔ عُبَِیسٔ اہللٔ َعِبٔس اہللٔ بِ

 ِٔ َّ َع ٍٔ اہللٔ َػل یٔب فٔی َرأِٔض َرُسو ٔلَی َوبٔیٔؽ ايلِّ ِّی أَُِْورُ إ َن ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َنأ ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ًَِیطٔ إٔبَِراصٔی ی اہللُ َع

ٔم َرُسو رِفٔ ََ َٔ فٔی  ُٔ َنِِصٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ َوبٔیٔؽ كٔیٔب اِئُِش ُس بِ َُ ٍَ أَِح ّْ َوَقا َِّحٔ َُ َِ َوصَُو  ًَّ َّی اہللُ َوَس ٍٔ اہللٔ َػل

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ادمح نب رصن، دبعاہلل نب فدیل، ایفسؿ، دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ااحسؼ ، ازرؼ، ایفسؿ، نسح نب دیبع اہلل، 

ھا  رفامیت ںیہ ااسی وسحمس وہات ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

عی

اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ےک ابمرک رس ںیم وخوبش یک د ک دھکی ریہ وہں افر )ااسی گل راہ ےہ ہک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل فملس

ارحاؾ ںیم ںیہ افر اکی دفرسی رفاتی ےہ ہک ااسی گل راہ ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یک امگن ںیم کش یک د ک وسحمس رک ریہ وہں۔

نب رصن، دبعاہلل نب فدیل، ایفسؿ، دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اقحس، ازرؼ، ایفسؿ، نسح نب دیبعاہلل، ادمح  :  رافی

ھا 

 

عی

 اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وبتق ارحاؾ وخوبش اگل ےن یک ااجزت ےس قلعتم

     605    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، عبسايرزام، سؿیإ، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َٓا َعِبُس ا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ُِ أَِخبََرَْا  ٍَ لٔی إٔبَِراصٔی ٍَ َقا ُِٓؼوٕر َقا ََ  ِٔ ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا أم َقا يرَّزَّ

 ٍٔ َؿارٔٔم َرُسو ََ یٔب فٔی  َٕ یَُری َوبٔیُؽ ايلِّ َِٓضا َقاَيِت َيَكِس کَا ِٔ َعائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َع ثَىٔی اِْلَِسَوزُ َع  اہللٔ َحسَّ

َِ َوصُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ّْ َػل َِّحٔ َُ  َو 

ھا  رفامیت ںیہ ہک رضحت 

 

عی

ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم وخوبش یک د ک رظن آیت یھت احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 احتل ارحاؾ ںیم وہےت ےھت۔

ھا  ومحم :  رافی

 

عی

 د نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     606    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

 َحُس بٔ قساَہ، جریر عٔ َٓؼور، ابراٖیِ، اَّلسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ِٔ اِْلَِسَوزٔ عَ  َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َٓا َجرٔیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ََ ُٔ ُقَسا ُس بِ َُّ َح َُ ِّی أَِخبََرَْا  َن ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َنأ



 

 

 ّْ َِّحٔ َُ َِ َوصَُو  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل یٔب فٔی َرأِٔض َرُسو ٔلَی َوبٔیٔؽ ايلِّ  أَُِْورُ إ

ھا  اس دحثی رشفی اک ومضمؿ اسہقب 

 

عی

دمحم نب دقاہم، رجری نع وصنمر، اربامیہ ، االوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 دحثی اسیج ےہ۔

ھا  :  افیر

 

عی

 دمحم نب دقاہم، رجری نع وصنمر، اربامیھ، االوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     607    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، ابوزاؤز، طعبہ، َٓؼور، ابراٖیِ، اَّلسوز، عائظہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٍَ أََِْبأََْا ُطِعَبُة َع َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ َ أَِخبََرَْا  ِٔ اِْل ٔ َِ َع ِسَوز

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔ َرُسو ٍٔ َطِعر یٔب فٔی أُُػو ٔلَی َوبٔیٔؽ ايلِّ ُِٓت أَُِْورُ إ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن َِ َوصَُو َع ًَّ

 ّْ َِّحٔ َُ 

ھا  اس دحثی اک ومضمؿ دحثی اسیج

 

عی

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، وصنمر، اربامیہ ، االوسد، اعہشئ ریض اہلل 

 ےہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، وصنمر، اربامیھ، االوسد، اعہشئ ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     608    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حُیس بٔ َشعسہ، بَش، ابٔ ايُؿـٌ، طعبہ، ايحهِ، ابراٖیِ، اَّلسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓٗا

 ِٔ ثَىٔی ُطِعَبُة َع ٍَ َحسَّ ٌٔ َقا َـّ َؿ ُُ َٔ اِي َٓا بَِٔشْ َيِعىٔی ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِشَعَسَة َقا ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ ِٔ  أَِخبََرَْا حُ ِٔ َع اِيَحَه

ٍٔ اہللٔ ٔم َرأِٔض َرُسو رِفٔ ََ یٔب فٔی  ٔلَی َوبٔیٔؽ ايلِّ ِّی أَُِْورُ إ َن ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َنأ ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع َّی اہللُ إٔبَِراصٔی  َػل

 ّْ َِّحٔ َُ َِ َوصَُو  ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ھا  اس دحثی اک ومضمؿ دیمح نب دعسمہ، رشب، انب الضفمل، ہبعش، امکحل، اربامیہ ، االوس

 

عی

د، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دیمح نب دعسمہ، رشب، انب الضفمل، ہبعش، امکحل، اربامیھ، االوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     609    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بَش بٔ خايس ايعشْکی، َحُس، غٓسر، طعبہ، سًامیٕ، ابراٖیِ، اَّلسوز، عائظہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

یُّ  ُٔ َخائٕس اِيَعِشَْکٔ ِٔ  أَِخبََرَْا بَِٔشُ بِ َٕ َع امِیَ ًَ ِٔ ُس ِٔ ُطِعَبَة َع ُِٓسْر َع ُ ُٔ َجِعرَفٕ غ ْس َوصَُو ابِ َُّ َح َُ ٍَ أََِْبأََْا  َقا

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل یٔب فٔی َرأِٔض َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َيَكِس َرأَیُِت َوبٔیَؽ ايلِّ ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ًَِیطٔ إٔبَِراصٔی  َع



 

 

َِّحٔ  َُ َِ َوصَُو  ًَّ  ّْ َوَس

رشب نب اخدل ارکسعلی، دمحم، دنغر، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ ، االوسد، اعہشئ ریض اہلل اہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب 

 دحثی اسیج ےہ۔

 رشب نب اخدل ارکسعلی، دمحم، دنغر، ہبعش، امیلسؿ، اربامیھ، االوسد، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     610    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ابواحوؾ، ابواسحل، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َ أَِخبََرَْا صَ  ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َنأ ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤیََة َع َُ ِٔ أَبٔی  یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ ِّی َّٓازُ بِ ن

 ٌُّ ٔ َِ َوصَُو یُض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َؿارٔٔم َرُسو ََ یٔب فٔی  ٔلَی َوبٔیٔؽ ايلِّ  أَُِْورُ إ

ھا  رفامیت ںیہ وگای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص انہد نب رسی، ا

 

عی

وباوحص، اوب ااحسؼ ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم ںیم وخوبش دیتھکی وہں افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کیبل رفام رےہ ںیہ۔

ھا  انہد نب رسی، اوباوحص، اوباقحس، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل :  رافی

 

عی

  

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     611    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابواسحل، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗاقتيبہ وہٓاز بٔ رسی، ابواحوؾ،  :  راوی

ِٔ َعائَٔظَة  ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ِٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ َٕ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َوَص َقاَيِت کَا

 ٍُ َٕ َرُسو َّٓاْز کَا ٍَ َص َِ َوَقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٔ اي َص َّ ازَّ ِٕ یَُِّحٔ َِ إَٔذا أََراَز أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع اہللٔ َػل

 ٍَ ٌُ َعلَی َصَِذا اِيکَََلّٔ َوَقا ائٔی َّی أََری َوبٔیَؼُط فٔی َرأِٔسطٔ َوئِحَيتٔطٔ َتاَبَعطُ إرِٔسَ ا َیحُٔسُظ َحً ََ ِٔ َعبِسٔ بٔأَكَِیٔب   َع

 ٔ ِٔ أَب ٔ َع ٔٔ اِْلَِسَوز ٔٔ بِ َُ ِٔ َعائَٔظةَ ايرَِّح  یطٔ َع

ھا  رفامیت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

عی

ہبیتق فانہد نب رسی، اوباوحص، اوب ااحسؼ ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ارحاؾ ابدنےنھ یک تین رفامےت وت آپ ےک اپس وخوبشؤں ںیم ےس بس ےس دمعہ مسق 

فر اس یک کمچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک افر ڈا ڑیھ یک وخوبش وہیت اہیں کت ہک اس اک ا ر ا

 ابمرک ںیم رظن آیت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق فانہد نب رسی، اوباوحص، اوباقحس، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     612    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسة بٔ عبساہلل، یحٌی بٔ آزّ، ارسائیٌ، ابواسحل، عبسايرحُٔ بٔ اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓٗا



 

 

ُٔ َعِبٔس اہللٔ  ٔٔ أَِخبََرَْا َعِبَسةُ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٌَ َع ائٔی ِٔ إرِٔسَ َّ َع ُٔ آَز ٍَ أََِْبأََْا یَِحٌَی بِ َقا

َِ بٔأَكَِیٔب  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُِٓت أُكَیُِّب َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن ِٔ أَبٔیطٔ َع ُِٓت أَٔجُس  اِْلَِسَوزٔ َع ا ُن ََ

ِٔ ايلِّ  َٔ َّ ِٕ یَُِّحٔ ٌَ أَ یٔب فٔی َرأِٔسطٔ َوئِحَيتٔطٔ َقِب َّی أََری َوبٔیَؽ ايلِّ  یٔب َحً

ھا  رفامیت ںیہ 

 

عی

دبعة نب دبع اہلل، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

لبق ریمے اپس وج دمعہ مسق یک وخوبش  ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارحاؾ ابدنےنھ ےس

وہیت اؿ ںیم ےس بس ےس ایلع ٰمسق یک وخوبش اگلیئ اہیں کت ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ڈا ڑیھ افر رس 

 ابمرک ںیم اس یک کمچ دیتھکی۔

ھا  دبعة نب دبعاہلل، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اوباقحس، دبعارلنمح نب اوسد، اعہشئ دصہقی ریض :  رافی

 

عی

  اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     613    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، سؿیإ، علاء بٔ سائب، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عُرإ بٔ یزیس، علی بٔ ححر :  راوی

 عٓٗا

 ٔ ائ ٔٔ ايشَّ ِٔ َعَلأئ بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یَزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ أَِخبََرَْا ع ٔب َع

ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َيَكِس  ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ًَِیطٔ  إٔبَِراصٔی َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َؿارٔٔم َرُسو ََ یٔب فٔی  َرأَیُِت َوبٔیَؽ ايلِّ

َِ َبِعَس ثَََلٕث  ًَّ  َوَس

ھا  رفامیت ںیہ ہک ھجم 

 

عی

رمعاؿ نب سیدی، یلع نب رجح، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

  اموگنں ںیم نیت رفز ےک دعب یھب وخوبشں یک کمچ رظن آیت۔وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعاؿ نب سیدی، یلع نب رجح، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ےس قلعتم ااحدثی اقیموتں :   ابب

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     614    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، رشیَ، ابواسحام، اسوز، عائظہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 َ ِٔ اِْل ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َْ َع ی ٍَ أََِْبأََْا رَشٔ ٕ َقا ُٔ حُِحر ُِٓت أََری َوبٔیَؽ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن ٔ َع ِسَوز

َِ َبِعَس ثَََلٕث  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔم َرُسو رِفٔ ََ یٔب فٔی   ايلِّ

ھا  اس دحثی رشفی اک ومضمؿ دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 

عی

 یلع نب رجح، رشکی، اوبااحسؼ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل 

ھا  یلع نب رجح، رشکی :  رافی

 

عی

 ، اوبااحسؼ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     615    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُیس بٔ َشعسة، بَش، ابٔ َؿـٌ، طعبة، ابراہیِ بٔ َحُس بٔ َٓتَش رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

 ٔٔ َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٌٔ َقا َـّ َؿ ُُ َٔ اِي ِٔ بَِٔشٕ َيِعىٔی ابِ ِشَعَسَة َع ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا حُ ٔس بِ َُّ َح َُ

ٍَ َسأَِيُت  ِٔ أَبٔیطٔ َقا َِٓتَٔشٔ َع ُُ ٔلَیَّ  اِي ٕٔ أََحبُّ إ ا َّلَٔی بٔاِيَكٔطَ ِٕ أَك َ ٍَ َْل ٔ َؾَكا اّ َِٓس اِْلُِٔحَ ٔ یٔب ع ِٔ ايلِّ َر َع َُ َٔ عُ ابِ

 ٍَ ُِٓت أُكَیُِّب َرُسو ٔٔ َيَكِس ُن َُ ُِ اہللُ أَبَا َعِبٔس ايرَِّح ََ ئَعائَٔظَة َؾَكاَيِت َیرَِح ٔ ُت َذي ِ َْ ََ َؾَِذ ٔ ِٔ َذي َّی  َٔ اہللٔ َػل

ُح كٔيّبااہللُ عَ  ـَ ِٓ َِّ يُِؼبُٔح َی ُ َِ َؾَیُلوُف فٔی نَٔشائٔطٔ ث ًَّ  ًَِیطٔ َوَس

، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن دبعاہلل نب رمع 

 

ی ة
ػ

 

دیمح نب دعسمة، رشب، انب لضفم، ش

امای ہک ریمے زندکی ےس ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق وخوبش اگلےن ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن ایبؿ رف

رطقاؿ اک لیت انلم وخوبش اگلےن ےس ںیہک رتہب ےہ۔ اس دحثی ےک رافی لقن رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی ابت اعہشئ 

ھا  ےس التبیئ وت اوہنں ےن اراشد رفامای دخا اعتیل اوبدبعارلنمح رپ رمح رفامےئ ںیم وت وخد 

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

 وخوبش اگلیت افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ےک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

اپس فیرفی ےل اجےت افر سج فتق حبص وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وخوبش )یک د ک( وھپٹ ریہ 

 وہیت۔

، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دیمح نب دعسمة، رشب، انب لضفم، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخوبش اگلےن یک ہگج ےس قلعتم

     616    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ِ بٔ َحُس، َٓتَش، ابیہ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہہٓاز بٔ ايْسی، ونیع، َظعر، سؿیإ، ابراٖی :  راوی

َِٓتَٔشٔ  ُُ ٔٔ اِي ٔس بِ َُّ َح َُ  ٔٔ َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی ُٕ َع ٕ َوُسِؿَیا َِٔشَعر  ِٔ ِٔ َونٔیٕع َع یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ِٔ أَبٔیطٔ أَِخبََرَْا َص  َع

ًّٔیا بَٔكٔطَ  لَّ َُ ِٕ أُِػبَٔح  َ ٍُ َْل َر َيُكو َُ َٔ عُ ٍَ َسُِٔعُت ابِ ُح كٔيّبا َقا ـَ ا أَِن َّ َِّحٔ َُ ِٕ أُِػبَٔح  ِٔ أَ َٔ ٔلَیَّ  ٕٕ أََحبُّ إ ا



 

 

َِ ؾَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ًُِت َعلَی َعائَٔظَة َؾأَِخبَرِتَُضا بَٔكِوئطٔ َؾَكاَيِت كَيَِّبُت َرُسو َلاَف فٔی َؾَسَخ

ا َّ َِّحٔ َُ َِّ أَِػَبَح  ُ  نَٔشائٔطٔ ث

، رعشم، ایفسؿ، اربامیہ نب دمحم، رشتنم، اہیب، انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ انہد نب ارسلی، فعیک

ےک اطمقب ےہ ا ہتب اس ںیم اؿ اافلظ اک ااضہف ےہ ہک رھپ حبص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ  ;5:3دحثی 

 ابدنھ ےتیل۔

 ، اہیب، انب رمع ریض اہلل ہنعانہد نب ارسلی، فعیک، رعشم، ایفسؿ، اربامیھ نب دمحم، رشتنم :  رافی

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

  

 رحمؾ ےک فاےطس زرفعاؿ اگلان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس زرفعاؿ اگلان

     617    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، اسُاعیٌ، عبسايعزیز، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّی اہللُ  َّٓٔيیُّ َػل ٍَ ََْهی اي ِٔ إََْٔص َقا ٔ َع ِٔ َعِبٔس اِيَعزٔیز ٌَ َع ٔعی َُ ِٔ إِٔس َِ َع ُٔ إٔبَِراصٔی َِ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ٌُ ِٕ َیَتزَِعرَفَ ايرَُّج  أَ

نب اربامیہ، اامسلیع، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ااحسؼ

 ےن زرفعاؿ اگلےن یک اممتعن اراشد رفامیئ۔

 اقحس نب اربامیہ، اامسلیع، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس زرفعاؿ اگلان

     618    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

نثیر بٔ عبیس، بكیة، طعبة، اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، عبسايعزیز بٔ ػہیب، اْص بٔ َايَ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ثَىٔی أَ  ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٌُ بِ ٔعی َُ ثَىٔی إِٔس ٍَ َحسَّ ِٔ ُطِعَبَة َقا َة َع ِٔ َبَكیَّ ُٔ عُبَِیٕس َع ٔ ِخبََرنٔی َنثٔیرُ بِ َعِبُس اِيَعزٔیز

زَ  ِٔ ايتَّ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ ََْهی َرُسو َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ُٔ ُػَضِیٕب َع  ِعرُفٔ بِ

، اامسلیع نب اربامیہ، دبعازعلسی نب بیہص، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 

ی ة
ػ

 

، ش

 

 قی ة
ریثک نب دیبع، ث

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زرفعاؿ اگلےن یک اممتعن اراشد رفامیئ۔

، اامسلیع نب اربامیہ، دبعازعلسی نب بیہص :  رافی

 

ی ة
ػ

 

، ش

 

 قی ة
 ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنعریثک نب دیبع، ث

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس زرفعاؿ اگلان

     619    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 از، عبسايعزیز، اْص رضی اہلل عٓہقتيبہ، حُ :  راوی

 ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ إََْٔص أَ ٔ َع ِٔ َعِبسٔ اِيَعزٔیز اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َِ ََْهی َع ًَّ ِیطٔ َوَس



 

 

 ٍٔ َجا اْز َيِعىٔی يرٔلِّ َُّ ٍَ َح زَِعرُفٔ َقا  ايتَّ

اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زرفعاؿ ہبیتق، امحد، دبعازعلسی، 

 اگلےن ےس عنم رفامای۔ دحثی رشفی ےک رافی رضحت امحد رفامےت ںیہ اممتعن ذموکرہ اک قلعت رمدفں ےس ےہ۔

 ہبیتق، امحد، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رحمؾ صخش ےک فاےطس ولخؼ اک اامعتسؽ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ صخش ےک فاےطس ولخؼ اک اامعتسؽ

     620    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، ػؿوإ بٔ يعلیَحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، علاء :  راوی

ِٔ أَ  ٔٔ َيِعلَی َع َٕ بِ ِٔ َػِؿَوا ِٔ َعَلإئ َع رٕو َع ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ أَِخبََرَْا  بٔیطٔ أَ

َكلَّ  َُ ًَِیطٔ  ٕ َوَع َرة ُِ ٌَّ بُٔع َِ َوَقِس أََص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٍَ َرُجَّل أَتَی اي ْذ بَٔدًُوٕم َؾَكا ُِّ ـَ َت َُ َعاْت َوصَُو 

ََ َقا َِٓت َػانّٔعا فٔی َححِّ ا ُن ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َُٓع َؾَكا ا أَِػ َُ ٕ َؾ َرة ُِ ًُِت بُٔع ًَ ُِٓت أَتَّقٔی أَصِ ٍَ ُن

َِٓعطُ  ََ َؾاِػ َِٓت َػانّٔعا فٔی َححِّ ا ُن ََ  ٍَ ََ  َصَِذا َوأَغِٔشًُطُ َؾَكا ٔ َرت ُِ  فٔی عُ

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، وفصاؿ نب یلعی ےتہک ںیہ ہک اکی آدیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

دختم ادقس ںیم احرض وہا افر اس ےن رمعہ ےک فاےطس ارحاؾ ابدناھ وہا اھت افر ےلس وہےئ ڑپکے نہپ رک اس ےن 

 رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم ےن رمعہ یک تین رک ریھک ےہ وخوبش اگل ریھک یھت ہچنیم  اس صخش ےن

ریمے فاےطس ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن سج رطہقی ےس جح اک رفہضی ااجنؾ دای اھت۔ 



 

 

ات اھت افر ںیم جح ےک م ایس رطح ےس رکف اس ےن رعض ایک جح ےک دفراؿ وت ںیم اس )وخوبش( ےس رپزیہ ایک رک

دفراؿ اس وک دوھای رکات اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج رطہقی ےس جح ےک فاےطس رکات اھت ایس 

 رطہقی ےس رمعہ ےک فاےطس یھب رکف۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، وفصاؿ نب یلعی :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ صخش ےک فاےطس ولخؼ اک اامعتسؽ

     621    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حسث، علاء، َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، وہب بٔ جریر، وہ اپٓے وايس سے، قیص بٔ سعس ی :  راوی

 ػؿوإ بٔ يعلی رضی اہلل عٓہ

ٍَ َس  َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ َجرٔیر َٓا َوصُِب بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ُِٔعُت َقِیَص أَِخبََرنٔی 

ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ َيِعلَی َع َٕ بِ ِٔ َػِؿَوا ِٔ َعَلإئ َع ُث َع َٔ َسِعٕس یَُحسِّ َِ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ أَتَی َرُسو

ِّی  ٔن ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو ْ ئِحَيَتُط َوَرأَِسُط َؾَكا َؼرفِّ َُ ًَِیطٔ ُجبَّْة َوصَُو  ٌْ َوصَُو بٔاِيحٔٔعرَّأَْة َوَع َرةٕ َوأََْا َرُج ُِ ُت بُٔع َِ أَُِحَ

ََ اِيُحبَّ  ِٓ ٍَ اِْزِٔع َع ا َتَری َؾَكا َُ ََ َن ٔ َرت ُِ َِٓعطُ فٔی عُ ََ َؾاِػ ٔ ت َِٓت َػانّٔعا فٔی َححَّ ا ُن ََ َة َو رِفَ ََ ايؼُّ ِٓ ٌِ َع  َة َواغِٔش

جد ث، اطعء، وفصاؿ نب یلعی ریض اہلل 
ی 

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، سیق نب دعس 

ہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا اس ےن ہبج نہپ ہنع رفامےت ںیہ )اقمؾ( رعجاہن رپ اکی آدیم دختم وبنی یلص ا

راھک اھت افر اس ےن ڈا ڑیھ افر رس وک زرفعاؿ ےس زرد رگن اک انب راھک اھت فہ صخش رعض رکےن اگل ای روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن رمعہ ےک فاےطس ارحاؾ ابدناھ ےہ افر ریمی وج احتل ےہ اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس المہظح رفام رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ہبج ااتر دف افر زردی دوھ ڈاول۔ افر م سج 



 

 

 رطہقی ےس جح ںیم ایک رکےت ےھت م ایس رطح ےس رکف۔

جد ث، اطعء، وفصاؿ  :  رافی
ی 

نب یلعی دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، سیق نب دعس 

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رحمؾ ےک فاےطس رسہم اگلان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس رسہم اگلان

     622    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، ایوب بٔ َوسی، ْبیہ بٔ وہب، ابإ بٔ عثُإ رضی اہلل عٓہ :  ویرا

 َُ ٔٔ عُِث َٕ بِ ِٔ أَبَا ٔٔ َوصِٕب َع ِٔ ُْبَِیطٔ بِ وَسی َع َُ  ٔٔ ِٔ أَیُّوَب بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَبٔیطٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َٕ َع ا

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٕ َقا ا بَٔؼبٔر َُ َسصُ ُِّ ـَ ِٕ ُي َِٓیطٔ أَ ّٔ إَٔذا اِطَتکَی َرأَِسُط َوَعِي َُُِّحٔ َِ فٔی اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

ہبیتق، ایفسؿ، اویب نب ومیس، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب امثعؿ ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 آوھکنں ای رس ںیم فیلکت وہ اجےئ وت فہ اولیے اک پیل رکے۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ رحمؾ یک

 ہبیتق، ایفسؿ، اویب نب ومیس، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب امثعؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےن یک رکاٹہ ےس قلعتمرحمؾ ےک فاےطس رنیگن ڑپکے اامعتسؽ رک



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس رنیگن ڑپکے اامعتسؽ رکےن یک رکاٹہ ےس قلعتم

     623    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ سعیس، جعرف بٔ َحُس رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُس بِ  َُّ َح َُ َٓا أَِخبََرَْا  ٍَ أََتِي ثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ َجِعرَفٔ بِ ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي

َّی اہللُ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٓا أَ َ ث َِ َؾَحسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔة اي ِٔ َححَّ َٓاُظ َع ًَ َجابّٔرا َؾَشأَِي ٍَ  َع َِ َقا ًَّ ِیطٔ َوَس

َعُط صَِس  ََ  ِٔ ِِ َیهُ ِٔ َي َُ َرّة َؾ ُِ ًُِتَضا عُ ِِ أَُسِل اِيَضِسَی َوَجَع ا اِسَتِسبَرُِت َي ََ رٔی  َِ ِٔ أَ َٔ ًُِت  ْی َيِو اِسَتِكَب

ٔٔ بَٔضِسٕی َوَسا َُ ِٔ اِيَی َٔ ُِٓط  َّ َعلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ َع َرّة َوَقٔس ُِ ًَِضا عُ ٌِ َوِيَیِحَع ٔ ًُِیِحً َّی اہللُ َؾ ٍُ اہللٔ َػل َم َرُسو

ِك  ًَ ٍَ َؾاَِْل ًَِت َقا ُة َقِس َيبَٔشِت ثَٔیابّا َػبٔیّػا َواِنَتَح َُ َٓةٔ صَِسّیا َوإَٔذا َؾاكٔ ٔسی َُ ِٔ اِي َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ّطا َع ََّحِّ َُ ُت 

 ٍَ ًُِت یَا َرُسو َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َة َيبَٔشِت ثَٔیابّا َػبٔیّػا  أَِسَتِؿًٔی َرُسو َُ َّٕ َؾاكٔ ٔ اہللٔ إ

رِتُ  ََ ٍَ َػَسَقِت َػَسَقِت َػَسَقِت أََْا أَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َرنٔی بٔطٔ أَبٔی َػل ََ ًَِت َوَقاَيِت أَ  َضاَواِنَتَح

ت اجرب ریض اہلل ہنع ےک اپس ےچنہپ دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ رضح

افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح ےک ابرے ںیم مہ ےن درایتف ایک وت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ینعی ہکم رکمہم ےنچنہپ ےک دعب وج ھچک ھجم وک اب ولعمؾ 

 اس ےس ےلہپ ولعمؾ وہات وت ںیم اےنپ اسھت رقابین اک اجونر ہن ےل رک آات افر ںیم رمعہ رکات۔ اس فہج ےس وہایگ ارگ ےھجم

سج صخش ےک اپس رقابین اک اجونر )ینعی دہی ہن وہ( فہ رمعہ رکےن ےک دعب ارحاؾ وھکؽ ڈاےل۔ ایس فہج ےس رضحت 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دہی ینعی رقابین اک  یلع ریض اہلل ہنع کلم نمی ےس افر دم ہنی رونرہ ےس رضحت روسؽ

اجونر اسھت ےل رک آےئ ےھت اؿ رضحات ےن داتعف رضحت افہمط ریض اہلل اہنع وک داھکی ہک فہ رنیگن ابلس زبی 

نت ےئک وہےئ ںیھت افر اوہنں ےن رسہم یھب اگل راھک اھت۔ افر ںیم ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

ھا  ےن رنیگن ڑپکے نہپ رےھک ںیہ افر  رعض ایک

 

عی

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت افہمط ریض اہلل 

اوہنں ےن رسہم یھب اگل راھک ےہ رھپ ہی ابت ےہ ہک فہ ہی یھب رفام ریہ ںیہ ہک ھجم وک ریمے فادل امدج )ینعی آپ یلص 



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں ہی ابت اہلل ہیلع فآہل فملس( ےن اس رطح اک مکح رفامای ےہ۔ آپ یلص

 درتس ےہ فہ چس  ہہ ریہ ںیہ ںیم ےن یہ اس رطح اک مکح دای اھت۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رحمؾ اک رس افر رہچہ ڈاھےنکن ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ اک رس افر رہچہ ڈاھےنکن ےس قلعتم

     624    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابو بَش، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُث عَ أَِخ  ٍَ َسُِٔعُت أَبَا بَِٔشٕ یَُحسِّ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َسٔعیسٔ بََرَْا 

َّی ا ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًَتٔطٔ َؾأَِقَعَؼِتُط َؾَكا ٔ ِٔ َراح َّٕ َرُجَّل َوَقَع َع َ ٔٔ َعبَّإض أ ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر َِ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ہللُ َع

 َُ ٔة  ََ َّ اِيكَٔیا َُّط یُِبَعُث یَِو ُٔ فٔی ثَِوبَیِٔن َخارّٔجا َرأُِسُط َوَوِجُضُط َؾإْٔ إئ َؤسِسٕر َویَُهؿَّ َُ ٔ ّیااغِٔشًُوُظ ب  ًَبِّ

، اوب رشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی آدیم افٹن 

 

ی ة
ػ

 

ےس ےچین رگ ایگ دمحم نب اشبر، دمحم، ش

وت اس یک رگدؿ وٹٹ یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس وک اپین افر ریبی ےک وتپں ےس لسغ دف افر 

اس وک دف ڑپکے یہ لسغ دف زین اس اک رہچہ افر رس ےگنن روھک اس ےئل ہک ایقتم ےک دؿ ہی اس رطہقی ےس کیبل ےتہک 

 وہےئ اےھٹ اگ۔

، اوب رشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب اشب :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ر، دمحم، ش

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



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ اک رس افر رہچہ ڈاھےنکن ےس قلعتم

     625    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسة بٔ عبساہلل ػؿار، ابوزاؤز يعىی حرفی، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ِٔ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا یَّ َع َٓا أَبُو َزاُوَز َيِعىٔی اِيَحرَفٔ َ ث ٍَ َحسَّ اُر َقا ؿَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ ايؼَّ َٓارٕ  أَِخبََرَْا َعِبَسةُ بِ ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ َع

َِ اغِٔشًُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ٌْ َؾَكا اَت َرُج ََ  ٍَ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ إئ َع َُ ٔ وُظ ب

َّطُ یُِبَعُث یَ  رُوا َوِجَضُط َوَرأَِسطُ َؾإْٔ ُِّ ُٓوُظ فٔی ثَٔیابٔطٔ َوََّل تَُد ّیاَؤسِسٕر َوَنؿِّ ًَبِّ َُ ٔة  ََ َّ اِيكَٔیا  ِو

دبعة نب دبعاہلل افصر، اوبداؤد ینعی رفحی، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت 

ںیہ ہک اکی آدیم اک ااقتنؽ وہا وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس صخش وک اپین افر 

ےس لسغ دف افر اس ےک ڑپکفں ںیم اس وک نفک دف رھپ اس اک رہچہ افر رس ڈاھکن دف اس ےیل ہک ریبی ےک وتپں 

 ایقتم ےک رفز ہی صخش کیبل  اتہ وہا اےھٹ اگ

 دبعة نب دبعاہلل افصر، اوبداؤد ینعی رفحی، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 جح ارفاد اک ایبؿ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح ارفاد اک ایبؿ



 

 

     626    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس عبیساہلل بٔ سعیس و اسحل بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، َايَ، عبس :  راوی

 سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

 َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ٔٔ َع َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح ُِٓؼوٕر َع ََ  ُٔ ُٔ َسٔعیٕس َوإِٔسَحُل بِ ٔٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ٔٔ بِ

ٍَ اہللٔ َػ  َّٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة أَ ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع َز اِيَحخَّ اِيَكأس َِ أََِفَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ل

دیبع اہلل نب دیعس ف ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی 

ھا  رفامیت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ جح ےک فاےطس ارحاؾ ابدناھ۔

 

عی

 ریض اہلل 

دیبعاہلل نب دیعس ف اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ  :  رافی

ھا  

 

عی

 دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح ارفاد اک ایبؿ

     627    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ابواَّلسوز، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، ْعوة بٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َوَة بِ  ِٔ ُْعِ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔس بِ َُّ َح َُ  ٔ ِٔ أَبٔی اِْلَِسَوز َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع ٔ َع ٔٔ ايزُّبَیِر

َِ بٔاِيَحخِّ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَّ َرُسو  أََص

ھا  رفامیت ںیہ رضحت روسؽ 

 

عی

ہبیتق، امکل، اوباالوسد، دمحم نب دبعارلنمح، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 



 

 

 ےطس ارحاؾ ابدناھ )ینعی جح رفد ےک ےئل(۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ جح ےک فا

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق، امکل، اوباالوسد، دمحم نب دبعارلنمح، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اد اک ایبؿجح ارف

     628    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 ٔ ِٔ َعائ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕ َع ِٔ صَٔظاّ ٕ َع از َُّ ِٔ َح بٓٔیٕ َع ٔٔ َْعَ ُٔ َحبٔیٔب بِ ٍٔ أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ َع َرُسو ََ َٓا  ِج َظَة َقاَيِت رَخَ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٔة َؾَكا ٍٔ ذٔی اِيحٔحَّ َواؾٔیَن ئضََٔل َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٔ َطاَئ  اہللٔ َػل ََ  َِ ًَّ َوَس

َرةٕ ؾَ  ُِ ٌَّ بُٔع ٔ ِٕ یُض ِٔ َطاَئ أَ ََ ٌَّ َو ٔ ًُِیض ٌَّ بَٔحٓخٕ َؾ ٔ ِٕ یُض ٕ أَ َرة ُِ ٌَّ بُٔع ٔ  ًُِیض

ھا  رفامیت ںیہ مہ ولگ امہ ذفاہجحل 

 

عی

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ےس ھچک دؿ لبق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفاہن وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وکیئ جح اک ارحاؾ ابدنانھ اچےہ وت فہ صخش جح اک افر وج صخش رمعہ اک ارحاؾ ابدنانھ ےن اراشد رفامای )م ںیم ےس( وج

 اچےہ وت فہ صخش رمعہ اک ارحاؾ ابدنےھ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 جح ارفاد اک ایبؿ

     629    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُاعیٌ كبرانی ابوبْک، احُس بٔ َحُس بٔ حٓبٌ، یحٌی بٔ سعیس، طعبة، َٓؼور و  :  راوی

 ز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗاسًامیٕ، ابراہیِ، اسو

ٌٕ قَ  َِٓب ٔٔ َح ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ُس بِ َُ َٓا أَِح َ ث ٍَ َحسَّ بََرانٔیُّ أَبُو بَِْکٕ َقا ٌَ ايلَّ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ َٓا یَِحٌَی أَِخبََرَْا  َ ث ٍَ َحسَّ ا

 ِٔ ُٕ َع ًَامِیَ ُِٓؼوْر َوُس ََ ثَىٔی  َٓا ُطِعَبُة َحسَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت بِ ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع إٔبَِراصٔی

َُّط اِيَحخُّ  َِ ََّل ََْری إَّٔلَّ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َٓا  ِج  رَخَ

، وصنمر ف امیلسؿ، اربامیہ، اوسد، 

 

ی ة
ػ

 

اعہشئ دمحم نب اامسلیع ربطاین اوبرکب، ادمح نب دمحم نب لبنح، ییحی نب دیعس، ش

ھا  رفامیت ںیہ ہک مہ ولگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ جح ےک ارادہ ےس رفاہن 

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

 وہےئ وت ریمے ایخؽ ےک اطمقب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ جح یہ یک تین رفامیئ یھت۔

، وصنمر ف امیلسؿ، اربامیہ، اوسد،  دمحم نب اامسلیع ربطاین اوبرکب، ادمح نب دمحم نب لبنح، :  رافی

 

ی ة
ػ

 

ییحی نب دیعس، ش

ھا 

 

عی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 جح رقاؿ ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     630    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 اسحل بٔ ابراہیِ، جریر، َٓؼور، ابووائٌ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ َيیُّ بِ ٍَ ايؼُّ ٍَ َقا ٌٕ َقا ٔ ِٔ أَبٔی َوائ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِعَبٕس ُنُِٓت أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ََ  

ا نَ  ابٔیًّ هُِتوبَیِٔن َعلَیَّ َؾأََتِیُت أَِْعَ ََ َرَة  ُِ ٔ َؾَوَجِسُت اِيَحخَّ َواِيُع يّؼا َعلَی اِيحَٔضاز ُِٓت َُحٔ ُت َؾهُ ُِ ًَ ا َؾأَِس أْیًّ  ِِصَ

ا اِستَیِ  ََ َِّ اذِبَِح  ُ ا ث َُ ِعُض َُ ٍَ اِج ُٔ َعِبٔس اہللٔ َؾَشأَِيُتُط َؾَكا ُِ بِ ٍُ َيطُ صَُریِ ِٔ َعٔظیَرتٔی يَُكا َٔ ِٔ اِيَضِسٔی  َْسَ َرُجَّل  َٔ

 ٌُّ ٔ َٕ َوأََْا أُص ُٔ ُػوَحا ُٔ َربٔیَعَة َوَزیُِس بِ ُٕ بِ ا َُ ًِ ا أََتِیُت اِيُعَِذیَِب َيكَٔیىٔی َس َُّ ًَ ا َؾ َُ ٔ ًُِت بٔض ًَ ٍَ َؾأَصِ ا َؾَكا َُ ٔ بٔض

َٔیَر ا ًُِت یَا أَ َر َؾُك َُ ِٔ َبٔعیرٔظٔ َؾأََتِیُت عُ َٔ ا َصَِذا بٔأَِؾَكَط  ََ ا ئِْلرَخٔ  َُ یْؽ أََحُسصُ ُت َوأََْا َُحٔ ُِ ًَ ِّی أَِس ٔن َٔٓٔیَن إ ُُِؤ ِي

 ًِ َٔ َعِبسٔ اہللٔ َؾُك َِ بِ هُِتوبَیِٔن َعلَیَّ َؾأََتِیُت صَُریِ ََ َرَة  ُِ ِّی َوَجِسُت اِيَحخَّ َواِيُع ٔن ٔ َوإ ِّی َعلَی اِيحَٔضاز ٔن َٓاِظ إ ُت یَا َص

 ٍَ هُِتوبَیِٔن َعلَیَّ َؾَكا ََ َرَة  ُِ ا  َوَجِسُت اِيَحخَّ َواِيُع َُ ٔ ًُِت بٔض ًَ ِٔ اِيَضِسٔی َؾأَصِ َٔ ا اِستَِیَْسَ  ََ َِّ اذِبَِح  ُ ا ث َُ ِعُض َُ اِج

ا صَ  ََ ا ئِْلرَخٔ  َُ ٍَ أََحُسصُ َٕ َؾَكا ُٔ ُػوَحا ُٔ َربٔیَعَة َوَزیُِس بِ ُٕ بِ ا َُ ًِ َٓا اِيُعَِذیَِب َيكَٔیىٔی َس ا أََتِي َُّ ًَ َِذا بٔأَِؾَكَط َؾ

رُ صُٔسی َُ ٍَ عُ ٔ َؾَكا ِٔ َبٔعیرٔظ َٔ َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ََ َػل َّٓٔة َْبٔیِّ  َت ئُش

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ایبصل نب دبعم اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اکی ئاسییئ 

ا ہک ریمے ذہم ارعایب اھت سج فتق ںیم ےن االسؾ وبقؽ ایک وت اہجد یک ڑبی وخاشہ افر انمت یھت۔ نکیل ھجم وک ملع وہ

جح افر رمعہ دفونں فابج ںیہ وت ںیم اےنپ اخدناؿ ےک اکی صخش ےک اپس اچنہپ۔ اس اک انؾ دہمی نب دبعاہلل اھت۔ ںیم 

ےن اس صخش ےس درایتف ایک وت اس ےن اہک ہک دفونں )جح افر رمعہ( م اسھت اسھت یہ ادا رکول افر رھپ آاسین افر 

فہ رکف اس ابت رپ ںیم ےن دفونں )ینعی جح افر رمعہ( یک تین رک یل۔ رہباحؽ  وہستل ےک اسھت وج م رقابین رک وکس

ی ہ افر رضحت زدی نب رصاحؿ ےس وہیئ اس 
سج فتق ںیم )اقمؾ( ذعبی اچنہپ وت ریمی الماقت  نامؿ نب رث ػ

اؿ ےس اکی ےن  فتق ہی جح افر رمعہ دفونں ےک فاےطس کیبل  ہہ راہ اھت )ینعی جح افر رمعہ ںیم وغشمؽ اھت( اس ابت رپ

دفرسے ےس اہک ہی صخش اےنپ افٹن ےس زایدہ لقع ف وعشر ںیہن راتھک ےہ رھپ ںیم رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک 

دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک ای اریماوملنینم! ںیم ےن االسؾ وبقؽ رک ایل افر ریمے دؽ ںیم اہجد یک 

زؾ ںیہ اس فاےطس ںیم دہمی نب دبعاہلل یک دختم ںیم احرض وہا افر انمت ےہ وچہکن ریمے ذہم جح افر رمعہ دفونں ال

اؿ ےس درایتف ایک وت فہ رفامےن ےگل ہک دفونں اکی اسھت یہ ادا رکول افر رھپ )ارگ رقابین اک اجونر لم اجےئ وت( رقابین 

ی ہ افر رضحت زدی نب رص
احؿ لم ےئگ افر رکف۔ رہباحؽ سج فتق ںیم اقمؾ ذعبی چنہپ ایگ وت ھجم  نامؿ نب رث ػ



 

 

دفونں اکی دفرسے ےس ےنہک ےگل ہی صخش وت اےنپ افٹن ےس یھب زایدہ لقع ف وعشر ںیہن راتھک۔ رضحت رمع ریض 

اہلل ہنع رفامےن ےگل م وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس التب دی یئگ ےہ )ینعی تنس روسؽ یلص 

 (ای ایگ ےہاہلل ہیلع فآہل فملس ےس م وک علطم رک د

 اقحس نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     631    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراٖیِ، َؼعب بٔ َكساّ، زاہسہ، َٓؼور، طكیل، ػيی :  راوی

ِٔ َطكٔیٕل  ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ِٔ زٔائَٔسَة َع ٔ َع ُٔ اِئُِكَساّ ِؼَعُب بِ َُ ٍَ أََِْبأََْا  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ  َقا

ًَطُ َقا َِٔث  َ َْ َيیُّ َؾَِذ َٓاظِ أََِْبأََْا ايؼُّ َة إَّٔلَّ َقِوَيُط یَا َص ًَِیطٔ اِيكٔؼَّ َر َؾَكَؼِؼُت َع َُ  ٍَ َؾأََتِیُت عُ

ااحسؼ نب اربامیہ ، بعصم نب دقماؾ، زادہہ، وصنمر، قیقش، یبص اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب 

 ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیھ، بعصم نب دقماؾ، زادہہ، وصنمر، قیقش، یبص :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم



 

 

     632    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ریخ، خشٔ بٔ َشًِ، عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، ابراٖیِ بٔ ايحشٔ، ححاد، ابٔ ج :  راوی

 َحاہس، رجٌ َٔ ايعرام،طكیل بٔ سًُُہ، ابووائٌ، رجٌ َٔ بىی تػًب، ػيی بٔ َعبس

ُٔ ُجرَیِٕخ ح و أَِخ  ٍَ أََِْبأََْا ابِ َٔ إِٔسَحَل َقا ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َيِعىٔی ابِ ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ُِ أَِخبََرَْا ع بََرنٔی إٔبَِراصٔی

ٔٔ قَ  ُٔ اِيَحَش ِٔ بِ ٔ َع َحاصٕٔس َوَغیِرٔظ َُ  ِٔ ِٕ َع ٔ ِشً َُ  ُٔ ُٔ بِ ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرنٔی َحَش ٍَ ابِ ٍَ َقا اْد َقا َٓا َححَّ َ ث ٍَ َحسَّ ا

ٍُ َيطُ  ِٔ بَىٔی َتِػًَٔب يَُكا َٔ َّٕ َرُجَّل  ٌٕ أَ ٔ َة أَبُو َوائ َُ ًَ ُٔ َس ٍُ َيطُ َطكٔیُل بِ ٌٔ اِئعَرأم يَُكا ِٔ أَصِ َٔ  ٌٕ َيیُّ  َرُج ايؼُّ

 ُٔ ٔ  بِ َرةٕ َجُٔیّعا َؾُضَو َنَِذي ُِ ًَيَّی بَٔحٓخٕ َوعُ ا َحخَّ َؾ ََ  ٍٔ ٌَ فٔی أَوَّ َِ َؾأَِقَب ًَ ا َؾأَِس أْیًّ َٕ َنِِصَ ِعَبٕس َوکَا ا ََ َُ ٔ ی بٔض ًَيِّ ََ یُ

 َٔ  ٌُّ ا َْلََِْت أََؿ َُ ٍَ أََحُسصُ َٕ َؾَكا ٔٔ ُػوَحا ٔٔ َربٔیَعَة َوَزیِٔس بِ َٕ بِ ا َُ ًِ رَّ َعلَی َس َُ ٍَ َجُٔیّعا َؾ ََ َصَِذا َؾَكا ٔ ً َُ ِٔ َج

ٔة  َّٓ ٍَ صُٔسیَت ئُش ََ َيُط َؾَكا ٔ ُت َذي ِ َْ أب َؾَِذ َٔ اِيَدلَّ َر بِ َُ َّی َيكٔیُت عُ ٍِ فٔی َنِؿٔسی َحً ِِ َیزَ ًَ َيیُّ َؾ َّی ايؼُّ ََ َػل َْبٔیِّ

 َ ُٔ اِْل وُم بِ ِْسُ ََ ـُ أََْا َو ٔ ُِٓت أَِخَتً ٍَ َطكٔیْل َوُن َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ُظ اہللُ َع ُ ْٔ ِعَبٕس َنِشَتِِذ ََ  ٔٔ َيیِّ بِ ٔلَی ايؼُّ ِجَسٔع إ

ُٔ اِْلَِجَسعٔ  وُم بِ ِْسُ ََ ََٔراّرا أََْا َو َٓا إَٔيِیطٔ  ِؿ ًَ َكِس اِخَت ًَ  َؾ

 نب ملسم، اجمدہ، رلج نم 

 

 

رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، اربامیہ نب انسحل، اجحج، انب رججی، خ

مہ، اوبفالئ، رلج 
مل
ش

نم ینب بلغت، یبص نب دبعم، اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک ارعلاؼ،قیقش نب 

 اطمقب ےہ۔

 نب ملسم، اجمدہ، رلج نم  :  رافی

 

 

رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، اربامیھ نب انسحل، اجحج، انب رججی، خ

مہ، اوبفالئ، رلج نم ینب بلغت، یبص نب دبعم
مل
ش

 ارعلاؼ،قیقش نب 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم



 

 

     633    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ضی اہلل عُرإ بٔ یزیس، عیسی، ابٔ یوْص، اطعث، َشًِ ايبلین، علی بٔ حشین، َروإ بٔ حهِ ر :  راوی

 عٓہ

ِٕ ايِ  ٔ ِشً َُ  ِٔ ُع َع َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یُوَُْص َقا َٓا عٔیَسی َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ أَِخبََرنٔی ع َبٔلیٔن َع

َٕ َؾَشَُٔع َعًٔیًّ  ا َُ َِٓس عُِث ٔ ُِٓت َجائّشا ع ٍَ ُن ِٔ َقا ٔٔ اِيَحَه َٕ بِ رَِوا ََ  ِٔ ٔٔ حَُشیِٕن َع ٕة َعلٔیِّ بِ ٕ َوَححَّ َرة ُِ ی بُٔع ًَيِّ ا یُ

َِ یُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ بَلَی َوَلٔهىِّی َسُِٔعُت َرُسو ِٔ صََِذا َقا َِٓهی َع ُ ْ ِٔ ِِ َْهُ ٍَ أََي ا َؾَكا َُ ٔ ی بٔض ًَيِّ

 ٔ َِ ي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِِ أََزِع َقِو ًَ ََ َجُٔیّعا َؾ ٔ  َكِوي

، یلع نب نیسح، رمفاؿ نب مکح ریض اہلل ہنع لقن رکےت 

 

ن
 
لی عت

رمعاؿ نب سیدی، یسیع، انب ویسن، اثعش، ملسم ا

ںیہ ںیم اکی دؿ رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم اھٹیب وہا اھت۔ اوہنں ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک 

ایبؿ ایک ہک ایک م وک اس یک اممتعن ںیہن یک یئگ ےہ۔ اوہنں ےن جح افر رمعہ دفونں ےک فاےطس کیبل ےتہک وہےئ انس وت 

رفامای یج اہں عنم وت ایک ایگ ےہ نکیل ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطہقی ےس ےتہک وہےئ 

ؿ ابمرک ںیہن انس ےہ اس فہج ےس ںیم اہمترے ےنہک یک فہج ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفام

 وھچ ڑ  اتک۔

، یلع نب نیسح، رمفاؿ نب مکح ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ن
 
لی عت

 رمعاؿ نب سیدی، یسیع، انب ویسن، اثعش، ملسم ا

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     634    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، ابوعاَر، طعبة، حهِ، علی بٔ حشین، َروإ رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں  :  راوی



 

 

 حرضت عثُإ رضی اہلل عٓہ

ٍَ حَ  ٕ َقا َٔر ٍَ أََِْبأََْا أَبُو َعا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٍَ َسُِٔعُت َعلٔیَّ بِ ٍَ َقا ِٔ َقا ِٔ اِيَحَه َٓا ُطِعَبُة َع َ ث سَّ

رَ  ُِ ٌُ بَیَِن اِيَحخِّ َواِيُع َع ايرَُّج َُ ِٕ یَِح ُُِتَعةٔ َوأَ ِٔ اِي َٕ ََْهی َع ا َُ َّٕ عُِث َ َٕ أ رَِوا ََ  ِٔ ُث َع ٍَ َعلٔیٌّ حَُشیِٕن یَُحسِّ ةٔ َؾَكا

 ٍَ ّعا َؾَكا ََ َرةٕ  ُِ ٕة َوعُ ََ بَٔححَّ َِّی ٍٔ اہللٔ  َيب ََّٓة َرُسو ِٔ ْٔلََزَع ُس ِِ أَُن ٍَ َعلٔیٌّ َي َِٓضا َؾَكا ُٕ أََتِؿَعًَُضا َوأََْا أََِْهی َع ا َُ عُِث

َّٓاضٔ  ِٔ اي َٔ َِ ْٔلََحٕس  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

، مکح، یلع نب نیسح، رمفاؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت امثع

 

ی ة
ػ

 

ؿ ریض اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم، ش

ہنع ےن ہعتم جح افر رمعہ وک ااھٹک رکےن ےس )ینعی رقآؿ( یک اممتعن رفامیئ ایس ےئل اکی دہعف رضحت یلع ریض اہلل 

ہنع ےن رفامای وت ہی نس رک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن اس رطح ےنہک وک اممتعن رقار دای ےہ افر 

یلع ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ںیم وت تنس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسک م فیہ اکؾ رک رےہ وہ۔ وت رضحت 

 ےک ےنہک یک فہج ےس ںیہن وھچ ڑ  اتک۔

، مکح، یلع نب نیسح، رمفاؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت امثعؿ  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

اقحس نب اربامیہ، اوباعرم، ش

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     635    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراٖیِ، نرض، طعبہ :  راوی

 َ ٍَ أََِْبأَْ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ًَطُ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َِٔث  ٔ َٓاز ِٔ ُطِعَبَة بَٔضَِذا اِْلِٔس َّٓرِضُ َع  ا اي



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ ، رضن، ہبعش، اس دحثی رشفی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اسیج ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیھ، رضن، ہبعش :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     636    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َعاویہ بٔ ػايح، یحٌی بٔ َعین، ححاد، یوْص، ابواسحل، براء رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ََ  ُٔ ثَىٔی َیِحٌَی بِ ٍَ َحسَّ ُٔ َػائٕح َقا َعاؤیَُة بِ َُ ِٔ أَبٔی أَِخبََرنٔی  َٓا یُوُُْص َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َححَّاْد َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔعیٕن َقا

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُظ َرُسو ََّ ٔٔ أَبٔی كَائٕب حٔیَن أَ َع َعلٔیِّ بِ ََ ُِٓت  ٍَ ُن ِٔ اِيبََرأئ َقا َِ َعلَی  إِٔسَحَل َع ًَّ َوَس

َّٓٔيیِّ َػ  َّ َعلَی اي ا َقٔس َُّ ًَ ٔٔ َؾ َُ َِ اِيَی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َعلٔیٌّ َؾأََتِیُت َرُسو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ل

ِّی  ٍَ َؾإٔن ََ َقا ٔ ًُِت بٔإٔصََِلي ًَ ًُِت أَصِ َِٓعَت ُق ـَ َػ َِ َنِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو ُسِكُت اِيَضِسَی َؾَكا

 ِ ْ ًُِت َوََقَ ا اِسَتِسبَرُِت َيَؿَع ََ رٔی  َِ ِٔ أَ َٔ ًُِت  َِ ْٔلَِػَحابٔطٔ َيِو اِسَتِكَب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ َػل ٍَ َوَقا ا  ُت َقا َُ َن

ُِْت  ِِ َوَلٔهىِّی ُسِكُت اِيَضِسَی َوََقَ ُت ًِ  َؾَع

امےت ںیہ سج فتق رضحت روسؽ اعمفہی نب اصحل، ییحی نب نیعم، اجحج، ویسن، اوب ااحسؼ ، رباء ریض اہلل ہنع رف

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک کلم نمی اک احمک رقمر رفامای وت ںیم اس فتق رضحت 

یلع ریض اہلل ہنع ےک رمہاہ اھت۔ سج فتق رضحت یلع ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

امےت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس درایتف رفامای ہک م دختم ںیم احرض وہےئ وت رف

ےن وکیسن یئش یک تین یک ےہ؟ اس رپ ںیم ےن رعض ایک سج رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح افر رمعہ 

فملس ےن رفامای ںیم وت رقابین اک یک تین یک ےہ ںیم ےن یھب ایس رطہقی ےس تین یک ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 اؿ یک تین یک ےہ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحات 
ِ

 

اجونر اسھت ےل رک آای وہں افر ق

احصہب رکاؾ ےس اراشد رفامای ارگ ھجم وک ےلہپ اس ابت اک ملع وہاجات وج ہک اس فتق اح ل وہا وت ںیم یھب ایس رطہقی 

ےس م ولوگں ےن ایک ےہ )ینعی وج لمع م ےن ایک ےہ( نکیل ںیم وت رقابین اےنپ اسھت ےل رک  ےس رکات۔ سج رطہقی

 اؿ یک تین یک ےہ )ینعی جح افر رمعہ دفونں یک تین یک ےہ( اس فہج ےس ںیم ارحاؾ ںیہن 
ِ

 

آای وہں افر ںیم ےن ق

 وھکؽ  اتک۔

 رباء ریض اہلل ہنعاعمفہی نب اصحل، ییحی نب نیعم، اجحج، ویسن، اوباقحس،  :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     637    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، طعبة، حُیس بٔ ہَلٍ، َطف، عُرإ بٔ حؼین رضی اہلل َحُس بٔ عبساَّلعلی ػٓعانی، خايس :  راوی

 عٓہ

 َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِٓعانٔیُّ َقا ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی ايؼَّ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  ِیُس بِ َُ ىٔی حُ

رَ  ُِ ٔ ٍَ لٔی ع ٍُ َقا ّؾا َيُكو َطِّ َُ ٍَ َسُِٔعُت  ٍٕ َقا َِ بَیَِن صََٔل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َع َرُسو َُ ُٔ حَُؼیِٕن َج ُٕ بِ ا

یُٔطٔ  ُٕ بَٔتَِّحٔ آ ٍَ اِيُُقِ ٔ ِٓز ِٕ َی ٌَ أَ َِٓضا َوَقِب َِٓهی َع ِٕ یَ ٌَ أَ َِّی َقِب َِّ تُُوف ُ َرةٕ ث ُِ  َحٓخٕ َوعُ

، دیمح نب الہؽ، رطمػ، رمعاؿ نب

 

ی ة
ػ

 

 نیصح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت دمحم نب دبعاالیلع اعنصین، اخدل، ش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح افر رمعہ اکی اسھت رفامای افر اس ےس عنم رکےن ےس لبق یہ آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ افر ہن یہ رقآؿ دیجم ںیم اس یک رحتم ےس قلعتم وکیئ آتی رکہمی انزؽ وہیئ۔



 

 

، دیمح نب الہؽ، رطمػ، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع دمحم نب :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دبعاالیلع اعنصین، اخدل، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     638    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، خايس، طعبة، قتازة، َطف، عُرإ رضی اہلل عٓہ :  راوی

رَ  ُِ ٔ ِٔ ع ٕف َع َطِّ َُ  ِٔ ِٔ َقَتاَزَة َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع َّٕ َرُسو َٕ أَ ا

 ًَ َّی اہللُ َع َّی اہللُ اہللٔ َػل َّٓٔيیُّ َػل ا اي َُ ُِٓض َِٓط َع ِِ َی ٍِ ؾٔیَضا نَٔتاْب َوَي ٔ ِٓز ِِ یَ َِّ َي ُ ٕ ث َرة ُِ َع بَیَِن َحٓخٕ َوعُ َُ َِ َج ًَّ  ِیطٔ َوَس

ا َطاَئ  ََ ٌْ بَٔرأِیٔطٔ  ا َرُج َُ ٔ ٍَ ؾٔیض َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

، اتقدة، رطمػ، رمعاؿ ریض اہلل ہنع رفامےت

 

ی ة
ػ

 

 ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب یلع، اخدل، ش

فملس ےن جح افر رمعہ اکی اسھت رفامای اس ےک دعب ہن وت رقآؿ دیجم ںیم اس ےک ابرے ںیم یسک مسق اک وکیئ مکح انزؽ 

وہا افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک اممتعن اراشد رفامیئ ہچنیم  اؿ ےک ابرے ںیم اکی آدیم ےن 

 ؽ ےک وماقف لمع ایک۔اےنپ ایخ

، اتقدة، رطمػ، رمعاؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 رمعف نب یلع، اخدل، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم



 

 

     639    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابو زاؤز، َشًِ بٔ ابراہیِ، اسُاعیٌ بٔ َشًِ، َحُس بٔ واسع، َطف بٔ عبساہلل، عُرإ بٔ  :  راوی

 حؼین رضی اہلل عٓہ

ِٕ قَ  ٔ ِشً َُ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُِ بِ ٔ ِشً َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ا

َّی ا ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َٓا  ِع تَّ َُ ُٔ حَُؼیِٕن َت ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ٍَ لٔی ع ٍَ َقا ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ٔف بِ َطِّ َُ  ِٔ ًَِیطٔ َوأسٕع َع ہللُ َع

ِٕ ثَََلثَْة َصَِذا أَحَ  ٔ ِشً َُ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٔٔ إِٔس َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َِ َقا ًَّ ِٕ َوَس ٔ ِشً َُ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِِ ََّل بَأَِض بٔطٔ َوإِٔس ُسصُ

تِرُ  ََ  ُٔ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َواِيَحَش ِٕ َیرِؤی َع ٔ ِشً َُ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٌٔ ََّل بَأَِض بٔطٔ َوإِٔس َؿِی ِٔ أَبٔی ايلُّ وُک َطِیْذ َیرِؤی َع

 اِيَحٔسیٔث 

نب دبع اہلل، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع اوب داؤد، ملسم نب اربامیہ، اامسلیع نب ملسم، دمحم نب فاعس، رطمػ 

 رفامےت ںیہ مہ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت )جح( عتمت ایک۔

اوب داؤد، ملسم نب اربامیہ، اامسلیع نب ملسم، دمحم نب فاعس، رطمػ نب دبعاہلل، رمعاؿ نب نیصح ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     640    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یِ، ہظیِ، َحاہس بٔ َوسی، ہظیِ، یحٌی و عبسايعزیز بٔ ػہیب و حُیس ايلویٌ ويعكوب بٔ ابراہ :  راوی

 عبسايعزیز بٔ ػہیب و حُیس و یحٌی بٔ ابواسحام، اْص رضی اہلل عٓہ



 

 

 ِ ٌُ ح َوأَْ ؤی ِیْس ايلَّ َُ ُٔ ُػَضِیٕب َوحُ ٔ بِ ِٔ یَِحٌَی َوَعِبُس اِيَعزٔیز ِٕ َع ِٔ صَُظِی وَسی َع َُ  ُٔ َحاصُٔس بِ َُ َبأََْا أَِخبََرَْا 

ٍَ أََِْبأََْا صَُظیِ  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُٔ أَبٔی َيِعُكوُب بِ ٌُ َویَِحٌَی بِ ؤی ِیْس ايلَّ َُ ُٔ ُػَضِیٕب َوحُ ٔ بِ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اِيَعزٔیز ِْ َقا

 ََ َِّی ٍُ َيب َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍُ َسُِٔعُت َرُسو ِٔ إََْٔص َسُُٔعوُظ َيُكو ِِ َع ُض ًُّ ُ َرّة َوَححًّا  إِٔسَحَل ک ُِ عُ

رَ  ُِ ََ عُ َِّی  ّة َوَححًّاَيب

اجمدہ نب ومیس، میشہ، ییحی ف دبعازعلسی نب بیہص ف دیمح اوطللی فوقعیب نب اربامیہ، میشہ، دبعازعلسی نب بیہص ف 

دیمح ف ییحی نب اوبااحسؼ، اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی 

 ر رمعہ دفونں ےک فاےطس کیبل رفامےت(۔اراشد رفامےت وہےئ انس )ینعی جح اف

اجمدہ نب ومیس، میشہ، ییحی ف دبعازعلسی نب بیہص ف دیمح اوطللی فوقعیب نب اربامیہ، میشہ، دبعازعلسی نب  :  رافی

 بیہص ف دیمح ف ییحی نب اوبااحسؼ، اسن ریض اہلل ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     641    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ابواحوؾ، ابواسحل، ابو اسُاء، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی اِْلَحِ  یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٍَ أَِخبََرَْا َص ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ِٔ إََْٔص َقا اَئ َع َُ ِٔ أَبٔی أَِس ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َؤؾ َع

ا َُ ٔ ی بٔض ًَيِّ َِ یُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  اہللٔ َػل

انہد نب رسی، اوباوحص، اوب ااحسؼ ، اوب اامسء، اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص 

  فملس وک دفونں ےک فاےطس کیبل رفامےت وہےئ انس۔اہلل ہیلع فآہل



 

 

 انہد نب رسی، اوباوحص، اوباقحس، اوب اامسء، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح رقاؿ ےس قلعتم

     642    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، حُیس كویٌ، بْکبٔ عبساہلل َزنی، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ٍَ أََِْبأَْ ٌُ َقا ؤی ِیْس ايلَّ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ا بَِْکُ بِ

رَ  ُِ ی بٔاِيُع ًَيِّ َِ یُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٍَ َسُِٔعُت اي ُث َقا ٍَ َسُِٔعُت أََنّشا یَُحسِّ ُُزَنٔیُّ َقا ةٔ َواِيَحخِّ َجُٔیّعا اِي

ًَكٔیُت  ٍَ َييَّی بٔاِيَحخِّ َوِحَسُظ َؾ َر َؾَكا َُ َٔ عُ ََ ابِ ٔ ثُِت بَِٔذي ا  َؾَحسَّ ََ ٍَ أََْْص  َر َؾَكا َُ ٔٔ عُ ٍٔ ابِ ثُِتُط بَٔكِو أََنّشا َؾَحسَّ

َرّة َوَححًّا  ُِ ََ عُ َِّی ٍُ َيب َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل وَْا إَّٔلَّ ٔػبَِیاّْا َسُِٔعُت َرُسو ّعاَتُعسُّ ََ 

یض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت روسؽ وقعیب نب اربامیہ، میشہ، دیمح وطلی، رکبنب دبعاہلل زمین، اسن ر

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک جح افر رمعہ دفونں ےک فاےطس کیبل ےتہک وہےئ انس سج فتق ںیم ےن ہی ابت رضحت 

انب رمع ریض اہلل ہنع وک التبیئ وت رفامےن ےگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ جح ےک فاےطس کیبل رفامای 

۔ رضحت رکبنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رھپ ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس الماقت یک افر اؿ اھت

وک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع اک وقؽ التبای وت رفامےن ےگل ایک م مہ وک ےچب ایخؽ رکےت وہ۔ ںیم ےن رضحت روسؽ 

  انس ےہرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطہقی ےس ےتہک وہےئ

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، دیمح وطلی، رکبنب دبعاہلل زمین، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 جح عتمت ےک قلعتم ااحدثی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح عتمت ےک قلعتم ااحدثی

     643    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ََخمی، ححین بٔ َثىی، يیث، عكیٌ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ  :  راوی

 عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

 ٔ م ََُُخِّ َُُباَرٔک اِي ٔٔ اِي ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ًَِّیُث أَِخبََرَْا  َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي َٓا حَُحیُِن بِ َ ث ٍَ َحسَّ یُّ َقا

ا قَ  َُ ُِٓض َر َرضَٔی اہللُ َع َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ أَ ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ٌٕ َع ِٔ عَُكِی َع َع تَّ َُ ٍَ َت ا

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َعطُ اِيَضِسَی بِٔٔذی َرُسو ََ ٔلَی اِيَحخِّ َوأَصَِسی َوَساَم  ٔ إ َرة ُِ ٔة اِيَوَزأع بٔاِيُع َِ فٔی َححَّ ًَّ َس

ٌَّ بٔاِيَحخِّ َوتَ  َِّ أََص ُ ٔ ث َرة ُِ ٌَّ بٔاِيُع َِ َؾأََص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِیَؿٔة َوبََسا َرُسو ًَ َع اِيُح ََ َّٓاُض  َع اي تَّ َُ

 ٍٔ ِٔ أَصَِسی َؾَشاَم اِيَضِسَی َو َرُسو ََ َّٓأض  ِٔ اي َٔ  َٕ ٔلَی اِيَحخِّ َؾکَا َرةٔ إ ُِ َِ بٔاِيُع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِِ اہللٔ َػل ُِٓض َٔ

 ِٓ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ َّٓأض  ٍَ ئً هََّة َقا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو ا َقٔس َُّ ًَ ِِ یُِضٔس َؾ ِٔ َي َّطُ ََّل ََ ِِ أَصَِسی َؾإْٔ هُ

َؿا َوايِ  ـِ بٔاِيبَِیٔت َوبٔايؼَّ ًَِیُل ِٔ أَصَِسی َؾ ِِ َیهُ ِٔ َي ََ َّی َيِكٔضَی َححَّطُ َو ِٓطُ َحً َٔ  َّ ِٔ َطِیٕئ َُحُ َٔ  ٌُّ ٔ َیٔح رَِوة َُ

ِِ یَحِٔس َصِسیّ  ِٔ َي ََ َِّ ئُیِضسٔ َو ُ ٌَّ بٔاِيَحخِّ ث ٔ َِّ ئُیض ُ ٌِ ث ٔ ِ َوِيَیِحً ٕ فٔی اِيَحخِّ َوَسِبَعّة إٔذَا َوِيُیَكِصِّ ِِ ثَََلثََة أَیَّاّ ًَِیُؼ ا َؾ

َٔ أَ  َِ ايرُِّن ًَ هََّة َواِسَت ََ  َّ َِ حٔیَن َقٔس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٔلَی أَصًِٔطٔ َؾَلاَف َرُسو َِّ َرَجَع إ ُ ٍَ َطِیٕئ ث وَّ

َشی  ََ ِبٔع َو ِٔ ايشَّ َٔ َِٓس َخبَّ ثَََلثََة أَكَِوإف  ٔ َّی ع َِّ َرَنَع حٔیَن َقَضی كََواَؾُط بٔاِيبَِیٔت َؾَؼل ُ أَِرَبَعَة أَكَِوإف ث

 َِّ ُ ٔ َسِبَعَة أَكَِوإف ث رَِوة َُ َؿا َواِي َؿا َؾَلاَف بٔايؼَّ َتَی ايؼَّ َف َؾأ َِ َؾاِنَِصَ ًَّ َِّ َس ُ ٔ َرِنَعَتیِٔن ث َكاّ َُ ِٔ اِي َٔ  ٌَّ ِِ َیٔح َي

َّی قَ  ِٓطُ َحً َٔ  َّ ٌِّ َطِیٕئ َطِیٕئ َُحُ ُ ِٔ ک َٔ  ٌَّ َِّ َح ُ ََِّّٓحٔ َوأََؾاَق َؾَلاَف بٔاِيبَِیٔت ث َّ اي ُط َوَََّْحَ َصِسیَُط َیِو َضی َححَّ

 ِٔ َٔ ِٔ أَصَِسی َوَساَم اِيَضِسَی  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ا َؾَع ََ  ٌَ ِث َٔ  ٌَ ُِٓط َوَؾَع َٔ  َّ  َُحُ



 

 

َّٓاضٔ   اي

 نب ینثم، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل دمحم نب دبعا

 

ن
 
ج ت
د

ہلل نب ابمرک رخمیم، 

 اولداع ںیم عتمت رفامای۔ اس فہج ےس آپ یلص 

 

ة
ج 
د
ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

فر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح ںیم رقابین ےک فاےطس اجونر اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےلہپ رمعہ افر رھپ جح ادا رفامای۔ ا

اےنپ رمہاہ ذفاہفیلحل ےل ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےلہپ رمعہ رکےن ےک فاےطس ارحاؾ ابدناھ افر اس 

رمہاہ  ےک دعب جح ےک ےئل ارحاؾ ابدناھ۔ اس رطہقی ےس دفرسے ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

عتمت ایک۔ اس فہج ےس دنچ رضحات رقابین اک اجونر اسھت ےل رک ےئگ افر ضعب رضحات ےن رقابین ںیہن یک سج فتق 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ےچنہپ وت ولوگں ےن رفامای اہمترے ںیم ےس وج ولگ رقابین اک 

رحاؾ ہن وھکںیل افر اؿ ےک فاےطس وج اایشء رحاؾ وہ ںیئگ ںیھت فہ جح اجونر رمہاہ الےئ ںیہ فہ جح ےس افرغ وہےن کت ا

ےس رفاتغ کت رحاؾ یہ رںیہ یگ۔ نکیل وج رضحات )دہی( رقابین اک اجونر رمہاہ ےل رک ںیہن آےئ اؿ وک اچےیہ ہک 

دعب جح  فہ رضحات اخہن ہبعک اک وطاػ افر یعس افص ف رمفہ افر قلح رکاےن ےک دعب ارحاؾ وھکؽ دںی افر اس ےک

رکےن ےک فاےطس دفرسی رمہبت ارحاؾ ابدنھ ںیل افر رقابین رک ںیل افر سج یسک وک رقابین رکےن اک ومہعق ہن لم ےکس وت 

اس وک اچےیہ ہک فہ نیت رفز اایؾ جح ںیم افر است رفز اکمؿ فاسپ وہےن ےک دعب رفزے رھک ےل۔ رھپ رضحت 

ہم فیرفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ہکم رکم

ہبعک اک وطاػ رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس ےلہپ رجح اوسد اک وبہس دای اس ےک دعب نیت وطاػ ںیم 

 زیتی ےک اسھت ےلچ افر اچر وطاػ ںیم اینپ اعدت ابمرہک ےک اطمقب ےلچ۔ رھپ سج فتق آپ وطاػ اخہن ہبعک

ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اقمؾ اربامیہ ےک اپس دف رتعک ادا رفامںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس السؾ ریھپےن ےک دعب افص یک اجبن رفاہن وہ ےئگ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکہ افص افر 

ػ رفامےئ رھپ جح وہےن کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل ارحاؾ رمفہ ےک درنایؿ یعس رفامیئ۔ افر است وطا

ںیم یہ رےہ اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )ذفاہجحل یک( دوسںی اترخی وک رقابین رفامیئ رھپ آپ یلص 

ہلل ہیلع فآہل اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم فاسپ فیرفی ےل ےئگ افر اخہن ہبعک اک وطاػ رکےن ےک دعب آپ یلص ا

فملس ےن ارحاؾ وھکؽ دای اس فہج ےس وج رضحات رقابین ےک اجونر اسھت ےل ےئگ ےھت اوہنں ےن یھب رضحت 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک لمع ابمرک ےک اطمقب یہ لمع رفامای۔



 

 

 نب ینثم، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل :  رافی

 

ن
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نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع  دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، 

 ریض اہلل ہنع
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عُرو بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس، عبسايرحُٔ بٔ ُحًَة، سعیس بٔ َشیب رضی اہلل عٓہ َفَاےت  :  راوی

 ہیں نہ عثُإ اور علی رضی اہلل عُٓٗا

َة قَ  ًَ ََ ُٔ َُحِ ٔٔ بِ َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا َع ا

تُّ َس  َُ ِٔ ايتَّ ُٕ َع ا َُ یٔل ََْهی عُِث ٔ َّٓا بَٔبِعٔف ايطَّ ا ُن َُّ ًَ ُٕ َؾ ا َُ ٍُ َحخَّ َعلٔیٌّ َوعُِث ٔب َيُكو َُُشیَّ َٔ اِي ٍَ ٔعیَس بِ ٔع َؾَكا

 ِِ َِٓضُض ِِ َی ًَ ٔ َؾ َرة ُِ ًَيَّی َعلٔیٌّ َوأَِػَحابُُط بٔاِيُع ٌَ َؾاِرَتٔحًُوا َؾ ُُوُظ َقِس اِرَتَح ِِ َعلٔیٌّ إَٔذا َرأَیُِت ٍَ َعلٔیٌّ أََي ُٕ َؾَكا ا َُ عُِث

 ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِع َرُسو َُ ِِ َتِش ٍَ َيُط َعلٔیٌّ أََي ٍَ بَلَی َقا ٔع َقا تُّ َُ ِٔ ايتَّ َِٓهی َع ََ َت َّ َع أُِخبَرِ أَْ تَّ َُ َِ َت ًَّ ِیطٔ َوَس

ٍَ بَلَی  َقا

، دیعس نب بیسم ر

 

یض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک امثعؿ افر یلع ریض رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب رحملة

ما  ےن جح اک رفہضی ااجنؾ دای وت راہتس یہ ںیم رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن عتمت رکےن یک اممتعن رفامیئ۔ 
ھ

 

عی

اہلل 

اس رپ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن اےنپ اسویھتں ےس رفامای سج فتق م ولگ دوھکی ہک فہ رفاہن وہ ےئگ ںیہ وت م 

فتق رفاہن وہ اجان۔ ایس رطہقی ےس رضحت یلع ریض اہلل ہنع افر اؿ ےک راقفء ےن رمعہ یک تین رفامیئ افر  اس

رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن اؿ وک عنم ہن رفامای۔ اس ےک دعب رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رضحت امثعؿ ریض 

ہل فملس ولوگں وک عتمت رکےن یک اممتعن رفامےت ںیہ اہلل ہنع ےس رفامای ھجم وک ولعمؾ وہا ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآ

اوہنں ےن وجاب ںیم رفامای یج اہں۔ رھپ اوہنں ےن رفامای ایک م ےن ہی ابت ںیہن ینس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

 فآہل فملس ےن جح عتمت رکےن ےس عنم رفامای اھت۔ اس رپ رفامای یج اہں۔

، دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک امثعؿ افر رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، دبع :  رافی

 

ارلنمح نب رحملة

ما  
ھ

 

عی

 یلع ریض اہلل 
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 قتيبہ، َايَ، ابٔ طہاب، َحُس بٔ عبساہلل ابٔ حارث رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ٌٔ بِ ٔٔ َِْوَؾ ٔٔ اِيَحارٔٔث بِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ ابِ ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ اِيَحارٔٔث  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع

ٔٔ َعِبسٔ  َعاؤیَُة بِ  بِ َُ َّ َحخَّ  َٔ َقِیٕص َعا اَک بِ حَّ َـّ إؾ َواي َٔ أَبٔی َوقَّ َُّط َسَُٔع َسِعَس بِ ثَطُ أَْ َُّط َحسَّ ًٔٔب أَْ ُُلَّ ُٔ أَبٔی اِي

 ََ ََ إَّٔلَّ  ٔ َُٓع َذي اُک ََّل َيِؼ حَّ َـّ ٍَ اي ٔلَی اِيَحخِّ َؾَكا ٔ إ َرة ُِ َع بٔاِيُع تُّ َُ ٕٔ ايتَّ ا َ ُْ ا یَِِذ َُ َٕ َوصُ َر اہللٔ ُسِؿَیا َِ ٌَ أَ ٔ ِٔ َجض

 ََ ٔ ِٔ َذي أب ََْهی َع َٔ اِيَدلَّ َر بِ َُ َّٕ عُ ٔ اُک َؾإ حَّ َـّ ٍَ اي َٔ أَخٔی َقا ًَِت یَا ابِ ا ُق َُ ٍَ َسِعْس بٔئَِش ٍَ َسِعْس َتَعالَی َؾَكا َقا

َعطُ  ََ َٓاَصا  َِٓع َِ َوَػ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََٓعَضا َرُسو  َقِس َػ

امکل، انب اہشب، دمحم نب دبعاہلل انب احرث ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت دعس نب ایب فاقص  ہبیتق،

ریض اہلل ہنع افر رضحت احضک نب سیق ریض اہلل ہنع وک سج اسؽ رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع ےن جح رفامای عتمت 

 جح عتمت وت فیہ صخش رک  اتک ےہ وج ہک مکح اک ذرک رفامےت وہےئ انس ہچنیم  رضحت احضک ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل

دخافدنی ےس اجلہ وہ اس رپ رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای اے ریمے اھبیئ ےک اصبح زادے! م ےن 

اکی طلغ ابت  ہہ ڈایل احضک ےن اہک ہک رمع یھب اس یک اممتعن رفامےت ںیہ۔ اس ابت رپ رضحت دعس ےن رفامای 

آہل فملس ےن یھب عتمت رفامای افر مہ ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف



 

 

 ایس رطہقی ےس ایک ےہ۔

 ہبیتق، امکل، انب اہشب، دمحم نب دبعاہلل انب احرث ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َثىی و َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، حهِ، عُارة بٔ عُیر، ابراہیِ بٔ ابوَوسی،  َحُس بٔ :  راوی

 ابوَوسی رضی اہلل عٓہ

ُس  َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ِؿُى َيُط َقاََّل َحسَّ ًَّ إر َواي ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َّی َو َُُثى ُٔ اِي بِ

ُُِتَع  َٕ ُيِؿًٔی بٔاِي َُّط کَا وَسی أَْ َُ ِٔ أَبٔی  وَسی َع َُ ٔٔ أَبٔی  َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ اَرَة بِ َُ ِٔ عُ ِٔ َع ٍَ اِيَحَه َيطُ  ٔة َؾَكا

َّی يَ  َٔ َبِعُس َحً ُُّٓش َٔٓٔیَن فٔی اي ُُِؤ َٔیرُ اِي ا أَِحَسَث أَ ََ ََ ََّل َتِسرٔی  َّ ٌْ ُرَویَِسَک بَٔبِعٔف ُؾتَِیاَک َؾإْٔ كٔيُتطُ َرُج

 ٔ َْ  ِٔ ُط َوَلٔه ًَ َِ َقِس َؾَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ُت أَ ُِ ٔ رُ َقِس َعً َُ ٍَ عُ ًُّوا َؾَشأَِيُتُط َؾَكا ِٕ َیَو صُِت أَ

 ِِ َِّ َیرُوحُوا بٔاِيَحخِّ َتِكُطُ ُرُؤُسُض ُ َّٔ فٔی اِْلََرأک ث ٔ َعرِّٔسیَن بٔض َُ 

، مکح، امعرة نب ریمع، اربامیہ نب اوبومیس، اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ش

اھت اکی دؿ اکی آدیم ےن اؿ ےس رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےہ ہک اؿ اک عتمت ےک اجزئ وہےن اک وتفی ٰ

اےنپ ضعب وتفی ٰاس فتق کت ہن اصدر رکںی ہک سج فتق کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رضحت اریم 

 اوملنینم ےس الماقت ہن وہ اجےئ۔ اس ےئل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس اک ملع ںیہن ےہ ہک اوہنں ےن

آپ ےک دعب ایک مکح رفامای ےہ۔ رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اس ابت رپ ںیم ےن رضحت رمع ریض 

اہلل ہنع ےس الماقت یک افر اؿ ےس درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ھجم وک اس ابت اک ملع ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 



 

 

 وک ہی ابت دنسپدیہ ںیہن وسحمس وہیئ ہک ولگ اراک ےک ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس لمع رفامای ےہ نکیل ھجم

زندکی اینپ ویبویں ےک اسھت ق  ابیش رکںی افر حبص حبص جح رکےن ےک فاےطس رفاہن وہں وت اؿ ےک رسفں ےس اپین 

 ےک رطقے کپٹ رےہ وہں۔

، مکح، امعرة نب ریمع، اربامیہ نب اوبوم :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 یس، اوبومیس ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح عتمت ےک قلعتم ااحدثی

     647    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشٔ بٔ طكیل، وہ اپٓے وايس سے، ابوحُزة، َطف، سًُہ بٔ نہیٌ، كاؤض، َحُس بٔ علی بٔ  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 ِٔ زََة َع ُِ ٍَ أََِْبأََْا أَبُو َح ٍَ أََِْبأََْا أَبٔی َقا ٔٔ َطكٔیٕل َقا ٔٔ بِ ٔٔ اِيَحَش ُٔ َعلٔیِّ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َة أَِخبََرَْا  َُ ًَ ِٔ َس ٕف َع َطِّ َُ

 َ ِٔ ك ٌٕ َع ٔٔ ُنَضِی ََّضا َيفٔی بِ ُُِتَعٔة َوإْٔ ِٔ اِي ِِ َع ِّی َْلََِْضاُن ٔن ٍُ َواہللٔ إ َر َيُكو َُ ٍَ َسُِٔعُت عُ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ اُوٕض َع

َرَة فٔی اِيَحخِّ  ُِ َِ َيِعىٔی اِيُع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ًََضا َرُسو  نَٔتأب اہللٔ َوَيَكِس َؾَع

ل، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع دمحم نب یلع نب نسح
 ی 
کہ

 نب قیقش، فہ اےنپ فادل ےس، اوبزمحة، رطمػ، ہملس نب 

رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اہلل یک مسق ںیم م وک جح عتمت رکےن ےس عنم 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکات وہں بج ہک اس ےس قلعتم مکح رقآؿ دیجم ںیم یھب ذموکر ےہ افر رضح

 ےن یھب جح عتمت ےس رفامای ےہ۔

ل، اطؤس، انب ابعس ریض  :  رافی
 ی 
کہ

دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، فہ اےنپ فادل ےس، اوبزمحة، رطمػ، ہملس نب 



 

 

 اہلل ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح عتمت ےک قلعتم ااحدثی

     648    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، ہظاّ بٔ ححیر، كاؤض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعبِ  ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٍَ أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ِٔ كَاُوٕض َقا ٕ َع ٔٔ حَُحیِر ِٔ صَٔظأّ بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ٔس ايرَِّح

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرأِٔض َرُسو َٔ ُت  ِ ِّی َقِصَّ َت أَن ُِ ٔ ٔٔ َعبَّإض أََعً َعاؤیَُة َّٔلبِ َُ  ٍَ ٔ َقا رَِوة َُ َِٓس اِي ٔ ع

 ُٔ ٍُ ابِ ٍَ ََّل َيُكو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َع اي تَّ َُ ُُِتَعٔة َوَقِس َت ِٔ اِي َّٓاَض َع َِٓهی اي َعاؤَیُة َی َُ  َعبَّإض صََِذا 

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اشہؾ نب ریجح، اطؤس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل 

 ہنع ےس رفامای ایک آپ وک اس ابت اک ملع ےہ ہک ںیم ےن )اقمؾ( رمفہ ےک ہنع ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل

زندکی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ ابمرک وک رتکا اھت؟ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

ہی رضحت اعمفہی عتمت یک قلح ایک اھت( اوہنں ےن رفامای ںیہن۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ےھت ہک 

 اممتعن ایبؿ رفامےت ںیہ احالہکن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح عتمت رفامای اھت۔

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اشہؾ نب ریجح، اطؤس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 جح عتمت ےک قلعتم ااحدثی

     649    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، قیص، ابٔ َشًِ، كارم بٔ طہاب، ابوَوسی رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ُس  َُّ َح َُ ِٔ كَارٔٔم أَِخبََرَْا  ِٕ َع ٔ ِشً َُ  ُٔ ِٔ َقِیٕص َوصَُو ابِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح َّی َع َُُثى ُٔ اِي بِ

َِ َوصَُو بٔاِيَبِلَحأئ ؾَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُت َعلَی َرُسو َِ ٍَ َقٔس وَسی َقا َُ ِٔ أَبٔی  ٔٔ ٔطَضإب َع ا بِ َُ ٔ ٍَ ب َكا

ًُِت ََّل قَ أَصِ  ِٔ صَِسٕی ُق َٔ ٌِ ُسِكَت  ٍَ َص َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٍٔ اي ًُِت بٔإٔصََِل ًَ ًُِت أَصِ ًَِت ُق ـِ ًَ ٍَ َؾُل ا

رَ  َِ َِّ أََتِیُت ا ُ رَِوةٔ ث َُ َؿا َواِي ٌَّ َؾُلِؿُت بٔاِيبَِیٔت َوبٔايؼَّ ٔ َِّ ح ُ رَِوةٔ ث َُ َؿا َواِي َظَلِتىٔی بٔاِيبَِیٔت َوبٔايؼَّ َُ ِٔ َقِومٔی َؾ َٔ أَّة 

 َُ ِْ بٔاِي ٔ ِّی َيَكائ ٔن َر َوإ َُ ٔ عُ اَرة ََ ٔ ٔ أَبٔی بَِْکٕ َوإ اَرة ََ ٔ ََ فٔی إ ٔ َّٓاَض بَِٔذي ُِٓت أُِؾًٔی اي ًَِت َرأِٔسی َؾهُ ِٔ إٔذِ َجائَىٔی َوَغَش ِؤس

َٔٓٔیَن فٔی َط  ُُِؤ َٔیرُ اِي ا أَِحَسَث أَ ََ ََ ََّل َتِسرٔی  َّ ٍَ إْٔ ٌْ َؾَكا َّٓا َرُج ِٔ ُن ََ َّٓاُض  ًُِت یَا أَیَُّضا اي َٔ ُق ُش ُّٓ ٕٔ اي ِ أ

ًُِت  َّ ُق ا َقٔس َُّ ًَ وا بٔطٔ َؾ ُُّ ِِ َؾأَِت ًَِیهُ ّْ َع ٔ َٔٓٔیَن َقاز ُُِؤ َٔیَر اِي َّٕ أَ ٔ ئِٔس َؾإ ًَِيتَّ َٓاُظ بَٔظِیٕئ َؾ َٔٓٔیَن أَِؾتَِي ُُِؤ َٔیَر اِي  یَا أَ

ُُّٓش  ٕٔ اي ِ ا َصَِذا ائَِّذی أَِحَسثَِت فٔی َطأ وا ََ ُُّ ٔ ٍَ َوأَت ٌَّ َقا َّٕ اہلَل َعزَّ َوَج ٔ ٌَّ َؾإ َّ َوَج ِٕ َْأُِخِِذ بٔٔهَتأب اہللٔ َعز ٔ ٍَ إ َٔ َقا

 َّ َٓا َػل َّٕ َْبٔيَّ ٔ َِ َؾإ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َٓا َػل َّٓٔة َْبٔيِّ ِٕ َْأُِخِِذ بُٔش ٔ َرَة ِهَّلِل َوإ ُِ ًَّ اِيَحخَّ َواِيُع ًَِیطٔ َوَس ٌَّ ی اہللُ َع ِِ َیٔح َِ َي

َّی َََّْحَ اِيَضِسَی   َحً

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، سیق، انب ملسم، اطرؼ نب اہشب، اوبومیس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم اقمؾ 

احطبء ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ای م ےن سک یئش اک ارحاؾ ابدناھ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک سج یئش اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفام

ارحاؾ ابدناھ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایک م رقابین اک اجونر اسھت ےل رک آےئ وہ؟ اس رپ 

رفامای رھپ تیب اہلل رشفی افر وکہ افص افر رمفہ اک ںیم ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

وطاػ رکےن ےک دعب ارحاؾ وھکؽ دف۔ رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم وطاػ افر افص افر رمفہ یک 



 

 

یعس رکےن ےک دعب اینپ اکی اخوتؿ ےک زندکی آای وت اس ےن ریمے رس ںیم اھگنک ایک افر رس وک دوھای۔ اس ےیل ںیم 

دصقی افر رمعافرفؼ ریض اہلل امہنع ےک الختف ےک زامہن ںیم ایس ابت اک وتفی ٰداتی راہ یتح ہک اکی جح ےک  اوبرکب

فتق ںیم ڑھکا اھت ہک اکی آدیم آای افر فہ ایبؿ رکےن اگل ہک آپ وک اس اک ملع ںیہن رضحت اریماوملنینم ےن آپ 

 اوہنں ےن رفامای ارگ مہ ولوگں اک لمع رقآؿ دیجم رپ ےک دعب جح ےک ابرے ںیم وکیئ این مکح اصدر رفامای ےہ۔ اس رپ

ےہ وت مکح یہی ےہ ہک جح افر رمعہ وک راضےئ ایہل ےک فاےطس ااجنؾ دف افر ارگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ال؟رطہقی ابمرک ےک اطمقب امہرا لمع ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقابین رکےن کت ارحاؾ ںیہن وھک

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، سیق، انب ملسم، اطرؼ نب اہشب، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح عتمت ےک قلعتم ااحدثی

     650    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، عثُإ بٔ عُر، اسُاعیٌ بٔ َشًِ، َحُس بٔ واسع، َطف، عُرإ بٔ  :  راوی

 حؼین رضی اہلل عٓہ

 ٌُ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ َر َقا َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ َٓا عُِث َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ ٔٔ  أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ِٕ َع ٔ ِشً َُ  ُٔ بِ

َِ َقِس تَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ُٔ حَُؼیِٕن إ ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ٍَ لٔی ع ٍَ َقا ٕف َقا َطِّ َُ  ِٔ َع َوأسٕع َع تَّ َُ

ٌْ بَٔرأِیٔطٔ  ٔ ٍَ ؾٔیَضا َقائ َعطُ َقا ََ َٓا  ِع تَّ َُ  َوَت

امسلیع نب ملسم، دمحم نب فاعس، رطمػ، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع رفامےت اربامیہ نب وقعیب، امثعؿ نب رمع، ا

ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح عتمت رفامای افر مہ ولوگں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےہ( اینپ راےئ ےک ےک رمہاہ عتمت ایک ےہ۔ نکیل اکی آدیم ےن اس ہلسلس ںیم )اےنپ ایخؽ ےک اطمقب لمع ایک



 

 

 اطمقب ایبؿ ایک۔

 اربامیہ نب وقعیب، امثعؿ نب رمع، اامسلیع نب ملسم، دمحم نب فاعس، رطمػ، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےک انؾ ےن ےنیل ےک ابرے ںیمکیبل ےنہک ےک فتق جح ای رمعہ 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کیبل ےنہک ےک فتق جح ای رمعہ ےک انؾ ےن ےنیل ےک ابرے ںیم

     651    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعرف بٔ َحُس :  راوی

 ُٔ ثَىٔی أَبٔی أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا إٔبَِراصٔی

 َ ث َِ َؾَحسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔة اي ِٔ َححَّ َٓاُظ َع َٔ َعِبٔس اہللٔ َؾَشأَِي َٓا َجابَٔر بِ ٍَ أََتِي ٍَ َقا َّٕ َرُسو اہللٔ  َٓا أَ

َّی ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َّٓأض أَ َٕ فٔی اي َِّ أُذِّ ُ َٓةٔ تِٔشَع حَٔحٕخ ث ٔسی َُ َهَث بٔاِي ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ًَِیطٔ  َػل اہللُ َع

 ِ ِٕ َیأ ًَِتُُٔص أَ ِِ یَ ُض ًُّ ُ ََٓة َبََشْ َنثٔیْر ک ٔسی َُ ٍَ اِي َٓزَ ٔ َؾ َِ فٔی َحادِّ صََِذا اِيَعاّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِّ بَٔرُسو َت

ِٔ ذٔی اِيكِٔع  َٔ ٕص َبكٔیَن  ُِ َِ ئَد ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ٌُ َؾََخَ ا َيِؿَع ََ  ٌُ َِ َوَيِؿَع ًَّ ٔ َوَس َسة

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َجابْٔر َوَرُسو َعُط َقا ََ َٓا  ِج ُٕ َوصَُو َيِعرُٔف َورَخَ آ ٍُ اِيُُقِ ٔ ِٓز ًَِیطٔ یَ َِ بَیَِن أَِهُضرَْٔا َع ًَّ َس

ِٓؤی إَّٔلَّ اِيَحخَّ  َ َٓا ََّل ْ ِج َٓا َؾََخَ ًِ ِٔ َطِیٕئ َعُٔ َٔ ٌَ بٔطٔ  ا َعُٔ ََ ُط َو ًَ  َتأِؤی

ایک ہک مہ ولگ وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم اےنپ فادل امدج ےس لقن رفامےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ 

اکی دؿ رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ افر مہ ےن جح وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس قلعتم 

ولعمؾ ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دم ہنی رونرہ ںیم ون جح وپرے رفامےئ 



 

 

ؿ ایک ایگ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اسؽ جح تیب اہلل افر اس ےک دعب دوسںی رمہبت ہی االع

رشفی ےک فاےطس فیرفی ےل اجںیئ ےگ۔ اس ابت رپ دم ہنی رونرہ ںیم اکیف ولگ عمج وہ ےئگ افر اؿ امتؾ یہ 

ےس جح رکںی ہک رضحات اک ہی ایخؽ اھت ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دیلقت ںیم جح رکںی افر اس رطہقی 

سج رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح رکںی۔ اس فہج ےس سج فتق امہ ذفادعقلہ ےک لمکم وہےن ںیم 

رصػ اپچن رفز ابیق رہ ےئگ۔ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاہن وہےئ مہ ولگ یھب آپ یلص اہلل 

 ہنع رفامےت مہ ولوگں ےک درنایؿ رضحت روسؽ رکمی یلص ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےھت رضحت اجرب ریض اہلل

اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی رفام ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ذات رگایم رپ زنفؽ رقآؿ وہات اھت افر آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ دیجم یک ریسفت افر اس ےک وہفمؾ ےس وخبیب فافق ےھت۔ اس ےیل سج رطہقی ےس 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لمع رفامےت ےھت ایس رطہقی ےس مہ ولگ یھب لمع ایک رکےت ےھت۔ اس ےک العفہ سج 

 فتق مہ ولگ رفاہن وہےئ وت رصػ جح یک تین ےس رفاہن وہےئ ےھت۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 کیبل ےنہک ےک فتق جح ای رمعہ ےک انؾ ےن ےنیل ےک ابرے ںیم

     652    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس و حارث بٔ َشهین، سؿیإ، عبسايرحُ :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

 ًَّ ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٔٔ َیزٔیَس َواِيَحارُٔث بِ ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٕس َقاََّل أَِخبََرَْا  َُّ َُُح ٔ ِؿُى ي

ٔٔ ايِ  ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ا َحسَّ َُّ ًَ ِٓؤی إَّٔلَّ اِيَحخَّ َؾ َ َٓا ََّل ْ ِج ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت رَخَ ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع َكأس

ٔت قُ  ـِ ٔ ٍَ أَح َِ َوأََْا أَبِکٔی َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َعلَیَّ َرُسو ُت َؾَسَخ ـِ ٔ َف ح َّٓا بَْٔسٔ ٍَ ُن ِِ َقا ًُِت َنَع



 

 

َّٕ َصَِذا َطِیْئ َن  ٔ ِٕ ََّل َتُلوفٔی بٔاِيبَِیٔت إ ُّ غَیَِر أَ َُُِّحٔ ا َيِكٔضی اِي ََ َّ َؾاِقٔضی  َٓأت آَز ٌَّ َعلَی بَ َّ َوَج  تََبُط اہللُ َعز

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ف احرث نب نیکسم، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ھا  ایبؿ رفامیت ںیہ مہ ولگ رصػ 

 

عی

جح رکےن یک تین ےس رفاہن وہ ےئگ ےھت ہک سج فتق اقمؾ رسػ آےئ وت ھجم 

وک )ااچکن( ضیح آان رشفع وہایگ۔ اس فاےطس سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس 

وہایگ  فیرفی الےئ وت ںیم اس فتق رف ریہ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک م وک ضیح آان رشفع

ےہ؟ اس رپ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی اکی ہلسلس ےہ ہک سج وک 

دخافدناعتیل ےن آدؾ ہیلع االسلؾ یک اڑویکں یک دقتری ںیم ھکل دای ےہ اس فہج ےس م فہ بس اکؾ ااجنؾ دف وج اکؾ 

 )ایسی احتل ںیم( اخہن ہبعک اک وطاػ ہن رکان۔ احبتل ارحاؾ دفرسے ولگ ااجنؾ دےتی ںیہ نکیل م

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ف احرث نب نیکسم، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی  :  رافی

ھا  

 

عی

 ریض اہلل 

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

  

 یسک صخش یک تین ےک وماقف جح رکےن ےس قلعتم دفرسے

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرسے یسک صخش یک تین ےک وماقف جح رکےن ےس قلعتم

     653    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہ َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، قیص بٔ َشًِ، كارم بٔ طہاب، ابوَوسی :  راوی

 ُٔ ٍَ أَِخبََرنٔی َقِیُص بِ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرَْا  ِٕ َقا ٔ ِشً َُ

َّی  َّٓٔيیُّ َػل ٔٔ َواي َُ ِٔ اِيَی َٔ ًُِت  وَسی أَِقَب َُ ٍَ أَبُو  ٍَ َقا َٔ ٔطَضإب َقا ٓٔیْذ َسُِٔعُت كَارَٔم بِ َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

ٍٕ َنإٔصََِل  ََ بٔإٔصََِل َِّی ًُِت َيب ٍَ ُق ًَِت َقا ـَ ُق ٍَ َنِی ِِ َقا ًُِت َنَع ٍَ أََحَحِحَت ُق َّٓٔيیِّ بٔاِيَبِلَحأئ َحِیُث َحخَّ َؾَكا ٍٔ اي



 

 

رَِو  َُ َؿا َواِي ـِ بٔاِيبَِیٔت َوبٔايؼَّ ٍَ َؾُل َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ًَِت َرأِٔسی َػل َرأَّة َؾَؿ َِ َِّ أََتِیُت ا ُ ًُِت ث ٌَّ َؾَؿَع ٔ ةٔ َوأَح

وَسی ُرَویَِسَک َبِعَف  َُ ٌْ یَا أَبَا  ٍَ َيطُ َرُج َر َؾَكا َُ َٕ فٔی خََٔلَؾةٔ عُ َّی کَا ََ َحً ٔ َّٓاَض بَِٔذي ًُِت أُِؾًٔی اي ُؾتَِیاَک  َؾَحَع

 ٔ َٓٔ ُُِؤ َٔیرُ اِي ا أَِحَسَث أَ ََ ََ ََّل َتِسرٔی  َّ َّٓا َؾإْٔ ِٔ ُن ََ َّٓاُض  وَسی یَا أَیَُّضا اي َُ ٍَ أَبُو  َٔ َبِعَسَک َقا ُُّٓش یَن فٔی اي

 ٔ ِٕ َْأُِخِِذ ب ٔ رُ إ َُ ٍَ عُ وا بٔطٔ َوَقا ُُّ ِِ َؾأَِت ًَِیهُ ّْ َع ٔ َٔٓٔیَن َقاز ُُِؤ َٔیَر اِي َّٕ أَ ٔ ئِٔس َؾإ ًَِيتَّ َٓاُظ َؾ َّطُ أَِؾتَِي ٔهَتأب اہللٔ َؾإْٔ

 ٔ اّ َُ رَُْا بٔايتَّ َُ ِ َِ يَ  َیأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔ َِ َؾإ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َّٓةٔ اي ِٕ َْأُِخِِذ بُٔش ٔ ٌَّ َوإ ِِ َیٔح

ًَّطُ  ٔح ََ ًََؼ اِيَضِسُی  َّی بَ  َحً

، سیق نب ملسم، اطرؼ نب اہشب، اوبومیس ریض اہلل ہنع رفام

 

ی ة
ػ

 

ےت ںیہ ںیم کلم نمی دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

ےس فاسپ آای وت )داھکی ہک( آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ احطبء ںیم افٹن الھٹبےئ وہےئ ےھت ہک سج ہگج 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفہضی جح ااجنؾ دای اھت۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک ایک 

؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک رطہقی ےس؟ ںیم م ےن جح اک ارادہ ایک ےہ

ےن رعض ایک ںیم ےن اس رطہقی ےس تین یک یھت ںیم ابق ل ایس رطح تین رکات وہں ہک سج رطہقی یک تین 

ملس ےن اراشد رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامیئ یھت۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

م وطاػ رکف افر وکہ افص افر رمفہ ےک درنایؿ یعس رکےن ےک دعب ارحاؾ وھکؽ دف۔ رہباحؽ ںیم ےن مکح ےک اطمقب 

اس رطہقی ےس لمع ایک افر رھپ اکی اخوتؿ ےک اپس اچنہپ اس ےن ریمے رسیک وجںیئ اکنؽ دںی رھپ ںیم رضحت رمع 

 ےس ولوگں وک وتفی ٰداتی راہ ہک اکی رفز اکی آدیم ےن اہک اے ریض اہلل ہنع ےک دفر الختف کت ایس رطہقی

اوبومیس م اس رطح وتفی ٰدانی رتک رک دف اس ےئل ہک م وک ملع ںیہن ہک اہمترے دعب ںیم رضحت اریم اوملنینم ےن 

ای وہ وت فہ جح ےک ابرے ںیم این مکح اجری رفامای ےہ۔ ہی نس رک ںیم ےن ولوگں ےس اہک ہک ںیم ےن سج وک وتفٰی التب

صخش اس رپ لمع ہن رکے اس ےئل ہک رضحت اریم اوملنینم وخد فیرفی الےن فاےل ںیہ۔ م اؿ یہ ےک مکح ےک 

اطمقب لمع رکان۔ رہباحؽ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اراشد رفامای ارگ مہ ولگ رقآؿ رکمی رپ لمع رکےت ںیہ وت 

اک مکح رفامات ےہ افر ارگ مہ ولگ تنس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ مہ وک )دفونں ینعی جح افر رمعہ وک( وپرا رکےن 

 رپ لمع ریپا وہےت ںیہ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقابین رکےن کت ارحاؾ ںیہن وھکال

، سیق نب ملسم، اطرؼ نب اہشب، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی
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 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش



 

 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرسے یسک صخش یک تین ےک وماقف جح رکےن ےس قلعتم

     654    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس، جعرف بٔ َحُسَحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ سع :  راوی

 َ َٓا أ َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ َجِعرَفٔ بِ ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ َٓا أَِخبََرَْا  ٍَ أََتِي بٔی َقا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔة اي ِٔ َححَّ َٓاُظ َع َٔ َعِبٔس اہللٔ َؾَشأَِي ٔٔ َجابَٔر بِ َُ ِٔ اِيَی َٔ  َّ ا َقٔس َّٕ َعًٔیًّ َٓا أَ َ ث َِ َؾَحسَّ ًَّ

ًَِت  ًَ ا أَصِ َُ ٔ ٍَ ئَعلٓٔیٕ ب َٓٔة َصِسّیا َقا ٔسی َُ ِٔ اِي َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ًُِت  بَٔضِسٕی َوَساَم َرُسو ٍَ ُق َقا

ٍُ اہللٔ  ٌَّ بٔطٔ َرُسو ا أََص َُ ٔ ٌُّ ب ٔ ِّی أُص ٔن َِّ إ ُض ًَّ ٌَّ اي ٍَ َؾََل َتٔح عَٔی اِيَضِسُی َقا ََ َِ َو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ ےک فادل ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ اجرب 

آہل فملس ےک جح ےک ابرے ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ افر مہ ےن اؿ ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای یلع ریض اہلل ہنع کلم نمی ےس اینپ رقابین ےک فاےطس اجونر )دھی( ےل رک 

آےئ ےھت۔ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دم ہنی رونرہ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع ریض اہلل 

ایک تین یک یھت؟ اوہنں ےن اہک ںیم ےن اس رطہقی ےس اہک ہک اے اہلل! ںیم یھب اس ہنع ےس درایتف ایک ہک م ےن 

یئش یک تین رکات وہں ہک سج یئش یک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تین رفامیئ ےہ افر ںیم اےنپ رمہاہ رقابین 

  ارحاؾ ںیہن وھکاتل۔اک اجونر یھب ےل رک آای وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم رھپ

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم :  رافی

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

  



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرسے یسک صخش یک تین ےک وماقف جح رکےن ےس قلعتم
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 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َٔ َّ َعلٔیٌّ  ٍَ َجابْٔر َقسٔ ٍَ َعَلاْئ َقا ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ ابِ َٓا ُطَعِیْب َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یَزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ ٔسَعایَتٔطٔ أَِخبََرنٔی ع

ٍَ َيُط ا َّی اہللُ عَ َؾَكا َّٓٔيیُّ َػل ٌَّ بٔطٔ اي ا أََص َُ ٔ ٍَ ب ًَِت یَا َعلٔیُّ َقا ًَ ا أَصِ َُ ٔ َِ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َِ ي ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ٍَ َوأَصَِسی َعلٔیٌّ َيُط َصِسّیا ا أََِْت َقا َُ ا َن َّ ا هُِث َُحَ َِ ٍَ َؾاصِٔس َوا  َقا

اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع کلم نمی ےس اےنپ  رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی،

اکؾ ےس رفاتغ ےک دعب فاسپ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ےن سک زیچ یک تین یک ےہ؟ وت 

 ہیلع فآہل فملس ےن اوہنں ےن رفامای سج یئش یک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تین رفامیئ۔ آپ یلص اہلل

رفامای رھپ م رقابین رکول افر م ایس رطہقی ےس احتل ارحاؾ ںیم روہ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ہی رفامےت ںیہ ہک 

 رضحت یلع ریض اہلل ہنع یھب رقابین اک اجونر رمہاہ ےل رک آےئ ےھت۔

 رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرسے یسک صخش یک تین ےک وماقف جح رکےن ےس قلعتم

     656    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َعین، ححاد، یوْص بٔ ابواسحام، ابواسحل، براء رضی اہلل  احُس بٔ َحُس بٔ جعرف، یحٌی بٔ :  راوی



 

 

 عٓہ

ٍَ َحسَّ  اْد َقا َٓا َححَّ َ ث ٍَ َحسَّ ٔعیٕن َقا ََ  ُٔ ثَىٔی َیِحٌَی بِ ٍَ َحسَّ ٔٔ َجِعرَفٕ َقا ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ُس بِ َُ َٓا یُوُُْص أَِخبََرنٔی أَِح َ ث

ِٔ اِيبََرأئ َقا ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ُٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َِ َعلَی بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َرُظ اي ََّ َع َعلٓٔیٕ حٔیَن أَ ََ ُِٓت  ٍَ ُن

ٍَ َعلٔیٌّ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َّ َعلٔیٌّ َعلَی اي ا َقٔس َُّ ًَ َعُط أََواقٔی َؾ ََ ٔٔ َؾأََػِبُت  َُ َة َقِس  اِيَی َُ َوَجِسُت َؾاكٔ

َحِت اِيبَیِ  ـَ ََ َن َِ َقِس أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ََ َؾإ ا َي ََ ِيُتطُ َؾَكاَيِت لٔی  ٍَ َؾَتَدلَّ وٕح َقا ـُ َٓ ٔ رَ َت ب

ٍَ َؾأََتیِ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٍٔ اي ًُِت بٔإٔصََِل ًَ ِّی أَصِ ٔن ًُِت إ ٍَ ُق ًُّوا َقا َّی اہللُ  ُت أَِػَحابَطُ َؾأََح َّٓٔيیَّ َػل اي

ِّی َقِس ُسِكُت اِيَضِسَی  ٍَ َؾإٔن ًَِت َقا ًَ ا أَصِ َُ ٔ ًُِت ب ًَ ِّی أَصِ ٔن ًُِت إ َِٓعَت ُق ـَ َػ ٍَ لٔی َنِی َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ُِْت  َع  َوََقَ

امےت ںیہ ںیم سج ادمح نب دمحم نب رفعج، ییحی نب نیعم، اجحج، ویسن نب اوبااحسؼ، اوب ااحسؼ ، رباء ریض اہلل ہنع رف

فتق رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک رمہاہ اھت سج فتق ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک 

کلم نمی اک اریم نیعتم رفامای ںیم ےن اؿ ےک اسھت دنچ افہیق یک آدمؿ یک۔ اس ےک دعب سج فتق رضحت یلع ریض 

ملس یک دختم ںیم فاسپ فیرفی الےئ وت رفامےت ںیہ ںیم ےن اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

رضحت افہمط ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک اوہنں ےن وپرے اکمؿ ںیم وخوبش رک ریھک ےہ سج فتق ںیم ےن اؿ ےس 

اہک ہک م ےن طلغ ابت یک ےہ وت اوہنں ےن وجاب دای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ احصہب 

 ارحاؾ وھکےنل اک مکح رفامای ےہ وت آپ وک ایک وہایگ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن وت ایس رطح یک تین یک رکاؾ وک

ےہ وج تین رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یک ےہ۔ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفامای رھپ ںیم 

احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم 

درایتف رفامای م ےن سک رطح ےس تین یک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک سج رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن تین رفامیئ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت دہی ینعی رقابین اک اجونر اسھت ےل رک آای وہں افر 

 
ِ

 

 اؿ یک تین یک ےہ۔ںیم ےن ق

 ادمح نب دمحم نب رفعج، ییحی نب نیعم، اجحج، ویسن نب اوبااحسؼ، اوباقحس، رباء ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

  ےہ؟ارگ رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ایل وہ وت فہ اسھت ںیم جح رک  اتک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ایل وہ وت فہ اسھت ںیم جح رک  اتک ےہ؟

     657    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ْاؾع رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں جص ساٍ ححاد بٔ یوسـ حرضت عبساہلل بٔ زبیر :  راوی

ٍَ اِيَححَّاُد بٔابِ أَِخ  َ َّ َْز َر أََراَز اِيَحخَّ َعا َُ َٔ عُ َّٕ ابِ َ ِٔ َْاؾٕٔع أ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٌَ بََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔ َؾكٔی ٔٔ ايزُّبَیِر

 ٍٔ ِِ فٔی َرُسو َٕ َلهُ ٍَ َيَكِس کَا وَک َقا ِٕ َيُؼسُّ ٍْ َوأََْا أََخاُف أَ ِِ قَٔتا ُض َٓ ْٔ بَِي ٔ َُّط کَائ َُٓع  َيُط إْٔ َْٓة إّٔذا أَِػ اہللٔ أُِسَوْة َحَش

َِّ رَخَ  ُ َرّة ث ُِ ِّی َقِس أَِوَجِبُت عُ ِِ أَن ِّی أُِطضُٔسُن ٔن َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََٓع َرُسو ا َػ َُ ٔ َن َٕ بَٔواصٔر َّی إَٔذا کَا َد َحً

ٔ إَّٔلَّ  َرة ُِ ُٕ اِيَحخِّ َواِيُع ِ ا َطأ ََ  ٍَ رَتٔی َوأَصَِسی َصِسّیا اِيبَِیَسأئ َقا ُِ َع عُ ََ ا  ِّی َقِس أَِوَجِبُت َححًّ ِِ أَن  َواحْٔس أُِطضُٔسُن

 َُ َؿا َواِي هََّة َؾَلاَف بٔاِيبَِیٔت َوبٔايؼَّ ََ  َّ َّی َقٔس ا َجُٔیّعا َحً َُ ٔ ٌُّ بٔض ٔ ًََل یُض َِّ اَِْل ُ ِِ یَزِٔز اِطتََراُظ بُٔكَسیِٕس ث ٔ َوَي رَِوة

ِِ یَ  ََ َوَي ٔ َََّٓحَ َعلَی َذي ََِّّٓحٔ َؾ ُّ اي َٕ یَِو َّی کَا ِٓطُ َحً َٔ  َّ ِٔ َطِیٕئ َُحُ َٔ  ٌَّ ِِ َیٔح ِ َوَي ِِ ُيَكِصِّ ِِ یَِحًِٔل َوَي ََِّٓحِ َوَي

ٌَ َر  ََ َؾَع ٔ َر َنَِذي َُ ُٔ عُ ٍَ ابِ ٍٔ َوَقا ٔ بَٔلَواؾٔطٔ اِْلَوَّ َرة ُِ ِٕ َقِس َقَضی كََواَف اِيَحخِّ َواِيُع أَی أَ ًََل ََفَ ٍُ اہللٔ َوَح  ُسو

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ہبیتق، ثیل، انعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج اسؽ اجحج نب ویفس رضحت دبعاہلل نب زریب ےس اڑایئ رکےن ےک 

فاےطس اچنہپ وت اس اسؽ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےن جح رکےن اک ارادہ رفامای اھت۔ اؿ وک التبای ایگ ہک فاہں وت 

 رشفع وہےن فایل ےہ افر ھجم وک دخہش ےہ ہک فہ ولگ آپ وک عنم ہن رک دںی فہ ولگ ےنہک ےگل ہک رضحت اڑایئ

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دیلقت رکان زایدہ رتہب ےہ اس فہج ےس ںیم فیہ اکؾ رکفں اگ وج ہک آپ یلص اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک ا عاع رکفں اگ( افر ںیم م وک ہیلع فآہل فملس رکےت ےھت )ینعی ںیم وت وپری رطح ےس آپ یلص

وگاہ رقمر رکات وہں ہک ںیم ےن اےنپ ذہم رمعہ رکان الزؾ ایک ےہ افر رھپ فہ فاہں ےس لکن ےئگ افر اقمؾ دیباء چنہپ ےئگ 



 

 

ےنپ ذہم الزؾ رکیل ںیہ افر وت رفامای جح افر رمعہ دفونں اکی یہ ںیہ ںیم م وک وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن وت دفونں زیچںی ا

ںیم ےن اسھت یہ اسھت اکی رقابین اک اجونر )اےنپ ذہم الزؾ رک ایل ےہ( بختنم رک ایل ےہ افر اسھت ےل رک رفاہن وہ 

ےئگ۔ وج ہک اوہنں ےن اقمؾ دقدی ےس رخدیا رھپ دفونں ےک فاےطس کیبل ےتہک وہےئ ہکم رکمہم چنہپ ےئگ رھپ اخہن ہبعک 

 افر رمفہ ےک درنایؿ یعس رفامیئ۔ اس ےس زایدہ ںیہن ایک ہن وت آپ ےن رقابین رفامیئ افر ہن یہ اک وطاػ ایک افر افص

ابؽ ڈنمفاےئ۔ ہن ابؽ رتکفاےئ افر ہن ارحاؾ وھکال اہیں کت ہک رقابین ےک دؿ ےلہپ رقابین یک افر رس ےک ابؽ 

ر رمعہ دفونں اک وطاػ ادا وہایگ۔ اس ےک ڈنمفاےئ )ینعی قلح رکاای( افر ایخؽ اظرہ رفامای ہک وطاػ افؽ ےس جح اف

 دعب رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطہقی ےس لمع رفامای اھت۔

 ہبیتق، ثیل، انعف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج اسؽ اجحج نب ویفس رضحت دبعاہلل نب زریب :  رافی

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

  

 تیفیک ہیبلت ےس قلعتم ااحدثی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیفیک ہیبلت ےس قلعتم ااحدثی

     658    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہعیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر :  راوی

َّٕ َس  ٔ ٍَ إ ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ا أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ ُّ ٔ اي

 َّ ٍُ َيب ٌُّ َيُكو ٔ َِ یُض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َّٕ أَبَاُظ َقا ََ ََّل أَِخبََرنٔی أَ َِّی ََ َيب َِّی َِّ َيب ُض ًَّ ََ اي ِی

َر کَا َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ٔ ََ َوإ ََ َي ی ََ ََّل رَشٔ ًِ ُُ ََ َواِي َة َي َُ ِع ِّٓ َس َواي ُِ َّٕ اِيَح ٔ ََ إ َِّی ََ َيب ََ َي ی َٕ رَشٔ ٍُ کَا َٕ َيُكو

 ًَ َِ َیرَِنُع بِٔٔذی اِيُح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ ّة ع َُ ٔ َّٓاَقُة َقائ َِّ إَٔذا اِسَتَوِت بٔطٔ اي ُ ِیَؿةٔ َرِنَعَتیِٔن ث

أت  َُ ٔ ٌَّ بَٔضُؤََّلٔئ اِيکًَ ِیَؿةٔ أََص ًَ ِشحٔٔس ذٔی اِيُح ََ 



 

 

یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص 

وک اس رطہقی ےس ہیبلت ےتہک وہےئ انس ینعی اے دخافدن دقفس ںیم احرض وہں اے اہلل ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس 

احرض وہں اے اہلل ںیم احرض وہں۔ امتؾ مسق یک یرعفی افر امتؾ مسق یک ںیتمعن ریتے یہ فاےطس ںیہ افر 

ےت ںیہ روسؽ رکمی اشنہشتیہ یھب ریتی یہ اقمئ ےہ ریتا وکیئ رشکی ںیہن افر رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفام

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم دف رتعک ادا رفامےن ےک دعب اےنپ افٹن وک ڑھکا رکےت افر ذفہفیلحل یک دجسم 

 ےک زندکی یہ ذموکرہ ابال املکت رفامےت۔

 یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، انب رمعریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیفیک ہیبلت ےس قلعتم ااحدثی

     659    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 س، ابوبْک، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہاحُس بٔ عبساہلل بٔ ايحهِ، َحُس بٔ جعرف، طعبہ، زی :  راوی

َٓا ُطِعَبُة قَ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُ ٍَ َسُِٔعُت َزیِّسا أَِخبََرَْا أَِح ا

ا َسَُٔعا َْاؾّٔع  َُ َُّض ٔٔ َزیِٕس أَْ ٔس بِ َُّ َح َُ ًَِیطٔ َوأَبَا بَِْکٕ ابِىَِی  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُث َع ا یَُحسِّ

ِع  ِّٓ َس َواي ُِ َّٕ اِيَح ٔ ََ إ َِّی ََ َيب ََ َي ی ََ ََّل رَشٔ َِّی ََ َيب َِّی َِّ َيب ُض ًَّ ََ اي َِّی ٍُ َيب َٕ َيُكو َُّط کَا َِ أَْ ًَّ ََ ََّل َوَس ًِ ُُ ََ َواِي َة َي َُ

 ََ ََ َي ی  رَشٔ

دبعاہلل نب امکحل، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدی، اوبرکب، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک ادمح نب 

 ومضمؿ اسہقب رفاتی ےک اسیج ےہ۔



 

 

 ادمح نب دبعاہلل نب امکحل، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدی، اوبرکب، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیفیک ہیبلت ےس قلعتم ااحدثی
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 قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقتَيِ  ٍٔ اہللٔ َػل ًِبَٔیُة َرُسو ٍَ َت َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ َسٔعیٕس َع َبُة بِ

ََ َوا َة َي َُ ِع ِّٓ َس َواي ُِ َّٕ اِيَح ٔ ََ إ َِّی ََ َيب ََ َي ی ََ ََّل رَشٔ َِّی ََ َيب َِّی َِّ َيب ُض ًَّ ََ اي َِّی َِ َيب ًَّ ًَِیطٔ َوَس ََ َع ًِ ُُ ََ  ِي ََ َي ی  ََّل رَشٔ

ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 

 رطہقی ےس کیبل ڑپےتھ ےھت آرخ کت۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیفیک ہیبلت ےس قلعتم ااحدثی

     661    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، ابوبَش، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ َعبِ أَ  ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ٍَ أََِْبأََْا أَبُو بَِٔشٕ َع ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی رَ ِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َُ ٔٔ عُ ٔس اہللٔ بِ

 َِّ ُض ًَّ ََ اي َِّی َِ َيب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ًِبَٔیُة َرُسو ٍَ کَاَِْت َت ِٔ أَبٔیطٔ َقا ََ  َع ََ َي ی ََ ََّل رَشٔ َِّی ََ َيب َِّی َيب

ََ َوَس  َِّی ََ َيب َِّی َر َيب َُ ُٔ عُ ََ َوَزاَز ؾٔیطٔ ابِ ََ َي ی ََ ََّل رَشٔ ًِ ُُ ََ َواِي َة َي َُ ِع ِّٓ َس َواي ُِ َّٕ اِيَح ٔ ََ إ َِّی ََ َواِيَدیِرُ فٔی َيب ِعَسیِ

 ٌُ َُ ََ َواِيَع ََ َوايرَّغَِباُئ إَٔيِی  یََسیِ

، اوبرشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل وقعیب نب اربامیہ، میشہ

ہیلع فآہل فملس اک ہیبلت اس رطہقی ےس اھت نکیل رضحت رمع ریض اہلل ہنع اس ںیم اؿ اافلظ اک ااضہف رفامےت ینعی ںیم 

ی ںیم ےہ افر امتؾ یک امتؾ الھبیئ ریتے احرض وہں۔ اے اہلل ںیم احرض وہں۔ ریمی کین یتخب ریتی رفامربندار

 یہ اہھت ںیم ےہ رتبغ یھب ریتی یہ رطػ ےس ےہ افر لمع یھب ریتے یہ فاےطس ےہ۔

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، اوبرشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیفیک ہیبلت ےس قلعتم ااحدثی

     662    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عبسة، حُاز بٔ زیس، ابإ بٔ تػًب، ابواسحل، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، عبساہلل بٔ  :  راوی

 َشعوز رضی اہلل عٓہ

ِٔ َعبِ أَِخ  ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٔٔ َتِػًَٔب َع َٕ بِ ِٔ أَبَا ُٔ َزیِٕس َع ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبَسَة َقا ُس بِ َُ ٔٔ بََرَْا أَِح َُ ٔس ايرَِّح

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ًِبَٔیٔة اي ِٔ َت َٔ  َٕ ٍَ کَا ِشُعوزٕ َقا ََ  ٔٔ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیزٔیَس َع ََ بِ َِّی َِّ َيب ُض ًَّ ََ اي َِّی َِ َيب

 ََ َة َي َُ ِع ِّٓ َس َواي ُِ َّٕ اِيَح ٔ ََ إ َِّی ََ َيب ََ َي ی ََ ََّل رَشٔ َِّی  َيب



 

 

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اابؿ نب بلغت، اوب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع 

 ملس اس رطہقی ےس ڑپےتھ ےھترفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ادمح نب دبعة، امحد نب زدی، اابؿ نب بلغت، اوباقحس، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ہیبلت ےس قلعتم ااحدثیتیفیک

     663    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قتيبہ، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، عبسايعزیز بٔ ابوسًُہ، عبساہلل بٔ ؾـٌ، اْعد، ابوہریرہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ُٔ َعِبٔس ايرَّحِ  ِیُس بِ َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ ٌٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ـِ ٔٔ اِيَؿ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َة َع َُ ًَ ٔٔ أَبٔی َس ٔ بِ ِٔ َعِبٔس اِيَعزٔیز ٔٔ َع َُ

ََ إٔيَ  َِّی َِ َيب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ًِبَٔیٔة اي ِٔ َت َٔ  َٕ ٍَ کَا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٍَ أَبُو َعِبس َع َط اِيَحلِّ َقا

ٔٔ ََّل أَ  َُ َة ايرَِّح یَّ ََ ُ ُٔ أ ٌُ بِ ٔعی َُ ٔ َرَواُظ إِٔس ٌٔ إَّٔلَّ َعِبَس اِيَعزٔیز ـِ ٔٔ اِيَؿ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ََٓس َصَِذا َع ُِ أََحّسا أَِس ًَ ِٓطُ ِع َع

رَِسَّل  َُ 

ہبیتق، دیمح نب دبعارلنمح، دبعازعلسی نب اوبہملس، دبعاہلل نب لضف، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطہقی ےس ہیبلت ےتہک ےھت اامؾ اسنیئ رفامےت ںیہ ہک ھجم وک اس ابت اک لمع روسؽ رکمی 

ںیہن ےہ ہک دبعازعلسی ےک العفہ یھب یسک دفرسے رافی ےن رضحت دبعاہلل نب لضف ےس لصتم دنس ےک اسھت 

 اتی رفامای ےہ۔رفاتی لقن یک وہ۔ اامسلیع نب اہیم ےن اس وک اؿ ےس یہ رمالس لقن افر رف



 

 

 ہبیتق، دیمح نب دبعارلنمح، دبعازعلسی نب اوبہملس، دبعاہلل نب لضف، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ہیبلت ےک فتق آفاز دنلب رکان

 ااحدثی اقیموتں ےس قلعتم :   ابب

 ہیبلت ےک فتق آفاز دنلب رکان

     664    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، سؿیإ، عبساہلل بٔ ابوبْک، عبسايًَُ بٔ ابوبْک، خَلز بٔ سائب :  راوی

ِٔ عَ  ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ َع َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ِبسٔ اہللٔ بِ

 ٍَ ٌُ َؾَكا ٍَ َجائَىٔی ٔجبِرٔی َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ َع ائٔٔب َع ٔٔ ايشَّ ٔ بِ ز ُس  َخَلَّ َُّ َح َُ لٔی یَا 

ِٕ َیرَِؾُعوا أَِػ  ََ أَ رِ أَِػَحابَ ًِبَٔیةٔ َُ ِِ بٔايتَّ  َواَتُض

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، دبعاکلمل نب اوبرکب، الخد نب اسبئ اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی رفز رضحت ربجالیئ ا نی ہیلع االسلؾ ریمے 

اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احصہب رکاؾ وک مکح رفام دںی  اپس فیرفی الےئ افر رفامای

 ہک فہ رضحات )ہیبلت( کیبل افیچن آفاز ےس ڑپاھ رکںی۔

 اقحس نب اربامیہ، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، دبعاکلمل نب اوبرکب، الخد نب اسبئ :  رافی

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

  

 فتق ہیبلت



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فتق ہیبلت

     665    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، عبسايشَلّ، خؼیـ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ َفَاےت :  راوی

ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا قُ  َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ ـٕ َع ِٔ ُخَؼِی ََلّٔ َع َٓا َعِبُس ايشَّ َ ث ٍَ َحسَّ  تَِيَبُة َقا

 ٔ ََلة ٔ ايؼَّ ٌَّ فٔی زُبُر َِ أََص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ی ف، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفام
ص

 

ذ
ےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ہبیتق، دبعاالسلؾ، 

 فآہل فملس ےن امنز ادا رکےن ےک دعب ہیبلت ڑپاھ۔

ی ف، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت :  رافی
ص

 

ذ
 ہبیتق، دبعاالسلؾ، 

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

  

 وتں ےس قلعتم ااحدثیاقیم :   ابب

 فتق ہیبلت

     666    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، نرض، اطعث، حشٔ، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ عَ  ِٔ اِيَحَش َٓا أَِطَعُث َع َ ث ٍَ َحسَّ َّٓرِضُ َقا َِ أََِْبأََْا اي ُٔ إٔبَِراصٔی َّی أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ إََْٔص أَ

ٌَّ بٔاِيَحخِّ َوا ٌَ اِيبَِیَسأئ َوأََص َِّ َرنَٔب َوَػٔعَس َجَب ُ ِضَر بٔاِيبَِیَسأئ ث َّی ايوُّ َِ َػل ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔ حٔیَن اہللُ َع َرة ُِ ِيُع

ِضرَ  َّی ايوُّ  َػل



 

 

ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، اثعش، نسح، اسن ریض اہلل ہنع رفامےت 

ےن اقمؾ دیباء رپ امنز رہظ ادا رفامیئ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رہظ ےس  فملس دیباء یک اہپ ڑ رپ ڑچےنھ ےک دعب جح افر رمعہ ےک فاےطس ہیبلت ڑپاھ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز

 افرغ وہ ےئگ ےھت۔

 اقحس نب اربامیہ، رضن، اثعش، نسح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فتق ہیبلت

     667    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، جعرف بٔ َحُس اپٓے وايس سے اور وہ جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ  َٔ ٍَ َسُِٔعُت َجِعرَفَ بِ ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أَِخبََرنٔی ابِ ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َقا ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ُث أَِخبََرنٔی ع ٕس یَُحسِّ َُّ َح

َّی َوصُ عَ  ًَِیَؿةٔ َػل ا أَتَی َذا اِيُح َُّ ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٕ فٔی َححَّةٔ اي ِٔ َجابٔر َّی أَتَی ِٔ أَبٔیطٔ َع َْٔت َحً َو َػا

 اِيبَِیَساَئ 

 اہلل ہیلع رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، رفعج نب دمحم اےنپ فادل ےس افر فہ اجرب ریض اہلل ہنع ےس جح وبنی یلص

فآہل فملس ےک ابرے ںیم رفاتی ایبؿ رکےت وہےئ رفامےت ںیہ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس اقمؾ ذفاہفیلحل ےچنہپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفامیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش 

فملس سج فتق اقمؾ دیباء چنہپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 کیبل انہک رشفع ایک۔



 

 

 رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، رفعج نب دمحم اےنپ فادل ےس افر فہ اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فتق ہیبلت

     668    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حاتِ بٔ اسُاعیٌ، َوسٰی بٔ عكبہ، سايِ، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

و َُ  ِٔ ٌَ َع اعٔی َُ ٔٔ إِٔس ِٔ بِ ٔ ِٔ َحات ٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع ِِ صَِٔذظ ٍُ بَِیَساُؤُن َُّط َسَُٔع أَبَاُظ َيُكو ِٕ أَْ ٔ ِٔ َساي ٔٔ عُِكَبَة َع َسی بِ

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٌَّ َرُسو ا أََص ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َٕ ؾٔیَضا َعلَی َرُسو َِ إَّٔلَّ  ائًَّی َتهِِٔذبُو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ِشحٔٔس ذٔی ايِ  ََ  ِٔ ِیَؿةٔ َٔ ًَ  ُح

ہبیتق، احم نب اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رفامای 

م ولوگں اک یہی )اقمؾ( دیباء ےہ ہک سج ےک ابرے ںیم م ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ 

 فآہل فملس یک اجبن طلغ ابت وسنمب رکےت ےھت( آپ یلص اہلل ہیلع وھجٹ ابدنےتھ ےھت )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن اقمؾ ذفاہفیلحل ےس ہیبلت ڑپےنھ اک آاغز رفامای اھت۔

 ہبیتق، احم نب اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فتق ہیبلت



 

 

     669    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبَرَظُ  أَِخبََرنٔی عٔیَسی َِ بِ ٔ َّٕ َساي ٔٔ ٔطَضإب أَ ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ َِ َع ُٔ إٔبَِراصٔی  بِ

ًََتُط بِٔٔذی  ٔ َِ َیرَِنُب َراح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرأَیُِت َرُسو َر َقا َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ٌُّ اِيحُ أَ ٔ َِّ یُض ُ ِیَؿٔة ث ًَ

ّة  َُ ٔ  حٔیَن َتِشَتؤی بٔطٔ َقائ

یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن 

 افینٹن رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل اکی

 وسار وہےن ےک دعب سج فتق فہ افینٹن دیسیھ ڑھکی وہاجیت وت کیبل ڑپےتھ۔

 یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فتق ہیبلت

     670    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، ػايح بٔ نیشإ، َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ، اسحل،  :  راوی

 عٓہ ابٔ یوسـ، ابٔ جریخ، ػايح بٔ نیشإ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل

 ُٔ ٍَ أَِخبََرنٔی َػائُح بِ ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َقا ُٔ یَزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ َٕ ح و  أَِخبََرَْا ع َنِیَشا

ِٔ ا ـَ َع َٔ یُوُس َٓا إِٔسَحُل َيِعىٔی ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َػائٔح أَِخبََرنٔی  ٔٔ ُجَریِٕخ َع بِ

 ٌَّ َِ أََص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َٕ یُِدبٔرُ أَ َّطُ کَا َر أَْ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔٔ َنِیَشا  حٔیَن اِسَتَوِت بٔطٔ بِ



 

 

ًَُتطُ  ٔ  َراح

امیہ، ااحسؼ ، انب ویفس، انب رججی، رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، اصحل نب اسیکؿ، دمحم نب اامسلیع نب ارب

اصحل نب اسیکؿ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ دفراؿ جح رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 

 فتق ہیبلت ڑپےتھ ینعی کیبل ےتہک ہک سج فتق افینٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک دیسیھ ڑھکی وہیت۔

سیدی، بیعش، انب رججی، اصحل نب اسیکؿ، دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اقحس، انب ویفس، انب رمعاؿ نب  :  رافی

 رججی، اصحل نب اسیکؿ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ہیبلتفتق

     671    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ايعَلء، ابٔ ازریص، عبیساہلل و ابٔ جریخ و ابٔ اسحل و َايَ بٔ اْص، َكبری، عبیس  :  راوی

 بٔ جریخ

ِٔ عُبَِیسٔ  ُٔ إِٔزرٔیَص َع ٍَ أََِْبأََْا ابِ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ  أَِخبََرَْا  َٔ بِ ٔ اي ََ ٔٔ إِٔسَحَل َو ٔٔ ُجَریِٕخ َوابِ اہللٔ َوابِ

 َ ْ ََ ٔ ٌُّ إَٔذا اِسَتَوِت ب ٔ ََ تُض َر َرأَیُِت َُ ٔٔ عُ ًُِت َّٔلبِ ٍَ ُق ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ عُبَِیٔس بِ ِكبُرٔیِّ َع َُ ِٔ اِي َّٕ إََْٔص َع ٔ ٍَ إ ََ َقا اَقُت

َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٌُّ إَٔذا اِسَتَوِت بٔطٔ َْاَقُتُط َواَِْبَعَثِت َرُسو ٔ  َٕ یُض

دمحم نب االعلء، انب ادرسی، دیبع اہلل ف انب رججی ف انب ااحسؼ ف امکل نب اسن، ربقمی، دیبع نب رججی رفامےت ںیہ ہک 

یک  ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک آپ اس فتق افر اس تیفیک ںیم ہیبلت ڑپےتھ ہک سج فتق آپ

افینٹن آپ وک ےل رک ڑھکی وہیت۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس فتق ہیبلت 



 

 

 ڑپےتھ ہک سج فتق افینٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک ڑھکی وہیت افر رفاہن وہیت۔

  ف امکل نب اسن، ربقمی، دیبع نب رججیدمحم نب االعلء، انب ادرسی، دیبعاہلل ف انب رججی ف انب اقحس :  رافی

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

  

 سج اخوتؿ وک افنس اجری وہ فہ سک رطہقی ےس کیبل ڑپےھ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےھ؟سج اخوتؿ وک افنس اجری وہ فہ سک رطہقی ےس کیبل ڑپ

     672    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ حهِ، طعیب، يیث، ابٔ ہاز، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر بٔ  :  راوی

 عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ِٔ ُطَعِیٕب  ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ َجِعرَفٔ بِ ٔ َع ٔٔ اِيَضاز ِٔ ابِ ًَِّیُث َع أََِْبأََْا اي

َِ تِٔشَع  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو ٍَ أََقا ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ٔ بِ ِٔ َجابٔر ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع َُّ َح ِِ َیُحخَّ َُ  ٔسٓٔیَن َي

ِِ یَ  ًَ َّٓأض بٔاِيَحخِّ َؾ َٕ فٔی اي َِّ أَذَّ ُ ُجوا ث َّٓاُض ئَیَِخُ َّ َؾَتَساَرَک اي ِتَٔی َرانّٔبا أَِو َرأجَّل إَّٔلَّ َقٔس ِٕ َیأ ِبَل أََحْس َيِكٔسُر أَ

ٔلَی َرُس  ًَِت إ َٔ أَبٔی بَِْکٕ َؾأَِرَس َس بِ َُّ َح َُ ِیٕص  َُ ُِٓت عُ ٔ اُئ ب َُ ِیَؿٔة َؾَوَيَسِت أَِس ًَ َّی َجاَئ َذا اِيُح َعُط َحً ٍٔ اہللٔ ََ و

َّی اہللُ  ِدَتَِصْ َػل َُ ًَِت  ِّی َؾَؿَع َِّ أَصٔل ُ ی بَٔثِوٕب ث ٍَ اغَِتٔشلٔی َواِسَتِثرٔفٔ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

دمحم نب دبعاہلل نب مکح، بیعش، ثیل، انب اہد، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت 

ےن ون اسؽ کت جح ںیہن رفامای رھپ دوسںی اسؽ االعؿ ایک ایگ ہک ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اسؽ جح ادا رفامںیئ ےگ۔ اس فہج ےس سج آدیم ںیم یھب وسار وہےن ای 

 ےک ادیؽ ےنلچ یک اطتق یھت فہ صخش الزیم وطر رپ احرض وہا افر ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اجےن

فاےطس اکی دفرسے ےس آےگ ڑبےنھ یک وکشش ںیم وغشمؽ وہےئگ سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

فملس اقمؾ ذفاہفیلحل چنہپ ےئگ وت اامسء تنب سیمع ےک دمحم نب ایب رکب یک فالدت ابمرہک وہیئ افر روسؽ رکمی یلص اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ولگ لسغ رکف افر ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم رعض رکاای ایگ وت آپ 

اکی ڑپکا رھک رک کیبل کیبل وہک اس ےک دعب اوہنں ےن ایس رطہقی ےس لمع رفامای )زری رظن دحثی وطلی دحثی اک 

 الخہص ےہ(۔

اہلل ریض اہلل دمحم نب دبعاہلل نب مکح، بیعش، ثیل، انب اہد، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبع :  رافی

 ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سج اخوتؿ وک افنس اجری وہ فہ سک رطہقی ےس کیبل ڑپےھ؟
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 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، ابٔ جعرف، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اہلل عٓہ :  ویرا

ٕس  َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ٌُ َوصَُو ابِ ٔعی َُ ٍَ أََِْبأََْا إِٔس ٕ َقا ُٔ حُِحر ِٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع َع

 ِٓ ٕ َرضَٔی اہللُ َع َّی َجابٔر ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ًَِت إ َٔ أَبٔی بَِْکٕ َؾأَِرَس َس بِ َُّ َح َُ ِیٕص  َُ ُِٓت عُ ٔ اُئ ب َُ ٍَ َنَؿَشِت أَِس ُط َقا

 ٌَّ ٔ ٌَ َوَتِشَتِثرٔفَ بَٔثِوبَٔضا َوتُض ِٕ َتِػَتٔش َرَصا أَ ََ
َ ٌُ َؾأ ـَ َتِؿَع َِ َتِشأَيُطُ َنِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

 رفعج، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اامسء تنب یلع نب رجح، اامسلیع، انب

سیمع ےن رضحت دمحم نب ایب رکب وک منج دای وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکاای ایگ ہک ایک ایک 

  افر ہیبلت ڑپےنھ اک مکح رفامای۔اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک لسغ رک ےک ڑپکے ابدنےنھ

 یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

ڑپاھ افر اس وک ضیح اک ہلسلس رشفع وہاجےئ سج یک  ارگ یسک اخوتؿ ےن رمعہ ادا رکےن ےک فاےطس ہیبلت

 فہج ےس جح وفت وہےن اک ادنہشی وہ اجےئ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےئ؟ارگ یسک اخوتؿ ےن رمعہ ادا رکےن ےک فاےطس ہیبلت ڑپاھ افر اس وک ضیح اک ہلسلس رشفع وہاجےئ سج یک فہج ےس جح وفت وہےن اک ادنہشی وہ اج
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 قتيبہ، يیث، ابوزبیر، جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ َٓا  ًِ ٍَ أَِقَب ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ٔ بِ ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َع َرُسوأَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ََ ًِّیَن  ٔ ٍٔ ض

َّٓا بٔ  َّی إَٔذا ُن ٕ َحً َرة ُِ ّة بُٔع ًَّ ٔ ض َُ ًَِت َعائَٔظُة  ٕ َوأَِقَب ز رِفَ َُ َِ بَٔحٓخٕ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّی اہللٔ َػل َنِت َحً َف َْعَ َْسٔ

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل َرَْا َرُسو ََ
َ ٔ َؾأ رَِوة َُ َؿا َواِي َٓا بٔاِلَهِعَبٔة َوبٔايؼَّ َٓا كُِؿ َِ ِٔ إَٔذا َقٔس ََ َّٓا  َٔ  ٌَّ ِٕ َیٔح َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ی َٓا بٔايلِّ ِ َِّٓشاَئ َوَتَليَّب َٓا اي ُط َؾَواَقِع ًُّ ُ ٌُّ ک ٍَ اِئح اَذا َقا ََ  ٌُّ ٔ َٓا ح ًِ ٍَ َؾُك َعُط َصِسْی َقا ََ  ِٔ ِِ َیهُ َٓا َي ٔب َوَيبِٔش

َؾَة إَّٔلَّ أَِربَُع َيَیا َٓا َوبَیَِن َْعَ َٓ َٓا َوَيِیَص بَِي َّی اہللُ ثَٔیابَ ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو َِّ َزَخ ُ َّرِؤیَةٔ ث َّ ايت َٓا یَِو ًِ ًَ َِّ أَصِ ُ ٍٕ ث

 ٌَّ ُت َوَقِس َح ـِ ٔ ِّی َقِس ح ِنٔی أَن َٔ َؾَكاَيِت َطأ ُ ا َطأِْ ََ  ٍَ َِ َعلَی َعائَٔظَة َؾَوَجَسَصا َتِبکٔی َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِِ  َع َّٓاُض َوَي اي

ـِ بٔايِ  ُ ِِ أَك ٌِ َوَي ٔ َّ أُِحً َٓأت آَز ْر َنتََبُط اہللُ َعلَی بَ َِ َّٕ صََِذا أَ ٔ ٍَ إ َٕ َؾَكا ٔلَی اِيَحخِّ اِْل َٕ إ َّٓاُض یَِِذَصبُو بَِیٔت َواي

َّی إَٔذا كَُضرَِت كَاَؾِت بٔاِلَهِعَبةٔ َوبٔايؼَّ  ـَ َحً ٔ َواق َُ ًَِت َوَوَقَؿِت اِي ِّی بٔاِيَحخِّ َؾَؿَع َِّ أَصٔل ُ رِ َؾاغَِتٔشلٔی ث َُ ٔ َؿا َواِي َوة

ِّی ِّی أَٔجُس فٔی َنِؿٔسی أَن ٔن ٍَ اہللٔ إ َٔ َجُٔیّعا َؾَكاَيِت یَا َرُسو ٔ َرت ُِ َٔ َوعُ ٔ ت ِٔ َححَّ َٔ ًِٔت  ًَ ٍَ َقِس َح َِّ َقا ُ ـِ  ث ُ ِِ أَك َي

 ََ ٔ ِٔ َوَذي ِٓٔعی َّ ِٔ ايت َٔ ٔٔ َؾأَِعُٔرَِصا  َُ ٍَ َؾاذَِصِب بَٔضا یَا َعِبَس ايرَِّح َّی َحَحِحُت َقا َة اِيَحِؼَبةٔ  بٔاِيبَِیٔت َحً ًَ  َيِی

ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ مہ ولگ رضحت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رمہاہ رصػ رفہضی جح ادا رکےن ےک فاےطس ہیبلت ڑپےتھ وہےئ احرض وہےئ۔ اس فتق رضحت اعہشئ دصہقی ریض 

 ڑپہ ی وہیئ چنہپ ریہ ںیھت سج فتق مہ ولگ اقمؾ رسػ آےئگ وت اؿ وک ضیح اہلل اہنع رمعہ رکےن ےک فاےطس ہیبلت



 

 

اک ہلسلس رشفع وہایگ۔ ہچنیم  سج فتق مہ ولگ ہکم رکمہم چنہپ ےئگ وت مہ ےن اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر وکہ افص افر 

وج صخش اےنپ رمہاہ رقابین اک رمفہ ےک درنایؿ یعس یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک مکح رفامای 

اجونر ںیہن الای وت فہ صخش ارحاؾ وھکؽ دے۔ اس رپ مہ ےن درایتف ایک ہک امہرے فاےطس وکؿ وکؿ ےس اکؾ الحؽ 

ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی زیچ الحؽ افر اجزئ وہ اجےئ یگ اس ےک دعب مہ ولوگں ےن 

یھب یک افر وخوبش اک یھب اامعتسؽ ایک افر ڑپکے یھب دبتلی ےئک ہکبج رعافت ےک رفز کت  اینپ ویبویں ےس مہ رتسبی

رصػ اچر رات ابیق ریہ ںیھت۔ اس ےک دعب مہ ولوگں ےن آوھٹںی اترخی وک ارحاؾ ابدنھ ایل۔ سج فتق رضحت 

ھا  ےک اپس فیرفی ےل 

 

عی

ےئگ وت اس فتق فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رف ریہ ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م وک ایک وہایگ ےہ؟ اوہنں ےن رفامای ھجم وک ضیح آان رشفع وہایگ 

ےہ افر ولوگں ےن وت ارحاؾ یھب وھکؽ ڈاال ےہ افر ںیم ہن وت احہن ہبعک اک وطاػ رک یکس وہں افر ہن یہ ںیم ےن ارحاؾ 

فتق ولگ جح رکےن ےک فاےطس چنہپ رےہ ںیہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد وھکال ےہ رھپ اب اس 

رفامای ہی وت )ینعی وعرت ےک فاےطس ضیح( اکی ایسی یئش ےہ ہک دخافدن دقفس ےن رضحت آدؾ ہیلع االسلؾ یک اڑویکں 

اےطس ہیبلت ڑپوھ۔ ہچنیم  رضحت یک دقتری ںیم ھکل دای ےہ م ولگ ہی رکف ہک لسغ رکےن ےک دعب م جح رکےن ےک ف

ھا  ےن ایس رطہقی ےس ایک افر اوہنں ےن دفراؿ جح امتؾ یہ اقمامت رپ ایقؾ رفامای۔ رھپ فہ 

 

عی

اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

سج فتق اپک وہ ںیئگ )ینعی ضیح آان دنب وہایگ افر لسغ یھب رفام ایل( وت اوہنں ےن اخہن ہبعک اک وطاػ رفامای افر افص 

 ڑفں( ےک درنایؿ یعس یک رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م جح افر افر رمفہ )اہپ

ھا  ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

عی

رمعہ دفونں ےس اب الحؽ وہیئگ وہ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 مسق اک وطاػ ںیہن ایک )وت ایسی وصرت فآہل فملس ریمے بلق ںیم ہی ایخؽ آات ےہ ہک ںیم ےن وت جح ےس لبق یسک

ںیم ریما رمعہ سک رطہقی ےس ادا وہا وہاگ ؟( اس ابت رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دبعارلنمح نب ایب 

رکب ےس رفامای اے دبعارلنمح م اؿ وک ےل رک اقمؾ میعنت ےلچ اجؤ افر رمعہ ےک تین رکا ےک ال۔ ہی فاہعق اایؾ فیرقی 

 اہجحل اک فاہعق ےہ۔ ےک دعب

 

ی لة
 ل

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فر اس وک ضیح اک ہلسلس رشفع وہاجےئ سج یک فہج ےس جح وفت وہےن اک ادنہشی وہ اجےئ؟ارگ یسک اخوتؿ ےن رمعہ ادا رکےن ےک فاےطس ہیبلت ڑپاھ ا
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  :  راوی

 ًَّ ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس اَءّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ِؿُى َيُط َع

ٍٔ اہللٔ  َع َرُسو ََ َٓا  ِج ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت رَخَ ٔ َع ٔٔ ايزُّبَیِر َوَة بِ ِٔ ُْعِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ائْو َع ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َّى َقا  َػل

ٍَ َر  َِّ َقا ُ َرةٕ ث ُِ َٓا بُٔع ًِ ًَ َِ فٔی َححَّةٔ اِيَوَزأع َؾأَصِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َعطُ اہللُ َع ََ  َٕ ِٔ کَا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّى اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُسو

 َ هََّة َوأَْ ََ ُت  َِ ا َجُٔیّعا َؾَكٔس َُ ُِٓض َٔ  ٌَّ َّی یَحٔ ٌَّ َحً َِّ ََّل َیٔح ُ ٔ ث َرة ُِ َع اِيُع ََ ٌِ بٔاِيَحخِّ  ٔ ًُِیِضً ِِ َصِسْی َؾ ًَ ا َحائْٔف َؾ

 َُ َؿا َواِي ـِ بٔاِيبَِیٔت َوََّل بَیَِن ايؼَّ ُ ٍَ اِنُكٔضی أَك َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّى اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَى َرُسو رَِوةٔ َؾَظَهِوُت َذئَو إ

ٍُ اہللٔ ًَىٔی َرُسو ِیُت اِيَحخَّ أَِرَس ـَ ا َق َُّ ًَ ًُِت َؾ َرَة َؾَؿَع ُِ ِّی بٔاِيَحخِّ َوَزعٔی اِيُع َتٔظٔلی َوأَصٔل َِ َّى َرأَِسٔو َوا  َػل

ًَِیطٔ َوَس  َرتٔٔو َؾَلاَف اہللُ َع ُِ ُٕ عُ کَا ََ  ٔ ٍَ صَِٔذظ رُِت َقا َُ ِٔ َؾاِعَت ِٓٔعی َّ ٔلَى ايت ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ إ ٔٔ بِ َُ َع َعِبٔس ايرَِّح ََ  َِ ًَّ

َِّ كَاُؾوا كََواّؾا آرَخَ َبِع  ُ وا ث ًُّ َِّ َح ُ ٔ ث رَِوة َُ َؿا َواِي ٔ بٔاِيبَِیٔت َوبَیَِن ايؼَّ َرة ُِ ًُّوا بٔاِيُع َٔ أََص ِٕ َر ائَِّذی ِٔ َس أَ َٔ َجُعوا 

ا كَاُؾوا كََواّؾا َواحّٔسا َُ َّ َرَة َؾإْٔ ُِ ُعوا اِيَحخَّ َواِيُع َُ َٔ َج ا ائَِّذی ََّ ِِ َوأَ ٔ ض  َٔىّی ئَححِّ

دمحم نب ہملس ، احرث نب نیکسم ، انب اقمس ، امکل ، انب اہشب ، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ دصہقی رفامیت ںیہ ۃجح 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ رفاہن وہےئ وت مہ ےن رمعہ رکےن یک اولادع ےک ومہعق رپ مہ ولگ رضحت 

تین یک ۔ رھپ آپ ےن رفامای وج صخش رقابین رمہاہ ےل رک اج راہ ےہ وت فہ صخش رمعہ افر جح یک تین رکے افر اس صخش 

 رفامیت ںیہ ہک ںیم وک اچےئہ ہک فہ دفونں اکؾ ےس رفاتغ اح ل رکےن ےک دعب کت ارحاؾ ہن وھکےل رضحت اعہشئ

سج فتق ہکم رکمہم آیئ وت ھجم وک ضیح آان رشفع وہایگ سج یک فہج ےس ںیم اخہن ہبعک رشفی اک افر وکہ افص ف رمفہ یک 

وکشش ہن رکیکس ۔ اس ضیح افر اموہاری ےک رشفع وہےن ےک ابرے ںیم سج فتق ںیم ےن رضحت روسؽ ارکؾ 

آپ ےن اراشد رفامای م رس ےک ابؽ وھکؽ ڈاول افر م اھگنک رکول افر م جح یک  یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم رعض ایک وت



 

 

تین رکف افر رمعہ وھچ ڑ دف ۔ ہچنیم  ںیم ےن ایس رطہقی ےس ایک ہچنیم  ںیم سج فتق جح ےس افرغ وہیکچ وت آرضحنت 

ہ ایک وت رضحت روسؽ رکمی ےن ےن ھجم وک رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب ےک رمہاہ اقمؾ میعنت جیھب دای رھپ ںیم ےن رمع

اراشد رفامای ہی اہمترے رمعہ یک ہگج ےہ رھپ نج ولوگں ےن رصػ رمعہ رکےن یک تین یک یھت اوہنں ےن ہکم رکمہم 

چنہپ رک وطاػ افر یعس یک افر فہ ولگ الحؽ وہےئگ افر سج فتق ینم ےس فاسپ یچنہپ وت اکی افر وطاػ ایک ۔ ینعی اؿ 

 یک تین یک یھت اوہنں ےن رصػ اکی یہ وطاػ ایک۔رضحات ےن جح افر رمعہ 

  :  رافی

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

  

 جح ںیم رشمفط تین رک ان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح ںیم رشمفط تین رک ان

     676    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل، ابوزاؤز، حبیب، عُرو بٔ ہرّ، سعیس بٔ جبیر و عْکَة، ابٔ عباض رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 ِٔ ٕ َع ٔٔ َصرّٔ رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٓا َحبٔیْب َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ٔٔ  َسٔعیأَِخبََرَْا َصاُرو ٔس بِ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َرَصا اي ََ
َ َّٕ ُؿَباَعَة أََراَزِت اِيَحخَّ َؾأ ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ُة َع ََ ٕ َوعِْٔکٔ ِٕ ُجَبیِر َِ أَ ًَّ َس

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔ َرُسو ر َِ ِٔ أَ ًَِت َع  َتِظتَرَٔن َؾَؿَع

، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبداؤ

 

د، بیبح، رمعف نب رہؾ، دیعس نب ریبج ف رکعمة

سج فتق رضحت ابضہع ریض اہلل ہنع ےن جح اک ارادہ رفامای وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک 



 

 

 رشمفط ارحاؾ ابدنےنھ اک مکح رفامای ہچنیم  اس ےن اس رطہقی ےس لمع ایک۔

، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبداؤد، بیبح، رمعف نب رہؾ، دیعس نب ریبج ف رکعمة

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

  

 رشط اگلےت فتق سک رطح اہک اجےئ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فتق سک رطح اہک اجےئ؟رشط اگلےت 

     677    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، ابونعُإ، ثابت بٔ یزیس احوٍ، ہَلٍ بٔ خباب، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ُّٓ َٓا أَبُو اي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ َٓا أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی َ ث ٍَ َحسَّ ٍُ َقا ُٔ َیزٔیَس اِْلَِحَو َٓا ثَابُٔت بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕٔ َقا ا َُ ِع

َّٓأض  ُن بَیَِن اي ِ
ٍَ ايَشَّ ٌٔ َیُحخُّ َيِظتَرُٔن َقا ِٔ ايرَُّج ٕ َع َٔ ُجَبیِر ٍَ َسأَِيُت َسٔعیَس بِ ُٔ َخبَّإب َقا ٍُ بِ ثُِتطُ صََٔل َؾَحسَّ

ثَىٔی  َة َؾَحسَّ ََ َّٓٔيیَّ َحٔسیَثُط َيِعىٔی عِْٔکٔ ًٔٔب أََتِت اي ُُلَّ ٔٔ َعِبٔس اِي ٔ بِ َِٓت ايزُّبَیِر ٔ َّٕ ُؿَباَعَة ب ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ َع

َّیِ  ٍَ ُقولٔی َيب ٍُ َقا ـَ أَُقو ِّی أُرٔیُس اِيَحخَّ َؾَهِی ٔن ٍَ اہللٔ إ َِ َؾَكاَيِت یَا َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ََ َػل َِّی َِّ َيب ُض ًَّ ََ اي

 ِّ ٔحل ََ َِٓیٔت َو ا اِسَتِث ََ  َٔ َٔ َعلَی َربِّ َّٕ َي ٔ ِٔ اِْلَِرٔق َحِیُث َتِحبُٔشىٔی َؾإ َٔ  ی 

اربامیہ نب وقعیب، اوبامعنؿ، اثتب نب سیدی اوحؽ، الہؽ نب ابخب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع 

تم ںیم احرض وہںیئ افر رفامےت ںیہ ابضہع تنب زریب تنب دبعابلطمل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخ

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم جح رکےن اک ارادہ رکان اچیتہ وہں ںیم تین سک رطہقی ےس رکفں؟ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس رطہقی ےس ڑپوھ کیبل آرخ کت ینعی اے دخا ںیم احرض وہں ریما 

 وک ہن رفک دے )ینعی اموہاری فریغہ آےن یک فہج ےس( اس فہج ےس ہک وج ارحاؾ فںیہ کت ےہ ہک سج ہگج وت ھجم



 

 

 یئش م ےن ینثتسم یک ےہ فہ م ولوگں ےک رپفرداگر یک فہج ےس ےہ۔

اربامیہ نب وقعیب، اوبامعنؿ، اثتب نب سیدی اوحؽ، الہؽ نب ابخب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشط اگلےت فتق سک رطح اہک اجےئ؟

     678    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عباض رضی اہلل عٓہ عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، ابوزبیر، كاؤض و عْکَة، ابٔ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا أَبُو ايزُّبَ  ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َقا ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ َّطُ َسَُٔع كَاُوّسا أَِخبََرنٔی ع ٔ أَْ یِر

ُِٓت ايزُّبَ  ٔ ٍَ َجائَِت ُؿَباَعُة ب ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٕٔ َع َة یُِدبَٔرا ََ َِ َوعِْٔکٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٔ إ یِر

ٍَ أَ  ٌَّ َقا ٔ ِٕ أُص رُنٔی أَ َُ ِ ـَ َتأ ِّی أُرٔیُس اِيَحخَّ َؾَهِی ٔن ًَْة َوإ َرأَْة َثكٔی َِ ِّی ا ٔن ٍَ اہللٔ إ َّٕ َؾَكاَيِت َیا َرُسو ٔ ِّی َواِطتَرِٔٔط إ صٔل

ِّی َحِیُث َحَبِشَتىٔی ٔحل ََ 

، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت ابضہع رمعاؿ نب سیدی، 

 

بیعش، انب رججی، اوبزریب، اطؤس ف رکعمة

ھا  آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہںیئ افر رعض 

 

عی

تنب رضحت زریب ریض اہلل 

رکےن اک ارادہ ریتھک وہں ھجم وک ایک رکان  ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی امیبر اخوتؿ وہں افر ںیم جح

اچےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ارحاؾ ابدنھ ول افر م اس رشط ےس اسھت تین رکول ہک ریما 

 ارحاؾ اس ہگج کت ےہ ہک سج ہگج کت وت ھجم وک عنم رکے۔

، انب ابعس ریض اہلل ہنعرمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، اوبزریب، اطؤس ف رکع :  رافی

 

 مة



 

 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشط اگلےت فتق سک رطح اہک اجےئ؟

     679    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، ْعوة، عائظہ ػسيكہ وہظاّ بٔ ْعوة، عائظہ  اسحل بٔ :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

 ِٔ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّزَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َعائَٔظَة  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َوَة َع ُْعِ

 ٔ ِٔ صَٔظاّ َِ َعلَی ُؿَباَعَة  َوَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َزَخ ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ٔٔ ُْعِ بِ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ َيَضا اي ِّی أُرٔیُس اِيَحخَّ َؾَكا ٔن ِّی َطانَٔیْة َوإ ٔن ٍَ اہللٔ إ َِ َؾَكاَيِت یَا َرُسو ِّی َواِطتَرِٔٔط ًَّ حُط

ّْ َوايزُّصِرٔیُّ  ِٔ َعائَٔظَة صَٔظا ا َع َُ صُ أم لِٔکَ ًُِت ئَعِبٔس ايرَّزَّ ٍَ إِٔسَحُل ُق ِّی َحِیُث َتِحبُٔشىٔی َقا ٔحل ََ  َّٕ ٔ ِِ  إ ٍَ َنَع َقا

ِٔ ايزُّصِرٔیِّ غَ  ََٓس َصَِذا اِيَحٔسیَث َع ُِ أََحّسا أَِس ًَ ٔٔ ََّل أَِع َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ٕ َواہللُ ُسِبَحاَْطُ َوَتَعالَی َقا ر َُ ِع ََ یَِر 

 ُِ ًَ  أَِع

ھا   ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی فاشہؾ نب رعفة، اعہشئ

 

عی

دصہقی ریض اہلل 

رفامیت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابضہع ےک اپس فیرفی ےل ےئگ وت اوہنں ےن رعض ایک ای 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی امیبر اخوتؿ وہں افر جح رکےن اک ارادہ ریتھک وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع ر

فآہل فملس ےن اراشد رفامای م جح رکف افر م اس رطہقی ےس جح رکےن یک تین رکول ہک ںیم فاہں رپ ارحاؾ وھکؽ دفں 

 یگ ہک سج ہگج وت ےن ھجم وک رفک دای ےہ۔

اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی فاشہؾ نب رعفة، اعہشئ دصہقی ریض  :  رافی

ھا  

 

عی

 اہلل 



 

 

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

  

  رکےن ےس رفک اجےئ؟ارگ یسک ےن وبتق ارحاؾ وکیئ دفرسے رنک یک رشط ہن ریھک وہ افر اافتاق جح

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ یسک ےن وبتق ارحاؾ وکیئ دفرسے رنک یک رشط ہن ریھک وہ افر اافتاق جح رکےن ےس رفک اجےئ؟

     680    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وْص، ابٔ طہاب، سايِ رضی اہلل عٓہاحُس بٔ عُرو بٔ رسح و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، ی :  راوی

ٔٔ َو  ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ حٔ َواِيَحارُٔث بِ ِ ٔٔ ايْسَّ رٔو بِ ُِ ُٔ َع ُس بِ َُ ٍَ أَِخبََرَْا أَِح صِٕب َقا

ِْٓٔکُ  َر یُ َُ ُٔ عُ َٕ ابِ ٍَ کَا ِٕ َقا ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ٍُ أََيِیَص أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع َراَن فٔی اِيَحخِّ َوَيُكو
ٔ

أَّلِطت

ِٔ اِيَحخِّ كَاَف بٔاِيبَِیٔت َو  ِِ َع ِٕ حُبَٔص أََحُسُن ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َُّٓة َرُسو ِِ ُس َؿا َحِشبُهُ بٔايؼَّ

ا َقابَّٔل  َّ َّی یَُحخَّ َعا ٌِّ َطِیٕئ َحً ُ ِٔ ک َٔ  ٌَّ َِّ َح ُ رَِوةٔ ث َُ ِِ َیحِٔس صَِسّیاَواِي ِٕ َي ٔ ُّ إ   َویُِضٔسی َوَيُؼو

ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت 

انب رمع ریض اہلل ہنع جح ںیم رشمفط تین وک درتس ایخؽ ںیہن رفامےت ےھت۔ اؿ یک راےئ یھت ہک ایک م ولوگں ےک 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس اکیف ںیہن ارگ اہمترے ںیم ےس یسک وک جح ےس رفک دای ےئل رضحت روس

اجےئ وت وطاػ افر یعس رکےن ےک دعب رہ زیچ ےس الحؽ وہ اجےئ فہ ارحاؾ وھکؽ دے افر آدنئہ اسؽ جح یک اضق 

 رکے رھپ رقابین دے ای ارگ رسیم ہن وہ وت فہ رفزے رےھک۔

 ف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل ریض اہلل ہنعادمح نب رمع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 جح رکےن ےس رفک اجےئ؟ ارگ یسک ےن وبتق ارحاؾ وکیئ دفرسے رنک یک رشط ہن ریھک وہ افر اافتاق

     681    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 (اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، سايِ اپٓے وايس )ابٔ عُر :  راوی

 َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّزَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّطُ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ أَبٔیطٔ أَْ ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع

 َّ َِ إْٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِِ َػل َُّٓة َْبٔیِّهُ ِِ ُس ا َحِشبُهُ ََ  ٍُ َراَن فٔی اِيَحخِّ َوَيُكو
ٔ

ِْٓٔکُ أَّلِطت ُ َٕ ی ِٕ کَا ٔ ِِ َيِظتَرِٔن َؾإ طُ َي

ًَِیأِٔت اِيبَِیَت ؾَ  ِِ َحابْٔص َؾ ٌِ َحَبَص أََحَسُن ٔ َِّ ئُیِحً ُ ِ ث َِّ ئَیِحًِٔل أَِو ُيَكِصِّ ُ ٔ ث رَِوة َُ َؿا َواِي ـِ بٔطٔ َوبَیَِن ايؼَّ ًَِیُل

 ٌٕ ٔ ِٔ َقاب َٔ ًَِیطٔ اِيَحخُّ   َوَع

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل اےنپ فادل )انب رمع( ےس لقن رفامےت ںیہ فہ جح ںیم رشمفط وک 

اؿ اک انہک اھت ایک اہمترے فاےطس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس اکیف ںیہن اجزئ ںیہن ایخؽ رکےت ےھت 

ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشط ںیہن اگلیئ یھت ہچنیم  ارگ وکیئ آدیم یسک فہج ےس جح ادا ہن رک ےکس وت اس 

 اس وک رس ڈنماان )قلح رکاان( اچےیہ ای وک اچےیہ ہک فہ آےن ےک دعب تیب اہلل اک وطاػ افر یعس رکے اس ےک دعب

 ابؽ رتکفاےئ افر ارحاؾ وھکؽ دے اس ےک دعب آدنئہ اسؽ جح یک اضق رکے۔

 (انب رمع) اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل اےنپ فادل :  رافی

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

  

 رقابین رکےن ےک فاےطس ےجیھب ےئگ اجونرفں ےک اعشر ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابین رکےن ےک فاےطس ےجیھب ےئگ اجونرفں ےک اعشر ےس قلعتم

     682    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َعُر، زہری، ْعوة، َشور بٔ ََخَة، َروإ بٔ حهِ رضی َحُس بٔ عبساَّلعلی، َحُس بٔ ثور،  :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٔ ُْعِ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ ُٔ ثَِوٕر َع ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ اِئُِشَورٔ أَِخبََرَْا  َوَة َع

 َّ ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ٍَ رَخَ َة َقا ََ َِخَ ََ  ٔٔ َٓا بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َِ ح َوأََِْبأََْا َيِعُكوُب بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

َو  ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ُٔ اِي َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ َیِحٌَی بِ َة َع

 ََ َة َو ََ َِخَ ََ  ٔٔ َٔ اِيُحَسیِبَٔیةٔ اِئُِشَورٔ بِ ََ َِ َز ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ٍَ رَخَ ِٔ َقا ٔٔ اِيَحَه َٕ بِ رَِوا

 َّ ًََّس اِيَضِسَی َوأَِطَعَر َوأَُِحَ ِیَؿةٔ َق ًَ َّی إَٔذا کَاُْوا بِٔٔذی اِيُح ِٔ أَِػَحابٔطٔ َحً َٔ َٔائَّة  َة  َع َعَِشَ ـِ ٔ  فٔی بٔ رَة ُِ بٔاِيُع

ِدَتَِصْ  َُ 

، رمفاؿ نب مکح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 

دمحم نب دبعاالیلع، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی، رعفة، وسمر نب رخممة

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حلص دحہیبی ےک ومہعق رپ ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دہی 

س ےک ےلگ ںیم اہر ئانہای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعہ ےک )ینعی رقابین ےک اجونر( یک دیلقت یک )ینعی ا

 فاےطس ارحاؾ ابدناھ(۔

، رمفاؿ نب مکح ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دمحم نب دبعاالیلع، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی، رعفة، وسمر نب رخممة

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابین رکےن ےک فاےطس ےجیھب ےئگ اجونرفں ےک اعشر ےس قلعتم

     683    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، ونیع، اؾًح بٔ حُیس، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی



 

 

َّٕ َرُس أَِخبََرَْا عَ  ِٔ َعائَٔظَة أَ ِٔ َع ِٔ اِيَكأس ِیٕس َع َُ ُٔ حُ ًَُح بِ ثَىٔی أَِؾ ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا َونٔیْع َقا ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ و

َِ أَِطَعَر بُِسَْطُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  اہللٔ َػل

ھا  رف

 

عی

امیت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رمعف نب یلع، فعیک، احلف نب دیمح، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 فآہل فملس ےن اینپ افینٹن اک اعشر رفامای۔

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعف نب یلع، فعیک، احلف نب دیمح، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رکان اچےئہ سک رطػ ےس اعشر

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک رطػ ےس اعشر رکان اچےئہ

     684    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحاہس بٔ َوسی، ہظیِ، طعبة، قتازة، ابوحشإ اْعد، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٕ ِٔ صَُظِی وَسی َع َُ  ُٔ َحاصُٔس بِ َُ َّٕ  أَِخبََرَْا  ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٔد َع َٕ اِْلَِْعَ ا ِٔ أَبٔی َحشَّ ِٔ َقَتاَزَة َع ِٔ ُطِعَبَة َع َع

 َ َِٓضا َوأ َّ َع ًََت ايسَّ ٔٔ َوَس َُ ِٔ اِيَحأْٔب اِْلَیِ َٔ َِ أَِطَعَر بُِسَُْط  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل  ِطَعَرَصاَرُسو

، اتقدة

 

ی ة
ػ

 

، اوباسحؿ ارعج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اجمدہ نب ومیس، میشہ، ش

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افینٹن اک اعشر داںیئ رطػ ےس رفامای افر اینپ ایلگن ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اس اک وخؿ اصػ رفامای۔

، اتقدة، اوباسحؿ ارعج، :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 انب ابعس ریض اہلل ہنع اجمدہ نب ومیس، میشہ، ش



 

 

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

  

 رقابین ےک اجونر ےس وخؿ اصػ رکےن ےک ابرے ںیم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابین ےک اجونر ےس وخؿ اصػ رکےن ےک ابرے ںیم

     685    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، طعبة، قتازة، ابوحشإ اْعد، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٕ اِْلَِْعَ  ا ِٔ أَبٔی َحشَّ ِٔ َقَتاَزَة َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٔٔ أَِخبََرَْا َع ِٔ ابِ ٔد َع

 ٔ َر بَٔبَسَْتٔطٔ َؾأُِطٔعَر ف ََ ِیَؿٔة أَ ًَ َٕ بِٔٔذی اِيُح ا کَا َُّ َِ َي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ َعبَّإض أَ َٔ ََٔضا  َٓا ی َس

ا اِسَتَوِت بٔطٔ َعلَی اِيبَِیَسأئ أَصَ  َُّ ًَ ًَیِٔن َؾ ًََّسَصا َنِع َِٓضا َوَق ًََت َع َِّ َس ُ ٔٔ ث َُ لِّ اِْلَیِ  ٌَّ ايظِّ

، اتقدة، اوباسحؿ ارعج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق رضحت روسؽ 

 

ی ة
ػ

 

رمعف نب یلع، ییحی، ش

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ رقابین ےک اجونر ےک 

 رطػ ےک وکاہؿ ںیم اعشر رفامای ایگ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع اعشر اک مکح رفامای۔ ہچنیم  اس اجونر ےک داںیئ

فآہل فملس ےن اس اک وخؿ اصػ رفامای افر اس اجونر ےک ےلگ ںیم دف وجےت اکٹلےئ رھپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع 

یلص اہلل ہیلع فآہل فآہل فملس یک افینٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک اقمؾ دیباء رپ دیسیھ ڑھکی وہیئ وت آپ 

 فملس ےن ہیبلت ڑپاھ۔

، اتقدة، اوباسحؿ ارعج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 رمعف نب یلع، ییحی، ش

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

  



 

 

 رقابین اک اجونر اک( اہر ےنٹب ےس قلعتم ااحدثی)

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابین اک اجونر اک( اہر ےنٹب ےس قلعتم ااحدثی)

     686    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ طہاب، ْعوة و عُرة بٓت عبسايرحُٔ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َٓا َ ث ٍَ َحسَّ ََّضا  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِٔ َعائَٔظَة أَْ ٔٔ َع َُ ِٓٔت َعِبسٔ ايرَِّح ٔ َرَة ب ُِ َوَة َوَع ِٔ ُْعِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ًَِّیُث َع اي

 َِّ ُ ٌُ َقََلئَٔس َصِسیٔطٔ ث ٔ َٓٔة َؾأَِؾت ٔسی َُ ِٔ اِي َٔ َِ یُِضسٔی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ََّل َیِحتَُٓٔب  َقاَيِت کَا

 َٔ ُّ َطِیّئا  َُُِّحٔ ا َیِحتَٓٔبُُط اِي َُّ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 

عی

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفة ف رمعة تنب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دم ہنی رونرہ ےس )ہکم رکمہم( دہی )ینعی رقابین اک اجونر( ےتجیھب ےھت 

ہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک اجونر اک اہر اٹب رکیت یھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ اایشء ےس افر ںیم آپ یلص ا

 رپزیہ ںیہن رفامای رکےت ےھت ہک سج ےس رحمؾ رپزیہ رکات ےہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفة ف رمعة تنب دبعارلنمح، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابین اک اجونر اک( اہر ےنٹب ےس قلعتم ااحدثی)

     687    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

س، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل حشٔ بٔ َحُس زعرفانی، یزیس، یحٌی بٔ سعی :  راوی



 

 

 عٓٗا

 ِٔ ُٔ َسٔعیٕس َع ٍَ أََِْبأََْا یَِحٌَی بِ ٍَ أََِْبأََْا یَزٔیُس َقا انٔیُّ َقا ٕس ايزَِّعرَفَ َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ بِ ٔٔ أَِخبََرَْا اِيَحَش ٔٔ بِ َُ َعِبٔس ايرَِّح

 ٔ ُِٓت أَِؾت ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع َِ َؾَيِبَعُث اِيَكأس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٌُ َقََلئَٔس َصِسٔی َرُسو

ًَّطُ  ٔح ََ ِٕ یَِبًَُؼ اِيَضِسُی  ٌَ أَ ٍُ َقِب ِتٔی اِيَحََل ا َیأ ََ ِتٔی  َِّ َیأ ُ  بَٔضا ث

ھا  ےس ر

 

عی

فاتی ےہ ہک نسح نب دمحم زرفعاین، سیدی، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک فاےطس اہر اٹب رکیت یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اؿ وک جیھب دےتی ےھت افر اس ےک دعب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ اکؾ رکےت رےہ ہک وج اکؾ اکی ریغ رحمؾ 

 ۔رکات ےہ اہیں کت ہک دہی اینپ ہگج یتچنہپ

ھا  :  رافی

 

عی

 نسح نب دمحم زرفعاین، سیدی، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ااحدثیرقابین اک اجونر اک( اہر ےنٹب ےس قلعتم)

     688    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، اسُاعیٌ، عاَر، َْسوم، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 َٔ َٓا َعا َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا َع وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ ْر َع

 ُّ ُِ َوََّل یَُِّحٔ َِّ ُيكٔی ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٌُ َقََلئَٔس َصِسٔی َرُسو ٔ ُِٓت َْلَِؾت ِٕ ُن ٔ  َقاَيِت إ

 یلص اہلل رمعف نب یلع، ییحی، اامسلیع، اعرم، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم رضحت روسؽ رکمی

ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک اہر اٹب رکیت یھت افر اس ےک دعب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ ےن ابدنےتھ ےھت 



 

 

 افر میقم رےتہ۔

 رمعف نب یلع، ییحی، اامسلیع، اعرم، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابین اک اجونر اک( اہر ےنٹب ےس قلعتم ااحدثی)

     689    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہاعبساہلل بٔ َحُس ؿعیـ، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ  :  راوی

ِٔ إٔبِ  ُع َع َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤیََة َقا َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ـُ َقا ٔعی َـّ ٕس اي َُّ َح َُ  ُٔ ِٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ َِ َع َراصٔی

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل ٌُ اِيَكََلئَٔس ئَضِسٔی َرُسو ٔ ُِٓت أَِؾت ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن ٔ َع َِّ  اِْلَِسَوز ُ ًُِّس َصِسیَطُ ث َِ َؾُیَك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ُّ َُُِّحٔ ا َیِحتَٓٔبُُط اِي َُّ َٔ ُِ ََّل َیِحتَُٓٔب َطِیّئا  َِّ ُيكٔی ُ  َیِبَعُث بَٔضا ث

دبع اہلل نب دمحم فیعض، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم رضحت روسؽ 

فآہل فملس یک دہی ےک اہر اٹب رکیت یھت۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک ےلگ ںیم اکٹلای رکےت  رکمی یلص اہلل ہیلع

ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ دہی رفاہن رفامےت نکیل اس ےک دعب ارحاؾ ںیہن ابدنےتھ ےھت افر میقم 

 رےتہ۔

 ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعدبعاہلل نب دمحم فیعض، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رقابین اک اجونر اک( اہر ےنٹب ےس قلعتم ااحدثی)

     690    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشٔ بٔ َحُس زعرفانی، عبیسة، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 ِٔ ِٔ اِْلَِسَوزٔ َع َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ِٔ َعبٔیَسَة َع انٔیُّ َع ٕس ايزَِّعرَفَ َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ بِ َعائَٔظَة َقاَيِت أَِخبََرَْا اِيَحَش

هُُث َحََلَّّل َيَكِس َرأَیُِتىٔی أَ  ُِ َِّ یَ ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ ئَضِسٔی َرُسو َٓ ٌُ َقََلئَٔس اِيَػ ٔ  ِؾت

ھا  رفامیت ںیہ ںیم روسؽ رکمی یلص 

 

عی

نسح نب دمحم زرفعاین، دیبعة، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

ر اٹب رکیت یھت۔ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقابین ےک فاےطس ہکم اہلل ہیلع فآہل فملس یک رکبویں ےک فاےطس اہ

ےتجیھب ےھت اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک ےنجیھب ےک دعب الحؽ یہ رےتہ )افر احتل ریغ رحؾ ںیم وج 

 ااعفؽ وہےت ںیہ فہ رکےت(۔

ھا نسح نب دمحم زرفعاین، دیبعة، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اع :  رافی

 

عی

 ہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رقابین ےک اجونر ےک اہر سک زیچ ےس ابےٹن اجںیئ اس ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابین ےک اجونر ےک اہر سک زیچ ےس ابےٹن اجںیئ اس ےس قلعتم

     691    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشٔ بٔ َحُس زعرفانی، حشین، ابٔ حشین، ابٔ عوٕ، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ٕٔ عَ  َٔ َحَش َٓا حَُشیِْن َيِعىٔی ابِ َ ث ٍَ َحسَّ انٔیُّ َقا ٕس ايزَِّعرَفَ َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ بِ ِٔ أَِخبََرَْا اِيَحَش ِٔ َع ِٔ اِيَكأس ٕٕ َع ٔٔ َعِو ِٔ ابِ



 

 

 ََ ِتٔی  َٓا َؾَیأ َِّ أَِػَبَح ؾٔي ُ َِٓسَْا ث ٔ َٕ ع ٕٔ کَا ِٔ عِٔض َٔ ََ اِيَكََلئَٔس  ًِ ٔ ًُِت ت َٔٓٔیَن َقاَيِت أََْا َؾَت ُُِؤ ِّّ اِي ُ ٍُ أ ِتٔی اِيَحََل ا َیأ

ِٔ أَصًِٔطٔ  َٔ  ٌُ ِتٔی ايرَُّج ا َیأ ََ ِٔ أَصًِٔطٔ َو َٔ 

ھا  رفامیت ںیہ ںیم ےن اؿ  نسح نب دمحم زرفعاین،

 

عی

نیسح، انب نیسح، انب وعؿ، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

اہرفں وک اس افؿ ےس اٹب اھت وج ہک امہرے اپس یھت۔ رھپ حبص وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ 

 ےس فہ ااعفؽ یھب رکےت وج ہک رمد امتؾ ااعفؽ ااجنؾ دےتی نج وک ہک ریغب ارحاؾ ےک ولگ ااجنؾ دےتی ںیہ ایس رطہقی

 (اینپ اہیلہ ےس رکات ےہ۔ )ینعی مہ رتسبی فریغہ

ھا   :  رافی

 

عی

 نسح نب دمحم زرفعاین، نیسح، انب نیسح، انب وعؿ، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ابین ےک اجونر( ینعی دہی ےک ےلگ ںیم ھچک اکٹلےن ےس قلعتم ااحدثیرق)

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابین ےک اجونر( ینعی دہی ےک ےلگ ںیم ھچک اکٹلےن ےس قلعتم ااحدثی)
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 يَ، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر، حؿؼہ رضی اہلل عٓٗاَحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َا :  راوی

ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ  ِٔ َْاؾٕٔع َع َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ِٔ َحسَّ ُٔ اِيَكأس ٍَ أََِْبأََْا ابِ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َر َع َُ ٔٔ عُ

ََّضا قَ  َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِِ َحِؿَؼَة َزِؤد اي ٕ َوَي َرة ُِ ًُّوا بُٔع َّٓأض َقِس َح ُٕ اي ِ ا َطأ ََ ٍَ اہللٔ  اَيِت یَا َرُسو

َّی أَََِّْحَ  ٌُّ َحً ٔ ًَِّسُت َصِسئی َؾََل أَح ِّی َيبَِّسُت َرأِٔسی َوَق ٔن ٍَ إ ََ َقا ٔ َرت ُِ ِٔ عُ َٔ ٌِ أََِْت  ٔ  َتِحً

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای  دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل

 

عی

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ابت یک فہج ایک ےہ ہک ولوگں ےن رمعہ رکےن ےک دعب ارحاؾ وھکؽ دای ےہ افر 



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ںیہن وھکال؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن وت اےنپ 

ں وک امج ایل ےہ افر )رقابین ےک اجونر( دہی ےک ےلگ ںیم اہر ئانہ دای ےہ اس فہج ےس ںیم رقابین رکےن کت ارحاؾ ابول

 ںیہن وھکولں اگ۔

ھا  :  رافی

 

عی

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابین ےک اجونر( ینعی دہی ےک ےلگ ںیم ھچک اکٹلےن ےس قلعتم ااحدثی)
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وحشإ اْعد، ابٔ عباض رضی اہلل عبیساہلل بٔ سعیس، َحُس، َعاذ، وہ اپٓے وايس سے، قتازة، اب :  راوی

 عٓہ

 َٕ ا ِٔ أَبٔی َحشَّ ِٔ َقَتاَزَة َع ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ َعاْذ َقا َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ٔد َع اِْلَِْعَ

ا أَ  َُّ َِ َي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٕ َْٔيیَّ اہللٔ َػل ٔٔ َعبَّإض أَ ٔٔ ابِ َُ َٓأّ اِْلَیِ ِیَؿٔة أَِطَعَر اِيَضِسَی فٔی َجأْٔب ايشَّ ًَ تَی ذَا اِيُح

ا َُّ ًَ َِّ َرنَٔب َْاَقَتطُ َؾ ُ ًَیِٔن ث ًََّسُظ َنِع َّ َوَق ِٓطُ ايسَّ اَن َع ََ َِّ أَ ُ ٔ  ث ِضر َِٓس ايوُّ ٔ َّ ع اِسَتَوِت بٔطٔ اِيبَِیَساَئ َييَّی َوأَُِحَ

ٌَّ بٔاِيَحخِّ   َوأََص

دیعس، دمحم، اعمذ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اوباسحؿ ارعج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج  دیبع اہلل نب

فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل چنہپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دہی ےک 

فملس ےن اس ےس وخؿ اصػ رفامای۔ رھپ اس ںیم دف  داںیئ رطػ وکاہؿ ںیم ااعشر ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

وجوتں اک اہر ڈاال رھپ اینپ افینٹن رپ وسار وہ ےئگ سج فتق افینٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک اقمؾ دیباء رپ 

 ےن دیسیھ ڑھکی وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہیبلت ڑپیھ رھپ وبتق رہظ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 ارحاؾ ابدناھ افر جح رکےن یک تین یک۔

 دیبعاہلل نب دیعس، دمحم، اعمذ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اوباسحؿ ارعج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 افٹن ےک ےلگ ںیم اہر ڈاانل

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   باب

 افٹن ےک ےلگ ںیم اہر ڈاانل
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 احُس بٔ ُحب، قاسِ، ابٔ یزیس، اؾًح، قاسِ بٔ َحُس، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َقأس  َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ بِ ِٔ اِيَكأس ًَُح َع َٓا أَِؾ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یَزٔیَس َقا ِْ َوصَُو ابِ

ًََّسَصا َوأَ  َِّ َق ُ َِ بَٔیَسیَّ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٕٔ َرُسو ًُِت َقََلئَٔس بُِس َضَضا َعائَٔظَة َقاَيِت َؾَت ِطَعَرَصا َوَوجَّ

ٔلَی اِيبَِیٔت َوَبَع  َٕ َيطُ َحََلَّّل إ ًَِیطٔ َطِیْئ کَا َّ َع ا َُحُ َُ َّ َؾ  َث بَٔضا َوأََقا

ادمح نب رحب، اقمس، انب سیدی، احلف، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ںیم ےن رضحت روسؽ 

دعب آپ یلص اہلل ہیلع رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقابین ےک فاےطس اجونرفں اہر اےنپ اہوھتں ےس ےٹب۔ اس ےک 

فآہل فملس ےن اؿ وک اؿ ےک ےلگ ںیم ڈاال افر اؿ دہی ےک اجونرفں اک اعشر رفامای )ینعی اؿ ےک مسج رپ اکلہ اس اشنؿ 

زمخ اک اگلای اتہک اس ےس ہی فاحض وہاجےئ ہک ہی رقابین اک اجونر ےہ( افر اؿ اجونرفں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

بن رفاہن رفام دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں رپ یہ )ینعی دم ہنی رونرہ( یہ ںیم فیرفی ےن اخہن ہبعک یک اج

رفام رےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ زیچںی اےنپ افرپ رحاؾ ںیہن رفامںیئ وج ہک ارحاؾ ابدنےنھ فاولں رپ 

 رحاؾ وہیت ںیہ۔



 

 

 ، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنعادمح نب رحب، اقمس، انب سیدی، احلف :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افٹن ےک ےلگ ںیم اہر ڈاانل
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 قتيبہ، يیث، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت  ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ًُِت َقََلئَٔس  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َؾَت

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل ٕٔ َرُسو َیأب بُِس ِٔ ايثِّ َٔ ِِ یَتِرُِک َطِیّئا  ِّ َوَي ِِ یَُِّحٔ َِّ َي ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

ھا  رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت 

 

عی

ہبیتق، ثیل، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

فآہل فملس ےن اس ےک دعب یھب ہن وت  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس اہر ےٹب۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع

 ارحاؾ ابدنےھ افر ہن یہ ےلس وہےئ ڑپکے ےننہپ وھچ ڑے۔

ھا   :  رافی

 

عی

 ہبیتق، ثیل، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 ویں ےک ےلگ ںیم اہر اکٹلےن ےس قلعتمرکب

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکبویں ےک ےلگ ںیم اہر اکٹلےن ےس قلعتم



 

 

     696    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت إٔبَِراأَ  ُِٓؼوٕر َقا ََ  ِٔ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ ِخبََرَْا إِٔس َِ َع صٔی

َِ غَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٌُ َقََلئَٔس َصِسٔی َرُسو ٔ ُِٓت أَِؾت ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن ٔ َع ااِْلَِسَوز ُّ َٓ 

ھا  رفامیت ںیہ ںیم رضحت روسؽ 

 

عی

، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی ة
ػ

 

اامسلیع نب وعسمد، اخدل، ش

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک فاےطس یجیھب اجےن فایل رکبویں ےک اہر اٹب رکیت یھت۔

، وصنمر، اربامیہ، اوس :  رافی

 

ی ة
ػ

 

ھا اامسلیع نب وعسمد، اخدل، ش

 

عی

 د، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکبویں ےک ےلگ ںیم اہر اکٹلےن ےس قلعتم

     697    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، سًامیٕ، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 َِ ِٔ إٔبَِراصٔی َٕ َع امِیَ ًَ ِٔ ُس َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٔ أَِخبََرَْا إِٔس ِٔ اِْلَِسَوز َع

ٍَ اہللٔ َّٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة أَ َِ َع َٓ َٕ یُِضٔسی اِيَػ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع   َػل

ھا  رفامیت ںیہ رضحت روسؽ 

 

عی

، امیلسؿ، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی ة
ػ

 

اامسلیع نب وعسمد، اخدل، ش

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دہی ںیم رکبایں رفاہن رفامای رکےت ےھت۔

ھا  اامسلیع نب وعسمد، اخ :  رافی

 

عی

، امیلسؿ، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی ة
ػ

 

 دل، ش



 

 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکبویں ےک ےلگ ںیم اہر اکٹلےن ےس قلعتم

     698    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ِٔ َعائَٔظةَ  ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤیََة َع َُ ِٔ أَبٔی  یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا َص َّٕ َرُسو  أَ

 َّ ًََّسَصاَػل ا َوَق ُّ َٓ رَّّة َغ ََ َِ أَصَِسی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس  ی اہللُ َع

ھا  رفامیت ںیہ اکی دؿ رضحت یبن رکمی 

 

عی

انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اہر اکٹلےئ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکبایں رقابین ےک فاےطس ہکم رکمہم ںیجیھب افر اؿ ےک ےلگ ںیم 

ھا  :  رافی

 

عی

 انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکبویں ےک ےلگ ںیم اہر اکٹلےن ےس قلعتم

     699    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اعُع، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 َُ ِٔ اِْلَِع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع



 

 

ا ُّ َٓ َِ َغ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٌُ َقََلئَٔس َصِسٔی َرُسو ٔ ُِٓت أَِؾت ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن ٔ َع ُّ  اِْلَِسَوز َِّ ََّل یَُِّحٔ ُ  ث

ھا  رفامیت

 

عی

ںیہ ںیم رضحت روسؽ  دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقابین ےک فاےطس ہکم رفاہن یک اجےن فایل رکبویں ےک اہر اٹب رکیت یھت افر آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس اؿ وک رفاہن رفامےن ےک دعب یھب ارحاؾ ںیہن ابدناھ رکےت ےھت۔

ھا  دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، اربا :  رافی

 

عی

 میہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکبویں ےک ےلگ ںیم اہر اکٹلےن ےس قلعتم

     700    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، ابراٖیِ، اسوز، عائظہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ِٔ إٔبِرَ  ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َِ َع اصٔی

ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت  ٔ َع ُّ اِْلَِسَوز َِّ ََّل یَُِّحٔ ُ ا ث ُّ َٓ َِ َغ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٌُ َقََلئَٔس َصِسٔی َرُسو ٔ ُِٓت أَِؾت  ُن

ھا  اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی 

 

عی

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل 

 ےک اطمقب ےہ۔

ھا  دمحم نب اشبر، دبعارلنمح :  رافی

 

عی

 ، ایفسؿ، وصنمر، اربامیھ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رکبویں ےک ےلگ ںیم اہر اکٹلےن ےس قلعتم

     701    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشین بٔ عیسی، عبسايؼُس بٔ عبسايوارث، وہ اپٓے وايس سے، َحُس بٔ جحازة، عبسايوارث بٔ  :  راوی

 عبسايؼُس بٔ عبسايوارث، َحُس بٔ ححازة، حهِ، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

َٓا َعِبُس  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عٔیَسی ٔثَكْة َقا َُّسٔ  أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ َح َُ  ِٔ ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِيَوارٔٔث َقا ٔس بِ َُ ايؼَّ

 ٕ ر َُ ِع ََ ثَىٔی أَبُو  ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبٔس اِيَوارٔٔث َقا ٔس بِ َُ ُٔ َعِبٔس ايؼَّ ٔٔ ُجَحاَزَة ح َوأََِْبأََْا َعِبُس اِيَوارٔٔث بِ َٓا  بِ َ ث ٍَ َحسَّ َقا

حَ  َُ ٍَ أََِْبأََْا  َّٓا َعِبُس اِيَوارٔٔث َقا ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َع ِٔ اِيَحَه ُٔ ُجَحاَزَة َع ُس بِ َُّ

ِٔ َطِیٕئ  َٔ  ِّ ِِ یَُِّحٔ َِ َحََلَّّل َي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌُ بَٔضا َرُسو اَة َؾیُرِٔس ًُِّس ايظَّ  نَُك

ث، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم نب احجدة، دبعاولارث نب دبعادمصل نب نیسح نب یسیع، دبعادمصل نب دبعاولار

ھا  رفامیت ںیہ مہ ولگ رضحت روسؽ 

 

عی

دبعاولارث، دمحم نب اجحدة، مکح، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اہلل ہیلع رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رکبویں ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےتل )ینعی اؿ یک دیلقت رکےت( وت آرضحنت یلص

 فآہل فملس اؿ وک ہکم رکمہم رفاہن رفامےت افر ارحاؾ ںیہن ابدناھ رکےت ےھت۔

نیسح نب یسیع، دبعادمصل نب دبعاولارث، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم نب احجدة، دبعاولارث نب دبعادمصل نب  :  رافی

ھا 

 

عی

 دبعاولارث، دمحم نب اجحدة، مکح، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 دہی ےک ےلگ ںیم دف وجےت اکٹلےن ےس قلعتم ااحدثی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دہی ےک ےلگ ںیم دف وجےت اکٹلےن ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     702    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ عًیة، ہظاّ زستوانی، قتازة، ابوحشإ اْعد، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َقتَ  ِسَتَوائٔیُّ َع ّْ ايسَّ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ اَزَة َع

ًَِیَؿةٔ حَ  ا أَتَی َذا اِيُح َُّ َِ َي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٔد َع َٕ اِْلَِْعَ ا أَِطَعَر اِيَضِسَی  شَّ

َِّ َرنَٔب َْاقَ  ُ ًَیِٔن ث ًََّسُظ َنِع َِّ َق ُ َّ ث ِٓطُ ايسَّ اَن َع ََ َِّ أَ ُ ٔٔ ث َُ ٔ اِْلَیِ َٓاّ ِٔ َجأْٔب ايشَّ ا اِسَتَوِت بٔطٔ َٔ َُّ ًَ َتطُ َؾ

ٌَّ بٔاِيَحخِّ  ٔ َوأََص ِضر َِٓس ايوُّ ٔ َّ ع َّ بٔاِيَحخِّ َوأَُِحَ  اِيبَِیَساَئ أَُِحَ

، اشہؾ دوتساین، اتقدة، اوباسحؿ ارعج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت 

 

وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

ؾ ذفاہفیلحل چنہپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقابین ےک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق اقم

اجونر ےک داںیئ اجبن ےس اس ےک وکاہؿ ںیم ااعشر رفامای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک وخؿ اصػ 

وسار وہ ےئگ سج  رفامای افر اس ےک ےلگ ںیم دف وجےت اکٹلےئ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ افینٹن رپ

فتق فہ افینٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک اقمؾ دیباء رپ دیسیھ ڑھکی وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن جح رکےن ےک فاےطس کیبل رفامای زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک امنز ےک فتق ارحاؾ ابدناھ۔

، اشہؾ دوتساین، اتقدة، اوباسحؿ ارعج، انب ابعس ریض اہلل ہنعوقعیب نب اربامیہ، انب  :  رافی

 

 علی ة

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

  

 ارگ رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےل وت ایک اس فتق ارحاؾ یھب ابدنےھ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےل وت ایک اس فتق ارحاؾ یھب ابدنےھ؟

     703    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 قتيبہ، يیث، ابوزبیر، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔ عَ  ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٍٔ اہللٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َع َرُسو ََ  َٔ ی ِِ کَاُْوا إَٔذا کَاُْوا َحأضٔ َُّض ٕ أَْ ِٔ َجابٔر

ِٔ َطاَئ َتَرَک  ََ َّ َو ِٔ َطاَئ أَُِحَ َُ َٓٔة َبَعَث بٔاِيَضِسٔی َؾ ٔسی َُ َِ بٔاِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دہی یجیھب وت ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج فتق روسؽ رکمی یلص 

مہ ولگ دم ہنی رونرہ ںیم وموجد ےھت۔ ہچنیم  سج اک دؽ اچاہ اس ےن ارحاؾ ابدنھ ایل افر سج اک دؽ اچاہ اس ےن ںیہن 

 ابدناھ۔

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےنل رپ ارحاؾ ابدنانھ الزؾ ےہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےنل رپ ارحاؾ ابدنانھ الزؾ ےہ؟

     704    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، َايَ، عبساہلل بٔ ابوبْک، عُر ة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ عَ  ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ٔٔ َع َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َرَة َع ُِ ِٔ َع

ٍُ اہللٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن  ًُِّسَصا َرُسو َِّ ُيَك ُ َِ بَٔیَسیَّ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٌُ َقََلئَٔس َصِسٔی َرُسو ٔ  ُِٓت أَِؾت

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َع أَبٔی َؾََل یََسُع َرُسو ََ َِّ َیِبَعُث بَٔضا  ُ َِ بَٔیٔسظٔ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ًَّطُ طٔ َو َػل َِ َطِیّئا أََح ًَّ َس

ََِّٓحَ اِيَضِسَی  َّی یَ ٌَّ َيطُ َحً َّ َوَج  اہللُ َعز



 

 

ھا  رفامیت ںیہ رضحت 

 

عی

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، امکل، دبعاہلل نب اوبرکب، رمع ة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دہی ےک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک فاےطس ںیم اہر اٹب رکیت افر آپ یلص

اجونر ںیم فہ اہر اکٹل رک ریمے فادل امدج )رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع( ےک اسھت رفاہن رفامےت افر رپفرداگر 

 

ہ

یک الحؽ یک وہیئ اایشء ںیم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکیئ یئش ہن وھچ ڑےت اہیں کت ہک اجونر ذحب رک دی 

 اجےت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، امکل، دبعاہلل نب اوبرکب، رمع ة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دنانھ الزؾ ےہ؟ایک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےنل رپ ارحاؾ اب

     705    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ و قتيبہ، سؿیإ، زہری، ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا َفَاتی :  راوی

ِٔ ُْعِ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َِ َوُقتَِيَبُة َع ُٔ إٔبَِراصٔی ٌُ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔ ُِٓت أَِؾت ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن َوَة َع

َُُِّحٔ  ا َیِحتَٓٔبُطُ اِي َُّ َٔ َِّ ََّل َیِحتَُٓٔب َطِیّئا  ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل  ُّ َقََلئَٔس َصِسٔی َرُسو

ھا  رفامیت ںیہ ںیم

 

عی

 رضحت روسؽ رکمی ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک )اجونر ےک( اہر اٹب رکیت یھت افر اؿ وک رفاہن رکےن ےک دعب یھب اؿ اایشء ںیم ےس 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپزیہ ںیہن رفامےت ےھت ہک نج اایشء ےس رحمؾ ےک فاےطس انچب الزؾ ےہ۔

ھا  رفامیتاقحس نب اربامیہ ف ہبیتق، ایفس :  رافی

 

عی

 ؿ، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےنل رپ ارحاؾ ابدنانھ الزؾ ےہ؟

     706    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓٗا

ٍَ َسُِٔعُت  ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ ِٔ  أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ َٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ َعِبَس ايرَِّح

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٌُ َقََلئَٔس َصِسٔی َرُسو ٔ ُِٓت أَِؾت ٍَ َقاَيِت َعائَٔظُة ُن ِٔ أَبٔیطٔ َقا ُث َع َِ َؾََل یَُحسِّ

َواُف بٔاِيبَِیٔت  ًُّطُ إَّٔلَّ ايلَّ ُِ اِيَحخَّ یُٔح ًَ  َیِحتَُٓٔب َطِیّئا َوََّل َنِع

ھا  ےس 

 

عی

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رقابین ےک اجونر ےک فاےطس اہر اٹب رکیت یھت۔ رھپ 

ےت ےھت افر مہ ولگ اس ابت ےس فافق ںیہن ےھت ہک جح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک یئش ےس ںیہن اچب رک

 رکےن فاال صخش وطاػ ےک العفہ یسک افر یئش ےس الحؽ وہات ےہ۔

دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

ھا  

 

عی

 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےنل رپ ارحاؾ ابدنانھ الزؾ ےہ؟

     707    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 كہ رضی اہلل عٓٗاقتيبہ، ابواحوؾ، ابواسحام، اسوز، عائظہ ػسي :  راوی

ِٕ ُن  ٔ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت إ ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َٓا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔ ُِٓت َْلَِؾت

ًَّّس  َك َُ ُد بٔاِيَضِسٔی  َِ َویَُِخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ًَِیطٔ َقََلئَٔس صَِسٔی َرُسو َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ا َوَرُسو

ِٔ نَٔشائٔطٔ  َٔ تَُٓٔع  ُِ ا َی ََ  ِْ كٔی َُ  َِ ًَّ  َوَس

ھا  رفامیت ںیہ ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 

عی

ہبیتق، اوباوحص، اوبااحسؼ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ںیم ڈاؽ رک اس وک رفاہن رک دای اجات رھپ یھب آپ یلص اہلل دہی ےک فاےطس اہر اٹب رکیت یھت افر فہ اہر اس دہی ےک ےلگ

ہیلع فآہل فملس میقم رےتہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازاج رہطمات ےس )اؿ دونں( رپزیہ ںیہن رفامےت 

 ےھت۔

ھا  :  رافی

 

عی

 ہبیتق، اوباوحص، اوبااحسؼ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ایک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم اہر ڈاےنل رپ ارحاؾ ابدنانھ الزؾ ےہ؟

     708    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓؼور، ابراہیِ، اَّلسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗاَحُس بٔ قساَہ، جریر، َ :  راوی

ِٔ َعائََظةَ  ِٔ اِْلَِسَوزٔ َع َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َٓا َجرٔیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ََ ُٔ ُقَسا ُس بِ َُّ َح َُ  َقاَيِت َيَكِس أَِخبََرَْا 

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل ٌُ َقََلئَٔس َصِسٔی َرُسو ٔ َٓا َحََلَّّل َرأَیُِتىٔی أَِؾت ُِ ؾٔي َِّ ُيكٔی ُ ِٔ َؾَيِبَعُث بَٔضا ث َٓ ِٔ اِيَػ َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

ھا  اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک 

 

عی

دمحم نب دقاہم، رجری، وصنمر، اربامیہ، االوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اطمقب ےہ ا ہتب اس دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک فہ رکبایں ںیھت۔



 

 

ھا  دمحم :  رافی

 

عی

  نب دقاہم، رجری، وصنمر، اربامیہ، االوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رقابین اک اجونر وک اسھت ےل اجےن ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اجےن ےس قلعتم رقابین اک اجونر وک اسھت ےل

     709    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب بٔ اسحل، ابٔ جریخ، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ٍَ أ ُٔ إِٔسَحَل َقا ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیُب بِ ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ُٔ أَِخبََرَْا ع ٍَ أَِخبََرنٔی َجِعرَفُ بِ ُٔ ُجَریِٕخ َقا َِْبأََْا ابِ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ُث أَ َُّط َسَُٔعُط یَُحسِّ ٕ أَْ ِٔ َجابٔر ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ َسَُٔعُط یَُحسِّ ٕس َع َُّ َح َِ َساَم َصِسّیا َُ ًَّ َس

ط  فٔی َححِّ

رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ  رمعاؿ نب سیدی، بیعش نب ااحسؼ ، انب رججی،

 ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح ادا رکےن ےک فاےطس رقابین اک اجونر اسھت ےل ےئگ۔

 رمعاؿ نب سیدی، بیعش نب اقحس، انب رججی، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دہی ےک اجونر رپ وسار وہان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دہی ےک اجونر رپ وسار وہان

     710    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ز، اَّلْعد، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہقتيبہ، َايَ، ابوزْا :  راوی

َّی ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٔ َع َاز ِٔ أَبٔی ايزِّْ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ َِ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

ٍَ اہللٔ ٍَ یَا َرُسو ٍَ اِرَنِبَضا َقا أَْیةٔ أَِو فٔی َرأَی َرُجَّل َيُشوُم بََسَّْة َقا ََ فٔی ايثَّ ًَ ٍَ اِرَنِبَضا َویِ ََّضا بََسَْْة َقا  إْٔ

ائَثةٔ   ايثَّ

ہبیتق، امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

م اس رپ وسار وہ اجؤ اس ےن رعض ایک  فملس اکی دؿ اکی صخش وک دہی ےک افٹن اہےتکن وہےئ داھکی وت اراشد رفامای

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی )اجونر( وت دہی ےک فاےطس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسی افر 

 رسیتی رمہبت یھب اراشد رفامای م الہک وہ اجؤ م اس رپ وسار وہ اجؤ۔

 ریض اہلل ہنع ہبیتق، امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دہی ےک اجونر رپ وسار وہان

     711    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سًامیٕ، سعیس، قتازة، اْص رضی اہلل عٓہاسحل بٔ ابراہیِ، عبسة بٔ  :  راوی

ِٔ َقَتاَزَة عَ  َٓا َسٔعیْس َع َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ٍَ أََِْبأََْا َعِبَسةُ بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّٕ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ إََْٔص أَ

 َ َِ َرأَی َرُجَّل َيُشوُم بََسْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ اِرَنِبَضا َرُسو ََّضا بََسَْْة َقا ٍَ إْٔ ٍَ اِرَنِبَضا َقا ّة َؾَكا



 

 

 ََ ًَ ٍَ فٔی ايرَّابَٔعٔة اِرَنِبَضا َویِ ََّضا بََسَْْة َقا ٍَ إْٔ  َقا

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة نب امیلسؿ، دیعس، اتقدة، اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

دیم وک دہی اک افٹن اہےتکن وہےئ داھکی وت رفامای م وسار وہ اجؤ۔ اس صخش ےن رعض ایک ہی ہیلع فآہل فملس ےن اکی آ

دہی ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وسار وہ اجؤ۔ اس صخش ےن رعض ایک ہک ہی دہی ےہ۔ رھپ آپ 

  وسار وہ اجؤ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وچیھت رمہبت اراشد رفامای اہمتری الہتک وہ م اس رپ

 اقحس نب اربامیہ، دبعة نب امیلسؿ، دیعس، اتقدة، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وج صخش کھت اجےئ فہ دہی ےک اجونر رپ وسار وہ اتک ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش کھت اجےئ فہ دہی ےک اجونر رپ وسار وہ اتک ےہ

     712    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، خايس، حُیس، ثابت، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

یِ  َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ َّی اہللُ أَِخبََرَْا  َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ إََْٔص أَ ِٔ ثَابٕٔت َع ْس َع

ٍَ اِر  ََّضا بََسَْْة َقا ٍَ إْٔ ٍَ اِرَنِبَضا َقا ِشُی َقا َُ َِ َرأَی َرُجَّل َيُشوُم بََسَّْة َوَقِس َجَضَسُظ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٕ َع ٔ َنِبَضا َوإ

 کَاَِْت بََسَّْة 

یض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، اثتب، اسن ر

اکی صخش وک دہی اک افٹن اہےتکن وہےئ داھکی فہ آدیم کھت ایگ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس رپ 

فآہل فملس ےن رفامای  وسار وہ اجؤ۔ اس صخش ےن رعض ایک ہک ہی وت رقابین رکےن ےک فاےطس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

 بج یھب اس رپ وسار وہ اجؤ۔ اس ںیم مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےہ۔

 اہلل ہنع دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، اثتب، اسن ریض :  رافی

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

  

 وہےن ےک ابرے ںیم وبتق رضفرت دہی ےک اجونر رپ وسار

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبتق رضفرت دہی ےک اجونر رپ وسار وہےن ےک ابرے ںیم

     713    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ َسُِٔعُت َجابٔرَ  أَِخبََرَْا َع ٔ َقا ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو ايزُّبَیِر ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث َحسَّ

َِ َيكُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ِٔ ُرُنؤب اِيَبَسَْٔة َؾَكا ٍُ َع
َ َٔ َعِبٔس اہللٔ َيِشأ ٍُ اِرَنِبَضا بِ و

َّی َتحَٔس َهِضّرابٔايِ  ِعرُؤف إَٔذا أُِيحٔئَِت إَٔيِیَضا َحً َُ 

رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اوبزریب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس دہی ےک اجونر رپ 

فملس ےن اراشد وسار وہےن ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفامای ارگ م وبجمر وہ اجؤ وت م اس رپ دوتسر افر اقدعہ ےک وماقف وسار وہےتکس وہ اہیں کت ہک م وک وکیئ دفرسی 

 وساری اح ل وہ اجےئ۔

 رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اوبزریب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم 

 دحثی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دحثی وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم

     714    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَة، جریر، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ِٔ َعائَٔظ  ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٕ َع ِٔ َجرٔیر َة َع ََ ُٔ ُقَسا ُس بِ َُّ َح َُ َع أَِخبََرنٔی  ََ َٓا  ِج َة َقاَيِت رَخَ

َٓا بٔاِيبَِیٔت  هََّة كُِؿ ََ َٓا  َِ ا َقٔس َُّ ًَ َِ َوََّل َُْری إَّٔلَّ اِيَحخَّ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّی َرُسو ٍُ اہللٔ َػل َر َرُسو ََ أَ

ٌَّ ؾَ  ِٕ َیٔح ِٔ َساَم اِيَضِسَی أَ ِِ یَهُ ِٔ َي ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َٔ اہللُ َع ِِ َيُشِك ِٔ َساَم اِيَضِسَی َونَٔشاُؤُظ َي ِِ َیهُ ِٔ َي ََ  ٌَّ َح

ٍَ اہللٔ  ًُِت یَا َرُسو ًَُة اِيَحِؼَبٔة ُق ا کَاَِْت َيِی َُّ ًَ ـِ بٔاِيبَِیٔت َؾ ُ ِِ أَك ًَ ُت َؾ ـِ َٔ َقاَيِت َعائَٔظُة َؾحٔ ًِ ًَ  َیرِٔجُع َؾأَِح

ٕة َوأَِرٔجُع أََْا بٔحَ  ٕ َوَححَّ َرة ُِ َّٓاُض بُٔع ٍَ َؾاذَِصٔيی اي ًُِت ََّل َقا هََّة ُق ََ َٓا  َِ ِٓٔت كُِؿٔت َيَیالَٔی َقٔس ا ُن ََ ٍَ أََو  ٕة َقا حَّ

ُٕ َنَِذا َوَنَِذا کَا ََ ِوعُٔسٔک  ََ  َِّ ُ َرةٕ ث ُِ ِّی بُٔع ِٔ َؾأَصٔل ِٓٔعی َّ ٔلَی ايت َٔ إ َع أَخٔی ََ 

ھا  رف

 

عی

، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

امیت ںیہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی دمحم نب دقامة

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رصػ جح رکےن یک تین ف ارادہ ےس دم ہنی رونرہ ےس رفاہن وہےئ سج فتق مہ 

ولگ ہکم رکمہم چنہپ ےئگ وت مہ ولوگں ےن وطاػ ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک سج صخش ےک 

فہ صخش ارحاؾ وھکؽ ڈاےل۔ ہچنیم  اس مکح رپ فہ صخش دہی وک اسھت ےل رک ںیہن آای اھت فہ الحؽ اسھت دہی ہن وہ وت 

وہ ایگ۔ اس فتق ازفاج رہطمات یھب اےنپ اےنپ اسھت رقابین اک اجونر ےل رک ںیہن آںیئ ںیھت۔ اس فہج ےس فہ یھب 

 ھجم وک ضیح آایگ اھت اس فہج ےس ںیم الحؽ وہ ںیئگ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک وچہکن

صب  فایل رات ںیم ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
خ
م

اخہن ہبعک اک وطاػ ہن رک یکس یھت۔ اس فہج ےس 

فملس! ولگ جح افر رمعہ دفونں ےس رفاتغ ےک دعب فاسپ آںیئ ےگ افر ںیم رصػ جح یہ رک ےک فاسپ وہں یگ؟ 



 

 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق مہ ولگ ہکم رکمہم ےچنہپ وت م ےن وطاػ دقفؾ ںیہن ایک اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع

اھت؟ اس رپ ںیم ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ م اےنپ اھبیئ ےک رمہاہ اقمؾ میعنت ںیم 

 الفں ہگج الماقت رکان۔  م ھجم ےسچنہپ اجؤ افر م رمعہ اک ارحاؾ ابدنےنھ ےک دعب آان۔ اس ےک دعب

ھا   :  رافی

 

عی

، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

 دمحم نب دقامة

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثیوج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن

     715    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، یحٌی، عُرو، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

َٓا َیحِ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍٔ اہللٔ أَِخبََرَْا َع َع َرُسو ََ َٓا  ِج ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت رَخَ رََة َع ُِ ِٔ َع ِٔ یَِحٌَی َع ٌَی َع

ٍُ اہللٔ َػ  َر َرُسو ََ هََّة أَ ََ  ِٔ َٔ ا َزَِْوَْا  َُّ ًَ َّطُ اِيَحخُّ َؾ َِ ََّل َُْری إَّٔلَّ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٔ َػل ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ل

 ََ  َٕ ٌَّ کَا ِٕ َیٔح َعُط َصِسْی أَ ََ  ِٔ ِِ َیهُ ِٔ َي ََ َٔطٔ َو ا َِ َعلَی إُِٔحَ ِٕ ُيكٔی  َعُط صَِسْی أَ

ھا  رفامیت ںیہ مہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عی

رمعف نب یلع، ییحی، ییحی، رمعف، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 مہ ہکم رکمہم ےک زندکی چنہپ ےئگ وت ےک اسھت رصػ جح رکےن یک تین ےس رفاہن وہےئ۔ اس فہج ےس سج فتق

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک وج صخش اےنپ اسھت دہی ےل رک ںیہن آای وت فہ صخش 

 احتل ارحاؾ یہ ںیم رےہ۔

ھا   :  رافی

 

عی

 رمعف نب یلع، ییحی، ییحی، رمعف، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

     716    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ عًیة، ابٔ جریخ، علاء، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ جَ  ٍَ أَِخبََرنٔی َعَلاْئ َع ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ ابِ َة َع ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٕ َقا ابٔر

 ًَ َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َٓا أَِػَحاَب اي ًِ ًَ َٓا أَصِ َِ َعطُ غَیِرُُظ َخائّؼا َوِحَسُظ َؾَكٔس ََ َِ بٔاِيَحخِّ َخائّؼا َيِیَص  ًَّ ِیطٔ َوَس

 ًُّ ٔ ٍَ أَح َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َرَْا اي ََ
َ ِٔ ذٔی اِئححَّةٔ َؾأ َٔ ِت  ـَ ََ هََّة َػبٔیَحَة َرابَٔعٕة  وا َواِجَعًُوصَا ََ

 َّٓ ًََػُط َع َرّة َؾَب ُِ َٔىّی عُ ٔلَی  ٌَّ َؾنَرُوَح إ ِٕ َْٔح َرَْا أَ ََ ْص أَ ُِ َؾَة إَّٔلَّ َخ َٓا َوبَیَِن َْعَ َٓ ِٔ بَِي ِِ َیهُ ا َي َُّ ٍُ َي َّا َنُكو ا أَْ

 ًَ ٍَ َؾَكِس بَ َٓا َؾَكا َ َِ َؾَدَلب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َّ اي ىٔیِّ َؾَكا َُ ِٔ اِي َٔ َِذانٔیرَُْا َتِكُطُ  ََ ِِ َػىٔی اَو ُت ًِ ئَِّذی ُق

ا أَ  ََ ا اِسَتِسبَرُِت  ََ رٔی  َِ ِٔ أَ َٔ ًُِت  ًُِت َوَيِو اِسَتِكَب ًَ ِِ َوَيِوََّل اِيَضِسُی َيَح ِِ َوأَِتَكاُن ِّی َْلَبَرُُّن ٔن ٍَ َوإ صَِسیُِت َقا

َّی َّٓٔيیُّ َػل ٌَّ بٔطٔ اي ا أََص َُ ٔ ٍَ ب ًَِت َقا ًَ ا أَصِ َُ ٔ ٍَ ب ٔٔ َؾَكا َُ ِٔ اِيَی َٔ َّ َعلٔیٌّ  ٍَ َؾأَصِسٔ  َوَقٔس َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

َٓا رََت ُِ ٍَ اہللٔ أََرأَیَِت عُ ِٕ َیا َرُسو ٔٔ ُجِعُظ َٔ بِ ٔ اي ََ  ُٔ اَقُة بِ ٍَ رُسَ ٍَ َوَقا ا أََِْت َقا َُ ا َن َّ ا هُِث َُحَ َِ ٔ  َوا َصِٔذظ

ٍَ هَٔی ئِْلَبَسٔ  َٓا صََِذا أَِو ئِْلَبَٔس َقا َٔ  ئَعا

، انب رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ مہ ولوگں ےن رصػ جح ارحاؾ ابدناھ وقعیب نب اربامیہ، انب علی  

 

ة

اس ےک اسھت مہ ےن یسک دفرسی زیچ یک تین ںیہن یک یھت ہچنیم  سج فتق مہ ولگ اچر ذفاہجحل یک حبص وک ہکم رکمہم 

 یک تین ےس الحؽ وہ اجؤ افر م رمعہ رک ےچنہپ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اےنپ جح

ول۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مہ ولوگں یک ہی ابت چنہپ یئگ سج فتق رعہف ےک دؿ ےک )رصػ( اپچن دؿ 

ابیق رہ ےئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک ارحاؾ وھکؽ دےنی اک مکح رفامای ہک اس 

سج فتق مہ ولگ ینم ںیچنہپ ےگ وت مہ ولوگں ےک وضع انتلس ےس ینم لکن ریہ وہ یگ۔ )ذموکرہ ابال  رطہقی ےس ہک

ہلمج ےس اینپ اینپ ویبویں ےس مہ رتسبی رکےن ےک وفرا دعب احبتل ارحاؾ جح رکےن ےک فاےطس رفاہن وہں ےگ۔( 



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اطخب اس ابت رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر آپ یلص

وج ھچک اہک ےہ اس اک ےھجم ملع وہ ایگ ےہ ںیم م  یھب رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولوگں ےن

ولوگں ےس زایدہ کین لمع افر رپزیہاگر وہں نکیل ارگ ریمے رمہاہ دہی ںیہن وہیت وت ںیم یھب الحؽ وہات افر ارگ 

 یہ اس زیچ اک ملع وہ اجات ہک سج زیچ اک ھجم وک اب ملع وہا ےہ وت ںیم اسھت ںیم دہی ےل رک ہن آات۔ رھپ سج ھجم وک ےلہپ

فتق رضحت یلع ریض اہلل ہنع کلم نمی ےس فیرفی الےئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

 سج زیچ یک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ےس درایتف رفامای م ےن سک زیچ یک تین یک ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک

فآہل فملس ےن تین رفامیئ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ےک دعب م ولگ رقابین اک اجونر دف افر 

م ولگ اس رطہقی ےس ارحاؾ یک احتل ںیم روہ رھپ رساہق نب امکل ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ایک امہرا ہی رمعہ رصػ ایس اسؽ ےک فاےطس ےہ ای ہشیمہ ےک فاےطس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  فملس

 رفامای ہشیمہ ےک فاےطس۔

، انب رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علی ة

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

     717    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ايًَُ، كاؤض، رساقة بٔ َايَ بٔ جعظِ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عبس :  راوی

ِٔ كَاُوٕض عَ  َٔ َع ٔ ً َُ ِٔ َعِبسٔ اِي َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ اَقَة أَِخبََرَْا  ِٔ رُسَ

ٍَ اہللٔ أََرأَیِ  ٍَ یَا َرُسو َّطُ َقا ِٕ أَْ ٔٔ ُجِعُظ َٔ بِ ٔ اي ََ  ٔٔ َّی بِ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِّ ْٔلَبَٕس َقا َٓا أَ َٔ َٓا صَِٔذظٔ ئَعا َرَت ُِ َت عُ

َِ هَٔی ْٔلَبَسٕ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع



 

 

 نب امکل نب مشعج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی 

 

، دبعاکلمل، اطؤس، رساقة

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، دمحم، ش

 یھب جح عتمت ایک رھپ مہ ےن رعض ایک ہک ہی اخص رطہقی ےس امہرے فاےطس ےن یھب جح عتمت رفامای افر مہ ولوگں ےن

 ےہ ای ہشیمہ ےک فاےطس ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہشیمہ ےک فاےطس ےہ۔

 نب امکل نب مشعج ریض اہلل ہنع :  رافی

 

، دبعاکلمل، اطؤس، رساقة

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

     718    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، عبسة، ابٔ ابوْعوبة، َايَ بٔ زیٓار، علاء، رساقہ بٔ َايَ بٔ جعظِ رضی اہلل :  راوی

ٍَ قَ  ِٔ َعَلإئ َقا َٓإر َع ٔٔ زٔی َٔ بِ ٔ اي ََ  ِٔ وبََة َع ٔٔ أَبٔی َْعُ ِٔ ابِ ِٔ َعِبَسَة َع یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ اَقُة أَِخبََرَْا َص ٍَ رُسَ ا

 ٍُ َع َرُسو تَّ َُ ٌِ ْٔلَبَسٕ  َت ٍَ بَ ِّ ْٔلَبَٕس َقا ّة أَ َٓا َخاػَّ َٓا أََي ًِ َعُط َؾُك ََ َٓا  ِع تَّ َُ َِ َوَت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  اہللٔ َػل

، امکل نب دانیر، اطعء، رساہق نب امکل نب مشعج ریض اہلل رفامےت ںیہ رضحت 

 

ة
ب 
انہد نب رسی، دبعة، انب اوبرعف

ای افر مہ ےن یھب جح عتمت ایک رھپ مہ ےن رعض ایک ہک ہی رصػ افر اخص مہ ولوگں روسؽ رکمی ےن یھب جح عتمت رفام

 ےک فاےطس ےہ ای ہشیمہ ےک ےئل ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہشیمہ ےک فاےطس ےہ۔

، امکل نب دانیر، اطعء، رساہق نب امکل نب مشعج ریض  :  رافی

 

ة
ب 
 اہللانہد نب رسی، دبعة، انب اوبرعف

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

     719    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايعزیز، زراورزی، ربیعة بٔ ابوعبسايرحُٔ، حارث بٔ بَلٍ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ أَبٔی ِٔ َربٔیَعَة بِ َراَوِرزٔیُّ َع ٔ َوصَُو ايسَّ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اِيَعزٔیز َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ  َعِبسٔ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔٔ َع َُ ايرَِّح

ّة  ََّ َّٓأض َعا ِّ ئً ّة أَ َٓا َخاػَّ ٍَ اہللٔ أََؾِشُذ اِيَحخِّ َي ًُِت یَا َرُسو ٍَ ُق ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍٕ َع ٔٔ بََٔل ٌِ اِيَحارٔٔث بِ ٍَ بَ  َقا

ّة  َٓا َخاػَّ  َي

 نب اوبدبعارلنمح، احرث نب البؽ ریض اہلل ہنع

 

 ی عة
 رفامےت ںیہ ںیم ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی، درافردی، رب

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک جح اک وت ڑ دانی رصػ مہ یہ ولوگں ےک فاےطس ےہ ای اعؾ ولوگں 

ےک فاےطس یھب یہی مکح ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ہکلب اخص رطہقی ےس مہ ولوگں ےک فاےطس 

 ےہ۔

 نب اوبدبعارلنمح، احرث نب البؽ ریض اہلل ہنعاقحس نب اربامیہ :  رافی

 

 ی عة
 ، دبعازعلسی، درافردی، رب

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

  

 لیلق دصہق ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 لیلق دصہق ےس قلعتم

     720    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ یزیس، عبسايرحُٔ، اعُع، عیاغ عاَری، ابراہیِ تیِّم، ابوذر رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

َٔرٔیُّ  ٔع َوَعیَّاْغ اِيَعا َُ ِٔ اِْلَِع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ُٔ َیزٔیَس َع رُو بِ ُِ ِٔ إٔبِرَ  أَِخبََرَْا َع َِ َع اصٔی

َٓا ُرِخَؼّة  ٍَ کَاَِْت َي ِتَعةٔ اِيَحخِّ َقا َُ ِٔ أَبٔی َذٓرٕ فٔی  ِٔ أَبٔیطٔ َع َِّیِّٔمِّ َع  ايت

رمعف نب سیدی، دبعارلنمح، اشمع، ایعش اعرمی، اربامیہ یمیت، اوبذر ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ جح عتمت اخص رطہقی 

  اس یک ااجزت یھت(۔ےس مہ ولوگں ےک فاےطس وطبر رتصخ اھت۔ )ینعی امہرے ےیل

 رمعف نب سیدی، دبعارلنمح، اشمع، ایعش اعرمی، اربامیہ یمیت، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک 

 دحثی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

     721    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

س بٔ بظار، َحُس، طعبة، عبسايوارث بٔ ابوحٓیؿة، ابراہیِ تیِّم، وہ اپٓے َحُس بٔ َثىی و َحُ :  راوی

 وايس سے، ابوذر رضی اہلل عٓہ

 ٍَ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث إر َقاََّل َحسَّ ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َّی َو َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ َسُِٔعُت َعِبَس أَِخبََرَْا 

 ٔ َٔ أَب ِتَعةٔ اِيَحخِّ اِيَوارٔٔث بِ َُ ٍَ فٔی  ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا ِٔ أَبٔیطٔ َع ُث َع َِّیِّٔمَّ یَُحسِّ َِ ايت ٍَ َسُِٔعُت إٔبَِراصٔی ی َحٓٔیَؿَة َقا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٕس َػل َُّ َح َُ َٓا أَِػَحاَب  ا کَاَِْت ُرِخَؼّة َي َُ َّ َِٓضا فٔی َطِیٕئ إْٔ َٔ  ِِ ِِ َوَيِشُت َِ َيِیَشِت َلهُ ًَّ 

، اربامیہ یمیت، فہ اےنپ فادل ےس، اوبذر ریض اہلل ہنع دمحم

 

ی فة

 

، دبعاولارث نب اوبخت

 

ی ة
ػ

 

 نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ش

رفامےت ںیہ جح عتمت )اخص رطہقی ےس( م ولوگں ےک فاےطس ںیہن ےہ افر ہن یہ اس اک وکیئ قلعت م ولوگں ےس ےہ 



 

 

 رطہقی رپ اھت۔ہکلب ہی وت مہ احصہب رکاؾ ےک فاےطس ااجزت ےک 

، اربامیہ یمیت، فہ اےنپ فادل ےس، اوبذر ریض  :  رافی

 

ی فة

 

، دبعاولارث نب اوبخت

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ش

 اہلل ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

     722    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بَش بٔ خايس، غٓسر، طعبة، سًامیٕ، ابراہیِ تیِّم، وہ اپٓے وايس سے، ابوذر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔ أَِخ  ِٔ أَب َِّیِّٔمِّ َع َِ ايت ِٔ إٔبَِراصٔی َٕ َع امِیَ ًَ ِٔ ُس ِٔ ُطِعَبَة َع َِٓسْر َع ٍَ أََِْبأََْا غُ ُٔ َخائٕس َقا ِٔ أَبٔی ذَٓرٕ بََرَْا بَِٔشُ بِ یطٔ َع

َٓا ُُِتَعُة ُرِخَؼّة َي ٍَ کَاَِْت اِي  َقا

، امیلسؿ، اربامیہ یمیت، فہ اےنپ فادل ےس، اوب

 

ی ة
ػ

 

ذر ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ جح عتمت رصػ رشب نب اخدل، دنغر، ش

 مہ ولوگں ےک فاےطس وطبر رتصخ اھت۔ )ینعی امہرے ےیل اس یک ااجزت یھت(۔

، امیلسؿ، اربامیہ یمیت، فہ اےنپ فادل ےس، اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 رشب نب اخدل، دنغر، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

     723    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 یحٌی بٔ آزّ، َؿـٌ بٔ َہًہٌ، بیإ، عبسايرحُٔ بٔ ابوطعثاء َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، :  راوی

ٌُ بِ  َـّ َؿ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٌٕ أَِخبََرَْا  ًَِض َض َُ  ُٔ

ِعَثائٔ  ٔٔ أَبٔی ايظَّ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ٕٕ َع ِٔ بََیا ًُِت َيَكِس  َع َِّیِّٔمِّ َؾُك َِ ايت ََّٓدعٔیِّ َوإٔبَِراصٔی َِ اي َع إٔبَِراصٔی ََ ُِٓت  ٍَ ُن َقا

ٍَ َو  ََ َقا ٔ َِّ بَِٔذي ِِ َیُض َٕ أَبُوَک َي ُِ َيِو کَا ٍَ إٔبَِراصٔی َرَة َؾَكا ُِ َّ اِيَحخَّ َواِيُع َع اِيَعا َُ ِٕ أَِج ُت أَ ُِ َُ ُِ َص ٍَ إٔبَِراصٔی َقا

ِٔ أَبٔی َِّیِّٔمُّ َع ّة ايت َٓا َخاػَّ ُُِتَعُة َي ا کَاَِْت اِي َُ َّ ٍَ إْٔ ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا  طٔ َع

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب آدؾ، لضفم نب لہلہم، ایبؿ، دبعارلنمح نب اوباثعشء رفامےت ںیہ اکی دہعف 

 ہک ںیم ےن ہی ںیم رضحت اربامیہ یعخن افر رضحت اربامیہ یمیت ےک اسھت اھت ہک اؿ یک دختم ںیم رعض ایک ایگ

ارادہ ایک ےہ ہک اس اسؽ جح افر رمعہ اسھت یہ اسھت ادا رک ولں اس رپ رضحت اربامیہ ےنہک گل ےئگ ارگ اہمترے فادل 

امدج تایت وہےت وت فہ اس رطہقی ےس ہن وسےتچ )ینعی اؿ یک ہی راےئ ہن وہیت( رضحت اربامیہ ےن اےنپ فادل امدج اک 

 ری اک ہی ایبؿ لقن رفامای ہک جح عتمت وصخمص وطر رپ مہ ولوگں ےک فاےطس اھت۔وحاہل دےتی وہےئ رضحت اوبذر افغ

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب آدؾ، لضفم نب لہلہم، ایبؿ، دبعارلنمح نب اوباثعشء :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی

     724    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہلل بٔ كاؤض، وہ اپٓے وايس عبساَّلعلی بٔ واػٌ بٔ عبساَّلعلی، ابواساَة، وہیب بٔ خايس، عبسا :  راوی

 سے، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َخائسٕ  ِٔ ُوَصِیٔب بِ َة َع ََ َٓا أَبُو أَُسا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ٌٔ بِ ُٔ َوأػ َٓا  أَِخبََرَْا َعِبُس اِْلَِعلَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َقا

ٔٔ َعبَّإض  ِٔ ابِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ُٔ كَاُوٕض َع ٔ اِيُؿحُورٔ َعِبُس اہللٔ بِ ِٔ أَِؾَحر َٔ ٔ اِيَحخِّ  َرَة فٔی أَِطُضر ُِ َّٕ اِيُع َٕ أَ ٍَ کَاُْوا یَُرِو َقا



 

 

ًََذ َػرَفِ أَِو  بَرِ َوَعَؿا اِيَوبَرِ َواِنَش َ ايسَّ َٕ إَٔذا بََرأ َّ َػرَفَ َوَيُكويُو ََُُّحَّ َٕ اِي ٌَ َػرَفِ  فٔی اِْلَِرٔق َویَِحَعًُو ٍَ َزَخ َقا

 ُِ ًَِّت اِيُع ًِّیَن َؾَكِس َح ٔ ض َُ َِ َوأَِػَحابُُط َػبٔیَحَة َرابَٔعٕة  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َّ اي رِ َؾَكٔس َُ ِٔ اِعَت َُ ٔ َرةُ ي

 ٌِّ ٍَ اہللٔ أَیُّ اِئح ِِ َؾَكايُوا یَا َرُسو َِٓسصُ ٔ ََ ع ٔ َِ َذي َرّة َؾَتَعاَه ُِ ِٕ یَِحَعًُوَصا عُ ِِ أَ َرصُ ََ
َ ٍَ ايِ  بٔاِيَحخِّ َؾأ ًُّطُ َقا ُ ٌُّ ک  ٔح

، فبیہ نب اخدل، دبعاہلل نب اطؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس 

 

دبعاالیلع نب فا ل نب دبعاالیلع، اوبااسمة

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک دفر اجتیلہ ںیم مہ ولوگں یک ہی راےئ یھت ہک جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ ادا رکان تخس 

 رکےت ےھت زین ےتہک ےھت ہک سج فتق افٹن اک زمخ درتس وہ اجےئ افر تبیصم ےہ افر ولگ امہ رحمؾ وک امہ رغص اہک

اس ےک ابؽ ںیم ااضہف وہ اجےئ افر امہ رفص زگر اجےئ ای اس رطح ےس رفامای ہک امہ رفص اک آاغز وہ اجےئ وت رمعہ رکےن 

فآہل فملس اچر فاےل صخش ےک فاےطس رمعہ الحؽ افر درتس وہ اجات ےہ نکیل سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ذفاہجحل وک جح ادا رکے ےک ےئل کیبل رفامےت وہےئ ہکم رکمہم فیرفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک رمعہ 

ںیم لقتنم رفامےن اک مکح رفامای ہی ابت اؿ ولوگں ےک فاےطس رگاں زگری وت رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! 

 پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ زیچ الحؽ وہ اجےئ یگ )نئمطم روہ(۔سک اکؾ ےس الحؽ وہں ےگ؟ آ

، فبیہ نب اخدل، دبعاہلل نب اطؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب  :  رافی

 

دبعاالیلع نب فا ل نب دبعاالیلع، اوبااسمة

 ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی
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 ، َشًِ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہَحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة :  راوی

یُّ َقا ِٕ َوصَُو اِيُُقِّ ٔ ِشً َُ  ِٔ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرَْا  ٍَ َسُِٔعُت ابِ



 

 

 ُِ َِ بٔاِيُع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَّ َرُسو ٍُ أََص ِٔ َعبَّإض َيُكو ِِ َیهُ ِٔ َي ََ َر  ََ ٌَّ أَِػَحابُُط بٔاِيَحخِّ َوأَ ٔ َوأََص َرة

 َ ٌْ آرَخُ َؾأ ُٔ عُبَِیٔس اہللٔ َوَرُج ًَِحُة بِ َ َعطُ اِيَضِسُی ك ََ  ِٔ ِِ َیهُ ِٔ َي َُ َٕ ؾٔی ٌَّ َوکَا ِٕ َیٔح َعُط اِيَضِسُی أَ  َحَلَّ ََ

، ملسم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رف

 

ی ة
ػ

 

اتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، دمحم، ش

فملس ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر احصہب رکاؾ ےن جح اک ارحاؾ ابدنھ ایل افر سج صخش ےک اپس دہی وموجد یھت آپ 

ںیم  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ارحاؾ وھکؽ دےنی اک مکح رفامای ہچنیم  ہحلط نب دیبع اہلل افر اکی دفرسا صخش اؿ

یہ اشلم وہ ےئگ ےھت وج ہک اےنپ اسھت دہی )رقابین اک اجونر( ںیہن ےل ےئگ ےھت۔ اس فہج ےس اوہنں ےن ارحاؾ 

 وھکؽ دای۔

، ملسم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم اسھت ںیم دہی ںیہن ےل ایگ وہ وت فہ صخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ  اتک ےہ اس ےس ہقلعتم دحثی
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 رضی اہلل عٓہ َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، حهِ، َحاہس، ابٔ عباض :  راوی

ِٔ ا َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ِٔ َع ِٔ اِيَحَه َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ َعبَّإض أَِخبََرَْا  بِ

ِِ یَ  ِٔ َي َُ َٓاَصا َؾ َتِع ُِ َرْة اِسَت ُِ ٔ عُ ٍَ صَِٔذظ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٌَّ َع ٌَّ اِئح ًَِیٔح َِٓسُظ َصِسْی َؾ ٔ ِٔ ع هُ

َرةُ فٔی اِيَحخِّ  ُِ ًَِت اِيُع ُط َؾَكِس َزَخ ًَّ ُ  ک

، مکح، اجمدہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، دمحم، ش

 صخش ےک اسھت دہی وموجد ہن وہ فہ صخش ارحاؾ اراشد رفامای ہی رمعہ ےہ سج ےس ہک مہ ےن عفن اح ل ایک سج



 

 

 وھکؽ دے افر اس ےک فاےطس رہ اکی یئش الحؽ وہ یئگ۔ اس رطہقی ےس رمعہ جح ںیم دالخ وہایگ۔

، مکح، اجمدہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 رحمؾ ےک فاےطس وج اکشر اھکان اجزئ ےہ اس ےس قلعتم دحثی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس وج اکشر اھکان اجزئ ےہ اس ےس قلعتم دحثی
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 ْاؾع، ابوقتازة رضی اہلل عٓہ قتيبہ، َايَ، ابونرض، :  راوی

 َ َّطُ ک ِٔ أَبٔی َقَتاَزَة أَْ ِولَی أَبٔی َقَتاَزَة َع ََ ِٔ َْاؾٕٔع  َّٓرِضٔ َع ِٔ أَبٔی اي َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ٍٔ اہللٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع َع َرُسو ََ  َٕ ا

هَّةَ  ََ یٔل  َٕ بَٔبِعٔف ََطٔ َّی إَٔذا کَا َِ َحً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َٔیَن َوصَُو غَیِرُ  َػل َِّحٔ َُ َع أَِػَحإب َيُط  ََ ـَ  ًَّ َتَد

َٓاؤيُوُظ َسِوكَطُ َؾأَبَِوا  ُ ِٕ ی ٍَ أَِػَحابَطُ أَ
َ َِّ َسأ ُ ٔسطٔ ث اّرا َوِحٔظیًّا َؾاِسَتَوی َعلَی ََفَ َُ ٔ ٕ َوَرأَی ح ّ َِّحٔ َُ ِِ َؾَشأََيُض

ارٔ ؾَ  َُ َِّ َطسَّ َعلَی اِئح ُ َحُط َؾأَبَِوا َؾأََخَِذُظ ث َِ َِ ُر ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ُِٓط َبِعُف أَِػَحأب اي َٔ  ٌَ َ ُط َؾأَک ًَ َكَت

 ٔ ا ه َُ َّ ٍَ إْٔ ََ َؾَكا ٔ ِٔ َذي َِ َؾَشأَيُوُظ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِِ َؾأَِزَرُنوا َرُسو ُض ـُ ْة َوأَبَی َبِع َُ َی كُِع

ُُوَصا اہللُ َعزَّ َو  هُ َُ ٌَّ أَكَِع  َج

ہبیتق، امکل، اوبرضن، انعف، اوباتقدة ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

اسھت ںیم ہکم رکمہم ےک فاےطس رفاہن وہا۔ سج فتق ھچک ومعمیل اس افہلص رہ ایگ وت ںیم دنچ احصہب رکاؾ ےک رمہاہ ےھچیپ 

 ےھت۔ سج فتق ںیم ارحاؾ ےک ریغب اھت وت اس دفراؿ ںیم ےن اکی یلگن رہ ایگ۔ فہ اس فتق ارحاؾ ابدنےھ وہےئ

دگاھ داھکی وت اےنپ وھگ ڑے رپ ںیم وسار وہ رک اسویھتں ےس ںیم ےن اکی وک ڑا دےنی ےک فاےطس اہک اوہنں ےن وک ڑا 



 

 

 ےن وخد یہ فہ زینہ ااھٹ دےنی ےس ااکنر رک دای۔ رھپ ںیم ےن اؿ ےس اانپ زینہ اماگن نکیل اوہنں ےن فہ یھب ںیہن دای وت ںیم

ایل افر ںیم ےن زینہ ےل رک اس یلگن دگےھ اک اعتبق رکان رشفع رک دای افر رھپ ںیم ےن اس وک الہک رک ڈاال۔ ضعب 

رضحات احصہب رکاؾ ےن اس ںیم ےس اھکای افر ضعب ےن ااکنر رک دای ہچنیم  سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

چنہپ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت رفامای ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 ہی اکی اھکان اھت وج ہک م وک دخافدن دقفس ےن  الھای۔

 ہبیتق، امکل، اوبرضن، انعف، اوباتقدة ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس وج اکشر اھکان اجزئ ےہ اس ےس قلعتم دحثی
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ہلل عُرو بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، َحُس بٔ َٓهسر، َعاذ بٔ عبسايرحُٔ تیِّم رضی ا :  راوی

 عٓہ

 َُّ َح َُ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ُٔ أَِخبََرَْا َع ُس بِ

 َ ٔٔ عُب ًَِحَة بِ َ َع ك ََ َّٓا  ٍَ ُن ِٔ أَبٔیطٔ َقا َِّیِّٔمِّ َع ٔٔ ايت َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔ بِ َعاذ َُ  ِٔ َِٓهٔسرٔ َع ُُ ُٔ اِي ِیٔس اہللٔ َوَِْح

 ََ ًَِحُة َؾَوؾََّل  َ َٓا َؾاِستَِیَكَى ك ـُ َع َبِع َٓا َوَتَورَّ ـُ ٌَ َبِع َ َٕ َؾأُصِٔسَی َيُط كَیِْر َوصَُو َراقْٔس َؾأَک و َُ َِّحٔ ًَطُ َُ َ ِٔ أَک

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َٓاُظ  ًِ َ ٍَ أَک  َوَقا

دیعس، انب رججی، دمحم نب دکنمر، اعمذ نب دبعارلنمح یمیت ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب یلع، ییحی نب 

اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک مہ ولگ رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنع ےک اسھت ےھت افر احتل ارحاؾ ںیم ےھت 

ےن اس ںیم ےس ھچک اھک ایل سج ہک اؿ ےک اپس ےفحت ںیم اکی رپدنہ آای فہ اس فتق وس رےہ ےھت ہک ضعب اسویھتں 



 

 

فتق ہک ضعب اسویھتں ےن رپزیہ ایک ہچنیم  سج فتق فہ ولگ اجگ ےئگ وت اؿ اک اوہنں ےن اسھت دای وہنجں ےن 

 فہ اھکای اھت رھپ رفامای ہک مہ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل یلع فملس ےک رمہاہ لم رک اھکای ےہ۔

 دمحم نب دکنمر، اعمذ نب دبعارلنمح یمیت ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، انب رججی،  :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس وج اکشر اھکان اجزئ ےہ اس ےس قلعتم دحثی
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َحُس بٔ سًُہ وحارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ سعیس، َحُس بٔ ابراہیِ بٔ  :  راوی

 حارث، عیسٰی بٔ كًحہ، عُیر بٔ سًُہ ؿُری، بہزی

ًَِیطٔ َوأََْا أَِس  ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ًَِّؿُى َيُط َع ُع َواي َُ

ِٔ عٔیَسی  ٔٔ اِيَحارٔٔث َع َِ بِ ُٔ إٔبَِراصٔی ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٔٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ یَِحٌَی بِ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا بِ

ِٔ اِيَبضِ  َّطُ أَِخبََرُظ َع رٔیِّ أَْ ُِ َـّ َة اي َُ ًَ ٔٔ َس ٔ بِ یِر َُ ِٔ عُ ًَِحَة َع َ َد ك َِ رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو زٔیِّ أَ

ٍٔ اہللٔ ََ ئَرُسو ٔ َ َذي ْٔ اُر َوِحٕع َعكٔیْر َؾُِذ َُ ٔ َّی إَٔذا کَاُْوا بٔايرَِّوَحأئ إَٔذا ح ّْ َحً َِّحٔ َُ هََّة َوصَُو  ََ َّی اہللُ یُرٔیُس   َػل

 َّ ٍَ َزعُوُظ َؾإْٔ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِتَٔی َػاحٔبُُط َؾَحاَئ اِيَبِضزٔیُّ َوصَُو َػاحٔبُُط إ ِٕ َیأ َُ أَ ُط یُؤط

َر َرُسو ََ
َ ارٔ َؾأ َُ ِِ بَٔضَِذا اِيحٔ َِ َطأَِْهُ ًَّ ََ َوَس ِی ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ یَا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ٍُ اہللٔ َػل

َٕ بٔاِْلُثَاَیٔة بَیَِن ايرَُّویِثَ  َّی إَٔذا کَا َضی َحً ََ  َِّ ُ ُط بَیَِن ايرَِّؾأم ث َُ َِ أَبَا بَِْکٕ َؾَكشَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔة َواِيَعرِٔد إَٔذا َهِيْی َع

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َِ أَ ِْ َؾزََع ٌٕٓ َوؾٔیطٔ َسِض ٔ ـْ فٔی ه ٔ َِٓسُظ ََّل یُرٔیبُُط أََحْس  َحاق ٔ ـُ ع ٔ َر َرُجَّل َيك ََ أَ

َّی یَُحاؤَزظُ  َّٓأض َحً ِٔ اي َٔ 

دمحم نب ہملس فاحرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ نب احرث، ٰیسیع نب ہحلط، ریمع نب 



 

 

 ہکم رکمہم اجےن ےک فاےطس ارحاؾ ابدنھ ہملس رمضی، زہبی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رک رفاہن وہےئ بج اقمؾ رفاح رپ آےئ وت اکی یلگن دگاھ رظن آای )اس وک ذحب ایک اج اکچ اھت نکیل اسسن ابیق اھت( ہچنیم  

ا اس اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ذترکہ ایک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک ڑپ

رےنہ دف۔ ااسی نکمم ےہ ہک اس اک امکل چنہپ اجےئ ہک اس دفراؿ رضحت زہبی آےئگ وج ہک اس ےک امکل ےھت افر 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ہی دگاھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اایتخر ںیم ےہ۔ اس ابت رپ 

 اہلل ہنع وک اس اک وگتش اسویھتں ںیم میسقت رکےن اک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب ریض

مکح رفامای رھپ آےگ ڑبھ ےئگ افر اقمؾ ااثہی رپ چنہپ ےئگ وج ہک رفہثی افر )اقمؾ( رعج ےک درنایؿ ےہ وت داھکی اکی 

 رہؿ )درتخ ےک( اسہی ںیم ڑپا وہا ےہ افر اکی ریت اس ےک ادنر کت دالخ ےہ۔ اس رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن اکی آدیم وک مکح دای ہک اس ےک اپس ڑھکا رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ یک 

 رطػ ڑبھ اجںیئ۔

دمحم نب ہملس فاحرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ نب احرث، ٰیسیع نب ہحلط،  :  رافی

 ریمع نب ہملس رمضی، زہبی

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

  

 رحمؾ ےک فاےطس سج اکشر اک اھکان درتس ںیہن ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس سج اکشر اک اھکان درتس ںیہن ےہ

     730    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قتيبہ بٔ سعیس، َايَ، ابٔ طہاب، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبة، عبساہلل بٔ عباض، ػعب بٔ  :  راوی

 حثاَة رضی اہلل عٓہ

ٔٔ عُتَِبَة عَ  ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ُٔ َسٔعیٕس َع  ِٔ َعِبسٔ اہللٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ



 

 

اَر َوحِ  َُ ٔ َِ ح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّطُ أَصَِسی ئَرُسو َة أَْ ََ ا ٔٔ َجثَّ ِعٔب بِ ِٔ ايؼَّ ٔٔ َعبَّإض َع ٕع َوصَُو بِ

ا َرأَی َر  َُّ ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ًَِیطٔ َرُسو ُظ َع زَّ َٕ ََفَ ا ًَِیطٔ بٔاِْلَبَِوأئ أَِو بَٔوزَّ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُسو

 ّْ َّا ُُحُ ََ إَّٔلَّ أَْ ِی ًَ ُظ َع ِِ َْرُزَّ َُّط َي ا إْٔ ََ ٍَ أَ ا فٔی َوِجهٔی َقا ََ  َِ ًَّ  َوَس

 ریض اہلل ہنع 

 

، دبعاہلل نب ابعس، بعص نب اثحمة

 

ی ة

 

ہبیتق نب دیعس، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عت

اکی دؿ اکی یلگن دگاھ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ ایک۔ اس فتق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ اوباء ای اقمؾ فداؿ رپ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک فاسپ رفام دای 

 وت رفامای مہ ےن رصػ اس فہج ہچنیم  سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے رہچہ رپ مغ ےک آاثر دےھکی

 ےس فاسپ ایک ےہ ہک ںیم احتل ارحاؾ ںیم وہں۔

 ریض  :  رافی

 

، دبعاہلل نب ابعس، بعص نب اثحمة

 

ی ة

 

ہبیتق نب دیعس، امکل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

 اہلل ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس سج اکشر اک اھکان درتس ںیہن ےہ

     731    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قتيبہ، حُاز بٔ زیس، ػايح بٔ نیشإ، عبیساہلل بٔ عبساہلل، ابٔ عباض، ػعب بٔ حثاَة رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٔٔ َعِبٔس اہللٔأَِخ  ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ َٕ َع ٔٔ َنِیَشا ِٔ َػائٔح بِ ُٔ َزیِٕس َع ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ بََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِٔ ابِ  َع

 َٕ َّی إَٔذا کَا ٌَ َحً َِ أَِقَب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َة أَ ََ ا ٔٔ َجثَّ ِعٔب بِ ِٔ ايؼَّ اَر  َعبَّإض َع َُ ٔ َٕ َرأَی ح ا بَٔوزَّ

ِیَس  ٌُ ايؼَّ ُ ّْ ََّل َْأِک َّا ُُحُ ٍَ إْٔ ًَِیطٔ َوَقا ُظ َع زَّ  َوِحٕع ََفَ



 

 

 ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 

ہبیتق، امحد نب زدی، اصحل نب اسیکؿ، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، بعص نب اثحمة

فداؿ فیرفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ

اکی یلگن دگےھ وک داھکی افر اس وک فاسپ رفام دای رھپ اراشد رفامای ہک مہ ولگ احتل ارحاؾ ںیم ںیہ اس فہج ےس مہ 

 ولگ اکشر ںیہن اھک ےتکس۔

 ریض اہلل ہنعہبیتق، امحد نب زدی، اصحل نب اسیکؿ، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، بعص :  رافی

 

  نب اثحمة

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس سج اکشر اک اھکان درتس ںیہن ےہ

     732    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًامیٕ، عؿإ، حُاز بٔ سًُہ، قیص بٔ سعس، علاء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا َقیِ  َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا ا َٓا َعؿَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح ُٔ َسِعٕس َع ُص بِ

َٔ َعبَّإض قَ  َّٕ ابِ ُو َػِیٕس َعَلإئ أَ ـِ َِ أُصِٔسَی َيطُ عُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َت أَ ُِ ٔ ا َعً ََ  َِ ٔٔ أَِرَق ٍَ ئزَیِٔس بِ ا

 ِِ ٍَ َنَع ًُِط َقا ِِ َيِكَب ًَ ّْ َؾ َِّحٔ َُ  َوصَُو 

 اوہنں ےن ادمح نب امیلسؿ، افعؿ، امحد نب ہملس، سیق نب دعس، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفامای ایک م وک اس ابت اک ملع ںیہن ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس وک اکشر ےک اجونر اک اکی ڑکٹا ارحاؾ یک احتل ںیم شیپ ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک 

  فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہں )ینعی وبقؽ رفامای ےہ(۔وبقؽ ںیہن رفامای؟ آپ یلص اہلل ہیلع

 ادمح نب امیلسؿ، افعؿ، امحد نب ہملس، سیق نب دعس، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 دثیاقیموتں ےس قلعتم ااح :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس سج اکشر اک اھکان درتس ںیہن ےہ

     733    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابوعاػِ، ابٔ جریخ، حشٔ بٔ َشًِ، كاؤض، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت َیِحٌَی َوَس  ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ُٔ أَِخبََرنٔی َع ٍَ أَِخبََرنٔی اِيَحَش ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ِٕ َقاََّل َحسَّ ُِٔعُت أَبَا َعأػ

ُظ َن  ُ ْٔ ُٔ َعبَّإض َيِشَتِِذ ٍَ َيُط ابِ َِ َؾَكا ُٔ أَِرَق َّ َزیُِس بِ ٍَ َقٔس ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِٔ كَاُوٕض َع ِٕ َع ٔ ِشً َُ  ُٔ ـَ بِ ِی

ِٔ َػِیٕس أُصِٔسَی  ِٔ َيِح ٌْ أَِخبَرَِتىٔی َع ِِ أَصَِسی َيُط َرُج ٍَ َنَع ّْ َقا ا َِ َوصَُو َُحَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ئَرُسو

 ّْ َّا ُُحُ ٌُ إْٔ ُ َّا ََّل َْأِک ٍَ إْٔ ُظ َوَقا زَّ ِٔ َػِیٕس ََفَ ِٔ َيِح َٔ ّوا  ـِ  عُ

 ےس رفاتی ےہ ہک سج رمعف نب یلع، ییحی، اوباعمص، انب رججی، نسح نب ملسم، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع

فتق رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع فیرفی الےئ وت اؿ ےس رفامای آپ ےن سک رطہقی ےس ایبؿ رفامای اھت ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک احتل ارحاؾ ںیم اکشر اک وگتش شیپ ایک ایگ رفامای ہک یج اہں۔ اکی 

 فآہل فملس یک دختم ںیم اکشر ےک وگتش اک اکی ہصح شیپ ایک وت آپ آدیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک فاسپ رفام دای افر اراشد رفامای مہ ولگ احتل ارحاؾ ںیم ںیہ اس فہج ےس ںیہن اھک 

 ےتکس۔

 اہلل ہنعرمعف نب یلع، ییحی، اوباعمص، انب رججی، نسح نب ملسم، اطؤس، انب ابعس ریض  :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس سج اکشر اک اھکان درتس ںیہن ےہ



 

 

     734    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ة، جریر َٓؼور، حهِ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہَحُس بٔ قساَ :  راوی

ِٔ ا ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ َع ِٔ اِيَحَه ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َٓا َجرٔیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ََ ُٔ ُقَسا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ َعبَّإض أَِخبََرَْا  بِ

ٍٔ اہللٔ ٔلَی َرُسو َة إ ََ ا ُٔ َجثَّ ِعُب بِ ٍَ أَصَِسی ايؼَّ ا َوصَُو  َقا َّ ارٔ َوِحٕع َتِكُطُ َز َُ ٔ ٌَ ح َِ رِٔج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

ًَِیطٔ  َصا َع زَّ ّْ َوصَُو بُٔكَسیِٕس ََفَ َِّحٔ َُ 

، رجری وصنمر، مکح، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت بعص نب اثحہم 

 

دمحم نب دقامة

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم یلگن دگےھ یک راؿ وطبر دہہی شیپ یک  ریض اہلل ہنع ےن رضحت روسؽ رکمی

اس ںیم وخؿ اجری اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اقمؾ دقری ںیم ےھت افر ارحاؾ یک احتل ںیم ےھت 

 اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک فاسپ رفامای دای

،  :  رافی

 

 رجری وصنمر، مکح، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب دقامة

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک فاےطس سج اکشر اک اھکان درتس ںیہن ےہ

     735    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوسـ بٔ حُاز، سؿیإ بٔ حبیب، طعبہ، ايحهِ و حبیب، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ِٔ َوَحبٔیْب  ِٔ اِيَحَه ِٔ ُطِعَبَة َع ُٔ َحبٔیٕب َع ُٕ بِ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِعىٔیُّ َقا َُ ازٕ اِي َُّ ُٔ َح ـُ بِ ُٔ  أَِخبََرَْا یُوُس َوصَُو ابِ

َّی اہللُ َّٓٔيیِّ َػل َة أَصَِسی ئً ََ ا َٔ َجثَّ ِعَب بِ َّٕ ايؼَّ َ ٔٔ َعبَّإض أ ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ ًَِیطٔ أَبٔی ثَابٕٔت َع  َع



 

 

ًَِیطٔ  ُظ َع زَّ ّْ ََفَ َِّحٔ َُ اّرا َوصَُو  َُ ٔ َِ ح ًَّ  َوَس

 ابعس ریض اہلل ہنع رتہمج اسہقب رفاتی ویفس نب امحد، ایفسؿ نب بیبح، ہبعش، امکحل ف بیبح، دیعس نب ریبج، انب

 ےک اطمقب ےہ۔

 ویفس نب امحد، ایفسؿ نب بیبح، ہبعش، امکحل ف بیبح، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  رک سنہ ڑپے؟ابب ارگ رحمؾ اکشر وک دھکی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ابب ارگ رحمؾ اکشر وک دھکی رک سنہ ڑپے؟

     736    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، ہظاّ، یحٌی بٔ ابونثیر، عبساہلل بٔ ابوقتازة رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُس  َُّ َح َُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ  أَِخبََرَْا  ٕ َع ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ِٔ َیِحٌَی بِ ّْ َع َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا بِ

َّ اِيُحَسیِبَٔیةٔ َؾأَُِحَ  َِ َعا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ًََل أَبٔی  ٍَ اَِْل ٔٔ أَبٔی َقَتاَزَة َقا ِِ  َّ بِ أَِػَحابُُط َوَي

ُِٓتطُ َؾاِس  اُر َوِحٕع َؾَلَع َُ ٔ ََٓورُِت َؾإَٔذا ح ٔلَی َبِعٕف َؾ ِِ إ ُض ـُ ََ َبِع َع أَِػَحابٔی َؿٔح ََ ا أََْا  َُ َٓ ِّ َؾبَِي ِِ یَُِّحٔ ُِٓتُض َتَع

ًَِبُت َرُسو ِٕ نُِكَتَلَع َؾَل َٓا أَ ِٔ َيِحُٔطٔ َوَخٔظي َٔ َٓا  ًِ َ ِٕ ئُعيُٓونٔی َؾأَک َِ أَُرؾُِّع َؾأَبَِوا أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل

ٍَ اہللٔ  َٔ َتَرِنَت َرُسو ًُِت أَیِ ٌٔ َؾُك ِی ًَّ ِٔ غَٔؿإر فٔی َجِؤف اي َٔ ًَكٔیُت َرُجَّل  ٔسی َطأِّوا َوأَٔسیرُ َطأِّوا َؾ َّی اہللُ ََفَ  َػل

ِك  ٌْ بٔايشُّ ٔ ٍَ َترَِنُتُط َوصَُو َقائ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ََ َع ِی ًَ َٕ َع ُؤ ََ َيُِقَ َّٕ أَِػَحابَ ٔ ٍَ اہللٔ إ ًُِت یَا َرُسو ًَٔحِكُتُط َؾُك َیا َؾ

ًُِت یَا  ِِ َؾُك ِِ َؾاَِْتَوَرصُ ََ َؾاَِْتٔورِصُ َ ِٕ ُيِكَتَلُعوا زُوْ ِِ َقِس َخُظوا أَ َُّض َة اہللٔ َوإْٔ َُ َّ َوَرِح ََل ِّی ايشَّ ٔن ٍَ اہللٔ إ َرُسو

اَر َوِحٕع  َُ ٔ َٕ  أََػِبُت ح و َُ َِّحٔ َُ  ِِ ًَِكِؤّ کًُُوا َوصُ ٔ ٍَ ي ُِٓط َؾَكا َٔ ِٓسٔی  ٔ  َوع



 

 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل 

ویھتں ےن ارحاؾ امدج حلص دحہیبی ےک ومعق رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےئگ اؿ ےک اس

ابدناھ نکیل اوہنں ےن ارحاؾ ںیہن ابدناھ ریمے فادل اصبح ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ اسویھتں ےک اسھت اھت 

ہک ااچکن فہ اکی دفرسے وک دھکی رک ےنسنہ ےگل۔ ںیم ےن داھکی وت اکی فیشح دگاھ اھت۔ ںیم ےن زینہ امرا افر اسویھتں 

 ریمی دمد ںیہن یک رھپ مہ بس ےن اس اک وگتش اھکای افر اس ےک دعب مہ وک یک دمد ےس دروخاتس یک وت اوہنں ےن

ہی ادنہشی وہا ہک ااسی ہن وہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےھچیپ یہ رہ اجںیئ۔ ہچنیم  ںیم ےن 

ای۔ رھپ رات ےک فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک التش ںیم وھگ ڑے وک زیتی ےک اسھت دف ڑا د

ریمی الماقت ہلیبق افغر ےک اکی آدیم ےس وہیئ وت ںیم ےن اس ےس درایتف ایک ہک م رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس وک سک ہگج وھچ ڑ رک آےئ ےھت؟ اس ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایقس ےک اقمؾ رپ ولیقہل ںیم 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل وغشمؽ ےھت۔ اس رپ ںیم آپ یلص 

ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ےتہک ںیہ افر اؿ وک 

س فہج ےس اؿ اک ااظتنر رک ںیل۔ ہچنیم  ادنہشی ےہ ہک ااسی ہن وہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اگل وہ اجںیئ ا

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااظتنر رفامای رھپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اکی 

فیشح دگےھ اک اکشر ایک اھت۔ سج ںیم ےس ھچک ایھب ریمے اپس ابیق ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اہک ہک اھک احالہکن فہ احتل ارحاؾ ںیم ےھت۔ ولوگں ےس

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدة ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رحمؾ اکشر وک دھکی رک سنہ ڑپے؟ ابب

     737    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ نشائی، َحُس، ابٔ َبارک ػوری، َعاویہ، ابٔ سَلّ، یحٌی بٔ  :  راوی



 

 

 ابونثیر، عبساہلل بٔ ابوقتازة رضی اہلل عٓہ

ٍَ أَِخبََرنٔی عُبَِیُس اہللٔ  ورٔیُّ َقا َُُباَرٔک ايؼُّ ُٔ اِي ْس َوصَُو ابِ َُّ َح َُ ٍَ أََِْبأََْا  ََّٓشائٔیُّ َقا َِ اي ٔٔ إٔبَِراصٔی اَيَة بِ ـَ ُٔ َؾ  بِ

ُٔ أَبٔی َقتَ  ٍَ أَِخبََرنٔی َعِبُس اہللٔ بِ ٕ َقا ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ِٔ َیِحٌَی بِ ّٕ َع ُٔ َسَلَّ َعاؤیَُة َوصَُو ابِ َُ َٓا  َ ث َّٕ أَبَاُظ أَِخبََرُظ اَزَة أَ َحسَّ

َرةٕ غَ  ُِ ًُّوا بُٔع ٍَ َؾأََص َِ َغزَِوَة اِيُحَسیِبَٔیٔة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َُّط غَزَا  اَر أَْ َُ ٔ یِرٔی َؾاِػَلِسُت ح

ٍَ اہللٔ َِّ أََتِیُت َرُسو ُ َٕ ث و َُ َِّحٔ َُ  ِِ ُِٓط َوصُ َٔ ُت أَِػَحابٔی  ُِ َّٕ َوِحٕع َؾأَكَِع َِ َؾأََِْبأِتُُط أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

 َٕ و َُ َِّحٔ َُ  ِِ ٍَ کًُُوُظ َوصُ ًَّة َؾَكا ِٔ َيِحُٔطٔ َؾأؿ َٔ َِٓسَْا  ٔ  ع

 نب اربامیہ اسنیئ، دمحم، انب ابمرک وصری، اعمفہی، انب السؾ، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب 

 

دیبع اہلل نب اضفلة

رفامےت ںیہ ہک ںیم زغفہ دحہیبی ےک ومعق رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  اوباتقدة ریض اہلل ہنع

رمہاہ اھت۔ ہچنیم  ںیم ےن رمعہ رکےن یک تین یک )راہتس یہ ںیم( ںیم ےن اکی فیشح دگےھ اک اکشر رک ےک اےنپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم اسویھتں وک  الھای احالہکن فہ احتل ارحاؾ ںیم ےھت۔ رھپ ںیم رضحت روسؽ رکمی 

ںیم احرض وہا افر التبای ہک ریمے اپس اس اک وگتش اس دقر وموجد ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک 

 ارحاؾ ےک ابفوجد اھکےن اک مکح دای۔

 نب اربامیہ اسنیئ، دمحم، انب ابمرک وصری، اعمفہی، انب السؾ، ییحی :  رافی

 

 نب اوبریثک، دبعاہلل دیبعاہلل نب اضفلة

 نب اوباتقدة ریض اہلل ہنع

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

  

 ارگ رحمؾ اکشر یک رطػ ااشرہ رکے افر ریغ رحمؾ اکشر رکے

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریغ رحمؾ اکشر رکےارگ رحمؾ اکشر یک رطػ ااشرہ رکے افر 

     738    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َحُوز بٔ غیَلٕ، ابوزاؤز، طعبة، عثُإ بٔ عبساہلل بٔ َوہب، عبساہلل بٔ ابی قتازة رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 ِ ٍَ أَْ َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ٔٔ أَِخبََرَْا  ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُٕ بِ ا َُ ٍَ أَِخبََرنٔی عُِث َبأََْا ُطِعَبُة َقا

ـُ  ِِ َبِع ٕ َيُض ٔشیر ََ ِِ کَاُْوا فٔی  َُّض ِٔ أَبٔیطٔ أَْ ُث َع َٔ أَبٔی َقَتاَزَة یَُحسِّ ٍَ َسُِٔعُت َعِبَس اہللٔ بِ ِوَصٕب َقا ََ ّْ َِّحٔ َُ  ِِ ُض

أَیِ  ٍَ ََفَ ٕ َقا ّ َُُِّحٔ ٔ ِِ َيِیَص ب ُض ـُ ِٕ َوَبِع ِِ َؾأَبَِوا أَ ُِٓتُض َح َؾاِسَتَع َِ ٔسی َوأََخِِذُت ايرُّ اَر َوِحٕع ََفَنِٔبُت ََفَ َُ ٔ ُت ح

ُِٓط َؾأَِطَؿُكوا َقا َٔ ارٔ َؾأََػبُِتُط َؾأَکًَُوا  َُ ِِ َؾَظَسِزُت َعلَی اِيحٔ ٔ ض ـٔ ِٔ َبِع َٔ ًَِشُت َسِوكّا  ٍَ ُئعيُٓونٔی َؾاِخَت

 َّ َّٓٔيیُّ َػل ََ اي ٔ ِٔ َذي ٌَ َع ٔ ٍَ َؾکًُُواَؾُشئ ِِ َقايُوا ََّل َقا ُِٓت ِِ أَِو أََع تُ ٌِ أرََشِ ٍَ َص َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  ی اہللُ َع

، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، دبعاہلل نب ایب اتقدة ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےس 

 

ی ة
ػ

 

ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ش

تل ارحاؾ ںیم ےھت افر ضعب ولگ ریغب ارحاؾ لقن رکےت ںیہ ہک فہ اکی رمہبت احتل رفس ںیم ےھت۔ ضعب ولگ اح

ےک ےھت۔ اوباتقدہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی فیشح دگاھ داھکی وت اےنپ وھگ ڑے رپ وسار وہ رک ںیم 

ےن اانپ زینہ ایل افر اسویھتں ےس ادماد بلط یک نکیل اوہنں ےن ریمی ادماد رکےن ےس ااکنر رک دای۔ ہچنیم  ںیم ےن 

ہ ایل دگےھ اک ںیم اعتبق رکےن اگل۔ سج فتق ںیم ےن اس وک امرا وت اؿ ولوگں ےن یھب اس وک اھک ایل نکیل اکی زین

دعب ںیم وخزفدہ وہےئ ہک )ااسی ہن وہ ہک مہ ےس وکیئ یطلغ وہیئگ وہ( رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 ایک م ںیم ےس یسک ےن اس وک ااشرہ ای اس یک ادماد یک یھت؟ درایتف ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 رعض ایک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ اھک ےتکس وہ۔

، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، دبعاہلل نب ایب اتقدة ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رحمؾ اکشر یک رطػ ااشرہ رکے افر ریغ رحمؾ اکشر رکے



 

 

     739    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 لًب، جابر رضی اہلل عٓہقتيبہ بٔ سعیس، يعكوب، ابٔ عبسايرحُٔ، عُرو، َ :  راوی

ًٔٔب  ُُلَّ ِٔ اِي رٕو َع ُِ ِٔ َع ٔٔ َع َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح َٓا َيِعُكوُب َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٕ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ِٔ َجابٔر َع

 ِِ ٍُ َػِیُس اِيبَرِّ َلهُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ِِ  َقا ِِ َتٔؼیُسوُظ أَِو ُيَؼاَز َلهُ ا َي ََ  ٍْ َحََل

 ََ ُِٓط  َٕ َقِس َرَوی َع ِٕ کَا ٔ رٕو َيِیَص بٔاِيَكؤیِّ فٔی اِيَحٔسیٔث َوإ ُِ ُٔ أَبٔی َع رُو بِ ُِ ٔٔ َع َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َْ َقا ٔ  اي

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ہبیتق نب دیعس، وقعیب، انب دبعارلنمح، رمعف، بلطم، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ

فآہل فملس ےن اراشد رفامای یکشخ اک اکشر م ولوگں ےک فاےطس الحؽ ےہ رشبہکیط م ےن وخد اکشر ہن ایک وہ ای اہمترے 

فاےطس اکشر ہن ایک وہ۔ اامؾ اسنیئ رفامےت ںیہ ہک اس دحثی یک دنس ںیم رمعف نب ایب رمع وقی رافی ںیہن ےہ ارگہچ اؿ 

 یھب ااحدثی لقن یک ںیہ۔ ےس امکل ےن

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب، انب دبعارلنمح، رمعف، بلطم، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکےنٹ فاےل ےتک وک رحمؾ اک لتق رکان اسیک ےہ؟

 ااحدثی اقیموتں ےس قلعتم :   ابب

 اکےنٹ فاےل ےتک وک رحمؾ اک لتق رکان اسیک ےہ؟

     740    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َّ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ْص َيِیَص أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع ُِ ٍَ َخ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع



 

 

ًُِب اِيَعُكوُر  َ ُب َواِيَؿأَِرةُ َواِيک َٓاْح اِيُػَراُب َواِئحَسأَةُ َواِيَعُِقَ َّٔ ُج ٔ ّٔ فٔی َقِتًٔض َُُِّحٔ  َعلَی اِي

 اراشد رفامای رحمؾ ےک ہبیتق، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

( اپلگ اتک 7( وچاہ )6( لیچ )5( وکا )4فاےطس اپچن اایشء وک الہک رکےن رپ یسک مسق اک انگہ ںیہن ےہ اپچن زیچںی ہی ںیہ )

 ( وھچب۔8)

 ہبیتق، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اسپن وک الہک رکان اسیک ےہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اسپن وک الہک رکان اسیک ےہ؟

     741    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، طعبة، قتازة، سعیس بٔ َشیب، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

ٔٔ أَ  ِٔ َسٔعیٔس بِ َٓا َقَتاَزةُ َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َُُشیَّٔب ِخبََرَْا َع  اِي

ُة  ُّ اِيَحیَّ َُُِّحٔ َّٔ اِي ْص َيِكُتًُُض ُِ ٍَ َخ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ َعائَٔظَة َع َواِيَؿأَِرةُ َواِئحَسأَةُ َع

ًُِب اِيَعُكوُر  َ  َواِيُػَراُب اِْلَبَِكُع َواِيک

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

عی

، اتقدة، دیعس نب بیسم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی ة
ػ

 

رمعف نب یلع، ییحی، ش

ای رحمؾ اپچن زیچفں وک لتق رک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فہ لقن رفامیت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 ( اکےنٹ فاال اتک۔8( وچاہ )7( تچ ربکا وکا )6( لیچ )5( اسپن )4 اتک ےہ )



 

 

ھا  :  رافی

 

عی

، اتقدة، دیعس نب بیسم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 

ی ة
ػ

 

 رمعف نب یلع، ییحی، ش

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

  

 وچےہ وک امران

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وچےہ وک امران

     742    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، يیث، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َِ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َْاؾٕٔع َع

ًُِب اِيَعُكوُر َواِيَعُِقَ  َ ّٔ اِيُػَراُب َواِيحَٔسأَةُ َواِيَؿأَِرةُ َواِيک َُُِّحٔ ًِ ٔ َوابِّ ي ِٔ ايسَّ َٔ ٕص  ُِ ٌٔ َخ َٕ فٔی َقِت ٔ  ُب أَذ

 ہنع رفامےت ںیہ ہک رحمؾ وک اپچن زیچںی امرےن یک ااجزت دی ےہ وکا لیچ ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، انب رمع ریض اہلل

 وچاہ اکےنٹ فاال اتک افر وھچب۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےس قلعتمرگٹگ وک امرےن 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رگٹگ وک امرےن ےس قلعتم



 

 

     743    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوبْکبٔ اسحل، ابراہیِ بٔ َحُس بٔ ْعْعة، َعاذ بٔ ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، قتازة، سعیس  :  راوی

 بٔ َشیب رضی اہلل عٓہ

ٍَ  أَِخبََرنٔی أَبُو ُٔ صَٔظإّ َقا َعاذُ بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َْعَ ٔٔ َْعِ ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ُِ بِ َٓا إٔبَِراصٔی َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ إِٔسَحَل َقا  بَِْکٔ بِ

َّاْز  ًَِت َعلَی َعائَٔظَة َوبَٔیٔسَصا عُک َرأَّة َزَخ َِ َّٕ ا َُُشیَّٔب أَ ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ َقَتاَزَة َع ثَىٔی أَبٔی َع ا َؾَك َحسَّ ََ اَيِت 

ِٔ َط  ِِ یَهُ َُّط َي َٓا أَْ َ ث َِ َحسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٕ َْٔيیَّ اہللٔ َػل َ ٔ اِيَوَزٔؽ ْٔل ِیْئ إَّٔلَّ یُِلٔؿُئ َعلَی َصَِذا َؾَكاَيِت ئَضِٔذظ

 ِٔ َرَْا بَٔكِتًَٔضا َوََْهی َع ََ
َ ابَُّة َؾأ ٔ ايسَّ ََلّ إَّٔلَّ صَِٔذظ ًَِیطٔ ايشَّ َِ َع ِؿَيَتیِٔن َواِْلَبِتَرَ  إٔبَِراصٔی ٕٔ إَّٔلَّ َذا ايلُّ َّٓا ٔ ٌٔ اِيح َقِت

َِّٓشائٔ  ٕٔ اي ا فٔی بُُلو ََ  ٕٔ ٕٔ اِيَبَِصَ َويُِشكَٔلا ا یَِلَُٔشا َُ َُّض  َؾإْٔ

اوبرکبنب ااحسؼ ، اربامیہ نب دمحم نب رعرعة، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع 

اکی اخوتؿ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہیئ وت اکی ےک اہھت ںیم اکی رفامےت ںیہ 

الیھٹ یھت۔ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےن اس ےس درایتف ایک ہی ایک ےہ؟ اس ےن رعض ایک ہک ہی اکی یلکپھچ وک 

امای اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک فاےطس الجیئ امرےن ےک فاےطس ےہ ویکہکن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف

اجےن فایل آگ وک اس ےک العفہ امتؾ اجونر اھجب رےہ ےھت۔ اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اس وک 

لتق رکےن اک مکح رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا دی اسپن وک امر ڈاےنل ےس عنم رفامای نکیل ارگ اسپن دف 

 اشنؿ فاال ای دؾ اٹک وہا وہ وت اؿ وک امرےن اک مکح رفامای ویکہکن ہی دفونں )آوھکنں یک( رفینش وک اضعئ رکےت ںیہ۔

اوبرکبنب اقحس، اربامیہ نب دمحم نب رعرعة، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، دیعس نب بیسم ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 وھچب وک امران



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وھچب وک امران

     744    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساہلل بٔ سعیس ابوقساَة، یحٌی، عبیساہلل، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔ أَ  ٍَ أَِخبََرنٔی َْاؾ ِٔ عُبَِیسٔ اہللٔ َقا َٓا یَِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ََ ُٔ َسٔعیٕس أَبُو ُقَسا رَ ِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ْع َع

 ًَ ِٔ َقَت ََ َٓاَح َعلَی  َوابِّ ََّل ُج ِٔ ايسَّ َٔ ْص  ُِ ٍَ َخ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َّٔ َوصَُو أَ ٔ َّٔ أَِو فٔی َقِتًٔض ُض

ُب َواِيُػَراُب  ًُِب اِيَعُكوُر َواِيَعُِقَ َ ّْ اِئحَسأَةُ َواِيَؿأَِرةُ َواِيک ا  َُحَ

، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

دیبع اہلل نب دیعس اوبدقامة

ای اپچن اجونر اےسی ںیہ اؿ وک لتق رکےن فاےل رپ یسک مسق اک وکیئ انگہ ںیہن ےہ اچےہ فہ ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفام

 احتل ارحاؾ ںیم وہں لیچ وچاہ اکےنٹ فاال اتک وھچب افر وکا۔

، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دیبعاہلل نب دیعس اوبدقامة

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

  

 لیچ وک امرےن ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 لیچ وک امرےن ےس قلعتم

     745    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زیاز بٔ ایوب، ابٔ عًیة، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

َر قَ أَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٍَ أََِْبأََْا أَیُّوُب َع َة َقا ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ٌْ یَا ِخبََرَْا زٔیَازُ بِ ٍَ َرُج ٍَ َقا ا

 َّٔ ُض ًَ ِٔ َقَت ََ َٓاَح َعلَی  ْص ََّل ُج ُِ ٍَ َخ َٓا َقا َِ َوابِّ إَٔذا أَُِحَ ِٔ ايسَّ َٔ  ٌُ ا َنِكُت ََ ٍَ اہللٔ  اِئحَسأَةُ َواِيُػَراُب  َرُسو

ًُِب اِيَعُكوُر  َ ُب َواِيک  َواِيَؿأَِرةُ َواِيَعُِقَ

، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

زاید نب اویب، انب علی ة

؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک مہ ولگ احتل ارحاؾ ںیم نک زیچفں وک امر ےتکس ںیہ

 رفامای اپچن زیچفں وک لتق رکےن رپ وکیئ انگہ ںیہن ےہ لیچ وکا وچاہ وھچب افر اکےنٹ فاال اتک۔

، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 زاید نب اویب، انب علی ة

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

  

 وکے وک امران

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکے وک امران

     746    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراٖیِ، ہظیِ، یحٌی بٔ سعیس، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َِ قَ  ُٔ إٔبَِراصٔی َّٕ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ ا

َب َواِيُؿَوِئشَكَة َوا ٌُ اِيَعُِقَ ٍَ َيِكُت ُّ َقا َُُِّحٔ ٌُ اِي ا َيِكُت ََ  ٌَ ٔ َِ ُسئ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ِئحَسأََة اي

 ًِ َ  َب اِيَعُكوَر َواِيُػَراَب َواِيک

وقعیب نب اربامیہ ، میشہ، ییحی نب دیعس، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی یک دنس افر رفاتی اسہقب ےک اطمقب 

 ےہ۔



 

 

 وقعیب نب اربامیھ، میشہ، ییحی نب دیعس، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وکے وک امران

     747    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، سؿیإ، زٖری، سايِ :  راوی

ُئ  ُُُِقٔ ٔٔ َیزٔیَس اِي ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ِٔ أَبٔیطٔ َقا ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َقا

 َّٔ ُض ًَ ِٔ َقَت ََ َّٔ َعلَی  ٔ َٓاَح فٔی َقِتًٔض َوابِّ ََّل ُج ِٔ ايسَّ َٔ ْص  ُِ َِ َخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ٔ  َقا ّ فٔی اِيََّحَ

أّ اِيَؿأَِرةُ َواِئحَسأَةُ  ًُِب اِيَعُكوُر  َواِْلُِٔحَ َ ُب َواِيک  َواِيُػَراُب َواِيَعُِقَ

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، ازلرھی، اسمل، اہیب اس دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرھی، اسمل :  رافی

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

  

 رحمؾ وک نج زیچفں وک امر ڈاانل درتس ںیہن ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ وک نج زیچفں وک امر ڈاانل درتس ںیہن ےہ

     748    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 بٔ عبیس بٔ عُیر، ابٔ ابوعُارَحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابٔ جریخ، عبساہلل  :  راوی

 َ ٔٔ عُب ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُٔ ُجَریِٕخ َع ثَىٔی ابِ ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ٕ أَِخبََرَْا  یِر َُ ٔٔ عُ ِیٔس بِ

بُٔع  َـّ ِٔ اي َٔ َعِبٔس اہللٔ َع ٍَ َسأَِيُت َجابَٔر بِ إر َقا َُّ ٔٔ أَبٔی َع ِٔ ابِ ِِ  َع ٍَ َنَع ًُِت أََػِیْس هَٔی َقا َرنٔی بٔأَکًَِٔضا ُق ََ
َ َؾأ

 ِِ ٍَ َنَع َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َٔ ًُِت أََسُِٔعَتطُ   ُق

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، انب اوبامعر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب ریض 

ہنع ےس وجب ےک ابرے ںیم درایتف ایک ہک ایک ہی اکشر ےہ؟ اراشد رفامای یج اہں۔ رھپ ںیم ےن درایتف ایک ہک ایک اہلل 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔ اراشد رفامای یج اہں۔

  ریمع، انب اوبامعردمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، دبعاہلل نب دیبع نب :  رافی

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

  

 رحمؾ وک اکنح رکےن یک ااجزت ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ وک اکنح رکےن یک ااجزت ےس قلعتم

     749    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، زاؤز، ابٔ عبسايرحُٔ علار، عُرو، ابٔ زیٓار، ابوطعثاء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓارٕ  ُٔ زٔی رٕو َوصَُو ابِ ُِ ِٔ َع اُر َع ٔٔ اِيَعلَّ َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح َٓا َزاُوزُ َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ َسُِٔعُت أَبَاأَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا   َقا

 َُ ُُوََْة َوصَُو  ِی ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َد اي ٍَ َتزَوَّ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ُث َع ِعَثأئ یَُحسِّ ّْ ايظَّ  َِّحٔ

ہبیتق، داؤد، انب دبعارلنمح اطعر، رمعف، انب دانیر، اوباثعشء، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 



 

 

ھا  ےس ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح ایک۔رکمی یلص اہلل ہیلع

 

عی

  فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل 

 ہبیتق، داؤد، انب دبعارلنمح اطعر، رمعف، انب دانیر، اوباثعشء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ وک اکنح رکےن یک ااجزت ےس قلعتم

     750    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ جریخ، عُرو بٔ زیٓار، ابوطعثاء، ابٔ عباض، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ُٔ َعلٓٔیٕ  رُو بِ ُِ َّٕ أَبَا  أَِخبََرَْا َع َٓإر أَ ُٔ زٔی رُو بِ ُِ َٓا َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ َقا

ا َّ ا َِ ََْهَح َُحَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ثَطُ َع ِعَثأئ َحسَّ  ايظَّ

ف نب دانیر، اوباثعشء، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، رمع

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح رفامای۔ )ینعی ومیمہن ریض اہلل ہنع ےس 

 اکنح ارحاؾ یک احتل ںیم ایک(۔

 اوباثعشء، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، رمعف نب دانیر،  :  رافی

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

  

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

     751    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، حُاز بٔ سًُہ، حُیس، َحاہس، ابٔ عباض، حرضت  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 َُ ِٔ حُ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ٔٔ ُٔ یُوَُْص بِ ُِ بِ َحاصٕٔس  ِیسٕ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی َُ  ِٔ َع

 ٕٔ ا ََ َِّحٔ َُ ا  َُ ُُوََْة َوصُ ِی ََ َد  َِ َتزَوَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ  َع

اربامیہ نب ویسن نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، امحد نب ہملس، دیمح، اجمدہ، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس اکنح ایک وت دفونں رفامےت ںیہ ہک رضح

 احتل ارحاؾ ںیم ےھت۔

اربامیہ نب ویسن نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، امحد نب ہملس، دیمح، اجمدہ، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 لیلق دصہق ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 لیلق دصہق ےس قلعتم

     752    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اض، حرضت ابٔ َحُس بٔ اسحل، احُس بٔ اسحل، حُاز بٔ سًُہ، حُیس، عْکَة، ابٔ عب :  راوی

 عباض رضی اہلل عٓہ



 

 

 ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ إِٔسَحَل َقا ُس بِ َُ َٓا أَِح َ ث ٍَ َحسَّ اَغانٔیُّ َقا ُٔ إِٔسَحَل ايؼَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِیسٕ أَِخبََرَْا  َُ ِٔ حُ َة َع َُ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ ّْ  َع َِّحٔ َُ ُُوََْة َوصَُو  ِی ََ َد  َِ َتزَوَّ ًَّ  َوَس

، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 

دمحم نب ااحسؼ ، ادمح نب ااحسؼ ، امحد نب ہملس، دیمح، رکعمة

ھا  ےس احتل ارحاؾ ںیم اکنح رفامای

 

عی

 ۔ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل 

، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دمحم نب اقحس، ادمح نب اقحس، امحد نب ہملس، دیمح، رکعمة

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

  

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  اگلانرحمؾ وک ےنھچپ

     753    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

طعیب بٔ طعیب بٔ اسحام و ػؿوإ بٔ عُرو، ابوايُػیرہ، اَّلوازاعی، علاء بٔ ابورباح، ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اہلل عٓہ

رٕو ايِ  ُِ ُٔ َع ُٕ بِ ٔٔ إِٔسَحَل َوَػِؿَوا ُٔ ُطَعِیٔب بِ َٓا أَِخبََرنٔی ُطَعِیُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ُُػٔیَرة َٓا أَبُو اِي َ ث ٔصیُّ َقاََّل َحسَّ ُِ ٔح

َِ َتزَوَّ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َ ٔٔ َعبَّإض أ ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َربَإح َع ِٔ َعَلأئ بِ ُُوََْة َوصَُو اِْلَِوَزاعٔیُّ َع ِی ََ َد 

 ّْ َِّحٔ َُ 

ف، اوباہریغمہ، االفازایع، اطعء نب اوبرابح، انب ابعس ریض اہلل ہنع اس بیعش نب بیعش نب ااحسؼ ف وفصاؿ نب رمع

 دحثی اک ومضمؿ زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

بیعش نب بیعش نب ااحسؼ ف وفصاؿ نب رمعف، اوباہریغمہ، االفازایع، اطعء نب اوبرابح، انب ابعس ریض  :  رافی



 

 

 اہلل ہنع

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

  

 اس یک اممتعن ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اس یک اممتعن ےس قلعتم

     754    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہقتيبہ، َايَ، ْاؾع، ْبیہ بٔ وہب، ابإ بٔ عثُإ، عثُإ بٔ عؿإ  :  راوی

 َُ ٍَ َسُِٔعُت عُِث َٕ َقا ا َُ َٔ عُِث َٕ بِ َّٕ أَبَا ٔٔ َوصِٕب أَ ِٔ ُْبَِیطٔ بِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ َٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع َٕ بِ ا

ُّ َوََّل َیِدُل  َُُِّحٔ ِٓٔهُح اِي َِ ََّل یَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َٕ َيُكو ا ِٓٔهُح َعؿَّ  ُب َوََّل یُ

ہبیتق، امکل، انعف، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب امثعؿ، امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رحمؾ ہن وت اکنح رکے ہن رہتش ےجیھب افر ہن یہ دفرسے اک اکنح رکاےئ۔

 نب فبہ، اابؿ نب امثعؿ، امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ہبیتق، امکل، انعف، ہیبن :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اس یک اممتعن ےس قلعتم

     755    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عبیساہلل بٔ سعیس، ْبیہ بٔ وہب، ابإ بٔ عثُإ، عثُإ بٔ عؿإ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َوصِٕب  ِٔ ُْبَِیطٔ بِ َٕ أَِخبََرنٔی َْاؾْٔع َع ٔ اي ََ  ِٔ َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٔٔ  أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َٕ بِ ِٔ أَبَا َع

 َّٓ ِٔ اي ِٔ أَبٔیطٔ َع َٕ َع ا َُ ِٓٔهَح أَِو یَِدُلَب عُِث ُ ُّ أَِو ی َُُِّحٔ ِٓٔهَح اِي ِٕ یَ َّطُ ََْهی أَ َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ٔيیِّ َػل

دیبع اہلل نب دیعس، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب امثعؿ، امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 ہن وت اکنح رکے ہن رہتش ےجیھب افر ہن یہ دفرسے اک اکنح رکاےئ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رحمؾ 

 دیبعاہلل نب دیعس، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب امثعؿ، امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 احدثیاقیموتں ےس قلعتم ا :   ابب

 اس یک اممتعن ےس قلعتم

     756    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، سؿیإ، ایوب بٔ َوسی، اْبیہ بٔ وہب، عُر بٔ عبیساہلل بٔ َعُر،  :  راوی

 ابإ بٔ عثُإ، حرضت عثُإ بٔ عؿإ رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ رُ  أَِخبََرَْا  َُ ٌَ عُ ٍَ أَِرَس ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ُْبَِیطٔ بِ وَسی َع َُ  ٔٔ ِٔ أَیُّوَب بِ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َیزٔیَس َع َعِبٔس اہللٔ بِ

َّٕ عُثِ  ٔ ُٕ إ ٍَ أَبَا ُّ َؾَكا َُُِّحٔ ِٓٔهُح اِي َٕ َيِشأَيُُط أَیَ ا َُ ٔٔ عُِث َٕ بِ ٔلَی أَبَا ٕ إ ر َُ ِع ََ  ٔٔ ُٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ َٔ عَ بِ َٕ بِ ا َُ َٕ ا ؿَّ

ُّ َوََّل َیِدُلُب  َُُِّحٔ ِٓٔهُح اِي ٍَ ََّل یَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َث أَ  َحسَّ

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اویب نب ومیس، اہیبن نب فبہ، رمع نب دیبع اہلل نب رمعم، اابؿ نب امثعؿ، رضحت 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحمؾ ہن وت  امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

 اکنح رکے ہن یسک اک اکنح رکاےئ افر ہن ینگنم رکے۔



 

 

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اویب نب ومیس، اہیبن نب فبہ، رمع نب دیبعاہلل نب رمعم، اابؿ نب امثعؿ،  :  رافی

 رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع

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

  

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

     757    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ عباض رضی اہلل عٓہقتيبہ، يیث، ابوزبیر، علاء، اب :  راوی

ٍَ اہللٔ َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ِٔ َعَلإئ َع ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا  َػل

 ّْ َِّحٔ َُ َِ َوصَُو  َِ اِحَتَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع

 ارحاؾ یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےئ۔

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  ااحدثیاقیموتں ےس قلعتم :   ابب

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان



 

 

     758    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، عُرو، كاؤض، علاء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعبَّ  ِٔ ابِ ِٔ كَاُوٕض َوَعَلاْئ َع رٕو َع ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي إض أَ

 ّْ َِّحٔ َُ َِ َوصَُو  َِ اِحَتَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، اطؤس، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن ارحاؾ یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےئ۔

 ، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنعہبیتق، ایفسؿ، رمعف، اطؤس :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

     759    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، علاء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہَحُس بٔ َٓؼور،  :  راوی

ٍَ َسُٔ  ٍَ َسُِٔعُت َعَلاّئ َقا َٓإر َقا ُٔ زٔی رُو بِ ُِ ٍَ أََِْبأََْا َع َٕ َقا ِٔ ُسِؿَیا ُِٓؼوٕر َع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرَْا  ِعُت ابِ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َِ اي ٍُ اِحَتَح ٔٔ  َعبَّإض َيُكو ِٔ ابِ ٍَ َبِعُس أَِخبََرنٔی كَاُوْض َع َِّ َقا ُ ّْ ث َِّحٔ َُ َوصَُو 

 ّْ َِّحٔ َُ َِ َوصَُو  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َِ اي ٍُ اِحَتَح  َعبَّإض َيُكو

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےئ۔



 

 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رحمؾ اک یسک امیبری یک فہج ےس ےنھچپ اگلان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ اک یسک امیبری یک فہج ےس ےنھچپ اگلان

     760    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبار ک، ابوويیس، یزیس بٔ ابراہیِ، ابوزبیر، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ َعِبسٔ  ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرَْا  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو اِيَوئیسٔ َقا َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي اہللٔ بِ

ِٔ َو  َٔ  ّْ َِّحٔ َُ َِ َوصَُو  َِ اِحَتَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َ ٕ أ ِٔ َجابٔر ٔ َع َٓا أَبُو ايزُّبَیِر َ ث َٕ بٔطٔ َحسَّ  ثِٕئ کَا

نب دبعاہلل نب ابمر ک، اوبفدیل، سیدی نب اربامیہ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ  دمحم

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احتل ارحاؾ ںیم )اپؤں ںیم( ومچ آےن یک فہج ےس ےنھچپ وگلاےئ۔

 ، اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ابمر ک، اوبفدیل، سیدی نب اربامیہ، اوبزریب :  رافی

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

  

 رحمؾ ےک اپں ںیم ےنھچپ وگلاےن ےک ابرے ںیم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ ےک اپں ںیم ےنھچپ وگلاےن ےک ابرے ںیم



 

 

     761    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، قتازة، اْص، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ِٔ أَْ ِٔ َقَتاَزَة َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّزَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َّٕ َرُسو  ٕص أَ

َٕ بٔطٔ  ِٔ َوثِٕئ کَا َٔ ٔ اِيَكَسّٔ  ّْ َعلَی َهِضر َِّحٔ َُ َِ َوصَُو  َِ اِحَتَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدة، اسن، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 فہج ےس اس رپ ےنھچپ وگلاےئ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اپؤں ںیم ومچ آےن یک

 فملس اس فتق احتل ارحاؾ ںیم ےھت۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدة، اسن، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ؾ اک رس ےک درنایؿ دصف وگلاان اسیک ےہ؟رحم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ اک رس ےک درنایؿ دصف وگلاان اسیک ےہ؟

     762    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

د، عبساہلل ہَلٍ بٔ بَش، َحُس بٔ خايس، ابٔ عثُة، سًامیٕ بٔ بَلٍ، عًكُةبٔ ابوعًكُة، اْع :  راوی

 بٔ بحيٓة رضی اہلل عٓہ

ُٕ بِ  امِیَ ًَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ُٔ َعِث ُٔ َخائٕس َوصَُو ابِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ بَِٔشٕ َقا ٍُ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی صََٔل ٍٕ َقا ُٔ بََٔل

ٍَ َسُِٔعُت  َد َقا َّطُ َسَُٔع اِْلَِْعَ َة أَْ َُ ًَِك ُٔ أَبٔی َع ُة بِ َُ ًَِك ٍَ َع ٍَ اہللٔ  َقا َّٕ َرُسو ُث أَ ََٓة یَُحسِّ َٔ بَُحِي َعِبَس اہللٔ ابِ



 

 

هَّةَ  ََ یٔل  ِٔ ََطٔ َٔ  ٌٕ َُ ِهٔی َج ًَ ٔ ّْ ب َِّحٔ َُ َِ َوَسَم َرأِٔسطٔ َوصَُو  َِ اِحَتَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

، ارعج، دبع

 

مة
علق
نب اوب

 

مة
علق
، امیلسؿ نب البؽ، 

 

مة

 

عی
 ریض اہلل ہنع الہؽ نب رشب، دمحم نب اخدل، انب 

 

ة

 

 ی
جت
ی 

اہلل نب 

رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احتل ارحاؾ ںیم یحل لمج ےک اقمؾ رپ رس ےک 

 درنایین ہصح ںیم ےنھچپ وگلاےئ ہی ہگج ہکم رکمہم ےک راہتس ںیم ےہ۔

نب :  رافی

 

مة
علق
، امیلسؿ نب البؽ، 

 

مة

 

عی
 ریض  الہؽ نب رشب، دمحم نب اخدل، انب 

 

ة

 

 ی
جت
ی 

، ارعج، دبعاہلل نب 

 

مة
علق
اوب

 اہلل ہنع

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

  

 ارگ یسک رحمؾ وک وجں یک فہج ےس فیلکت وہ وت ایک رکان اچےیہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فیلکت وہ وت ایک رکان اچےیہ؟ارگ یسک رحمؾ وک وجں یک فہج ےس 

     763    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبسالْکیِ بٔ َايَ جزری، َحاہس،  :  راوی

 عبسايرحُٔ بٔ ابی يیلی، نعب بٔ عحرہ رضی اہلل عٓہ

 َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ

ِٔ َنِعٔب  ٔٔ أَبٔی َيِیلَی َع ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ َٕ اِيَحزَرٔیِّ َع ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ بِ ی ِٔ َعِبٔس اِلَْکٔ َْ َع ٔ اي ََ ٔٔ  بِ

 َ َُّط ک ٍُ اہللٔ عُِحَرَة أَْ َرُظ َرُسو ََ
َ ٌُ فٔی َرأِٔسطٔ َؾأ ُِ ا َؾآَذاُظ اِيَك َّ َِّحٔ َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ  َٕ  ا

سَّ  َُ َشانٔیَن  ََ َة  ِِ ٔستَّ ٕ أَِو أَكِٔع ِِ ثَََلثََة أَیَّاّ ٍَ ُػ ِٕ یَِحًَٔل َرأَِسطُ َوَقا َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٔٔ أَِو َػل یِ سَّ َُ  ٔٔ یِ

 ََ ِٓ ًَِت أَِجزَأَ َع ََ َؾَع ٔ َِ َطاّة أَیَّ َذي  اِنُش



 

 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعارکلمی نب امکل یزری، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل، ب ب 

اسھت احتل ارحاؾ ںیم  نب رجعہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

ےھت ہک اؿ وک وجں یک فہج ےس رس ںیم فیلکت وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح رفامای ہک رس ڈنمفا دف 

افر نیت رفزے روھک رھپ ھچ اسمنیک وک دف دف دم اھکان  الھؤ رھپ اکی رکبی ذحب رکف۔ اؿ ونیتں اایشء ںیم ےس وکیئ یھب 

 اکیف ےہ۔ زیچ اہمترے فاےطس

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعارکلمی نب امکل یزری، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب  :  رافی

 یلیل، ب ب نب رجعہ ریض اہلل ہنع

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

  

 ااحدثی اقیموتں ےس قلعتم :   ابب

 ارگ یسک رحمؾ وک وجں یک فہج ےس فیلکت وہ وت ایک رکان اچےیہ؟

     764    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سعیس رباِط، عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل، عُرو، ابٔ ابوقیص زبیر، ابٔ عسی، ابووائٌ،  :  راوی

 نعب بٔ عحرہ

 ُٔ ُس بِ َُ رْ  أَِخبََرنٔی أَِح ُِ ٍَ أََِْبأََْا َع ِطَتکٔیُّ َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ َوصَُو ايسَّ ٔٔ بِ َُ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَِّح و َسٔعیٕس ايرِّبَأِطُّ َقا

ُت  َِ ٍَ أَُِحَ ٔٔ عُِحَرَة َقا ِٔ َنِعٔب بِ ٌٕ َع ٔ ِٔ أَبٔی َوائ ُٔ َعٔسٓیٕ َع ٔ َوصَُو ابِ ِٔ ايزُّبَیِر ُٔ أَبٔی َقِیٕص َع ٌُ ؾَ  َوصَُو ابِ ُِ َهثَُر َق

صَّ  َُ َِ َؾأََتانٔی َوأََْا أَكِبُُذ قِٔسّرا ْٔلَِػَحابٔی َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ََ اي ٔ ًََؼ َذي َرأِٔسی بٔإِٔػَبٔعطٔ  َرأِٔسی َؾَب

َشانٔیَن  ََ ٔة  ِم َعلَی ٔستَّ ٍَ اَِْلًِٔل َؾاِحًِٔكُط َوَتَؼسَّ  َؾَكا

 نب دبع اہلل، رمعف، انب اوبسیق زریب، انب دعی، اوبفالئ، ب ب نب رجعہ رفامےت ںیہ ادمح نب دیعس رابیط، دبعارلنمح

ہک ںیم ےن ارحاؾ ابدناھ وت ریمے رس یک وجںیئ تہب زایدہ وہ ںیئگ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

اس فتق ںیم اسویھتں ےک  فملس وک اس ابت اک ملع وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس فیرفی الےئ

فاےطس دگی اکپ راہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ایلگن ےس ریما رس وھچا افر رفامای اج رک رس ڈنمفا افر ھچ 

 اسمنیک وک دصہق ادا رکف۔

  رجعہادمح نب دیعس رابیط، دبعارلنمح نب دبعاہلل، رمعف، انب اوبسیق زریب، انب دعی، اوبفالئ، ب ب نب :  رافی

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

  

 ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک ریبی ےک ےتپ ڈاؽ رک لسغ دےنی ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک ریبی ےک ےتپ ڈاؽ رک لسغ دےنی ےس قلعتم

     765    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، ابو بَش، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ ُجبَ  ِٔ َسٔعیٔس بِ ٍَ أََِْبأََْا أَبُو بَِٔشٕ َع ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ َعبَّإض أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ِٔ ابِ ٕ َع یِر

 ٍَ اَت َؾَكا َُ ّْ َؾ َِّحٔ َُ َِ َؾَوَقَؼِتُط َْاَقُتُط َوصَُو  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َع اي ََ  َٕ َّٕ َرُجَّل کَا َّی أَ ٍُ اہللٔ َػل َرُسو

ُٓوُظ فٔی ثَِوبَِیطٔ  إئ َؤسِسٕر َوَنؿِّ َُ ٔ َِ اغِٔشًُوُظ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َُّط یُِبَعُث اہللُ َع رُوا َرأَِسُط َؾإْٔ ُِّ وُظ بٔٔلیٕب َوََّل تَُد َوََّل تُُٔشُّ

ّیا ًَبِّ َُ ٔة  ََ َّ اِيكَٔیا  َیِو

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، اوب رشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ رکمی 

 افینٹن ےن اس یک رگدؿ وت ڑ دی افر فہ احتل ارحاؾ ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت )رفس ںیم( اھت ہک اس یک

ااقتنؽ رک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک اپین افر ریبی ےک وتپں ےس لسغ دے رک اؿ وک دف ڑپکفں 

ںیم نفک دے دف رھپ دتنیف ےک فتق اس اک رس ڈاھپن دف افر اس ےک وخوبش اگلؤ۔ اس فہج ےس ہک ایقتم ےک رفز 



 

 

 ہی صخش ایس رطہقی ےس کیبل ڑپاتھ وہا اےھٹ اگ۔

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، اوب رشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دانی اچےیہ؟ ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک سک دقر ڑپکفں ںیم نفک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک سک دقر ڑپکفں ںیم نفک دانی اچےیہ؟

     766    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، ابوبَش، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ جُ أَِخبَرَ  ِٔ َسٔعیسٔ بِ ِٔ أَبٔی بَِٔشٕ َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٕ َْا  َبیِر

َّٓٔيیُّ َػ  ٍَ اي اَت َؾَكا ََ َُّط َقِس  َ أَْ ْٔ ِٔ َْاَقتٔطٔ َؾأُوقَٔؽ ذُ ا ُِصَٔع َع َّ َِّحٔ َُ َّٕ َرُجَّل  ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ َّی اہللُ َع ل

 ٍَ ٔ َخارّٔجا َرأُِسُط َقا ٍَ َعلَی إٔثِرٔظ َِّ َقا ُ ُٓوُظ فٔی ثَِوبَیِٔن ث إئ َؤسِسٕر َوَنؿِّ َُ ٔ َِ اغِٔشًُوُظ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس وُظ  َع َوََّل تُُٔشُّ

ٍَ ُطِعَبُة َؾَشأَِيُتطُ َبِعَس َعَِشٔ  ّیا َقا ًَبِّ َُ ٔة  ََ َّ اِيكَٔیا َّطُ یُِبَعُث یَِو َٕ كٔيّبا َؾإْٔ ا کَا َُ ٔسٓٔیَن َؾَحاَئ بٔاِيَحٔسیٔث َن

رُوا َوِجَضُط َوَرأَِسطُ  ُِّ ٍَ َوََّل تَُد َُّط َقا  َیحٔیُئ بٔطٔ إَّٔلَّ أَْ

، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم احتل 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

اس یک رگدؿ وٹٹ یئگ۔ اس فہج ےس اس اک ااقتنؽ وہایگ ہچنیم  رضحت  ارحاؾ ںیم اینپ افینٹن ےس ےچین رگ ایگ افر

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک اس صخش وک ریبی ےک وتپں ےس افر اپین ےس لسغ دف افر اس وک 

 صخش ایقتم ےک اؿ یہ دف ڑپکفں ںیم نفک دف نکیل اس اک رس ابرہ یک رطػ رانھک افر اس ےک وخوبش اگلان ویکہکن ہی

دؿ اس رطہقی ےس کیبل  اتہ وہا اےھٹ اگ۔ رضحت ہبعش ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی رشفی دس 

اسؽ ےک دعب رضحت اوبرش )رافی( ےس دفرسی رمہبت درایتف یک وت اوہنں ےن اس رطہقی ےس ایبؿ رفامای نکیل ہی 



 

 

 ہل فملس ےن رفامای اس اک رہچہ افر رس ہن ڈوکھ۔اافلظ زمدی ایبؿ رفامےئ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآ

، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

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

  

 ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک وخوبش ہن اگلان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک وخوبش ہن اگلان

     767    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، ایوب، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ـْ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔ ٌْ َواق َٓا َرُج ٍَ بَِي ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ یُّوَب َع

ٍَ َؾأَقِ  ًَتٔطٔ َؾأَِقَعَؼُط أَِو َقا ٔ ِٔ َراح َٔ َِ إٔذِ َوَقَع  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ٍَ بَٔعَرَؾَة  َعَؼِتُط َؾَكا

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل رُوا َرأَِسطُ َرُسو ُِّ ُِّٓلوُظ َوََّل تَُد ُٓوُظ فٔی ثَِوبَیِٔن َوََّل تَُح إئ َؤسِسٕر َوَنؿِّ َُ ٔ َِ اغِٔشًُوُظ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ّیا ًَبِّ َُ ٔة  ََ َّ اِيكَٔیا ٌَّ یَِبَعُثطُ یَِو َّ َوَج َّٕ اہلَل َعز ٔ  َؾإ

 ہک اکی آدیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہبیتق، امحد، اویب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رعافت ںیم ڑھکا وہا اھت ہک فہ صخش افینٹن ےس رگ ایگ افر رگدؿ وٹٹ اجےن یک فہج ےس 

اس اک ااقتنؽ وہایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اپین افر ریبی ےک وتپں ےس لسغ دے رک اس وک 

 ک ہک دخافدن دقفس ایقتم دف ڑپکفں ںیم
شلی
 نفک دے دف رھپ م اس ےک وخوبش ہن اگلؤ افر ہن یہ اس اک رس ڈاھ ۔و۔ ا

 ےک رفز اس رطہقی ےس کیبل ےتہک وہےئ ااھٹںیئ ےگ۔

 ہبیتق، امحد، اویب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رحمؾ رم اجےئ وت اس وک وخوبش ہن اگلان

     768    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَة، جریر، َٓؼور، حهِ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعبَّ أَِخبَرَ  ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ َع ِٔ اِيَحَه ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َٓا َجرٔیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ََ ُٔ ُقَسا ُس بِ َُّ َح َُ إض نٔی 

ٍَ اغِ  َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُتَٔی َرُسو ًَِتطُ َؾأ ا َْاَقُتطُ َؾَكَت َّ َِّحٔ َُ ٍَ َوَقَؼِت َرُجَّل  ُٓوُظ َقا ٔشًُوُظ َوَنؿِّ

 ٌُّ ٔ َُّط یُِبَعُث یُض بُوُظ كٔيّبا َؾإْٔ وا َرأَِسُط َوََّل ُتَُقِّ  َوََّل ُتَػلُّ

، رجری، وصنمر، مکح، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم یک افینٹن ےن 

 

دمحم نب دقامة

 اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ افر اراشد رفامای م اس اس یک رگدؿ وت ڑ دی افر فہ صخش رم ایگ وت روسؽ رکمی یلص

وک لسغ دے رک نفک دف افر اس اک رس ہن ڈاھانکن افر ہن م اس وک وخوبش اگلان اس ےئل ہک ہی صخش ایقتم ےک دؿ کیبل 

  اتہ وہا ااھٹای اجےئ اگ۔

، رجری، وصنمر، مکح، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض ا :  رافی

 

 ہلل ہنعدمحم نب دقامة

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

  

 ارگ وکیئ آدیم احتل ارحاؾ ںیم فافت اپ اجےئ وت اس اک رس افر رہچے ہن اپھچ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ر رہچے ہن اپھچارگ وکیئ آدیم احتل ارحاؾ ںیم فافت اپ اجےئ وت اس اک رس اف



 

 

     769    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َعاویہ، خًـ، ابٔ خًیؿة، ابوبَش، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أَب َٔ َخًٔیَؿَة َع ـْ َيِعىٔی ابِ ًَ َٓا َخ َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤیََة َقا َُ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ ی بَِٔشٕ َع

َّطُ َيَؿَوُط َبٔعیرُظُ  َِ َوأَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ا  َٕ َحاجًّ َّٕ َرُجَّل کَا ٔٔ َعبَّإض أَ ٍَ ابِ اَت َؾَكا َُ  َؾ

 ُٔ ٌُ َویَُهؿَّ َِ ُيَػشَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ  َرُسو ُّ یَِو َُّط َيُكو ی َرأُِسُط َوَوِجُضُط َؾإْٔ فٔی ثَِوبَیِٔن َوََّل ُيَػلَّ

ّیا ًَبِّ َُ ةٔ  ََ  اِيكَٔیا

، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم رضحت 

 

ی فة
ل

 

دمحم نب اعمفہی، فلخ، انب خ

فاےطس رفاہن وہا وت اس یک افینٹن ےن اس وک رگا دای افر اس  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح رکےن ےک

اک ااقتنؽ وہایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس وک لسغ دے رک اؿ یہ دف ڑپکفں ںیم نفک دای اجےئ 

 افر رس افر رہچہ ہن ڈاکھ اجےئ اس ےیل ہک ایقتم ےک رفز ہی ہیبلت  اتہ وہا اےھٹ اگ۔

، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم  :  رافی

 

ی فة
ل

 

 نب اعمفہی، فلخ، انب خ

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

  

 ارگ رحمؾ یک فافت وہاجےئ وت اس اک رس ہن ڈاھانکن اچےیہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فافت وہاجےئ وت اس اک رس ہن ڈاھانکن اچےیہ ارگ رحمؾ یک

     770    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، طعیب بٔ اسحل، ابٔ جریخ، عُرو بٔ زیٓار، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ



 

 

َٓا ُط  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ُٔ أَِخبََرَْا ع رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرنٔی َع ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أَِخبََرنٔی ابِ ُٔ إِٔسَحَل َقا َعِیُب بِ

ٍٔ ا َع َرُسو ََ ا  َّ ا ٌْ َُحَ ٌَ َرُج ٍَ أَِقَب َٔ َعبَّإض أَِخبََرُظ َقا َّٕ ابِ ٕ أَِخبََرُظ أَ َٔ ُجَبیِر َّٕ َسٔعیَس بِ َٓإر أَ َّی زٔی ہللٔ َػل

َِ َؾََخَّ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِ  اہللُ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو اَت َؾَكا َُ ٔ َؾُوقَٔؽ َوِقّؼا َؾ ِٔ َؾِؤم َبٔعیرٔظ َٔ

ًَيِّ  ُ ٔة ی ََ َّ اِيكَٔیا ِتٔی یَِو َّطُ َیأ رُوا َرأَِسُط َؾإْٔ ُِّ إئ َؤسِسٕر َوأَِيبُٔشوُظ ثَِوبَِیطٔ َوََّل تَُد َُ ٔ  یاغِٔشًُوُظ ب

 ااحسؼ ، انب رججی، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رمعاؿ نب سیدی، بیعش نب

اکی آدیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ارحاؾ یک احتل ںیم لچ راہ اھت ہک افینٹن ےس رگ ایگ 

فملس ےن اراشد رفامای اس صخش وک لسغ افر رگدؿ وٹٹ اجےن یک فہج ےس فہ صخش رم ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

دے رک اؿ یہ دف ڑپکفں ںیم نفک دای اجےئ افر رس افر رہچہ ہن ڈاکھ اجےئ ویکہکن ایقتم ےک رفز ہی ہیبلت  اتہ وہا اےھٹ 

 اگ۔

 رمعاؿ نب سیدی، بیعش نب اقحس، انب رججی، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ارگ یسک صخش وک دنمش جح ےس رفک دے وت ایک رکان اچےیہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ یسک صخش وک دنمش جح ےس رفک دے وت ایک رکان اچےیہ؟

     771    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس َُقی، وہ اپٓے وايس سے، جویریة، ْاؾع رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ َٓا ُجَویِرٔیَُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُئ َقا ُُُِقٔ ٔٔ َیزٔیَس اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ َعِبَس اہللٔ أَِخبََرَْا   َْاؾٕٔع أَ

ٍَ ايِ  َ ا َْز َُّ َر َي َُ َٔ عُ ا َعِبَس اہللٔ بِ َُ
ًَّ َ ا ک َُ َُّض َٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبََراُظ أَْ َِ بِ ٔ َٔ َعِبٔس اہللٔ َوَساي ٌَ بِ ٔ َقِب ٔٔ ايزُّبَیِر َحِیُع بٔابِ



 

 

ٍَ بَيِ  ِٕ یَُحا َّا ََْداُف أَ َّ إْٔ ِٕ ََّل َتُحخَّ اِيَعا َ َک أ ٌَ َؾَكاََّل ََّل َيرُضُّ ِٕ ُيِكَت َع أَ ََ َٓا  ِج ٍَ رَخَ َٓا َوبَیَِن اِيبَِیٔت َقا َٓ

َّی ا ٍُ اہللٔ َػل َََّٓحَ َرُسو َٕ اِيبَِیٔت َؾ یِٕع زُو اُر َُقَ ٍَ ُنؿَّ َِ َؾَحا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ًَِیطٔ َرُسو ہللُ َع

ِّی َقِس أَِوجَ  ِِ أَن ًََل َرأَِسطُ َوأُِطضُٔسُن َِ َصِسیَطُ َوَح ًَّ َِّی بَِیىٔی َوبَیَِن َوَس ِٕ ُخل ٔ ِٕ َطاَئ اہللُ أََِْلًُٔل َؾإ ٔ َرّة إ ُِ ِبُت عُ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ا َؾَع ََ ًُِت  ٌَ بَِیىٔی َوبَیَِن اِيبَِیٔت َؾَع ِٕ حٔی ٔ َِّ اِيبَِیٔت كُِؿُت َوإ ُ َعطُ ث ََ  َوأََْا 

 َّ ٍَ َؾإْٔ َِّ َقا ُ َّی َساَر َساَعّة ث ا َحً َُ ُِٓض َٔ  ٌِ ٔ ِِ َیِحً ًَ رَتٔی َؾ ُِ َع عُ ََ ّة  ِّی َقِس أَِوَجِبُت َححَّ ِِ أَن ا َواحْٔس أُِطضُٔسُن َُ ا َطأُُِْض َُ

ََِّّٓحٔ َوأَصَِسی َّ اي ٌَّ یَِو  أََح

، انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب دبعا

 

ة
ب 
ہلل دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی، فہ اےنپ فادل ےس، وجری

افر اسمل نب دبعاہلل ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ےہ ہک سج فتق دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع ےک اقمہلب ےک فاےطس اجحج 

نب ویفس اک رکشل آای وت اؿ یک اہشدت ےس لبق دفونں ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک ارگ اس 

 ہی ادنہشی ےہ ہک مہ وک اخہن ہبعک اجےن ےس عنم رک دای اجےئ اسؽ آپ جح ہن رکںی وت وکیئ اصقنؿ ںیہن وہاگ اس ےئل

اگ۔ اوہنں ےن اراشد رفامای مہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ )جح رکےن ےک فاےطس( رفاہن 

ہل وہےئ وت افکر رقشی ےن مہ وک تیب اہلل رشفی کت ںیہن اجےن دای ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

فملس ےن اینپ رقابین ذحب رفامیئ افر اانپ رس ڈنماای افر ںیم م وک وگاہ انبات وہں ہک ااشنء اہلل ںیم ےن اےنپ ذہم رمعہ الزؾ 

رک ایل ےہ۔ ارگ راہتس وھچ ڑ دای ایگ وت ںیم اخہن ہبعک اک وطاػ رکفں اگ افر ارگ رفک دای ایگ وت ںیم فیہ رکفں اگ وج ہک 

 ہیلع فآہل فملس ےن ایک اھت۔ اس فتق ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

رھپ ھچک دری ےنلچ ےک دعب رفامای جح افر رمعہ دفونں اکی یہ رطح ںیہ اس فہج ےس ںیم م وک وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن 

فملس ےن ارحاؾ ںیہن وھکال اہیں کت ہک ویؾ رحن  رمعہ ےک اسھت جح وک یھب الزؾ رک دای ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 آایگ وت اس دؿ ارحاؾ وھکال افر دہی یک رقابین رفامیئ۔

، انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ب 
 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی، فہ اےنپ فادل ےس، وجری

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ارگ یسک صخش وک دنمش جح ےس رفک دے وت ایک رکان اچےیہ؟

     772    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حُیس بٔ َشعسة بِصی، سؿیإ، ابٔ حبیب، ححاد، یحٌی بٔ ابونثیر، عْکَة، ححاد بٔ عُرو  :  راوی

 اہلل عٓہانؼاری رضی 

أف  وَّ ِٔ اِيَححَّأد ايؼَّ ُٔ َحبٔیٕب َع ُٕ َوصَُو ابِ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ یُّ َقا ِشَعَسَة اِيَبِِصٔ ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ ِٔ َیِحٌَی أَِخبََرَْا حُ  َع

ٍَ اہللٔ َّطُ َسَُٔع َرُسو رٕو اِْلَِنَؼارٔیِّ أَْ ُِ ٔٔ َع ِٔ اِيَححَّأد بِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ ٕ َع ٔٔ أَبٔی َنثٔیر َِ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

 ٔ ِٔ َذي َٔ َعبَّإض َوأَبَا صَُریَِرَة َع ی َؾَشأَِيُت ابِ ْة أرُِخَ ًَِیطٔ َححَّ ٌَّ َوَع َد أَِو ُنْٔسَ َؾَكِس َح ِٔ َْعٔ ََ  ٍُ ََ َؾَكاََّل َيُكو

 َػَسَم 

، اجحج 

 

نب رمعف ااصنری ریض اہلل ہنع ےس دیمح نب دعسمة رصبی، ایفسؿ، انب بیبح، اجحج، ییحی نب اوبریثک، رکعمة

رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ارگ یسک صخش یک وکیئ ڈہی وٹٹ 

اجےئ ای فہ ڑگنلا وہ اجےئ وت اس صخش اک ارحاؾ لھک اجےئ اگ وت فہ آدنئہ اسؽ جح رکے ہچنیم  ںیم ےن انب ابعس افر 

 ہلل امہنع ےس اس دحثی ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن اہک ہی درتس ےہ۔اوبرہریہ ریض ا

، اجحج نب رمعف ااصنری ریض اہلل  :  رافی

 

دیمح نب دعسمة رصبی، ایفسؿ، انب بیبح، اجحج، ییحی نب اوبریثک، رکعمة

 ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ یسک صخش وک دنمش جح ےس رفک دے وت ایک رکان اچےیہ؟

     773    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

طعیب بٔ یوسـ و َحُس بٔ ايُثىی، یحٌی بٔ سعیس، ححاد بٔ ايؼواف، یحٌی بٔ ابونثیر،  :  راوی

 بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ عْکَہ، ححاد

ٔٔ ايؼَّ  ِٔ َححَّأد بِ ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا یَِحٌَی بِ َ ث َّی َقاََّل َحسَّ َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ـَ َو ُٔ یُوُس ٍَ أَِخبََرَْا ُطَعِیُب بِ أف َقا وَّ

َّٓئ  ِٔ اي رٕو َع ُِ ٔٔ َع ِٔ اِيَححَّأد بِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ ٕ َع ُٔ أَبٔی َنثٔیر َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ِٔ َحسَّ ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع یِّ َػل

َٔ َعبَّإض َوأَبَا صَُریَِرَة َؾَكاََّل َػَسَم َوَقا ی َوَسأَِيُت ابِ ْة أرُِخَ ًَِیطٔ َححَّ ٌَّ َوَع َد َؾَكِس َح ٍَ ُطَعِیْب فٔی ُنْٔسَ أَِو َْعٔ

 ٌٕ ٔ ِٔ َقاب َٔ ًَِیطٔ اِيَحخُّ   َحٔسیثٔطٔ َوَع

اینثمل، ییحی نب دیعس، اجحج نب اوصلاػ، ییحی نب اوبریثک، رکعہم، اجحج نب رمعف ریض اہلل  بیعش نب ویفس ف دمحم نب

 ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

بیعش نب ویفس ف دمحم نب اینثمل، ییحی نب دیعس، اجحج نب اوصلاػ، ییحی نب اوبریثک، رکعہم، اجحج نب رمعف  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےن ےک ابرے ںیم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےن ےک ابرے ںیم

     774    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسة بٔ عبساہلل، سویس، زہیر، َوسٰی بٔ عكبہ، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ عُ  وَسی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُزَصیِْر َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا ُسَویِْس َقا ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ثَىٔی أَِخبََرَْا َعِبَسةُ بِ ٍَ َحسَّ ِكَبَة َقا

َّٕ َعِبَس اہللٔ  ٍُ بِٔٔذی كُّوی یَبٔیُت بٔطٔ َْاؾْٔع أَ ٔ ِٓز َٕ یَ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ثَُط أَ َر َحسَّ َُ َٔ عُ بِ



 

 

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّی َرُسو َؼل َُ هََّة َو ََ ٔلَی  ُّ إ ِبٔح حٔیَن َيِكَس َِّی َػََلَة ايؼُّ َّی ُيَؼل ََ َعلَی َحً ٔ ةٕ َذي َُ أََن

َٕٓة غًَٔیَوةٕ  ٕة َخٔظ َُ ََ َعلَی أََن ٔ ِٔ َذي َٔ  ٌَ ِٔ أَِسَؿ َِّ َوَلٔه َ ِشحٔٔس ائَِّذی بُىَٔی ث َُ  َغًٔیَوٕة َيِیَص فٔی اِي

دبعة نب دبع اہلل، وسدی، زریہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 

 سج فتق ہکم رکمہم فیرفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذی وطٰی رپ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رات زگارےت افر امنز رجف ادا رکےن ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم فیرفی ےل اجےت آپ یلص اہلل 

 فہ ہگج ےہ ہک وج ےچین تخس مسق ہیلع فآہل فملس یک امنز یک ہگج فہ ںیہن ےہ ہک سج ہگج اب دجسم ریمعت وہیئ ےہ ہکلب

 ےک ہلیٹ رپ ےہ۔

 دبعة نب دبعاہلل، وسدی، زریہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رے ںیمرات ےک فتق ہکم رکمہم دالخ وہےن ےک اب

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات ےک فتق ہکم رکمہم دالخ وہےن ےک ابرے ںیم

     775    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، َزاحِ بٔ ابوَزاحِ، عبسايعزیز بٔ عبساہلل، ََّحغ نعيی رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٍَ أَِخبََرنٔیأَِخبَرَ  ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ ُطَعِیٕب َقا ُٔ َیزٔیَس َع ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ َعِبسٔ  نٔی ع ِٕ َع ٔ زَاح َُ ُٔ أَبٔی  ُِ بِ ٔ زَاح َُ

َد َيِیَّل  َِ رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٕغ اِلَهِعٔيیِّ أَ ََّحِّ َُ  ِٔ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َع ٔ بِ ِٔ اِيحٔٔعرَّأَْة حٔیَن اِيَعزٔیز َٔ  

 ٔٔ ِٔ اِيحٔٔعرَّأَْة فٔی بَِل َد َع ُص رَخَ ُِ
َّی إٔذَا َزاَيِت ايظَّ ِعَتُّٔرا َؾأَِػَبَح بٔاِيحٔٔعرَّاَْةٔ َنَبائٕٔت َحً َُ َشی  َّی ََ َف َحً  رَسٔ



 

 

َف  ِٔ رَسٔ َٔ ٔة  َٓ ٔسی َُ یَل اِي یَل ََطٔ ٔ َع ايطَّ ََ  َجا

ی ریض اہلل ہنع رفامےت رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، زم  

کػی

امح نب اوبزمامح، دبعازعلسی نب دبع اہلل، رحمش 

ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک فتق اقمؾ رعجاہن ےس رمعہ رکےن ےک فاےطس فیرفی 

آاتفب ےک ےل ےئگ افر رمعہ رک ےک رجف کت رعجاہن فاسپ فیرفی الےئ وگای ہک رات ایس ہگج رےہ وہں رھپ زفاؽ 

 دعب رعجاہن ےس لکن رک نطب رسػ چنہپ ےئگ افر فاہں ےس دم ہنی رونرہ ےک راہتس رپ رفاہن وہےئ۔

ی ریض اہلل ہنع :  رافی  

کػی

 رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، زمامح نب اوبزمامح، دبعازعلسی نب دبعاہلل، رحمش 

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رات ےک فتق ہکم رکمہم دالخ وہےن ےک ابرے ںیم

     776    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، ہٓاز بٔ رسی، سؿیإ، اسُاعیٌ بٔ اَیة، َزاحِ، عبسايعزیز بٔ عبساہلل بٔ خايس بٔ اسیس :  راوی

 ََّحغ نعيی رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ ٔ بِ ِٔ َعِبسٔ اِيَعزٔیز ِٕ َع ٔ زَاح َُ  ِٔ َة َع یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٌَ بِ ٔعی َُ ِٔ إِٔس َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٔٔ أَِخبََرَْا َص  َعِبٔس اہللٔ بِ

َّی اہللُ عَ  َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٕغ اِلَهِعٔيیِّ أَ ََّحِّ َُ  ِٔ ٔٔ أَُسِیٕس َع َّطُ َخائٔس بِ ِٔ اِيحٔٔعرَّأَْة َيِیَّل َنأَْ َٔ َد  َِ رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

َِّ أَِػَبَح بَٔضا َنَبائٕٔت  ُ َر ث َُ ٕة َؾاِعَت َـّ ٔ  َسبٔیَهُة ؾ

ی ریض اہلل ہنع   

کػی

، زمامح، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اخدل نب ادیس، رحمش 

 

انہد نب رسی، ایفسؿ، اامسلیع نب امی ة

اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم اقمؾ رعجاہن ےس رفاہن وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص

فملس اک رگن اچدنی یک رطح کمچ راہ اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعہ رفامای افر حبص کت رھپ آپ یلص اہلل 



 

 

  ایس ہگج رات زگاری۔ہیلع فآہل فملس رعجاہن یہ ںیم ےھت وگای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ی  :  رافی  

کػی

، زمامح، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اخدل نب ادیس، رحمش 

 

انہد نب رسی، ایفسؿ، اامسلیع نب امی ة

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ؟ہکم رکمہم ںیم سک اجبن ےس دالخ وہں

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم سک اجبن ےس دالخ وہں؟

     777    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، عبیساہلل، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ثَىٔی َْاؾْٔع َع ٍَ َحسَّ َٓا عُبَِیُس اہللٔ َقا َ ث ٍَ َحسَّ

ِٔ اي َٔ َد  ًَِیا ائًَّی بٔاِيَبِلَحأئ َورَخَ ٔة اِيُع ٓٔیَّ ِٔ ايثَّ َٔ هََّة  ََ  ٌَ َِ َزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِؿلَیاہللٔ َػل ٓٔیَّةٔ ايشُّ  ثَّ

 اہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعف نب یلع، ییحی، دیبع

ہکم رکمہم ںیم افیچن اھگیٹ یک اجبن ےس دالخ وہےئ اقمؾ تیب اابلعل یک اجبن ےس افر ےچین فایل اھگیٹ یک اجبن ےس 

 رفاہن وہےئ اقمؾ دکی یک اجبن ےس۔

 اہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، ییحی، دیبع :  رافی

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

  

 ہکم رکمہم ںیم ڈنھجا ےل رک دالخ وہےن ےک ابرے ںیم



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکم رکمہم ںیم ڈنھجا ےل رک دالخ وہےن ےک ابرے ںیم

     778    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ آزّ، رشیَ، عُار زہىی، ابوزبیر، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

إر اي َُّ ِٔ َع َْ َع ی َٓا رَشٔ َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز ٍَ أََِْبأََْا َیِحٌَی بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر صِىٔیِّ َع سُّ

هََّة َوئَواُؤُظ أَبَِیُف  ََ  ٌَ َِ َزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٓطُ أَ ٕ َرضَٔی اہللُ َع ِٔ َجابٔر  َع

یلص  ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، رشکی، امعر دینہ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی

 اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ڈنھجا ا دی رگن اک اھت۔

 اقحس نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، رشکی، امعر دینہ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ہکم ںیم ریغب ارحاؾ ےک فالخ وہان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکم ںیم ریغب ارحاؾ ےک فالخ وہان

     779    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، ابٔ طہاب، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

هََّة أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة  ََ  ٌَ َِ َزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ إََْٔص أَ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َقا



 

 

ٍَ اِقُتًُوظُ  ًِّْل بٔأَِسَتارٔ اِلَهِعَبٔة َؾَكا َتَع َُ  ٌٕ ُٔ َخَل ٌَ ابِ ًَِیطٔ اِئُِػرَفُ َؾكٔی  َوَع

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ہکم رکمہم  ہبیتق، امکل، انب اہشب، اسن ریض اہلل

ںیم دالخ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک رپ )ولےہ( اک اکی وخد )یگنج ابلس( اھت۔ ولوگں ےن 

  اس وک لتق رک ڈاول۔رعض ایک انب لطخ ہبعک ےک ابلس ںیم اٹپل وہا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م

 ہبیتق، امکل، انب اہشب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکم ںیم ریغب ارحاؾ ےک فالخ وہان

     780    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ، عبساہلل بٔ زبیر، سؿیإ، َايَ، زہری، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ُٔ ايزُّبَیِر َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی اَيَة بِ ـَ ُٔ َؾ ُٕ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ٍَ  ا ُسِؿَیا َقا

َّ اِيؿَ  هََّة َعا ََ  ٌَ َِ َزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ إََْٔص أَ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ِتٔح َوَعلَی َحسَّ

 َرأِٔسطٔ اِئُِػرَفُ 

 نب اربامیہ، دبعاہلل نب زریب، ایفسؿ، امکل، زرہی، اسن ریض اہلل ہنع ےس رف

 

اتی ےہ ہک دیبع اہلل نب اضفلة

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےئ سج اسؽ ہک ہکم رکمہم حتف وہا اھت افر آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس رپ وخد اھت۔

 نب اربامیہ، دبعاہلل نب زریب، ایفسؿ، امکل، زرہی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دیبعاہلل نب اضفلة

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



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکم ںیم ریغب ارحاؾ ےک فالخ وہان

     781    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساہلل رضی اہلل عٓہقتيبہ، َعاویہ بٔ عُار، ابوزبیر َکی، جابر بٔ  :  راوی

 ٔ ِٔ َجابٔر ِّیُّ َع ک َُ ٔ اِي ثَىٔی أَبُو ايزُّبَیِر ٍَ َحسَّ إر َقا َُّ ُٔ َع َعاؤَیُة بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّٕ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔٔ َعِبٔس اہللٔ أَ بِ

ًَِیطٔ  هََّة َوَع ََ َّ َؾِتٔح  ٌَ َیِو َِ َزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٕ  اي اّ ٔ إُِٔحَ ْة َسِوَزاُئ بَٔػیِر ََ ا َُ ٔ  ع

ہبیتق، اعمفہی نب امعر، اوبزریب یکم، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس حتف ہکم ےک رفز ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس رپ اکےل رگن یک ڑگپی 

  افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل ارحاؾ ںیم ںیہن ےھت۔یھت

 ہبیتق، اعمفہی نب امعر، اوبزریب یکم، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ہکم ںیم دالخ وہےن اک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہکم ںیم دالخ وہےن اک فتق

     782    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عٓہَحُس بٔ َعُر، حبإ، وہیب، ایوب، ابوعايیة، براء، ابٔ عباض رضی اہلل  :  راوی



 

 

ِٔ أَبٔی  َٓا أَیُّوُب َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُوصَِیْب َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا َحبَّا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ر َُ ِع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ اِيَعائَیةٔ اِيبَرَّأئ أَِخبََرَْا 

َِ َوأَِػَحابُطُ ئُؼبِ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو ٍَ َقٔس ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َٕ بٔاِيَحخِّ َع ًَبُّو ِِ یُ ٔح َرابَٔعٕة َوصُ

ًُّوا ِٕ َیٔح َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِِ َرُسو َرصُ ََ
َ  َؾأ

، رباء، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

دمحم نب رمعم، ةحؿ، فبیہ، اویب، اوباعلی ة

 فآہل فملس ےک احصہب امہ ذی اہجحل یک اچر اترخی وک حبص ےک فتق ہکم رکمہم ںیم جح فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع

رکےن ےک فاےطس کیبل ےتہک وہےئ دالخ وہےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رمعہ رک ےک ارحاؾ وھکےنل 

 اک مکح رفامای۔

، رباء، انب :  رافی

 

  ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب رمعم، ةحؿ، فبیہ، اویب، اوباعلی ة

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہکم ںیم دالخ وہےن اک فتق

     783    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، یحٌی بٔ نثیر، ابوغشإ، طعبة، ایوب، ابوعايیة، براء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أَب ِٔ أَیُّوَب َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا ٕ أَبُو َغشَّ ٔٔ َنثٔیر ِٔ َیِحٌَی بِ إر َع ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ی اِيَعائَیةٔ أَِخبََرَْا 

ِٔ ذٔی اِيحٔحَّةٔ َو  اِيبَرَّائٔ  َٔ یَِن  ـَ ََ َِ ْٔلَِربَٕع  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو ٍَ َقٔس ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َقِس َع

 ٌِ ًَِیِؿَع َرّة َؾ ُِ ًََضا عُ ِٕ َیِحَع َ ِٔ َطاَئ أ ََ  ٍَ ِبَح بٔاِيَبِلَحأئ َوَقا َّی ايؼُّ ٌَّ بٔاِيَحخِّ َؾَؼل  أََص

، رباء، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت دمحم نب اشبر، 

 

، اویب، اوباعلی ة

 

ی ة
ػ

 

ییحی نب ریثک، اوباسغؿ، ش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچر ذی اہجحل وک ہکم رکمہم فیرفی الےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح یک 

اقمؾ رپ امنز رجف ادا رفامیئ افر اراشد رفامای سج صخش اک  تین یک یھت ہچنیم  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احطبء ےک



 

 

 دؽ اچےہ اس وک رمعہ ںیم دبتلی رک ےل۔

، رباء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

، اویب، اوباعلی ة

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، ییحی نب ریثک، اوباسغؿ، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہکم ںیم دالخ وہےن اک فتق

     784    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، علاء، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

رَ  ُِ ٔ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ع َّٓٔيیُّ َػل َّ اي ٍَ َجابْٔر َقٔس ٍَ َعَلاْئ َقا ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ ابِ ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َع ُٔ یَزٔیَس َقا ُٕ بِ ا

ِٔ ذٔی اِيحٔحَّةٔ  َٔ ِت  ـَ ََ هََّة َػبٔیَحَة َرابَٔعٕة  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

امےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع رف

 فملس اچر ذفاہجحل یک حبص وک ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےئ۔

 رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  ااعشر ڑپےنھ افر اامؾ ےک آےگ ےنلچ ےک قلعتمرحؾ ںیم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ ںیم ااعشر ڑپےنھ افر اامؾ ےک آےگ ےنلچ ےک قلعتم



 

 

     785    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہابوعاػِ خظیع بٔ اِصّ، عبسايرزام، جؿعر بٔ سًامیٕ، ثابت، اْص  :  راوی

امِیَ  ًَ ُٔ ُس َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ أَِِصَ ِٕ ُخَظِیُع بِ َٓا أَِخبََرَْا أَبُو َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا

 ٔ َرة ُِ هََّة فٔی عُ ََ  ٌَ َِ َزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ إََْٔص أَ ُِٔشی  ثَابْٔت َع ُٔ َرَواَحَة َی أئ َوَعِبُس اہللٔ بِ ـَ اِيَك

 ٔ بّا یُز ِٓزٔیًٔطٔ َضِ ِِ َعلَی َت بِهُ َّ َنرِضٔ ِٔ َسبٔیًٔطٔ اِيَیِو ارٔ َع ًُّوا بَىٔی اِلهُؿَّ ٍُ َخ ِٔ بَیَِن یََسیِطٔ َوصَُو َيُكو َّ َع ٌُ اِيَضا ی

ٍَ َيُط عُ  ِٔ َخًٔیًٔطٔ َؾَكا ٌَ َع ٌُ اِيَدًٔی ٔ كٔیًٔطٔ َویُِِذص ًَِیطٔ ََ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َٔ َرَواَحَة بَیَِن یََسِی َرُسو رُ یَا ابِ َُ

ِٓطُ  ٌِّ َع َِ َخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ِعَر َقا ٍُ ايظِّ ٌَّ َتُكو ّٔ اہللٔ َعزَّ َوَج َِ َوفٔی َُحَ ًَّ ِِ َوَس ٔ ُع ؾٔیض ًَُضَو أرَِسَ  َؾ

 ٌٔ ِب َّٓ ٔح اي ـِ ِٔ َن َٔ 

ر  نب امیلسؿ، اثتب، اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ ا
ذ فغ
وباعمص شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق اضق رمعہ ادا رفامےن ےک فاےطس ہکم رکمہم فیرفی ےل ےئگ وت رضحت دبعاہلل 

ر ڑپھ رےہ ےھت۔ اے رشمنیک یک افالد! م نب رفہح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ ےتلچ وہےئ ہی ااعش

ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک راہتس ےس ٹہ اجؤ آج مہ م وک اؿ ےک مکح ےس اس رطح لتق رکںی 

ےگ سج ےس رس رگدؿ ےس اگل وہ اجےئ اگ افر دفتس دفتس ےس ےب ربخ وہ اجےئ اگ۔ ہی ابت نس رک رضحت رمع 

دبع اہلل! آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم رحؾ رشفی ںیم م رعش  ریض اہلل ہنع ےن رفامای اے

ڑپھ رےہ وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے رمع! اس وک وھچ ڑ دف ہی ااعشر افکر ےک دولں ںیم ریت ےس 

 زایدہ ا ر ادناز وہےت ںیہ۔

ر  نب  :  رافی
ذ فغ
 امیلسؿ، اثتب، اسن ریض اہلل ہنعاوباعمص شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، 

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

  

 ہکم رکمہم یک میظعت ےس قلعتم



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکم رکمہم یک میظعت ےس قلعتم

     786    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَة، جریر، َٓؼور، َحاہس، كاؤض، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ٍَ َقا ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِٔ كَاُوٕض َع َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٕ َع ِٔ َجرٔیر َة َع ََ ُٔ ُقَسا ُس بِ َُّ َح َُ أَِخبََرَْا 

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َوأت َواِْلَِرَق َؾُضَو َرُسو َُ ًََل ايشَّ َّ َخ ُط اہللُ یَِو ََ ًَُس َُحَّ َّ اِيَؿِتٔح َصَِذا اِيَب َِ یَِو

ًَِتكُٔم يَُكَلتَ  ُ َػِیُسُظ َوََّل یَ
َٓرفَّ ُ ُس َطِوُنطُ َوََّل ی ـَ ةٔ ََّل ُيِع ََ ٔلَی یَِؤّ اِيكَٔیا ةٔ اہللٔ إ ََ ّْ بَُّٔحِ ا َؾَضا َوََّل َُحَ ِٔ َْعَّ ََ  ُط إَّٔلَّ 

َٓاَصا إَّٔلَّ اِْلٔذرِٔخَ  ِع ََ ّة  َُ ٔ َ کًَ َْ ٍَ اہللٔ إَّٔلَّ اِْلٔذرِٔخَ َؾَِذ ٍَ اِيَعبَّاُض یَا َرُسو  یُِدَتلَی َخََلُظ َقا

، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک حتف ہکم ےک رفز آرضحنت یلص اہلل 

 

دمحم نب دقامة

رفامای ہی دف ہبنش ےہ ہک سج وک دخافدن دقفس ےن اس رفز رحاؾ ایک اھت سج رفز آامسونں افر  ہیلع فآہل فملس ےن اراشد

ز نی وک ادیا ایک اھت۔ اس فہج ےس ہی ایقتم کت اہلل ےک رحاؾ رکےن یک فہج ےس رحاؾ ےہ اس اک اکانٹ ہن اکاٹ اجےئ افر 

 اجےئ نکیل ارگ وکیئ اس یک رہشت افر االعؿ یک اس اک اکشر ہن اگھبای اجےئ اہیں کت ہک وکیئ رگی ڑپی زیچ ہن ااھٹیئ

رغض ےس ااھٹےئ وت اجزئ ےہ افر اہیں یک اھگس ہن اکیٹ اجےئ اس رپ ابعس ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فملس! نکیل اذرخ انؾ یک اھگس اکےنٹ یک ااجزت دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں! اس 

  ااجزت ےہ۔یک

، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

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

  

 ہکم ںیم گنج یک اممتعن



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکم ںیم گنج یک اممتعن

     787    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، یحٌی بٔ آزّ، َؿـٌ، َٓؼور، َحاہس، كاؤض، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ  ِٔ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٌْ َع َـّ َؿ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َحاصٕٔس َع

َّٕ َصَِذا ا ٔ هََّة إ ََ َّ َؾِتٔح  َِ یَِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ّْ كَاُوٕض َع ا ًََس َُحَ ِيَب

ٌَّ لٔی َساَعّة  ٔ ٍُ ْٔلََحٕس َقِبلٔی َوأُح ٌَّ ؾٔیطٔ اِيكَٔتا ِِ َیٔح ٌَّ َي َّ َوَج ُط اہللُ َعز ََ َّ  َُحَّ ٔة اہللٔ َعز ََ ّْ بَُّٔحِ ا ِٔ ََْضإر َؾُضَو َُحَ َٔ

 ٌَّ  َوَج

دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 افر اس ںیم ریمے اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک رفز رفامای ہی ہنیہم رحاؾ ےہ اس وک اہلل ےن رحاؾ رقار دای ےہ

العفہ یسک ےک فاےطس اڑایئ رکان اجزئ ںیہن رقار دای ایگ افر ریمے فاےطس یھب اکی ڑھگی کت اس یک ااجزت یھت افر 

 رھپ مکحب ایہل رحاؾ رقار دی یئگ۔

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکم ںیم گنج یک اممتعن

     788    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، سعیس بٔ ابو سعیس، ابورشیح رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ َسٔعیسٕ  أَِخبََرَْا رٔو بِ ُِ ٍَ ئَع َّطُ َقا یِٕح أَْ ِٔ أَبٔی رُشَ ٔٔ أَبٔی َسٔعیٕس َع ِٔ َسٔعیسٔ بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ  َوصَُو ُقتَِيَبُة َقا

َّی ا ٍُ اہللٔ َػل َّ بٔطٔ َرُسو ََ َقِوَّّل َقا ِ ث َٔیرُ أَُحسِّ َ ِٕ لٔی أَیَُّضا اِْل هََّة ائَِِذ ََ ٔلَی  َِ اِيَػَس َیِبَعُث اِيبُُعوَث إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ہللُ َع

َِ بٔطٔ َحَُٔس اہللَ َوأَ  ًَّ َ َٓاَی حٔیَن َتک ِتُط َعِي ًِٔيی َوأَبَِِصَ ٔ اِيَؿِتٔح َسَُٔعِتطُ أُذَُْاَی َوَوَعاُظ َق ِٔ َیِوّ َٔ َِّ ُ ًَِیطٔ ث ثِىَی َع

َّٓاُض َوََّل یَ  َضا اي َِ ِِ یََُّحِّ َضا اہللُ َوَي ََ هََّة َُحَّ ََ  َّٕ ٔ ٍَ إ ََ بَٔضا َقا ِٕ َيِشٔؿ ُٔ بٔاہللٔ َواِيَیِؤّ اِْلرٔخٔ أَ َٔ رٕٔئ یُِؤ َِ ٌُّ َّٔل ٔح

َِ ؾٔیَضا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٍٔ َرُسو َؽ أََحْس ئكَٔتا ِٕ َتَرخَّ ٔ َس بَٔضا َطَحّرا َؾإ ـُ ا َوََّل َيِع َّ َّٕ  َز ٔ َؾُكويُوا َيُط إ

 ِِ َٕ ئَرُسوئطٔ َوَي ٔ َّ  اہلَل أَذ ُتَضا اِيَیِو ََ ِٔ ََْضإر َوَقِس َعاَزِت ُُحِ َٔ َٕ لٔی ؾٔیَضا َساَعّة  ٔ ا أَذ َُ َّ ِِ َوإْٔ ِٕ َلهُ َیأَِذ

اصُٔس اِيَػائَٔب  ًِِّؼ ايظَّ ٔص َوِييَُب َِ َ تَٔضا بٔاِْل ََ  َنَُّحِ

 ےس ہکم ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوب دیعس، اوبرشحی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت رمعف نب دیعس

رکمہم یک اجبن رکشل رفاہن رکےت وہےئ رفامای اے اریم ھجم وک اکی ابت ایبؿ رکےن یک ااجزت دف۔ وج ہک حتف ہکم ےک 

ومعق رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ےک دفرسے رفز رفامیئ یھت۔ اس وک ریمے اکونں ےن 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ داھکی ہک آپ یلص انس افر دؽ ےن وفحمظ راھک افر ریمی آوھکنں 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دخافدن دقفس یک دمح ف انثء ایبؿ رکےن ےک دعب رفامای ہکم رکمہم ااسی رہش ےہ ہک سج وک ولوگں 

ہلل افر ایقتم ےک ےن ںیہن ہکلب دخافدن دقفس ےن رحاؾ رقار دای ےہ اس فہج ےس یسک املسمؿ ےک فاےطس وج ہک ا

دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اجزئ ںیہن ےہ ہک اس ںیم یسک اک وخؿ اہب دے ای اہیں اک درتخ اکٹ ڈاےل افر ارگ وکیئ اےنپ 

لعف رپ وطبر دلیل ےک ریمے اتقؽ ےس دلیل ڑکپے وت م اس ےس  ہہ دف ہک دخافدن دقفس ےن رضحت روسؽ 

امیئ یھت م وک ااجزت ںیہن اطع رفامیئ۔ رھپ ھجم وک دؿ اک اکی ہصح اس رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااجزت اطع رف

یک ااجزت یھت افر اس ےک دعب اس یک رحتم اس رطح ےس دفابرہ فاسپ آیئگ سج رطہقی ےس ہک لک یھت افر وج 

 ولگ اس فتق وموجد ںیہ وت اؿ وک اچےیہ ہک وج ولگ اس فتق وموجد ںیہن ںیہ اؿ کت اچنہپ دںی۔

 ، ثیل، دیعس نب اوب دیعس، اوبرشحی ریض اہلل ہنعہبیتق :  رافی

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

  



 

 

 رحؾ رشفی یک رحتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ رشفی یک رحتم

     789    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ بکار، بَش، وہ اپٓے وايس سے، زہری، سحیِ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َُّط  ِْ أَْ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ أَِخبََرنٔی ُسَحِی َٓا بَِٔشْ أَِخبََرنٔی أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َّإر َقا ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ٍُ أَِخبََرَْا ع َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة َيُكو

ٍَ َرُسو ِِ بٔاِيبَِیَسائٔ َقا ٔ ـُ بٔض َِ َيِػزُو صََِذا اِيبَِیَت َجِیْع َؾُیِدَش ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ٍُ اہللٔ َػل

رمعاؿ نب اکبر، رشب، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، میحس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 ےس اڑایئ رکےن ےک فاےطس اکی رکشل آےئ اگ افر فہ رکشل اقمؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اخہن ہبعک

 دیباء رپ چنہپ رک دسنھ اجےئ اگ۔

 رمعاؿ نب اکبر، رشب، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، میحس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ رشفی یک رحتم

     790    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ازریص، ابو حاتِ ايرازی، عُر بٔ حؿؽ بٔ غیاث، وہ اپٓے وايس سے، َشعر، كًحہ بٔ  :  راوی

 َِصف، ابوَشًِ اَّلُغ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ



 

 

ٔ أَِخبَرَ  َٓا أَب َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ غَٔیإث َقا ُٔ َحِؿٔؽ بِ رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ ايرَّازٔیُّ َقا ٔ ُٔ إِٔزرٔیَص أَبُو َحات ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َْا  ی َع

 َّ َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ِٕ اِْلََُغِّ َع ٔ ِشً َُ ِٔ أَبٔی  ٕف َع َِصِّ َُ  ُٔ ًَِحُة بِ َ ٍَ أَِخبََرنٔی ك ٕ َقا ًَِیطٔ َِٔشَعر ی اہللُ َع

 ِِ ُِٓض َٔ ـَ بَٔحِیٕع  َّی یُِدَش ِٔ َغزِؤ َصَِذا اِيبَِیٔت َحً َِٓتهٔی اِيبُُعوُث َع ٍَ ََّل َت َِ َقا ًَّ  َوَس

دمحم نب ادرسی، اوب احم ارلازی، رمع نب صفح نب ایغث، فہ اےنپ فادل ےس، رعسم، ہحلط نب رصمػ، اوبملسم االرغ، 

 ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رکشل اخہن ہبعک ےس اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

گنج رکےن ےک فاےطس اس فتق کت ابز ںیہن آںیئ ےگ سج فتق کت ہک اؿ ںیم ےس اکی ز نی ںیم ںیہن 

 دسنھ اجےئ اگ۔

، ہحلط نب رصمػ، دمحم نب ادرسی، اوب احم ارلازی، رمع نب صفح نب ایغث، فہ اےنپ فادل ےس، رعسم :  رافی

 اوبملسم االرغ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ رشفی یک رحتم

     791    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ زاؤز ايُؼیصی، یحٌی بٔ َحُس بٔ سابل، ابواساَة، عبسايشَل ّ، زاَّلنی، عُرو بٔ  :  یراو

 َرة، سايِ بٔ ابوجعس، اخیہ، ابٔ ابوربیعة، حؿؼہ رضی اہلل عٓہا

 ٍَ ٔٔ َسابٕٔل َقا سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ یٔصیُّ َقا ُٔ َزاُوَز اِئُؼِّ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرنٔی  َة َقا ََ َٓا أَبُو أَُسا َ ث َحسَّ

ِٔ أَخٔیطٔ َقا ٔٔ أَبٔی اِيَحِعٔس َع ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي رََّة َع َُ  ٔٔ رٔو بِ ُِ ِٔ َع اََّلنٔیِّ َع ِٔ ايسَّ ََلّٔ َع َٓا َعِبُس ايشَّ َ ث ُٔ َحسَّ ثَىٔی ابِ ٍَ َحسَّ

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َر َقاَيِت َقا َُ ِٓٔت عُ ٔ ِٔ َحِؿَؼَة ب ّٔ أَبٔی َربٔیَعَة َع ٔلَی َصَِذا اِيََّحَ ِْٓس إ َِ یُِبَعُث ُج ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

ًُِت  ِِ ُق ُِٓخ أَِوَسُلُض ِِ َی ِِ َوَي ٔ ص ِِ َوآرٔخٔ ٔ ئض ـَ بٔأَوَّ ِٔ اِْلَِرٔق ُخٔش َٔ ِِ  َؾإَٔذا کَاُْوا بٔبَِیَساَئ  ٔ َٕ ؾٔیض ِٕ کَا ٔ أََرأَیَِت إ



 

 

ِِ ُقبُوّرا ُٕ َيُض ٍَ َتهُو َٕ َقا َُٔٓو ِؤ َُ 

، دبعاالسل ؾ، داالین، رمعف نب رمة، اسمل نب اوبدعج، اہیخ، انب دمحم نب

 

 داؤد ا،یصیصم، ییحی نب دمحم نب اسقب، اوبااسمة

، ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی رکشل 

 

 ی عة
اوبرب

فتق فہ رکشل اقمؾ دیباء چنہپ اجےئ اگ وت اس اک االگ افر الھچپ ہصح ز نی اخہن ہبعک یک اجبن ےس رفاہن ایک اجےئ اگ سج 

ںیم دسنھ اجےئ اگ افر درنایؿ فاےل یھب ںیہن چب ںیکس ےگ ںیم ےن رعض ایک ہک ارگ اؿ ںیم املسمؿ یھب وہں 

 وت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ یک ربقںی نب اجںیئ یگ۔

، دبعاالسل ؾ، داالین، رمعف نب رمة، اسمل نب اوبدعج، دمحم نب داؤد ا،یصیصم :  رافی

 

، ییحی نب دمحم نب اسقب، اوبااسمة

، ہصفح ریض اہلل اہنع

 

 ی عة
 اہیخ، انب اوبرب

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یک رحتمرحؾ رشفی 

     792    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ عیسی، سؿیإ، اَیة بٔ ػؿوإ بٔ عبساہلل بٔ ػؿوإ، حؿؼہ رضی اہلل عٓہا َفَاتی :  راوی

 ٔٔ َٕ بِ ٔٔ َػِؿَوا َة بِ یَّ ََ ُ ِٔ أ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عٔیَسی َقا َٕ َسَُٔع  أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ ٔٔ َػِؿَوا َعِبسٔ اہللٔ بِ

َّٔ َصَِذا اِيبَِیَت َجِیْع َيػِ  ََّ َِ َيَیُؤ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ َػل َُّط َقا ثَِتىٔی َحِؿَؼُة أَْ ٍُ َحسَّ ُظ َيُكو َّی إَٔذا َجسَّ زُوَُْط َحً

َٓازٔی أَ  ِِ َؾيُ ٔ ـَ بٔأَِوَسٔلض ِٔ اِْلَِرٔق ُخٔش َٔ ِٓحُو إَّٔلَّ کَاُْوا بٔبَِیَساَئ  ِِ َجُٔیّعا َوََّل َی ٔ ـُ بٔض ِِ َؾُیِدَش صُ ِِ َوآرٔخُ يُُض وَّ

 َ َک َوأَِطَضُس َعل ا َنَِذبَِت َعلَی َجسِّ ََ  ََ َّ ََ أَْ ِی ًَ ٌْ أَِطَضُس َع ٍَ َيطُ َرُج ِِ َؾَكا ُِٓض یُس ائَِّذی یُِدبٔرُ َع ٔ َک ايَشَّ ی َجسِّ

ا َنَِذَب َعلَی َحِؿَؼَة َوأَِطَضُس َعلَی  ََ َُّط  َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِِ َتهِِٔذِب َعلَی اي ََّضا َي  َحِؿَؼَة أَْ

 نب وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ، ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ روسؽ رکمی یلص 

 

نیسح نب یسیع، ایفسؿ، امی ة



 

 

 افر سج فتق اقمؾ دیباء رپ فہ چنہپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی رکشل اس اکمؿ یک اجبن ےس رفاہن وہاگ

اجےئ اگ وت درنایؿ فاےل ےلہپ دسنھ اجںیئ ےگ اس رپ آےگ فاےل ےھچیپ فاےل وک آفاز دںی ےگ افر امتؾ ےک امتؾ 

ولگ دسنھ اجںیئ ےگ اؿ ںیم ےس رصػ فیہ چب ےکس اگ وج ہک رفار وہ رک اؿ ےک ابرے ںیم التبےئ اگ ہی دحثی 

فی ےس اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک م ےن اےنپ دادا ےس وھجٹ یک تبسن ںیہن یک رشفی نس رک اکی آدیم ےن را

ھا  ےس افر ہن یہ ہصفح ریض اہلل اہنع ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 

عی

ہن اوہنں ےن ہصفح ریض اہلل 

 اجبن وھجٹ یک تبسن یک۔

 نب وفصاؿ نب دبعاہلل نب :  رافی

 

 وفصاؿ، ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت نیسح نب یسیع، ایفسؿ، امی ة

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

  

 رحؾ رشفی ںیم نج اجونرفں وک لتق رکےن یک ااجزت ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ رشفی ںیم نج اجونرفں وک لتق رکےن یک ااجزت ےہ

     793    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، ہظاّ بٔ ْعوة، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا :  راوی

 َ ِٔ أ َوَة َع ُٔ ُْعِ ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا َونٔیْع َقا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ َعائَٔظَة َع بٔیطٔ َع

ٔ اِيُػَراُب َوايِ  ّ ٌِّ َواِيََّحَ َٔ فٔی اِئح ًِ ُُِص َؾَوأسَل ُيِكَت ٍَ َخ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔحَسأَةُ َرُسو

ُب َواِيَؿأَِرةُ  ًُِب اِيَعُكوُر َواِيَعُِقَ َ  َواِيک

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک  ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ

 

عی

فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن ربے اجونر لح افر رحؾ دفونں ںیم لتق ےئک 



 

 

 ( وچاہ۔8( وھچب )7( اکےنٹ فاال اتک )ینعی اپلگ اتک( )6( لیچ )5( وکا )4اجںیئ )

ھا   اقحس نب اربامیہ، فعیک، :  رافی

 

عی

 اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

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

  

 رحؾ رشفی ںیم اسپن وک امر ڈاےنل ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ رشفی ںیم اسپن وک امر ڈاےنل ےس قلعتم

     794    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، نرض بٔ طُیٌ، طعبة، قتازة، سعیس بٔ َشیب، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا ُطِع  ٌٕ َقا ِی َُ ُٔ ُط َّٓرِضُ بِ َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ َقَتاَزَة َسُِٔعُت َسٔعیَس بِ َبُة َع

 َٔ ًِ ُص َؾَوأسَل ُيِكَت ُِ ٍَ َخ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َع ُث َع ٔب یَُحسِّ َُُشیَّ ٌِّ اِي  فٔی اِئح

ًُِب اِيَعُكوُر َواِيُػَراُب اِْلَبَِكُع َو  َ ُة َواِيک ّٔ اِيَحیَّ  اِيحَٔسأَةُ َواِيَؿأَِرةُ َواِيََّحَ

، اتقدة، دیعس نب بیسم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت 

 

ی ة
ػ

 

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ش

 اجںیئ اچےہ فہ رحؾ ںیم وہں ای 

ہ

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن ربے اجونر لتق رک دی 

  فاال اتک۔ تچ ربکا وکا۔ لیچ افر وچاہ۔ریغ رحؾ ںیم۔ اسپن۔ اکےنٹ

، اتقدة، دیعس نب بیسم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 اقحس نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ش

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 فی ںیم اسپن وک امر ڈاےنل ےس قلعتمرحؾ رش

     795    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًامیٕ، یحٌی بٔ آزّ، حؿؽ بٔ غیاث، اعُع، ابراہیِ، اسوز، عبساہلل بٔ َشعوز رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

َٓا یَحِ  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ٔٔ غَٔیإث َع ِٔ َحِؿٔؽ بِ َّ َع ُٔ آَز ٌَی بِ

َٔىّی حَ   ِٔ َٔ ـٔ  َِ بٔاِيَدِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َّٓا  ٍَ ُن ِٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ٔ َع َّی َْزََيِت اِْلَِسَوز ً

َجِت  ّؾا َؾََخَ ُُرَِسََلٔت ُْعِ َِ اِقُتًُوصَا َؾابَِتَسِرَْاصَا َواِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ْة َؾَكا َحیَّ

َصا ًَِت فٔی ُجَِّحٔ  َؾَسَخ

ادمح نب امیلسؿ، ییحی نب آدؾ، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، اوسد، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک رمہاہ ےھت ہک وسرہ ےہ ہک مہ ولگ دجسم فیفخ ںیم اقمؾ ینم

رمالست انزؽ وہیئ اس دفراؿ اسپن لکن آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای م ولگ اس وک لتق رک دف 

 مہ ولگ اس ےک ےھچیپ اھبگ ڑپے نکیل فہ اےنپ لب ںیم سھگ ایگ۔

  نب آدؾ، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، اوسد، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعادمح نب امیلسؿ، ییحی :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ رشفی ںیم اسپن وک امر ڈاےنل ےس قلعتم

     796    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، َحاہس، ابوعبیسة، ابٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

 ِٔ ٔ َع ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو ايزُّبَیِر َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ حَ أَِخبََرَْا َع ِٔ أَبٔی َُ اصٕٔس َع

 ٌَ َؾَة ائًَّی َقِب َة َْعَ ًَ َِ َيِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َّٓا  ٍَ ُن ِٔ أَبٔیطٔ َقا َؾَة َؾإٔذَا عُبَِیَسَة َع ٔ َْعَ یَِوّ

َِ اِقُتًُوَصا ؾَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َٓا حٔصُّ اِيَحیَّةٔ َؾَكا ِع ًَ َٓا عُوّزا َؾَك ًِ ًَِت َطلَّ ُجَِّحٕ َؾأَِزَخ َسَخ

َِ َو  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َٓا ؾٔیَضا َْاّرا َؾَكا َِ َقاَصا اہللُ َبِعَف اِيحَُِّحٔ َؾأََخِِذَْا َسَعَؿّة َؾأَِضَ

صَا ِِ رَشَّ ِِ َوَوَقاُن ُن  رَشَّ

اوبزریب، اجمدہ، اوبدیبعة، انب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ رعافت یک رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، 

رات ینعی رعہف فاےل دؿ ےس لبق فایل رات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےھت ہک ااچکن 

ڈاول نکیل فہ لب ںیم دالخ اسپن یک آٹہ وسحمس وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ولگ اس وک امر 

وہایگ۔ ہچنیم  مہ ولوگں ےن وسراخ ںیم اکی ڑکلی دالخ رک دی افر ھچک رھتپ اکنےل رھپ ڑکلایں عمج رک ےک وسراخ 

ںیم دالخ ںیک افر اؿ ںیم آگ اگل دی۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس ےن اس وک 

  ےس اچب ایل۔اہمترے رش ےس افر م وک اس ےک رش

 رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اوبزریب، اجمدہ، اوبدیبعة، انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رگٹگ ےک امر ڈاےنل ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 امر ڈاےنل ےس قلعتمرگٹگ ےک 

     797    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس َُقی، سؿیإ، عبسايحُیس بٔ جبیر بٔ طيبة، سعیس بٔ َشیب، اّ  :  راوی

 رشیَ رضی اہلل عٓہ



 

 

ُئ قَ  ُُُِقٔ ٔٔ َیزٔیَس اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔ أَِخبََرَْا  ُٔ ُجَبیِر ثَىٔی َعِبُس اِيَحُٔیٔس بِ ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرنٔی َرُسو ََ َٕ َقاَيِت أَ ی ِّّ رَشٔ ُ ِٔ أ ٔب َع َُُشیَّ ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیٔس بِ ٔٔ َطِيَبَة َع ٌٔ بِ َِ بَٔكِت ًَّ

 اِْلَِوَزاؽٔ 

ی، ایفسؿ، دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیش ، دیعس نب بیسم، اؾ رشکی ریض اہلل ہنع رفامیت دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقم

 ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک رگٹگ ےک امرےن اک مکح رفامای۔

، دیعس نب بیسم، اؾ رش :  رافی

 

 ی ة
ت

 

کی ریض اہلل دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی، ایفسؿ، دبعادیمحل نب ریبج نب ش

 ہنع

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رگٹگ ےک امر ڈاےنل ےس قلعتم

     798    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َايَ و یوْص، ابٔ طہاب، ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہاوہب بٔ بیإ، ابٔ وہب،  :  راوی

ِٔ ُْعِ  ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َْ َویُوُُْص َع ٔ اي ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕٕ َقا ُٔ بََیا ِٔ أَِخبََرَْا َوصُِب بِ َوَة َع

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٍَ اِيَوَزؽُ اِيُؿَوِئشُل  َعائَٔظَة أَ  َقا

فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، امکل ف ویسن، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رگٹگ اکی ربا اجونر ےہ۔

 ة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعفبہ نب ایبؿ، انب فبہ، امکل ف ویسن، انب اہشب، رعف :  رافی

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



 

 

  

 وھچب وک امران

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وھچب وک امران

     799    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ بٔ خايس، ححاد، ابٔ جریخ، ابإ بٔ ػايح، ابٔ طہاب، ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی عبسايرحُ :  راوی

 اہلل عٓہا

 ٔ ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرن ٍَ ابِ َٓا َححَّاْد َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا ا ِّیُّ اِيَكلَّ ُٔ َخائٕس ايرَّق ٔٔ بِ َُ ُٔ َػائٕح أَِخبََرنٔی َعِبُس ايرَِّح ُٕ بِ ی أَبَا

 َّٕ ٔٔ ٔطَضإب أَ ِٔ ابِ َوابِّ َع ِٔ ايسَّ َٔ ْص  ُِ َِ َخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َّٕ َعائَٔظَة َقاَيِت َقا َوَة أَِخبََرُظ أَ ُْعِ

 ِ ُب َواِيَؿأ ًُِب اِيَعُكوُر َواِيُػَراُب َواِئحَسأَةُ َواِيَعُِقَ َ ّٔ اِيک ٌِّ َواِيََّحَ َٔ فٔی اِيحٔ ًِ َّٔ َؾأسْل يُِكَت ُض ًُّ ُ  َرةُ ک

نمح نب اخدل، اجحج، انب رججی، اابؿ نب اصحل، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ دبعارل

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اپچن اجونر ربے ںیہ اؿ وک لح افر رحؾ دفونں ںیم امر ڈاال 

 اجےئ۔ اکےنٹ فاال اتک، وکا، لیچ، وھچب افر وچاہ۔

 دبعارلنمح نب اخدل، اجحج، انب رججی، اابؿ نب اصحل، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رحؾ ںیم وچےہ وک امران

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ ںیم وچےہ وک امران



 

 

     800    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبساَّلعلی، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ ابِ  ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ُٔ َوصِٕب َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا َّٕ أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ َوَة أَ ِٔ ُْعِ ٔٔ ٔطَضإب َع

 َٔ ًِ َضا َؾأسْل ُيِكَت ًُّ ُ َوابِّ ک ِٔ ايسَّ َٔ ْص  ُِ َِ َخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٔ  َعائَٔظَة َقاَيِت َقا ّ فٔی اِيََّحَ

ُب  ًُِب اِيَعُكوُر َواِيَؿأَِرةُ َواِيَعُِقَ َ  اِيُػَراُب َواِئحَسأَةُ َواِيک

االیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ رضحت روسؽ ویسن نب دبع

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اپچن اجونر اےسی ںیہ نج اک امشر ربے اجونرفں ںیم وہات ےہ اس فہج ےس اؿ وک 

 وھچب افر وچاہ۔رحؾ افر لح دفونں ںیم امر ڈاال اجےئ۔ وکا لیچ اکےنٹ فاال اتک

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ ںیم وچےہ وک امران

     801    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر، حؿؼہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہا

ٔٔ ٔط  ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٔ َعبِسٔ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ َِ بِ ٔ َّٕ َساي َضإب أَ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٍَ َقاَيِت َحِؿَؼُة َزِوُد اي َر َقا َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ َّی اہللٔ أَِخبََرُظ أَ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو  َقا

َد َعلَی  َوابِّ ََّل َُحَ ِٔ ايسَّ َٔ ْص  ُِ َِ َخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ُب َواِيُػرَاُب َواِئحَسأَةُ َواِيَؿأَِرةُ اہللُ َع َّٔ اِيَعُِقَ ُض ًَ ِٔ َقَت ََ



 

 

ًُِب اِيَعُكوُر  َ  َواِيک

یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

یئ آدیم اپچن اجونرفں وک الہک رک دے وت اس رپ یسک مسق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ وک

 اک انگہ ںیہن۔ وھچب، وکا، لیچ، وچاہ افر اکےنٹ فاال اتک۔

 یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رحؾ ںیم لیچ وک امران

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ ںیم لیچ وک امران

     802    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبس ايرزام، َعُر، ايزہری، ْعوہ، عائظہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ِٔ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َوَة َع ُْعِ

ٌِّ َوا َٔ فٔی اِئح ًِ ُص َؾَوأسَل يُِكَت ُِ ٍَ َخ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ اِئحَسأَةُ َواِيُػَراُب أَ ّ ِيََّحَ

 َٕ ّرا کَا َُ ِع ََ  َّٕ َٓا أَ ٔ َ َبِعُف أَِػَحاب َْ أم َوَذ ٍَ َعِبُس ايرَّزَّ ًُِب اِيَعُكوُر َقا َ ُب َواِيک ِٔ َواِيَؿأَِرةُ َواِيَعُِقَ ُظ َع ُ ُْ  یَِِذ

 َّٓ َّٕ اي ِٔ َعائَٔظَة أَ َوَة َع ِٔ ُْعِ ِٔ أَبٔیطٔ َوَع ِٕ َع ٔ ِٔ َساي َِ ايزُّصِرٔیِّ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ٔيیَّ َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع ارلزاؼ، رمعم، ازلرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب ومضمؿ ےک 

 اطمقب ےہ۔



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع ارلزاؼ، رمعم، ازلرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رحؾ ںیم وکے وک لتق رکان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ ںیم وکے وک لتق رکان

     803    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہا احُس بٔ عبسہ، حُاز، ہظاّ، ابیہ، عائظہ رضی :  راوی

 ِٔ ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ُٔ ُْعِ ّْ َوصَُو ابِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ اْز َقا َُّ ٍَ أََِْبأََْا َح ُٔ َعِبَسَة َقا ُس بِ َُ  َعائَٔظَة َقاَيِت أَِخبََرَْا أَِح

ٔ ايِ  ّ َٔ فٔی اِيََّحَ ًِ ُص َؾَوأسَل ُيِكَت ُِ َِ َخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ُب َواِيَؿأَِرةُ َواِيُػَراُب َقا َعُِقَ

ًُِب اِيَعُكوُر َواِئحَسأَةُ  َ  َواِيک

 ادمح نب دبعہ، امحد، اشہؾ، اہیب، اعہشئ ریض اہلل اہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 ادمح نب دبعہ، امحد، اشہؾ، اہیب، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رحؾ ںیم اکشر اگھبےن یک اممتعن ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رحؾ ںیم اکشر اگھبےن یک اممتعن ےس قلعتم



 

 

     804    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ، سؿیإ، عُرو، عْکَة، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہسعیس بٔ عبسايرحُ :  راوی

 َّٕ ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ رٕو َع ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح ٍَ اہللٔ  أَِخبََرَْا َسٔعیُس بِ َرُسو

َضا اہللُ ََ هَُّة َُحَّ ََ ٍَ َصِٔذظٔ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌَّ ْٔلََحسٕ َػل ِِ َتٔح َوأت َواِْلَِرَق َي َُ ًََل ايشَّ َّ َخ ٌَّ َیِو َّ َوَج  َعز

ٔ اہللٔ  اّ ّْ بََّٔحَ ا ٔ َُحَ ِٔ ََْضإر َوهَٔی َساَعًٔی َصِٔذظ َٔ ًَِّت لٔی َساَعّة  ٔ ا أُح َُ َّ ٔ  َقِبلٔی َوََّل ْٔلََحٕس َبِعٔسی َوإْٔ ٔلَی یَِوّ إ

ةٔ ََّل یُِدَتلَی َخََلَصا َو  ََ َّ اِيَعبَّاُض اِيكَٔیا ِٓٔظٕس َؾَكا ُُ ٔ ٌُّ يَُكَلُتَضا إَّٔلَّ ي ُ َػِیُسَصا َوََّل َتٔح
َٓرفَّ ُس َطَحرَُصا َوََّل یُ ـَ ََّل ُيِع

ٍَ إَّٔلَّ اِْلٔذرِٔخَ  َٓا َوُقبُورَْٔا َؾَكا ٔ َّطُ ئبُُیوت ٍَ إَّٔلَّ اِْلٔذرِٔخَ َؾإْٔ َحرِّبّا َؾَكا َُ َٕ َرُجَّل   َوکَا

، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دیعس نب دبعارلنمح، ایفسؿ،

 

رمعف، رکعمة

فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی ہکم رکمہم ےہ سج وک دخافدن دقفس ےن ایس رفز رحاؾ رقار دای اھت سج رفز آامسؿ افر 

ںیہن رفامای ایگ۔ ریمے فاےطس یھب دؿ  ز نی وک ادیا رفامای اھت افر ھجم ےس ےلہپ ای ریمے دعب اس وک یسک ےک فاےطس الحؽ

یک اکی ڑھگی ںیم الحؽ رفامای ایگ افر رھپ دفرسی رمہبت دخافدن دقفس ےک مکح ےس ایقتم کت اس وک رحاؾ رفامای ایگ 

اس فہج ےس ہن اس یک اھگس اکیٹ اجےئ افر ہن وکیئ درتخ اکاٹ اجےئ افر ہن اس یک ہگج ےس اکشر وک اگھبای اجےئ افر ہن 

وکیئ رگی ڑپی زیچ ااھٹیئ اجےئ اہں اس یک رہشت افر االعؿ رکےن ےک فاےطس اجزئ ےہ اس رپ رضحت  اہیں ےس

ابعس ریض اہلل ہنع ڑھکے وہےئ وج ہک اکی رجتہب اکر صخش ےھت افر رفامای اذرخ یک ااجزت اطع رفامیئ اس ےیل ہک 

 فآہل فملس ےن اس یک ااجزت اطع مہ ولوگں ےک ہی اکمانت افر ربقفں ےک اکؾ آات ےہ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع

 رفامیئ۔

، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دیعس نب دبعارلنمح، ایفسؿ، رمعف، رکعمة

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

  

 جح ںیم آےگ ےنلچ ےس قلعتم



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ںیم آےگ ےنلچ ےس قلعتمجح

     805    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبسايًَُ بٔ زجٓویة، عبسايرزام، جعرف بٔ سًامیٕ، ثابت، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َعِبُس  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َزِْحُویََة َقا َٔ بِ ٔ ً َُ ُٔ َعِبسٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  َٕ َع امِیَ ًَ ُٔ ُس َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا ايرَّزَّ

ُٔ َرَواحَ  أئ َوابِ ـَ ٔ اِيَك َرة ُِ هََّة فٔی عُ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٌَ اي ٍَ َزَخ ِٔ إََْٔص َقا َة بَیَِن یََسیِطٔ ثَابٕٔت َع

ِٔ َسبٔیًٔطٔ ايِ  ارٔ َع ًُّوا بَىٔی اِلهُؿَّ ٍُ َخ ٌُ َيُكو ٔ كٔیًٔطٔ َویُِِذص ََ  ِٔ َّ َع ٌُ اِيَضا بّا یُزٔی ِِ َعلَی َتأِؤیًٔطٔ َضَ بِهُ َّ َنرِضٔ َیِو

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل ٔ اہللٔ َوبَیَِن یََسِی َرُسو ّ َٔ َرَواَحَة فٔی َُحَ رُ یَا ابِ َُ ٍَ عُ ِٔ َخًٔیًٔطٔ َقا ٌَ َع َِ اِيَدًٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ِعرَ  ٍُ صََِذا ايظِّ ُط أََطسُّ  َتُكو َُ ٔ َيکَََل ُِٓط َؾَوائَِّذی َنِؿٔسی بَٔیٔسظ ٌِّ َع َِ َخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َؾَكا

 ٌٔ ِب َّٓ ِٔ َوِقٔع اي َٔ  ِِ ٔ ِیض ًَ  َع

، دبعارلزاؼ، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی 

 

ة
ب 
دمحم نب دبعاکلمل نب زونج

اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق رمعة ااضقلء ںیم ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےئ وت دبعاہلل نب رفاہح ریض اہلل ہنع آپ یلص 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ آےگ ہی ااعشر ڑپےتھ وہےئ اج رےہ ےھت۔ اے افکر ےک وٹیب م ولگ آپ یلص 

ےس اس مسق یک امر امرںی ےگ ہک م ولوگں ےک رس  اہلل ہیلع فآہل فملس اک راہتس وھچ ڑ دف آج مہ ولگ اؿ ےک مکح

رگدونں ےس اگل وہ اجںیئ ےگ افر دفتس دفتس ےس ےب ربخ وہ اجےئ اگ۔ اس رپ رمع ےن اہک اے دبع اہلل! یبن یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم افر اہلل ےک رحؾ ںیم م ااعشر ڑپھ رےہ وہ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 د رفامای اس وک وھچ ڑ دف اہلل یک مسق ہی ااعشر افکر ےک ولقب رپ ریت یک وچٹ ےس زایدہ تخس گل رےہ ںیہ۔اراش

، دبعارلزاؼ، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ة
ب 
 دمحم نب دبعاکلمل نب زونج

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

  



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح ںیم آےگ ےنلچ ےس قلعتم

     806    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، یزیس، ابٔ زریع، خايس، عْکَة، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا یَزٔیُس َوصَُو ا َ ث ٍَ َحسَّ َّٓٔيیَّ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّٕ اي ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ أئ َع ِٔ َخائٕس اِيَحِذَّ ُٔ ُزَریِٕع َع بِ

 ِ ٌَ َواحّٔسا بَی َُ ٍَ َؾَح ِٕ َقا ُة بَىٔی َصأط َُ ٔ ًَطُ أُغَِیً هََّة اِسَتِكَب ََ  َّ ا َقٔس َُّ َِ َي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َن یََسیِطٔ َوآرَخَ َػل

ًَِؿطُ   َخ

، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبیتق، سیدی

 

، انب زرعی، اخدل، رکعمة

سج فتق ہکم ںیم دالخ وہےئ وت ہلیبق ونب اہمش ےک وچبں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اابقتسؽ ایک۔ آپ یلص 

  رطػ الھٹبای۔اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وک آےگ یک رطػ افر اکی وک ےھچیپ یک

، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ہبیتق، سیدی، انب زرعی، اخدل، رکعمة

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

  

 تیب اہلل رشفی وک دھکی رک اہھت ےن ااھٹان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وک دھکی رک اہھت ےن ااھٹانتیب اہلل رشفی 

     807    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، ابوقزعة باہلی، َہاجر َکی رحُة اہلل عًیہ :  راوی



 

 

 ٍَ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ُث  أَِخبََرَْا  َسُِٔعُت أَبَا َقزََعَة اِيَباصٔلٔیَّ یَُحسِّ

ٌٔ َیَری اِيبَِیَت أَیَرَِؾُع یََسیِطٔ َقا ِٔ ايرَُّج ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َع ٌَ َجابٔرُ بِ ٔ ٍَ ُسئ ِّیِّ َقا ک َُ ٔ اِي َُُضأجر ِٔ اِي ُّٔ َع ُِٓت أَُه ا ُن ََ  ٍَ

َع َرُس  ََ َٓا  ٌُ َصَِذا إَّٔلَّ اِيَیُضوَز َحَحِح ِٔ َنِؿَعًُطُ أََحّسا َيِؿَع ِِ َْهُ ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل  و

 ابیلہ، اہمرج یکم رۃمح اہلل ہیلع ےس رفاتی ےہ ہک اجرب ریض اہلل ہنع ےس وساؽ ایک ایگ 

 

، اوبزقعة

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، دمحم، ش

اوہنں ےن رفامای ریمے ایخؽ ںیم  ہک ایک ارگ وکیئ صخش اخہن ہبعک یک رطػ رظن رکے وت ایک فہ اہھت ااھٹےئ؟ وت

دوہدویں ےک العفہ وکیئ صخش اس رطہقی ےس ںیہن رکات مہ ےن وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ادا ایک ےہ 

 افر مہ ےن اہھت ںیہن ااھٹےئ۔

 ابیلہ، اہمرج یکم رۃمح اہلل ہیلع :  رافی

 

، اوبزقعة

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

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

  

 اخہن ہبعک وک دھکی رک داع امانگن

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک وک دھکی رک داع امانگن

     808    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اػِ، ابٔ جریخ، عبیساہلل بٔ ابویزیس، عبسايرحُٔ بٔ كارم بٔ عًكُہعُرو بٔ علی، ابوع :  راوی

ثَىٔی عُبَِیُس اہللٔ  ٍَ َحسَّ ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ُٔ أَبٔی َیزٔیَس أَِخبََرَْا َع  بِ

ٔٔ عَ  َٔ كَارٔٔم بِ ٔٔ بِ َُ َّٕ َعِبَس ايرَِّح َٕ إَٔذا َجاَئ أَ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي طٔ أَ َِّ ُ ِٔ أ َة أَِخبََرُظ َع َُ َك ًِ

ًََة َوَزَعا ٌَ اِيكِٔب کَاّْا فٔی َزارٔ َيِعلَی اِسَتِكَب ََ 

لقن رکےت  رمعف نب یلع، اوباعمص، انب رججی، دیبع اہلل نب اوبسیدی، دبعارلنمح نب اطرؼ نب ہمقلع اینپ فادلہ ےس



 

 

ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق یلعی ےک اکمؿ ےک زندکی ےچنہپ وت ہلبق یک رطػ رخ 

 رفام رک داع امےتگن۔

 رمعف نب یلع، اوباعمص، انب رججی، دیبعاہلل نب اوبسیدی، دبعارلنمح نب اطرؼ نب ہمقلع :  رافی

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

  

 دجسم رحاؾ ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسم رحاؾ ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف

     809    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سعیس، َوسٰی بٔ عبساہلل جہىی، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َعِبٔس  وَسی بِ َُ  ِٔ ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا یَِحٌَی بِ َ ث َّی َقاََّل َحسَّ َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َعلٓٔیٕ َو رُو بِ ُِ اہللٔ اِيحَُضىٔیِّ أَِخبََرَْا َع

َٓا َعبِ  َ ث ٍُ َحسَّ ٍَ َسُِٔعُت َْاؾّٔعا َيُكو ٍُ َقا َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َر َقا َُ ُٔ عُ ُس اہللٔ بِ

ٍَ أَبُو َّ َقا ا ِشحَٔس اِيََّحَ َُ َشأجسٔ إَّٔلَّ اِي َُ ِٔ اِي َٔ ٕ ؾامَٔی ٔسَواُظ  ـٔ َػََلة ِٔ أَِي َٔ  ٌُ ـَ ِشحٔٔسی أَِؾ ََ َعبِس  َػََلْة فٔی 

ُِ أَحَ  ًَ ٔٔ ََّل أَِع َُ وَسی اِيُحَضىٔیِّ َوَخاَيَؿطُ ايرَِّح َُ َر غَیَِر  َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ّسا َرَوی َصَِذا اِيَحٔسیَث َع

ُٔ ُجَریِٕخ َوَغیِرُظُ   ابِ

رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ومٰیس نب دبعاہلل ینہج، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمی دجسم )ینعی دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس(  رضحت

 ںیم امنز ادا رکان دفرسی اسمدج یک اکی ازار امنز ےک ربارب ےہ العفہ دجسم رحاؾ ےک۔



 

 

 عف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ومٰیس نب دبعاہلل ینہج، ان :  رافی

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

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسم رحاؾ ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضف

     810    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ و َحُس بٔ راؾع، اسحل، َحُس، عبسايرزام، ابٔ جریخ، ْاؾع، ابراہیِ بٔ  :  راوی

 عبساہلل بٔ َعبس بٔ عباض، َیُوْہ رضی اہلل عٓہا

َٓا َعِبُس  َ ث ْس َحسَّ َُّ َح َُ  ٍَ ٍَ إِٔسَحُل أََِْبأََْا َوَقا ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ َِ َو ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ أم َقا ايرَّزَّ

ٔٔ َعبَّ  ِعَبٔس بِ ََ  ٔٔ ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُِ بِ َٓا إٔبَِراصٔی َ ث ٍُ َحسَّ ٍَ َسُِٔعُت َْاؾّٔعا َيُكو ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث َّٕ َحسَّ ثَطُ أَ إض َحسَّ

ٍَ اہللٔ  َِ َقاَيِت َسُِٔعُت َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ُُوََْة َزِوَد اي ِی ٍُ َػََلْة فٔی ََ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ِشحَٔس اِلَهِعَبةَ  َُ َشأجٔس إَّٔلَّ اِي َُ ِٔ اِي َٔ ـٔ َػََلةٕ ؾامَٔی ٔسَواُظ  ِٔ أَِي َٔ  ٌُ ـَ ِشحٔٔسی َصَِذا أَِؾ ََ 

اہلل نب دبعم نب ابعس، ااحسؼ نب اربامیہ ف دمحم نب راعف، ااحسؼ ، دمحم، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف، اربامیہ نب دبع

ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمی اس دجسم 

ںیم )ینعی دجسم وبنی ںیم( امنز ادا رکان )دجسم رحاؾ ےک العفہ( دفرسی اسمدج ںیم اکی ازار امنزںی ادا رکےن ےس 

 زایدہ الضف ےہ۔

 نب اربامیہ ف دمحم نب راعف، اقحس، دمحم، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعم نب اقحس :  رافی

 ابعس، ومیمہن ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم امنز ڑپےنھ یک تلیضفدجسم رحاؾ 

     811    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، َحُس، طعبہ، سعس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، اَّلُغ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا ُطِعبَ  َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َة أَِخبََرَْا َع َُ ًَ ٍَ َسُِٔعُت أَبَا َس َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َسِعٔس بِ ُة َع

َّٓٔيیَّ  َّٕ اي ُث أَ َّطُ َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة یَُحسِّ َث اِْلََُغُّ أَْ ِٔ َصَِذا اِيَحٔسیٔث َؾَحسَّ ٍَ َسأَِيُت اِْلََُغَّ َع ًَِیطٔ َقا َّی اہللُ َع  َػل

ِشحٔسٔی َصَِذ  ََ ٍَ َػََلْة فٔی  َِ َقا ًَّ َشأجٔس إَّٔلَّ اِلَهِعَبةَ َوَس َُ ِٔ اِي َٔ ـٔ َػََلةٕ ؾامَٔی ٔسَواُظ  ِٔ أَِي َٔ  ٌُ ـَ  ا أَِؾ

رمعف نب یلع، دمحم، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبہملس، االرغ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک 

 اطمقب ےہ۔

 االرغ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، دمحم، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبہملس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخہن ہبعک یک ریمعت ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک یک ریمعت ےس قلعتم

     812    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساہلل، عبساہلل  :  راوی

 بٔ َحُس بٔ ابوبْکػسیل، عبساہلل بٔ عُر، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا



 

 

ًَِیطٔ َوأََْا ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ أَِس

یٔل  سِّ ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ ايؼِّ سٔ بِ َُّ َح َُ  َٔ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ أَ ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َْ َع ٔ اي أَِخبََر َعِبَس  ََ

َّی ا ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة أَ َر َع َُ َٔ عُ َِٓوا اِلَهِعَبَة اہللٔ بِ َٔ حٔیَن بَ ََ َّٕ َقِو ِِ َتَرِی أَ ٍَ أََي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ہللُ َع

ٍَ اہللٔ أَََّل َترُزَُّصا َعلَی َقَواعٔٔس إٔبِ  ًُِت یَا َرُسو ََلّ َؾُك ًَِیطٔ ايشَّ َِ َع ِٔ َقَواعٔٔس إٔبَِراصٔی وا َع ًَِیطٔ اِقَتَِصُ َِ َع َراصٔی

 ٔ ٍَ َيِوََّل ح ََلّ َقا ِٔ ايشَّ َٔ ِٔ کَاَِْت َعائَٔظُة َسَُٔعِت َصَِذا  ٔ َر َيئ َُ ُٔ عُ ٍَ َعِبُس اہللٔ بِ َٔ بٔاِلهرُِفٔ َقا َٔ ُٕ َقِو ِسثَا

 ٔ ٕٔ اِئحِحَر إ ٔٔ َیًَٔیا ًََِّذیِ َٓیِٔن اي ا أَُری َترَِک اِستََٔلّٔ ايرُِّن ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّٕ اِيبَِیَت يَ َرُسو ِِ َّلَّ أَ

ََلّ ًَِیطٔ ايشَّ َِ َع ِِ َعلَی َقَواعٔٔس إٔبَِراصٔی َُّ  یَُت

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب دمحم نب اوبرکب دصقی، 

فملس ےن رفامای م  دبعاہلل نب رمع، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ولوگں ےن سج فتق اخہن ہبعک یک ریمعت یک وت رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک اپویں )ینعی امعرت ےک اپویں ےس( مک 

اپےئ ایتر ےئک۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک رضحت 

کت اچنہپ دںی ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ اہمتری وقؾ اک رفک اک اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک اپویں 

زامہن )وھچ ڑے وہےئ زایدہ رعہص( ہن وہات وت ںیم انب داتی۔ انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ارگ رضحت اعہشئ 

 ےہ وت یہی فہج ےہ ہک رجح اوسد ےک دصہقی ریض اہلل اہنع ےن ہی دحثی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس

العفہ دفرسے دف رھتپفں وک وبہس ہن دےنی یک یھب فہج ےہ ہک ہی اربامیہ ہیلع االسلؾ یک انبیئ وہیئ اینبدفں رپ ںیہن 

 ےہ۔

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب دمحم نب  :  رافی

 ، دبعاہلل نب رمع، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعاوبرکبدصقی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اخہن ہبعک یک ریمعت ےس قلعتم

     813    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، عبسة و ابوَعاویہ، ہظاّ بٔ ْعوة، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

َوةَ  ُٔ ُْعِ ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث َعاؤَیَة َقاََّل َحسَّ َُ ٍَ أََِْبأََْا َعِبَسةُ َوأَبُو  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع َع

ُت اِيبَیِ َعائَٔظَة قَ  ـِ ََٓك َٔ بٔاِلهرُِفٔ َي َٔ َِ َيِوََّل َحَساثَُة َعِضسٔ َقِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َت اَيِت َقا

َِٓت اِيبَِیَت  ا بَ َُّ ِيّظا َي َّٕ َُقَ ٔ ًِّؿا َؾإ ًُِت َيُط َخ ََلّ َوَجَع ًَِیطٔ ايشَّ َِ َع َِٓيُتُط َعلَی أََسأض إٔبَِراصٔی َ ِت اِس َؾب  َتِكَِصَ

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة ف اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اہمتری وقؾ ےک رفک ف رشک اک زامہن ہن وہات )ینعی 

( وت ںیم اخہن ہبعک وک وت ڑات افر ںیم اس وک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک اپےئ رپ )ینعی زندکی ںیم رفک اک زامہن ہن زگرات

اس ےک اطمقب( انبات افر ںیم اس ںیم ےھچیپ یک اجبن اکی درفازہ راتھک )اسےنم ےک( درفازہ ےک اقملب ویکہکن سج 

 فتق رقشی ےن اخہن ہبعک ریمعت ایک وت اس ںیم یمک وھچ ڑ دی۔

  اربامیہ، دبعة ف اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعاقحس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک یک ریمعت ےس قلعتم

     814    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعوز و َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، ابواسحل، اسوز، عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی



 

 

 اہلل عٓہا

ِٔ أَبٔی إِٔس  ِٔ ُطِعَبَة َع ِٔ َخائٕس َع ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َع ُس بِ َُّ َح َُ ٕ َو ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٔ أَِخبََرَْا إِٔس ِٔ اِْلَِسَوز َحَل َع

َّٕ َقِومٔی َوفٔی  ٍَ َيِوََّل أَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ َٔٓٔیَن َقاَيِت إ ُُِؤ َّّ اِي ُ َّٕ أ َٔ أَ ََ ٕس َقِو َُّ َح َُ َحٔسیٔث 

ًُِت َيَضا بَابَیِٔن ؾَ  ُت اِلَهِعَبَة َوَجَع َِ ٕة َيَضَس ٌَ َيَضا بَابَیِٔن َحٔسیُث َعِضٕس بَٔحاصًٔٔیَّ ٔ َجَع ُٔ ايزُّبَیِر ََ ابِ ًَ ََ ا  َُّ ًَ 

، اوب ااحسؼ ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

 

ی ة
ػ

 

اامسلیع نب وعسمد ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

زندکی ہن وہات وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ریمی افر اہمتری وقؾ اک زامہن زامہن اجتیلہ ےس 

ںیم اخہن ہبعک وک رگا رک اس یک دفابرہ ریمعت رکات افر رھپ ںیم اس ےک دف درفازے انبات اس فہج ےس سج فتق رضحت 

 دبعاہلل نب رمع احمک رقمر ےیک ےئگ وت اوہنں ےن اس ےک دف درفازے ایتر ےیک۔

، اوباقحس :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ، اوسد، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعاامسلیع نب وعسمد ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک یک ریمعت ےس قلعتم

     815    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ، یزیس بٔ ہاروٕ، جریر بٔ حازّ، یزیس بٔ روَإ، ْعوة، عائظہ عب :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیرُ  َٕ َقا ُٔ َصاُرو َٓا یَزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ّ ٔٔ َسَلَّ ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ٍَ أَِخبََرَْا َعِبُس ايرَِّح ٕ َقا ُٔ َحازّٔ بِ

َٓا  َ ث ٍَ َيَضا یَا عَ َحسَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة أَ َوَة َع ِٔ ُْعِ َٕ َع ا ََ ُٔ ُرو ائَٔظُة َیزٔیُس بِ

ِٓطُ  َٔ َد  ا أرُِخٔ ََ ًُِت ؾٔیطٔ  َّ َؾأَِزَخ رُِت بٔاِيبَِیٔت َؾُضٔس ََ َ ٕة َْل َٔ َحٔسیُث َعِضٕس بَٔحاصًٔٔیَّ ََ َّٕ َقِو َوأَِيزَِقُتُط  َيِوََّل أَ



 

 

ًَػِ  َٓائٔطٔ َؾَب ٔ ِٔ ب ِِ َقِس َعَحزُوا َع َُّض ا َؾإْٔ بٔیًّ قٔیًّا َوبَابّا َُغِ ًُِت َيُط بَابَیِٔن بَابّا رَشِ ُت بٔطٔ أََساَض بٔاِْلَِرٔق َوَجَع

 ٍَ َٔطٔ َقا ٔ َعلَی َصِس َٔ ايزُّبَیِر ٌَ ابِ َُ ََ ائَِّذی َح ٔ ٍَ َؾَِذي ََلّ َقا ًَِیطٔ ايشَّ َِ َع َٔ  إٔبَِراصٔی َیزٔیُس َوَقِس َطضِٔسُت ابِ

ََلّ  ًَِیطٔ ايشَّ َِ َع ٔ َوَقِس َرأَیُِت أََساَض إٔبَِراصٔی ِٔ اِئحِحر َٔ ٌَ ؾٔیطٔ  َٓاُظ َوأَِزَخ طُ َوبَ ََ ٔ حٔیَن َصَس حَٔحاَرّة ايزُّبَیِر

َتََلحٔهَّة  َُ  ٌٔ ٔ ةٔ اِْلٔب َُ ٔ  َنأَِسٓ

زؾ، سیدی نب رفامؿ، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، سیدی نب اہرفؿ، رجری نب اح

رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ دصہقی! ارگ م ولوگں یک وقؾ اک زامہن دفر 

ہک وج اس  اجتیلہ ےس زندکی ہن وہات وت ںیم اخہن ہبعک وک رگاےن اک مکح داتی افر ںیم اس ںیم دف فہ زیچںی دالخ رکات

ںیم ےس اکنؽ دی یئگ ںیہ افر ںیم اس وک ز نی ےک ربارب رکات رھپ ںیم اس ےک دف درفازے راتھک اکی درفزہ رشمؼ یک 

رطػ افر دفرسا درفازہ رغمب یک رطػ۔ اس ےیل ہک ہی ولگ اس یک ریمعت ےس کھت ےکچ ےھت ںیم اس وک رضحت 

رکاات )رافی رفامےت ںیہ( یہی فہج ےہ ہک رضحت انب زریب ریض اہلل اربامیہ ہیلع االسلؾ یک انبیئ وہیئ ریمعت کت ریمعت 

ہنع ےن اس وک امسمر رکا دای زمدی لقن رکےت ںیہ سج فتق انب زریب ےن اس وک دہنمؾ رک ےک ریمعت رکاای وت اس فتق 

ےک رےھک ںیم وموجد اھت اوہنں ےن میطح وک یھب اس ںیم اشلم رک دای۔ زین ںیم ےن رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ 

 وہےئ رھتپ یھب دےھکی۔ فہ افٹن ےک وکاہؿ یک رطح ےھت افر الممئ افر اکی دفرسے ےس فاہتسب ےھت۔

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، سیدی نب اہرفؿ، رجری نب احزؾ، سیدی نب رفامؿ، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض  :  رافی

 اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک یک ریمعت ےس قلعتم

     816    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 قتيبہ، سؿیإ، زیاز بٔ سعس، زہری، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی صَُریِرَ أَِخبََرَْا ُقتَيِ  ٔب َع َُُشیَّ ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٔٔ َسِعٕس َع ٔ بِ ِٔ زٔیَاز ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َة َبُة َقا

ِٔ اِيَحَبَظةٔ  َٔ َوِيَكَتیِٔن  ُب اِلَهِعَبَة ذُو ايشُّ َِ یََُخِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا  َقا

، ایفسؿ، زاید نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ ہبیتق

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اخہن ہبعک وک دف وھچیٹ ڈنپویلں فاال یشبح ربابد رکے اگ۔

 اہلل ہنع ہبیتق، ایفسؿ، زاید نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخہن ہبعک ںیم داہلخ ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم داہلخ ےس قلعتم

     817    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، ابٔ عوٕ، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َعِبسٔ  ِٔ َْاؾٕٔع َع ٕٕ َع ُٔ َعِو َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ رَ أَِخبََرَْا  َُ ٔٔ عُ اہللٔ بِ

ٔلَی اِلَهِعَبٔة َوَقِس  َُّط اَِْتَهی إ ِِ  أَْ ٔ ًَِیض ُٔ َزیِٕس َوأََجاَف َع ُة بِ ََ ٍْ َوأَُسا َِ َوبََٔل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ًََضا اي َزَخ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َد اي َِّ َؾَتَح اِيَباَب َؾََخَ ُ ا ث ًٔیًّ ََ َهُثوا ؾٔیَضا  َُ ًَِحَة اِيَباَب َؾ َ ُٔ ك ُٕ بِ ا َُ َِ َوَرنٔبِ  عُِث ًَّ ُت َوَس

َٓا َوَنٔش  َِ َقايُوا َصا صُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َّی اي َٔ َػل ًُِت أَیِ ًُِت اِيبَِیَت َؾُك َرَجَة َوَزَخ ِِ ايسَّ ِٕ أَِسأََيُض یُت أَ

َّی فٔی اِيبَِیٔت  ِِ َػل  َن



 

 

 ںیم تیب اہلل رشفی ےک دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب وعؿ، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک

زندکی اچنہپ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، البؽ افر ااسہم نب زدی ادنر دالخ وہ ےکچ ےھت افر رضحت امثعؿ 

نب ہحلط ےن درفزہ دنب رک ایل اھت رھپ اکیف فتق کت فہ رضحات ادنر رےہ رھپ درفازہ وھکال افر رضحت روسؽ رکمی یلص 

ابرہ یک رطػ فیرفی الےئ وت ںیم ڑیسیھ رپ ڑچھ رک ادنر یک رطػ دالخ وہایگ افر درایتف ایک  اہلل ہیلع فآہل فملس

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز سک ہگج ادا رفامیئ؟ رفامےن ےگل ہک اہیں نکیل ہی درایتف رکان وھبؽ 

 ایگ ہک سک دقر رتعک ادا یک؟

 وعؿ، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم داہلخ ےس قلعتم

     818    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، ابٔ عوٕ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٕٕ َع ُٔ َعِو ٍَ أََِْبأََْا ابِ ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٌَ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٍَ َزَخ َر َقا

َِ ا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ًَِحَة َرُسو َ ُٔ ك ُٕ بِ ا َُ ُٔ َزیِٕس َوعُِث ُة بِ ََ ُٔ َعبَّإض َوأَُسا ٌُ بِ ـِ َعُط اِيَؿ ََ ِيبَِیَت َو

 ِٔ ََ  ٍُ َٕ أَوَّ َر کَا َُ ُٔ عُ ٍَ ابِ َد َقا َِّ رَخَ ُ ا َطاَئ اہللُ ث ََ َهَث ؾٔیطٔ  َُ ِِ اِيَباَب َؾ ٔ ًَِیض ٍْ َؾأََجاُؾوا َع بََٔلَّّل  َيكٔیُت  َوبََٔل

َّی  َٔ َػل ًُِت أَیِ ا بَیَِن اِْلُِسُلَواََْتیِٔن ُق ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل  اي

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، انب وعؿ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

اہ رضحت امثعؿ نب ہحلط افر رضحت فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہ

ااسہم رضحت البؽ ےھت اوہنں ےن درفازہ دنب رک ایل افر سج دقر دری دخافدن دقفس وک وظنمر اھت ادنر رےنہ ےک دعب 



 

 

ابرہ یک رطػ فیرفی الےئ رھپ بس ےس ےلہپ ںیم ےن رضحت البؽ ےس الماقت یک افر اؿ ےس درایتف ایک ہک 

 فآہل فملس ےن امنز سک ہگج ادا رفامیئ ےہ؟ رفامای ہک دف وتسونں ےک درنایؿ۔رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، انب وعؿ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک ہگجاخہن ہبعک ںیم امنز ادا رکےن 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رکےن یک ہگج

     819    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سائب بٔ عُر، ابٔ ابوًَیهة، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َّٕ أَِخبََرَْا َع ًَِیهََة أَ َُ ُٔ أَبٔی  ثَىٔی ابِ ٍَ َحسَّ َر َقا َُ ُٔ عُ ائُٔب بِ َٓا ايشَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا

وُجُط َوَوَجِسُت َطِیّئا  َِ اِلَهِعَبَة َوَزَْا رُخُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ٍَ َزَخ َر َقا َُ َٔ عُ َؾَِذَصِبُت ابِ

يّعا َؾوَ  َّی َؤجئُِت رَسٔ ٍُ اہللٔ َػل َّی َرُسو َِ َخارّٔجا َؾَشأَِيُت بََٔلَّّل أََػل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َجِسُت َرُسو

ارَٔیَتیِٔن  ِِ َرِنَعَتیِٔن بَیَِن ايشَّ ٍَ َنَع َِ فٔی اِلَهِعَبٔة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

 

 

ی کة
، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب یلع، ییحی، اسبئ نب رمع، انب اوبمل

فملس اخہن ہبعک ںیم فیرفی ےل ےئگ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنلکن اک فتق زندکی اچنہپ وت ھجم وک 

یک اجبن فیرفی  ھچک ااسحس وہا )ااجتب یک رضفرت وہیئ( وت داھکی ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ

ےل آےئ ںیہ رھپ ںیم ےن رضحت البؽ ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن 

 ہبعک ںیم امنز ادا رفامیئ یھت؟ رفامای یج اہں! دف وتسونں ےک درنایؿ۔



 

 

، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی کة
 رمعف نب یلع، ییحی، اسبئ نب رمع، انب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رکےن یک ہگج

     820    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 امیٕ، َحاہس رضی اہلل عٓہاحُس بٔ سًامیٕ، ابونعیِ، سیـ بٔ سً :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت  َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ـُ بِ َٓا َسِی َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو نَُعِی َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ َحاصّٔسا  أَِخبََرَْا أَِح َُ

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َصَِذا َرُسو ِٓزٔئطٔ َؾكٔی ََ َر فٔی  َُ ُٔ عُ ُتَٔی ابِ ٍُ أ ًُِت َيُكو ٌَ اِلَهِعَبَة َؾأَِقَب َِ َقِس َزَخ ًَّ طٔ َوَس

ًُِت یَا ا َؾُك ُّ ٔ َد َوأَٔجُس بََٔلَّّل َعلَی اِيَبأب َقائ َِ َقِس رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّی  َؾأَٔجُس َرُسو ٍُ أََػل بََٔل

َِ فٔی اِلَهِعبَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ا بَیَِن َصاَتیِٔن اِْلُِسُلَواََْتیِٔن َرُسو ََ  ٍَ َٔ َقا ًُِت أَیِ ِِ ُق ٍَ َنَع ةٔ َقا

َّی َرِنَعَتیِٔن فٔی َوِجطٔ اِلَهِعَبةٔ  َد َؾَؼل َِّ رَخَ ُ  َرِنَعَتیِٔن ث

ادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، فیس نب امیلسؿ، اجمدہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ انب رمع ریض اہلل ہنع اےنپ اکمؿ ںیم 

فی الےئ وت رفامای دھکی ول ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےئ ںیہ ںیم ےن آرک فیر

داھکی وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لکن ےکچ ےھت بج ہک البؽ درفزہ رپ ڑھکے وہےئ ےھت۔ ںیم ےن البؽ 

ملس ےن اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رفامیئ یھت رفامای یج اہں۔ ںیم ےس درایتف ایک ہک ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےن درایتف ایک سک ہگج؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک دف وتسونں ےک درنایؿ دف رتعک ادا یک ںیہ۔ رھپ ابرہ یک رطػ لکن 

 رک اخہن ہبعک ےک اسےنم دف رتعک ادا یک ںیہ۔

 دہ ریض اہلل ہنعادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، فیس نب امیلسؿ، اجم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رکےن یک ہگج

     821    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٕ، ابٔ ابورواز، ابٔ جریخ، علاء، اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہحاجب بٔ سًامی :  راوی

ِٔ َعَلإئ عَ  ُٔ ُجَریِٕخ َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ازٕ َقا ٔٔ أَبٔی َروَّ ِٔ ابِ ِٓبٔطٔیُّ َع َُ َٕ اِي امِیَ ًَ ُٔ ُس ٔٔ أَِخبََرَْا َحأجُب بِ َة بِ ََ ِٔ أَُسا

 ًَ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ٍَ َزَخ َد َزیِٕس َقا َِّ رَخَ ُ ٌِّ ث ِِ ُيَؼ ََّر َوَي َِ اِلَهِعَبَة َؾَشبََّح فٔی ََْواحٔیَضا َوَنب ًَّ ِیطٔ َوَس

ًَةُ  ٔ اِيكِٔب ٍَ صَِٔذظ َِّ َقا ُ َكأّ َرِنَعَتیِٔن ث َُ ـَ اِي ًِ َّی َخ  َؾَؼل

 نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ

 

رکمی  احبج نب امیلسؿ، انب اوبرفاد، انب رججی، اطعء، ااسمة

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےئ وت اس ےک وکونں ںیم حیبست افر ریبکت ڑپیھ۔ امنز ںیہن ڑپیھ رھپ 

 ابرہ فیرفی الےئ افر اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک ادا رک ےک اراشد رفامای ہی ہلبق ےہ۔

 نب زدی ریض اہلل ہنعاحبج نب امیلسؿ، انب اوبرفاد، انب رججی، اطعء، ااسم  :  رافی

 

 ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میطح ےس قلعتم دحثی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 میطح ےس قلعتم دحثی

     822    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 بٔ رسی، ابٔ ابوزائسة، ابٔ ابوسًامیٕ، علاء، ابٔ زبیر، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہاہٓاز  :  راوی

ٍَ ا ِٔ َعَلإئ َقا َٕ َع ًَامِیَ ُٔ أَبٔی ُس َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ أَبٔی َزائَٔسَة َقا ِٔ ابِ یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٔ أَِخبََرَْا َص ُٔ ايزُّبَیِر بِ

َّٕ اي ٔ ٍُ إ ِِ بٔهرُِفٕ َوَيِیَص َسُِٔعُت َعائَٔظَة َتُكو َّٓاَض َحٔسیْث َعِضُسصُ َّٕ اي ٍَ َيِوََّل أَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل

ًُِت يَ  َشَة أَذُِرٕع َوَجَع ُِ ٔ َخ ِٔ اِئحِحر َٔ ًُِت ؾٔیطٔ  ُِٓت أَِزَخ َٓائٔطٔ َلهُ ٔ ا ُيَكوِّی َعلَی ب ََ ََّٓؿَكةٔ  ِٔ اي َٔ ِٓٔسی  ٔ طُ بَابّا ع

ٌُ اي ِٓطُ یَِسُخ َٔ  َٕ ُجو ُِٓط َوبَابّا یََِخُ َٔ  َّٓاُض 

انہد نب رسی، انب اوبزادئة، انب اوبامیلسؿ، اطعء، انب زریب، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ ولگ ےئن ےئن املسمؿ ہن وہےئ وہےت افر ریمے اپس 

یت وج ہک ھجم وک اس یک ریمعت رپ وقت اچنہپیت وت ںیم اپچن زگ میطح ہبعک ںیم دالخ رک داتی افر اس ےک دف دفتل وموجد وہ

 درفازے انبات اکی درفزہ دالخ وہےن افر دفرسا درفازہ ابرہ یک رطػ ےنلکن ےک فاےطس۔

 یض اہلل اہنعانہد نب رسی، انب اوبزادئة، انب اوبامیلسؿ، اطعء، انب زریب، اعہشئ دصہقی ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 میطح ےس قلعتم دحثی

     823    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َقة بٔ خايس، عبسايحُیس بٔ جبیر، ػؿیة بٓت طيبة، احُس بٔ سعیس رباِط، وہب بٔ جریر،  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ُٔ َخائٕس عَ  ةُ بِ َٓا َُقَّ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ َجرٔیر َٓا َوصُِب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس ايرِّبَأِطُّ َقا ُس بِ َُ ِٔ َعِبسٔ اِيَحُٔیسٔ أَِخبََرَْا أَِح

ةَ  تٔطٔ َػٔؿیَّ َُّ ِٔ َع ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ٌُ اِيبَِیَت  بِ ٍَ اہللٔ أَََّل أَِزُخ ًُِت َیا َرُسو َٓا َعائَٔظُة َقاَيِت ُق ِ ثَت ِٓٔت َطِيَبَة َقاَيِت َحسَّ ٔ ب



 

 

ِٔ اِيبَِیٔت  َٔ َّطُ  ٍَ اِزُخلٔی اِئحِحَر َؾإْٔ  َقا

اہلل اہنع ادمح نب دیعس رابیط، فبہ نب رجری، رقة نب اخدل، دبعادیمحل نب ریبج، ہیفص تنب ہبیش ، اعہشئ دصہقی ریض 

رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم اخہن ہبعک ںیم دالخ ہن وہ 

 اجؤں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای میطح ںیم دالخ وہ اجؤ ویکہکن فہ اخہن ہبعک یہ ےہ۔

، اعہشئ دصہقی ادمح نب دیعس رابیط، فبہ نب رجری، رقة نب اخدل :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 تنب ش

 

فی ة
، دبعادیمحل نب ریبج، ص

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میطح ںیم امنز ادا رکان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 میطح ںیم امنز ادا رکان

     824    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، عبسايعزیز بٔ َحُس، عًكُة بٔ ابوعًكُة، اَہ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ُٔ أَ  ُة بِ َُ ًَِك ثَىٔی َع ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ ٔ بِ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اِيَعزٔیز َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ طٔ ب َِّ ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَِك ی َع

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّی ؾٔیطٔ َؾأََخَِذ َرُسو ٌَ اِيبَِیَت َؾأَُػل ِٕ أَِزُخ ُِٓت أُحٔبُّ أَ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن َِ َع ًَّ طٔ َوَس

 َٓ ِّی َصا صُ ٍَ اِيبَِیٔت َؾَؼل ٍَ إَٔذا أََرِزٔت زُُخو ًَىٔی اِيحِٔحَر َؾَكا َّٔ بَٔیٔسی َؾأَِزَخ ِٔ اِيبَِیٔت َوَلٔه َٔ ا صَُو قِٔلَعْة  َُ َّ ا َؾإْٔ

َِٓوظُ  وا َحِیُث بَ َٔ اِقَتَِصُ ََ  َقِو

، اہم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم ہی اچیتہ 

 

مة
علق
 نب اوب

 

مة
علق
ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دمحم، 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اہھت ڑکپ ایل افر ھجم وک  یھت ہک اخہن ہبعک ںیم دالخ وہ رک اس ںیم امنز ادا رکفں۔ آپ



 

 

میطح ںیم دالخ رک ےک رفامای ارگ م اخہن ہبعک ںیم دالخ وہان اچوہ وت اہیں رپ امنز ادا ایک رکف۔ اس ےیل ہک ہی یھب تیب 

 اہلل اک اکی ہصح ےہ نکیل م ولوگں یک وقؾ ےن اس یک ریمعت رکےت وہےئ اس وک لمکم ںیہن ایک۔

، اہم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 

مة
علق
 نب اوب

 

مة
علق
 اقحس نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دمحم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخہن ہبعک ےک وکونں ںیم ریبکت ےنہک ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک ےک وکونں ںیم ریبکت ےنہک ےس قلعتم

     825    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، عُرو، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٌِّ ِِ ُيَؼ ٍَ َي َٔ َعبَّإض َقا َّٕ ابِ رٕو أَ ُِ ِٔ َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َِ فٔی  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل اي

ََّر فٔی ََْواحٔیطٔ  َّٓطُ َنب  اِلَهِعَبةٔ َوَلٔه

ہبیتق، امحد، رمعف، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تیب اہلل 

  ریبکت ڑپیھ۔رشفی ےک ادنر امنز ادا ںیہن رفامیئ ہکلب اس ےک وکونں ںیم

 ہبیتق، امحد، رمعف، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیب اہلل رشفی ںیم داع افر ذرک



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 تیب اہلل رشفی ںیم داع افر ذرک

     826    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ، علاء، اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

ًَامِیَ  ُٔ أَبٔی ُس َٔ بِ ٔ ً َُ َٓا َعِبُس اِي َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا َعَلاْئ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا

َر بََٔلَّّل  ََ
َ َِ اِيبَِیَت َؾأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ صَُو َوَرُسو َُّط َزَخ ٔٔ َزیِٕس أَْ َة بِ ََ ِٔ أَُسا  َؾأََجاَف اِيَباَب َع

َٕ بَیَِن  َّی إَٔذا کَا َضی َحً َُ ٕ َؾ ٔة أَِعَُٔسة ٕٔ بَاَب اِلَهِعَبةٔ  َواِيبَِیُت إٔذِ َذاَک َعلَی ٔستَّ ًََّتیِٔن َتًَٔیا اِْلُِسُلَواََْتیِٔن اي

ٔ الِ  ِٔ زُبُر َٔ  ٌَ ا اِسَتِكَب ََ َّی أَتَی  َّ َحً َِّ َقا ُ ُظ ث ًَِیطٔ َوَسأََيطُ َواِسَتِػرَفَ ًََص َؾَحَُٔس اہلَل َوأَثِىَی َع َهِعَبةٔ َؾَوَؿَع َج

 ِ ًَِیطٔ َوَحَُٔس اہلَل َوأَث ُظ َع ٕٔ َوِجَضُط َوَخسَّ ِٔ أَِرکَا َٔ  ٕٔ ٌِّ ُرِن ُ ٔلَی ک َف إ َِّ اِنَِصَ ُ ُظ ث ًَِیطٔ َوَسأََيُط َواِسَتِػرَفَ ىَی َع

 ٔ ِشأََيةٔ َوأَّلِست َُ َٓأئ َعلَی اہللٔ َواِي ِشبٔیٔح َوايثَّ ٌٔ َوايتَّ ِضًٔی ٔ َوايتَّ هِبٔیر ُط بٔايتَّ ًَ َد اِلَهِعَبةٔ َؾاِسَتِكَب َِّ رَخَ ُ ِػَؿارٔ ث

 ِ َّی َرِنَعَتی ًَةُ َؾَؼل ٔ اِيكِٔب ًَُة َصِٔذظ ٔ اِيكِٔب ٍَ صَِٔذظ َف َؾَكا َِّ اِنَِصَ ُ ٌَ َوِجطٔ اِلَهِعَبةٔ ث ٔ ِشَتِكب َُ  ٔن 

 نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ افر 

 

وقعیب نب اربامیہ، ییحی، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، ااسمة

وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم دالخ

البؽ وک درفازہ دنب رکےن اک مکح رفامای اؿ دونں اخہن ہبعک ںیم ھچ وتسؿ وہےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاہن 

وہےئ افر درفازہ ےک زندکی ےک دف وتسؿ ےک درنایؿ چنہپ رک ھٹیب ےئگ رھپ دخافدن دقفس یک یرعفی ایبؿ رفامیئ 

ر اس ےس داع امیگن افر وتہب رکےن ےک دعب ڑھکے وہ ےئگ رھپ رہ اکی وکےن ےک دعب اسےنم یک رطػ اج رک ریبکت اف

  اہلل ڑپےتھ۔ دخافدن دقفس یک حیبست افر اس یک دمح ایبؿ رکےت افر وتہب رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 
َ
  اہِٰلَ اِّل
َ
ڑپےتھ ل

 رطػ رخ رک ےک دف رتعک امنز ادا یک رھپ رفاتغ وہیئ وت رفامای ہک ہی فآہل فملس ابرہ فیرفی الےئ افر اخہن ہبعک یک

 ہلبق ےہ۔

 نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، ااسمة



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبعک یک دویار ےک اسھت ہنیس افر رہچہ اگلاناخہن 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک یک دویار ےک اسھت ہنیس افر رہچہ اگلان

     827    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، عبسايًَُ، علاء، اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ََ ِٔ أَُسا ِٔ َعَلإئ َع َٔ َع ٔ ً َُ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اِي ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ َزیِٕس أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َة بِ

 َ ًََص َؾَحَُٔس اہللَ َوأَثِى َِ اِيبَِیَت َؾَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ًُِت  ٍَ َزَخ ٌَ َقا ًَّ ََّر َوَص ًَِیطٔ َوَنب ی َع

 ٌَ ًَّ ََّر َوَص َِّ َنب ُ ُظ َویََسیِطٔ ث ًَِیطٔ َوَخسَّ ِٔ اِيبَِیٔت َؾَوَؿَع َػِسَرُظ َع َٔ ا بَیَِن یََسیِطٔ  ََ ٔلَی  ٍَ إ ا ََ  َِّ ُ ََ ث ٔ ٌَ َذي َوَزَعا َؾَع

ًَةٔ َوصَُو َعلَی ٌَ َعلَی اِيكِٔب َد َؾأَِقَب َِّ رَخَ ُ ًَِّضا ث ُ ٕٔ ک ًَةُ  بٔاِْلَِرکَا ٔ اِيكِٔب ُة َصِٔذظ ًَ ٔ اِيكِٔب ٍَ صَِٔذظ  اِيَبأب َؾَكا

 نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص 

 

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، دبعاکلمل، اطعء، ااسمة

یرعفی ایبؿ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اخہن ہبعک ںیم دالخ وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دخافدن دقفس یک 

رفامیئ رھپ ریبکت افر لیلہت اہک افر اخہن ہبعک ےک اسےنم فایل دویار یک اجبن فیرفی ےل ےئگ افر اانپ ہنیس اےنپ راسخر 

افر دفونں اہھت اس رپ رھک رک ریبکت ف لیلہت یک افر داع امیگن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ وکونں ںیم اج رک 

 ابرہ آےئگ افر درفازہ رپ چنہپ رک ہلبق یک اجبن رخ رک ےک رفامای ہک ہی ہلبق ےہ ہی ہلبق ےہ۔اس رطہقی ےس ایک رھپ 

 نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، دبعاکلمل، اطعء، ااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  ںیم امنز ادا رکےن یک ہگج ےس قلعتماخہن ہبعک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رکےن یک ہگج ےس قلعتم

     828    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، عبسايًَُ، علاء، اساَہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ َد أَِخبََرَْا إ ٍَ رَخَ َة َقا ََ ِٔ أَُسا ِٔ َعَلإئ َع َٔ َع ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِس

 ٔ ٍَ َصِٔذظ َِّ َقا ُ ٌٔ اِلَهِعَبةٔ ث َّی َرِنَعَتیِٔن فٔی ُقبُ ِٔ اِيبَِیٔت َػل َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ًَةُ َرُسو   اِيكِٔب

لیع نب وعسمد، اخدل، دبعاکلمل، اطعء، ااسہم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع اامس

 فآہل فملس اخہن ہبعک ےس ابرہ فیرفی الےئ افر اخہن ہبعک ےک اسےنم دف رتعک ادا رکےن ےک دعب رفامای ہی ہلبق ےہ۔

  ریض اہلل ہنعاامسلیع نب وعسمد، اخدل، دبعاکلمل، اطعء، ااسہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رکےن یک ہگج ےس قلعتم

     829    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ػِ حظیع بٔ اِصّ نشائی، عبسايرزام، ابٔ جریخ، علاء، ابٔ عباض، اساَة بٔ زیس رضی ابو عا :  راوی

 اہلل عٓہ

ُٔ جُ  ٍَ أََِْبأََْا ابِ أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ََّٓشائٔیُّ َقا َّ اي ُٔ أَِِصَ ِٕ ُخَظِیُع بِ ِٔ َعَلإئ أَِخبََرَْا أَبُو َعأػ َریِٕخ َع



 

 

َٔ َعبَّ  ٍَ َسُِٔعُت ابِ ٌَ اِيبَِیَت َقا َِ َزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ُٔ َزیِٕس أَ ُة بِ ََ ٍُ أَِخبََرنٔی أَُسا إض َيُكو

ٌٔ اِلهَ  َد َرَنَع َرِنَعَتیِٔن فٔی ُقبُ ا رَخَ َُّ ًَ ِٓطُ َؾ َٔ َد  َّی رَخَ ٌِّ ؾٔیطٔ َحً ِِ يَُؼ ًَِّضا َوَي ُ  ِعَبةٔ َؾَسَعا فٔی ََْواحٔیطٔ ک

 نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ  اوب اعمص

 

شیشح نب ارصؾ اسنیئ، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، انب ابعس، ااسمة

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےئ وت اچرفں وکونں ںیم داع امیگن افر اس ںیم 

 فیرفی الےئ وت اخہن ہبعک ےک اسےنم دف رتعک ادا رفامںیئ۔امنز ادا رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ابرہ 

 نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 اوب اعمص شیشح نب ارصؾ اسنیئ، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، انب ابعس، ااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےس قلعتم ااحدثیاقیموت :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رکےن یک ہگج ےس قلعتم

     830    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سائب بٔ عُر حرضت سائب رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ُٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبََرَْا َع ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َر َقا َُ ُٔ عُ ائُٔب بِ ثَىٔی ايشَّ

ا یَلٔی ايرُّ  َُّ َٔ ائَثٔة  ةٔ ايثَّ كَّ َِٓس ايظُّ ٔ ُُطُ ع َٔ َعبَّإض َوُيكٔی َٕ َيُكوزُ ابِ َُّط کَا ِٔ أَبٔیطٔ أَْ ائٔٔب َع ٔٔ ايشَّ َٔ ائَِّذی َیلٔی بِ ِن

ا َیلٔی اِيَباَب ؾَ  َُّ َٔ ِّی اِيَحَحَر  َٕ ُيَؼل َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َ ا أُِْبٔئَِت أ ََ ُٔ َعبَّإض أَ ٍَ ابِ َكا

ِّی ُّ َؾُیَؼل ِِ َؾَيَتَكسَّ ٍُ َنَع َٓا َؾَیُكو  َصاصُ

 رمعف نب یلع، ییحی، اسبئ نب رمع رضحت اسبئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع

وک ےل رک رجح اوسد ےک دعب رسیتے ڑکٹے ےک اپس درفازہ ےک زندکی آےت افر اؿ وک ڑھکا رکےت ہچنیم  اوہنں 

ےن رفامای ایک م وک ولعمؾ ںیہن ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج امنز ادا رفامےت ےھت۔ اوہنں 



 

 

 ز ادا رفامےت۔ےن رفامای ہک یج اہں۔ رھپ فہ آےگ یک اجبن ڑبھ رک امن

 رمعف نب یلع، ییحی، اسبئ نب رمع رضحت اسبئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخہن ہبعک ےک وطاػ یک تلیضف

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اخہن ہبعک ےک وطاػ یک تلیضف

     831    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوعبسايرحُٔ احُس بٔ طعیب، قتيبہ، حُاز، علاء، عبساہلل بٔ عبیس بٔ عُیر :  راوی

َٓا حَ  َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا ُقتَِيَبُة َقا ِٔ َيِؿٔوطٔ َقا َٔ ُٔ ُطَعِیٕب  ُس بِ َُ ٔٔ أَِح َُ َٓا أَبُو َعِبٔس ايرَِّح َ ث ِٔ َحسَّ ِٔ َعَلإئ َع اْز َع َُّ

ُِ إَّٔلَّ َصَِذ  ٔ ا أََراَک َتِشَتً ََ  ٔٔ َُ ٍَ یَا أَبَا َعِبسٔ ايرَِّح َّٕ َرُجَّل َقا ٕ أَ یِر َُ ٔٔ عُ ٔٔ عُبَِیٔس بِ ٍَ َعِبٔس اہللٔ بِ َٓیِٔن َقا ٔٔ ايرُِّن یِ

 َّٕ ٔ ٍُ إ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِّی َسُِٔعُت َرُسو ٔن ِٔ إ ََ  ٍُ ٕٔ اِيَدٔلیَئَة َوَسُِٔعُتُط َيُكو ا ا َیُحلَّ َُ ِشَحُض ََ

ٍٔ َرَقَبةٕ   كَاَف َسِبّعا َؾُضَو َنٔعِس

اوبدبعارلنمح ادمح نب بیعش، ہبیتق، امحد، اطعء، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن رضحت 

ںیم ہی دھکی راہ وہں ہک آپ رصػ اؿ دف رھتپفں  انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رعض ایک ہک اے اوبدبعارلنمح! ہک

)رجح اوسد افر رنک امیین وک( وھچےت ںیہ اوہنں ےن رفامای یج اہں ویکہکن ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےس انس ےہ ہک اؿ وک وھچےن ےس انگہ ٹم اجےت ںیہ زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی یھب رفامای ہک 

 ت رکچ وطاػ رکان اکی الغؾ آزاد رکےن ےک ربارب ےہ۔اس

 اوبدبعارلنمح ادمح نب بیعش، ہبیتق، امحد، اطعء، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفرؿ وطاػ وگتفگ رکان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرؿ وطاػ وگتفگ رکان

     832    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوسـ بٔ سعیس، ححاد، ابٔ جریخ، سًامیٕ احوٍ، كاؤض، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ َٓا َححَّاْد َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ـُ بِ َّٕ كَاُوّسا أَِخبََرَْا یُوُس ٍُ أَ ُٕ اِْلَِحَو ًَامِیَ ٍَ أَِخبََرنٔی ُس ُجَریِٕخ َقا

رَّ َوصَُو َیُلوُف بٔاِلَهِعَبٔة بٔإِٔنَش  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ْٕ أَِخبََرُظ َع ٕٕ َيُكوزُُظ إِٔنَشا ا

 َّٓ ٕة فٔی أَِنٔؿطٔ َؾَكَلَعطُ اي ََ ٔ بٔدٔزَا ِٕ َيُكوَزُظ بَٔیٔسظ َرُظ أَ ََ َِّ أَ ُ ٔ ث َِ بَٔیٔسظ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ٔيیُّ َػل

ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، امیلسؿ اوحؽ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 

 انک ںیم  لیک ڈاؽ رک ےتچنیھ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وطاػ رفام رےہ ےھت ہک اکی آدیم وک دفرسے صخش یک

 وہےئ داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اکٹ دای افر اس صخش وک مکح رفامای ہک اہھت ڑکپ رک ےل اج۔

 ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، امیلسؿ اوحؽ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرؿ وطاػ وگتفگ رکان

     833    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، ابٔ جریخ، سًامیٕ اَّلحوٍ، كاؤض، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َ أَِخبَرَ  ُٕ اِْل امِیَ ًَ ثَىٔی ُس ٍَ َحسَّ ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٍُ َْا  ِحَو

 ٌْ ٌٕ َيُكوزُُظ َرُج َِ بَٔرُج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل رَّ َرُسو ََ  ٍَ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِٔ كَاُوٕض َع ُظ َع َ َْ بَٔظِیٕئ َذ

َُّط َِِْذْر  ٍَ إْٔ َِ َؾَكَلَعُط َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٓاَوَيطُ اي َ  فٔی َِِْذٕر َؾت

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، امیلسؿ االوحؽ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 

 آدیم وک داھکی ہک فہ دفرسے آدیم وک یسک زیچ ےس چنیھک راہ ےہ )سج یئش ےس رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی

اس ےن چنیھک اجےن یک تنم امین یھت( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اکٹ رک رفامای ہی یھب ذنر ےہ )بلطم 

 ہی ےہ ہک اہمتری ذنر اس رطہقی ےس یھب ادا وہاجےئ یگ(۔

 اخدل، انب رججی، امیلسؿ االوحؽ، اطؤس، انب ابعس ریض اہلل ہنع دمحم نب دبعاالیلع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ وطاػ وگتفگ رکان درتس ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ وطاػ وگتفگ رکان درتس ےہ

     834    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوسـ بٔ سعیس، ححاد، ابٔ جریخ، حشٔ بٔ َشًِ و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، ابٔ جریخ،  :  راوی

 حشٔ بٔ َشًِ، كاؤض

 ُٔ ٍَ أَِخبََرنٔی اِيَحَش ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ ابِ َٓا َححَّاْد َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ـُ بِ ِٕ ح َواِيَحارُٔث  أَِخبََرَْا یُوُس ٔ ِشً َُ  ُٔ بِ

 ِٕ ٔ ِشً َُ  ٔٔ ٔٔ بِ ِٔ اِيَحَش ُٔ ُجَریِٕخ َع ٔٔ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ابِ ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ِٔ كَاُوٕض بِ َع



 

 

َواُف بٔايِ  ٍَ ايلَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٌٕ أَِزَرَک اي ِٔ َرُج ًَِّؿُى َع ٔ اي ِٔ اِيکَََلّ َٔ ًُّوا  ٔ بَِیٔت َػََلْة َؾأَق

 َٕ ُٔ أَبٔی ُسِؿَیا ًَُة بِ َِٓو ـَ َخاَيَؿُط َح  ئُیوُس

ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، نسح نب ملسم ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، انب رججی، نسح نب ملسم، 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اپای  اطؤس اکی اےسی آدیم ےس لقن رفامےت ںیہ ہک سج صخش ےن رضحت روسؽ

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اخہن ہبعک اک وطاػ امنز ےہ م ولگ اس ںیم مک وگتفگ رکف۔

ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، نسح نب ملسم ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، انب رججی، نسح نب  :  رافی

 ملسم، اطؤس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ وطاػ وگتفگ رکان درتس ےہ

     835    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 كاؤض، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہَحُس بٔ سًامیٕ، طيبانی، حٓوًة بٔ ابوسؿیإ،  :  راوی

ِٔ كَاُوٕض قَ  َٕ َع ٔٔ أَبٔی ُسِؿَیا ًََة بِ َِٓو ِٔ َح ِيَبانٔیُّ َع ٍَ أََِْبأََْا ايظَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ َعِبُس أَِخبََرَْا  ٍَ َقا ا

ا أْمُتَْن فٔی  َُ َّ َوأف َؾإْٔ َّ فٔی ايلَّ ًُّوا اِيکَََل ٔ َر أَق َُ ُٔ عُ ٔ اہللٔ بِ ََلة  ايؼَّ

 نب اوبایفسؿ، اطؤس، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

لة

 

ع

 

دمحم نب امیلسؿ، ابیشین، ذی

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ولگ احتل وطاػ ںیم وگتفگ مک رکف ویکہکن م )وطاػ رکےت فتق( امنز 

 ںیم وہ ینعی وطاػ یھب امنز ےہ۔

 نب اوبایفسؿ، اطؤس، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

 

لة

 

ع

 

  نب امیلسؿ، ابیشین، ذی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ح ےہ

 خی 
صی

 وطاػ ہبعک رہ فتق 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

ح ےہ

 خی 
صی

 وطاػ ہبعک رہ فتق 

     836    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، ابوزبیر، عبساہلل بٔ بابا، جبیر بٔ َلعِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔ َع َٓا أَبُو ايزُّبَیِر َ ث

َٓإف ََّل تَ  ََ ٍَ یَا بَىٔی َعِبسٔ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َ ِٕ أ ِلٔع َُ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ ُجَبیِر َّٔ أََحّسا كَاَف بَابَاَظ َع َُٓع ُِ

 ٌٕ ِٔ َيِی َٔ َّی أَیَّ َساَعٕة َطاَئ   أَِو ََْضارٕ  بَٔضَِذا اِيبَِیٔت َوَػل

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبزریب، دبعاہلل نب اباب، ریبج نب معطم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ونب دبع انمػ یسک یھب آدیم وک یسک یھب فتق ںیم اس 

 رکےن ےس عنم ہن رکف اچےہ دؿ وہ ای رات وہ۔ اکمؿ اک وطاػ رکےن ای اہیں رپ امنز ادا

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبزریب، دبعاہلل نب اباب، ریبج نب معطم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رطہقیرمضی صخش ےک وطاػ ہبعک رکےن اک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمضی صخش ےک وطاػ ہبعک رکےن اک رطہقی



 

 

     837    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ْوؾٌ، ْعو ة،  :  راوی

 زیٓب بٓت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہا

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ

 ِٔ َة َع َُ ًَ ِٓٔت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ َوَة َع ِٔ ُْعِ ٌٕ َع ٔٔ َِْوَؾ ٔٔ بِ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َْ َع ٔ اي َة َقاَيِت ََ َُ ًَ ِّّ َس ُ أ

 ِ َّٓأض َوأَْ ِٔ َوَرأئ اي َٔ ٍَ كُوفٔی  ِّی أَِطَتکٔی َؾَكا ٔن َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٔت َرانَٔبْة َطَهِوُت إ

ِٓٔب اِيبَِیٔت يَ  ٔلَی َج ِّی إ َِ ُيَؼل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِشُلورٕ َؾُلِؿُت َوَرُسو ََ ورٔ َونَٔتإب  أُ بٔايلُّ  ُِقَ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعف ة، زبع  تنب اوبہملس ریض 

اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت یک اکشتی یک ہک ںیم 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رھپ ولوگں ےک ےھچیپ وسار وہ رک م وطاػ رکان۔ ہچنیم  رمضی وہں۔ آپ یلص 

ںیم ےن وطاػ ایک افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی امنز ادا رک رےہ ےھت افر اس ںیم 

 وسرہ وطر یک التفت رفام رےہ ےھت۔

انب اقمس، امکل، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعف ة، زبع  تنب اوبہملس دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم،  :  رافی

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدفں اک وعروتں ےک اسھت وطاػ رکان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ھت وطاػ رکانرمدفں اک وعروتں ےک اس



 

 

     838    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ آزّ، عبسة، ہظاّ بٔ ْعوة، وہ اپٓے وايس سے، اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِّّ َس  ُ ِٔ أ ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ٔٔ ُْعِ ٔ بِ ِٔ صَٔظاّ ِٔ َعِبَسَة َع َّ َع ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ ا أَِخبََرَْا  ََ ٍَ اہللٔ  َة َقاَيِت َیا َرُسو َُ ًَ

ََلةُ َؾُلوفٔی َعلَی َبعٔ  ِت ايؼَّ َُ َِ إَٔذا أُقٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ؤد َؾَكا ِٔ َوَرأئ كُِؿُت كََواَف اِيَُخُ َٔ یرٔٔک 

ةَ  َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ َٔ ِعطُ  َُ ِِ َيِش َوةُ َي َّٓأض ُْعِ  اي

اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ دمحم نب آدؾ، دبعة، 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اہلل زعفلج یک مسق ںیم ےن وطاػ فداع ںیہن ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

ار وہ رک ولوگں ےک ےھچیپ ےس وطاػ رک رفامای م اس رطہقی ےس رکان ہک سج فتق امجتع ڑھکی وہ وت افٹن رپ وس

 انیل۔

 دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ں ےک اسھت وطاػ رکانرمدفں اک وعروت

     839    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعیس، عبسايرحُٔ، َايَ، ابواَّلسوز، ْعوة، زیٓب بٓت اّ سًُہ، اّ سًُہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

َٓا َعِبُس ايرَّحِ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ََٓب أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ َزیِ َوَة َع ِٔ ُْعِ ٔ َع ِٔ أَبٔی اِْلَِسَوز َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ٔٔ َع َُ

 َّ ٍٔ اہللٔ َػل ََ ئَرُسو ٔ ِت َذي َ َْ ْة َؾَِذ ـَ رٔي ََ هََّة َوهَٔی  ََ ِت  ََ ََّضا َقٔس َة أَْ َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٓٔت أ ٔ ًَِیطٔ ب ی اہللُ َع



 

 

 ُُ ِٔ َوَرأئ اِي َٔ ٍَ كُوفٔی  َِ َؾَكا ًَّ َِ َوَس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ًِّیَن َوأَِْٔت َرانَٔبْة َقاَيِت َؾَشُِٔعُت َرُسو َؼ

ورٔ  أُ َوايلُّ َِٓس اِلَهِعَبةٔ َيُِقَ ٔ  َوصَُو ع

دیبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح، امکل، اوباالوسد، رعفة، زبع  تنب اؾ ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ 

 رکمہم فیرفی الںیئ وت امیبر ںیھت ہچنیم  اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التبای وت ہک فہ ہکم

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م امنزویں ےک ےھچیپ ےس وسار وہ رک وطاػ رک انیل۔ رضحت اؾ ہملس 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اخہن ہبعک ےک اپس وسرہ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اس فتق رضحت روس

 وطر التفت رفامےت وہےئ انس۔

 دیبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح، امکل، اوباالوسد، رعفة، زبع  تنب اؾ ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افٹن رپ وسار وہ رک اخہن ہبعک اک وطاػ رکان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افٹن رپ وسار وہ رک اخہن ہبعک اک وطاػ رکان

     840    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عُرو بٔ عثُإ، طعیب، ابٔ اسحل، ہظاّ بٔ ْعوة، وہ اپٓے  :  راوی

 عٓہا

ِٔ أَبٔیطٔ عَ  َوَة َع ٔٔ ُْعِ ٔ بِ ِٔ صَٔظاّ ُٔ إِٔسَحَل َع َٓا ُطَعِیْب َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرنٔی َع

ٔة اِيَوزَ  َِ فٔی َححَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٔ َقاَيِت كَاَف َرُسو ُِ ايرُِّن ٔ ٕ َيِشَتً ٍَ اِلَهِعَبةٔ َعلَی َبٔعیر أع َحِو

 بُِٔٔحَحٓٔطٔ 



 

 

 

 

ة
ج 
د
رمعف نب امثعؿ، بیعش، انب ااحسؼ ، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

ہیلع فآہل فملس رجح اوسد وک اینپ ونک  اولداع ےک ومعق رپ اخہن ہبعک اک وطاػ اینپ افینٹن رپ وسار وہ رک ایک آپ یلص اہلل

 دار ڑھچی ےس وھچےت۔

 رمعف نب امثعؿ، بیعش، انب اقحس، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اےل صخش اک وطاػ رکانجح ارفاد رکےن ف

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 جح ارفاد رکےن فاےل صخش اک وطاػ رکان

     841    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسة بٔ عبساہلل، سویس، ابٔ عُرو کًيی، زہیر، بیإ، وبرة، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ْٕ أَِخبََرَْا عَ  َٓا بََیا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِٔ ُزَصیِر ًِٔيیُّ َع َ رٕو اِيک ُِ ُٔ َع َٓا ُسَویِْس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا َّٕ َوبََرَة  ِبَسةُ بِ أَ

ُت بٔاِيحَ  َِ ٌْ أَكُوُف بٔاِيبَِیٔت َوَقِس أَُِحَ َر َوَسأََيُط َرُج َُ َٔ عُ ٍَ َسُِٔعُت َعِبَس اہللٔ بِ ثَُط َقا ا َحسَّ ََ ٍَ َو خِّ َقا

َٓا ٍَ َرأَیِ ُِٓط َقا َٔ َٓا  ََ َوأََِْت أَِعَحُب إَٔيِي ٔ ِٔ َذي َِٓهی َع َٔ َعبَّإض یَ ٍَ َرأَیُِت َعِبَس اہللٔ بِ ََ َقا َُٓع ُِ ٍَ اہللٔ  َی َرُسو

َؿا َّ بٔاِيَحخِّ َؾَلاَف بٔاِيبَِیٔت َوَسَعی بَیَِن ايؼَّ َِ أَُِحَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٔ  َػل رَِوة َُ  َواِي

دبعة نب دبع اہلل، وسدی، انب رمعف یبلک، زریہ، ایبؿ، فربة، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اؿ ےس یسک 

صخش ےن وساؽ ایک ہک ایک ںیم اخہن ہبعک اک وطاػ رک ولں ںیم ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ ےہ اوہنں ےن درایتف رفامای م 

 عنم ایک ےہ؟ رعض ایک ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع وک اس ےس وک یسک یئش ےن وطاػ رکےن ےس

رفےتک وہےئ انس ےہ نکیل آپ یک ابت مہ ولوگں ےک زندکی زایدہ رتہب ےہ اوہنں ےن رفامای ہک مہ ےن رضحت 

فر اخہن ہبعک اک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ جح یک تین رفامیئ ا



 

 

 وطاػ یھب رفامای افر یعس یھب رفامیئ۔

 دبعة نب دبعاہلل، وسدی، انب رمعف یبلک، زریہ، ایبؿ، فربة، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنےھ اس اک وطاػ رک انوج وکیئ رمعہ اک ارحاؾ اب

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ رمعہ اک ارحاؾ ابدنےھ اس اک وطاػ رک ان

     842    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو سے روایت ےہ نہ َیں ےن عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٌٕ قَ أَِخبَرَ  ِٔ َرُج َٓاُظ َع َر َوَسأَِي َُ َٔ عُ ٍَ َسُِٔعُت ابِ رٕو َقا ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َّ َْا  ٔس

ٍُ اہللٔ َّ َرُسو ا َقٔس َُّ ٍَ َي ًَُط َقا ِتٔی أَصِ ٔ أََیأ رَِوة َُ َؿا َواِي ـِ بَیَِن ايؼَّ ِِ یَُل ِعَتُّٔرا َؾَلاَف بٔاِيبَِیٔت َوَي َّی اہللُ َُ  َػل

 َٕ ٔ َوَقِس کَا رَِوة َُ َؿا َواِي ٔ َرِنَعَتیِٔن َوكَاَف بَیَِن ايؼَّ َكاّ َُ ـَ اِي ًِ َّی َخ َِ َؾَلاَف َسِبّعا َوَػل ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِِ فٔی  َع َلهُ

َْٓة  ٍٔ اہللٔ أُِسَوْة َحَش  َرُسو

یض اہلل ہنع ےس درایتف ایک اکی آدیم ےن دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ر

اخہن ہبعک اک وطاػ ایک ےہ نکیل افص رمفہ ںیم ںیہن دف ڑا وت ایک ااسی صخش اینپ ویبی ےس مہ رتسبی رکے؟ وت اوہنں ےن 

رفامای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق فیرفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک 

ھت وطاػ رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک ادا رفامںیئ افر افص افر ےک اس

رمفہ اہپ ڑ ےک درنایؿ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ڑے افر م وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 اتدعباری رکان اچےیہ۔



 

 

 رمعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وج آدیم جح افر رمعہ اکی یہ ارحاؾ ںیم اسھت اسھت ادا رکےن یک تین رکے افر دہی اسھت ہن ےل اجےئ 

 ےیہ؟وت اس وک ایک رکان اچ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج آدیم جح افر رمعہ اکی یہ ارحاؾ ںیم اسھت اسھت ادا رکےن یک تین رکے افر دہی اسھت ہن ےل اجےئ وت اس وک ایک رکان اچےیہ؟

     843    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نؼاری، اطعث، حشٔ، اْص رضی اہلل عٓہاحُس بٔ اَّلزَر، َحُس بٔ عبساہلل ا :  راوی

َٓا أَِطَعُث  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ُٔ اِْلَِزَصر ُس بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ اِيَحَش  َع

َِ َورَخَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ٍَ رَخَ ِٔ إََْٔص َقا ِضرَ َع َّی ايوُّ ِیَؿٔة َػل ًَ َؼ َذا اِيُح ًَ ا بَ َُّ ًَ َعُط َؾ ََ َٓا  ِج

 ََ َٓا  ًِ ًَ َرةٔ َجُٔیّعا َؾأَصِ ُِ ٌَّ بٔاِيَحخِّ َواِيُع ا اِسَتَوِت بٔطٔ َعلَی اِيبَِیَسأئ أََص َُّ ًَ ًََتُط َؾ ٔ َِّ َرنَٔب َراح ُ َّ ث ا َقسٔ َُّ ًَ َعُط َؾ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍُ اہللٔ َرُسو ِِ َرُسو ٍَ َيُض ُّ َؾَكا ًُّوا َؾَضاَب اِيَكِو ِٕ َیٔح َّٓاَض أَ َر اي ََ َٓا أَ هََّة َوكُِؿ ََ  َِ ًَّ

َِّٓشائٔ  ٔلَی اي ًُّوا إ َّی َح ُّ َحً ٌَّ اِيَكِو ًُِت َؾَح ًَ عٔی اِيَضِسَی َْلَِح ََ  َّٕ َ َِ َيِوََّل أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ َػل ٌَّ َرُسو ِِ َیٔح  َوَي

ََِّّٓحٔ ا ٔلَی یَِؤّ اي ِ إ ِِ ُيَكِصِّ َِ َوَي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ہللٔ َػل

ادمح نب االزرم، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، اثعش، نسح، اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ےک اسھت اسھت ےھت۔ سج فتق  ہیلع فآہل فملس سج فتق رفاہن وہےئ وت مہ ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل چنہپ ےئگ وت امنز رہظ ادا یک۔ رھپ اینپ افینٹن رپ وسار وہ ےئگ۔ سج فتق فہ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک اقمؾ دیباء رپ دیسیھ ڑھکی وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح افر 

 فاےطس کیبل ڑپاھ اس رپ مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ایس رطہقی ےس ایک رمعہ رکےن ےک



 

 

نکیل سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم چنہپ ےئگ افر مہ ےن وطاػ رک ایل وت آپ یلص اہلل ہیلع 

زفدہ وہےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فآہل فملس ےن ولوگں وک ارحاؾ وھکےنل اک مکح رفامای اس رپ ولگ وخ

رفامای ارگ ریمے اپس دہی ہن وہیت وت ںیم یھب ارحاؾ وھکؽ داتی۔ ہچنیم  ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ دای افر فہ اینپ ویبویں 

مک ےک اپس ںیہن ےئگ نکیل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت ارحاؾ وھکال افر ہن یہ دس اترخی کت ابؽ 

 رکاےئ )ینعی قلح ںیہن رکاای(۔

 ادمح نب االزرم، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، اثعش، نسح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقاؿ رکےن فاےل صخش ےک وطاػ ےس قلعتم

  ااحدثیاقیموتں ےس قلعتم :   ابب

 رقاؿ رکےن فاےل صخش ےک وطاػ ےس قلعتم

     844    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ایوب بٔ َوسی، ْاؾع رحُة اہلل عًیہ َفَاےت ہیں حرضت ابٔ عُر رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٍَ َحسَّ  ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٕ اِيَحخَّ أَِخبََرَْا  َر ََقَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع وَسی َع َُ  ٔٔ ِٔ أَیُّوَب بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث

َِ َيِؿَعًُطُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َصَهَِذا َرأَیُِت َرُسو َرَة َؾَلاَف كََواّؾا َواحّٔسا َوَقا ُِ  َواِيُع

رۃمح اہلل ہیلع رفامےت ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن جح رقاؿ دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب نب ومیس، انعف 

ںیم اکی یہ وطاػ ایک افر رفامای ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطہقی ےس رکےت 

 وہےئ داھکی ےہ۔



 

 

 نب رمع ریض اہلل ہنعدمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب نب ومیس، انعف رۃمح اہلل ہیلع رفامےت ںیہ رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقاؿ رکےن فاےل صخش ےک وطاػ ےس قلعتم

     845    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُوٕ رقی، سؿیإ، ایوب سدتیانی و ایوب بٔ َوسٰی و اسُاعیٌ بٔ اَیة و عبیساہلل بٔ علی بٔ َی :  راوی

 عُر، ْاؾع رحُة اہلل عًیہ

ٌُ بِ  أَِخبََرَْا َعلٔیُّ  ٔعی َُ وَسی َوإِٔس َُ  ُٔ ِدتَٔیانٔیِّ َوأَیُّوُب بِ ِٔ أَیُّوَب ايشَّ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِّیُّ َقا ٕٕ ايرَّق ُُو ِی ََ  ُٔ ُٔ بِ

یَّ  ََ ُ ٌَّ أ ِیَؿٔة أََص ًَ ا أَتَی َذا اِيُح َُّ ًَ َر َؾ َُ ُٔ عُ َد َعِبُس اہللٔ بِ ٍَ رَخَ ِٔ َْاؾٕٔع َقا َر َع َُ ُٔ عُ َرةٔ َؾَشاَر َة َوعُبَِیُس اہللٔ بِ ُِ  بٔاِيُع

ٍُ اہللٔ  ََٓع َرُسو ا َػ َُ َِٓعُت َن ِٕ ُػٔسِزُت َػ ٔ ٍَ إ ِٔ اِيبَِیٔت َؾَكا ِٕ ُيَؼسَّ َع َِ  َقًٔیَّل َؾَدٔشَی أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

ا َؾَش  َرتٔی َححًّ ُِ َع عُ ََ ِّی َقِس أَِوَجِبُت  ِِ أَن ٔ أُِطضُٔسُن َرة ُِ ٌُ اِيُع ٌُ اِيَحخِّ إَّٔلَّ َسبٔی ا َسبٔی ََ ٍَ َواہللٔ  َّی أَتَی َقا اَر َحً

هََّة َؾَلاَف بٔاِيبَِیٔت  ََ  َّ َِّ َقٔس ُ َِٓضا َصِسّیا ث َٔ ٍَ َصَهَِذا َرأَیُِت ُقَسیِّسا َؾاِطتََری  رَِوةٔ َوَقا َُ َؿا َواِي َسِبّعا َوبَیَِن ايؼَّ

 ٌَ َِ َؾَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل  َرُسو

 ف دیبع اہلل نب رمع، انعف رۃمح اہلل ہیلع 

 

یلع نب ومیمؿ ریق، ایفسؿ، اویب ایتخسین ف اویب نب ومٰیس ف اامسلیع نب امی ة

رمع ریض اہلل ہنع سج فتق ےلک افر فہ اقمؾ ذفاہفیلحل ےچنہپ وت اوہنں ےن رمعہ اک ارحاؾ  رفامےت ںیہ ہک رضحت انب

ابدناھ۔ رھپ رفاہن وہےئ ھچک دری ےلچ وت اؿ وک اس ابت اک وخػ وہا ہک ااسی ہن وہ ہک اؿ وک اخہن ہبعک اجےن ےس عنم رک دای 

 ںیم ایس رطہقی ےس رکفں اگ ہک سج رطہقی ےس رضحت اجےئ۔ ہچنیم  فہ ےنہک گل ےئگ ہک ارگ ھجم وک عنم رک دای ایگ وت

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اھت رھپ رفامےن ےگل جح اک راہتس یھب فیہ ےہ وج ہک رمعہ اک ےہ اس فہج ےس 

 افر فاہں ںیم م وک وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن اےنپ رمعہ ےک اسھت جح یھب اےنپ ذہم الزؾ رک ایل۔ رھپ ھچک دری کت آےئ



 

 

رپ اکی اجونر رخدیا رھپ ہکم رکمہم فیرفی الےئ افر است رمہبت اخہن ہبعک اک وطاػ رفامای افر افص افر رمفہ اہپ ڑ ےک 

درنایؿ یعس رفامیئ رھپ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی 

 ےہ۔

 ف دیبعاہلل نب رمع، انعف رۃمح یلع نب ومیمؿ ریق، ایفس :  رافی

 

ؿ، اویب ایتخسین ف اویب نب ومٰیس ف اامسلیع نب امی ة

 اہلل ہیلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقاؿ رکےن فاےل صخش ےک وطاػ ےس قلعتم

     846    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، ہانی بٔ ایوب، كاؤض، جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ أَیُّ  ِضٔسٓیٕ أَِخبََرنٔی َصأُْئ بِ ََ  ٔٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح َِ َع ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٔ بِ ِٔ َجابٔر ِٔ كَاُوٕض َع وَب َع

َِ كَاَف كََواّؾا َواحّٔسا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي  َعِبٔس اہللٔ أَ

وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح نب دہمی، اہین نب اویب، اطؤس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 فآہل فملس ےن اکی یہ وطاػ رفامای۔رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح نب دہمی، اہین نب اویب، اطؤس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجح اوسد ےس قلعتم



 

 

  ااحدثیاقیموتں ےس قلعتم :   ابب

 رجح اوسد ےس قلعتم

     847    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، َوسٰی بٔ زاؤز، حُاز بٔ سًُہ، علاء بٔ سائب، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

وَس  َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ ِٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ائٔٔب َع ٔٔ ايشَّ ِٔ َعَلأئ بِ َة َع َُ ًَ ٔٔ َس ٔ بِ از َُّ ِٔ َح ُٔ َزاُوَز َع ی بِ

 ِٔ َٔ ٍَ اِيَحَحرُ اِْلَِسَوزُ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر َّٓةٔ  َسٔعیٔس بِ  اِيَح

ہملس، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت اربامیہ نب وقعیب، ومٰیس نب داؤد، امحد نب 

 ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رجح اوسد تنج ےک رھتپفں ںیم ےس ےہ۔

 ہلل ہنعاربامیہ نب وقعیب، ومٰیس نب داؤد، امحد نب ہملس، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجح اوسد وک وبہس دانی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجح اوسد وک وبہس دانی

     848    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٕ، ونیع، سؿیإ، ابراہیِ بٔ عبساَّلعلی، سویس بٔ غؿًةَحُوز بٔ غیَل :  راوی

ٔٔ َعِبٔس اِْلَعِ  َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ِٔ ُسَویِسٔ أَِخبََرَْا  لَی َع



 

 

ُط َو  ََ ٌَ اِيَحَحَر َواِيَتزَ َر َقبَّ َُ َّٕ عُ َة أَ ًَ ٔٔ َغَؿ ََ َحٔؿیًّابِ ٔ َِ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٔ َػل ٍَ َرأَیُِت أَبَا اِيَكأس  َقا

 رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن 

 

فلة

 

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، اربامیہ نب دبعاالیلع، وسدی نب ع

ای ںیم ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل رجح اوسد وک وبہس دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ٹلپ ےئگ رھپ رفام

 فملس وک م رپ رہمابین رفامےت وہےئ داھکی ےہ۔

  :  رافی

 

فلة

 

 ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، اربامیہ نب دبعاالیلع، وسدی نب ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتں ےس قلعتم ااحدثیاقیم :   ابب

 رجح اوسد وک وبہس دانی

     849    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، عیسٰی بٔ یوْص و جریر، اعُع، ابراہیِ، عابص بٔ ربیعہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا عٔیَس  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ َعابٔٔص بِ َِ َع ِٔ إٔبِرَاصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ُٔ یُوَُْص َوَجرٔیْر َع ی بِ

ِّی َرأَیُِت َرُس  ََ َحَحْر َوَيِوََّل أَن َّ ُِ أَْ ًَ ِّی َْلَِع ٔن ٍَ إ ٔ َؾَكا ٔلَی اِيَحَحر َر َجاَئ إ َُ ٍَ َرأَیُِت عُ َّی اہللُ َربٔیَعَة َقا ٍَ اہللٔ َػل و

َِ ُيَكبِّ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس ًَطُ َع ِٓطُ َؾَكبَّ َٔ َِّ َزَْا  ُ ََ ث ُت ًِ ا َقبَّ ََ  ََ ًُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن ف رجری، اشمع، اربامیہ، اعسب نب رہعیب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رمع 

ےہ ارگ  ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک رجح اوسد یک اجبن فیرفی الےئ افر رفامای ںیم اس ےس فافق وہں ہک وت اکی رھتپ

ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک م وک وبہس دےتی وہےئ ہن داھکی وہات وت ںیم یھب یھبک م وک وبہس ہن داتی۔ 

 رھپ اس ےک زندکی آےئ افر اس وک وبہس دای۔

 اقحس نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن ف رجری، اشمع، اربامیہ، اعسب نب رہعیب ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبہس سک رطہقی ےس دانی اچےیہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وبہس سک رطہقی ےس دانی اچےیہ

     850    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، ويیس، حٓوًة رضی اہلل عٓہعُرو بٔ عثُإ :  راوی

ٔٔ ؾَ  ُُرُّ بٔايرُِّن ٍَ َرأَیُِت كَاُوّسا یَ ًََة َقا َِٓو ِٔ َح َٓا اِيَوئیُس َع َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ًَِیطٔ أَِخبََرَْا َع ِٕ َوَجَس َع ٔ إ

 ٍَ َِّ َقا ُ ُط ثَََلثّا ث ًَ ِٕ َرآُظ َخائّیا َقبَّ ٔ ِِ َوإ ٔ ِِ یُزَاح رَّ َوَي ََ ا  َّ ُٔ  زَٔحا ٍَ ابِ ََ َوَقا ٔ ٌَ َذي ِث َٔ  ٌَ َٔ َعبَّإض َؾَع َرأَیُِت ابِ

َِٓؿُع َوََّل َترُضُّ َوَيِوََّل  ََ َحَحْر ََّل َت َّ ٍَ إْٔ َِّ َقا ُ ََ ث ٔ ٌَ َذي ِث َٔ  ٌَ أب َؾَع َٔ اِيَدلَّ َر بِ َُ ٍَ َعبَّإض َرأَیُِت عُ ِّی َرأَیُِت َرُسو  أَن

َِ قَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌَ اہللٔ َػل َِ َؾَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل رُ َرأَیُِت َرُسو َُ ٍَ عُ َِّ َقا ُ ََ ث ُت ًِ ا َقبَّ ََ  ََ ًَ بَّ

 ََ ٔ ٌَ َذي ِث َٔ 

 ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اطؤس وک داھکی ہک فہ سج فتق رجح اوسد 

 

لة

 

ع

 

رمعف نب امثعؿ، فدیل، ذی

 وجہؾ وہات وت زگر اجےت افر ارگ اخیل وہات )ینعی وجہؾ ہن وہات( وت رہھٹ رک نیت ےک اسےنم ےس زگرےت وت ارگ فاہں رپ

رمہبت وبہس دےتی رھپ رفامای ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع وک اس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی ےہ اوہنں ےن 

 م اکی رھتپ وہ ہن وت م یسک وک رفامای ہک ںیم ےن رمع وک ایس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی ےہ رھپ اوہنں ےن رفامای ہک

افدئہ اچنہپ ےتکس وہ افر ہن یہ اصقنؿ ارگ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک م وک وبہس دےتی وہےئ ہن داھکی 

وہات وت ںیم یھب م وک وبہس ہن داتی۔ رھپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 آہل فملس وک ایس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی ےہ۔ف

 ریض اہلل ہنع :  رافی

 

لة

 

ع

 

 رمعف نب امثعؿ، فدیل، ذی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچےیہ؟وطاػ رشفع رکےن اک رطہقی افر رجح اوسد وک وبہس دےنی ےک دعب سک رطہقی ےس انلچ 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وطاػ رشفع رکےن اک رطہقی افر رجح اوسد وک وبہس دےنی ےک دعب سک رطہقی ےس انلچ اچےیہ؟

     851    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وہ اپٓے وايس سے، عبساَّلعلی بٔ واػٌ بٔ عبساَّلعلی، یحٌی بٔ آزّ، سؿیإ، جعرف بٔ َحُس،  :  راوی

 جابر رضی اہلل عٓہ

ِٔ َجِع  َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َّ َع ُٔ آَز َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ٌٔ بِ ُٔ َوأػ ٔٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اِْلَِعلَی بِ رَفٔ بِ

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو ا َقٔس َُّ ٍَ َي ٕ َقا ِٔ َجابٔر ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع َُّ َح َُ  َِ ًَ ِشحَٔس َؾاِسَت َُ ٌَ اِي هََّة َزَخ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ََ  ِٔ َٔ ٍَ َواتَّدُِٔذوا  َّ َؾَكا َكا َُ َِّ أَتَی اِي ُ َشی أَِرَبّعا ث ََ ٌَ ثَََلثّا َو ََ َضی َعلَی یَُٔيٓٔطٔ ََفَ ََ  َِّ ُ َِ اِيَحَحَر ث َكأّ إٔبَِراصٔی

َٓطُ  ُّ بَِي َكا َُ َّی َرِنَعَتیِٔن َواِي ًّی َؾَؼل َؼل َُ  َِّ ُ َِ اِيَحَحَر ث ًَ َِّ أَتَی اِيبَِیَت َبِعَس ايرَِّنَعَتیِٔن َؾاِسَت ُ َوبَیَِن اِيبَِیٔت ث

َؿا ٔلَی ايؼَّ َد إ  رَخَ

دبعاالیلع نب فا ل نب دبعاالیلع، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت 

اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم فیرفی الےئ وت دجسم رحاؾ ںیم دالخ ںیہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص 

وہےئ افر رجح اوسد وک وھچےن ےک دعب داںیئ رطػ رفاہن وہےئ رھپ نیت رکچفں ںیم زیت زیت افر دنکےھ الیھپےت 

یھ فہ وہےئ ےلچ رھپ اچر رکچفں ںیم اعؾ راتفر ےس ےلچ رھپ اقمؾ اربامیہ رپ فیرفی الےئ افر ہی آتی رکہمی ڑپ

آتی رکہمی ہی ےہ رھپ ایس رطہقی ےس دف رتعک امنز ادا رفامیئ ہک اقمؾ اربامیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر 

اخہن ہبعک ےک درنایؿ اھت رھپ دف راعکت امنز ادا رک ےک اخہن ہبعک ےک اپس فیرفی الےئ افر رجح اوسد ےک دعب افص 

 )اہپ ڑ( یک اجبن رفاہن وہےئگ۔



 

 

االیلع نب فا ل نب دبعاالیلع، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل دبع :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنتک وطاػ ںیم دف ڑان اچےیہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  دف ڑان اچےیہےنتک وطاػ ںیم

     852    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعیس، یحٌی، عبیساہلل، ْاؾع رحُة اہلل عًیہ َفَاےت ہیں نہ حرضت ابٔ عُر رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٔ عُبَیِ  َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٌُ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َُ َٕ َیرِ َر کَا َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ِٔ َْاؾٕٔع أَ ٔس اہللٔ َع

 ََ ٔ ٌُ َذي َٕ َيِؿَع َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ُِ أَ ٔشی اِْلَِربََع َویَزِعُ ُِ ََلَث َویَ  ايثَّ

 ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع نیت وطاػ ںیم زیت دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف رۃمح اہلل ہیلع رفامےت

زیت ےتلچ ےھت افر ابیق اچر رکچ اعؾ اچؽ ےتلچ رھپ رفامےت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطہقی 

 ےس رکےت ےھت۔

 انب رمع ریض اہلل ہنعدیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف رۃمح اہلل ہیلع رفامےت ںیہ ہک رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنتک رکچفں ںیم اعدت ےک اطمقب انلچ اچےیہ



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےنتک رکچفں ںیم اعدت ےک اطمقب انلچ اچےیہ

     853    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يعكوب، َوسٰی بٔ عكبہ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ اہللٔ  َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٔٔ عُِكَبَة َع وَسی بِ َُ  ِٔ َٓا َيِعُكوُب َع َ ث ٍَ َحسَّ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا  َػل

 َ َِ ک ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِّ َع ُ ٔشی أَِرَبّعا ث ُِ َّطُ َيِشَعی ثَََلثََة أَكَِوإف َویَ ُّ َؾإْٔ ا َيِكَس ََ  ٍَ ٔ أَوَّ َرة ُِ َٕ إَٔذا كَاَف فٔی اِيَحخِّ َواِيُع  ا

 ٔ رَِوة َُ َؿا َواِي َِّ یَُلوُف بَیَِن ايؼَّ ُ ِّی َسِحَسَتیِٔن ث  ُيَؼل

 ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، وقعیب، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت

فملس سج فتق جح افر رمعہ اک وطاػ رفامےت وت نیت رکچفں ںیم زیت زیت ےتلچ ےھت افر اچر وطاػ ںیم بسح اعدت 

 ےتلچ ےھت رھپ دف راعکت امنز ادا رفامےت افر افص افر رمفہ ےک درنایؿ یعس رکےت۔

 عف، انب رمع ریض اہلل ہنعہبیتق، وقعیب، ومٰیس نب ہبقع، ان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 است ںیم ےس نیت وطاػ ںیم دف ڑ رک ےنلچ ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 است ںیم ےس نیت وطاػ ںیم دف ڑ رک ےنلچ ےس قلعتم

     854    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ عُرو سًامیٕ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ ٔطَضإب عَ  ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُٔ َزاُوَز َع ُٕ بِ ًَامِیَ رٕو َوُس ُِ ُٔ َع ُس بِ َُ ِٕ أَِخبََرَْا أَِح ٔ ِٔ َساي

َٔ اِْلَِس  ُِ ايرُِّن ٔ هََّة َيِشَتً ََ  ُّ َِ حٔیَن َيِكَس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا ِٔ أَبٔیطٔ َقا ا َع ََ  ٍَ َوَز أَوَّ

ِبٔع  ِٔ ايشَّ َٔ  َیُلوُف یَُدبُّ ثَََلثََة أَكَِوإف 

ب، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت ادمح نب رمعف امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ہکم رکمہم فیرفی الےئ وت وطاػ دقفؾ رفامےت فتق نیت رکچ زیت زیت 

ےتلچ افر اچر رکچ اعدت ےک اطمقب ےتلچ رھپ رفامےت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطہقی 

  رفامےت ےھت۔ےس

 ادمح نب رمعف امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح افر رمعے ںیم زیت زیت انلچ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افر رمعے ںیم زیت زیت انلچجح 

     855    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس و عبسايرحُٔ، عبساہلل بٔ حهِ، طعیب بٔ يیث، وہ اپٓے وايس سے، نثیر بٔ َفقس، ْاؾع :  راوی

ٔٔ َعِبٔس  َٓا َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ ابِ َُ ْس َوَعِبُس ايرَِّح َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرنٔی  ِٔ أَبٔیطٔ َع ًَِّیٔث َع ُٔ اي َٓا ُطَعِیُب بِ َ ث ِٔ َقاََّل َحسَّ اِيَحَه

ُّ فٔی َحٓخٕ أَِو  َٕ یَُدبُّ فٔی كََواؾٔطٔ حٔیَن َيِكَس َر کَا َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ِٔ َْاؾٕٔع أَ َقٕس َع ٔٔ ََفِ ٔ بِ ٔشی  َنثٔیر ُِ َرةٕ ثَََلثّا َوَی ُِ عُ

 ٍُ َٕ َرُسو ٍَ َوکَا ََ أَِرَبّعا َقا ٔ ٌُ َذي َِ َيِؿَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  اہللٔ َػل

دمحم ف دبعارلنمح، دبعاہلل نب مکح، بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، ریثک نب رفدق، انعف رفامےت ںیہ ہک رضحت انب 



 

 

زیت زیت رمع ریض اہلل ہنع سج فتق رمعہ ای جح رکےن ےک فاےطس فیرفی الےت وت وطاػ دقفؾ رفامےت فتق نیت رکچ 

ےتلچ افر اچر رکچ اعدت ےک اطمقب ےتلچ رھپ رفامےت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطہقی 

 ےس رفامےت ےھت۔

 دمحم ف دبعارلنمح، دبعاہلل نب مکح، بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، ریثک نب رفدق، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجح اوسد ےس رجح اوسد کت زیت زیت ےنلچ ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجح اوسد ےس رجح اوسد کت زیت زیت ےنلچ ےس قلعتم

     856    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر  َحُس بٔ سًُہ :  راوی

 بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ

ِٔ َجِعرَفٔ بِ  َْ َع ٔ اي ًَِیطٔ ََ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرأَیُِت َرُسو ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ٔ بِ ِٔ َجابٔر ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ

َّی اَِْتَهی إَٔيِیطٔ ثَََلثََة أَكَِوإف  ٔ َحً ٔلَی اِئحِحر ٔ إ ِٔ اِئحِحر َٔ  ٌَ ََ َِ َر ًَّ  َوَس

 نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، رفعج

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت 

 رکچفں ںیم رجح اوسد ےس ےل رک رجح اوسد کت زیت زیت ےتلچ )ینعی رلم رفامےت(۔

احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض  دمحم نب ہملس ف :  رافی



 

 

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلم رکےن یک فہج

  قلعتم ااحدثیاقیموتں ےس :   ابب

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلم رکےن یک فہج

     857    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًامیٕ، حُاز بٔ زیس، ایوب، ابٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ حَ  َٕ َع امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُّ َح َُ َّ أَِخبََرنٔی  ا َقٔس َُّ ٍَ َي ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ ابِ ِٔ أَیُّوَب َع ٔٔ َزیِٕس َع ٔ بِ از َُّ

ِِ حُِّمَّ یَثِرَٔب َوَيُكوا َِٓتُض َٕ َوَص ُنو َُُِشٔ ٍَ اِي هََّة َقا ََ َِ َوأَِػَحابُطُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ًََع  اي ِ ا َؾأَك َِٓضا رَشًّ َٔ

 ٔ َٓ اہللُ َْب ا بَیَِن ايرُِّن ََ ُظوا  ُِ ِٕ یَ ًُوا َوأَ َُ ِٕ َیرِ َر أَِػَحابَُط أَ ََ
َ ََ َؾأ ٔ ُّ َعلَی َذي ََل ََلةُ َوايشَّ ًَِیطٔ ايؼَّ َٕ یَّطُ َع یِٔن َوکَا

ِٔ َنَِذا َٔ ُس  ًَ ٔ َؾَكايُوا َيَضُؤََّلٔئ أَِج ِٔ َْاحَٔیٔة اِيحِٔحر َٔ  َٕ ُنو َُُِشٔ  اِي

انب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق رضحت روسؽ دمحم نب امیلسؿ، امحد نب زدی، اویب، 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ہکم فیرفی الےئ وت رشمنیک ےنہک ےگل ہک 

ت دخافدن دقفس ےن اؿ ولوگں وک اخبر ےن زمکفر رک دای ےہ فاہں رپ چنہپ رک اوہنں ےن فیلکت یھب ااھٹیئ ںیہ ہی اب

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التبیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب رکاؾ وک مکح رفامای ہک رلم رکان 

اچےیہ افر اؿ دف اراکؿ ینعی رنک امیین افر رجح اوسد ےک درنایؿ اعؾ اچؽ ےس ںیلچ اس فتق رشمنیک ہکم میطح یک 

  ہی ولگ وت الفں صخش ےس یھب زایدہ وقت فاےل ںیہ۔اجبن ےھت ہچنیم  ےنہک ےگل

 دمحم نب امیلسؿ، امحد نب زدی، اویب، انب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رلم رکےن یک فہجرضحت روسؽ رک

     858    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، زبیر بٔ عسی َفَاےت ہیں نہ ایَ آزمی ےن ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔ بِ  ِٔ ايزُّبَیِر اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔ َؾَكا ِٔ اِستََٔلّٔ اِيَحَحر َر َع َُ َٔ عُ ٌْ ابِ ٍَ َرُج
َ ٍَ َسأ بٓٔیٕ َقا ٔٔ َْعَ

 ُِ ٔ ِٕ ُزح ٔ ٌُ أََرأَیَِت إ ٍَ ايرَُّج ًُُط َؾَكا ُُطُ َوُيَكبِّ ٔ َِ َيِشَتً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ًَِیطٔ أَِو غًُِٔبُت َرأَیُِت َرُسو ُت َع

ُٔ عُ  ٍَ ابِ ًَِیطٔ َؾَكا َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٔٔ َرأَیُِت َرُسو َُ ٌِ أََرأَیَِت بٔاِيَی ا اِجَع َُ ُِٓض َر َرضَٔی اہللُ َع َُ

ًُطُ  ُُُط َويَُكبِّ ٔ  َيِشَتً

ہبیتق، امحد، زریب نب دعی رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رجح اوسد وک وبہس دےنی ےس قلعتم 

ایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس وک وچےتم افر وھچےت وہےئ در

داھکی ےہ اس آدیم ےن رعض ایک ارگ فاہں رپ ولگ زایدہ وہ اجںیئ افر ںیم ولغمب وہ اجؤں وت؟ انب رمع ریض اہلل 

 وت  طق اس دقر اجاتن وہں ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص ہنع ےن رفامای م اےنپ ارگ رگم وک نمی یہ ںیم روھک۔ ںیم

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک رجح اوسد وک وبہس دےتی وہےئ افر اہھت ےس وھچےت وہےئ داھکی ےہ۔

 ہبیتق، امحد، زریب نب دعی رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رنک امیین افر رجح اوسد وک رہ اکی رکچ ںیم وھچےن ےک ابرے ںیم



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رنک امیین افر رجح اوسد وک رہ اکی رکچ ںیم وھچےن ےک ابرے ںیم

     859    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، یحٌی، ابٔ ابوزاؤز، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َّٕ َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ازٕ َع ٔٔ أَبٔی َروَّ ِٔ ابِ َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ َّی اہللُ أَِخبََرَْا  َّٓٔيیَّ َػل  اي

َٕ َيِش  َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌِّ كََوإف َع ُ نَٔی َواِيَحَحَر فٔی ک َٔ اِيامَیَ ُِ ايرُِّن ٔ  َتً

دمحم نب ینثم، ییحی، انب اوبداؤد، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رجح اوسد افر رنک امیین وک رہ اکی رکچ ںیم وھچا رکےت ےھت۔

 ، انب اوبداؤد، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رنک امیین افر رجح اوسد وک رہ اکی رکچ ںیم وھچےن ےک ابرے ںیم

     860    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز و َحُس بٔ َثىی، خايس، عبیساہلل، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا عُبَِیُس اہللٔ  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث َّی َقاََّل َحسَّ َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ِشُعوزٕ َو ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ أَِخبََرَْا إِٔس ِٔ َْاؾٕٔع َع   َع

َٔ اِيامَیَ  ُِ إَّٔلَّ اِيَحَحَر َوايرُِّن ٔ َٕ ََّل َيِشَتً َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ  نٔیَ ابِ

اامسلیع نب وعسمد ف دمحم نب ینثم، اخدل، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 



 

 

 ہل فملس رصػ رجح اوسد افر رنک امیین وک وھچا رکےت ےھت۔اہلل ہیلع فآ

 اامسلیع نب وعسمد ف دمحم نب ینثم، اخدل، دیبعاہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریھپےن ےس قلعتم رجح اوسد افر رنک امیین رپ اہھت

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجح اوسد افر رنک امیین رپ اہھت ریھپےن ےس قلعتم

     861    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا ا َ ث ٍَ َحسَّ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٍَ اہللٔ َػل ِِ أََر َرُسو ٍَ َي ِٔ أَبٔیطٔ َقا ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ًَِّیُث َع ي

َْٔییِٔن  َٓیِٔن اِيامَیَ ِٔ اِيبَِیٔت إَّٔلَّ ايرُِّن َٔ َشُح  ُِ َِ َی ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت

 فملس وک اخہن ہبعک ںیم ےس رصػ رجح اوسد افر رنک امیین وک وھچےت وہےئ داھکی ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ے دف رنک وک ہن وھچےن ےس قلعتمدفرس

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دفرسے دف رنک وک ہن وھچےن ےس قلعتم

     862    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ ايعَلء، ابٔ ازریص، عبیساہلل بٔ ابٔ جریخ و َايَ، َكبری، عبیس بٔ جریخ :  راوی

 َُ ِكبُرٔیِّ أَِخبََرَْا  َُ ِٔ اِي َْ َع ٔ اي ََ ُٔ ُجَریِٕخ َو ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ َوابِ ُٔ إِٔزرٔیَص َع ٍَ أََِْبأََْا ابِ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ُس بِ َُّ ِٔ َح  َع

َٓیِٔن  ٔٔ ايرُِّن ٕٔ إَّٔلَّ َصَِذیِ ِٔ اِْلَِرکَا َٔ  ُِ ٔ ََ ََّل َتِشَتً َر َرأَیُِت َُ ٔٔ عُ ًُِت َّٔلبِ ٍَ ُق ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِِ  عُبَِیٔس بِ ٍَ َي َْٔییِٔن َقا اِيامَیَ

ِدَتَِصْ  َُ َٓیِٔن  ٔٔ ايرُِّن ُِ إَّٔلَّ َصَِذیِ ٔ َِ َيِشَتً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل  أََر َرُسو

دمحم نب االعلء، انب ادرسی، دیبع اہلل نب انب رججی ف امکل، ربقمی، دیبع نب رججی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت 

ہنع ےس رعض ایک ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رصػ رنک امیین افر رجح اوسد وک انب رمع ریض اہلل 

وھچےت وہےئ داھکی ےہ اوہنں ےن رفامای اس ےیل ہک ںیم ےن یھب رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ 

 دف رنک ےک العفہ یسک رنک وک وھچےت وہےئ ںیہن داھکی ےہ۔

 االعلء، انب ادرسی، دیبعاہلل نب انب رججی ف امکل، ربقمی، دیبع نب رججیدمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرسے دف رنک وک ہن وھچےن ےس قلعتم

     863    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ عُرو و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سايِ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أَِخ  ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ رٕو َواِيَحارُٔث بِ ُِ ُٔ َع ُس بِ َُ ُ أَِخبََرَْا أَِح وُُْص بََرنٔی ی

 َٔ  ُِ ٔ َِ َيِشَتً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِِ َیهُ ٍَ َي ِٔ أَبٔیطٔ َقا ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ٕٔ َع ِٔ أَِرکَا



 

 

ٔحیِّیَن  َُ ٔ زُورٔ اِيحُ ِٔ َِْحو َٔ َٔ اِْلَِسَوَز َوائَِّذی َیًٔیطٔ   اِيبَِیٔت إَّٔلَّ ايرُِّن

رث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت ادمح نب رمعف ف ااحل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک ےک دف رنک ےک العفہ یسک رنک وک ںیہن وھچا۔ اکی رجح اوسد افر 

 دفرسا اس ےک اسھت فاال وج ہک یحمج ولوگں ےک ہلحم یک اجبن ےہ۔

 ادمح نب رمعف ف ااحلرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرسے دف رنک وک ہن وھچےن ےس قلعتم

     864    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساہلل بٔ سعیس، یحٌی، عبیساہلل، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َعِبُس اہللٔ  ٍَ َقا ِٔ َْاؾٕٔع َقا ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ َع َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٓطُ   َرضٔیَ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ اہللُ َع

ُُضُ  ٔ َِ َيِشَتً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُِِٓذ َرأَیُِت َرُسو َُ َٓیِٔن  ٔٔ ايرُِّن َّ َصَِذیِ ا َتَرِنُت اِستََٔل نَٔی ََ ا اِيامَیَ َُ

ةٕ َوََّل َرَخائٕ   َواِيَحَحَر فٔی ٔطسَّ

اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج فتق ںیم ےن رضحت روسؽ  دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رنک امیین افر رجح اوسد وک وھچےت وہےئ داھکی ےہ بج ےس ںیم ےن یھبک اؿ وک وھچان 

 ںیہن وھچ ڑا۔ اچےہ آاسؿ وہ ای دوشاری ےک اسھت وھچان ڑپے۔

 اہلل نب رمع ریض اہلل ہنعدیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دفرسے دف رنک وک ہن وھچےن ےس قلعتم

     865    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٕ بٔ َوسی، عبسايوارث، ایوب، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہعُرا :  راوی

رَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٓا أَیُّوُب َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِبُس اِيَوارٔٔث َقا َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ا  أَِخبََرَْا ع ََ  ٍَ َقا

ُِِٓذ َر  َُ ةٕ  ٔ فٔی َرَخإئ َوََّل ٔطسَّ َّ اِيَحَحر ُُطُ َتَرِنُت اِستََٔل ٔ َِ َيِشَتً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل  أَیُِت َرُسو

رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق ےس ںیم ےن رضحت 

 یھبک اس وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رجح اوسد وک وبہس دےتی وہےئ داھکی وت اس فتق ےس ںیم ےن یھب

 وھچان ںیہن وھچ ڑا۔

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الیھٹ ےس رجح اوسد وک وھچان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجح اوسد وک وھچانالیھٹ ےس 

     866    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبساَّلعلی و سًامیٕ بٔ زاؤز، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبیساہلل بٔ عبساہلل،  :  راوی



 

 

 عبساہلل بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 ُٕ امِیَ ًَ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َوُس ِٔ أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُٔ َزاُوَز َع بِ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َع  كَاَف فٔی َححَّةٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ

ٕ َيِشتَ  ٕٔ اِيَوَزأع َعلَی َبٔعیر َٔ بُِٔٔحَح ُِ ايرُِّن ٔ ً 

ویسن نب دبعاالیلع ف امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب ابعس ریض 

 اولداع ےک ومہعق رپ اخہن ہبعک اک وطاػ 

 

ة
ج 
د
اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجح اوسد وک اینپ الیھٹ ےس وھچےت ےھت۔افٹن رپ وسار وہ رک 

ویسن نب دبعاالیلع ف امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب  :  رافی

 ابعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجح اوسد یک اجبن ااش رہ رکان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رجح اوسد یک اجبن ااش رہ رکان

     867    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بَش بٔ ہَلٍ، عبسايوارث، خايس، عْکَة، عبساہلل بٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ٔٔ َعبَّإض أَِخب ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ ِٔ َخائٕس َع ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اِيَوارٔٔث َع ٍٕ َقا ُٔ صََٔل ٍَ َرَْا بَِٔشُ بِ َّٕ َرُسو أَ

 ٔٔ ٔلَی ايرُِّن ًَتٔطٔ َؾإَٔذا اَِْتَهی إ ٔ َٕ یَُلوُف بٔاِيبَِیٔت َعلَی َراح َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  أََطاَر إَٔيِیطٔ  اہللٔ َػل

، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 

رشب نب الہؽ، دبعاولارث، اخدل، رکعمة



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اخہن ہبعک اک وطاػ افٹن رپ وسار وہ رک رفامای رکےت ےھت افر رجح اوسد ےک زندکی اچنہپ 

 رکےت وت اس یک اجبن ااشرہ رفامےت۔

، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 رشب نب الہؽ، دبعاولارث، اخدل، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آتی رکہمی اک اشؿ زنفؽ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آتی رکہمی اک اشؿ زنفؽ

     868    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، سًُہ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُّ ٔ ِشً َُ ٍَ َسُِٔعُت  َة َقا َُ ًَ ِٔ َس َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ یَن ا اِيَبلٔ أَِخبََرَْا 

ٍُ اِيیَ  یَاَْْة َتُكو رِأَةُ َتُلوُف بٔاِيبَِیٔت َوهَٔی ُْعِ َُ ٍَ کَاَِْت اِي ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ َّ یَِبُسو َع ِو

َِٓس  ٔ ِِ ع ََٓتهُ َّ ُخُِذوا زٔی َٓزََيِت یَا بَىٔی آَز ٍَ َؾ ًُّطُ َقا ٔ ِٓطُ َؾََل أُح َٔ ا بََسا  ََ ُط َو ًُّ ُ ُط أَِو ک ـُ ِشحٔسٕ  َبِع ََ  ٌِّ ُ  ک

، ہملس، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی اخوتؿ ربہنہ وہ رک اخہن 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، دمحم، ش

ہبعک اک وطاػ ایک رکیت یھت افر رعش ڑپاھ رکیت یھت سج اک رتہمج ہی ےہ آج اک وپرا ای دفرسفں اک ضعب ہصح اظرہ ےہ 

 یسک ےن اس وک داھکی ںیم اس وک اعمػ ںیہن رکفں یگ ہک اس رپ ہی آتی رکہمی افر سج دقر ہصح اظرہ ےہ سج

 انزؽ وہیئ ینعی اے ااسنون! رہ اکی دجسم یک احرضی ےک فتق اانپ ابلس نہپ ایل رکف۔

، ہملس، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آتی رکہمی اک اشؿ زنفؽ

     869    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہ رضی اہلل ابوزاؤز، يعكوب، وہ اپٓے وايس سے، ػايح، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، ابوہریر :  راوی

 عٓہ

ِیَس بِ  َُ َّٕ حُ ٔٔ ٔطَضإب أَ ِٔ ابِ ِٔ َػائٕح َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َيِعُكوُب َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٔ َعِبسٔ أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا

 ًٔ َّٕ أَبَا بَِْکٕ َبَعَثطُ فٔی اِيَححَّةٔ ايَّ َّٕ أَبَا صَُریَِرَة أَِخبََرُظ أَ ٔٔ أَِخبََرُظ أَ َُ َّی اہللُ ايرَِّح ٍُ اہللٔ َػل ًَِیَضا َرُسو َرُظ َع ََّ ی أَ

ْک  َِشٔ َُ  ٔ َّٔ َبِعَس اِيَعاّ َّٓأض أَََّل ََّل َیُححَّ ُٕ فٔی اي ٔة اِيَوَزأع فٔی َرصِٕم یَُؤذِّ ٌَ َححَّ َِ َقِب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َوََّل یَُلوُف َع

 ْٕ یَا  بٔاِيبَِیٔت ُْعِ

  اوبداؤد، وقعیب، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب

 

ة
ج 
د
اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

اولداع ےس ےلہپ فاےل اسؽ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبرکب وک اریم جح انب 

ہک اس اسؽ ےک رک اجیھب وت اوہنں ےن ھجم وک ھچک آدویمں ےک اسھت ولوگں ںیم ہی االعؿ رکےن ےک فاےطس رفاہن رفامای 

 دعب ہن وت وکیئ رشمک جح ادا رکے افر ہن یہ فہ اخہن ہبعک اک وطاػ اگنن وہ رک رکے۔

 اوبداؤد، وقعیب، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آتی رکہمی اک اشؿ زنفؽ



 

 

     870    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس و عثُإ بٔ عُر، طعبة، َػیرة، طعيی، ََّحر بٔ ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  ٔ َع ُُػٔیَرة ِٔ اِي َٓا ُطِعَبُة َع َ ث َر َقاََّل َحسَّ َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ ْس َوعُِث َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا َبظَّ

ٔٔ أَبٔی كَائٕب حٔیَن َبَعَثطُ  َع َعلٔیِّ بِ ََ ٍَ ٔجئُِت  ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع رٔ بِ ََُُّحَّ ِٔ اِي ِعٔيیِّ َع ٍُ اہللٔ  ايظَّ َرُسو

 َّ َّطُ ََّل َػل َٓازٔی إْٔ ُ َّٓا ْ ٍَ ُن َٕ َقا َٓازُو ِِ تُ ُِٓت ا ُن ََ  ٍَ هََّة بٔبََرائََة َقا ََ  ٌٔ ٔلَی أَصِ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ََّٓة إَّٔلَّ  ی اہللُ َع ٌُ اِيَح یَِسُخ

ٍٔ اہللٔ  َُٓط َوبَیَِن َرُسو َٕ بَِي ِٔ کَا ََ ْٕ َو یَا َْٓة َوََّل یَُلوُف بٔاِيبَِیٔت ُْعِ َٔ ِؤ َُ َِ َعِضْس َنِؿْص  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

َُُِشٔ  ِٔ اِي َٔ َّٕ اہلَل بَرٔیْئ  ٔ ٕ َؾإ ِت اِْلَِرَبَعُة أَِطُضر ـَ ََ ٕ َؾإَٔذا  ٔلَی أَِرَبَعةٔ أَِطُضر ُسُظ إ ََ نٔیَن َوَرُسويُُط َوََّل َؾأََجًُُط أَِو أَ

 ٌَ َّی َػٔح ُِٓت أَُْازٔی َحً ْک َؾهُ َِشٔ َُ  َػِوتٔی َیُحخُّ َبِعَس اِيَعأّ 

، ریغمة، یبعش، رحمر نب اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق 

 

ی ة
ػ

 

دمحم نب اشبر، دمحم ف امثعؿ نب رمع، ش

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک وسرہ ربات ہکم رکمہم فاولں وک انسےن 

 اھت۔ رافی ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس درایتف ےک فاےطس رفاہن ایک وت ںیم یھب اؿ ےک اسھت

ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطح ےس االعؿ رکےت ےھت؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک مہ ولگ االعؿ رکےت 

 سج ےھت ہک تنج ںیم رصػ الہ اامیؿ دالخ وہں ےگ افر وکیئ صخش اخہن ہبعک اک اگنن وہ رک وطاػ ہن رکے رھپ

آدیم اک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ وکیئ اعمہلم ےہ وت اس یک دمت اچر ہنیہم کت ےہ سج 

فتق اچر  ےنیہ لمکم وہ اجںیئ ےگ وت دخافدن دقفس افر اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشمنیک ےس ربی ںیہ۔ 

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس دقر زین اس اسؽ ےک دعب وکیئ رشمک جح ہن رکے رضحت 

 االعؿ ایک ہک ریمی آفاز ھٹیب یئگ۔

، ریغمة، یبعش، رحمر نب اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم ف امثعؿ نب رمع، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وطاػ یک دف راعکت سک ہگج ڑپینھ اچںیئہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وطاػ یک دف راعکت سک ہگج ڑپینھ اچںیئہ؟

     871    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ابی وزاعةيعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، ابٔ جریخ، نثیر بٔ نثیر، وہ اپٓے وايس سے، َلًب  :  راوی

ُُلَّ  ِٔ اِي ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕ َع ٔٔ َنثٔیر ٔ بِ ِٔ َنثٔیر ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ ِٔ َیِحٌَی َع َِ َع ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ًٔٔب بِ

ِٔ ُسبُٔعطٔ َجاَئ  َٔ َِ حٔیَن ََفَؽَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٍَ َرأَیُِت اي َّی  َوَزاَعَة َقا َلأف َؾَؼل َُ َحأطَیَة اِي

اؾٔیَن أََحْس  وَّ َُٓط َوبَیَِن ايلَّ  َرِنَعَتیِٔن َوَيِیَص بَِي

 رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 

وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب رججی، ریثک نب ریثک، فہ اےنپ فادل ےس، بلطم نب ایب فداعة

رغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اطمػ داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق است رکچفں ےس اف

ےک انکرہ رپ فیرفی الےئ افر دف راعکت امنز ادا رفامیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اس وطاػ رکےن فاولں 

 ےک درنایؿ وکیئ یئش احلئ ہن یھت۔

  وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب رججی، ریثک نب ریثک، فہ اےنپ فادل ےس، بلطم :  رافی

 

 نب ایب فداعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وطاػ یک دف راعکت سک ہگج ڑپینھ اچںیئہ؟

     872    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ قتيبہ، سؿیإ، :  راوی

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو َر َقٔس َُ َٔ عُ ٍَ َيِعىٔی ابِ رٕو َقا ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َِ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٔ َرِنَعَتیِٔن َوكَاَف بَیَِن  َكاّ َُ ـَ اِي ًِ َّی َخ ِِ فٔی  َؾَلاَف بٔاِيبَِیٔت َسِبّعا َوَػل َٕ َلهُ ٍَ َيَكِس کَا ٔ َوَقا رَِوة َُ َؿا َواِي ايؼَّ

َْٓة  ٍٔ اہللٔ أُِسَوْة َحَش  َرُسو

ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ 

ؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف راعکت امنز ادا رفامیئ رھپ افص وت اخہن ہبعک ےک اچرفں رطػ است رکچ اگل رک وطاػ رفامای رھپ اقم

افر رمفہ ےک درنایؿ یعس رفامیئ افر اراشد رفامای اہمترے روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زدنیگ دمعہ افر ایلع 

 ومنہن ےہ۔

 ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ یک دف راعکت ےک دعب ایک ڑپانھ اچےیہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وطاػ یک دف راعکت ےک دعب ایک ڑپانھ اچےیہ؟

     873    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، ابٔ ہاز، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر َحُس بٔ عبساہلل ب :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ٔ ٔٔ اِيَضاز ِٔ ابِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ِٔ ُطَعِیٕب َقا ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا  ِٔ َجِعرَفٔ بِ َع

ِٔ جَ  ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع َُّ َح َِٓضا ثَََلثّا َُ َٔ  ٌَ ََ َِ بٔاِيبَِیٔت َسِبّعا َر ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ كَاَف َرُسو ٕ َقا ابٔر



 

 

َؼ  َُ  َِ ٔ إٔبَِراصٔی َكاّ ََ  ِٔ َٔ َ َواتَّدُِٔذوا  أ َِّ ََقَ ُ َّی َرِنَعَتیِٔن ث ٔ َؾَؼل َكاّ َُ َِٓس اِي ٔ َّ ع َِّ َقا ُ َشی أَِرَبّعا ث ََ ًّی َوَرَؾَع َو ل

ؿَ َػوِ  ا بََسأَ اہللُ بٔطٔ َؾَبَسأَ بٔايؼَّ َُ ٔ ٍَ َِْبَسأُ ب َِّ َذَصَب َؾَكا ُ َِ ث ًَ َف َؾاِسَت َِّ اِنَِصَ ُ َّٓاَض ث ًَِیَضا َتطُ ُيِشُُٔع اي قَٔی َع ا ََفَ

ََ َيُط َيُط  ی رَّإت ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ ََ ٍَ ثَََلَث  َّی بََسا َيطُ اِيبَِیُت َؾَكا ُس یُِحٌٔی َحً ُِ َُ َوَيُط اِيَح ًِ ُُ اِي

أطّیا ََ  ٍَ َ َِّ َْز ُ َر َيُط ث ا ُقسِّ َُ ٔ َِّ َزَعا ب ُ ََّر اہلَل َوَحَُٔسُظ ث ٌِّ َطِیٕئ َقٔسیْر َؾَهب ُ بَِت  َویُُٔیُت َوصَُو َعلَی ک َّی َتَؼوَّ َحً

َش  ََ  َِّ ُ اُظ ث ََ َّی َػٔعَسِت َقَس ٌٔ َؾَشَعی َحً ٔشی َُ ٔٔ اِي اُظ فٔی بَِل ََ َِّ بََسا َيطُ َقَس ُ رَِوَة َؾَؼٔعَس ؾٔیَضا ث َُ َّی أَتَی اِي ی َحً

ٌِّ َطیِ  ُ ُس َوصَُو َعلَی ک ُِ َُ َوَيطُ اِيَح ًِ ُُ ََ َيُط َيُط اِي ی ٍَ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ ََ اِيبَِیُت َؾَكا ٔ ٍَ َذي ٕئ َقٔسیْر َقا

َ اہللَ َوَسبَّحَ  َْ َِّ َذ ُ رَّإت ث ََ َوأف ثَََلَث  ِٔ ايلَّ َٔ ؽَ  َّی ََفَ ٌَ صََِذا َحً ا َطاَئ اہللُ َؾَع َُ ٔ ِیَضا ب ًَ َِّ َزَعا َع ُ  طُ َوَحَُٔسُظ ث

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، انب اہد، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 ہبعک ےک اچرفں اجبن است رکچ اگل رک وطاػ رفامای اؿ ںیم ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن

ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت ںیم رلم رفامای افر اچر ںیم اعدت ےک اطمقب ےلچ رھپ اقمؾ اربامیہ ےک 

 زندکی ڑھکے وہ رک دف راعکت ادا رفامںیئ افر ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ آرخ کت۔ ہی آتی رکہمی آپ یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن اس دقر آفاز ےس التفت رفامیئ ہک ولوگں ےن ینس رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس رجح اوسد ےک زندکی فیرفی ےل ےئگ افر اس وک وھچا۔ رھپ ہی ےتہک وہےئ رفاہن وہ ےئگ ہک مہ یھب اس ہگج ےس 

 ےہ ہچنیم  افص )اہپ ڑ( ےس رشفع رفامای افر اس رپ رشفع رکےت ںیہ ہک سج ہگج ےس دخافدن دقفس ےن رشفع رفامای

ڑچھ ےئگ اہیں کت ہک فاہں اخہن ہبعک رظن آےن اگل۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اس رطہقی ےس 

  اہلل ےس دقری کت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل اربک رفامای افر دخ
َ
  اہِٰلَ اِّل
َ
افدن دقفس یک التفت رفامای ل

یرعفی ایبؿ رکےن ےک دعب وج دقمر وہا دخافدن دقفس ےس اماگن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتلچ وہےئ ےچین یک 

رطػ فیرفی الےئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابمرک انےل ےک درنایؿ )ےچین( یک 

 ڑے اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابمرک اجبن چنہپ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف

دنلبی کت چنہپ ےئگ رھپ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمفہ اہپ ڑ کت آہتسہ ےلچ افر اس رپ ڑچھ ےئگ۔ 

  
َ
  اہیں کت ہک اخہن ہبعک د الھیئ دےنی اگل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت ہی داع ڑپیھ ل

َ
 اہَِٰل اِّل

اہلل ےس دقری کت۔ رھپ دخافدن دقفس اک ذرک اس وک حیبست افر دمح ایبؿ رفامیئ رھپ سج رطہقی ےس دخافدن دقفس وک 



 

 

 وظنمر وہا داع امیگن افر رفاتغ ےک دعب کت ایس رطہقی ےس لمع رفامای۔

 فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، انب اہد، رفعج نب دمحم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وطاػ یک دف راعکت ےک دعب ایک ڑپانھ اچےیہ؟

     874    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ َجاب ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ٍَ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َّٕ َرُسو ٕ أَ ر

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َِ اہللٔ َػل ٔ إٔبَِراصٔی َكاّ ََ  ِٔ َٔ َ َواتَّدُِٔذوا  أ َِّ ََقَ ُ َشی أَِرَبّعا ث ََ ٌَ ثَََلثّا َو ََ َِ كَاَف َسِبّعا َر ًَّ َس

َد َؾَكا َِّ رَخَ ُ َٔ ث َِ ايرُِّن ًَ َِّ اِسَت ُ َُٓط َوبَیَِن اِلَهِعَبٔة ث َّ بَِي َكا َُ ٌَ اِي َّی َسِحَسَتیِٔن َوَجَع ًّی َؾَؼل َؼل َؿا َُ َّٕ ايؼَّ ٔ ٍَ إ

ا بََسأَ اہللُ بٔطٔ َوايِ  َُ ٔ ٔ اہللٔ َؾابَِسُؤا ب ِٔ َطَعائٔر َٔ رَِوَة  َُ 

یلع نب رجح، اامسلیع، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ےلچ رھپ ہی آتی التفت فآہل فملس ےن وطاػ ںیم است رکچ اگلےئ نیت رلم رفامای افر اچر ںیم اعدت ےک اطمقب 

رفامیئ رھپ اس رطح ےس دف راعکت التفت رفامںیئ ہک اقمؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اخہن ہبعک ےک درنایؿ 

اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجح اوسد وک وھچا افر فاہں ےس ہی آتی التفت رفامےت وہےئ زگرے۔ افص 

ں ںیم ےس ںیہ رھپ رفامای م ولگ اس ہگج ےس رشفع رکف ہک سج ہگج ےس دخافدن افر رمفہ دخافدن دقفس یک اشنوین

 دقفس ےن رشفع رفامای ےہ۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ یک دف روتعکں ںیم وکیسن وسرںیت ڑپیھ اجںیئ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وطاػ یک دف روتعکں ںیم وکیسن وسرںیت ڑپیھ اجںیئ

     875    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر  عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر بٔ زیٓار، ويیس، َايَ، جعرف :  راوی

 بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

 َُ  ٔٔ ِٔ َجِعرَفٔ بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ اِيَوئیٔس َع َٓإر َع ٔٔ زٔی ٔ بِ ٔٔ َنثٔیر ٔٔ َسٔعیٔس بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع ٕس َع َُّ َح

ٍَ اہللٔ َّٕ َرُسو ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ أَ ٔ بِ ِٔ َجابٔر أَ  أَبٔیطٔ َع َِ ََقَ ٔ إٔبَِراصٔی َكاّ ََ ٔلَی  ا اَِْتَهی إ َُّ َِ َي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

 َ ٌِ یَا أَیَُّضا اِيک أَ َؾاتَٔحَة اِلٔهَتأب َو ُق َّی َرِنَعَتیِٔن َؾَُقَ ًّی َؾَؼل َؼل َُ  َِ َكأّ إٔبَِراصٔی ََ  ِٔ َٔ ٌِ َواتَّدُِٔذوا  َٕ َو ُق أَفُو

َِّ عَ  ُ َؿاصَُو اہللُ أََحْس ث ٔلَی ايؼَّ َد إ َِّ رَخَ ُ طُ ث َُ ًَ ٔٔ َؾاِسَت ٔلَی ايرُِّن  اَز إ

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر، فدیل، امکل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع 

 وت ہی آتی رکہمی رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق اقمؾ اربامیہ ےک اپس ےچنہپ

التفت رفامیئ رھپ دف رتعک ادا یک افر اؿ ںیم وسرہ افہحت ےک دعب وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص التفت رفامیئ رھپ رجح 

 اوسد یک اجبن فیرفی ےل ےئگ افر اس وک وبہس دای رھپ افص رفاہن وہ ےئگ۔

رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر، فدیل، امکل،  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آب ززمؾ ےنیپ ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آب ززمؾ ےنیپ ےس قلعتم
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زیاز بٔ ایوب، ہظیِ، عاػِ و َػیرة، يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، عاػِ، طعيی، ابٔ عباض رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ػٔیَرةُ ح َوأََِْبأََْا َيِعُكوُب بِ  َُ ِْ َو ٍَ أََِْبأََْا َعأػ ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ٍَ أَِخبََرَْا زٔیَازُ بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی

 ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ِْ َع ٍَ أََِْبأََْا َعأػ ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث َب َحسَّ َِ رَشٔ ًَّ ِیطٔ َوَس

 ِْ ٔ َّ َوصَُو َقائ َ ز َِ أئ َز ََ  ِٔ َٔ 

میشہ، اعمص، یبعش، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک  زاید نب اویب، میشہ، اعمص ف ریغمة، وقعیب نب اربامیہ،

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آب ززمؾ ڑھکے وہ رک ایپ۔

 زاید نب اویب، میشہ، اعمص ف ریغمة، وقعیب نب اربامیہ، میشہ، اعمص، یبعش، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک آب ززمؾ ڑھکے وہ رک انیپ۔

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک آب ززمؾ ڑھکے وہ رک انیپ۔
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 علی بٔ ححر، عبساہلل بٔ َبارک، عاػِ، طعيی، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ِٕ َع ِٔ َعأػ َُُباَرٔک َع ُٔ اِي ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ بِ ٕ َقا ُٔ حُِحر ٍَ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َعبَّإض َقا

َّی اہللُ عَ  ٍَ اہللٔ َػل ِْ َسَكِیُت َرُسو ٔ بَُط َوصَُو َقائ َّ َؾََشٔ َ ز َِ ِٔ َز َٔ  َِ ًَّ  ًَِیطٔ َوَس

یلع نب رجح، دبعاہلل نب ابمرک، اعمص، یبعش، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آب ززمؾ الپای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک ایپ۔

  نب رجح، دبعاہلل نب ابمرک، اعمص، یبعش، انب ابعس ریض اہلل ہنعیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

افص یک رطػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایس درفازے ےس اجان سج ےس اجےن ےک ےیل الکن 

 اجات ےہ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص یک رطػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایس درفازے ےس اجان سج ےس اجےن ےک ےیل الکن اجات ےہ
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 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبة، عُرو بٔ زیٓار، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َسُٔ  َٓإر َقا ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرَْا  ِعُت ابِ

 َِّ ُ هََّة كَاَف بٔاِيبَِیٔت َسِبّعا ث ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو ا َقٔس َُّ ٍُ َي َر َيُكو َُ َكأّ عُ َُ ـَ اِي ًِ َّی َخ َػل

ٍَ ُطِعَبةُ  ٔ َقا رَِوة َُ َؿا َواِي ِٓطُ َؾَلاَف بٔايؼَّ َٔ ُد  ِٔ اِيَبأب ائَِّذی یَُِخَ َٔ َؿا  ٔلَی ايؼَّ َد إ َِّ رَخَ ُ  َوأَِخبََرنٔی َرِنَعَتیِٔن ث

َّْٓة  ٍَ ُس َُّط َقا َر أَْ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع  أَیُّوُب َع



 

 

، رمعف نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب اشبر، 

 

ی ة
ػ

 

دمحم، ش

ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم فیرفی الےئ وت اخہن ہبعک ےک اچرفں رطػ است رکچ اگل رک وطاػ رفامای رھپ اقمؾ اربامیہ 

ےک فاےطس افص افر رمفہ ےک درنایؿ یعس رفامیئ۔  ےک ےھچیپ دف راعکت ادا رفامںیئ۔ رھپ افص اہپ ڑ فیرفی ےل اجےن

 رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یہی تنس ےہ۔

، رمعف نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افص افر رمفہ ےک ابرے ںیم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص افر رمفہ ےک ابرے ںیم

     879    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زہری، ْعوة :  راوی

ِٔ اي ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٓاَح أَِخبََرَْا  أُِت َعلَی َعائَٔظَة َؾََل ُج ٍَ ََقَ َوَة َقا ِٔ ُْعِ زُّصِرٔیِّ َع

 َ ْ َٕ ا کَا َُ َّ ًَِت إْٔ ا ُق َُ ا َؾَكاَيِت بٔئَِش َُ َُٓض ِٕ ََّل أَكُوَف بَِي ا أُبَالٔی أَ ََ ًُِت  ا ُق َُ ٔ َف بٔض وَّ ِٕ یَلَّ ًَِیطٔ أَ ٌٔ َع ِٔ أَصِ َٔ اْض 

ا ؾَ  َُ َُٓض َٕ بَِي ٔة ََّل َیُلوؾُو ٔ اہللٔ اِْلیََة اِيَحاصًٔٔیَّ ِٔ َطَعائٔر َٔ رَِوَة  َُ َؿا َواِي َّٕ ايؼَّ ٔ ُٕ إ آ ٍَ اِيُُقِ َ ُّ َوَْز َٕ اِْلِٔسََل ا کَا َُّ ًَ

َّّٓة  َعطُ َؾکَاَِْت ُس ََ َٓا  َِ َوكُِؿ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  َؾَلاَف َرُسو

ت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےک اسےنم ہی دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، رعفة رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضح

آتی رکہمی التفت رفامیئ آرخ کت ینعی افص افر رمفہ دخافدن دقفس یک اشناینں ںیہ اس فہج ےس وج صخش اخہن ہبعک اک 

جح ای رمعہ رکے اس رپ اؿ دفونں ےک درنایؿ وطاػ رک ےن یک فہج ےس یسک مسق اک وکیئ انگہ ںیہن ےہ افر رعض ایک 

ں ےک درنایؿ رھپان الزؾ ںیہن انھجمس۔ اس ےیل ہک اس ہگج اس وک الزؾ ںیہن ایک ایگ۔ رضحت اعہشئ دصہقی اؿ دفون



 

 

ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ رفامای ہک م ےن سک دقر طلغ ابت یک ےہ ولگ دفر اجتیلہ ںیم اؿ ےک درنایؿ وطاػ ںیہن 

آتی رکہمی یھب انزؽ وہیئ اس ےک دعب رضحت رکےت ےھت نکیل االسؾ سج فتق آای افر رقآؿ رکمی انزؽ وہا وت ہی 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب اؿ ےک درنایؿ وطاػ ایک افر مہ ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یک اسھت ایس رطہقی ےس ایک ہچنیم  ہی ونسمؿ وہایگ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، رعفة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص افر رمفہ ےک ابرے ںیم

     880    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضی اہلل عٓہاعُرو بٔ عثُإ، وہ اپٓے وايس سے، طعیب، زہری، ْعو ة، عائظہ ػسيكہ ر :  راوی

ٍَ َسأَِيُت َعائَٔظ  َوَة َقا ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ِٔ ُطَعِیٕب َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ٍٔ أَِخبََرنٔی َع ِٔ َقِو َة َع

 َٓ ا َعلَی أََحٕس ُج ََ ا َؾَواہللٔ  َُ ٔ َف بٔض وَّ ِٕ یَلَّ ًَِیطٔ أَ َٓاَح َع ٌَّ َؾََل ُج رَِوةٔ َقاَيِت اہللٔ َعزَّ َوَج َُ ِٕ ََّل یَُلوَف بٔايَؼَؿا َواِي اْح أَ

 ًَ َٓاَح َع ِيَتَضا کَاَِْت َؾََل ُج ا أَوَّ َُ ٔ اِْلَیَة َيِو کَاَِْت َن َّٕ صَِٔذظ ٔ َٔ أُِخًٔی إ ًَِت یَا ابِ ا ُق َُ وََّف َعائَٔظُة بٔئَِش ِٕ ََّل یَلَّ ِیطٔ أَ

 ٌَ ََّٓضا َْزََيِت فٔی اِْلَِنَؼارٔ َقِب ا َوَلٔه َُ ٔ َٕ عَِٔٓس  بٔض اغَٔیةٔ ائًَّی کَاُْوا َيِعبُُسو َٓاَة ايلَّ َُ ٔ َٕ ي و ًُّ ٔ ُُوا کَاُْوا یُض ٔ ِٕ ُيِشً أَ

ٍَ اہللٔ َػ  ا َسأَيُوا َرُسو َُّ ًَ ٔ َؾ رَِوة َُ َؿا َواِي ِٕ یَُلوَف بٔايؼَّ ُد أَ ٌَّ َيَضا َیَتََّحَّ ِٔ أََص ََ  َٕ ٌٔ َوکَا ًَّ َُُظ ًَِیطٔ اِي َّی اہللُ َع ل

 ِٔ َِ َع ًَّ َُ  َوَس ِٔ َحخَّ اِيبَِیَت أَِو اِعَت َُ ٔ اہللٔ َؾ ِٔ َطَعائٔر َٔ رَِوَة  َُ َؿا َواِي َّٕ ايؼَّ ٔ ٌَّ إ ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج َ ََ أَِْز ٔ َٓاَح َذي َر َؾََل ُج

َواَف بَ  َِ ايلَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّٔ َرُسو َِّ َقِس َس ُ ا ث َُ ٔ وََّف بٔض ِٕ یَلَّ ًَِیطٔ أَ ِٕ َع ًَِیَص ْٔلََحٕس أَ ا َؾ َُ ُض َٓ ِي

ا َُ ٔ َواَف بٔض  َیتِرَُک ايلَّ

رمعف نب امثعؿ، فہ اےنپ فادل ےس، بیعش، زرہی، رعف ة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 



 

 

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس اس آتی رکہمی یک ریسفت درایتف یک افر رعض ایک دخافدن دقفس یک مسق 

اس ےس وت یہی ابت اظرہ وہیت ےہ ہک وج صخش اؿ اک وطاػ ہن رکے وت اس رپ یسک مسق اک وکیئ انگہ ںیہن ےہ فہ رفامےن 

ںیگل ہک م ےن سک دقر طلغ ابت یک ےہ۔ اے ریمی نہب ےک اصزبحادے! ارگ اس ےس یہی رماد وہیت وج ہک م 

ںیہن ےہ ہکلب ہی آتی ااصنر ےک قلعتم انزؽ  ےن یھجمس ےہ وت ہی اس رطہقی ےس انزؽ وہیت نکیل اس رطہقی ےس

وہیئ یھت۔ اس ےیل ہک فہ ولگ املسمؿ وہےن ےس لبق انمت تب ےک فاےطس ارحاؾ ابدناھ رکےت ےھت سج یک فہ 

اقمؾ لثم رپ ابعدت ایک رکےت ےھت افر وج انمة ےک فاےطس ارحاؾ ابدناھ فہ افص افر رمفہ ےک درنایؿ یعس رکان ربا اتھجمس 

 سج فتق اوہنں ےن اس ےک قلعتم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت اھت۔ ہچنیم 

دخافدن دقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب افص افر رمفہ 

 درتس ںیہن ےہ۔اک وطاػ ونسمؿ رقار دای ےہ اس فہج ےس یسک آدیم ےک فاےطس اس وک وھچ ڑان 

 رمعف نب امثعؿ، فہ اےنپ فادل ےس، بیعش، زرہی، رعف ة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص افر رمفہ ےک ابرے ںیم

     881    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، َايَ، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ا ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَِّح َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ٕس أَِخبََرَْا  َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ َجِعرَفٔ بِ َْ َع ٔ ي

ِشحٔٔس َوصُ  َُ ِٔ اِي َٔ َد  َِ حٔیَن رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ٕ َقا ِٔ َجابٔر ِٔ أَبٔیطٔ َع َو یُرٔیُس َع

ا بََسأَ اہللُ بٔطٔ  َُ ٔ ٍُ َِْبَسأُ ب َؿا َوصَُو َيُكو  ايؼَّ



 

 

اقمس، امکل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دمحم نب ہملس، دبعارلنمح نب 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسم ےس لکن رک افص یک اجبن اجےت وہےئ ہی ےتہک وہےئ انس ہک مہ 

 یھب ایس ہگج ےس رشفع رکےت ںیہ ہک سج ہگج ےس دخافدن دقفس ےن یک ےہ۔

 دمحم نب ہملس، دبعارلنمح نب اقمس، امکل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص افر رمفہ ےک ابرے ںیم

     882    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ َجِعرَفٔ بِ ُٔ َسٔعیٕس َع ٍَ أََِْبأََْا َیِحٌَی بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٍَ أ بٔی َقا

 َّٕ ٔ َ إ أ َِّ ََقَ ُ َ اہللُ بٔطٔ ث ا بََسأ َُ ٔ ُ ب ٍَ َِْبَسأ َؿا َوَقا ٔلَی ايؼَّ ٍُ اہللٔ إ َد َرُسو ٍَ رَخَ َٓا َجابْٔر َقا َ ث ِٔ َحسَّ َٔ رَِوَة  َُ َؿا َواِي ايؼَّ

ٔ اہللٔ   َطَعائٔر

 ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل

اہلل ہیلع فآہل فملس افص اہپ ڑ یک اجبن فیرفی ےل ےئگ وت رفامای مہ ولگ یھب ایس ہگج ےس رشفع رکےت ںیہ سج ہگج 

 ےس دخافدن دقفس ےن ادتباء رفامیئ ےہ اس ےک دعب ہی آتی التفت رفامیئ۔

 فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 افص اہپ ڑ رپ سک ہگج ڑھکا وہان اچےیہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص اہپ ڑ رپ سک ہگج ڑھکا وہان اچےیہ؟

     883    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ث ىٔی أَبٔی َحسَّ

 ٔ َّی إَٔذا ََْوَر إ َؿا َحً َِ َرقَٔی َعلَی ايؼَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٓا َجابْٔر أَ َ ث ٍَ َحسَّ َّرَ َقا  لَی اِيبَِیٔت َنب

روسؽ  وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افص اہپ ڑ رپ ڑچےھ اہیں کت ہک سج فتق اخہن ہبعک د الھیئ دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن )رہھٹ رک( ریبکت ڑپیھ۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افص رپ ریبکت انہک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص رپ ریبکت انہک

     884    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، جعرف :  راوی



 

 

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ ابِ  ًَِّؿُى َيُط َع ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ اِيَكأس

 ِٔ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ َجِعرَفٔ بِ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َٕ  َقا َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٕ أَ َجابٔر

َُ َو  ًِ ُُ ََ َيُط َيُط اِي ی ٍُ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ ِّرُ ثَََلثّا َوَيُكو َؿا یَُهب ـَ َعلَی ايؼَّ ٌِّ إَٔذا َوَق ُ ُس َوصَُو َعلَی ک ُِ َيُط اِيَح

َُٓع ذَ  ََ َطِیٕئ َقٔسیْر َيِؼ ٔ ٌَ َذي ِث َٔ رَِوةٔ  َُ َُٓع َعلَی اِي رَّإت َویَِسعُو َوَيِؼ ََ ََ ثَََلَث  ٔ  ي

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

نیت رمہبت ڑپےنھ ےک دعب اس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق افص اہپ ڑ رپ ڑھکے وہےت وت 
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۔ رھپ داع امےتگن افر رمفہ رپ رطہقی ےس رفامےتل

ٌ
دَقِي  

 ایس رطہقی ےس رکےت۔

 کل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ام :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افص رپ ال اہل اال اہلل انہک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص رپ ال اہل اال اہلل انہک

     885    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، جعرف بٔ َحُس، جابر :  راوی

 ُٔ ٍَ أَِخبََرنٔی َجِعرَفُ بِ ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أَِخبََرنٔی ابِ ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َقا ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ َُّط َسَُٔع أَِخبََرَْا ع ٕس أَْ َُّ َح َُ  

َّی اہللُ أَبَاُظ یُ  َّٓٔيیُّ َػل ـَ اي َِّ َوَق ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ َححَّةٔ اي َّطُ َسَُٔع َجابّٔرا َع ُث أَْ َِ َحسِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع



 

 

 ََ ٔ ٌَّ َویَِسعُو بَیَِن َذي ٌُ اہلَل َعزَّ َوَج ًِّ َؿا یَُض  َعلَی ايؼَّ

 دمحم، اجرب، رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، رفعج نب

ُ اراشد رفامای افر داع امیگن۔
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
 اولداع ےک ومعق رپ افص افر رمفہ رپ ڑھکے وہ رک ل

 

ة
ج 
د
 ےن 

 رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، رفعج نب دمحم، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افص رپ ذرک رکان افر داع امانگن

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص رپ ذرک رکان افر داع امانگن

     886    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یب، يیث، ابٔ ايہاز، جعرف بٔ َحُس، ابیہ، جابر رضی اہلل عٓہَحُس بٔ عبساہلل بٔ ايحهِ، طع :  راوی

ِٔ جَ  ٔ َع ٔٔ اِيَضاز ِٔ ابِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ِٔ ُطَعِیٕب َقا ِٔ َع ٔٔ اِيَحَه ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِعرَفٔ بِ

ٍُ اہللٔ  ٍَ كَاَف َرُسو ٕ َقا ِٔ َجابٔر ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع َُّ َح َِٓضا ثَََلثّا َُ َٔ  ٌَ ََ َِ بٔاِيبَِیٔت َسِبّعا َر ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

 ًّ َؼل َُ  َِ َكأّ إٔبَِراصٔی ََ  ِٔ َٔ أَ َواتَّدُِٔذوا  َّی َرِنَعَتیِٔن َوََقَ َكأّ َؾَؼل َُ َِٓس اِي ٔ َّ ع َِّ َقا ُ َشی أَِرَبّعا ث ََ ی َوَرَؾَع َػِوَتطُ َو

َِّ اِنَِصَ  ُ َّٓاَض ث َّی ُيِشُُٔع اي ًَِیَضا َحً قَٔی َع َؿا ََفَ ا بََسأَ اہللُ بٔطٔ َؾَبَسأَ بٔايؼَّ َُ ٔ ُ ب ٍَ َِْبَسأ َِّ َذَصَب َؾَكا ُ َِ ث ًَ َف َؾاِسَت

َُ َوَيُط اِيحَ  ًِ ُُ ََ َيُط َيُط اِي ی رَّإت ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ ََ ٍَ ثَََلَث  ُس یُِحٌٔیبََسا َيُط اِيبَِیُت َوَقا َویُُٔیُت  ُِ

َّی َت  أطّیا َحً ََ  ٍَ َ َِّ َْز ُ َر َيُط ث ا ُقسِّ َُ ٔ َِّ َزَعا ب ُ ََّر اہلَل َوَحَُٔسُظ ث ٌِّ َطِیٕئ َقٔسیْر َوَنب ُ اُظ فٔی َوصَُو َعلَی ک ََ بَِت َقَس َؼوَّ

رَِوَة َؾَؼٔعَس  َُ َّی أَتَی اِي َشی َحً ََ  َِّ ُ اُظ ث ََ َّی َػٔعَسِت َقَس ٌٔ َؾَشَعی َحً ٔشی َُ ٔٔ اِي ٍَ  بَِل َِّ بََسا َيطُ اِيبَِیُت َؾَكا ُ ؾٔیَضا ث

ٍَ ذَ  ٌِّ َطِیٕئ َقٔسیْر َقا ُ ُس َوصَُو َعلَی ک ُِ َُ َوَيطُ اِيَح ًِ ُُ ََ َيُط َيُط اِي ی َِّ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ ُ رَّإت ث ََ ََ ثَََلَث  ٔ ي



 

 

ًَِیضَ  َِّ َزَعا َع ُ َ اہلَل َوَسبََّحطُ َوَحَُٔسُظ ث َْ َوأف َذ ِٔ ايلَّ َٔ ؽَ  َّی ََفَ ٌَ َصَِذا َحً ا َطاَئ اہللُ َؾَع َُ ٔ  ا ب

دمحم نب دبعاہلل نب امکحل، بیعش، ثیل، انب ااہلد، رفعج نب دمحم، اہیب، اجرب ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب 

 دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 دمحم، اہیب، اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب امکحل، بیعش، ثیل، انب ااہلد، رفعج نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افص افر رمفہ یک یعس افٹن رپ وسار وہ رک رکان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص افر رمفہ یک یعس افٹن رپ وسار وہ رک رکان

     887    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرإ بٔ یزیس، طعیب، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابربٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو ايزُّبَ  ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َقا ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ َّ أَِخبََرنٔی ع ٔ أَْ َٔ یِر ُط َسَُٔع َجابَٔر بِ

ًَتٔطٔ بٔاِيبَِیٔت  ٔ َِ فٔی َححَّةٔ اِيَوَزأع َعلَی َراح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍُ كَاَف اي َؿا َعِبٔس اہللٔ َيُكو  َوبَیَِن ايؼَّ

َّٓاَض َغُظوظُ  َّٕ اي ٔ َف َوئَیِشأَيُوُظ إ َّٓاُض َوئُیَِشٔ رَِوةٔ ئیََراُظ اي َُ  َواِي

اؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، اوبزریب، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رمع

 اولداع ںیم وطاػ اخہن ہبعک افر افص افر رمفہ یک یعس افٹن رپ وسار وہ رک یک اتہک ولگ دھکی ںیکس 

 

ة
ج 
د
فآہل فملس ےن 

رک ںیکس زین اس فاےطس ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک رگناین 

 اچرفں اجبن عمج وہ ےئگ ےھت۔



 

 

 رمعاؿ نب سیدی، بیعش، انب رججی، اوبزریب، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر رمفہ ےک درنایؿ انلچافص اف

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص افر رمفہ ےک درنایؿ انلچ

     888    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، بَش بٔ رسی، سؿیإ، علاء بٔ سائب، نثیر بٔ جُہإ :  راوی

 ٍَ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ِٔ  أَِخبََرَْا  ائٔٔب َع ٔٔ ايشَّ ِٔ َعَلأئ بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ یِّ َقا ٔ ُٔ ايْسَّ َٓا بَِٔشُ بِ َ ث َحسَّ

ٔشی َؾَكِس َرأَیُِت  َِ ِٕ أَ ٔ ٍَ إ ٔ َؾَكا رَِوة َُ َؿا َواِي ٔشی بَیَِن ايؼَّ ُِ َر یَ َُ َٔ عُ ٍَ َرأَیُِت ابِ َٕ َقا َضا ُِ ٔٔ ُج ٔ بِ ٍَ اہللٔ  َنثٔیر َرُسو

َّی اہللُ عَ  َِ َيِشَعیَػل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِٕ أَِسَعی َؾَكِس َرأَیُِت َرُسو ٔ ٔشی َوإ ُِ َِ َی ًَّ  ًَِیطٔ َوَس

ہ ا ؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع 
 م
د

ومحمد نب الیغؿ، رشب نب رسی، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، ریثک نب 

ےئ داھکی اوہنں ےن رفامای ہک ارگ ںیم ںولں وت رضحت روسؽ رکمی ریض اہلل ہنع وک افص افر رمفہ ےک درنایؿ ےتلچ وہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب الچ رکےت ےھت افر ارگ دف ڑفں وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب دف ڑا 

 رکےت ےھت۔

ہ ا ؿ :  رافی
 م
د

 ومحمد نب الیغؿ، رشب نب رسی، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، ریثک نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 افص افر رمفہ ےک درنایؿ انلچ

     889    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس بٔ جبیر، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہَحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، ايثوری، عبسالْکیِ، سع :  راوی

 ِٔ ی ِٔ َعِبٔس اِلَْکٔ ِورٔیُّ َع ٍَ أََِْبأََْا ايثَّ أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  اِيَحزَرٔیِّ َع

َّطُ  َ َِْحَوُظ إَّٔلَّ أَْ َْ َر َذ َُ َٔ عُ ٍَ َرأَیُِت ابِ ٕ َقا ٔٔ ُجَبیِر ٍَ َوأََْا َطِیْذ َنبٔیرْ  َسٔعیٔس بِ  َقا

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، اوثلری، دبعارکلمی، دیعس نب ریبج، انب رمع ریض اہلل ہنع ہی دحثی یھب اسہقب دحثی ےک 

 اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ںیم فیعض ارمعل وہایگ وہں۔

 ریبج، انب رمع ریض اہلل ہنع دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، اوثلری، دبعارکلمی، دیعس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افص افر رمفہ ےک درنایؿ رلم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص افر رمفہ ےک درنایؿ رلم

     890    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ػسقةبٔ يشار، زہری :  راوی

 ٍَ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ُٔ َيَشإر َع َٓا َػَسَقُة بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ  َسأَيُوا أَِخبََرَْا 

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٌِ َرأَیَِت َرُسو َر َص َُ َٔ عُ ِٔ ابِ َٔ اَعٕة  َُ َٕ فٔی َج ٍَ کَا رَِوةٔ َؾَكا َُ َؿا َواِي ٌَ بَیَِن ايؼَّ ََ َِ َر ًَّ طٔ َوَس



 

 

ًٔطٔ  ََ ًُوا إَّٔلَّ بَٔر ََ ِِ َر ًُوا َؾََل أَُراصُ ََ َّٓأض ََفَ  اي

نب اسیر، زرہی رفامےت ںیہ ہک ولوگں ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک 

 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، دصقة

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک افص افر رمفہ ےک درنایؿ رلم رکےت وہےئ آپ یلص ا

ہچنیم  ولوگں ےن رلم ایک افر ریمی  داھکی ےہ؟ رفامےن ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درنایؿ ےھت

  اس رطہقی ےس ایک وہاگ۔راےئ ےہ ہک ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دھکی رک یہ

نب اسیر، زرہی :  رافی

 

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، دصقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افص افر رمفہ یک یعس رکان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افص افر رمفہ یک یعس رکان

     891    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 ابو عُار حشین بٔ ُحیث، سؿیإ، عُرو، علاء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعبَّإض  ِٔ ابِ ِٔ َعَلإئ َع رٕو َع ُِ ِٔ َع ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا یِٕث َقا ُٔ ُُحَ إر اِيُحَشیُِن بِ َُّ ٔ أَِخبََرَْا أَبُو َع ٍَ إ ا  َقا َُ َّ ْ

َتطُ  نٔیَن ُقوَّ َُُِشٔ رَِوةٔ ئیُرَٔی اِي َُ َؿا َواِي َِ بَیَِن ايؼَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل  َسَعی اي

اوب امعر نیسح نب رحثی، ایفسؿ، رمعف، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 رنایؿ دف ڑے اتہک افکر افر رشمنیک وک د الھ ںیکس ہک مہ وقت فاےل ںیہ۔ہیلع فآہل فملس افص افر رمفہ ےک د

 اوب امعر نیسح نب رحثی، ایفسؿ، رمعف، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فادی ےک درنایؿ دف ڑان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فادی ےک درنایؿ دف ڑان

     892    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، بسیٌ، َػیرة بٔ حهیِ، ػؿیة بٓت طيبة :  راوی

 ِٕ ٔٔ َحٔهی ٔ بِ ُُػٔیَرة ِٔ اِي ٌٕ َع ِٔ بَُسیِ اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َرأَةٕ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َِ ِٔ ا ِٓٔت َطِيَبَة َع ٔ َة ب ِٔ َػٔؿیَّ َع

ٍُ ََّل ُيِكَلُع اِيوَ  ٌٔ َوَيُكو ٔشی َُ ٔٔ اِي َِ َيِشَعی فٔی بَِل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل اَقاَيِت َرأَیُِت َرُسو  ازٔی إَّٔلَّ َطسًّ

رفامیت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ ہبیش اکی اخوتؿ ےس لقن  ہبیتق، امحد، دبلی، ریغمة نب میکح، ہیفص تنب

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فادی ےک درنایؿ )یلچن ہگج( دف ڑےت وہےئ داھکی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای اہیں ےس دف ڑ رک یہ زگران اچےیہ۔

  :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 تنب ش

 

فی ة
 ہبیتق، امحد، دبلی، ریغمة نب میکح، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعدت ےک وماقف ےنلچ یک ہگج

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اعدت ےک وماقف ےنلچ یک ہگج

     893    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

اسِ، َايَ، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر َحُس بٔ سًُہ وحارث بٔ َشهین، ابٔ ق :  راوی

 بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ

 ٔ ِٔ أَب ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ َجِعرَفٔ بِ َْ َع ٔ اي َّی اہللُ ََ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ا أَ َُ ُِٓض ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ َع ٔ بِ ِٔ َجابٔر یطٔ َع

َّی ٔٔ اِيَوازٔی َسَعی َحً اُظ فٔی بَِل ََ َّی إَٔذا اِنَؼبَِّت َقَس َشی َحً ََ َؿا  ِٔ ايؼَّ َٔ  ٍَ َ َٕ إَٔذا َْز َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٓطُ  َع َٔ َد   یََِخُ

رث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع دمحم نب ہملس فاح

رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افص اہپ ڑ ےس ےچین یک رطػ فیرفی الےت وت اعدت ےک 

فادی ےک درنایؿ ےتچنہپ وت دف ڑےن وماقف ےتلچ ےھت نکیل سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابمرک 

 ےتگل۔ اہیں کت ہک اس ےس لکن اجےت۔

دمحم نب ہملس فاحرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رلم سک ہگج رکان اچےیہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رلم سک ہگج رکان اچےیہ؟

     894    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، سؿیإ، جعرف، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َّ َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٍٔ اہللٔ أَِخبََرَْا  ا َرُسو ََ ا َتَؼوَّبَِت َقَس َُّ ٍَ َي ٕ َقا ِٔ َجابٔر ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجِعرَفٕ َع َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ی َع



 

 

ِٓطُ  َٔ َد  َّی رَخَ ٌَ َحً ََ ٔٔ اِيَوازٔی َر َِ فٔی بَِل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، ایفسؿ، رفعج، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفام

فآہل فملس سج فتق وکہ افص ےس ارتےت وت اعدت ےک وماقف ےتلچ نکیل سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 دقؾ فادی ےک درنایؿ چنہپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رلم رفامای اہیں کت ہک اس ےس ابرہ لکن ےئگ۔

 ینثم، ایفسؿ، رفعج، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رلم سک ہگج رکان اچےیہ؟

     895    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ثَىٔی أَبٔی أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َحسَّ

 ٔ َٓا َجاب َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو اُظ فٔی  ْر أَ ََ َّی إَٔذا اِنَؼبَِّت َقَس َؿا َحً ِٔ ايؼَّ ٍَ َيِعىٔی َع َ َْز

َشی ََ َّی إَٔذا َػٔعَس  ٌَ َحً ََ  اِيَوازٔی َر

 ںیہ ہک رضحت روسؽ وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق افص ےس ےچین یک رطػ ارتےت وت اعدت ےک وماقف ےتلچ۔ نکیل سج فتق 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابمرک فادی ےک درنایؿ چنہپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رلم 

  دفرسی رمہبت اعدت ےک وماقف ےنلچ ےگل۔رفامای۔ رھپ سج فتق افص رپ ڑچےنھ گل ےئگ وت

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمفہ اہپ ڑ رپ ڑھکے وہےن یک ہگج

 وتں ےس قلعتم ااحدثیاقیم :   ابب

 رمفہ اہپ ڑ رپ ڑھکے وہےن یک ہگج

     896    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ حهِ، طعیب، يیث، ابٔ ہاز، جعرفبٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر بٔ  :  راوی

 عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ُٔ َعبِ  ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ َجِعرَفٔ بِ ٔٔ اِيَضازٔ َع ِٔ ابِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ِٔ ُطَعِیٕب َقا ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ٔس اہللٔ بِ

رَِوَة ؾَ  َُ َِ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٔٔ َعِبٔس اہللٔ أَتَی َرُسو ٔ بِ ِٔ َجابٔر ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع َُّ َح َُ ُ َِّ بََسا َؼٔعَس ؾٔیَضا ث

 ٌِّ ُ ُس َوصَُو َعلَی ک ُِ َُ َوَيطُ اِيَح ًِ ُُ ََ َيطُ َيطُ اِي ی ٍَ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ ََ  َيُط اِيبَِیُت َؾَكا ٔ ٍَ َذي َطِیٕئ َقٔسیْر َقا

ا َطاَئ اہللُ  َُ ٔ َِّ َزَعا ب ُ َ اہللَ َوَسبََّحطُ َوَحَُٔسُظ ث َْ َِّ َذ ُ رَّإت ث ََ َوأف  ثَََلَث  ِٔ ايلَّ َٔ ؽَ  َّی ََفَ ٌَ صََِذا َحً  َؾَع

دمحم نب دبعاہلل نب مکح، بیعش، ثیل، انب اہد، رفعجنب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت 

ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکہ افص یک اجبن فیرفی الےئ وت اس رپ ڑچےنھ ےگل رھپ سج 

اخہن ہبعک رظن آےن اگل وت نیت رمہبت اس رطہقی ےس اہک ال اہل اال اہلل ےس ےل رک دقری کت۔ رھپذرک دخافدنی اک  فتق

ذترکہ ایک اس یک حیبست افر دمح ایبؿ رفامیئ افر اس ےک دعب سج رطہقی ےس دخافدن دقفس وک وظنمر وہا داع رفامیئ افر 

 رفاتغ کت ایس رطہقی ےس ایک۔

اہلل نب مکح، بیعش، ثیل، انب اہد، رفعجنب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل دمحم نب دبع :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رمفہ اہپ ڑ رپ سک ہگج ڑھکا وہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک ہگج ڑھکا وہ؟ رمفہ اہپ ڑ رپ

     897    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُّ َح َُ  ُٔ ٍَ أََِْبأََْا َجِعرَفُ بِ ٌُ َقا ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ٍَ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َّٕ َرُسو ٕ أَ ِٔ َجابٔر ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕس َع

َِّ َوحََّس  ُ َّی بََسا َيطُ اِيبَِیُت ث ًَِیَضا َحً قَٔی َع َؿا ََفَ ٔلَی ايؼَّ َِ َذَصَب إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّرَ اہللٔ َػل ٌَّ َوَنب اہلَل َعزَّ َوَج

 ََ ی ٍَ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ َِّ َوَقا ُ ٌِّ َطِیٕئ َقٔسیْر ث ُ ُس یُِحٌٔی َویُُٔیُت َوصَُو َعلَی ک ُِ َُ َوَيطُ اِيَح ًِ ُُ َيطُ َيطُ اِي

ًَِیضَ  ٌَ َع رَِوَة َؾَؿَع َُ َّی أَتَی اِي َشی َحً ََ اُظ  ََ َّی إَٔذا َػٔعَسِت َقَس اُظ َسَعی َحً ََ َّی إَٔذا اِنَؼبَِّت َقَس َشی َحً ا ََ َُ ا َن

 َّ َؿا َحً ٌَ َعلَی ايؼَّ  ی َقَضی كََواَؾطُ َؾَع

یلع نب رجح، اامسلیع، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس افص اہپ ڑ یک اجبن فیرفی ےل ےئگ وت اس رپ ڑچھ ےئگ۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک ریبکت ڑپیھ افر اس ےک اکی افر فدحہ ال اخہن ہبعک رظن آےن اگل وت آپ یلص

ُ ےس ےل رک دقری کت۔ رھپ اعدت ےک وماقف ےتلچ 
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
رشکی وہےن اک ارقار ایک رھپ اس رطہقی ےس ڑپاھ ل

رک فاہں چنہپ ےئگ وت آپ وہےئ فادی ےک درنایؿ چنہپ ےئگ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ڑےن گل ےئگ۔ اہیں کت ہک دقؾ ابمرک افرپ ڑچےنھ ےگل۔ اہیں ےس آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس اعدت ےک اطمقب ےتلچ وہےئ رمفہ اہپ ڑ کت فیرفی الےئ افر اہیں رپ یھب ایس رطہقی ےس ایک ہک سج 

  رفاتغ وہ یئگ۔رطہقی ےس افص اہپ ڑ رپ ایک اھت اہیں کت



 

 

 یلع نب رجح، اامسلیع، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقاؿ افر عتمت رکےن فاال صخش ینتک رمہبت یعس رکے؟

 ااحدثیاقیموتں ےس قلعتم  :   ابب

 رقاؿ افر عتمت رکےن فاال صخش ینتک رمہبت یعس رکے؟

     898    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َُّط َسَُٔع َجابّٔرا  أَِخبََرَْا َع ٔ أَْ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو ايزُّبَیِر ُٔ ُجَریِٕخ َقا ابِ

رَِوةٔ إَّٔلَّ كََواّؾا  َُ َؿا َواِي َِ َوأَِػَحابُطُ بَیَِن ايؼَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ـِ اي ِِ یَُل ٍُ َي  َواحّٔساَيُكو

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض

 افر احصہب رکاؾ ےن افص افر رمفہ اہپ ڑ ےک درنایؿ رصػ اکی رمہبت یعس رفامیئ )ینعی است رکچ اگلےئ(۔

 رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ رکےن فاال صخش سک ہگج ابؽ وھچےٹ رکاےئ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمعہ رکےن فاال صخش سک ہگج ابؽ وھچےٹ رکاےئ؟



 

 

     899    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، حشٔ بٔ َشًِ، كاؤض، ابٔ عباض، َعاویہ رضی َحُس بٔ َثىی، ی :  راوی

 اہلل عٓہ

 ِٕ ٔ ِشً َُ  ُٔ ُٔ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی اِيَحَش ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ ابِ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ َّی َع َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ أَِخبََرَْا   أَ

َٔ َعبَّإض أَِخبََرظُ  َّٕ ابِ َِ بُِٔٔظَكٕؽ فٔی  كَاُوّسا أَِخبََرُظ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َ َع َُّط َقِصَّ َعاؤیََة أَْ َُ  ِٔ َع

 ٔ رَِوة َُ َرةٕ َعلَی اِي ُِ  عُ

دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، انب رججی، نسح نب ملسم، اطؤس، انب ابعس، اعمفہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ)ابمرک( رمفہ )انیم ہگج( ریت ےک اکیپؿ ےس مک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص 

 (ےیک )ینعی ریت ےک آےگ ےک ہصح ےس

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، انب رججی، نسح نب ملسم، اطؤس، انب ابعس، اعمفہی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ابؽ وھچےٹ رکاےئ؟ رمعہ رکےن فاال صخش سک ہگج

     900    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ویہ َحُس بٔ یحٌی بٔ عبساہلل، عبسايرزام، َعُر، ابٔ كاؤض، وہ اپٓے وايس سے، ابٔ عباض، َعا :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ ابِ  ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ كَاُوٕض َع

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ُت َع ِ ٍَ َقِصَّ َعاؤیََة َقا َُ  ِٔ ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ٔ أَبٔیطٔ َع رَِوة َُ َِ َعلَی اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع



 

 

ابٓٔیٕ   بُِٔٔظَكٔؽ أَِْعَ

دمحم نب ییحی نب دبع اہلل، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس، اعمفہی ریض اہلل ہنع رفامےت 

 صخش ےک ریت ںیہ ہک ںیم ےن رمفہ اہپ ڑ رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ ابمرک اکی داہییت

 (یک اکیپؿ ےس مک ےیک )ینعی ریت ےک اےلگ ہصح ےس

 دمحم نب ییحی نب دبعاہلل، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس، اعمفہی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؽ سک رطح رتکے اجںیئ؟اب

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ابؽ سک رطح رتکے اجںیئ؟

     901    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، حشٔ بٔ َوسی، حُاز بٔ سًُہ، قیص بٔ سعس، علاء، َعاویہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٓ ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ َقِیٔص بِ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ ُٔ بِ َٓا اِيَحَش َ ث ٍَ َحسَّ ُؼوٕر َقا

 ٔ َِ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔ َرُسو أف َطِعر ِٔ أََِطَ َٔ ٍَ أََخِِذُت  َعاؤیََة َقا َُ  ِٔ ِٔ َعَلإئ َع ُِٔظَكٕؽ َسِعٕس َع

عٔی َبِعَس  ََ  َٕ َٕ َصَِذا َعلَی  کَا و ِْٓٔکُ َّٓاُض یُ ٍَ َقِیْص َواي رَِوةٔ فٔی أَیَّأّ اِيَعَِشٔ َقا َُ َؿا َواِي ا كَاَف بٔاِيبَِیٔت َوبٔايؼَّ ََ

َعاؤیَةَ  َُ 

دمحم نب وصنمر، نسح نب ومیس، امحد نب ہملس، سیق نب دعس، اطعء، اعمفہی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 ہیلع فآہل فملس ےک ابولں وک انکرہ ےس ڑکپا افر ںیم ےن اؿ وک ریت یک اکیپؿ ےس اکٹ ڈاال رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

وج ہک اس فتق ریمے اپس اھت بج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبعک افر افص افر رمفہ اک وطاػ ایک اھت )ینعی 



 

 

اعمفہی ریض اہلل ہنع یک اس دحثی  امہ ذی اہجحل ےک دس دونں ںیم( نکیل رضحت سیق رفامےت ںیہ ہک ولگ رضحت

 ےس ااکنر رکےت ںیہ۔

 دمحم نب وصنمر، نسح نب ومیس، امحد نب ہملس، سیق نب دعس، اطعء، اعمفہی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسھت ےل اجےئ وج صخش جح یک تین رکے افر دہی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش جح یک تین رکے افر دہی اسھت ےل اجےئ

     902    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ راؾع، یحٌی، ابٔ آزّ، سؿیإ، ابٔ عييٓہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، وہ اپٓے وايس سے،  :  راوی

 اہلل عٓہا عائظہ ػسيكہ رضی

ثَىٔی عَ  ٍَ َحسَّ ََٓة َقا ُٔ عَُيِي َٕ َوصَُو ابِ ِٔ ُسِؿَیا َّ َع ُٔ آَز ِٔ َیِحٌَی َوصَُو ابِ ُٔ َراؾٕٔع َع ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  َُ ِبُس ايرَِّح

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َٓا  ِج ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت رَخَ ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ُٔ اِيَكأس َِ ََّل َُْری إَّٔلَّ اِيَحخَّ بِ ًَّ طٔ َوَس

ِِ َعلَی إُِٔحَ  ٔ ًُِیك َعطُ َصِسْی َؾ ََ  َٕ ِٔ کَا ََ  ٍَ ٔ َقا رَِوة َُ َؿا َواِي ِٕ كَاَف بٔاِيبَِیٔت َوبَیَِن ايؼَّ ا أَ َُّ ًَ ِٔ َقاَيِت َؾ ََ َٔطٔ َو ا

 ٌِ ٔ ًَِیِحً َعطُ َصِسْی َؾ ََ  ِٔ ِِ َیهُ  َي

 ہنییع، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع دمحم نب راعف، ییحی، انب آدؾ، ایفسؿ، انب

رفامیت ںیہ ہک مہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ےک ارادہ ےس ےلچ۔ سج فتق تیب اہلل اک وطاػ 

ی الای وہ فہ احتل ارحاؾ ںیم افر افص ف رمفہ یک یعس یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اےنپ اسھت دہ

 رےہ افر وج اےنپ اسھت دہی ںیہن الای فہ اانپ ارحاؾ وھکؽ دے۔



 

 

دمحم نب راعف، ییحی، انب آدؾ، ایفسؿ، انب ہنییع، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی  :  رافی

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رمعہ یک تین رکے افر دہی اسھت ےل اجےئ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش رمعہ یک تین رکے افر دہی اسھت ےل اجےئ

     903    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص، ابٔ طہاب، ْعوة، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہاَحُس بٔ حاتِ، سویس، عبساہلل،  :  راوی

ٔٔ ٔطَضإب  ِٔ ابِ ِٔ یُوَُْص َع ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسَویِْس َقا ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َوَة َع ِٔ ُْعِ  َع

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َٓا  ِج َّٓا  َعائَٔظَة َقاَيِت رَخَ َٔ ٌَّ بٔاِيَحخِّ َو ِٔ أََص ََ َّٓا  َِ فٔی َححَّةٔ اِيَوَزأع َؾُٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ِِ یُ  ٕ َوَي َرة ُِ ٌَّ بُٔع ِٔ أََص ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٕ َوأَصَِسی َؾَكا َرة ُِ ٌَّ بُٔع ِٔ أََص ََ ٌِ ٔ ًَِیِحً ِضٔس َؾ

ٕ ؾَ  َرة ُِ ٌَّ بُٔع ِٔ أََص ََ ٌَّ َو ِٔ أََص َُّ َٔ ُِٓت  ُط َقاَيِت َعائَٔظُة َوُن َِّ َححَّ ٔ ًِيُت ٔة َؾ ٌَّ بَٔححَّ ِٔ أََص ََ ٌَّ َو أَصَِسی َؾََل َیٔح

 ٕ َرة ُِ  بُٔع

 اولداع ےک 

 

ة
ج 
د
دمحم نب احم، وسدی، دبع اہلل، ویسن، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اسھت رفاہن وہےئ۔ وت ضعب ولوگں ےن جح اک ارحاؾ ومہعق رپ مہ ولگ روسؽ رکمی یلص

ابدنھ ایل اھت افر ضعب ےن رمعہ ایک افر اؿ ےک اسھت دہی یھب یھت۔ ہچنیم  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

وت فہ ارحاؾ وھکؽ دے افر سج ےن رفامای سج یسک ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ایل وہ فہ اسھت ںیم دہی ےل رک ںیہن آای 

رمعہ رکےن اک ارحاؾ ابدناھ ےہ افر فہ اسھت ںیم دہی یھب ےل رک آای ےہ وت فہ ارحاؾ ہن وھکےل افر سج یسک ےن جح 

رکےن ےک فاےطس ہیبلت ڑپیھ وت فہ جح لمکم رک ےل اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم یھب اؿ یہ ںیم ےس 



 

 

 ہ رکےن یک تین یک یھت۔یھت ہک وہنجں ےن رمع

 دمحم نب احم، وسدی، دبعاہلل، ویسن، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ی اسھت ےل اجےئوج صخش رمعہ یک تین رکے افر دہ

     904    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ابوہظاّ، وہیب بٔ خايس، َٓؼور بٔ عبسايرحُٔ، اَہ، اسُاء  :  راوی

 بٓت ابی بْک رضی اہلل عٓہا

 ٍَ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  ُٔ َخائٕس َع َٓا ُوَصِیُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا َٓا أَبُو صَٔظاّ َ ث َحسَّ

 َّ ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َٓا  َِ ِٓٔت أَبٔی بَِْکٕ َقاَيِت َقٔس ٔ اَئ ب َُ ِٔ أَِس طٔ َع َِّ ُ ِٔ أ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ُِٓؼورٔ بِ ی اہللُ ََ

ا َُّ ًَ ًِّیَن بٔاِيَحخِّ َؾ ٔ ض َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ  َع ِِ َیهُ ِٔ َي ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو هََّة َقا ََ  ِٔ َٔ َزَِْوَْا 

ٔ َصِسْی ؾَ  َع ايزُّبَیِر ََ  َٕ َٔطٔ َقاَيِت َوکَا ا ِِ َعلَی إُِٔحَ ٔ ًِیُك َعطُ َصِسْی َؾ ََ  َٕ ِٔ کَا ََ ٌِ َو ٔ ًَِیِحً َعُط َصِسْی َؾ َّ َعلَی ََ أََقا

ِِ یَ  َٔطٔ َوَي ا ٍَ إُِٔحَ ٔ َؾَكا ٔلَی ايزُّبَیِر ًَِشُت إ َِّ َج ُ ِٔ كٔیٔيی ث َٔ ًَبِٔشُت ثَٔیابٔی َوَتَليَِّبُت  ًُِت َؾ ًَ عٔی صَِسْی َؾأَِح ََ  ِٔ هُ

 ََ ِی ًَ ِٕ أَثَٔب َع ًُِت أََتِدَشی أَ ی َعىِّی َؾُك  اِسَتأرِٔخٔ

ء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، فبیہ نب اخدل، وصنمر نب دبعارلنمح، اہم، اامس

رفامیت ںیہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ےک فاےطس ہیبلت ڑپےتھ وہےئ رفاہن 

وہےئ مہ بج ہکم رکمہم ےک اپس چنہپ ےئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ 

 آای وہ وت فہ صخش ارحاؾ وھکؽ دے افر سج ےک اسھت دہی وہ وت فہ صخش ارحاؾ یک یہ اےنپ اسھت دہی ہن ےل رک

احتل ںیم رےہ رضحت اامسء رفامیت ںیہ ہک رضحت زریب ےک اسھت وچہکن دہی یھت اس فہج ےس فہ یھب ارحاؾ یہ ںیم 



 

 

ؽ رک ڑپکے نہپ ےھت افر نکیل ںیم اؿ ںیم ےس یھت نج ےک اپس دہی ںیہن یھت۔ اس فہج ےس ںیم ےن ارحاؾ وھک

ےیل افر وخوبش اگل یل افر رضحت زریب )اےنپ اخفدن( ےک اپس ھٹیب یئگ۔ فہ ےنہک ےگل ھجم ےس دفر روہ ںیم ےن رعض ایک 

 ویکں؟ ایک آپ وک اس اک ادنہشی ےہ ہک ںیم آپ رپ وکد ڑپفں۔ )ینعی مہ رتسب ہن وہ اجؤں(۔

اخدل، وصنمر نب دبعارلنمح، اہم، اامسء تنب ایب رکب ریض دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، فبیہ نب  :  رافی

 اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ویؾ ارتلفہی )آھٹ ذفاہجحل( ےس ےلہپ ہبطخ دانی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےلہپ ہبطخ دانی ویؾ ارتلفہی )آھٹ ذفاہجحل( ےس

     905    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحل بٔ ابراہیِ، علی بٔ َقة َوسٰی بٔ كارم، ابٔ جریخ، عبساہلل بٔ عثُإ بٔ خثیِ، ابوزبیر،  :  راوی

 جابر رضی اہلل عٓہ

 ٔ أُِت َعلَی أَب ٍَ ََقَ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ثَىٔی َعِبُس اہللٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٍَ َحسَّ ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ ابِ ٔٔ كَارٕٔم َع وَسی بِ َُ َة  ی َُقَّ

َِ حٔیَن َرجَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٕ أَ ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ِٕ َع ٔٔ ُخَثِی َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث ٔ بِ رَة ُِ ِٔ عُ َٔ َع 

ِّرَ اِيحٔٔعرَّاَْةٔ َبَعَث أَبَا بَ  َِّ اِسَتَوی ئُیَهب ُ ِبٔح ث َب بٔايؼُّ َٕ بٔاِيَعرِٔد ثَوَّ َّی إٔذَا کَا َعطُ َحً ََ َٓا  ًِ ِْکٕ َعلَی اِيَحخِّ َؾأَِقَب

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل ٍَ صَِٔذظٔ َرغَِوةُ َْاَقٔة َرُسو ٔ َؾَكا هِبٔیر ـَ َعلَی ايتَّ ـَ َهِضرٔظٔ َؾَوَق ًِ ًَِیطٔ َؾَشَُٔع ايرَّغَِوَة َخ َِ  َع ًَّ َوَس

ٍَ ا َٕ َرُسو ِٕ یَهُو ًَّطُ أَ َع ًَ َِ فٔی اِيَحخِّ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ اِيَحِسَعأئ َيَكِس بََسا ئَرُسو ہللٔ َػل

َٔیْر أَ  ٍَ َيطُ أَبُو بَِْکٕ أَ ًَِیَضا َؾَكا َعطُ َؾإَٔذا َعلٔیٌّ َع ََ َِّی  َِ َؾَُٓؼل ًَّ ًَِیطٔ َوَس ًَىٔی َع ٍْ أَِرَس ٌِ َرُسو ٍَ ََّل بَ ٍْ َقا ِّ َرُسو

 ََ َٓا  َِ ـٔ اِيَحخِّ َؾَكٔس ٔ َواق ََ َّٓأض فٔی  ُؤَصا َعلَی اي َِ بٔبََرائََة أََِقَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ا کَا َُّ ًَ هََّة َؾ



 

 

َّ أَبُو بَِْکٕ َرضَٔی اہللُ  َّرِؤیَٔة بَٔیِوّٕ َقا ٌَ ايت َّ  َقِب ؽَ َقا َّی إَٔذا ََفَ ِِ َحً ٔ َٓأسٔهض ََ  ِٔ ِِ َع ثَُض َّٓاَض َؾَحسَّ ُِٓط َؾَدَلَب اي َع

َٕ یَ  َّی إٔذَا کَا َعطُ َحً ََ َٓا  ِج َِّ رَخَ ُ َضا ث َُ َّی َخَت َّٓأض بََرائَْة َحً أَ َعلَی اي ِٓطُ َؾَُقَ َّ أَبُو َعلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ َع َؾَة َقا ُّ َْعَ ِو

 َّٓ َضا بَِْکٕ َؾَدَلَب اي َُ َّی َخَت َّٓأض بََرائَْة َحً أَ َعلَی اي َّ َعلٔیٌّ َؾَُقَ ؽَ َقا َّی إَٔذا ََفَ ِِ َحً ٔ َٓأسٔهض ََ  ِٔ ِِ َع ثَُض اَض َؾَحسَّ

 ِٔ ِِ َوَع ٔ ِٔ إَٔؾاَؿتٔض ِِ َع ثَُض َّٓاَض َؾَحسَّ ا َرَجَع أَبُو بَِْکٕ َخَلَب اي َُّ ًَ َٓا َؾ ـِ ََِّّٓحٔ َؾأََؾ ُّ اي َٕ یَِو َِّ کَا ُ ِٔ ََِّْحٔ  ث ِِ َوَع ٔ ص

َّٓرِفٔ  ُّ اي َٕ یَِو ا کَا َُّ ًَ َضا َؾ َُ َّی َخَت َّٓأض بََرائَْة َحً أَ َعلَی اي َّ َعلٔیٌّ َؾَُقَ ؽَ َقا ا ََفَ َُّ ًَ ِِ َؾ ٔ َٓأسٔهض َّ أَبُو بَِْکٕ ََ ٍُ َقا  اِْلَوَّ

 َٓ ََ  ِِ ُض َُ
ًَّ َٕ َؾَع و َُ ـَ َیرِ َٕ َوَنِی و ِٓرٔفُ ـَ َی ِِ َنِی ثَُض َّٓاَض َؾَحسَّ أَ بََرائَْة َؾَدَلَب اي َّ َعلٔیٌّ َؾَُقَ ؽَ َقا ا ََفَ َُّ ًَ ِِ َؾ أسَهُض

 َ ا أ َُ َّ ِٕ َيِیَص بٔاِيَكؤیِّ فٔی اِيَحٔسیٔث َوإْٔ ُٔ ُخَثِی ٔٔ ابِ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َضا َقا َُ َّی َخَت َّٓأض َحً ِجُت َصَِذا َعلَی اي رِخَ

 ٔ ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ُٔ ُجَریِٕخ َع ٌَ ابِ ِِ ئَئَلَّ یُِحَع ُٕ َي ا ُٔ َسٔعیٕس اِيَكلَّ َِ َوَیِحٌَی بِ ٔٔ إٔبَِراصٔی ِٔ إِٔسَحَل بِ َٓاُظ إَّٔلَّ َع ِ ا َنتَب ََ َو

َِْٓکُ  َُ  ِٕ ُٔ ُخَثِی ٍَ ابِ ٔسیىٔیِّ َقا َُ َٔ اِي َّٕ َعلٔیَّ بِ ٔٔ إَّٔلَّ أَ َُ ِٕ َوََّل َعِبٔس ايرَِّح ٔٔ ُخَثِی َّٕ َیتِرُِک َحٔسیَث ابِ َ  اِيَحٔسیٔث َوَنأ

 َٔ ًَِحٔسیٔث  َعلٔیَّ بِ ٔ ٔسیىٔیِّ ُخًَٔل ي َُ  اِي

ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رقة ومٰیس نب اطرؼ، انب رججی، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع 

رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق رعجاہن فاےل رمعہ ےس فیرفی الےئ وت 

ہنع وک اریم جح انب رک رفاہن رفامای مہ ولگ یھب اؿ ےک اسھت اسھت لچ دےیئ۔ سج فتق مہ  رضحت اوبرکب ریض اہلل

ولگ رعج انیم ہگج رپ ےچنہپ وت رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن )رجف ےس لبق یک( دف ںیتنس ادا رفامںیئ افر امنز 

نس رک فہ ولگ اس ہگج رہھٹ ےئگ افر  یک ریبکت ڑپےنھ ےک فاےطس ڑھکے وہےئ وت ےھچیپ ےس افٹن یک آفاز ینس۔ ہی

رفامای ہک ہی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک( افینٹن دجاعء )انؾ افینٹن اک( یک آفاز ےہ ہی وہ 

 اتک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب جح ےک فاےطس فیرفی الےن اک ارادہ رفام ایل وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس یہ وہں اس فہج ےس وہ  اتک ےہ ہک مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یہ امنز ادا رکںی اس فآہل

دفراؿ رضحت یلع ریض اہلل ہنع فیرفی الےئ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک م اریم نب رک آےئ وہ ای 

وہا وہں رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ اغیپؾ یھب الےئ وہ۔ فہ رفامےن ےگل اغیپؾ ےل رک احرض 

ھجم وک جح ےک اامتجع ںیم وسرہ ربات یک التفت رکےن ےک فاےطس رفاہن رفامای ےہ ہچنیم  سج فتق مہ ولگ ہکم رکمہم 

چنہپ ےئگ وت رتفہی ےک دؿ )ینعی ذی اہجحل( ےس اکی دؿ لبق رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ڑھکے وہ رک ولوگں 



 

 

اطخب ایک افر اؿ وک انمکس جح التبےئ سج فتق فہ افرغ وہ ےئگ وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ڑھکے وہ ےئگ ےس 

افر وسرہ ربات ےک رشفع ےس ےل رک آرخ کت التفت رفامیئ اس ےک دعب مہ ولگ اؿ ےک اسھت آےئ اہیں کت 

وگں وک جح ےک اراکؿ ہک رعافت فاےل دؿ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ڑھکے وہ رک اطخب ایک افر ول

الھکسےئ بج افرغ وہ ےئگ وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن وسرہ ربات یک التفت یک افر اس وک لمکم رفامای رھپ 

رقابین ےک دؿ سج فتق مہ ولگ وطاػ زایرت رک ےک فاسپ آےئ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رھپ ہبطخ 

جح التبےئ ہک سج فتق رفاتغ وہیئ وت رضحت یلع ریض اہلل  ڑپاھ افر ولوگں وک وطاػ زایرت رقابین افر انمکس

ہنع ےن ڑھکے وہ رک وسرہ ربات التفت رفامیئ رھپ سج رفز فاسپ اجےن اک دؿ اھت اس رفز یھب رضحت اوبرکب ریض 

اہلل ہنع ےن اطخب ایک افر فاسپ آےن اک رطہقی افر جح ےک انمکس ایبؿ ےیک سج فتق رفاتغ وہیئ وت رضحت یلع 

  ہنع ےن ڑھکے وہ رک وسرت ربات التفت رفامیئ افر اس وک متخ رفامای۔ریض اہلل

اقحس نب اربامیہ، یلع نب رقة ومٰیس نب اطرؼ، انب رججی، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، اوبزریب، اجرب ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عتمت رکےن فاال بک جح اک ارحاؾ ابدنےھ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 عتمت رکےن فاال بک جح اک ارحاؾ ابدنےھ؟

     906    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، عبسايًَُ، علاء، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أَِخبَرَ  ٕ َقا ِٔ َجابٔر ِٔ َعَلإئ َع َٔ َع ٔ ً َُ َٓا َعِبُس اِي َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َْا إِٔس

َّٓٔيیُّ َػ  ٍَ اي ِٔ ذٔی اِئححَّةٔ َؾَكا َٔ یَِن  ـَ ََ َِ ْٔلَِربَٕع  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ َٓا  َِ َّی اہللُ َقٔس ًَِیطٔ ل  َع



 

 

َّی َّٓٔيیَّ َػل ََ اي ٔ َؼ َذي ًَ َٓا َؾَب ِي ًَ ََ ُػُسوُرَْا َوَنبَُر َع ٔ اَقِت بَِٔذي ـَ َرّة َؾ ُِ ًُّوا َواِجَعًُوَصا عُ ٔ َِ أَح ًَّ ًَِیطٔ  َوَس اہللُ َع

َٔثِ  ًُِت  عٔی َيَؿَع ََ ًَِوََّل اِيَضِسُی ائَِّذی  وا َؾ ًُّ ٔ َّٓاُض أَح ٍَ یَا أَیَُّضا اي َِ َؾَكا ًَّ َّی َوَس َٓا َحً ًِ ًَ َٕ َؾأَِح ٌَ ائَِّذی َتِؿَعًُو

 ٕ هََّة بَٔوِضر ََ َٓا  ًِ َّرِؤیَةٔ َوَجَع ُّ ايت َٕ َیِو َّی إَٔذا کَا ٍُ َحً ٌُ اِيَحََل ا َيِؿَع ََ َٓا  ًِ َِّٓشاَئ َوَؾَع َٓا اي َٓا بٔاِيَحخِّ  َوكٔئِ َِّي  َيب

 ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع اامسلیع نب وعسمد، اخدل، دبعاکلمل، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت

فآہل فملس ےک اسھت امہ ذفاہجحل یک اچر اترخی وک )ہکم ےچنہپ( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس جح وک رمعہ ںیم 

۔ دبتلی رک ےک رمعہ رکف افر ارحاؾ وھکؽ ڈاول۔ ہی ابت مہ ولوگں رپ رگاں زگری افر مہ ولوگں ےن یگنت وسحمس یک

سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ابت اک ملع وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

اے ولوگ! م ولگ ارحاؾ وھکؽ ڈاول اس ےیل ہک ارگ ریمے رمہاہ یھب ہی دہی ہن وہں وت ںیم یھب م ولوگں یک رطح 

 یک افر رہ اکی فہ اکؾ یھب ایک وج یہ رکات۔ اس ابت رپ مہ ولگ الحؽ وہےئگ۔ اہیں کت

 

خب
 
صی

 ہک اینپ ویبویں ےس 

ہک وکیئ الحؽ صخش رکات ےہ رھپ رتفہی ےک دؿ )آھٹ ذی اہجحل وک( ہکم ےس رفاہن وہےئ افر جح رکےن ےک فاےطس ہیبلت 

 ڑپاھ۔

 اامسلیع نب وعسمد، اخدل، دبعاکلمل، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 عتمت رکےن فاال بک جح اک ارحاؾ ابدنےھ؟

     907    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عُرو بٔ حًحًة، َحُس بٔ  َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، َحُس :  راوی

 عُرإ انؼاری

ِٔ َحسَّ  ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َْ أَِخبََرَْا  ٔ اي ََ ثَىٔی 



 

 

 ٔٔ سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ َؤلٔیِّ َع َة ايسُّ ًَ ًَِح ٔٔ َح رٔو بِ ُِ ٔٔ َع ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٔلَیَّ َعِبُس  َع ٍَ إ ٍَ َعَس ِٔ أَبٔیطٔ َقا َٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ َع َرا ُِ ٔ ع

 ًِ َحَرةٔ َؾُك ٔ ايظَّ ََ َتِحَت صَِٔذظ ا أَِْزََي ََ  ٍَ هََّة َؾَكا ََ یٔل  َحٕة بَٔطٔ ٍْ َتِحَت رَسِ َر َوأََْا َْازٔ َُ ُٔ عُ ًَُّضا اہللٔ بِ ٔ ُت أَِْزََيىٔی ه

ٍُ ا ٍَ َرُسو ٍَ َعِبُس اہللٔ َؾَكا ٔ َقا َٔىّی َوَنَؿَذ بَٔیسٔظ  ِٔ َٔ َِٓت بَیَِن اِْلَِخَظَبیِٔن  َِ إَٔذا ُن ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ہللٔ َػل

ُر بٔطٔ رَسِ  َ ٍُ َيُط ايْسُّ بَُة َوفٔی َحٔسیٔث اِيَحارٔٔث يَُكا َّ ٍُ َيُط ايْسُّ َٓاَک َوازّٔیا يَُكا َّٕ صُ ٔ ٔم َؾإ َِشٔ َُ َحْة رُسَّ َِْحَو اِي

َٕ َْبٔیًّاَتِحَتَضا َس   ِبُعو

، دمحم نب رمعاؿ ااصنری اےنپ فادل ےس لقن 

 

جلة
خل
دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دمحم نب رمعف نب 

رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ہکم رکمہم ںیم اکی ڑبے درتخ ےک ےچین رہھٹ ایگ وت رضحت دبعاہلل نب 

رفامای افر درایتف رفامای ہک م اس درتخ ےک ےچین سک فہج ےس رہھٹے  رمع ریض اہلل ہنع ےن ریمی اجبن رخ

وہےئ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک اس ےک اسہی یک فہج ےس رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل رضحت روسؽ 

رشمؼ یک  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ م اؿ دف اہپ ڑفں ےک درنایؿ وہ رھپ اوہنں ےن اےنپ اہھت ےس

اجبن ااشرہ ایک وت فاہں رپ اکی فادی ےہ سج اک انؾ رسہی ےہ فاہں رپ اکی درتخ ےہ سج ےک ےچین رتس رضحات 

 اایبنء ہیلع االسلؾ یک آونؽ اکیٹ یئگ ےہ۔

، دمحم نب رمعاؿ ااصنری :  رافی

 

جلة
خل
 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دمحم نب رمعف نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 عتمت رکےن فاال بک جح اک ارحاؾ ابدنےھ؟

     908    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سايوارث، حُیس اْعد، َحُس بٔ ابراہیِ تیِّم، َحُس بٔ حاتِ بٔ نعیِ، سویس، عبساہلل، عب :  راوی

 رجٌ، عبسايرحُٔ بٔ َعاذ رضی اہلل عٓہ



 

 

ِٔ َعِبٔس اِيوَ  ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسَویِْس َقا ِٕ َقا ٔٔ نَُعِی ِٔ بِ ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ارٔٔث ٔثَكْة َقا

ُد عَ  ِیْس اِْلَِْعَ َُ َٓا حُ َ ث ٕ َحسَّ َعاذ َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ٍُ َيُط َعِبُس ايرَِّح ِِ يَُكا ُِٓض َٔ  ٌٕ ِٔ َرُج َِّیِّٔمِّ َع َِ ايت ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ

َّٓا يَ  ِٕ ُن ٔ َّی إ َٓا َحً اَع َُ َِ بُٔٔىّی َؾَؿَتَح اہللُ أَِس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٓا َرُسو َ ٍَ َخَلب ٍُ َقا ا َيُكو ََ ُع  َُ  َِٓش

َؼ ايِ  ًَ َّی بَ ِِ َحً َٓأسَهُض ََ  ِِ ُض ُُ ًِّ َِ ُيَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٓا َؾَلٔؿَل اي ٔ َٓازٔي ََ ُٔ فٔی  ٍَ َوَِْح اَر َؾَكا َُ ٔ ح

ِٕ یَ  َر اِْلَِنَؼاَر أَ ََ ِشحٔٔس َوأَ َُ ٔ اِي ّ َكسَّ َُ ِٓزٔيُوا فٔی  ِٕ َی َٔ أَ َُُضأجرٔی َر اِي ََ ٔ بَٔحَصی اِيَدِِذٔف َوأَ َؤرخَّ َُ ِٓزٔيُوا فٔی 

ِشحٔسٔ  َُ  اِي

دمحم نب احم نب میعن، وسدی، دبع اہلل، دبعاولارث، دیمح ارعج، دمحم نب اربامیہ یمیت، رلج، دبعارلنمح نب اعمذ ریض 

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینم ںیم ہبطخ دای وت دخافدن دقفس ےن 

ؽ دےیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج رفام رےہ ےھت فہ مہ ولگ نس رےہ ےھت اےنپ اکھٹونں امہرے اکؿ وھک

ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک التبان رشفع رفامای ینعی جح ےک رطےقی اہیں کت ہک آپ یلص اہلل 

وھچیٹ رکنکی امری افر اویلگنں ےس  ہیلع فآہل فملس اؿ ولوگں ےک رجحفں ےک اپس فیرفی ےل ےئگ وت وھچیٹ

 رکنکایں امرںی افر اہمرجنی وک دجسم ںیم ارتےن افر ااصنر وک ےچین ارتےن اک مکح رفامای۔

دمحم نب احم نب میعن، وسدی، دبعاہلل، دبعاولارث، دیمح ارعج، دمحم نب اربامیہ یمیت، رلج، دبعارلنمح نب  :  رافی

 اعمذ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آوھٹںی اترخی وک اامؾ امنز رہظ سک ہگج ڑپےھ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آوھٹںی اترخی وک اامؾ امنز رہظ سک ہگج ڑپےھ؟

     909    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َحُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ، اسحل اَّلزرم، سؿیإ ثوری،  :  ویرا

 عبسايعزیز بٔ رؾیع

َٓا  َ ث ّٕ َقاََّل َحسَّ ٔٔ َسَلَّ سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َِ َوَعِبُس ايرَِّح ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ إِٔسَحُل اِْلَِزَرُم أَِخبََرَْا 

 ِٔ ًُِت أَِخبٔرِنٔی بَٔظِیٕئ َع َٕ َؾُك ٔ اي ََ  َٔ ٍَ َسأَِيُت أَََْص بِ ٔٔ ُرَؾِیٕع َقا ٔ بِ ِٔ َعِبٔس اِيَعزٔیز ِورٔیِّ َع َٕ ايثَّ ًَِتطُ ُسِؿَیا َعَك

 ًِ ٍَ بُٔٔىّی َؾُك َّرِؤیَةٔ َقا َّ ايت ِضَر َیِو َّی ايوُّ َٔ َػل َِ أَیِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َّی اِيَعِِصَ َع َٔ َػل ُت أَیِ

ٍَ بٔاِْلَبَِلٔح  َّٓرِفٔ َقا َّ اي  َیِو

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ االزرؼ، ایفسؿ وثری، دبعازعلسی نب رعیف ےس 

 سک ہگج ادا رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ

فںی اترخی ںیم وت اس رپ اوہنں ےن رفامای ہک اقمؾ ینم ںیم۔ ںیم ےن رعض ایک وکچ رکےت ینعی رفاہن  ;یک؟ ینعی 

صب  ںیم وج ہک ہکم ےس اکی 
خ
م

وہےن فاےل دؿ امنز رصع سک ہگج ادا یک؟ وت اوہنں ےن رفامای اقمؾ احطب ںیم )ینعی 

 لیم ےک افہلص رپ ےہ(۔

 امسلیع نب اربامیہ ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اقحس االزرؼ، ایفسؿ وثری، دبعازعلسی نب رعیفدمحم نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینم ےس رعافت اجان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ینم ےس رعافت اجان

     910    حسیث                               ًس زوّج  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، یحٌی بٔ سعیس انؼاری، عبساہلل بٔ ابوسًُہ، ابٔ عُر رضی اہلل  :  راوی



 

 

 عٓہ

 َ ٔٔ َسٔعیٕس اِْل ِٔ َیِحٌَی بِ اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ بٓٔیٕ َقا ٔٔ َْعَ ُٔ َحبٔیٔب بِ ٔٔ أَِخبََرَْا یَِحٌَی بِ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ِنَؼارٔیِّ َع

ٔلَی َْعَ  َٔىّی إ  ِٔ َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ٍَ غََسِوَْا  َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َة َع َُ ًَ ی أَبٔی َس ًَيِّ ُُ َّٓا اِي َؾَة َؾُٔ

ِّرُ  َُُهب َّٓا اِي َٔ  َو

، دبعاہلل نب اوبہملس، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی نب دیعس ااصنری

مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ینم ےس رفاہن وہےئ وت امہرے ںیم ےس وکیئ صخش 

 رعہف وک اجےن ےک ےیل رفاہن وہا افر امہرے ںیم ےس وکیئ صخش ریبکت  اتہ افر وکیئ کیبل ڑپاتھ۔

 نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی نب دیعس ااصنری، دبعاہلل نب اوبہملس، انب رمع ریض اہلل ہنعییحی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ینم ےس رعافت اجان

     911    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، یحٌی، عبساہلل بٔ ابوسًُہ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َعِبٔس اہللٔ َٓا یَِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ ِوَرقٔیُّ َقا َِ ايسَّ ُٔ إٔبَِراصٔی َة  أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َُ ًَ ٔٔ أَبٔی َس بِ

ی َو عَ  ًَيِّ ُُ َّٓا اِي َؾإت َؾُٔ ٔلَی َْعَ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ٍَ غََسِوَْا  َر َقا َُ ٔٔ عُ ِّرُ ِٔ ابِ َُُهب َّٓا اِي َٔ 

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ییحی، دبعاہلل نب اوبہملس، انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج اسقب دحثی ےک 

 ۔اطمقب ےہ



 

 

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ییحی، دبعاہلل نب اوبہملس، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت رفاہن وہےت فتق ریبکت ڑپانھ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ریبکت ڑپانھرعافت رفاہن وہےت فتق 

     912    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ََلنی، ابونعیِ ؾـٌ بٔ زنین، َايَ، َحُس بٔ ابوبْک ثكفی رضی اہلل عٓہ :  راوی

ََُُلئٔیُّ َيِعىٔی أَبَا نَُعیِ  ٍَ أََِْبأََْا اِي َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َْ َقا ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٔ زَُنیِٕن َقا ٌَ بِ ـِ ِٕ اِيَؿ

ا  ََ َؾإت  ٔلَی َْعَ َٔىّی إ  ِٔ َٔ  ٕٔ ُٔ غَازٔیَا ًُِت ْٔلََْٕص َوَِْح ٍَ ُق َكفٔیُّ َقا ُٔ أَبٔی بَِْکٕ ايثَّ ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  ِِ َحسَّ ُِٓت ُن

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ًِبَٔیةٔ  َٕ فٔی ايتَّ َُٓعو َِْٓکُ َتِؼ ی َؾََل یُ ًَيِّ ُ ی ی ًَيِّ ُُ َٕ اِي ٍَ کَا َِ فٔی َصَِذا اِيَیِؤّ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ًَِیطٔ  َِْٓکُ َع ِّرُ َؾََل یُ َُُهب ِّرُ اِي ًَِیطٔ َویَُهب  َع

ااحسؼ نب اربامیہ، المین، اوبمیعن لضف نب دنیک، امکل، دمحم نب اوبرکب یفقث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

ت اسن ریض اہلل ہنع ےس رعض ایک افر مہ دفونں رفاہن وہ رک اقمؾ رعافت ےس اقمؾ ینم یک اجبن ےلچ اج ےن رضح

رےہ ےھت۔ م ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آج کیبل ںیم ایک اہک رکےت ےھت؟ اوہنں 

وج ریبکت ڑپاتھ وت ربا ںیہن ایخؽ رکےت ےھت )اس  ےن اہک وکیئ صخش کیبل ڑپاتھ وت اس وک ربا ںیہن ایخؽ رکےت ےھت افر

 ےیل ہک ا ل دصقم ذرک دخافدنی ےہ(۔

 اقحس نب اربامیہ، المین، اوبمیعن لضف نب دنیک، امکل، دمحم نب اوبرکب یفقث ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ینم ےس رعافت رفاہن وہےن ےک فتق ہیبلت ڑپانھ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ینم ےس رعافت رفاہن وہےن ےک فتق ہیبلت ڑپانھ

     913    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ثكفی رضی اہلل عٓہ اسحل بٔ ابراہیِ، عبساہلل بٔ رجاء، َوسٰی بٔ عكبہ، َحُس بٔ ابی بْک :  راوی

ُٔ عُِكَبَة عَ  وَسی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َرَجإئ َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ

 ًِ ٍُ فٔی ايتَّ ا َتُكو ََ َؾَة  ًُِت ْٔلََْٕص غََساَة َْعَ ٍَ ُق َكفٔیُّ َقا ُت صََِذا أَبٔی بَِْکٕ َوصَُو ايثَّ ٍَ رٔسِ ٔ َقا بَٔیةٔ فٔی صََِذا اِيَیِوّ

ُُهَ  ِِ اِي ُِٓض َٔ ٌُّ َو ٔ ُُض ِِ اِي ُِٓض َٔ  َٕ َِ َوأَِػَحابٔطٔ َوکَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ٔشیَر  َُ ِْٓٔکُ أََحْس اِي ِّرُ َؾََل یُ ب

ِِ َعلَی َػاحٔبٔطٔ  ُِٓض َٔ 

اجء، ومٰیس نب ہبقع، دمحم نب ایب رکب یفقث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ر

رعہف ےک دؿ رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک آپ سک رطہقی ےس ہیبلت ڑپںیھ ےگ؟ وت اوہنں ےن 

 یھب ایک ےہ رفامای ںیم ےن ہی رفس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحات احصہب رکاؾ ےک اسھت

 ہچنیم  اؿ ںیم ےس وکیئ صخش کیبل  اتہ افر وکیئ صخش ریبکت  اتہ افر وکیئ اکی دفرسے رپ ارتعاض ےن رکات۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعاہلل نب راجء، ومٰیس نب ہبقع، دمحم نب ایب رکب یفقث ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ےک دؿ ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رعافت ےک دؿ ےس قلعتم

     914    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رحُة  اسحل بٔ ابراہیِ، عبساہلل بٔ ازریص، وہ اپٓے وايس سے، قیص بٔ َشًِ، كارم بٔ طہاب :  راوی

 اہلل عًیہ

 ِٕ ٔ ِشً َُ  ٔٔ ِٔ َقِیٔص بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ُٔ إِٔزرٔیَص َع ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ كَارٔٔم  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َع

ٔ اِْلیَُة ََّلتََّدِِذَْاُظ  َٓا َْزََيِت صَِٔذظ ِي ًَ َر َيِو َع َُ ٍَ یَُضوزٔیٌّ ئُع ٍَ َقا ٔٔ ٔطَضإب َقا ِِ بِ َٓهُ ِِ زٔی ًُِت َلهُ َُ َّ أَِن عٔیّسا اِيَیِو

 ُٔ َُُعةٔ َوَِْح َة اِيُح ًَ ًََة ائًَّی أُِْزَٔيِت َيِی ِی ًَّ َّ ائَِّذی أُِْزَٔيِت ؾٔیطٔ َواي ُت اِيَیِو ُِ ٔ رُ َقِس َعً َُ ٍَ عُ ٍٔ اہللٔ َقا َع َرُسو ََ

َِ بَٔعَرَؾإت  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

اہلل نب ادرسی، فہ اےنپ فادل ےس، سیق نب ملسم، اطرؼ نب اہشب رۃمح اہلل ہیلع رفامےت ںیہ ااحسؼ نب اربامیہ، دبع

ہک اکی دوہدی ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رعض ایک ہک ارگ ہی آتی رکہمی آرخ کت۔ مہ ولوگں رپ انزؽ وہیت 

ہک ںیم تہب ایھچ رطح ےس ففق  وت مہ ولگ اس دؿ وک دیع اک دؿ رقمر رکےت۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای

وہں ہک ہی آتی سک رفز انزؽ وہیئ ےہ۔ فہ ہعمج یک رات یھت افر مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 رمہاہ رعافت ںیم ےھت۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، فہ اےنپ فادل ےس، سیق نب ملسم، اطرؼ نب اہشب رۃمح اہلل ہیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ےک دؿ ےس قلعتم

     915    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، یوْص، ابٔ َشیب، عائظہ ػسيكہ رضی عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، ََخَة، وہ اپٓے وايس سے :  راوی



 

 

 اہلل عٓہا

 ِٔ ٍَ َسُِٔعُت یُوَُْص َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ُة َع ََ َِخَ ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ َِ َع ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ ابِ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة أَ َُُشیَّٔب َع َّ اِي ِٕ يُِعتَٔل اہللُ َعز ِٔ أَ َٔ ٕ أَِنثََر  ِٔ یَِوّ َٔ ا  ََ  ٍَ َِ َقا

ََلئَٔهةَ  َُ ِِ اِي ٔ َِّ یَُباهٔی بٔض ُ َُّط َيَیِسُْو ث َؾَة َوإْٔ ٔ َْعَ ِٔ یَِوّ َٔ َّٓارٔ  ِٔ اي َٔ ّة  ََ ٌَّ ؾٔیطٔ َعِبّسا أَِو أَ ا أََراَز  َوَج ََ  ٍُ َوَيُكو

ٔٔ يُ  َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َْ َواہللُ َتَعالَی َصُؤََّلٔئ َقا ٔ اي ََ ِٓطُ  ـَ ائَِّذی َرَوی َع َٔ یُوُس َٕ یُوَُْص بِ ِٕ یَهُو ِظبُٔط أَ

 ُِ ًَ  أَِع

، فہ اےنپ فادل ےس، ویسن، انب بیسم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

 

یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، رخممة

ای دخافدن دقفس رعہف ےک دؿ ےس زایدہ الغؾ افر ابدنایں رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفام

یسک رفز دفزخ ےس آزاد ںیہن رکےت اس رفز رپفرداگر اےنپ دنبفں ےس زندکی وہات ےہ افر رفوتشں ےک اسےنم 

 اےنپ دنبفں رپ انز رکات ےہ افر رفامات ےہ ہک ہی ولگ ایک اچےتہ ںیہ۔

، فہ :  رافی

 

 اےنپ فادل ےس، ویسن، انب بیسم، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، رخممة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ویؾ رعہف وک رفزہ رےنھک یک اممتعن

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ویؾ رعہف وک رفزہ رےنھک یک اممتعن

     916    حسیث                               زوّجًس   :  جًس

عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ، عبساہلل، ابٔ یزیس َُقی، َوسٰی بٔ علی، ابیہ، عكبہ بٔ عاَر رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ



 

 

ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َوصُ  َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی اَيَة بِ ـَ ُٔ َؾ وَسی أَِخبََرنٔی عُبَِیُس اہللٔ بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُئ َقا ُُُِقٔ ُٔ َیزٔیَس اِي َو ابِ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َ ٕ أ َٔر ٔٔ َعا ِٔ عُِكَبَة بِ ُث َع ٍَ َسُِٔعُت أَبٔی یَُحسِّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا َّ بِ َّٕ یَِو ٔ ٍَ إ  َقا

یٔل عٔیُس  َِشٔ َّ ايتَّ ََِّّٓحٔ َوأَیَّا َّ اي َؾَة َوَیِو ٕب َْعَ ٌٕ َورُشِ ِ ُّ أَک ٌَ اِْلِٔسََلّٔ َوهَٔی أَیَّا  َْا أَصِ

 نب اربامیہ، دبع اہلل، انب سیدی رقمی، ومٰیس نب یلع، اہیب، ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 

دیبع اہلل نب اضفلة

ؾ فیرقی مہ املسمونں ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رعہف اک دؿ ویؾ ارحنل افر اای

 ےک فاےطس دیع افر اھکےن ےنیپ اک دؿ ےہ۔

 نب اربامیہ، دبعاہلل، انب سیدی رقمی، ومٰیس نب یلع، اہیب، ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دیبعاہلل نب اضفلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہف ےک دؿ اقمؾ رعافت ںیم دلجی انچنہپرع

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعہف ےک دؿ اقمؾ رعافت ںیم دلجی انچنہپ

     917    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبساَّلعلی، اطہب، َايَ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ٔ أَِخبََرْ ِٔ َساي ثَُط َع َٔ ٔطَضإب َحسَّ َّٕ ابِ َْ أَ ٔ اي ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٍَ أَِخبََرنٔی أَِطَضُب َقا ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ِٔ ا یُوُُْص بِ

ـَ  ٔ ِٕ ََّل یَُداي َ رُُظ أ َُ ِ ـَ َیأ ٔٔ یُوُس أد بِ ٔلَی اِيَححَّ َٕ إ رَِوا ََ  ُٔ َٔ بِ ٔ ً َُ ٍَ َنَتَب َعِبُس اِي ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َقا َر فٔی  بِ َُ َٔ عُ ابِ

َِٓس رُسَ  ٔ َعطُ َؾَؼاَح ع ََ ُُِص َوأََْا 
َر حٔیَن َزاَيِت ايظَّ َُ ُٔ عُ َؾَة َجائَطُ ابِ ُّ َْعَ َٕ َیِو ا کَا َُّ ًَ ٔ اِيَحخِّ َؾ ر َِ َٔ أَ ازٔقٔطٔ أَیِ

ََ یَا أَ  ا َي ََ ٍَ َيُط  ْة َؾَكا َعِؼرَفَ َُ ًَِحَؿْة  َٔ ًَِیطٔ  َد إَٔيِیطٔ اِيَححَّاُد َوَع ِٕ َصَِذا َؾََخَ ٔ ٍَ ايرََّواَح إ ٔٔ َقا َُ بَا َعِبسٔ ايرَِّح

ُد إٔيَ  َِّ أرَِخُ ُ اّئ ث ََ ٍَ أُؾٔیُف َعلَیَّ  ِِ َؾَكا ٍَ َيُط َنَع اَعَة َؾَكا ٔ ايشَّ ٍَ َيُط َصِٔذظ ََّٓة َؾَكا َِٓت تُرٔیُس ايشُّ ََ َؾاَِْتَوَرُظ ُن ِی



 

 

َِٓت  ِٕ ُن ٔ ًُِت إ َد َؾَشاَر بَِیىٔی َوبَیَِن أَبٔی َؾُك َّی رَخَ ٌِ اِيُوُقوَف  َحً ََّٓة َؾأَِقِٔصِ اِيُدِلَبَة َوَعحِّ ِٕ ُتٔؼیَب ايشُّ َ تُرٔیُس أ

ٍَ َػَسَم  َر َقا َُ ُٔ عُ ََ ابِ ٔ ا َرأَی َذي َُّ ًَ ِٓطُ َؾ َٔ  ََ ٔ َع َذي َُ َر َنامِیَ َيِش َُ ٔٔ عُ ٔلَی ابِ ُِٓورُ إ ٌَ َی  َؾَحَع

 ہنع رفامےت ںیہ ہک دبعاکلمل نب رمفاؿ ویسن نب دبعاالیلع، ابہش، امکل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل

ےن اجحج نب ویفس وک طخ اھکل ہک ااکحؾ جح ںیم دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس االتخػ ہن رکان ہچنیم  رعہف ےک دؿ 

دفرہپ ےک زفاؽ ےک دعب یہ رضحت انب رمع اس ےک اپس فیرفی الےئ ںیم یھب اؿ ےک اسھت اھت افر اؿ ےک رپدہ 

ای ہی سک یک ہگج ےہ؟ اس ابت رپ فہ اجحج ابرہ آای افر اکی زرد رگن یک اس ےن اچدر  ٹیپ ریھک ےک اپس آرک رفام

یھت۔ اس ےن رعض ایک اے اوبدبع ارلنمح! ایک وہایگ ےہ؟ ےنہک ےگل ارگ م تنس رپ لمع رکان اچےتہ وہ وت م لچ دف۔ 

ہک ںیم اےنپ افرپ اپین ڈاؽ رک فاسپ آات وہں اس ےن اہک ایھب ےس یہ؟ وت اوہنں ےن رفامای یج اہں۔ اس ےن رعض ایک 

ہچنیم  اوہنں ےن اس اک ااظتنر ایک اہیں کت ہک فہ ابرہ آےئگ افر ریمے افر ریمے فادل رضحت انب رمع ےک 

درنایؿ ےنلچ گل ےئگ ںیم ےن اہک ہک ارگ م کین لمع رکان اچےتہ وہ وت م ہبطخ رصتخم دانی افر رعافت ےک ایقؾ ںیم 

س ابت رپ فہ انب رمع یک رطػ دےنھکی اگل۔ سج فتق اوہنں ےن اس یک اجبن داھکی وت رفامای ہی صخش چس دلجی رکان۔ ا

  ہہ راہ ےہ

 ویسن نب دبعاالیلع، ابہش، امکل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ںیم کیبل انہک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ںیم کیبل انہک

     918    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ اَّلوزی، خايس بٔ َدًس، علی بٔ ػايح، َیْسة بٔ حبیب، َٓہاٍ بٔ  :  راوی



 

 

 رضی اہلل عٓہعُرو، سعیس بٔ جبیر 

َٓا َعلٔیُّ  َ ث ٍَ َحسَّ ًَٕس َقا ِد ََ  ُٔ َٓا َخائُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ اِْلَِوزٔیُّ َقا ٔٔ َحٔهی َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث ُس بِ َُ ُٔ َػائٕح  أَِخبََرَْا أَِح بِ

َع  ََ ُِٓت  ٍَ ُن ٕ َقا ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ رٕو َع ُِ ٔٔ َع ٍٔ بِ َِٓضا ِٔ اِئُ ٔٔ َحبٔیٕب َع َة بِ ِیَْسَ ََ  ِٔ ٔٔ َعبَّإض بَٔعَرَؾإت  َع ابِ

ِٔ ُؾِشَلاكٔطٔ  َٔ ُٔ َعبَّإض  َد ابِ َعاؤَیَة َؾََخَ َُ  ِٔ َٔ  َٕ ًُِت َیَداُؾو َٕ ُق و ًَبُّ َّٓاَض یُ ُع اي َُ ا لٔی ََّل أَِس ََ  ٍَ ٍَ َؾَكا َؾَكا

ِٔ بُِػٔف َعلٓٔیٕ  َٔ ََّٓة  ِِ َقِس َتَرُنوا ايشُّ َُّض ََ َؾإْٔ َِّی ََ َيب َِّی َِّ َيب ُض ًَّ ََ اي َِّی  َيب

ادمح نب امثعؿ نب میکح االفدی، اخدل نب دلخم، یلع نب اصحل، رسیمة نب بیبح، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ریبج ریض 

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اقمؾ رعافت ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک اسھت اھت اوہنں ےن ھجم ےس 

 ےن اہک ہک ولگ رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع ےس وخػ رفامای ایک اعمہلم ےہ ہک ولگ کیبل ںیہن ڑپھ رےہ ںیہ؟ ںیم

رکےت ںیہ۔ اس ابت رپ فہ اےنپ رےنہ یک ہگج ےس ابرہ آےئ افر کیبل آرخ کت ڑپاھ رھپ اراشد رفامای اؿ رضحات ےن 

 رضحت یلع ریض اہلل ہنع یک د ینم ںیم اس تنس وک وھچ ڑ دای ےہ۔

، یلع نب اصحل، رسیمة نب بیبح، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ادمح نب امثعؿ نب میکح االفدی، اخدل نب دلخم :  رافی

 ریبج ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ںیم امنز ےس ےلہپ ہبطخ دانی

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دانیرعافت ںیم امنز ےس ےلہپ ہبطخ 

     919    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سؿیإ، سًُہ بٔ ْبیم :  راوی



 

 

ٍَ َرأَیِ  ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ ُْبَِیٕم َع َة بِ َُ ًَ ِٔ َس َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا َع  ُت َرُسو

 ٔ ََلة ٌَ ايؼَّ َر بَٔعَرَؾَة َقِب َُ ٌٕ أَِح َُ َِ َیِدُلُب َعلَی َج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

 ی ط اےنپ فادل امدج ےس لقن رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص 
ت

 

رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، ہملس نب ب

 ؽ رگن ےک افٹن رپ ہبطخ ڑپےتھ وہےئ داھکی ےہ۔اہلل ہیلع فآہل فملس وک اقمؾ رعافت ںیم امنز ےس لبق اکی ال

 ی ط :  رافی
ت

 

 رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، ہملس نب ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعہف ےک دؿ افینٹن رپ وسار وہ رک ہبطخ ڑپانھ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہف ےک دؿ افینٹن رپ وسار وہ رک ہبطخ ڑپانھرع

     920    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ ٓازّ، ابٔ ايُبارک، سًُہ بٔ ْبیم :  راوی

ٍَ َر  ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ ُْبَِیٕم َع َة بِ َُ ًَ ِٔ َس َُُباَرٔک َع ٔٔ اِي ِٔ ابِ َّ َع ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ َّی اہللُ أَِخبََرَْا  ٍَ اہللٔ َػل أَیُِت َرُسو

رَ  َُ ٌٕ أَِح َُ َؾَة َعلَی َج َّ َْعَ َِ َیِدُلُب یَِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ی ط، اہیب، اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔
ت

 

 دمحم نب آدؾ، انب اابملرک، ہملس نب ب

 ی ط :  رافی
ت

 

 دمحم نب آدؾ، انب اابملرک، ہملس نب ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رعافت ںیم رصتخم ہبطخ ڑپانھ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ںیم رصتخم ہبطخ ڑپانھ

     921    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہب، َايَ، ابٔ طہاب، سايِ بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہاحُس بٔ عُرو بٔ رسح، ابٔ و :  راوی

ِٔ َس  ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َْ َع ٔ اي ََ ُٔ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ حٔ َقا ِ ٔٔ ايْسَّ رٔو بِ ُِ ُٔ َع ُس بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ بِ ٔ اي

ٔلَی اِيَححَّادٔ  َر َجاَئ إ َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ َعطُ  َعِبٔس اہللٔ أَ ََ ُُِص َوأََْا 
َؾَة حٔیَن َزاَيِت ايظَّ َّ َْعَ ـَ یَِو ٔٔ یُوُس بِ

ًَِححَّأد  ٔ ًُِت ي ِْ َؾُك ٔ ٍَ َساي ِِ َقا ٍَ َنَع اَعَة َقا ٔ ايشَّ ٍَ صَِٔذظ ََّٓة َؾَكا َِٓت تُرٔیُس ايشُّ ِٕ ُن ٔ ٍَ ايرََّواَح إ َِٓت َؾَكا ِٕ ُن ٔ إ

ََّٓة َؾأَِقِٔصِ  َّ ايشُّ ِٕ ُتٔؼیَب اِيَیِو َر َػَسَم تُرٔیُس أَ َُ ُٔ عُ ٍَ َعِبُس اہللٔ بِ ََلَة َؾَكا ٌِ ايؼَّ   اِيُدِلَبَة َوَعحِّ

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع 

اس ےس اہک ہک ارگ م ریض اہلل ہنع رعافت ےک رفز وسرج ےک زفاؽ ےک دعب اجحج نب ویفس ےک اپس ےچنہپ افر 

تنس رپ لمع رکان اچےتہ وہ وت لچ دف۔ اس ےن اہک ایھب؟ وت رفامای یج اہں۔ رضحت اسمل رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن 

اجحج ےس اہک ہک ارگ م آج ےک دؿ تنس رپ لمع رکان اچےتہ وہ وت م ہبطخ رصتخم ڑپانھ افر م امنز دلجی ڑپانھ۔ اس 

  ہنع ےن رفامای ہک ہ کی ےہ۔ابت رپ رضحت انب رمع ریض اہلل

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ںیم امنز رہظ افر امنز رصع اسھت ڑپانھ

 وتں ےس قلعتم ااحدثیاقیم :   ابب



 

 

 رعافت ںیم امنز رہظ افر امنز رصع اسھت ڑپانھ

     922    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة سًامیٕ، عُارة بٔ عُیر، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، عبساہلل بٔ  :  راوی

 َشعوز رضی اہلل عٓہ

 ٌُ ٔعی َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا إِٔس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ اَرَة بِ َُ ِٔ عُ َٕ َع امِیَ ًَ ِٔ ُس ِٔ ُطِعَبَة َع ِٔ َخائٕس َع ِشُعوزٕ َع ََ  ُٔ بِ

ََلَة ئَوِقتَٔضا إَّٔلَّ  ِّی ايؼَّ َِ ُيَؼل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا ِٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ٕع َیزٔیَس َع ُِ َؾإت   بَٔح  َوَْعَ

 امیلسؿ، امعرة نب ریمع، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع 

 

ی ة
ػ

 

اامسلیع نب وعسمد، اخدل، ش

رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت افر زمدہفل ےک العفہ ہشیمہ امنز فتق رپ ادا 

 رکےت ےھت۔

 امیلسؿ، امعرة نب ریمع، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل  اامسلیع نب وعسمد، اخدل، :  رافی

 

ی ة
ػ

 

ش

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقمؾ رعافت ںیم داع امےتگن فتق اہھت ااھٹان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 داع امےتگن فتق اہھت ااھٹاناقمؾ رعافت ںیم 

     923    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، عبسايًَُ، علاء، اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ َٔ َع ٔ ً َُ َٓا َعِبُس اِي َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ِٔ صَُظِی َِ َع ُٔ إٔبَِراصٔی ُٔ َزیِٕس أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ُة بِ ََ ٍَ أَُسا ٍَ َقا َعَلإئ َقا



 

 

اَيِت بٔطٔ َْاَقُتُط ؾَ  َُ َؾَع یََسیِطٔ یَِسعُو َؾ َِ بَٔعَرَؾإت ََفَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ـَ اي ُِٓت َرزٔی َضا ُن َُ َشَكَم خَٔلا

َّ بٔإِٔحَسی یََسیِطٔ َوصَُو َراؾْٔع یََسُظ اِْلرُِخَ  ٍَ اِيدَٔلا َٓاَو َ  یَؾت

 نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اقمؾ رعافت ںیم رضحت 

 

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، دبعاکلمل، اطعء، ااسمة

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ وس راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع امےتگن فتق دفونں اہھت 

 یک  لیک ڑکپی افر دفرسا اہھت ایس رطہقی ےس ااھٹےت رےہ۔ ااھٹ ےیل۔ اس دفراؿ افینٹن ےن رخ وم ڑا وت اس

 نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، دبعاکلمل، اطعء، ااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افت ںیم داع امےتگن فتق اہھت ااھٹاناقمؾ رع

     924    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ابوَعاویہ، ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

َعاؤیَةَ  َُ ٍَ أََِْبأََْا أَبُو  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت کَاَِْت  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ّْ َع َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َقا

َر اہللُ َتَباَرَک َو  ََ
َ ـُ بَٔعَرَؾَة َؾأ ٔ َص َوَسائٔرُ اِيَعرَٔب َتك ُِ َٕ اِيُح ِو َُّ ُُزَِزئَؿٔة َويَُش ـُ بٔاِي ٔ یِْع َتك َتَعالَی َْبٔیَّطُ َُقَ

 ٔ ِٕ َيك َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٔ َحِیُث أََؾاَق َػل َٔ وا  ـُ َِّ أَؾٔی ُ ٌَّ ث َّ َوَج ٍَ اہللُ َعز َِٓضا َؾأَِْزَ َٔ َِّ یَِسَؾُع  ُ ـَ بَٔعَرَؾَة ث

َّٓاُض   اي

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رقشی ےک 

، اہک اجات ےہ زمدہفل ںیم فہ 

س
د

ولگ ایقؾ رکےت افر ابیق رعب ےک رضحات اقمؾ رعافت ںیم ہچنیم  ولوگں وک 

دخافدن دقفس ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفامای ہک رعافت ںیم ایقؾ رکںی افر فںیہ ےس فاسپ آںیئ 



 

 

 ۔اس ےک دعب ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ ینعی فاہں یہ ےس فاسپ وہا رکف ہک سج ہگج ےس ولگ فاسپ وہےت ںیہ

 اقحس نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اقمؾ رعافت ںیم داع امےتگن فتق اہھت ااھٹان

     925    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، َحُس بٔ جبیر بٔ َلعِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔ بِ  ٔٔ ُجَبیِر سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ِٕ َع ِلٔع َُ  ٔٔ

َّی اہللُ عَ  َّٓٔيیَّ َػل أَیُِت اي َؾَة ََفَ َّ َْعَ ًُِت َبٔعیّرا لٔی َؾَِذَصِبُت أَكًُِبُطُ بَٔعَرَؾَة یَِو ًَ ٍَ أَِؿ َِ َواقّٔؿا أَبٔیطٔ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ٔص  ُِ ِٔ اِيُح َٔ ا صََِذا  َُ َّ ُٕ َصَِذا إْٔ ِ ا َطأ ََ ًُِت   َؾُك

دانیر، دمحم نب ریبج نب معطم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اقمؾ رعافت ںیم ریما ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف نب 

افٹن مگ وہایگ وت ںیم اس وک التش رکےن ےک فاےطس رعافت ےک اہپ ڑ رپ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ہگج 

 ۔داھکی ںیم ےن رعض ایک ہی ایک وہا ہی وت رقشی ںیہ ہی اس ہگج سک فہج ےس آےئ ںیہ

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دمحم نب ریبج نب معطم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اقمؾ رعافت ںیم داع امےتگن فتق اہھت ااھٹان



 

 

     926    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، عُرو بٔ عبساہلل بٔ ػؿوإ، یزیس بٔ طيبإ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّٕ َیزٔیَس بِ َٕ أَ َػِؿَوا

َٔرِبَٕع اِْلَِنَؼارٔیُّ َؾَكا  ُٔ ـٔ َؾأََتاَْا ابِ ٔ ِوق َُ ِٔ اِي َٔ کَاّْا َبٔعیّسا  ََ َّٓا ُوُقوّؾا بَٔعرََؾَة  ٍَ ُن َٕ َقا ٍُ َطِيَبا ِّی َرُسو ٔن ٍَ إ

 ََ ٍُ ُنوُْوا َعلَی  ِِ َيُكو َِ إَٔيِیهُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِِ َرُسو ِٔ إِٔرٔث أَبٔیهُ َٔ ِِ َعلَی إِٔرٕث  َّهُ ِِ َؾإْٔ ُن َظأْعٔ

ََلّ ًَِیطٔ ايشَّ َِ َع  إٔبَِراصٔی

ہبیتق، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رمعف نب دبعاہلل نب وفصاؿ، سیدی نب ابیشؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ مہ ولگ اقمؾ 

ری ریض اہلل ہع مہ ولوگں ےک اپس آےئ رعافت ںیم رہھٹےن یک ہگج ےس افہلص رپ رےک وت رضحت انب رعب ااصن

افر ایبؿ ایک ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجیھب ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد 

رگایم ےہ ہک م ولگ اےنپ رقمر ےیک وہےئ اکھٹونں رپ وموجد روہ اس ےیل ہک م ولگ رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ 

 ۔ےک فارث وہ

 ہبیتق، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رمعف نب دبعاہلل نب وفصاؿ، سیدی نب ابیشؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اقمؾ رعافت ںیم داع امےتگن فتق اہھت ااھٹان

     927    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعرف بٔ َحُس :  راوی

 ٍَ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا أَبٔیأَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َ ث  َحسَّ



 

 

 َ ث َِ َؾَحسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ َححَّةٔ اي َٓاُظ َع َٔ َعِبٔس اہللٔ َؾَشأَِي َٓا َجابَٔر بِ ٍَ أََتِي َّی َقا َّٕ َْٔيیَّ اہللٔ َػل َٓا أَ

ـْ  ٔ ِوق ََ َضا  ًُّ ُ َؾُة ک ٍَ َْعَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

نب دمحم اےنپ فادل امدج ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رفامای وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج 

ہک مہ ولگ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 اولداع ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن لقن ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

 

ة
ج 
د
ہیلع  فآہل فملس ےک 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک )اقمؾ( رعافت وپرا اک وپرا ایقؾ رکےن یک ہگج ےہ۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ںیم رہھٹ ےن یک تلیضف

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ںیم رہھٹ ےن یک تلیضف

     928    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، سؿیإ، بهیر بٔ علاءٍ عبسايرحُٔ بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا َو  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔٔ َعَلإئ َع ٔ بِ ِٔ بَُهیِر ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ نٔیْع َقا

ِٔ اِيَحخِّ َؾَك  َِ َؾأََتاُظ َْاْض َؾَشأَيُوُظ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َطضِٔسُت َرُسو َر َقا َُ ٔٔ َيِع ٍُ اہللٔ بِ ٍَ َرُسو ا

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع طُ َػل َِّ َححُّ ٕع َؾَكِس َت ُِ ًَٔة َج ِٔ َيِی َٔ  ٔ ٌَ كًُُؤع اِيَؿِحر َؾَة َقِب َة َْعَ ًَ ِٔ أَِزَرَک َيِی َُ َؾُة َؾ َِ اِيَحخُّ َْعَ ًَّ  َس

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، ریکب نب اطعءؽ دبعارلنمح نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت 

 ےک رمہاہ اھت ہک ھچک آدیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس جح روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

ےک ابرے ںیم درایتف رکےن ےک فاےطس احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک جح رعافت ںیم ایقؾ 

ت چنہپ ایگ وت اس اک رکےن اک انؾ ےہ اس فہج ےس وج صخش زمدہفل فایل رات ںیم رجف ےک ولطع ےس لبق )اقمؾ( رعاف

 جح وہایگ۔

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، ریکب نب اطعءؽ دبعارلنمح نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ںیم رہھٹ ےن یک تلیضف

     929    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساہلل، عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ، علاء، ابٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ ُٕ َقا َٓا حٔبَّا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٕ َع امِیَ ًَ ٔٔ أَبٔی ُس َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ َعِبسٔ اِي  َع

 ِٔ َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ أََؾاَق َرُسو ٔٔ َعبَّإض َقا ٌٔ بِ ـِ ِٔ اِيَؿ ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ َؾإت  َعَلإئ َع َْعَ

َّٓاَقُة َوصُوَ  ُٔ َزیِٕس َؾَحاَيِت بٔطٔ اي ُة بِ ََ َٓتٔطٔ  َورِٔزُؾُط أَُسا ٍَ َئشیرُ َعلَی صٔي ا َزا َُ ٕٔ َرأَِسُط َؾ َراؾْٔع یََسیِطٔ ََّل تَُحاؤَزا

ٕع  ُِ ٔلَی َج َّی اَِْتَهی إ  َحً

دمحم نب احم، ةحؿ، دبع اہلل، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، انب ابعس، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 فملس رعافت ےس فاسپ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ےک اہھت رس ےس ےچین کت داع رکےن ےک فاےطس اےھٹ وہےئ ےھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ زمدہفل 

 کت ایس احتل ںیم ےتلچ رےہ۔



 

 

 ، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب احم، ةحؿ، دبعاہلل، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ںیم رہھٹ ےن یک تلیضف

     930    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، حُاز، قیص بٔ سعس، علاء، ابٔ عباض، اساَة بٔ ابراہیِ بٔ  :  راوی

 زیس رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َسِعسٕ  ِٔ َقِیٔص بِ اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ٔٔ ُٔ یُوَُْص بِ ُِ بِ ِٔ َعَلإئ  أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی َع

 ُ َّٕ أ ٔٔ َعَبإض أَ ِٔ ابِ َؾَة َوأََْا َرزٔيُؿطُ َع ِٔ َْعَ َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ أََؾاَق َرُسو َٔ َزیِٕس َقا َة بِ ََ َسا

 َّٓ ٍُ یَا أَیَُّضا اي ٌٔ َوصَُو َيُكو َة ايرَِّح ََ ٔ اَصا َيَیکَازُ ُئؼیُب َقاز َّٕ ذَِٔفَ َّی أَ ًََتُط َحً ٔ ٌَ َیهَِبُح َراح ِِ َؾَحَع ًَِیهُ  اُض َع

 ٌٔ ٔ أع اِْلٔب ـَ َّٕ اِيبٔرَّ َيِیَص فٔی إٔي ٔ َٓةٔ َواِيَوَقارٔ َؾإ ٔهي  بٔايشَّ

 نب زدی ریض اہلل ہنع 

 

اربامیہ نب ویسن نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، امحد، سیق نب دعس، اطعء، انب ابعس، ااسمة

ےئ وت ںیم آپ یلص رفامےت ںیہ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ رعافت ےس فاسپ وہ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وسار اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک آہتسہ الچےن ےک فاےطس اس یک  لیک 

چنیھک دی وت اس ےک اکونں یک ڑجںی اپالؿ ےک آےگ ےک ہصح ےک زندکی وہ ںیئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام 

فر آہتسہ( اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت ںول اس ےیل ہک افٹن وک دف ڑاان افر اگھبان رےہ ےھت اے ولوگ! م ولگ فاقر )ا

 وکیئ کین اکؾ ںیہن۔

 نب زدی ریض اہلل  :  رافی

 

اربامیہ نب ویسن نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، امحد، سیق نب دعس، اطعء، انب ابعس، ااسمة

 ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ےس ولےتٹ فتق اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت ےنلچ اک مکح

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ےس ولےتٹ فتق اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت ےنلچ اک مکح

     931    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ ُحب، ََّحز بٔ وؿاح، اسُاعیٌ، ابٔ اَیة، ابوغلؿإ بٔ َطیـ، ابٔ عباض  َحُس بٔ علی :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ََ ُ َٔ أ ٌَ َيِعىٔی ابِ ٔعی َُ ِٔ إِٔس أح َع ُٔ اِيَوؿَّ ُز بِ َِّحٔ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ٔٔ َُحِ ُٔ َعلٔیِّ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  َة َع یَّ

ثَطُ  ـٕ َحسَّ ی ٔٔ ََطٔ َٕ بِ ََٓل  َغَلَؿا َِ َط ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ا َزَؾَع َرُسو َُّ ٍُ َي َٔ َعبَّإض َيُكو َُّط َسَُٔع ابِ أَْ

َة َْعَ  ََٓة َعٔظیَّ ٔهي ََٓة ايشَّ ٔهي َّٓأض ايشَّ ٍُ ئً صُّ َوأسَلَة َرِحًٔطٔ َوصَُو َيُكو َُ َّٕ َرأَِسَضا َيَی َّی أَ  َؾةَ َْاَقَتُط َحً

، اوبافطغؿ نب رطفی، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت  دمحم نب یلع نب

 

رحب، رحمز نب فاضح، اامسلیع، انب امی ة

ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق اقمؾ رعافت ےس فاسپ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع 

وک وھچےن گل ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع  فآہل فملس ےن افینٹن یک  لیک اس دقر چنیھک دی ہک افینٹن اک رس اپالؿ یک ڑکلی

 فآہل فملس ولوگں ےس رفام رےہ ےھت ہک اے ولوگ! م ولگ رعہف یک اشؾ وک اانیمطؿ ےک اسھت ںول۔

، اوبافطغؿ نب رطفی، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دمحم نب یلع نب رحب، رحمز نب فاضح، اامسلیع، انب امی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رعافت ےس ولےتٹ فتق اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت ےنلچ اک مکح

     932    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہقتيبہ، يیث، ابوزبیر، ابوَعبس، ابٔ عباض، ؾ :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّإض َع ِولَی ابِ ََ ِعَبٕس  ََ ِٔ أَبٔی  ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا  َعبَّإض َع

َِ أَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ـَ َرُسو َٕ َرزٔی ٔٔ َعبَّإض َوکَا ٌٔ بِ ـِ َِ اِيَؿ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو

َّی ََٓة َوصَُو کَافٌّ َْاَقَتطُ َحً ٔهي ِِ ايشَّ ًَِیهُ َّٓأض حٔیَن َزَؾُعوا َع ٕع ئً ُِ ٔ َج َؾَة َوغََساة ٍَ فٔی َعٔظیَّةٔ َْعَ ٌَ  َقا إَٔذا َزَخ

ِِ بَٔحَصی اِيَدِِذٔف  ًَِیهُ ٍَ َع َٔىّی َقا  ِٔ َٔ ا َوصَُو  ّ َحْسِّ ًَِیطٔ  َُ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍِ َرُسو ِِ َیزَ ًَ ائَِّذی یُرِمَی بٔطٔ َؾ

َرةَ  ُِ َّی َرمَی اِيَح ی َحً ًَيِّ َِ یُ ًَّ  َوَس

ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اوبدبعم، انب ابعس، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

فتق افر زمدہفل یک حبص سج فتق ولگ رفاہن وہےن گل ےئگ وت رفامای م  ہیلع فآہل فملس ےن رعہف ےک دؿ اشؾ ےک

ولگ وکسؿ افر فاقر اایتخر رکف رھپ سج فتق اقمؾ رسحم ںیم چنہپ ےئگ وج ہک ینم ںیم فاعق ےہ وت افینٹن وک رفک ایل ایگ 

ؿ( وک رکنکایں امرےن افر رفامای اس ہگج ےس ریم ےک فاےطس وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں ےل ول رھپ رمجہ ہبقع )ڑبے اطیش

 کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کیبل ڑپےتھ رےہ

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اوبدبعم، انب ابعس، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دثیاقیموتں ےس قلعتم ااح :   ابب

 رعافت ےس ولےتٹ فتق اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت ےنلچ اک مکح

     933    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، ابوزبیر، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٕ َٓا أَبُو نَُعِی َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أََؾاَق أَِخبََرَْا  ٕ َقا ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َقا

 َُ َٓٔة َوأَِوَؿَع فٔی َوازٔی  ٔهي ِِ بٔايشَّ َرصُ ََ َُٓة َوأَ ٔهي ًَِیطٔ ايشَّ َِ َوَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِِ َرُسو َرصُ ََ ٕ َوأَ َحْسِّ

َرَة بُٔٔثِ  ُِ وا اِيَح َُ ِٕ َیرِ  ٌٔ َحَصی اِيَدِِذٔف أَ

دمحم نب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

فتق رعافت ےس فاسپ وہےئ وت اانیمطؿ افر وکسؿ ےک اسھت فاسپ وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےن اک مکح رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادیئ رسحم ںیم زیتی ےس ےلک ولوگں وک یھب ایس رطہقی ےس رفاہن وہ

 افر رھپ ولوگں وک رمجہ یبقع ٰوک وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں امرےن اک مکح رفامای۔

 دمحم نب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ےس ولےتٹ فتق اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت ےنلچ اک مکح

     934    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 جابر رضی اہلل عٓہ ابو زاؤز، سًامیٕ بٔ ُحب، حُاز بٔ زیس، ایوب، ابوزبیر، :  راوی

ِٔ أَ  ِٔ أَیُّوَب َع ُٔ َزیِٕس َع ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ ُٕ بِ امِیَ ًَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرنٔی أَبُو َزاُوَز َقا ٔ َع بٔی ايزُّبَیِر

 ٌَ َؾَة َوَجَع ِٔ َْعَ َٔ َِ أََؾاَق  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٕ أَ ٔ َجابٔر ٍُ بَٔیسٔظ ََٓة عَٔباَز اہللٔ َيُكو ٔهي ٍُ ايشَّ َيُكو

ائٔ  َُ ٔلَی ايشَّ طٔ إ ٔٔ َنؿِّ  َصَهَِذا َوأََطاَر أَیُّوُب بَٔباكٔ

اوب داؤد، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 



 

 

 وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام رےہ ےھت اے دخا ےک دنبف فآہل فملس سج فتق اقمؾ رعافت ےس فاسپ

اسھت ںول رھپ )دحثی ےک رافی( رضحت اویب ریض اہلل ہنع ےن اینپ یلیھتہ  م ولگ فاقر وکسؿ ف اانیمطؿ ےک

 ےس آامسؿ یک اجبن ااشرہ رفامای۔

  ریض اہلل ہنعاوب داؤد، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ےس رفایگن اک راہتس

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ےس رفایگن اک راہتس

     935    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، ہظاّ، وہ اپٓے وايس سے، اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّطُ  ٔٔ َزیِٕس أَْ َة بِ ََ ِٔ أَُسا ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕ َع ِٔ صَٔظاّ َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ  أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٌَ َع ٔ ُسئ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔ اي ٔشیر َّٓؽُّ ََ ََٓل َؾإَٔذا َوَجَس َؾِحَوّة َْؽَّ َواي َٕ َئشیرُ اِيَع ٍَ کَا َِ فٔی َححَّةٔ اِيَوَزأع َقا ًَّ َس

َٓٔل   َؾِوَم اِيَع

 اولداع ںیم رضحت روسؽ 

 

ة
ج 
د
 نب زدی ریض اہلل ہنع ےک 

 

وقعیب نب اربامیہ، ییحی، اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، ااسمة

ت ےس ےنلچ ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رعاف

 فملس درنایین اچؽ ےس لچ رےہ ےھت۔ نکیل جس فتق ہگج  یتل وت اس ےس ھچک دلجی یہ رفاہن وہےت۔

 نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، ااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رعافت ےس فایسپ رپ اھگیٹ ںیم ایقؾ ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ےس فایسپ رپ اھگیٹ ںیم ایقؾ ےس قلعتم

     936    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 تيبہ، حُاز، ابراہیِ بٔ عكبہ، ْیب، اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہق :  راوی

 َّٕ ٔٔ َزیِٕس أَ َة بِ ََ ِٔ أَُسا یِٕب َع َ ُْ  ِٔ ٔٔ عُِكَبَة َع َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َّی أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّٓٔيیَّ َػل  اي

ِٔ َْعَ  َٔ َِ َحِیُث أََؾاَق  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َُُؼل ٍَ اِي ِػرَٔب َقا َُ ِّی اِي ًُِت َيُط أَُتَؼل ٍَ َؾُك ِعٔب َقا ٔلَی ايظِّ ٍَ إ ا ََ َؾَة 

 ََ ََ ا ََ  أَ

 نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

ہبیتق، امحد، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، ااسمة

ہیلع فآہل فملس اکی اھگیٹ یک اجبن فیرفی ےل ےئگ فآہل فملس سج فتق رعافت ےس فاسپ وہےئ وت آپ یلص اہلل 

ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک امنز رغمب ادا رفامںیئ ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای امنز ادا رکےن یک ہگج وت آےگ ےہ۔

 نب زدی ریض :  رافی

 

 اہلل ہنع ہبیتق، امحد، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، ااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رعافت ےس فایسپ رپ اھگیٹ ںیم ایقؾ ےس قلعتم

     937    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ٕ، ونیع، سؿیإ، ابراہیِ بٔ عكبہ، ْیب، اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہَحُوز بٔ غیَل :  راوی

 ِٔ ٔٔ عُِكَبَة َع َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  یِٕب َع َ ُْ

َّی  ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َزیِٕس أَ َة بِ ََ َ أَُسا أ َِّ َتَوؿَّ ُ ٍَ ث َراُئ َؾَبا ََ ُ ِٓزٔيُطُ اِْل ِعَب ائَِّذی یَ ٍَ ايظِّ َ َِ َْز ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

 َُّ ًَ ََ َؾ ََ ا ََ ََلةُ أَ ٍَ ايؼَّ ََلَة َقا َِ ايؼَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ًُِت یَا َرُسو َٓا ُوُؿوئّا َخٔؿیّؿا َؾُك ا أََتِي

ُُزَِزئَؿَة يَ  َّیاِي َّی َػل َّٓأض َحً ٌَّ آرٔخُ اي  ِِ َیُح

 نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 

 

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، ااسمة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اھگیٹ ںیم ایقؾ رفامای ہک سج اھگیٹ ںیم اکحؾ ایقؾ رکےت ںیہ افر اشیپب رک ےک 

 فوض رفامای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امنز آےگ )ادا رکںی ےگ( رھپ سج فتق مہ ولگ اکلہ اس

زمدہفل چنہپ ےئگ وت ایھب آرخ ںیم آےن فاےل ولگ ےچنہپ یھب ںیہن ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس 

 رفاتغ اح ل رفام ےکچ ےھت۔

 نب زدی ریض اہلل ہنعومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفس :  رافی

 

 ؿ، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، ااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمدہفل ںیم دف امنزںی الم رک ڑپانھ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زمدہفل ںیم دف امنزںی الم رک ڑپانھ

     938    حسیث                               زوّجًس   :  جًس

 یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، یحٌی، عسی بٔ ثابت، عبساہلل بٔ یزیس، ابوایوب رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َعِبٔس  ٔٔ ثَابٕٔت َع ِٔ َعٔسیِّ بِ ِٔ َیِحٌَی َع ازٕ َع َُّ ِٔ َح بٓٔیٕ َع ٔٔ َْعَ ُٔ َحبٔیٔب بِ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ ٔٔ َیزٔیَس َع اہللٔ بِ



 

 

ٕع  ُِ ِػرٔٔب َواِئعَظأئ بَٔح َُ َع بَیَِن اِي َُ َِ َج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو  أَیُّوَب أَ

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی، اوباویب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت 

 می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنز اکی اسھت ادا رفامیئ۔روسؽ رک

 ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی، اوباویب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زمدہفل ںیم دف امنزںی الم رک ڑپانھ

     939    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قاسِ بٔ زْیا، َؼعب بٔ َكساّ، زاؤز، اعُع، عُارة، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، ابٔ َشعوز رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٔ َعِبسٔ أَِخبََرَْا اِيَكأس  اَرَة َع َُ ِٔ عُ ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ِٔ َزاُوَز َع ُٔ اِئُِكَسأّ َع ِؼَعُب بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ یَّا َقا ٔ َْ ُٔ َز ُِ بِ

ِػرٔٔب َو  َُ َع بَیَِن اِي َُ َِ َج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِشُعوزٕ أَ ََ  ٔٔ ِٔ ابِ ٔٔ َیزٔیَس َع ٔٔ بِ َُ ٕع  اِئعَظائٔ ايرَِّح ُِ  بَٔح

اقمس نب زرکای، بعصم نب دقماؾ، داؤد، اشمع، امعرة، دبعارلنمح نب سیدی، انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس یھب 

 زگہتش دحثی یک رطح ےس ہی دحثی وقنمؽ افر رمفی ےہ۔

 اقمس نب زرکای، بعصم نب دقماؾ، داؤد، اشمع، امعرة، دبعارلنمح نب سیدی، انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 زمدہفل ںیم دف امنزںی الم رک ڑپانھ

     940    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہری، سايِ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہعُرو بٔ علی، یحٌی، ابٔ ابوذئب، ز :  راوی

 ِٕ ٔ ِٔ َساي ثَىٔی ايزُّصِرٔیُّ َع ٍَ َحسَّ ٔٔ أَبٔی ذٔئِٕب َقا ِٔ ابِ َٓا یَِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َّٕ أَِخبََرَْا َع َ ِٔ أَبٔیطٔ أ َع

ِػرٔٔب َوايِ  َُ َع بَیَِن اِي َُ َِ َج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ا َرُسو َُ َُٓض ِح بَِي ِِ ُيَشبِّ ٕة َواحَٔسةٕ َي ََ ٕع بٔإَٔقا ُِ ٔعَظأئ بَٔح

ا َُ ُِٓض َٔ ٌِّ َواحَٔسةٕ  ُ ٔ ک  َوََّل َعلَی إٔثِر

رمعف نب یلع، ییحی، انب اوبذبئ، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ب افر امنز اشعء اکی اسھت اکی یہ ریبکت ےس ادا رفامںیئ ہن وت اؿ ےک فآہل فملس ےن اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغم

 درنایؿ ونالف ادا رفامےئ افر ہن یہ دعب ںیم۔

 رمعف نب یلع، ییحی، انب اوبذبئ، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زمدہفل ںیم دف امنزںی الم رک ڑپانھ

     941    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، ابٔ طہاب، عبیساہلل بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ َٔ َعِبٔس اہللٔ  أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ َّٕ عُبَِیَس اہللٔ بِ ٔٔ ٔطَضإب أَ ِٔ ابِ ِٔ یُوَُْص َع ُٔ َوصِٕب َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا إٔبَِراصٔی

ِػرٔٔب َواِئعَظأئ َيِیَص  َُ َِ بَیَِن اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َع َرُسو َُ ٍَ َج َّٕ أَبَاُظ َقا َُ أَِخبََرُظ أَ َُٓض ا َسِحَسْة  بَِي



 

 

َّی يَ  ََ َحً ٔ ُع َنَِذي َُ َر یَِح َُ ُٔ عُ َٕ َعِبُس اہللٔ بِ ِػرَٔب ثَََلَث َرَنَعإت َواِئعَظاَئ َرِنَعَتیِٔن َوکَا َُ َّی اِي حَٔل بٔاہللٔ َػل

 ٌَّ  َعزَّ َوَج

ےت ںیہ ہک روسؽ یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفام

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اقمؾ زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء وک اکی یہ فتق ںیم ادا رفامای افر اؿ دفونں ےک 

درنایؿ وکیئ امنز ںیہن ادا رفامیئ ہچنیم  ےلہپ رغمب یک نیت راعکت ادا رفامںیئ افر رھپ اشعء یک دف راعکت ادا 

 اہلل نب رمع ریض اہلل ہنع یھب فافت کت ایس رطہقی ےس رکےت رےہ۔رفامںیئ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک دبع

 یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےس قلعتم ااحدثیاقیموت :   ابب

 زمدہفل ںیم دف امنزںی الم رک ڑپانھ

     942    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، سًُہ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا أَبُو نَُع  َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ َة َع َُ ًَ ِٔ َس ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ِی

ٕة َوا ََ ٕع بٔإَٔقا ُِ ِػرَٔب َواِئعَظاَئ بَٔح َُ َِ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّی َرُسو ٍَ َػل َر َقا َُ ٔٔ عُ ٕ ابِ  حَٔسة

، انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص رمعف نب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، ہملس، دیعس نب ریبج

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رغمب افر امنز اشعء اقمؾ زمدہفل ںیم اکی یہ فتق ںیم اکی یہ ریبکت ےس ادا رفامںیئ۔

 رمعف نب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، ہملس، دیعس نب ریبج، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زمدہفل ںیم دف امنزںی الم رک ڑپانھ

     943    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ْیب رضی اہلل عٓہَحُس بٔ حاتِ، حبإ، عبساہلل، ابراہیِ بٔ عكبہ،  :  راوی

ٔٔ عُِكَبةَ  َِ بِ ِٔ إٔبَِراصٔی ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ُٕ َقا ٍَ أََِْبأََْا حٔبَّا ِٕ َقا ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  یِّبا َقا َ ُْ  َّٕ  أَ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َٕ رِٔزَف َرُسو َٔ َزیِٕس َوکَا َة بِ ََ ِِ َسأَِيُت أَُسا ُت ًِ ـَ َؾَع ًُِت َنِی َؾَة َؾُك َة َْعَ َِ َعٔظیَّ ًَّ

 َ ٔلَی اِيَكِؤّ َؾأَْ َِّ َبَعَث إ ُ ِػرَٔب ث َُ َّی اِي ُُزَِزئَؿَة َؾأََْاَر َؾَؼل َٓا اِي ًَِػ َّی بَ َٓا َنٔشیرُ َحً ًِ ٍَ أَِقَب ِِ َقا ًَ ِِ َؾ ٔ َٓازٔئض ََ اُخوا فٔی 

َّی  ٍُ اہللٔ َػل َّی َرُسو َّی َػل وا َحً ًُّ َٓا َیُح ا أَِػَبِح َُّ ًَ َٓزَيُوا َؾ َّٓاُض َؾ ٌَّ اي َِّ َح ُ َة ث َِ اِئعَظاَئ اِْلرٔخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

 ٌُ ـِ یِٕع َوَرزَٔؾطُ اِيَؿ ًَِكُت َعلَی رِٔجلَیَّ فٔی ُسبَّأم َُقَ  اَِْل

ےن ااسہم نب زدی ریض اہلل دمحم نب احم، ةحؿ، دبع اہلل، اربامیہ نب ہبقع، رکبی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم 

ہنع ےس رفاتی ےہ وج ہک اقمؾ رعہف یک اشؾ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وسار ےھت۔ اوہنں ےن 

درایتف ایک ہک م ےن سک رطہقی ےس ایک اھت؟ اوہنں ےن رفامای مہ ولگ اقمؾ رعافت ےس رفاہن وہےئ وت لسلسم ےتلچ 

دہفل چنہپ ےئگ فاہں رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افینٹن وک الھٹبای افر رےہ اہیں کت ہک مہ ولگ اقمؾ زم

امنز رغمب ادا یک رھپ مہ ولوگں وک ولہکاای وت اؿ ولوگں ےن یھب اےنپ اےنپ افٹن اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ الھٹبےئ نکیل 

ہل فملس امنز اشعء ےس رفاتغ رفام ےکچ رھپ )یھب( آرخ ںیم آےن فاےل ولگ ےچنہپ ہن ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ےھت۔ رھپ ولگ یھب چنہپ ےئگ افر رک ےئگ سج فتق حبص وہیئگ وت ںیم ہلیبق رقشی ےک آےگ ےنلچ فاولں ےک اسھت 

 ادیؽ رفاہن وہایگ افر لضف نب ابعس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ وسار وہ ےئگ۔

 ، اربامیہ نب ہبقع، رکبی ریض اہلل ہنعدمحم نب احم، ةحؿ، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وخانیت افر وچبں وک زمدہفل ےلہپ جیھب دےنی ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخانیت افر وچبں وک زمدہفل ےلہپ جیھب دےنی ےس قلعتم

     944    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ ُحیث، سؿیإ، عبیساہلل بٔ ابویزیس، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َسُِٔع  ٔٔ أَبٔی َیزٔیَس َقا ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا یِٕث َقا ُٔ ُُحَ ٍُ أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ َٔ َعبَّإض َيُكو ُت ابِ

ُُزَِزئَؿٔة فٔی َؿَعَؿٔة أَصًِٔطٔ  ًََة اِي َِ َيِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َّ اي ِٔ َقسَّ َُّ َٔ  أََْا 

نیسح نب رحثی، ایفسؿ، دیبع اہلل نب اوبسیدی، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اؿ رضحات ںیم ےس 

ہفل یک ق  ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زمکفر ایخؽ رفام رک ےلہپ رفاہن رفام دای اھت ہک نج وک زمد

 اھت۔

 نیسح نب رحثی، ایفسؿ، دیبعاہلل نب اوبسیدی، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخانیت افر وچبں وک زمدہفل ےلہپ جیھب دےنی ےس قلعتم

     945    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، علاء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

 ٍَ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َُ ُِٓت ؾٔی ٍَ ُن ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِٔ َعَلإئ َع رٕو َع ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث َحسَّ

ُُزَِزئَؿةٔ فٔی َؿَعَؿٔة أَصًِٔطٔ  ًََة اِي َِ َيِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َّ اي  َقسَّ

 ؿ زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضم

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  قلعتموخانیت افر وچبں وک زمدہفل ےلہپ جیھب دےنی ےس

     946    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوزاؤز، ابوعاػِ و عؿإ و سًامیٕ، طعبة، َظاغ، علاء، ابٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ِٔ ُطِع  ُٕ َع ًَامِیَ ُٕ َوُس ا ِٕ َوَعؿَّ َٓا أَبُو َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا ِٔ ابِ ِٔ َعَلإئ َع َظإغ َع َُ  ِٔ َبَة َع

 ِٔ َٔ وا  ِٓرٔفُ ِٕ َی ِٕ أَ رَ َؿَعَؿَة بَىٔی َصأط ََ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٌٔ أَ ـِ ِٔ اِيَؿ ٌٕ  َعبَّإض َع ِی ًَ ٔ ٕع ب ُِ  َج

، اشمش، اطعء، انب ابعس، لضف نب ابع

 

ی ة
ػ

 

س ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوبداؤد، اوباعمص ف افعؿ ف امیلسؿ، ش

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلیبق ونب اہمش ےک زمکفر ارفاد )وخانیت افر وچبں( وک زمدہفل یک رات ںیم 

 ینم رفایگن اک مکح رفام دای اھت۔

، اشمش، اطعء، انب ابعس، لضف نب ابعس ریض ا :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 ہلل ہنعاوبداؤد، اوباعمص ف افعؿ ف امیلسؿ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخانیت افر وچبں وک زمدہفل ےلہپ جیھب دےنی ےس قلعتم

     947    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی، یحٌی، ابٔ جریخ، علاء، سايِ بٔ طواٍ، اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہا عُرو بٔ :  راوی

 ٔ ِٔ َساي َٓا َعَلاْئ َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍٕ أَِخبََرَْا َع ا ٔٔ َطوَّ ِٔ بِ

َّٓٔيیَّ  َّٕ اي َّّ َحبٔيَبَة أَِخبََرِتُط أَ ُ َّٕ أ َٔىّی أَ ٔلَی  ٕع إ ُِ ِٔ َج َٔ ًَِّص  ِٕ ُتَػ َرَصا أَ ََ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اطعء، اسمل نب وشاؽ، اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

  فہ اقمؾ ینم رفاہن وہاجںیئاہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح رفامای ہک زمدہفل ےس ادنریھے یہ ںیم

 رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اطعء، اسمل نب وشاؽ، اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےلہپ جیھب دےنی ےس قلعتموخانیت افر وچبں وک زمدہفل 

     948    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايحبار بٔ ايعَلء، سؿیإ، عُرو، سايِ بٔ طواٍ، اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ٔٔ ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ُِرٕو َع ِٔ َع َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ُٔ اِيَعََلٔئ َع َّٓا  أَِخبََرَْا َعِبُس اِيَحبَّارٔ بِ ِّّ َحبٔيَبَة َقاَيِت ُن ُ ِٔ أ ٍٕ َع ا َطوَّ

َٔىّی ٔلَی  ُُزَِزئَؿةٔ إ ِٔ اِي َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ًُِّص َعلَی َعِضٔس َرُسو  نَُػ

یلص دبعاابجلر نب االعلء، ایفسؿ، رمعف، اسمل نب وشاؽ، اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ رضحت روسؽ رکمی 



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم ادنریھے یہ ںیم زمدہفل ےس اقمؾ ینم ےلچ اجای رکےت ےھت۔

 دبعاابجلر نب االعلء، ایفسؿ، رمعف، اسمل نب وشاؽ، اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخانیت ےک فاےطس اقمؾ زمدہفل ےس رجف ےس لبق ےنلکن یک ااجزت

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخانیت ےک فاےطس اقمؾ زمدہفل ےس رجف ےس لبق ےنلکن یک ااجزت

     949    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ قاسِ، قاسِ، عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا يعكوب بٔ ابراہیِ، ہظیِ، َٓؼور، عبسايرحُٔ :  راوی

ٔٔ ايِ  ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ُِٓؼوْر َع ََ ٍَ أََِْبأََْا  ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ِٔ َع َكأس

َّی اہللُ َّٓٔيیُّ َػل َٕ اي ٔ ا أَذ َُ َّ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت إْٔ ِٔ َع ِٔ  اِيَكأس َٔ ِبٔح  ٌَ ايؼُّ َِ ئَشِوَزَة فٔی اِْلَٔؾاَؿٔة َقِب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َرأَّة ثَبَٔلّة  َِ ََّضا کَاَِْت ا ٕع ْٔلَْ ُِ  َج

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت 

ت وسدہ ریض اہلل اہنع وک اقمؾ زمدہفل ےس حبص ےس ےنلکن یک ااجزت اطع روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضح

 رفامیئ یھت اس ےیل ہک فہ اھبری مسج یک ںیھت۔

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمدہفل ںیم امنز رجف بک ادا یک اجےئ؟



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز رجف بک ادا یک اجےئ؟

     950    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ یزیس، عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل َحُس بٔ ايعَلء، ابوَعاویہ، اعُع، عُارة، عبسايرحُٔ ب :  راوی

 عٓہ

 َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح اَرَة َع َُ ِٔ عُ ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤَیَة َع َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ َیزٔیَس أَِخبََرَْا  ٔٔ بِ

یِ  ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ا َرأَیُِت َرُسو ََ  ٍَ ِٔ َعِبٔس اہللٔ َقا َّی َػََلّة َقمُّ إَّٔلَّ ئُٔیَكاتَٔضا إَّٔلَّ َػََلَة َع َِ َػل ًَّ طٔ َوَس

َٔیَكاتَٔضا  ٌَ ئِٕٔذ َقِب ََ ٔ َیِو ٕع َوَػََلَة اِيَؿِحر ُِ ا بَٔح َُ صُ ِػرٔٔب َواِئعَظأئ َػَلَّ َُ  اِي

 رفاتی ےہ ہک دمحم نب االعلء، اوباعمفہی، اشمع، امعرة، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس

ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھبک یسک فتق یک امنز ریغ فتق ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی ا ہتب آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اقمؾ( زمدہفل ںیم امنز رغمب افر امنز اشعء اکی یہ اسھت ڑپںیھ افر امنز رجف لبق از 

 فتق ڑپیھ۔

 ء، اوباعمفہی، اشمع، امعرة، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعدمحم نب االعل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اقمؾ زمدہفل ںیم اامؾ ےک اسھت امنز ہن ڑپھ ےکس

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اقمؾ زمدہفل ںیم اامؾ ےک اسھت امنز ہن ڑپھ ےکسوج صخش 

     951    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 سعیس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، اسُاعیٌ و زاؤز و زْیا، طعيی، ْعوة بٔ َرفض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح َوَة أَِخبََرَْا َسٔعیُس بِ ِٔ ُْعِ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ یِّا َع ٔ َْ ٌَ َوَزاُوَز َوَز ٔعی َُ ِٔ إِٔس ُٕ َع ا ُسِؿَیا

 َّ ِٔ َػل ََ  ٍَ ُُزَِزئَؿةٔ َؾَكا َِ َواقّٔؿا بٔاِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرأَیُِت َرُسو ٕض َقا رَضِّ َُ  ٔٔ َٓا بِ َع ََ ی 

َِّ أَقَ  ُ َٓا ث ٔ َصا صُ َٓا َصِٔذظ طُ َػََلَت َِّ َححُّ ََ بَٔعَرَؾَة َيِیَّل أَِو ََْضاّرا َؾَكِس َت ٔ ٌَ َذي ـَ َقِب َٓا َوَقِس َوَق َع ََ  َّ  ا

دیعس نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اامسلیع ف داؤد ف زرکای، یبعش، رعفة نب رفمس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ڑھکے وہ رک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج یسک ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اقمؾ زمدہفل ںیم 

امہرے اسھت )رجف( یک امنز اس ہگج ادا یک رھپ مہ ولوگں ےک اسھت اس ےن ایقؾ ایک افر اس ےس لبق رات ای دؿ ںیم 

 اقمؾ رعافت ںیم یھب ایقؾ رک اکچ اھت وت اس صخش اک جح لمکم وہایگ۔

 د ف زرکای، یبعش، رعفة نب رفمس ریض اہلل ہنعدیعس نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اامسلیع ف داؤ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اقمؾ زمدہفل ںیم اامؾ ےک اسھت امنز ہن ڑپھ ےکس

     952    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَة، جریر، َطف، طعيی، ْعوة بٔ َرفض :  راوی

ٕض قَ  رَضِّ َُ  ٔٔ َوَة بِ ِٔ ُْعِ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ٕف َع َطِّ َُ  ِٔ ثَىٔی َجرٔیْر َع ٍَ َحسَّ َة َقا ََ ُٔ ُقَسا ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ٍَ َقا ا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِٓضا َؾَكِس أَِزَرَک َرُسو َٔ َّی ئُؿیَف  َّٓأض َحً ٔ َواي اّ ََ ٔ َع اِْل ََ ّعا  ُِ ِٔ أَِزَرَک َج ََ  َِ ًَّ

ِِ یُِسرِٔک  ًَ أّ َؾ ََ ٔ َّٓأض َواِْل َع اي ََ ِِ یُِسرِٔک  ِٔ َي ََ  اِيَحخَّ َو

، رجری، رطمػ، یبعش، رعفة نب رفمس ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 

 فآہل فملس دمحم نب دقامة



 

 

ےن اراشد رفامای وج وکیئ زمدہفل ںیم اامؾ افر ولوگں ےک رمہاہ فاہں ےس فاسپ وہےن کت وموجد راہ وت اس صخش اک جح 

 وپرا )افر ادا وہایگ( سج صخش ےن اامؾ افر ولوگں ےک اسھت رشتک ںیہن یک وت اس صخش اک جح اضعئ وہایگ۔

، رجری، رطمػ، یبعش، رع :  رافی

 

 فة نب رفمسدمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اقمؾ زمدہفل ںیم اامؾ ےک اسھت امنز ہن ڑپھ ےکس

     953    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 لی بٔ حشین، اَیة، طعبة، يشار، طعيی، ْعوة بٔ َرفض رضی اہلل عٓہع :  راوی

َوَة بِ  ِٔ ُْعِ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ إر َع ِٔ َسیَّ ِٔ ُطِعَبَة َع ُة َع یَّ ََ ُ َٓا أ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيُحَشیِٔن َقا ٕض أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ رَضِّ َُ  ٔٔ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٍَ أََتِیُت اي ِِ أََزِع َقا ِٔ َجَبلَِی كَیِّٕئ َي َٔ ًُِت  ِّی أَِقَب ٔن ٍَ اہللٔ إ ًُِت یَا َرُسو ٕع َؾُك ُِ َِ بَٔح

َّی  ِٔ َػل ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٔ َحٓخٕ َؾَكا َٔ ٌِ لٔی  ًَِیطٔ َؾَض ََلَة َحِبَّل إَّٔلَّ َوَقِؿُت َع ٔ ايؼَّ َصِٔذظ

َٓا َوَقِس َوقَ  َع ُط َوَقَضی َتَؿَثطُ ََ َِّ َححُّ ََ بَٔعَرَؾَة َيِیَّل أَِو ََْضاّرا َؾَكِس َت ٔ ٌَ َذي  ـَ َقِب

، اسیر، یبعش، رعفة نب رفمس ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ی ة
ػ

 

، ش

 

یلع نب نیسح، امی ة

 ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا زمدہفل ںیم افر ںیم ےن رعض ایک

 ےک اہپ ڑفں ےس آای وہں افر راہتس ںیم وکیئ ہلیٹ اس مسق اک ہن وھچ ڑا ہک سج رپ ںیم ہن رہھٹا وہں وت ایک ریما 

ہ

اقمؾ ئط

لبق جح ادا وہایگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن مہ ولوگں ےک اسھت ہی امنز رجف ادا یک افر اس ےس 

رعافت ںیم دؿ ای رات ےک فتق ایقؾ رک اکچ اھت وت اس صخش اک جح وہایگ افر لیم لیچک اصػ ہن رکےن یک دمت لمکم 

 وہیئگ۔



 

 

، اسیر، یبعش، رعفة نب رفمس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

، ش

 

 یلع نب نیسح، امی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اقمؾ زمدہفل ںیم اامؾ ےک اسھت امنز ہن ڑپھ ےکس

     954    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبہ، عبساہلل بٔ ابوسرف، طعيی، ْعوہ، َرضض بٔ اوض بٔ حارثہ  :  راوی

 ّبٔ َّل

 ٍَ رَفٔ َقا ٔٔ أَبٔی ايشَّ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ ُطِعَبَة َع َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا إِٔس

َّٓٔيیَّ  ٍَ أََتِیُت اي ٔٔ َْلِّٕ َقا ٔٔ َحارٔثََة بِ ٔٔ أَِؤض بِ ٔض بِ رَضِّ َُ  ُٔ َوةُ بِ ثَىٔی ُْعِ ٍُ َحسَّ ِعٔيیَّ َيُكو ًَِیطٔ  ايظَّ َّی اہللُ َع َػل

 َّ ـَ َحً ٔ ِوق َُ ـَ صََِذا اِي َٓا َوَوَق َع ََ ََلَة  ٔ ايؼَّ َّی صَِٔذظ ِٔ َػل ََ  ٍَ ِٔ َحٓخٕ َؾَكا َٔ ٌِ لٔی  ًُِت َص ٕع َؾُك ُِ َِ بَٔح ًَّ ی ُئؿیَف َوَس

ُط َوَقَضی َتؿَ  َِّ َححُّ َؾإت َيِیَّل أَِو ََْضاّرا َؾَكِس َت ِٔ َْعَ َٔ  ََ ٔ ٌَ َذي  َثطُ َوأََؾاَق َقِب

الیعمس نب وعسمد، اخدل، ہبعش، دبعاہلل نب اوبرفس، یبعش، رعفہ، رضمس نب افس نب احرب  نب الؾ، اس دحثی اک 

 ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ

 الیعمس نب وعسمد، اخدل، ہبعش، دبعاہلل نب اوبرفس، یبعش، رعفہ، رضمس نب افس نب احرب  نب الؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اقمؾ زمدہفل ںیم اامؾ ےک اسھت امنز ہن ڑپھ ےکس



 

 

     955    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، اسُعیٌ، عاَر، ْعوہ بٔ َرضض :  راوی

َو  ٍَ أَِخبََرنٔی ُْعِ َْٔر َقا ٍَ أَِخبََرنٔی َعا ٌَ َقا ٔعی َُ ِٔ إِٔس َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٕض أَِخبََرَْا َع رَضِّ َُ  ُٔ ةُ بِ

 َ ِٔ َجَبلَِی ك َٔ  ََ ًُِت أََتِيُت َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ أََتِیُت َرُسو ائٔیُّ َقا ًٔی ايلَّ ٔلیَّ ََ ًُِت  ًَ ِ ٕئ أَک یِّ

َّی َػََلَة اِيَػَس  ِٔ َػل ََ  ٍَ ِٔ َحٓخٕ َؾَكا َٔ ٌِ لٔی  ًَِیطٔ َؾَض ٌٕ إَّٔلَّ َوَقِؿُت َع ِٔ َحِب َٔ ا بَقَٔی  ََ َٓا َوأَِتَعِبُت َنِؿٔسی  اةٔ َصا صُ

طُ  َِّ َححُّ ََ َؾَكِس َقَضی َتَؿَثطُ َوَت ٔ ٌَ َذي َؾَة َقِب َٓا َوَقِس أَتَی َْعَ َع ََ 

 نب یلع، ییحی، اامسلیع، اعرم، رعفہ نب رضمس، اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہرمعف 

 رمعف نب یلع، ییحی، الیعمس، اعرم، رعفہ نب رضمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  اقمؾ زمدہفل ںیم اامؾ ےک اسھت امنز ہن ڑپھ ےکسوج صخش

     956    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سؿیإ، بهیر بٔ علاء، عبسايرحُٔ بٔ يعُر ايسیلی رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َیِحٌَی قَ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا َع ُٔ َعَلإئ َقا ثَىٔی بَُهیِرُ بِ ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ا

َِ بَٔعَرَؾَة َوأََتاظُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٍَ َطضِٔسُت اي یلٔیَّ َقا َر ايسِّ َُ َٔ َيِع ٔٔ بِ َُ ِٔ َِْحٕس  َعِبَس ايرَِّح َٔ َْاْض 

 ِٔ رُوا َرُجَّل َؾَشأََيطُ َع ََ
َ ِبٔح َؾَكِس أَِزَرَک  َؾأ ٔ ايؼُّ ٌَ َػََلة ٕع َقِب ُِ َة َج ًَ ِٔ َجاَئ َيِی ََ َؾُة  ٍَ اِيَحخُّ َْعَ اِيَحخِّ َؾَكا

َِ عَ  ِ َ َؾََل إٔث
ِٔ َتأرَخَّ ََ ًَِیطٔ َو َِ َع ِ یِٔن َؾََل إٔث ََ ٌَ فٔی یَِو ِٔ َتَعحَّ ََ َٔىّی ثَََلثَُة أَیَّإّ   ُّ ُط أَیَّا َِّ أَِرَزَف َرجُ َححَّ ُ َّل ًَِیطٔ ث



 

 

َّٓاضٔ  َٓازٔی بَٔضا فٔی اي ٌَ یُ  َؾَحَع

رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، ریکب نب اطعء، دبعارلنمح نب رمعی ادلیلی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اقمؾ رعافت 

ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اھت ہک دجن ےک ھچک ولگ احرض وہےئ افر اکی آدیم وک مکح 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس جح ےک قلعتم درایتف رکںی۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دای

ےن رفامای ہک جح رعہف اک انؾ ےہ وج صخش زمدہفل فایل رات رجف ےس لبق اقمؾ رعافت چنہپ ایگ وت اس صخش ےن جح 

ارگ وکیئ آدیم دلجی رک ےک دف رفز ںیم الچ اجےئ وت اس اح ل رک ایل افر اقمؾ ینم ںیم ایقؾ ےک نیت رفز ںیم نکیل 

صخش رپ یسک مسق اک انگہ ںیہن ےہ افر ارگ وکیئ صخش نیت رفز رہھٹے وت اس رپ یھب یسک مسق اک وکیئ انگہ ںیہن رھپ 

ؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم اےنپ اسھت وسار رک ایل ہک ولوگں ںیم اس ابت اک االع

 رک دے۔

 رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، ریکب نب اطعء، دبعارلنمح نب رمعی ادلیلی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہن ڑپھ ےکس وج صخش اقمؾ زمدہفل ںیم اامؾ ےک اسھت امنز

     957    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ سعیس، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 ٍَ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ثَىٔی أَبٔی  أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث َحسَّ

 ِ ُُز ٍَ اِي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َ َٓا أ َ ث َٔ َعِبٔس اہللٔ َؾَحسَّ َٓا َجابَٔر بِ ٍَ أََتِي ـْ َقا ٔ ِوق ََ َضا  ًُّ ُ  َزئَؿُة ک

، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم



 

 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای زمدہفل وپرا ایقؾ رکےن یک ہگج ےہ۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمدہفل ںیم ہیبلت انہک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زمدہفل ںیم ہیبلت انہک

     958    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، نثیر، ابٔ َسرک، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، ابٔ َشعوز رضی اہلل ہٓاز بٔ رسی، ابواحوؾ، حؼین :  راوی

 عٓہ

ِسرٕٔک عَ  َُ  ُٔ ٕ َوصَُو ابِ ِٔ َنثٔیر ِٔ حَُؼیِٕن َع ِٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع یِّ فٔی َحٔسیثٔطٔ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ِٔ َعبِسٔ أَِخبََرَْا َص

 ُٔ ِشُعوزٕ َوَِْح ََ  ُٔ ٍَ ابِ ٍَ َقا ٔٔ یَزٔیَس َقا ٔٔ بِ َُ ٍُ فٔی  ايرَِّح ةٔ َيُكو ًَِیطٔ ُسوَرةُ اِيَبَُقَ ٕع َسُِٔعُت ائَِّذی أُِْزَٔيِت َع ُِ بَٔح

 ََ َِّی َِّ َيب ُض ًَّ ََ اي َِّی ٕٔ َيب کَا َُ  َصَِذا اِي

انہد نب رسی، اوباوحص، نیصح، ریثک، انب دمرک، دبعارلنمح نب سیدی، انب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( رپ وسرہ  ہرہ انزؽ وہیئ وت ںیم ےن اس وک اس ہگج مہ ولگ زمدہفل ںیم ےھت ہک سج صخش

 یھب کیبل ےتہک وہےئ انس۔

 انہد نب رسی، اوباوحص، نیصح، ریثک، انب دمرک، دبعارلنمح نب سیدی، انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زمدہفل ےس فاسپ آےن اک فتق

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زمدہفل ےس فاسپ آےن اک فتق

     959    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبة، ابواسحل، عُرو بٔ َیُوٕ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٕٕ  أَِخبََرَْا ُُو ِی ََ  ٔٔ رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ  إِٔس

َّی َتِلًَُع  َٕ َحً و ـُ ٔة کَاُْوا ََّل ُئؿی ٌَ اِيَحاصًٔٔیَّ َّٕ أَصِ ٔ ٍَ إ ٕع َؾَكا ُِ َر بَٔح َُ ٍُ َطضِٔسُت عُ ٍَ َسُِٔعُتُط َيُكو ُُِص ايظَّ  َقا

 ِٕ ٌَ أَ َِّ أََؾاَق َقِب ُ ِِ ث َِ َخاَيَؿُض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ِم ثَبٔیرُ َوإ َٕ أرَِشٔ ُص  َوَيُكويُو ُِ
 َتِلًَُع ايظَّ

، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض 

 

ی ة
ػ

 

الیعمس نب وعسمد، اخدل، ش

 ہنع وک )اقمؾ( زمدہفل ںیم ہی رفامےت وہےئ داھکی ہک زامہن اجتیلہ ےک ولگ زمدہفل ےس وسرج ےنلکن ےس لبق اہلل

فاسپ ںیہن وہےت ےھت افر ولگ ےتہک اے ریبش! )اہپ ڑ اک انؾ( م رپ آاتفب لکن آےئ ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 س ہگج ےس لچ دےیئ۔فآہل فملس ےن اس یک اخمتفل یک افر وسرج ےنلکن ےس لبق ا

، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 الیعمس نب وعسمد، اخدل، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افعضء وک زمدہفل یک رات رجف یک امنز ینم ٰ رپ چنہپ رک ڑپےنھ یک ااجزت

 وتں ےس قلعتم ااحدثیاقیم :   ابب

 افعضء وک زمدہفل یک رات رجف یک امنز ینم ٰ رپ چنہپ رک ڑپےنھ یک ااجزت



 

 

     960    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ، اطہب، زاؤز بٔ عبسايرحُٔ، عُرو بٔ زیٓار، علاء بٔ ابورباح،  :  راوی

 ضی اہلل عٓہابٔ عباض ر

ثَضُ  ٔٔ َحسَّ َُ َٔ َعِبٔس ايرَِّح َّٕ َزاُوَز بِ ِٔ أَِطَضَب أَ ِٔ َع ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرنٔی  رَو بِ ُِ َّٕ َع ِِ أَ

َٔ َعبَّإض َيكُ  َّطُ َسَُٔع ابِ ِِ أَْ ثَُض َٔ أَبٔی َربَإح َحسَّ َّٕ َعَلاَئ بِ ثَطُ أَ َٓإر َحسَّ َّی اہللُ زٔی ٍُ اہللٔ َػل ًَىٔی َرُسو ٍُ أَِرَس و

َرةَ  ُِ َٓا اِيَح ِي ََ ِبَح بُٔٔىّی َوَر َٓا ايؼُّ ِي ًَّ َِ فٔی َؿَعَؿٔة أَصًِٔطٔ َؾَؼ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، ابہش، داؤد نب دبعارلنمح، رمعف نب دانیر، اطعء نب اوبرابح، انب ابعس ریض اہلل 

ےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ زمکفر ارفاد ےک اسھت ھجم وک رفاہن رفام دای ہنع رفام

 اھت۔ ہچنیم  مہ ےن امنز رجف ینم ںیم ادا یک افر رکنکایں امرںی۔

 ابعس دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، ابہش، داؤد نب دبعارلنمح، رمعف نب دانیر، اطعء نب اوبرابح، انب :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افعضء وک زمدہفل یک رات رجف یک امنز ینم ٰ رپ چنہپ رک ڑپےنھ یک ااجزت

     961    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

  :  راوی

ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ عَ  َٕ َع امِیَ ًَ ُٔ ُس ِٔ بِ َٓا َعِبُس ايرَّحٔی َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ٔٔ ُس َّ بِ ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح

 ِّ َٔٓٔیَن َعائَٔظَة َقاَيِت َوزِٔزُت أَن ُُِؤ ِّّ اِي ُ ِٔ أ ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ًَِیطٔ بِ َّى اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ی اِسَتأَِذُِْت َرُسو



 

 

رَ  َِ َّٓاُض َوکَاَِْت َسِوَزةُ ا ِتَٔی اي ِٕ َیأ ٌَ أَ ًَِّیُت اِيَؿِحَر بُٔٔىّی َقِب ا اِسَتأَِذَِْتُط َسِوَزةُ َؾَؼ َُ َِ َن ًَّ ًَّة ثَبَٔلّة َوَس أَّة َثكٔی

َّى اہللُ عَ  ٍَ اہللٔ َػل َّٓاُض َؾاِسَتأَِذَِْت َرُسو ِتَٔی اي ِٕ َیأ ٌَ أَ ِت َقِب ََ ًَِّت اِيَؿِحَر بُٔٔىّی َوَر َٕ َيَضا َؾَؼ ٔ َِ َؾأَذ ًَّ  ًَِیطٔ َوَس

دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ ، دبعارلمیح نب امیلسؿ ، دیبعاہلل نب دبعارلنمح نب اقمس ، رضحت اعہشئ دصہقی رفامیت ںیہ 

ہ یک رطح ےس رضحت روسؽ ارکؾ ےس ااجزت ےل یتیل ہک ھجم وک اس ابت یک وخاشہ وہیئ ہک ںیم یھب رضحت وسد

افر ولوگں ےک ےچنہپ ےس لبق امنز رجف ینم اج رک ادا رکیت ہچنیم  رضحت وسدہ اھبری رھب مک اخوتؿ ںیھت اوہنں ےن 

رضحت روسؽ رکمی ےس ااجزت امگن یل وت آپ ےن ااجزت دی دے ۔ رھپ اوہنں ےن امنز رجف ینم ادا یک افر ولوگں 

  لبق یہ رکنکایں امرںی ۔ےک آےن ےس

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 افعضء وک زمدہفل یک رات رجف یک امنز ینم ٰ رپ چنہپ رک ڑپےنھ یک ااجزت

     962    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ سعیس، علاء بٔ ابورباح، اسُاء بٓت ابی بْک رضی  :  راوی

 اہلل عٓہا

 ِٔ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ اِيَكأس ٍَ أََِْبأََْا ابِ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َعَلأئ  أَِخبََرَْا 

 َٔ ِٓٔت أَبٔی بَِْکٕ  ٔ اَئ ب َُ َع أَِس ََ ٍَ ٔجئُِت  ِٓٔت أَبٔی بَِْکٕ أَِخبََرُظ َقا ٔ اَئ ب َُ ِولّی ْٔلَِس ََ  َّٕ ٔٔ أَبٔی َربَإح أَ ًَٕص بِ ىّی بَٔػ

 ََ ِٓ َٔ ِٔ صَُو َخیِْر  ََ َع  ََ َُٓع َصَِذا  َّٓا َنِؼ ًَٕص َؾَكاَيِت َقِس ُن َٔىّی بَٔػ َٓا  ًُِت َيَضا َيَكِس ٔجئِ  َؾُك

دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، اطعء نب اوبرابح، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےک اکی الغؾ ےتہک 

ںیہ ہک ںیم رضحت اامسء ےک اسھت ادنریھے یہ ںیم ینم چنہپ ےئگ )احال ہکن رفینش وہےن ےک دعب آان اچےیہ( فہ 



 

 

 ےت ےھت وج ہک م ےس رتہب ےھت۔رفامےن ںیگل مہ اس صخش ےک اسھت اس رطہقی ےس رک

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، اطعء نب اوبرابح، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وک زمدہفل یک رات رجف یک امنز ینم ٰ رپ چنہپ رک ڑپےنھ یک ااجزت افعضء

     963    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، َايَ، ہظاّ بٔ ْعوة رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َعِبُس  َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َوَة  أَِخبََرَْا  ٔٔ ُْعِ ِٔ صَٔظأّ بِ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ايرَِّح

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ـَ کَا َعطُ َنِی ََ ُٔ َزیِٕس َوأََْا َجائْص  ُة بِ ََ ٌَ أَُسا ٔ ٍَ ُسئ ِٔ أَبٔیطٔ َقا َِ َئشیرُ َع ًَّ َس

ِّرُ َْاَقَتُط َؾإَٔذا َوَجَس َؾِحَوّة َْؽَّ فٔی َححَّةٔ اِيَوَزأع حٔیَن َزؾَ  َٕ يَُشی ٍَ کَا  َع َقا

دمحم نب ہملس، دبعارلنمح نب اقمس، امکل، اشہؾ نب رعفة ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت ااسہم نب زدی 

 اولداع ےک  ریض اہلل ہنع ےک اسھت اھٹیب وہا اھت ہک اؿ ےس درایتف ایک ایگ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 

ة
ج 
د
فملس 

ومعق رپ اقمؾ زمدہفل ےس فاسپ وہےت وت سک رطہقی ےس فاسپ آےت؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس اینپ افینٹن وک آہتسہ آہتسہ الچای رکےت ےھت نکیل سج فتق اشکدہ ہگج لم اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےھت )دف ڑاای رکےت ےھت سج وک رعیب ںیم صن اہک اجات ےہ(۔ افینٹن وک زیتی ےس یھب الچےت

 دمحم نب ہملس، دبعارلنمح نب اقمس، امکل، اشہؾ نب رعفة ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 زمدہفل یک رات رجف یک امنز ینم ٰ رپ چنہپ رک ڑپےنھ یک ااجزت افعضء وک

     964    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعیس، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، ابوَعبس، عبساہلل بٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

 ُٔ ِٔ  أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِعَبٕس َع ََ ِٔ أَبٔی  ٔ َع ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو ايزُّبَیِر ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ ابِ َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َسٔعیٕس َقا

 َّٓ َِ ئً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َعبَّإض َقا ٌٔ بِ ـِ ِٔ ايَؿ ٔٔ َعبَّإض َع أض حٔیَن َعِبٔس اہللٔ بِ

ٔ َزَؾعُ  َٔىّی َؾَضَبَم ح  ٌَ َّی إَٔذا َزَخ َٓٔة َوصَُو کَافٌّ َْاَقَتُط َحً ٔهي ِِ بٔايشَّ ًَِیهُ ٕع َع ُِ َؾَة َوغََساَة َج َة َْعَ یَن صََبَم وا َعٔظیَّ

َّی اہللُ  َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ٍَ َقا َرةُ َوَقا ُِ ِِ بَٔحَصی اِيَدِِذٔف ائَِّذی یُرِمَی بٔطٔ اِيَح ًَِیهُ ٍَ َع ا َقا ّ َحْسِّ َُ َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ُٕ ا َیِدِٔذُف اِْلِٔنَشا َُ ٔ َن  ُئظیرُ بَٔیٔسظ

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، انب رججی، اوبزریب، اوبدبعم، دبعاہلل نب ابعس، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

ےن اینپ افینٹن وک  ہک رعہف یک اشؾ افر زمدہفل یک حبص رفاہن وہےت فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفک رک رفامای م ولگ وکسؿ افر فاقر ےک اسھت ںول رھپ سج فتق )اقمؾ( ینم ںیم دالخ وہےئ افر آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس فادیئ رسحم ںیم ےچنہپ وت افینٹن ےس ارت رک رفامای رمجات وک امرےن ےک دعب رکنکایں عمج رکول رھپ اےنپ اہھت 

 سج رطہقی ےس ااسنؿ رکنکایں امرات ےہ۔ےس ااشرہ رک ےک التبای 

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، انب رججی، اوبزریب، اوبدبعم، دبعاہلل نب ابعس، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿفدایئ رسحم ےس زیتی ےس زگرےن اک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 فدایئ رسحم ےس زیتی ےس زگرےن اک ایبؿ

     965    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ َحُس، یحٌی، سؿیإ، ابوزبیر، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ ُِ بِ َّی اہللُ أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٕ أَ ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ا َیِحٌَی َع

 ٕ َحْسِّ َُ َِ أَِوَؿَع فٔی َوازٔی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

اربامیہ نب دمحم، ییحی، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یئ رسحم ےس زیتی ےس زگرےت ےھت )رسحمٰینم ےک زندکی اکی ہگج اک انؾ ےہفدا

 اربامیہ نب دمحم، ییحی، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  رسحم ےس زیتی ےس زگرےن اک ایبؿفدایئ

     966    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ ہاروٕ، حاتِ بٔ اسُاعیٌ، جعرف بٔ َحُس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ ٌَ َقا ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُِ بِ ٔ َٓا َحات َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ َصاُرو ُِ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٕس َع َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َجِعرَفُ بِ

َِ ؾَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ َححَّةٔ اي ًُِت أَِخبٔرِنٔی َع ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َؾُك ٔ بِ َٓا َعلَی َجابٔر ًِ ٍَ اہللٔ َزَخ َّٕ َرُسو ٔ ٍَ إ َكا

ُُزِزَ  ِٔ اِي َٔ َِ َزَؾَع  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّی أَتَی َػل َٔ اِيَعبَّأض َحً ٌَ بِ ـِ ُص َوأَِرَزَف اِيَؿ ُِ
ِٕ َتِلًَُع ايظَّ ٌَ أَ ئَؿٔة َقِب

َّی أَتَی ا َرةٔ اِلهُبَِری َحً ُِ ََ َعلَی اِيَح ُج یَل اِيُوِسَلی ائًَّی تَُِخٔ ٔ ََ ايطَّ ًَ َِّ َس ُ َک َقًٔیَّل ث ا َُحَّ ّ َحْسِّ َرَة ائًَّی َُ ُِ ِيَح



 

 

َحَرةٔ ََفَ  َِٓس ايظَّ ٔ ٔٔ اِيَوازٔیع ِٔ بَِل َٔ َِٓضا َحَصی اِيَدِِذٔف َرمَی  َٔ ٌِّ َحَؼاةٕ  ُ َع ک ََ ِّرُ   مَی بَٔشِبٔع َحَؼَیإت یَُهب

اربامیہ نب اہرفؿ، احم نب اامسلیع، رفعج نب دمحم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ رضحت اجرب نب دبعاہلل 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح ےک  ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس رضحت

ابرے ںیم درایتف ایک اوہنں ےن رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ےس وسرج ےنلکن ےس 

لبق رفاہن وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اسھت رضحت لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع وک ےل ایل 

رک ایل( بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فدایئ رسحم ںیم چنہپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی )ینعی وسار 

افٹن وک زیت رک ایل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس راہتس رپ ےلچ وج ہک درتخ ےک زندکی ےہ افر آپ یلص اہلل 

امرےن ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریبکت ڑپےتھ  ہیلع فآہل فملس ےن است رکنکایں امرںی افر رہ اکی رکنکی

ےھت ینعی اہلل اربک رفامےت ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فادی ےک ادنر یک رطػ ےس وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں 

 امرںی

 اربامیہ نب اہرفؿ، احم نب اامسلیع، رفعج نب دمحم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےتلچ وہےئ کیبل انہک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےتلچ وہےئ کیبل انہک

     967    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

و عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ، علاء، ابٔ حُیس بٔ َشعسة، سؿیإ، ابٔ حبیب، عبسايًَُ بٔ جریخ  :  راوی

 عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 ٔ ً َُ ٔٔ ُجَریِٕخ َوَعِبٔس اِي َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ َعِبسٔ اِي ُٔ َحبٔیٕب َع َٕ َوصَُو ابِ ِٔ ُسِؿَیا ِشَعَسَة َع ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ ٔٔ أَبٔی أَِخبََرَْا حُ َٔ بِ



 

 

ِٔ ا ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ِٔ َعَلإئ َع َٕ َع امِیَ ًَ َِ ُس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ـَ اي َٕ َرزٔی َُّط کَا ٔٔ َعبَّإض أَْ ٌٔ بِ ـِ ِيَؿ

َرةَ  ُِ َّی َرمَی اِيَح ی َحً ًَيِّ ٍِ یُ ِِ َیزَ ًَ  َؾ

دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، دبعاکلمل نب رججی ف دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، انب ابعس، لضف نب 

ےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ںیم وسار اھت آپ یلص اہلل ابعس ریض اہلل ہنع رفام

 ہیلع فآہل فملس رکنکی امرےن کت کیبل رفامےت رےہ۔

دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، دبعاکلمل نب رججی ف دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، انب ابعس،  :  رافی

 لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ےتلچ وہےئ کیبل انہک

     968    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

خ و عبسايًَُ بٔ ابی سًامیٕ، ابٔ َحُس بٔ َشعسہ، سؿیإ، ابٔ حبیب، عبس ايًَُ بٔ جری :  راوی

 عباض، ايؿـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 ٕ ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ َحبٔیٕب َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح إر َع ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ ابِ  َع

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َرةَ  َعبَّإض أَ ُِ َّی َرمَی اِيَح َِ َييَّی َحً ًَّ  َوَس

دمحم نب دعسمہ، ایفسؿ، انب بیبح، دبع اکلمل نب رججی ف دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، انب ابعس، الضفل نب ابعس 

 ریض اہلل ہنع ےس یھب اس ومضمؿ یک دحثی وقنمؽ ےہ۔

 نب ایب امیلسؿ، انب ابعس، الضفل نب دمحم نب دعسمہ، ایفسؿ، انب بیبح، دبع اکلمل نب رججی ف دبعاکلمل :  رافی



 

 

 ابعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکنکی عمج رکےن افر اؿ ےک ااھٹےن ےک ابرے ںیم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ابرے ںیمرکنکی عمج رکےن افر اؿ ےک ااھٹےن ےک 

     969    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ ايسورقی، ابٔ عًیة، عوف، زیاز بٔ حؼین، ابوعايیہ :  راوی

َٓا َعِوْف قَ  َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِوَرقٔیُّ َقا َِ ايسَّ ُٔ إٔبَِراصٔی ُٔ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ َٓا زٔیَازُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ا

َِ غََسا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو ُٔ َعبَّإض َقا ٍَ ابِ ٍَ َقا ِٔ أَبٔی اِيَعائَیةٔ َقا َة اِيَعَكَبةٔ َوصَُو حَُؼیِٕن َع

َّٔ َحَصی اِيَدِِذ  َكِلُت َيطُ َحَؼَیإت صُ ًَ ًَتٔطٔ َصأت اِيُكِم لٔی َؾ ٔ ٍٔ َعلَی َراح َثا َِ َ ٍَ بٔأ َّٔ فٔی یَٔسظٔ َقا ا َوَؿِعُتُض َُّ ًَ ٔف َؾ

 ٔٔ ی ِِ اِيُػًُوُّ فٔی ايسِّ ًَهُ َٕ َقِب ِٔ کَا ََ  ََ ًَ ا أَصِ َُ َّ ٔٔ َؾإْٔ ی ِِ َواِيُػًُوَّ فٔی ايسِّ  َصُؤََّلٔئ َوإٔیَّاُن

، وعػ، زاید نب نیصح، اوباعہیل ےس رفاتی ےہ ہک دس ذی 

 

اہجحل یک حبص وک وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، انب علی ة

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفامای م اہیں آاجؤ افر م ریمے فاےطس رکنکایں نچ 

ول آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اینپ افینٹن رپ وسار ےھت۔ ہچنیم  ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 وج ہک اویلگنں ےس ج یکنی اجیت ریہ بج ںیم ےن دف رکنکایں آپ یلص اہلل ہیلع فاےطس وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں نچ ںیل

فآہل فملس ےک ابمرک اہھت ںیم رھک دںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس رطہقی ےس رکنکایں امران افر 

ر رکےن یک فہج ےس الہک م دنی ںیم یتخس ےس انچب ویکہکن م ےس لبق یک اںیتم دنی ںیم ولغ )دشت( اایتخ

 وہںیئگ۔



 

 

، وعػ، زاید نب نیصح، اوباعہیل :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ ادلفریق، انب علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ابرے ںیمرکنکی عمج رکےن افر اؿ ےک ااھٹےن ےک

     970    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعیس، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، ابوَعبس، عبساہلل بٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٔٔ ُجرَ  ِٔ ابِ َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِعَبٕس َع ََ ِٔ أَبٔی  ٔ َع ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو ايزُّبَیِر یِٕخ َقا

 َّٓ َِ ئً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َعبَّإض َقا ٌٔ بِ ـِ ِٔ اِيَؿ ٔٔ َعبَّإض َع أض حٔیَن َعِبٔس اہللٔ بِ

ًَِیهُ  ٕع َع ُِ َؾَة َوغََساَة َج َة َْعَ َٔىّی َؾَضَبَم حٔیَن صََبَم َزَؾُعوا َعٔظیَّ  ٌَ َّی إَٔذا َزَخ َٓٔة َوصَُو کَافٌّ َْاَقَتُط َحً ٔهي ِِ بٔايشَّ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ َواي َرةُ َقا ُِ ِِ بَٔحَصی اِيَدِِذٔف ائَِّذی تُرِمَی بٔطٔ اِيَح ًَِیهُ ٍَ َع ا َقا ّ َحْسِّ َِ ُئظیرُ َُ ًَّ

 ٔ ا َیِدِٔذُف اِْل َُ ٔ َن ُٕ بَٔیٔسظ  ِنَشا

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، انب رججی، اوبزریب، اوبدبعم، دبعاہلل نب ابعس، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

رعہف یک اشؾ افر زمدہفل یک حبص رفاہن وہےن ےک فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ولگ 

ہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اینپ افینٹن وک رفےک وہےئ ےھت رھپ سج فتق وکسؿ افر فاقر ےک اسھت ںول۔ آپ یلص ا

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ینم چنہپ رک فادیئ رسحم ںیم ےچنہپ وت اراشد رفامای وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں ےل ول نج ےس 

رک التبےت سج رطہقی ےس ہک  ہک رمجات وک امرےت ںیہ اس درنایؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہھت ےس ااشرہ رفام

 وکیئ صخش رکنکی امرات ےہ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، انب رججی، اوبزریب، اوبدبعم، دبعاہلل نب ابعس، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایں امری اجںیئ؟سک دقر ڑبی رکنک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 سک دقر ڑبی رکنکایں امری اجںیئ؟

     971    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساہلل بٔ سعیس، یحٌی، عوف، زیاز بٔ حؼین، ابوعايیة، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ  ُٔ حَُؼیِٕن َع َٓا زَٔیازُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِوْف َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا

َِ غََساَة اِيَعَكَبةٔ َوصَُو َوا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ـْ َعلَی اِيَعائَیةٔ َع ٔ ق

ًَتٔطٔ  ٔ َّٔ فٔی  َراح ٔ ٍُ بٔض ٌَ َيُكو ٔ َوَجَع َّٔ فٔی یَٔسظ َّٔ َحَصی اِيَدِِذٔف َؾَوَؿِعُتُض ًََكِلُت َيطُ َحَؼَیإت صُ َصأت اِيُكِم لٔی َؾ

ٍٔ َصُؤََّلئٔ  َثا َِ َ ٔ بٔأ َّٔ فٔی یَسٔظ یهَُض ـَ یَِحٌَی َتَِّحٔ ٔ َوَوَػ  یَٔسظ

، انب ابع

 

س ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج دؿ رمجہ ہبقع دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، وعػ، زاید نب نیصح، اوباعلی ة

ےک رکنکایں امری ںیھت اس دؿ حبص ےک فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افینٹن رپ ےھٹیب ےھٹیب ھجم ےس 

اراشد رفامای ریمے فاےطس رکنکایں نچ ول۔ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں 

وج ہک اویلگنں ےس امری اج  یتک ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم رھک دںی۔ آپ یلص اہلل  نچ ںیل

ٰی ےن  ٰ
خی 
 
ی

ہیلع فآہل فملس اؿ وک اہھت ںیم الہےت وہےئ رفامےن ےگل اس رطہقی ےس رکنکی امرف اس دحثی ےک رافی 

 اہھت الہ رک التبای ہک اس رطہقی ےس الہ رےہ ےھت۔

، انب ابعس ریض اہلل ہنعدیبع :  رافی

 

 اہلل نب دیعس، ییحی، وعػ، زاید نب نیصح، اوباعلی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمجات رپ وسار وہ رک اجان افر رحمؾ رپ اسہی رکان

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وہ رک اجان افر رحمؾ رپ اسہی رکانرمجات رپ وسار 

     972    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ ہظاّ، َحُس بٔ سًُہ، ابو عبسايرحیِ، زیس بٔ ابواْیشة، یحٌی بٔ حؼین، اّ حؼین  :  راوی

 رضی اہلل عٓہا

 َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ صَٔظاّ رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرنٔی َع ٔٔ أَبٔی أَُِْیَشَة َع ِٔ َزیِٔس بِ ِٔ َع ِٔ أَبٔی َعِبٔس ايرَّحٔی َة َع َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔة اي ِّّ حَُؼیِٕن َقاَيِت َحَحِحُت فٔی َححَّ ُ تٔطٔ أ ِٔ َجسَّ ٔٔ اِيُحَؼیِٔن َع أَیُِت بََٔلَّّل َیِحٌَی بِ َِ ََفَ

 ٔ ٔ َراح رََة َيُكوزُ بٔدَٔلاّ ُِ َّی َرمَی َج ّْ َحً َِّحٔ َُ ِٔ اِيََّحِّ َوصَُو  َٔ ًُّطُ  ًَِیطٔ ثَِوبَُط یُٔو ُٔ َزیِٕس َراؾْٔع َع ُة بِ ََ ًَتٔطٔ َوأَُسا

َ َقِوَّّل َنثٔیّرا َْ ًَِیطٔ َوَذ َّٓاَض َؾَحَُٔس اہللَ َوأَثِىَی َع َِّ َخَلَب اي ُ  اِيَعَكَبةٔ ث

، ییحی نب نیصح، اؾ نیصح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رمعف نب اشہؾ، دمحم نب ہملس، اوب دبعارلمیح

 

 شة
ت

 

، زدی نب اوباب

ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک وت داھکی ہک رضحت البؽ ریض اہلل ہنع آپ یلص 

ہنع آپ یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس یک افینٹن یک  لیک ڑکپے وہےئ ےھت۔ ںیم افر ااسہم نب زدی ریض اہلل 

فآہل فملس رپ اکی ڑپکے ےس اسہی ےیک وہےئ ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ یک احتل ںیم 

ےھت اہیں کت ہک رمجہ ہبقع کت فیرفی الےئ افر ولوگں ےس اطخب رفامای ےلہپ دخافدن دقفس یک یرعفی ایبؿ 

 رفامیئ افر رھپ تہب یس ابںیت اراشد رفامںیئ

، ییحی نب نیصح، اؾ نیصح ریض اہلل اہنع :  یراف

 

 شة
ت

 

 رمعف نب اشہؾ، دمحم نب ہملس، اوب دبعارلمیح، زدی نب اوباب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رپ اسہی رکانرمجات رپ وسار وہ رک اجان افر رحمؾ 

     973    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحل بٔ ابراہیِ، ونیع، ایُٔ بٔ ْابٌ، قساَة بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٌٕ عَ  ٔ ُٔ َْاب ُٔ بِ َُ َٓا أَیِ َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا َونٔیْع َقا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا َة بِ ََ ِٔ ُقَسا

ََِّّٓحٔ َعلَی َْاَقٕة َيُط َػ  َّ اي َرَة اِيَعَكَبٔة یَِو ُِ َِ یَرِمٔی َج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َب َوََّل َرأَیُِت َرُسو ِضَباَئ ََّل َضِ

 ََ ََ إَٔيِی َز َوََّل إَٔيِی  ََطِ

 نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، انمی نب انلب

 

، دقامة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رقابین فاےل دؿ رمجہ ہبقع رپ اینپ افینٹن ابہصء رپ وسار وہ رک رکنکایں امرےت وہےئ 

  اہک اج راہ اھت۔داھکی ہک اس ہگج ہن وت یسک مسق یک امر یھت افر داکتھر یھت افر ہن یہ ولوگں وک وٹہ وچب

 نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، انمی نب انلب، دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رکانرمجات رپ وسار وہ رک اجان افر رحمؾ رپ اسہی 

     974    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ ُجَریِٕخ قَ  ٍَ أََِْبأََْا ابِ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َُّط َسَُٔع أَِخبََرَْا َع ٔ أَْ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو ايزُّبَیِر ا

 َ َرَة َوصَُو َعل ُِ َِ یَرِمٔی اِيَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍُ َرأَیُِت َرُسو َٔ َعِبٔس اہللٔ َيُكو ٍُ َجابَٔر بِ ی َبٔعیرٔظٔ َوصَُو َيُكو



 

 

ِّی ََّل  ِِ َؾإٔن َٓأسَههُ ََ َّٓاُض ُخُِذوا  ِّی ََّل أَحُخُّ َبِعَس َعامٔی َصَِذاَیا أَیَُّضا اي   أَِزرٔی َيَعل

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ 

ہیلع   اہللرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اینپ افینٹن رپ وسار وہ رک رمجے وک )رکنکایں( امرےت وہےئ داھکی۔ آپ یلص

فآہل فملس رفام رےہ ےھت ہک اے ولوگ م جح ےک انمکس ھجم ےس ھکیس ول ھجم وک ملع ںیہن ہک اشدی اس اسؽ ےک دعب م 

 ولوگں ےک اسھت جح یھب ہن ادا رک وکسں۔

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبقع رپ رکنکایں امرےن اک فتق

ہ

 دوسںی اترخی وک رمجئ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہبقع رپ رکنکایں امرےن اک فتق

ہ

 دوسںی اترخی وک رمجئ

     975    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب بٔ ابراہیِ ثكفی َروزی، عبساہلل بٔ ازریص، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابر  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ رَِوزٔیُّ َقا َُ َكفٔیُّ اِي َِ ايثَّ ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَیُّوَب بِ ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ إِٔزرٔیَص أَِخبََرَْا  ٔٔ   بِ ِٔ ابِ َع

 َّ َرَة یَِو ُِ َِ اِيَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرمَی َرُسو ٕ َقا ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ََِّّٓحٔ ُؿّهی َوَرمَی  ُجَریِٕخ َع اي

ُص  ُِ
ََِّّٓحٔ إَٔذا َزاَيِت ايظَّ  َبِعَس َیِؤّ اي

اہلل نب ادرسی، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت دمحم نب ییحی نب اویب نب اربامیہ یفقث رمفزی، دبع

ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دوسںی اترخی وک رمجہ ہبقع رپ وسرج ےنلکن ےک دعب سج فتق 



 

 

 ہک دعب ےک دف دؿ ںیم وسرج ےک زفاؽ افر اس ےک ڈلھ اجےن ےک دعب۔

 ربامیہ یفقث رمفزی، دبعاہلل نب ادرسی، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنعدمحم نب ییحی نب اویب نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولطع آاتفب ےس ےلہپ رمجہ ہبقع وک رکنکایں امرےن یک اممتعن

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 آاتفب ےس ےلہپ رمجہ ہبقع وک رکنکایں امرےن یک اممتعنولطع 

     976    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس َُقی، سؿیإ، سؿیإ ثوری، سًُہ بٔ نہیٌ، حشٔ ْعنی، ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ُٔ َعِبسٔ اہللٔ  ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا  َة بِ َُ ًَ ِٔ َس ِورٔیِّ َع َٕ ايثَّ ِٔ ُسِؿَیا ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُئ َقا ُُُِقٔ ٔٔ َیزٔیَس اِي بِ

 ُ َِ أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٓا َرُسو ٍَ َبَعَث ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٔٔ اِيُعَرنٔیِّ َع ِٔ اِيَحَش ٌٕ َع َة بَىٔی ُنَضِی َُ ٔ غَِیً

ُُلَّ  ُُِص َعِبٔس اِي
َّی َتِلًَُع ايظَّ َرَة اِيَعَكَبٔة َحً ُِ وا َج َُ ٍُ أُبَِیىٔیَّ ََّل َترِ ًَِلُح أَِؾَداَذَْا َوَيُكو َُُرإت یَ  ًٔٔب َعلَی حُ

ل، نسح رعین، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت 
 ی 
کہ

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی، ایفسؿ، ایفسؿ وثری، ہملس نب 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ اڑوکں وک ونبدبعابلطمل ےک دگوھں رپ وسار رک ےک ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص ا

رفاہن ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری راونں رپ اہھت امرےت وہےئ رفامےت ہک وٹیب! رمجہ ہبقع وک وسرج ےنلکن ےس 

 لبق رکنکایں ہن امران۔

ل، نسح رعین، انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی، ایفسؿ، ایفسؿ وث :  رافی
 ی 
کہ

 ری، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ولطع آاتفب ےس ےلہپ رمجہ ہبقع وک رکنکایں امرےن یک اممتعن

     977    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، بَش بٔ رسی، سؿیإ، حبیب، علاء، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َعَل  ِٔ َحبٔیٕب َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ یِّ َقا ٔ ُٔ ايْسَّ َٓا بَِٔشُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ِٔ أَِخبََرَْا  إئ َع

ٔٔ َعبَّ  َّی َتِل ابِ َرَة َحً ُِ وا اِيَح َُ ِٕ ََّل َیرِ ِِ أَ َرصُ ََ ًَطُ َوأَ َّ أَصِ َِ َقسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ُص إض أَ ُِ
 ًَُع ايظَّ

ومحمد نب الیغؿ، رشب نب رسی، ایفسؿ، بیبح، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 فملس ےن اےنپ رھگ ےک ولوگں وک ےلہپ یہ رفاہن رفام دای اھت افر مکح رفامای اھت ہک وسرج ےنلکن ےس لبق یلص اہلل ہیلع فآہل

 رکنکایں ہن امرںی۔

 ومحمد نب الیغؿ، رشب نب رسی، ایفسؿ، بیبح، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخانیت ےک فاےطس اس یک ااجزت ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وخانیت ےک فاےطس اس یک ااجزت ےس قلعتم

     978    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رحُٔ كائفی، علاء بٔ ابورباح، عُرو بٔ علی، عبساَّلعلی، بٔ عبساَّلعلی، عبساہلل بٔ عبساي :  راوی



 

 

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َٓا َعِبُس اہللٔ بِ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا َٓا َعِبُس اِْلَِعلَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٔٔ أَِخبََرَْا َع َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح

ٍَ حَ  ٔٔ أَبٔی َربَإح َقا ِٔ َعَلأئ بِ ائٔفٔیُّ َع َّٕ ايلَّ َٔٓٔیَن أَ ُُِؤ ِّّ اِي ُ ِٔ َخاَيتَٔضا َعائَٔظَة أ ًَِحَة َع َ ُِٓت ك ٔ ثَِتىٔی َعائَٔظُة ب سَّ

 ٔ ِت ٕع َؾَتأ ُِ ًََة َج ٕع َيِی ُِ ِٔ َج َٔ ِٓرٔفَ  ِٕ َت َ َر إِٔحَسی نَٔشائٔطٔ أ ََ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل رََة اِيَعَكَبةٔ َرُسو ُِ َی َج

ََٔیَضا َوتُ  اَت َؾتَرِ ََ َّی  َٕ َعَلاْئ َيِؿَعًُُط َحً ِٓزٔئَضا َوکَا ََ  ِؼبَٔح فٔی 

، اطعء نب اوبرابح، اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 
ہ

رمعف نب یلع، دبعاالیلع، نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب دبعارلنمح اطئ

زمدہفل ےس رات اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ازفاج رہطمات ںیم ےس یسک وک 

یہ وک لکن اجےن اک مکح دای اھت زین رفامای ہک رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر رک اینپ ہگج چنہپ اجںیئ۔ رضحت اطعء یھب اےنپ ااقتنؽ 

 ےک فتق کت اس رطح ےس رکےت رےہ۔

، اطعء نب اوبرابح، اع :  رافی

 
ہ

ہشئ دصہقی رمعف نب یلع، دبعاالیلع، نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب دبعارلنمح اطئ

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اشؾ وہےن ےک دعب رکنکایں امرےن ےس قلعتم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اشؾ وہےن ےک دعب رکنکایں امرےن ےس قلعتم

     979    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع، یزیس، ابٔ زریع، خايس، عْکَة، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہا :  راوی

َٓا َخائْس  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا یَزٔیُس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ بَزٔیٕع َقا ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ةَ أَِخبََرَْا  ََ ِٔ عِْٔکٔ ِٔ   َع َع



 

 

َد َؾَش  ٍُ ََّل َُحَ َٔىّی َؾَیُكو  َّ ٍُ أَیَّا
َ َِ ُيِشأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا ٔٔ َعبَّإض َقا ٌْ ابِ أََيطُ َرُج

ٍَ ََّل  َشِیُت َقا َِ ا أَ ََ ِیُت َبِعَس  ََ ٌْ َر ٍَ َرُج َد َؾَكا ٍَ ََّل َُحَ ِٕ أَذِبََح َقا ٌَ أَ ًَِكُت َقِب ٍَ َح َد  َؾَكا  َُحَ

، انب ابعس ریض اہلل اہنع رفامےت ںیہ ولگ ینم ںیم روسؽ 

 

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی، انب زرعی، اخدل، رکعمة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک )اسملئ ف ااکحؾ جح( درایتف رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ہک اس 

 اکی آدیم ےن رعض ایک ںیم ےن رقابین ےس لبق رس ڈنما ایل ےہ۔ آپ ںیم یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےہ ہچنیم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ اکی آدیم ےن رعض ایک ںیم ےن اشؾ وہےن ےک دعب 

 رکنکایں امرںی۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ رحج ںیہن ےہ۔

، انب ابعس ریض اہلل اہنعدمحم نب دبع :  رافی

 

 اہلل نب زبعی، سیدی، انب زرعی، اخدل، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رچفاوہں اک رکنکی امران

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رچفاوہں اک رکنکی امران

     980    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشین بٔ ُحیث و َحُس بٔ َثىی، سؿیإ، عبساہلل بٔ ابوبْک، وہ اپٓے وايس سے، ابوبساح بٔ  :  راوی

 عسی

ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ  ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َّی َع َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ یِٕث َو ُٔ ُُحَ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع َع

وا یَ  َُ ِٕ َیرِ َعاةٔ أَ َؽ يرٔلُّ َِ َرخَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َ ِٔ أَبٔیطٔ أ ٔٔ َعسٔٓیٕ َع أح بِ ااِيَبسَّ َّ ا َویََسعُوا َیِو َّ  ِو

دعی، اےنپ فادل امدج ےس  نیسح نب رحثی ف دمحم نب ینثم، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدباح نب



 

 

رفاتی لقن رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رچفاوہں وک اکی رفز رکنکی امرےن افر 

 اکی رفز رکنکی ہن امرےن یک ااجزت اطع رفامیئ۔

 نب دعی نیسح نب رحثی ف دمحم نب ینثم، ایفسؿ، دبعاہلل نب اوبرکب، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدباح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رچفاوہں اک رکنکی امران

     981    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ ابی بْک، وہ اپٓے وايس سے، ابوبساح بٔ عاػِ بٔ عسیعُرو بٔ علی، یحٌی، َايَ، عبساہلل ب :  راوی

ُٔ أَبٔی َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َْ َقا ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ أَبٔیطٔ  أَِخبََرَْا َع بَِْکٕ َع

ِٔ أَبٔی ٔٔ َعٔسٓیٕ َع ِٔ بِ ٔٔ َعأػ أح بِ ِٔ أَبٔی اِيَبسَّ ٔ فٔی َع َعاة َؽ يرٔلُّ َِ َرخَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو طٔ أَ

ا َُ ٔ ا فٔی أََحٔسص َُ ُعوَُْض َُ ٔٔ َبِعَسُظ یَِح ًََِّذیِ یِٔن اي ََ ََِّّٓحٔ َواِيَیِو َّ اي َٕ یَِو و َُ  اِيبَِيُتوَتةٔ َیرِ

اوبدباح نب اعمص نب دعی رفامےت ںیہ ہک رضحت  رمعف نب یلع، ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، فہ اےنپ فادل ےس،

 43روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رچفاوہں وک ینم ںیم رات ہن زگارےن یک ااجزت اطع رفامیئ زین ہی ہک فہ 

 اترخی وک ریم رکےن ےک دعب دف رفز یک ریم اکی یہ دؿ ںیم رک ںیل۔

  رکب، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدباح نب اعمص نب دعیرمعف نب یلع، ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یبقع یٰک ریم سک ہگج ےس رکان اچےیہ؟

ہ

 رمجئ



 

 

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یبقع یٰک ریم سک ہگج ےس رکان اچےیہ؟

ہ

 رمجئ

     982    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہٓاز بٔ رسی، ابوَحیاة، سًُہ بٔ نہیٌ، عبسايرحُٔ بٔ یزیس رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں نہ  :  راوی

 حرضت ابٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

ٔٔ ُنضَ  َة بِ َُ ًَ ِٔ َس اَة َع َحیَّ َُ ِٔ أَبٔی  یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٌَ أَِخبََرَْا َص ٍَ قٔی َٔ َیزٔیَس َقا ٔٔ َيِعىٔی ابِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ٌٕ َع ِی

 ِٔ َٔ مَی َعِبُس اہللٔ  ٍَ ََفَ ِٔ َؾِؤم اِيَعَكَبٔة َقا َٔ َرَة  ُِ َٕ اِيَح و َُ َّٕ َْاّسا َیرِ ٔ ِشُعوزٕ إ ََ  ٔٔ َِّ ئَعِبٔس اہللٔ بِ ُ ٔٔ اِيَوازٔی ث بَِل

 ِ َٓا َوائَِّذی ََّل إَٔيَط َغی ِٔ َصا صُ َٔ  ٍَ ٔ َقا ة ًَِیطٔ ُسوَرةُ اِيَبَُقَ  رُُظ َرمَی ائَِّذی أُِْزَٔيِت َع

ل، دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب وعسمد ریض 
 ی 
کہ

انہد نب رسی، اوبحم  ة، ہملس نب 

اوہنں ےن اہلل ہنع ےس رعض ایک ایگ ہک ولگ رمجہ ہبقع رپ رکنکی امرےن اک لمع اھگیٹ ےک افرپ ےس رکےت ںیہ اس رپ 

فادی ےک درنایؿ ےس ریم یک افر رفامای ہک اس ذات یک مسق ہک سج ےک العفہ وکیئ رپفرداگر ںیہن ےہ سج رپ وسرہ 

  ہرہ انزؽ وہیئ اس ےن یھب اہیں ےس یہ رکنکی امران رشفع یک۔

ل، دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک :  رافی
 ی 
کہ

رضحت انب  انہد نب رسی، اوبحم  ة، ہملس نب 

 وعسمد ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یبقع یٰک ریم سک ہگج ےس رکان اچےیہ؟

ہ

 رمجئ

     983    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

حشٔ بٔ َحُس زعرفانی و َايَ بٔ خًیٌ، ابٔ ابوعسی، طعبة، حهِ و َٓؼور، ابراہیِ،  :  یراو

 عبسايرحُٔ بٔ یزیس

ِٔ ُط  ُٔ أَبٔی َعٔسٓیٕ َع َٓا ابِ َ ث ٌٔ َقاََّل َحسَّ ُٔ اِيَدًٔی َُ بِ ٔ اي ََ انٔیُّ َو ٕس ايزَِّعرَفَ َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ بِ ِٔ أَِخبََرَْا اِيَحَش ِعَبَة َع

ُِٓؼو ََ ِٔ َو ٌَ اِيَحَه َرَة بَٔشِبٔع َحَؼَیإت َجَع ُِ ٍَ َرمَی َعِبُس اہللٔ اِيَح ٔٔ یَزٔیَس َقا ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ْر َع

ةٔ  ًَِیطٔ ُسوَرةُ اِيَبَُقَ َكأّ ائَِّذی أُِْزَٔيِت َع ََ َٓا  ٍَ صَا صُ ِٔ َیُٔيٓٔطٔ َوَقا َؾَة َع ِٔ َيَشارٔظٔ َوَْعَ ٍَ أَ اِيبَِیَت َع بُو َعِبس َقا

 ُِ ًَ ٔٔ أَبٔی َعٔسٓیٕ َواہللُ َتَعالَی أَِع ُِٓؼوْر َغیَِر ابِ ََ ٍَ فٔی صََِذا اِيَحسٔیٔث  ُِ أََحّسا َقا ًَ ا أَِع ََ  ٔٔ َُ  ايرَِّح

، مکح ف وصنمر، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی رفامےت ںیہ 

 

ی ة
ػ

 

نسح نب دمحم زرفعاین ف امکل نب لیلخ، انب اوبدعی، ش

نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اس رطہقی ےس است رکنکایں امرںی ہک اخہن ہبعک ابںیئ رطػ افر ہک رضحت دبعاہلل 

رعافت اؿ ےک داںیئ اجبن اھت رھپ رفامای ہک نج رپ وسرہ  ہرہ انزؽ وہیئ اوہنں ےن یھب اہیں ےس یہ رکنکایں 

 امرںی۔

، مکح ف  :  رافی

 

ی ة
ػ

 

 وصنمر، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدینسح نب دمحم زرفعاین ف امکل نب لیلخ، انب اوبدعی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یبقع یٰک ریم سک ہگج ےس رکان اچےیہ؟

ہ

 رمجئ

     984    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحاہس بٔ َوسٰی ، ہظیِ ، َػیرہ، ابراہیِ، عبسايرحُٔ بٔ یزیس :  راوی

 ٔ ُٔ یَز ٔٔ بِ َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ِٔ إٔبَِراصٔی ػٔیَرَة َع َُ  ِٔ ِٕ َع ِٔ صَُظِی وَسی َع َُ  ُٔ َحاصُٔس بِ َُ ٍَ أَِخبََرَْا  یَس َقا

َرَة اِيَعَكَبةٔ  ُِ ٕ َرمَی َج ِشُعوز ََ  َٔ ُّ ائَِّذی َرأَیُِت ابِ َكا ََ َٓا َوائَِّذی ََّل إَٔيَط غَیِرُُظ  ٍَ َصا صُ َِّ َقا ُ ٔٔ اِيَوازٔی ث ِٔ بَِل َٔ



 

 

 ٔ ة ًَِیطٔ ُسوَرةُ اِيَبَُقَ  أُِْزَٔيِت َع

 اجمدہ نب ومٰیس ، میشہ ، ریغمہ، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  ، ریغمہ، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدیاجمدہ نب ومٰیس ، میشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یبقع یٰک ریم سک ہگج ےس رکان اچےیہ؟

ہ

 رمجئ

     985    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ ابوزائسة، اعُع، ححاد :  راوی

ُع َسُِٔعُت اِيَححَّ  َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَبٔی َزائَٔسَة َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍُ ََّل أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ اَد َيُكو

 ًٔ وَرَة ايَّ ٔ ُقويُوا ايشُّ ة ٍَ أَِخبََرنٔی َعبُِس َتُكويُوا ُسوَرَة اِيَبَُقَ َِ َؾَكا ََ ْٔلٔبَِراصٔی ٔ ُت َذي ِ َْ ةُ َؾَِذ ُ ؾٔیَضا اِيَبَُقَ َْ ی یُِِذ

َٔ اِيَوازَٔی َواِسَتِع  َرَة اِيَعَكَبٔة َؾاِستَِبَل ُِ َع َعِبٔس اہللٔ حٔیَن َرمَی َج ََ  َٕ َُّط کَا ُٔ َیزٔیَس أَْ ٔٔ بِ َُ َرَؿَضا َيِعىٔی ايرَِّح

اصَا بٔ  ََ َرَة ََفَ ُِ َٓا اِيَح ٍَ صَا صُ ٌَ َؾَكا َٕ اِيَحَب َّٕ أَُْاّسا َيِؼَعُسو ٔ ًُِت إ ٕ َؾُك ٌِّ َحَؼاة ُ َع ک ََ ََّر  َشِبٔع َحَؼَیإت َوَنب

ةٔ َرمَی ًَِیطٔ ُسوَرةُ اِيَبَُقَ  َوائَِّذی ََّل إَٔيَط َغیِرُُظ َرأَیُِت ائَِّذی أُِْزَٔيِت َع

ےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک وسرہ  ہرہ ہن اہک رکف وقعیب نب اربامیہ، انب اوبزادئة، اشمع، اجحج ےس لقن رک

ہکلب م اس رطہقی ےس اہک رکف ہک فہ وسرت ہک سج ںیم  ہرہ )ینعی اگےئ( اک ذترکہ ےہ۔ اشمع لقن رفامےت ںیہ ہک 

یض اہلل ںیم ےن ہی ابت اربامیہ ےس لقن یک وت رفامای ہک دبعارلنمح نب سیدی رفامےت ںیہ ہک ںیم دبعاہلل نب وعسمد ر

ہنع ےک اسھت اھت ہک اوہنں ےن رمجہ ہبقع یک ریم یک وت فادی ےک درنایؿ رکےت افر رمجے ےک اسےنم ڑھکے وہ رک 

است رکنکی امری۔ رہ اکی رمہبت رکنکی امرےت فتق اہلل اربک رفامےت۔ ںیم ےن رعض ایک اہپ ڑ رپ ڑچھ رک ریم 

القئ ابعدت ںیہن ےہ۔ ںیم ےن اس صخش )یلص اہلل رکےت ںیہ۔ رفامای اس ذات یک مسق ےک سج ےک العفہ وکیئ 



 

 

 ہیلع فآہل فملس( وک اس ہگج ےس رکنکی امرےت وہےئ داھکی ےہ سج رپ وسرہ  ہرہ انزؽ وہیئ۔

 وقعیب نب اربامیہ، انب اوبزادئة، اشمع، اجحج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یبقع یٰک ریم سک ہگج ےس رکان اچےیہ؟

ہ

 رمجئ

     986    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ آزّ، عبسايرحیِ، عبیساہلل بٔ عُر، ابوزبیر، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّ عَ  ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ أَِخبََرنٔی  ٕ أَ ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر َ آرَخُ َع َْ َر َوَذ َُ ٔٔ عُ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ِٔ َع ِٔ َعِبٔس ايرَّحٔی

ٌٔ َحَصی اِيَدِِذٔف  َرَة بُِٔٔث ُِ َِ َرمَی اِيَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل  َرُسو

اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب آدؾ، دبعارلمیح، دیبع اہلل نب رمع، اوبزریب، 

 ہیلع فآہل فملس رمجات رپ وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں امرا رکےت ےھت۔

 دمحم نب آدؾ، دبعارلمیح، دیبعاہلل نب رمع، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 یبقع یٰک ریم سک ہگج ےس رکان اچےیہ؟

ہ

 رمجئ

     987    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ بظار، یحٌی، ابٔ جریخ، ابوزبیر، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ َبظَّ  ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا  ٍَ َرأَیُِت َرُسو ٕ َقا ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا

ٌٔ َحَصی اِيَدِِذٔف  اَر بُِٔٔث َُ ٔ َِ َیرِمٔی اِيح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

 ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب اشبر، ییحی، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت

 فآہل فملس وک رمجات رپ وھچیٹ وھچیٹ رکنکی امرےت وہےئ داھکی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، ییحی، انب رججی، اوبزریب، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینتک رکنکی ےس ریم رکان اچےیہ؟

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ینتک رکنکی ےس ریم رکان اچےیہ؟

     988    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ ہاروٕ، حاتِ بٔ اسُاعیٌ، جعرف بٔ َحُس بٔ علی بٔ حشین رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ٔٔ أَِخبََرنٔی إ ٔٔ َعلٔیِّ بِ ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌَ َقا ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُِ بِ ٔ َٓا َحات َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ َصاُرو ُِ بِ  بَِراصٔی

َّی ا َّٓٔيیِّ َػل ٔة اي ِٔ َححَّ ًُِت أَِخبٔرِنٔی َع ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َؾُك ٔ بِ َٓا َعلَی َجابٔر ًِ ٍَ َزَخ ِٔ أَبٔیطٔ َقا َِ  ہللُحَُشیِٕن َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ٔ بَٔشِبٔع َحَؼَیا َحَرة َِٓس ايظَّ ٔ رََة ائًَّی ع ُِ َِ َرمَی اِيَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ٍَ إ ٌِّ َؾَكا ُ َع ک ََ ِّرُ  ٕت یَُهب

 َُ ٔلَی اِي َف إ َِّ اِنَِصَ ُ ٔٔ اِيَوازٔی ث ِٔ بَِل َٔ َِٓضا َحَصی اِيَدِِذٔف َرمَی  َٔ َََّٓحَ َحَؼاةٕ   ََِّٓحٔ َؾ

اربامیہ نب اہرفؿ، احم نب اامسلیع، رفعج نب دمحم نب یلع نب نیسح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اجرب ریض 



 

 

اہلل ہنع ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای روسؽ رکمی 

تخ ےک اپس فاےل رمجہ وک فادی ےک درنایؿ ےس است وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں امرںی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن در

افر رہ اکی رکنکی امرےت فتق ریبکت ڑپیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقابین یک ہگج فیرفی ےل ےئگ افر 

 رقابین یک۔

 اہلل ہنع اربامیہ نب اہرفؿ، احم نب اامسلیع، رفعج نب دمحم نب یلع نب نیسح ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ینتک رکنکی ےس ریم رکان اچےیہ؟

     989    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عييٓہ، ابٔ ابوْحیح، َحاہس، سعس رضی اہلل عٓہ یحٌی بٔ َوسٰی بًخی، سؿیإ :  راوی

 ٍَ ٍَ َقا ٔٔ أَبٔی َْحٔیٕح َقا ِٔ ابِ ََٓة َع ُٔ عَُيِي ُٕ بِ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ًِخٔیُّ َقا وَسی اِيَب َُ  ُٔ َحاصْٔس أَِخبََرنٔی َیِحٌَی بِ َُ

 ًَ َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َع اي ََ ٔة  َٓا فٔی اِيَححَّ ٍَ َسِعْس َرَجِع ِیُت بَٔشِبٔع َحَؼَیإت َقا ََ ٍُ َر َٓا َيُكو ـُ َِ َوَبِع ًَّ ِیطٔ َوَس

ِِ َعلَی َبِعٕف  ُض ـُ ِِ َئعِب َبِع ًَ ِیُت بٔٔشٓتٕ َؾ ََ ٍُ َر َٓا َيُكو ـُ  َوَبِع

ییحی نب ومٰیس یخلب، ایفسؿ نب ہنییع، انب اوبحیجن، اجمدہ، دعس ریض اہلل ہنع ےس لقن رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ جح یلص اہلل 

ےس فاسپ وہےئ وت وکیئ صخش  اتہ ہک ںیم ےن است رکنکایں امرںی افر وکیئ صخش  اتہ ہک ںیم ےن رھپ رکنکی امری افر 

 رپ ازلاؾ اگلات۔ وکیئ یسک صخش یک بیع رتایش ہن رکات افر ہن وکیئ اکی دفرسے

 ییحی نب ومٰیس یخلب، ایفسؿ نب ہنییع، انب اوبحیجن، اجمدہ، دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ینتک رکنکی ےس ریم رکان اچےیہ؟

     990    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبة، قتازة، ابوَحًز :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت  ِٔ َقَتاَزَة َقا َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٕ  أَِخبََرَْا  ًَز َِٔح أَبَا 

 ٍُ ًَیِ  َيُكو َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل اَصا َرُسو ََ ا أَِزرٔی َر ََ  ٍَ ارٔ َؾَكا َُ ٔ ٔ اِيح ر َِ ِٔ أَ َٔ ِٔ َطِیٕئ  َٔ َعبَّإض َع طٔ َسأَِيُت ابِ

َِ بٔٔشٓتٕ أَِو بَٔشِبٕع  ًَّ  َوَس

  رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع 

 

ر
ج ل
م

، اتقدة، اوب

 

ی ة
ػ

 

ےس رکنکی دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

ےک ابرے ںیم ھچک درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ھجم وک ملع ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچ رکنکایں 

 امرںی ای است رکنکایں امرںی۔

  :  رافی

 

ر
ج ل
م

، اتقدة، اوب

 

ی ة
ػ

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہ رکنکی امرےت فتق ریبکت انہک

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رہ رکنکی امرےت فتق ریبکت انہک

     991    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

لی بٔ حشین، ابٔ ہاروٕ بٔ اسحل ہُسانی نوفی، حؿؽ، جعرف بٔ َحُس، وہ اپٓے وايس سے، ع :  راوی



 

 

 عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 ٔ ِٔ أَب ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ َجِعرَفٔ بِ َٓا َحِؿْؽ َع َ ث ٍَ َحسَّ َسانٔیُّ اِلهُوفٔیُّ َقا ُِ ُٔ إِٔسَحَل اِيَض ُٕ بِ ِٔ َعلٔیِّ أَِخبََرنٔی َصاُرو یطٔ َع

ٔٔ عَ  ٌٔ بِ ـِ ِٔ أَخٔیطٔ اِيَؿ ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ٔٔ اِيُحَشیِٔن َع َِ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ُِٓت رِٔزَف اي ٍَ ُن بَّإض َقا

 ٕ ٌِّ َحَؼاة ُ َع ک ََ ِّرُ  اَصا بَٔشِبٔع َحَؼَیإت یَُهب ََ َرَة اِيَعَكَبٔة ََفَ ُِ َّی َرمَی َج ی َحً ًَيِّ ٍِ یُ ِِ َیزَ ًَ  َؾ

 این وکیف، صفح، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، یلع 
 
نب نیسح، انب ابعس، لضف نب ابعس اہرفؿ نب ااحسؼ ہ

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ وسار اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رمجہ ہبقع وک رکنکی امرےن کت کیبل رفامان ںیہن وھچ ڑا رھپ اس وک است رکنکایں امرںی افر رہ اکی 

 تق ریبکت رفامیئ۔رکنکی امرےن ےک ف

 این وکیف، صفح، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، یلع نب نیسح، انب ابعس، لضف نب  :  رافی
 
اہرفؿ نب اقحس ہ

 ابعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبقع یک ریم ےک دعب کیبل ےن

ہ

  ےنہک ےک قلعتمرمجئ

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہبقع یک ریم ےک دعب کیبل ےن ےنہک ےک قلعتم

ہ

 رمجئ

     992    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ابواحوؾ، خؼیـ، َحاہس، ابٔ عباض، ؾـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٓازُ  ُٔ أَِخبََرَْا َص ٌُ بِ ـِ ٍَ اِيَؿ ٍَ َقا ٔٔ عبَّإض َقا ِٔ ابِ َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ـٕ َع ِٔ ُخَؼِی ِٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ بِ

رَ  ُِ َّی َرمَی َج ی َحً ًَيِّ ُعُط یُ َُ ا زِٔيُت أَِس َُ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُِٓت رِٔزَف َرُسو ا َة اِيَعَكَبةٔ ؾَ َعبَّإض ُن َُّ ًَ



 

 

ًِبَٔیةَ   َرمَی َقَلَع ايتَّ

ی ف، اجمدہ، انب ابعس، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت 
ص

 

ذ
انہد نب رسی، اوباوحص، 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ وسار اھت۔ ہچنیم  ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رمجہ ہبقع یک ریم 

 اتنس راہ رھپ رکنکی ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن کیبل انہک وموقػ رک دای۔کت کیبل ےتہک وہےئ 

ی ف، اجمدہ، انب ابعس، لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی
ص

 

ذ
 انہد نب رسی، اوباوحص، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتں ےس قلعتم ااحدثیاقیم :   ابب

 ہبقع یک ریم ےک دعب کیبل ےن ےنہک ےک قلعتم

ہ

 رمجئ

     993    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہَلٍ بٔ ايعَلء، حشین، ابوخیثُہ، خؼیـ، َحاہس و عاَر، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ُٔ ايِ  ٍُ بِ ِٔ أَِخبََرَْا صََٔل ـْ َع َٓا ُخَؼِی َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ َٓا أَبُو َخِیَث َ ث ٍَ َحسَّ َٓا حَُشیِْن َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا ٔٔ صََٔل َعََلٔئ بِ

ٍٔ ا ـَ َرُسو َٕ َرزٔی َّطُ کَا ٌَ أَِخبََرُظ أَْ ـِ َّٕ اِيَؿ َ ٔٔ َعبَّإض أ ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ َْٔر َع َحاصٕٔس َوَعا َّی َُ ہللٔ َػل

َرةَ اہللُ ُِ َّی َرمَی اِيَح ی َحً ًَيِّ ٍِ یُ َ ِِ یَز َّطُ َي َِ َوأَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

ی ف، اجمدہ ف اعرم، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع اس دحثی اک 
ص

 

ذ
الہؽ نب االعلء، نیسح، اوبہمثیخ، 

 ومضمؿ یھب اسقب ےک اطمقب ےہ۔

ی ف، اجمدہ :  رافی
ص

 

ذ
 ف اعرم، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع الہؽ نب االعلء، نیسح، اوبہمثیخ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ہبقع یک ریم ےک دعب کیبل ےن ےنہک ےک قلعتم

ہ

 رمجئ

     994    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوعاػِ، خظیع بٔ اِصّ، علی بٔ َعبس، َوسٰی بٔ اعین، عبسالْکیِ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ  :  راوی

 عباض، ايؿـٌ بٔ ايعباض رضی اہلل عٓہ

ُٔ أَِعیََن  وَسی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ِعَبٕس َقا ََ  ٔٔ ِٔ َعلٔیِّ بِ َّ َع ُٔ أَِِصَ ِٕ ُخَظِیُع بِ ِٔ أَِخبََرَْا أَبُو َعأػ ی ِٔ َعِبٔس اِلَْکٔ َع

َّٓٔيیِّ  ـَ اي َٕ َرزٔی َّطُ کَا ٔٔ اِيَعبَّأض أَْ ٌٔ بِ ـِ ِٔ اِيَؿ ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیسٔ بِ َّی اہللُ اِيَحزَرٔیِّ َع َػل

َرَة اِيَعَكَبةٔ  ُِ َّی َرمَی َج ی َحً ًَيِّ ٍِ یُ َ ِِ یَز ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ارصؾ، یلع نب دبعم، ومٰیس نب انیع، دبعارکلمی، دیعس نب ریبج، انب ابعس، الضفل نب اابعلس اوباعمص، شیشخ نب 

 ریض اہلل ہنع ذموکرہ دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

اوباعمص، شیشخ نب ارصؾ، یلع نب دبعم، ومٰیس نب انیع، دبعارکلمی، دیعس نب ریبج، انب ابعس، الضفل  :  رافی

 اہلل ہنع نب اابعلس ریض

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمجات یک رطػ رکنکی ےنکنیھپ ےک دعب داع رکےن ےک ابرے ںیم

 اقیموتں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رمجات یک رطػ رکنکی ےنکنیھپ ےک دعب داع رکےن ےک ابرے ںیم

     995    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عباض بٔ عبسايعویِ عٓبری، عثُإ بٔ عُر، یوْص، زہری :  راوی

ٍَ أََِْبأََْا یُوُُْص  َر َقا َُ ُٔ عُ ُٕ بِ ا َُ َٓا عُِث َ ث ٍَ َحسَّ ِٓبَرٔیُّ َقا ِٔ اِيَع ُٔ َعِبٔس اِيَعٔوی ِٔ ايزُّصِرٔیِّ أَِخبََرَْا اِيَعبَّاُض بِ  َع

 ٍَ ِٓ َقا ََ ََِّٓحَ  َُ َرَة ائًَّی َتلٔی اِي ُِ َٕ إَٔذا َرمَی اِيَح َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٓا أَ َػ ًَ َٔىّی بَ ََّحَ 

ٌَ اِيكٔبِ  ٔ ِشَتِكب َُ ـَ  َضا َؾَوَق ََ ا ََ َّ أَ َِّ َتَكسَّ ُ ٕ ث ا َرمَی بَٔحَؼاة َُ
ًَّ ُ ِّرُ ک اَصا بَٔشِبٔع َحَؼَیإت یَُهب ََ ًَةٔ َراؾّٔعا یََسیِطٔ َر

 ٔ ا َرمَی ب َُ
ًَّ ُ ِّرُ ک َٔیَضا بَٔشِبٔع َحَؼَیإت یَُهب أَْیَة َؾیَرِ َرَة ايثَّ ُِ ِتٔی اِيَح َِّ َیأ ُ ٌُ اِيُوُقوَف ث َِٓحسُٔر یَِسعُو یُٔلی َِّ َی ُ ٕ ث َحَؼاة

َِّ یَ  ُ ٌَ اِيبَِیٔت َراؾّٔعا یََسیِطٔ یَِسعُو ث ٔ ِشَتِكب َُ ـُ  ٔ ٍٔ َؾَیك ا َُ
َٔیَضا َذاَت ايظِّ َِٓس اِيَعَكَبةٔ َؾیَرِ ٔ َرَة ائًَّی ع ُِ ِتٔی اِيَح أ

َّٓٔيیِّ  ِٔ اي ِٔ أَبٔیطٔ َع ُث بَٔضَِذا َع ا یَُحسِّ ُّ ٔ ٍَ ايزُّصِرٔیُّ َسُِٔعُت َساي َِٓسَصا َقا ٔ ـُ ع ٔ َّی اہللُ  بَٔشِبٔع َحَؼَیإت َوََّل َيك َػل

َر َيِؿَعًُطُ  َُ ُٔ عُ َٕ ابِ َِ َوکَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 دبعا میظع ربنعی، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی رفامےت ںیہ ہک مہ وک ہی االطع  یل ےہ ہک رضحت روسؽ ابعس نب

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق اس رمجہ رپ رکنکی امرےت ےھت وج ہک ینم یک رقابین رکےن یک ہگج ےک زندکی 

 ریبکت ےتہک رھپ وھت ڑا اس آےگ ڑبےتھ افر ہلبق ےہ وت اس وک است رکنکی امرےت افر رہ اکی رمہبت رکنکی امرےت فتق

رخ وہ رک اہھت ااھٹےت افر اکیف دری کت ڑھکے وہ رک داع رکےت رےتہ رھپ دفرسے رمجے رپ فیرفی الےت افر اس 

وک یھب است رکنکایں امرےت افر رہ رکنکی امرےت فتق ریبکت ےتہک رھپ ابںیئ رطػ رخ رک ےک ہلبق رخ رفامےت افر 

اھٹ رک داع رکےت رھپ اس رمجے ےک زندکی فیرفی الےت وج ہک ہبقع ےک زندکی ےہ افر اس وک است دفونں اہھت ا

رکنکایں امرےت نکیل اہیں رپ ڑھکے ںیہن وہےت۔ زرہی رفامےت ںیہ ہک اسمل ہی دحثی اےنپ فادل امدج ےس افر فہ 

 ریض اہلل ہنع یھب اس رپ لمع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ زین رضحت انب رمع

 رفامےت ےھت۔

 ابعس نب دبعا میظع ربنعی، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکنکایں امرےن ےک دعب وکؿ وکؿ یس اایشء الحؽ وہیت ںیہ؟



 

 

 ں ےس قلعتم ااحدثیاقیموت :   ابب

 رکنکایں امرےن ےک دعب وکؿ وکؿ یس اایشء الحؽ وہیت ںیہ؟

     996    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سؿیإ، سًُہ بٔ نہیٌ، حشٔ ْعنی، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٔٔ اِيُعرَنٔیِّ أَِخبََرَْا َع ِٔ اِيَحَش ٌٕ َع ٔٔ ُنَضِی َة بِ َُ ًَ ِٔ َس ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث

 ََّ ٍَ أَ یُب َقا ٌَ َوايلِّ َِّٓشاَئ قٔی ٌُّ َطِیٕئ إَّٔلَّ اي ُ ٌَّ َيطُ ک َرَة َؾَكِس َح ُِ ٍَ إَٔذا َرمَی اِيَح ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ا أََْا َؾَكِس َع

 ٍَ َٔ أََؾٔلیْب صُوَ  َرأَیُِت َرُسو ُذ بٔاِئُِش َُّ ـَ َِ َیَت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  اہللٔ َػل

ل، نسح رعین، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن لقن ایک ےہ ہک اوہنں ےن رفامای 
 ی 
کہ

رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، ہملس نب 

 ےہ۔ یسک ےن اہک افر وخوبش؟ اوہنں ہک رکنکی امرےن ےک دعب وخانیت ےک العفہ رہ اکی زیچ الحؽ افر درتس وہ اجیت

 ےن رفامای ںیم ےن وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک کش اگلےت وہےئ داھکی ےہ ایک ہی وخوبش ںیہن ےہ۔

ل، نسح رعین، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی
 ی 
کہ

 رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 اہجد یک رفتیض

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد یک رفتیض



 

 

     997    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ع، َشًِ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ، اسحل اَّلزرم، سؿیإ، اعُ :  راوی

 عباض رضی اہلل عٓہ

 ُٕ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا إِٔسَحُل اِْلَِزَرُم َقا َ ث ٍَ َحسَّ ّٕ َقا ٔٔ َسَلَّ ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ٔع أَِخبََرَْا َعِبُس ايرَِّح َُ ِٔ اِْلَِع َع

ٍَ يَ  ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٕ َع ٔ ِشً َُ  ِٔ هََّة َع ََ  ِٔ َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َد اي ا أرُِخٔ َُّ

ًَِّذٔ  ٔ َٕ ي ٔ َٓزََيِت أُذ َّٔ َؾ َٕ َيَیِضًٔهُ َّا إَٔيِیطٔ َرأجُعو َّا ِهَّلِل َوإْٔ ِِ إْٔ ُض ُجوا َْبٔیَّ ٍَ أَبُو بَِْکٕ أرَِخَ ُُوا َقا ٔ ِِ ُهً َُّض َٕ بٔأَْ َٔ يَُكاَتًُو ی

َّٕ اہلَل َعلَی ٔ ٍٔ  َوإ ٍُ آیَٕة َْزََيِت فٔی اِيكَٔتا ُٔ َعبَّإض َؾهَٔی أَوَّ ٍَ ابِ ٍْ َقا ُٕ قَٔتا َُّط َسَیهُو ِِ َيَكٔسیْر َؾَعَرِؾُت أَْ ٔ ص  َنِِصٔ

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ االزرؼ، ایفسؿ، اشمع، ملسم، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 

ہلل ہیلع فآہل فملس وک ہکم رکمہم ےس ابرہ اکنال ایگ وت رضحت اوبرکب دصقی رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص ا

  َّ

 

اِئ
َ
َّ  َہللِ ف

 

ریض اہلل ہنع ےن اراشد رفامای اؿ ولوگں ےن اےنپ یبن وک اکنؽ دای اب ہی ولگ رضفر  عاہ ف ربابد وہں ےگ۔ اِئ

ُووؿ۔ اس ےک دعب ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ۔ ینعی نج ولوگں
ػ ِ
ذ 
ا
َ
ِ ر ےس رشمنیک گنج رکےت ںیہ اؿ وک یھب اؿ  اََِل 

ےس گنج رکےن یک ااجزت دے دی یئگ۔ اس ےیل ہک اؿ رپ ملظ ایک ایگ افر دخافدن دقفس اؿ یک دمد رکےن رپ 

دقرت راتھک ےہ وت ھجم وک اس ابت اک ملع وہایگ ہک اب اڑایئ وہیگ۔ انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہجد ےک 

 یہی آتی انزؽ وہیئ۔ ابرے ںیم بس ےس ےلہپ

 دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اقحس االزرؼ، ایفسؿ، اشمع، ملسم، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد یک رفتیض

     998    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

َحُس بٔ علی بٔ حشٔ بٔ طكیل، وہ اپٓے وايس سے، حشین بٔ واقس، عُرو بٔ زیٓار، عْکَة، ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا أَ  ٔٔ َطكٔیٕل َقا ٔٔ بِ ٔٔ اِيَحَش ُٔ َعلٔیِّ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُٔ َواقٕٔس َع ٍَ أََِْبأََْا اِيُحَشیُِن بِ بٔی َقا

َّی َّٓٔيیَّ َػل َٔ َعِوٕف َوأَِػَحابّا َيطُ أََتِوا اي ٔٔ بِ َُ َّٕ َعِبَس ايرَِّح ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ َٓإر َع ًَِیطٔ  زٔی اہللُ َع

ٍَ اہللٔ هََّة َؾَكايُوا یَا َرُسو َُ ٔ َِ ب ًَّ َٔرُِت  َوَس ُ ِّی أ ٔن ٍَ إ ّة َؾَكا َْا أَذٔيَّ َّٓا ِٔصِ ََ ا آ َُّ ًَ َٕ َؾ ُنو َِشٔ َُ  ُٔ ٕ َوَِْح ٓ َّٓا فٔی عٔز َّا ُن إْٔ

ٍَ اہللُ َ وا َؾأَِْز ٍٔ َؾَهؿُّ َرَْا بٔاِيكَٔتا ََ َٓةٔ أَ ٔسی َُ ٔلَی اِي َٓا اہللُ إ َي ا َحوَّ َُّ ًَ ٔ َؾََل ُتَكاتًُٔوا َؾ ِِ بٔاِيَعِؿو ٌَّ أََي َّ َوَج َٔ  َعز ٔلَی ائَِّذی َتَر إ

ََلةَ  ُُوا ايؼَّ ِِ َوأَقٔی وا أَیِٔسیَهُ ِِ ُنؿُّ ٌَ َيُض  قٔی

، انب ابعس ریض اہلل ہنع 

 

دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، فہ اےنپ فادل ےس، نیسح نب فادق، رمعف نب دانیر، رکعمة

ہم ںیم اکی دؿ رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعارلنمح نب وعػ افر اؿ ےک ھچک دفرسے دفتس ف اةحب ہکم رکم

دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! سج زامہن ںیم 

مہ ولگ رشمک ےھت وت زعت ےس رےتہ ےھت نکیل بج ےس مہ املسمؿ وہےئ وت مہ ولگ ذلیل وہ ےئگ آپ یلص 

رکےن اک یہ مکح رفامای ایگ ےہ اس فہج ےس م ولگ گنج ہن رکف۔ ہچنیم   اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک وت درزگر

سج فتق دخافدن دقفس مہ وک دم ہنی رونرہ ےل ایگ وت مہ وک اہجد رکےن اک مکح رفامای ایگ۔ اس رپ ھچک ولگ شکمشک ںیم 

ہل فملس ےن اؿ وک ںیہن داھکی التبم وہ ےئگ وت دخافدن دقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ ینعی ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ہک سج فتق اؿ وک اہک ایگ ہک اہوھتں وک رفےک روہ امنزفں یک اپدنبی رکف افر زوکة ادا رکےت راہ رکف نکیل سج فتق 

اؿ رپ اہجد رفض الزؾ رک دای ایگ وت ہی وہا ہک اؿ ںیم ےس ھچک ولگ وت ولوگں ےس اس رطہقی ےس وخزفدہ رےنہ ےگل ہک 

 دخافدن دقفس ےس وخػ رکات وہ ہکلب اس ےس یھب زایدہ افر ےنہک ےگل ہک اے امہرے سج رطہقی ےس وکیئ صخش

رپفرداگر مہ رپ سک فہج ےس وت ےن اہجد الزؾ رک دای؟ مہ وک ھچک افر فتق دے دای اجات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام 

 رطہقی ےس رتہب ےہ وج ہک اہلل یک دںی ہک داین ےک امؽ ف اتمع رصػ ھچک رفز یک ےہ بج ہک آرخت اس صخش ےئلیک رہ

 اخمتفل ےس وفحمظ رےہ افر م ولوگں رپ ومعمیل اس یھب ملظ ںیہن وہاگ۔

، انب ابعس ریض  :  رافی

 

دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش، فہ اےنپ فادل ےس، نیسح نب فادق، رمعف نب دانیر، رکعمة



 

 

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد یک رفتیض
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 َحُس بٔ عبساَّلعلی، َعتُر، َعُرا، زہری، سعیس، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ َعِبسٔ  ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َسٔعیٕس  أَِخبََرَْا  ًُِت َع ٍَ ُق ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ّرا َع َُ ِع ََ ٍَ َسُِٔعُت  ِعَتُْٔر َقا َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ اِْلَِعلَی َقا

ائَّة  َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ حٔ َواِيَحارُٔث بِ ِ ٔٔ ايْسَّ رٔو بِ ُِ ُٔ َع ُس بِ َُ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة ح َوأََِْبأََْا أَِح ِِ َع ٍَ َنَع ًَِیطٔ َوأََْا  َقا َع

ِٔ أَبٔیأَِس  ٔب َع َُُشیَّ ٔٔ اِي ِٔ ابِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ِٔ یُوَُْص َع ُٔ َوصِٕب َع َٓا ابِ َ ث َس َقاََّل َحسَّ َُ ِؿُى ْٔلَِح ًَّ ُع َواي صَُریِرََة  َُ

ُت بٔايرُِّعٔب َوبَ  ِٔ َونُِٔصِ ٔ َٔٔع اِيکًَ َِ بُٔعِثُت بَٔحَوا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِْ َقا ٔ َٓا أََْا َْائ ِي

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ أَبُو صَُریَِرَة َؾَِذَصَب َرُسو ٔٔ اِْلَِرٔق َؾُؤؿَعِت فٔی یَٔسی َقا ٔ َؿاتٔیٔح َخزَائ َُ ٔ َِ أُتٔیُت ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َِٓتثًُٔوََْضا  َوأْمُتَْن َت

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعما، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجاعم املکل اطع رفامےئ ےئگ افر ریمی ادماد ربع ےس یک یئگ افر ںیم وس راہ اھت ہک 

ز نی ےک عااونں یک اچایبں ریمے اہھت ںیم دے دی ںیئگ۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت 

  ہیلع فآہل فملس وت فیرفی ےل ےئگ نکیل م ولگ اؿ عااونں وک اکنؽ رےہ وہ۔روسؽ رکمی یلص اہلل

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعما، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  ااحدثیاہجد ےس ہقلعتم :   ابب

 اہجد یک رفتیض

     1000    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ ُحب، زبیسی، زہری، سعیس بٔ ايُشیب و ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ُس  َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عُبَِیٕس َقا َُُشیَّٔب  أَِخبََرَْا َنثٔیرُ بِ ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیسٔ بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ِٔ ايزُّبَِیٔسیِّ َع ٕب َع ُٔ َُحِ بِ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا ٔٔ أَ َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ٍُ بُٔعِثُت َوأَبٔی َس َِ َيُكو

ِٔ َونُِٔصِ  ٔ َٔٔع اِيکًَ ٍَ بَٔحَوا ٔٔ اِْلَِرٔق َؾُؤؿَعِت فٔی یَٔسی َؾَكا ٔ َؿاتٔیٔح َخزَائ َُ ٔ ِْ أُتٔیُت ب ٔ َٓا أََْا َْائ ُت بٔايرُِّعٔب َوبَِي

َِٓتثًُٔوََْضا َِ َوأْمُتَْن َت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  أَبُو صَُریَِرَة َؾَكِس َذَصَب َرُسو

ی، دیعس نب ابیسمل ف اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہ

 دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، دیعس نب ابیسمل ف اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد یک رفتیض

     1001    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبساَّلعلی و حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب،  :  راوی



 

 

 ٓہابوہریرہ رضی اہلل ع

ٔٔ َوصِٕب  ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َواِيَحارُٔث بِ ٍَ أَِخبََرنٔی أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ َقا

 َّٕ َّٕ أَبَا صَُریَِرَة أَِخبَرَُظ أَ ٔب أَ َُُشیَّ ُٔ اِي ثَىٔی َسٔعیُس بِ ٍَ َحسَّ ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ َّی اہللُ یُوُُْص َع ٍَ اہللٔ َػل َرُسو

ٍَ ََّل إَٔيَط  ِٔ َقا َُ َّی َيُكويُوا ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َؾ َّٓاَض َحً ٌَ اي ٔ ِٕ أَُقات َٔرُِت أَ ُ ٍَ أ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َٔىِّی َع  َِ إَّٔلَّ اہللُ َعَؼ

طٔ َوحَٔشابُُط َعلَی اہللٔ  اَيُط َوَنِؿَشُط إَّٔلَّ بَٔحكِّ ََ 

االیلع ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ویسن نب دبع

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ھجم وک اس ابت اک مکح رفامای ایگ ےہ ںیم 

  
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ُ )ہملک وتدیح( ہن  ہہ ںیل افر سج یسک ےن ولوگں ےس اس فتق کت اہجد رکات روہں سج فتق کت فہ ل

َ
اّلّل

ُ  ہہ ایل وت اس ےن ھجم ےس اانپ امؽ ف اجؿ وفحمظ رک ایل رگم ہی ہک فہ صخش یسک دفرسے یک قح یفلت رکے 
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ل

ےک ذہم افر اس اک قح نیھچ ےل افر اس ےک وعض اس ےس اس اک امؽ ف اجؿ ایل اجےئ افر اس صخش اک اسحب اہلل 

 ےہ۔

ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد یک رفتیض

     1002    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ ُحب زبیسی، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ عُبَِیسٔ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ِٔ ايزُّبَِیٔسیِّ َع ٕب َع ٔٔ َُحِ ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ُٔ عُبَِیٕس َع ِٔ  أَِخبََرَْا َنثٔیرُ بِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َع اہللٔ بِ



 

 

ـَ أَبُو بَِْکٕ َوَنرَفَ  ٔ َِ َواِسُتِدً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّی َرُسو ا تُُوف َُّ ٍَ َي ِٔ اِيَعرَٔب  أَبٔی صَُریَِرَة َقا َٔ ِٔ َنرَفَ  ََ

 ٍَ َّٓاَض َوَقِس َقا ٌُ اي ٔ ـَ ُتَكات رُ یَا أَبَا بَِْکٕ َنِی َُ ٍَ عُ ٌَ  َقا ٔ ِٕ أَُقات َٔرُِت أَ ُ َِ أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُسو

 ٔ اَيُط إ ََ َٔىِّی َنِؿَشُط َو  َِ ٍَ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َعَؼ ِٔ َقا َُ َّی َيُكويُوا ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َؾ َّٓاَض َحً طٔ َوحَٔشابُُط َعلَی اي َّلَّ بَٔحكِّ

ٍَ أَبُو بَ  َُ اہللٔ َقا َّٕ ايزَّکَاَة َحلُّ اِي ٔ ََلةٔ َوايزَّکَاةٔ َؾإ َم بَیَِن ايؼَّ ِٔ ََفَّ ََ  َّٔ ًَ ٔ ُِٓط َواہللٔ َْلَُقات ٍٔ َواہللٔ ِْکٕ َرضَٔی اہللُ َع ا

ًُِتضُ  َِ َيَكاَت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو َٓاّقا کَاُْوا یَُؤزُّوََْضا إ َُٓعونٔی َع ََ ا صَُو َيِو  ََ ِٓٔعَضا َؾَواہللٔ  ََ ِِ َعلَی 

َّطُ اِيَحلُّ  ِؾُت أَْ ٍٔ َوَْعَ ًِكَٔتا ٔ َح َػِسَر أَبٔی بَِْکٕ ي ٌَّ َقِس رَشَ َّ َوَج ِٕ َرأَیُِت اہلَل َعز  إَّٔلَّ أَ

ت ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب زدیبی، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضح

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن الختف اک بصنم اھبنسال افر 

الہ رعب ںیم ضعب ولگ رمدت افر دنی ےس رحنمػ وہ ےئگ وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای اے اوبرکب ریض 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل ہنع آپ سک رطہقی ےس اڑایئ رکںی ےگ؟ احالہکن رضحت 

ُ ہن  ہہ 
َ
  اّلّل
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ہک ھجم وک مکح رفامای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس اس فتق کت اڑایئ رکفں ہک سج فتق کت فہ ل

یسک صخش وک وکیئ دںی افر ارگ فہ اس ہملک اک ارقار رک ںیل ےگ وت ھجم ےس اینپ اجؿ ف امؽ وفحمظ رک ںیل ےگ نکیل ارگ 

انقح لتق رکے اگ ای اس یک )یسک مسق یک( قح یفلت رکے اگ وت اس ےک وعض اس یک اجؿ ف امؽ یل اج  یتک ےہ افر اس 

اک اسحب دخافدن دقفس ےک ذہم ےہ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک وج صخش امنز افر زوکة ےک درنایؿ 

اس ےیل ہک زوکة امؽ اک قح ےہ اہلل یک مسق ارگ ہی ولگ ھجم وک اکی رفؼ رکے اگ ںیم اس ےس رضفر گنج رکفں اگ 

رکبی اک ہچب دےنی ےس ااکنر رکںی ےگ سج رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای رکےت ےھت وت ںیم اس 

 ہک دخافدن یک دعؾ ادایگیئ رپ یھب اؿ ےس اڑایئ رکفں اگ۔ رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل یک مسق ںیم ےن داھکی

دقفس ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک ےنیس وک اہجد ےک فاےطس وھکؽ دای افر ںیم اس ابت ےس فافق وہایگ ہک 

 قح یہی ےہ۔

 ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب زدیبی، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد یک رفتیض

     1003    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًامیٕ، َوٌَ بٔ ؾـٌ، ويیس، طعیب بٔ ابوحُزة و سؿیإ بٔ عييٓہ، زہری، سعیس بٔ  :  راوی

 ہ رضی اہلل عٓہَشیب، ابوہریر

ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َٓا اِيَوئیُس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٌٔ َقا ـِ ُٔ اِيَؿ ٌُ بِ ََّ َؤ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ُٔ أَبٔی أَِخبََرَْا أَِح ُطَعِیُب بِ

َُُشیَّ  ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع َ آرَخَ َع َْ ََٓة َوَذ ُٔ عَُيِي ُٕ بِ زََة َوُسِؿَیا ُِ َع َح َُ ا َج َُّ ٍَ َي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٔب َع

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َّٓاَض َوَقِس َقا ٌُ اي ٔ ـَ ُتَكات رُ َیا أَبَا بَِْکٕ َنِی َُ ٍَ عُ ِِ َؾَكا ٔ َِ أَبُو بَِْکٕ ئكَٔتائض ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َّی َيُكويُوا ََّل إَٔيَط  َّٓاَض َحً ٌَ اي ٔ ِٕ أَُقات َٔرُِت أَ ُ َضا أ ِِ إَّٔلَّ بَٔحكِّ َواَيُض َِ ِِ َوأَ ائَُض ََ ٔ َٔىِّی ز ُُوا  إَّٔلَّ اہللُ َؾإَٔذا َقايُوَصا َعَؼ

َُٓعونٔی ََ ٔ َواہللٔ َيِو  ٔ َوايزَّکَاة ََلة َم بَیَِن ايؼَّ ِٔ ََفَّ ََ  َّٔ ًَ ٔ ُِٓط َْلَُقات ٍَ أَبُو بَِْکٕ َرضَٔی اہللُ َع َٓاّقا کَاُْوا یَُؤزُّوََْضا  َقا َع

 َ ٔل ُِٓط َؾَواہللٔإ رُ َرضَٔی اہللُ َع َُ ٍَ عُ ِٓٔعَضا َقا ََ ِِ َعلَی  ًُِتُض َِ َيَكاَت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٕ ی َرُسو َ ا صَُو إَّٔلَّ أ ََ  

َُّط اِيَحلُّ  ِِ َؾَعَرِؾُت أَْ ٔ َح َػِسَر أَبٔی بَِْکٕ ئكَٔتائض َّٕ اہللَ َتَعالَی َقِس رَشَ  َرأَیُِت أَ

ادمح نب امیلسؿ، وملم نب لضف، فدیل، بیعش نب اوبزمحة ف ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ 

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج فتق رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس گنج رکےن اک ہتخپ زعؾ رک ایل وت 

 ہنع! آپ سک رطہقی ےس اؿ ولوگں ےس رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس رعض ایک اے اوبرکب ریض اہلل

 اڑںی ےگ اس ےک دعب زگہتش دحثی رشفی ےک ومضمؿ یسیج دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

ادمح نب امیلسؿ، وملم نب لضف، فدیل، بیعش نب اوبزمحة ف ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم،  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد یک رفتیض

     1004    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، عُرو بٔ عاػِ، عُرإ ابوعواّ قلإ، َعُر، زہری، اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ :  راوی

أّ اِيَكلَّ أَ  ُٕ أَبُو اِيَعوَّ َرا ُِ ٔ َٓا ع َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ُٔ َعأػ رُو بِ ُِ َٓا َع َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا ِخبََرَْا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا ا

 ًَ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّی َرُسو ا تُُوف َُّ ٍَ َي َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ِت اِيَعَرُب ََ َِ اِرَتسَّ ًَّ ِیطٔ َوَس

ٍُ اہللٔ ٍَ َرُسو ا َقا َُ َّ ُِٓط إْٔ ٍَ أَبُو بَِْکٕ َرضَٔی اہللُ َع ٌُ اِيَعَرَب َؾَكا ٔ ـَ ُتَكات رُ یَا أَبَا بَِْکٕ َنِی َُ ٍَ عُ َّی اہللُ َقا  َػل

 ِٕ َ َّی َيِظَضُسوا أ َّٓاَض َحً ٌَ اي ٔ ِٕ أَُقات َٔرُِت أَ ُ َِ أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ََلَة  َع ُُوا ايؼَّ ٍُ اہللٔ َويُكٔی ِّی َرُسو ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوأَن

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ا کَاُْوا ُيِعُلو َُّ َٔ َٓاّقا  َُٓعونٔی َع ََ ًَِیطٔ َویُِؤتُوا ايزَّکَاَة َواہللٔ َيِو  ِِ َع ًُِتُض َِ َيَكاَت ًَّ

رُ َرضَٔی اہللُ  َُ ٍَ عُ ُٕ َقا رَا ُِ ٔ ٔٔ ع َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َُّط اِيَحلُّ َقا ُت أَْ ُِ ٔ َح َعً ا َرأَیُِت َرأَِی أَبٔی بَِْکٕ َقِس رُشٔ َُّ ًَ ِٓطُ َؾ   َع

َواُب َحٔسیُث ايزُّصِرٔیِّ عَ  ُط ايؼَّ ًَ ُٕ َيِیَص بٔاِيَكؤیِّ فٔی اِيَحٔسیٔث َوَصَِذا اِيَحٔسیُث َخَلأْ َوائَِّذی َقِب ا عُبَِیٔس  ِٔ اِيَكلَّ

ِٔ أَبٔی صَُریَِرةَ  ٔٔ عُتَِبَة َع ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ  اہللٔ بِ

دمحم نب اشبر، رمعف نب اعمص، رمعاؿ اوبوعاؾ اطقؿ، رمعم، زرہی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج فتق 

وہ ےئگ وت رضحت  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئ افر رعب ےک ولگ دنی ےس رحنمػ

رمع ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل اے اوبرکب ریض اہلل ہنع آپ رعب ےس سک رطہقی ےس اڑایئ رکںی ےگ افر ےنہک 

ےگل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ھجم وک مکح رفامای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس اس 

ہ اس ابت یک اہشدت ہن دںی ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ فتق کت اڑایئ اجری روھکں سج فتق کت ہک ف

ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ افر ہی ہک ںیم دخافدن دقفس اک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وہں رپ امنز اقمئ رکںی 

ای وج ہک ہی افر زوکة ادا رکںی دخافدن دقفس یک مسق ارگ اؿ ولوگں ےن ھجم وک اکی رکبی اک ہچب یھب دےنی ےس ااکنر رک د

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای رکےت ےھت وت اس رپ یھب اؿ ےس اڑایئ رکفں اگ۔ رضحت رمع ریض 



 

 

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق ںیم ےن داھکی رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع یک راےئ رگایم دخافدن دقفس یک 

ہک یہی قح ےہ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک رافی رضحت رمعاؿ اجبن ےس ےہ وت ھجم وک یھب اس ابت اک ملع وہایگ 

ح دحثی ےہ )سج اک ربمن 

ح
صی 

ااطقلؿ وقی ٰرافی ںیہن ںیہ افر ہی دحثی اطخء ےہ بج ہک یلہپ دحثی رشفی 

ےہ( افر سج وک رضحت زرہی ےن رضحت دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس افر اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ ریض 8>63

 ایک ےہ۔ اہلل ہنع ےس لقن

 دمحم نب اشبر، رمعف نب اعمص، رمعاؿ اوبوعاؾ اطقؿ، رمعم، زرہی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد یک رفتیض

     1005    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ سعیس، خايس بٔ ْزار، قاسِ بٔ َبرور، یوْص، ابٔ طہاب، ابوسًُہ، حرضت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ُ ِٔ ی بِرُوٕر َع ََ  ُٔ ُِ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی اِيَكأس ٔٔ ْٔزَإر َقا ِٔ َخائٔس بِ ُٔ َسٔعیٕس َع ُٕ بِ ٔٔ ٔطَضإب أَِخبََرَْا َصاُرو ِٔ ابِ وَُْص َع

َِ َِْحَوظُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس  َع

اہرفؿ نب دیعس، اخدل نب زنار، اقمس نب ربمفر، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ہی 

 یسیج وقنمؽ ےہ۔8>63 ابق ل دحثی دحثی رشفی یھب

اہرفؿ نب دیعس، اخدل نب زنار، اقمس نب ربمفر، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یک رفتیض داہج

     1006    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ َحُس بٔ َػیرہ، عثُإ بٔ سعیس، طعیب، زہری، عبیس اہلل، نثیر بٔ عبیس، طعیب،  :  راوی

 زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عكبہ بٔ َشعوز، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ُس بِ َُ َٓا  أَِخبََرَْا أَِح َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ِٔ ُطَعِیٕب َع ُٔ َسٔعیٕس َع ُٕ بِ ا َُ َٓا عُِث َ ث ٍَ َحسَّ ػٔیَرَة َقا َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ َح َُ

ثَىٔی ايزُّصِرٔیُّ  ٍَ َحسَّ ِٔ ُطَعِیٕب َقا ُة َع َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عُبَِیٕس َقا ِٔ عُبَِیٔس ا عُبَِیُس اہللٔ ح َوأََِْبأََْا َنثٔیرُ بِ ٔٔ َع ہللٔ بِ

 ًَ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّی َرُسو ا تُُوف َُّ ٍَ َي َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا ِشُعوزٕ أَ ََ  ٔٔ ٔٔ عُتَِبَة بِ َٕ أَبُو بَِْکٕ َعِبٔس اہللٔ بِ َِ َوکَا ًَّ ِیطٔ َوَس

ِٓطُ یَا رُ َرضَٔی اہللُ َع َُ ٍَ عُ ِٔ اِيَعرَٔب َقا َٔ ِٔ َنرَفَ  ََ ٍَ  َبِعَسُظ َوَنرَفَ  َّٓاَض َوَقِس َقا ٌُ اي ٔ ـَ ُتَكات أَبَا بَِْکٕ َنِی

َّی َيُكويُوا ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َّٓاَض َحً ٌَ اي ٔ ِٕ أَُقات َٔرُِت أَ ُ َِ أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ  َرُسو ِٔ َقا َُ َؾ

اَيُط َوَنِؿَشطُ  ََ َٔىِّی   َِ ِٔ  اہللُ َؾَكِس َعَؼ ََ  َّٔ ًَ ٔ ِٓطُ َْلَُقات ٍَ أَبُو بَِْکٕ َرضَٔی اہللُ َع طٔ َوحَٔشابُُط َعلَی اہللٔ َقا إَّٔلَّ بَٔحكِّ

 َ َٓاّقا کَاُْوا یَُؤزُّوْ َُٓعونٔی َع ََ ٍٔ َواہللٔ َيِو  ا َُ َّٕ ايزَّکَاَة َحلُّ اِي ٔ ََلةٔ َوايزَّکَاةٔ َؾإ َم بَیَِن ايؼَّ ٍٔ اہللََٔفَّ ٔلَی َرُسو َّی  َضا إ َػل

َّٕ اہلَل ِٕ َرأَیُِت أَ ا صَُو إَّٔلَّ أَ ََ رُ َؾَواہللٔ  َُ ٍَ عُ ِٓٔعَضا َقا ََ ِِ َعلَی  ًُِتُض َِ َيَكاَت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َح َػِسَر أَبٔی اہللُ َع ٌَّ رَشَ  َعزَّ َوَج

َس  َُ ِؿُى ْٔلَِح ًَّ َّطُ اِيَحلُّ َواي ٍٔ َؾَعَرِؾُت أَْ ًِكَٔتا ٔ  بَِْکٕ ي

ریغمہ، امثعؿ نب دیعس، بیعش، زرہی، دیبع اہلل، ریثک نب دیبع، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل  ادمح نب دمحم نب

 نب ہبقع نب وعسمد، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

، دیبعاہلل نب ادمح نب دمحم نب ریغمہ، امثعؿ نب دیعس، بیعش، زرہی، دیبع اہلل، ریثک نب دیبع، بیعش، زرہی :  رافی

 دبعاہلل نب ہبقع نب وعسمد، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد یک رفتیض

     1007    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ َحُس بٔ َػیرة، عثُإ، طعیب، زہری، عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر، وہ اپٓے و  :  راوی

 ايس سے، طعیب، زہری، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِٔ ايزُّصِ  ِٔ ُطَعِیٕب َع ُٕ َع ا َُ َٓا عُِث َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ُُػٔیَرة ٔٔ اِي ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ُس بِ َُ ُٔ أَِخبََرَْا أَِح رُو بِ ُِ رٔیِّ ح و أَِخبََرنٔی َع

ثَىٔی َسٔعی ٍَ َحسَّ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا َٓا ُطَعِیْب َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ٔٔ َنثٔیر ٔٔ َسٔعیٔس بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث ُس بِ

 ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َّٕ أَبَا صَُریَِرَة أَِخبََرُظ أَ ٔب أَ َُُشیَّ َّی اِي َّٓاَض َحً ٌَ اي ٔ ِٕ أَُقات َٔرُِت أَ ُ ٍَ أ َِ َقا ًَّ ِیطٔ َوَس

 َ طٔ َوحَٔشابُُط َعل اَيُط إَّٔلَّ بَٔحكِّ ََ َٔىِّی َنِؿَشُط َو  َِ ِٔ َقاَيَضا َؾَكِس َعَؼ َُ  ی اہللٔ َيُكويُوا ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َؾ

 نب ریثک، فہ اےنپ ف ادل ےس، بیعش، زرہی، ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، رمعف نب امثعؿ نب دیعس

دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ھجم 

ُ ہن  ہہ د
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ںی افر وج وک مکح رفامای ایگ ےہ ہک ںیم اس فتق کت اہجد اڑایئ رکفں ہک سج فتق کت فہ ولگ ل

صخش ہی ہملک ےہک اگ فہ ھجم ےس اانپ امؽ ف اجؿ وک وفحمظ رکے اگ رگم ہی ہک یسک دفرسے یک قح یفلت یک فہج ےس افر اس 

 اک اسحب دخادن دقفس ےک ذہم ےہ۔

ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، فہ اےنپ ف ادل ےس، بیعش،  :  رافی

 ی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعزرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اہجد یک رفتیض

     1008    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہلل، َحُس بٔ اسُاعیٌ، یزیس، حُاز بٔ سًُة، حُیس، حرضت اْص رضی اہلل عٓہٖاروٕ بٔ عبسا :  راوی

ٍَ أَِْبَ  َٓا َیزٔیُس َقا َ ث َِ َقاََّل َحسَّ ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َو ُٕ بِ ُٔ أَِخبََرَْا َصاُرو ازُ بِ َُّ أََْا َح

 ِٔ ِٔ إََْٔص َع ِیٕس َع َُ ِٔ حُ َة َع َُ ًَ ِِ َس َوالٔهُ َِ َ نٔیَن بٔأ َُُِشٔ ٍَ َجاصُٔسوا اِي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل اي

 ِِ َٓتٔهُ ِِ َوأَِئش  َوأَیِٔسیهُ

اھرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب اامسلیع، سیدی، امحد نب ۃملس، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت 

 ملس ےن اراشد رفامای رشمنیک ےس اےنپ امؽ اہوھتں افر زابونں ےس اہجد ایک رکف۔روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 اھرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب اامسلیع، سیدی، امحد نب ۃملس، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د وھچ ڑ دےنی رپ فدیعاہج

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد وھچ ڑ دےنی رپ فدیع

     1009    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسة بٔ عبسايرحیِ، سًُة بٔ سًامیٕ، ابٔ ايُبارک، وٖب، ابٔ ايورز، عُر بٔ َحُس بٔ  :  راوی

 ہریرہ رضی اہلل عٓہايُٓهسر، سِّم، ابی ػايح، حرضت ابو

َُُباَرٔک قَ  ُٔ اِي ٍَ أََِْبأََْا ابِ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ُة بِ َُ ًَ َٓا َس َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ َعِبٔس ايرَّحٔی ٍَ أََِْبأََْا ُوَصِیْب أَِخبََرَْا َعِبَسةُ بِ ا



 

 

 ِٔ َِٓهٔسرٔ َع ُُ ٔٔ اِي سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ رُ بِ َُ ٍَ أَِخبََرنٔی عُ ٔ َقا َٔ اِيَوِرز ِٔ  َيِعىٔی ابِ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ِٔ أَبٔی َػائٕح َع ُسَِّمٕٓ َع

اَت َعلَی ُط  ََ ِث َنِؿَشُط بَٔػزِوٕ  ِِ یَُحسِّ ِِ َيِػزُ َوَي اَت َوَي ََ  ِٔ ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل  ِعَبٔة نَٔؿإم اي

رد، رمع نب دمحم نب ادکنملر، یمس، ایب اصحل، دبعۃ نب دبعارلمیح، ۃملس نب امیلسؿ، انب اابملرک، فبھ، انب اول

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ 

وج وکیئ اس احتل ںیم رمے اگ ہن وت اس ےن یھبک اہجد ایک وہاگ افر ہن اس یک تین یک وہیگ وت فہ صخش افنؼ ےک اکی 

 ا۔ہصح رپ رم

دبعۃ نب دبعارلمیح، ۃملس نب امیلسؿ، انب اابملرک، فبھ، انب اولرد، رمع نب دمحم نب ادکنملر، یمس، ایب  :  رافی

 اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زترکشل ےک اسھت ےن اجےن یک ااج

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رکشل ےک اسھت ےن اجےن یک ااجزت

     1010    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ یحٌی بٔ ايوزیر بٔ سًامیٕ، ابٔ عؿیر، ايیث، ابٔ َشاَف، ابٔ طہاب، ابوسًُة بٔ  :  راوی

 یرہ رضی اہلل عٓہعبسايرحُإ و سعیس بٔ ايُشیب، حرضت ابوہر

َشأَفٕ عَ  َُ  ٔٔ ِٔ ابِ ًَِّیٔث َع ِٔ اي ٕ َع ٔٔ عَُؿیِر ِٔ ابِ َٕ َع ًَامِیَ ٔٔ ُس ٔ بِ ٔٔ اِيَوزٔیر ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُ ٔٔ ٔطَضإب أَِخبََرَْا أَِح ِٔ ابِ

َّٕ أَبَا صَُریَِرَة قَ  َُُشیَّٔب أَ ٔٔ اِي ٔٔ َوَسٔعیٔس بِ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ا

 ِٕ ِِ أَ َٔٓٔیَن ََّل َتٔلیُب أَِنُؿُشُض ُُِؤ ِٔ اِي َٔ َّٕ رَٔجاَّّل  ٔ َيِوََّل أَ ٍُ َوائَِّذی َنِؿٔسی بَٔیٔسظ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس ًَُّؿوا َع  َیَتَد



 

 

ِٔ رَسٔ  ًَِّؿُت َع ا َتَد ََ ًَِیطٔ  ِِ َع ا أَِحًُُُٔض ََ ٔ َعىِّی َوََّل أَٔجُس  ٌَّ َوائَِّذی َنِؿٔسی بَٔیسٔظ ٌٔ اہللٔ َعزَّ َوَج یَّٕة َتِػزُو فٔی َسبٔی

 َِّ ُ َِّ أُِحَیا ث ُ ٌُ ث َِّ أُِقَت ُ َِّ أُِحَیا ث ُ ٌُ ث َِّ أُِقَت ُ َِّ أُِحَیا ث ُ ٌٔ اہللٔ ث ٌُ فٔی َسبٔی ِّی أُِقَت ٌُ َيَوزِٔزُت أَن  أُِقَت

 ر ، اثیل
عفت

، انب اسمرف، انب اہشب، اوبۃملس نب دبعارلنمح ف دیعس نب ادمح نب ییحی نب اولزری نب امیلسؿ، انب 

ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ ھچک ومنینم ھجم ےس ےھچیپ رےنہ ںیم راضدنم ہن 

افر ریمے اپس اؿ وک )بس وک( اسھت ےل اجےن ےک فاےطس وسارایں وہںیت وت رہ اکی اس رکشل ےک اسھت وہےت 

اجات وج ہک راہ دخا ںیم اہجد رکےن ےک فاےطس اجات افر اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ریمی 

  ایک اجؤں۔انمت ےہ ہک ںیم راہ دخا ںیم لتق ایک اجؤں رھپ زدنہ وہں افر رھپ ںیم لتق

 ر ، اثیل، انب اسمرف، انب اہشب، اوبۃملس نب دبعارلامحؿ ف دیعس  :  رافی
عفت

ادمح نب ییحی نب اولزری نب امیلسؿ، انب 

 نب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فاےل اجمدہنی ےک ربارب ںیہن وہ ےتکس اہجد رکےن

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد رکےن فاےل اجمدہنی ےک ربارب ںیہن وہ ےتکس

     1011    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ سعس، َحُس بٔ عبیساہلل بٔ بزیع، بَش، ابٔ ايُؿـٌ، عبسايرحُٔ بٔ اسحام، زہری، سہٌ ب :  راوی

 َروإ بٔ ايحهِ، حرضت زیس بٔ ثابت رضی اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا عَ  ٌٔ َقا َـّ َؿ ُُ َٔ اِي َٓا بَِٔشْ َيِعىٔی ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ بَزٔیٕع َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ بِ َُ ِبُس ايرَِّح

 ٍَ ٔٔ َسِعٕس َقا ٌٔ بِ ِٔ َسِض ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ًَِشُت إَٔيِیطٔ  إِٔسَحَل َع َّی َج ِٔ َجائّشا َؾحٔئُِت َحً َٔ اِيَحَه َٕ بِ رَِوا ََ َرأَیُِت 



 

 

ًَِیطٔ ََّل  ٍَ َع ٔ َِ أُِْز ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ثَُط أَ َٔ ثَابٕٔت َحسَّ َّٕ َزیَِس بِ َٓا أَ َ ث َٕ َؾَحسَّ  َيِشَتؤی اِيَكاعُٔسو

 ُُ َٔٓٔیَن َواِي ُُِؤ ِٔ اِي ٍَ اہللٔ َيِو َٔ ٍَ یَا َرُسو َضا َعلَیَّ َؾَكا ًُّ هُِتوّٕ َوصَُو یُُٔ ََ  ِّّ ُ ُٔ أ ٌٔ اہللٔ َؾَحاَئ ابِ َٕ فٔی َسبٔی َحاصُٔسو

 ِٓ َٓ َّی َه ًَِت َعلَیَّ َحً ٌَّ َوَؾدُِٔذُظ َعلَی َؾدِٔٔذی َؾَثُك ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج ِٕ أَِسَتٔلیُع اِيحَٔضاَز َيَحاصَِسُت َؾأَِْزَ ُت أَ

ُٔ إِٔسَحَل صَ َس  ٔٔ بِ َُ ٔٔ َعِبُس ايرَِّح َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح رٔ َقا َ
ُِٓط َغیِرُ أُولٔی ايرضَّ َی َع َِّ رُسِّ ُ َِذا َيِیَص تَُرقُّ َؾدِٔٔذی ث

َعاؤیََة َوَعِبُس اِيَوا َُ ٕ َوأَبُو  ِشضٔر َُ  ُٔ ُِٓط َعلٔیُّ بِ ُٔ إِٔسَحَل َیرِؤی َع ٔٔ بِ َُ ِٔ بٔطٔ بَأِْض َوَعِبُس ايرَِّح ٕ َع ُٔ زٔیَاز حٔسٔ بِ

ٔٔ َسِعٕس َيِیَص بٔثَٔكةٕ  ٕٔ بِ ا َُ ِع ُّٓ  اي

دمحم نب دیبع اہلل نب زبعی، رشب، انب الضفمل، دبعارلنمح نب ااحسؼ، زرہی،  لہ نب دعس، رمفاؿ نب امکحل، رضحت 

 رکہمی زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ سج فتق ہی آتی

انزؽ وہیئ وت رضحت دبعاہلل نب وتکمؾ ریض اہلل ہنع )انانیب احصیب( فیرفی الےئ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس اس فتق ھجم وک ڑپھ رک انس رےہ ےھت رھپ )انب وتکمؾ ےن( رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ارگ نکمم 

 اجمدہ وہات۔ اس ےک دعب دخافدن دقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ افر رضحت وہات ھجم ےس اہجد رکان وت البہبش ںیم

زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک سج فتق ہی زگہتش آتی انزؽ وہیئ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ھجمس ایگ ہک ریمی فآہل فملس یک راؿ ابمرک ریمی راؿ ےک افرپ یھت رھپ ھجم رپ فزؿ وسحمس وہا اہیں کت ہک ںیم

راؿ وٹٹ افر ٹھپ اجےئ یگ رھپ فہ احتل فیح وموقػ وہیئگ ہک سج فہج ےس رضحت زدی ریض اہلل ہنع یک راؿ اک 

فزؿ زایدہ وسحمس وہا۔ اامؾ اسنیئ یک اس رفاتی یک دنس ںیم رافی دبعارلنمح نب ااحسؼ ےہ فہ رافی وکیئ ربا رافی 

ہی، دبعاولادح نب زاید، امعنؿ نب وعسمد ےن رفاتی یک ےہ افر فہ ہقث ںیہن ےہ۔ اس ےس یلع نب رہسم، اوب اعمف

 ںیہن ےہ۔

دمحم نب دیبعاہلل نب زبعی، رشب، انب الضفمل، دبعارلنمح نب ااحسؼ، زرہی،  لہ نب دعس، رمفاؿ نب  :  رافی

 امکحل، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اہجد رکےن فاےل اجمدہنی ےک ربارب ںیہن وہ ےتکس

     1012    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، سہٌ بٔ سعس، َحُس بٔ یحٌی، عبس اہلل، يعكوب بٔ ابراٖیِ بٔ سعس، ابیہ، ػايح، ابٔ طہاب :  راوی

 َروإ، حرضت زیس بٔ ثابت رضی اہلل عٓہ

 َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َسِعٕس َقا َِ بِ ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا َيِعُكوُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ىٔی أَبٔی َع

ُٔ َسِعٕس قَ  ٌُ بِ ثَىٔی َسِض ٍَ َحسَّ ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ ًُِت َػائٕح َع ِشحٔسٔ َؾأَِقَب َُ َٕ َجائّشا فٔی اِي رَِوا ََ ٍَ َرأَیُِت  ا

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٔ ثَابٕٔت أَِخبََرُظ أَ َّٕ َزیَِس بِ ِٓبٔطٔ َؾأَِخبََرَْا أَ ٔلَی َج ًَِشُت إ َّی َج ًَِیطٔ َحً لَی َع َِ َِ أَ ًَّ طٔ َوَس

ُُؤِ  ِٔ اِي َٔ  َٕ ٕ َوصَُو ََّل َيِشَتؤی اِيَكاعُٔسو هُِتوّ ََ  ِّّ ُ ُٔ أ ٍَ َؾَحائَُط ابِ ٌٔ اہللٔ َقا َٕ فٔی َسبٔی َُُحاصُٔسو َٔٓٔیَن َواِي

ٍَ اہللُ َٕ َرُجَّل أَِعَِّم َؾأَِْزَ ٍَ اہللٔ َيِو أَِسَتٔلیُع اِيحَٔضاَز َيَحاَصِسُت َوکَا ٍَ یَا َرُسو َضا َعلَیَّ َؾَكا ًُّ  َعلَی َرُسوئطٔ یُُٔ

 ًَ َّی اہللُ َع ٌَّ َػل ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج ِٓطُ َؾأَِْزَ َی َع َِّ رُسِّ ُ ِت َترُقُّ َؾدِٔٔذی ث َُّ َّی َص َِ َوَؾدُِٔذُظ َعلَی َؾدِٔٔذی َحً ًَّ ِیطٔ َوَس

رٔ  َ
 َغیِرُ أُولٔی ايرضَّ

دمحم نب ییحی، دبع اہلل، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اہیب، اصحل، انب اہشب،  لہ نب دعس، رمفاؿ، رضحت زدی نب 

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق آتی رکہمی وھکلا رےہ اثتب 

ےھت وت رضحت انب وتکمؾ فیرفی الےئ افر اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ارگ ںیم اہجد ےک 

 دخافدن دقفس ےن )ریغ افیل اررضر( ےک اافلظ انزؽ اقلب وہات وت ںیم رضفر اہجد رکات اس ےیل ہک فہ انانیب ےھت اس رپ

رفامےئ اس فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ ابمرک ریمی راؿ رپ یھت اہیں کت ہک نکمم اھت ہک 

 ریمی راؿ لچک اجےئ اس ےک دعب فیح انزؽ وہان دنب وہیئگ۔

، اہیب، اصحل، انب اہشب،  لہ نب دعس، رمفاؿ، رضحت دمحم نب ییحی، دبع اہلل، وقعیب نب اربامیھ نب دعس :  رافی

 زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد رکےن فاےل اجمدہنی ےک ربارب ںیہن وہ ےتکس

     1013    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حرضت براء رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٓٔيیَّ  َّٕ اي َ ِٔ اِيبََرأئ أ ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِعَتُْٔر َع َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا ًَِیطٔ  أَِخبََرَْا َنِِصُ بِ َّی اہللُ َع َػل

ّة  َُ ٔ َ کًَ َْ َِّ َذ ُ َِ ث ًَّ َٔٓٔیَن  َوَس ُُِؤ ِٔ اِي َٔ  َٕ ًَِّوحٔ َؾَهَتَب ََّل َيِشَتؤی اِيَكاعُٔسو ـٔ َواي ٔ ٍَ ائُِتونٔی بٔاِلَهت َٓاَصا َقا ِع ََ

رٔ  َ
َٓزََيِت َغیِرُ أُولٔی ايرضَّ ٌِ لٔی ُرِخَؼْة َؾ ٍَ َص ًَِؿطُ َؾَكا هُِتوّٕ َخ ََ  ِّّ ُ ُٔ أ رُو بِ ُِ  َوَع

 ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصن نب یلع، رمتعم، ایب ااحسؼ، رضحت رباء ریض اہلل

ےن اشےن یک ڈہی افر یتحت اگنمیئ افر اس رپ آتی رکہمی آرخ کت وھکلایئ۔ اس فتق رضحت رمعف نب وتکمؾ ریض 

 اہلل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھت اوہنں ےن رعض ایک ایک ریمے فاےطس رتصخ افر وہستل ےہ؟

 اس رپ ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ

 رضحت رباء ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد رکےن فاےل اجمدہنی ےک ربارب ںیہن وہ ےتکس

     1014    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبیس، ابوبْک بٔ عیاغ، ابواسحام، حرضت براء رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

 َُّ ٍَ َي ِٔ اِيبََرأء َقا ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ُٔ َعیَّإغ َع َٓا أَبُو بَِْکٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عُبَِیٕس َقا ُس بِ َُّ َح َُ ا َْزََيِت ََّل أَِخبََرَْا 

َ َيِشَتؤی ا ـَ فٔیَّ َوأَْ ٍَ اہللٔ َؾَهِی ٍَ یَا َرُسو ى َؾَكا َُ َٕ أَِع ٕ َوکَا هُِتوّ ََ  ِّّ ُ ُٔ أ َٔٓٔیَن َجاَء ابِ ُُِؤ ِٔ اِي َٔ  َٕ ا ِيَكاعُٔسو

رٔ  َ
َّی َْزََيِت َغیِرُ أُولٔی ايرضَّ ا بَرَٔح َحً َُ ٍَ َؾ ى َقا َُ  أَِع

 رفامےت ںیہ سج فتق ہی آتی رکہمی آرخ کت دمحم نب دیبع، اوبرکب نب ایعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء ریض اہلل ہنع

انزؽ وہیئ وت رضحت انب وتکمؾ ریض اہلل ہنع احرض وہےئ فہ اکی انانیب صخش ےھت افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فملس! ںیم اکی انانیب صخش وہں ریمے قلعتم ایک مکح رگایم ےہ؟ ایھب ھچک فتق ےن زگرا اھت ہک انزؽ وہیئ 

 (فر ولگ اس مکح ےس ینثتسم ںیہ۔)ینعی ذعم

 دمحم نب دیبع، اوبرکب نب ایعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج صخش ےک فادلنی تایت وہں اس وک رھگ رےنہ یک ااجزت

 ہقلعتم ااحدثی اہجد ےس :   ابب

 سج صخش ےک فادلنی تایت وہں اس وک رھگ رےنہ یک ااجزت

     1015    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ايُثىی، یحٌی بٔ سعیس، سؿیإ و طعبہ حبیب بٔ ابو ثابت، ابو ايعباض، حرضت  :  راوی

 عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

 َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ُٔ أَبٔی ثَابٕٔت َع َٓا َحبٔیُب بِ َ ث َٕ َوُطِعَبَة َقاََّل َحسَّ ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ َّی َع َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ  َح

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٌْ إ ٍَ َجاَئ َرُج رٕو َقا ُِ ٔٔ َع ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َتأِذُُْٔط فٔی َيِش  أَبٔی اِيَعبَّأض َع

ا َؾَحاصِٔس  َُ ٔ ٍَ َؾٔؿیض ِِ َقا ٍَ َنَع ٍَ أَوَیٌّ َوائَساَک َقا ٔ َؾَكا  اِيحَٔضاز



 

 

دمحم نب اینثمل، ییحی نب دیعس، ایفسؿ ف ہبعش بیبح نب اوب اثتب، اوب اابعلس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہجد یک ااجزت امیگن آپ رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم احرض وہا افر رضحت روسؽ رکمی یلص ا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف ایک ہک ایک اہمترے امں ابپ زدنہ ںیہ؟ اس ےن رعض ایک یج اہں! آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ م اؿ یک دختم رکف۔

اوب اثتب، اوب اابعلس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل دمحم نب اینثمل، ییحی نب دیعس، ایفسؿ ف ہبعش بیبح نب  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج یک رصػ فادلہ زدنہ وہ اس ےک ےیل ااجزت

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یک رصػ فادلہ زدنہ وہ اس ےک ےیل ااجزت

     1016    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً

عبسايوہاب بٔ عبسايحهِ، ححاد، ابٔ جریخ، َحُس بٔ كًحہ، ابٔ عبساہلل ْب عبسايرحُٔ، ابیہ  :  راوی

 كًحہ، حرضت َعاویہ بٔ جاہُہ رضی اہلل عٓہ

اُم  ِٔ اِيَورَّ ُٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ  أَِخبََرَْا َعِبُس اِيَوصَّأب بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ ابِ َٓا َححَّاْد َع َ ث ٍَ َحسَّ َقا

ًَِّٔمِّ  َة ايشَّ َُ ٔ ٔٔ َجاص َعاؤیََة بِ َُ  ِٔ ًَِحَة َع َ ِٔ أَبٔیطٔ ك ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ًَِحَة َوصَُو ابِ َ َة ك َُ ٔ َّٕ َجاص  أَ

َّی ا َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ٍَ َجاَئ إ ِٕ أَغِزَُو َوَقِس ٔجئُِت أَِسَتٔظیرَُک َؾَكا ٍَ اہللٔ أََرِزُت أَ ٍَ یَا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ہللُ َع

ًَِیَضا ََّٓة َتِحَت رِٔج َّٕ اِيَح ٔ َضا َؾإ َِ ٍَ َؾاِيزَ ِِ َقا ٍَ َنَع ٕ َقا ّٓ ُ ِٔ أ َٔ  ََ ٌِ َي  َص

انب دبعاہلل بن دبعارلنمح، اہیب ہحلط، رضحت اعمفہی نب  دبعاولاہب نب دبعامکحل، اجحج، انب رججی، دمحم نب ہحلط،

اجہمہ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر 



 

 

 فآہل فملس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم ےن اہجد ںیم رشتک اک ارادہ رک ایل ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع

یک دختم ںیم وشمرہ رکےن ےک فاےطس احرض وہا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک اہمتری فادلہ 

اصہبح زدنہ ںیہ؟ اوہنں ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ م اؿ یک دختم رکف 

 ویکہکن تنج اؿ ےک اپؤں ےک ےچین ےہ۔

دبعاولاہب نب دبعامکحل، اجحج، انب رججی، دمحم نب ہحلط، انب دبعاہلل بن دبعارلنمح، اہیب ہحلط، رضحت  :  رافی

 اعمفہی نب اجہمہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دثیاجؿ ف امؽ ےس اہجد رکےن فاےل ےک ابرے ںیم ااح

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اجؿ ف امؽ ےس اہجد رکےن فاےل ےک ابرے ںیم ااحدثی

     1017    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نثیر بٔ عبیس، بكیہ، زبیسی، زہری، رجٌ، حرضت ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ عُبَِیٕس قَ  ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس أَِخبََرَْا َنثٔیرُ بِ ٔٔ َیزٔیَس َع ِٔ َعَلأئ بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ِٔ ايزُّبَِیٔسیِّ َع ُة َع َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ ا

َّٓأض  ٍَ اہللٔ أَیُّ اي ٍَ یَا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُجَّل أَتَی َرُسو ِٔ  اِيُدِسرٔیِّ أَ ََ  ٍَ ٌُ َقا ـَ أَِؾ

ِٔ ايظِّ جَ  َٔ ْٔ فٔی ٔطِعٕب  َٔ ِؤ َُ  َِّ ُ ٍَ ث ٍَ اہللٔ َقا ِٔ یَا َرُسو ََ  َِّ ُ ٍَ ث ٌٔ اہللٔ َقا ائطٔ فٔی َسبٔی ََ َِٓؿٔشطٔ َو ٔ َعأب اصََس ب

 ٔ ظ ِٔ رَشِّ َٔ َّٓاَض  قٔی اہلَل َویََسُع اي  َیتَّ

ںیہ ہک اکی صخش دختم  ریثک نب دیبع، ہیقب، زدیبی، زرہی، رلج، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت

وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! بس ےس زایدہ الضف وکؿ 

ولگ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ صخش اھگےٹ ںیم راتہ وہ افر دخافدن دقفس ےس ڈرات وہ افر اس 



 

 

 ۔ےک رش ےس ولگ وفحمظ رںیہ

 ریثک نب دیبع، ہیقب، زدیبی، زرہی، رلج، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضف

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضفاہلل یک راہ ںیم 

     1018    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یزیس، ابوحبیب، ابوخیر، ابوايدلاب، حرضت ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب عَ  ِٔ یَزٔیَس بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا أب َع ِٔ أَبٔی اِيَدلَّ ٔ َع ِٔ أَبٔی اِيَدیِر

ِشْٓٔس َه  َُ َّٓاَض َوصَُو  َّ َتبُوَک َیِدُلُب اي َِ َعا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٍَ کَا ٔلَی اِيُدِسرٔیِّ َقا ِضرَُظ إ

َّٓاضٔ  ٔ اي ِِ بَٔدیِر ٍَ أَََّل أُِخبٔرُُن ًَتٔطٔ َؾَكا ٔ ٌٔ اہللٔ َعلَی  َراح ٌَ فٔی َسبٔی َّٓأض َرُجَّل َعُٔ ٔ اي ِٔ َخیِر َٔ  َّٕ ٔ َّٓأض إ َورَشِّ اي

َّٓأض َرُجَّل  ِٔ رَشِّ اي َٔ  َّٕ ٔ ِوُت َوإ َُ َّی َیأِتَٔیُط اِي َٔطٔ َحً ٔ أَِو َعلَی َقَس ٔ َبٔعیرٔظ ٔسطٔ أَِو َعلَی َهِضر ٔ ََفَ ُ َهِضر أ  َؾأجّرا َيُِقَ

ِٓطُ نَٔتاَب اہللٔ ََّل یَرِ  َٔ ٔلَی َطِیٕئ   َعؤی إ

ہبیتق، ثیل، سیدی، اوببیبح، اوبریخ، اوبااطخلب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک زغفہ وبتک 

ےک ومعق رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ وساری ےس اہسرا اگلےئ وہےئ ہبطخ دے رےہ ےھت 

امای ایک ںیم م وک رتہبنی افر دبرتنی ولوگں ےک ابرے ںیم ہن التبؤں۔ ولوگں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

ےس رتہبنی صخش فہ ےہ وج ہک راہ دخا ںیم اےنپ وھگ ڑے ای افٹن یک تشپ رپ وسار وہ رک ای ادیؽ اتلچ ےہ اہیں کت ہک 

اتکب یک التفت رکات ےہ اس یک ومت آاجیت ےہ۔ بج ہک دبرتنی صخش فہ ےہ وج ہک افرج ےہ فہ دخافدن دقفس یک 



 

 

 افر اس رپ یسک رطہقی ےس لمع ںیہن رکات۔

 ہبیتق، ثیل، سیدی، اوببیبح، اوبریخ، اوبااطخلب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثی اہجد ےس ہقلعتم :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضف

     1019    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًامیٕ، جعرف بٔ عوٕ، َشعر، َحُس بٔ عبس ايرحُٔ، عیسٰی بٔ كًحہ، حرضت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

َٕ قَ  امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َِٔشَعْر َع َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕٕ َقا ُٔ َعِو َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ا

َّی یُرَزَّ  َّٓاُر َحً طُ اي َُ ِٔ َخِظَیٔة اہللٔ َؾَتِلَع َٔ ٍَ ََّل َیِبکٔی أََحْس  ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ًَِحَة َع َ ٔٔ ك عٔ عٔیَسی بِ ِ ًَّبَُن فٔی ايرضَّ   اي

ِٕ أَبَّسا ٔ ِشً َُ ِی  ََِٓخَ ََ َِ فٔی  َّٓ ُٕ َجَض ٌٔ اہللٔ َوزَُخا  َوََّل َیِحَتُُٔع غَُباْر فٔی َسبٔی

ادمح نب امیلسؿ، رفعج نب وعؿ، رعسم، دمحم نب دبع ارلنمح، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت 

خ یک آگ اس فتق کت ںیہن وھچ  یتک بج کت ںیہ ہک وج صخش دخافدن دقفس ےک وخػ ےس ڈرات ےہ اس وک دفز

ہک دفدھ اھچیت ںیم فاسپ ںیہن آات افر راہ دخا ںیم اہجد رکےن فاےل املسمؿ ےک ونھتں ںیم دفزخ اک دوھاں افر 

 اہجد اک ابغر ااھٹک ںیہن وہےتکس۔

 رہریہ ریض اہلل ہنعادمح نب امیلسؿ، رفعج نب وعؿ، رعسم، دمحم نب دبع ارلنمح، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضف

     1020    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ رسی، ابٔ ايُبارک، َشعوزی، َحُس بٔ عبس ايرحُٔ، عیسٰی بٔ كًححہ، حرضت ہٓاز  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ِٔ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ِشُعوزٔیِّ َع َُ ِٔ اِي َُُباَرٔک َع ٔٔ اِي ِٔ ابِ یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٔٔ  أَِخبََرَْا َص عٔیَسی بِ

ِٔ أَبٔی صَُریِ  ًَِحَة َع َ ِٔ َخِظَیةٔ اہللٔ َتَعالَی ك َٔ ٌْ بَکَی  َّٓاَر َرُج ٍَ ََّل یًَُٔخ اي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي رََة َع

 َِ َّٓ ُٕ َْارٔ َجَض ٌٔ اہللٔ َوزَُخا ٔع َوََّل َیِحَتُُٔع غَُباْر فٔی َسبٔی ِ ًَّبَُن فٔی ايرضَّ َّی َيُعوَز اي  َحً

جہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رضحت انہد نب رسی، انب اابمل
ح
لل

رک، وعسمدی، دمحم نب دبع ارلنمح، ٰیسیع نب 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک وج صخش وخػ دخافدنی ےس رفای فہ اس فتق کت 

د اک ابغر افر دفزخ ںیم دالخ ںیہن وہ  اتک سج فتق کت ہک دفدھ نھت ںیم ہن فاسپ آاجےئ اس رطہقی ےس اہج

 دفزخ اک دوھاں ااھٹک ںیہن وہ  اتک۔

جہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
ح
لل

 انہد نب رسی، انب اابملرک، وعسمدی، دمحم نب دبع ارلنمح، ٰیسیع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس ہقلعتم ااحدثی اہجد :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضف

     1021    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عیسی بٔ حُاز، يیث، ابٔ عحَلٕ، سہیٌ بٔ ابوػايح، ابیہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا از َُّ ُٔ َح ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ أَبٔی َػائٕح َع ٌٔ بِ ِٔ ُسَضِی َٕ َع ٔٔ َعِحََل ِٔ ابِ ًَِّیُث َع َٓا اي



 

 

ٌَ کَأَفّ  ِْ َقَت ٔ ِشً َُ َّٓارٔ  ٕٔ فٔی اي ٍَ ََّل َیِحَتَُٔعا َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َز َوَقاَرَب صَُریَِرَة أَ َِّ َسسَّ ُ ا ث

ُٕ َوََّل َیِحتَ  ا َُ ًِٔب َعِبٕس اِْلٔی ٕٔ فٔی َق َِ َوََّل َیِحَتَُٔعا َّٓ ٌٔ اہللٔ َوَؾِیُح َجَض ٕٔ غَُباْر فٔی َسبٔی َٔ ِؤ َُ ٕٔ فٔی َجِؤف  َُٔعا

 َواِيَحَشُس 

یسیع نب امحد، ثیل، انب الجعؿ، لیہس نب اوباصحل، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج املسمؿ ےن یسک اکرف وک لتق رک ڈاال افر رھپ درنایہن راہتس  روسؽ رکمی یلص اہلل

اایتخر ایک وت فہ صخش منہج ںیم ںیہن دالخ وہاگ اس رطہقی ےس دفزخ یک رگیم افر اس اک دوھاں افر اہجد اک رگد ف ابغر 

  دفونں زیچںی ااھٹک ںیہن وہ ںیتکس۔ااھٹک ںیہن وہ  اتک زین یسک املسمؿ ےک بلق ںیم اامیؿ افر دسح

 یسیع نب امحد، ثیل، انب الجعؿ، لیہس نب اوباصحل، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضفاہلل یک راہ ںیم

     1022    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، سہیٌ، ػؿوإ بٔ ابویزیس، قعكاع بٔ يحَلد، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

َٓا َجرٔیْر عَ  َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ اِيَكِعَكأع بِ ٔٔ أَبٔی َیزٔیَس َع َٕ بِ ِٔ َػِؿَوا ٌٕ َع ِٔ ُسَضِی

َِ ََّل َیِحَتُُٔع غَُباْر فٔی َس  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ًَِّحََلٔد َع ُٕ اي ٌٔ اہللٔ َوزَُخا بٔی

َِ فٔی َجِؤف َعِبٕس أَبَّسا َو  َّٓ ًِٔب َعِبٕس أَبَّساَجَض ُٕ فٔی َق ا َُ حُّ َواِْلٔی  ََّل َیِحَتُُٔع ايظُّ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، لیہس، وفصاؿ نب اوبسیدی، اقعقع نب الجلج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

دفزخ اک دوھاں یھبک ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک دنبہ ںیم اہجد اک ابغر افر 



 

 

عمج ںیہن وہےتکس۔ اس رطہقی ےس وجنکیس افر اامیؿ یھبک اکی دنبہ ےک بلق ںیم ااھٹک ںیہن وہ ےتکس زین املسمؿ ےک 

 بلق ںیم اامیؿ افر دسح دف زیچںی عمج ںیہن وہ ںیتکس۔

 ہ ریض اہلل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، رجری، لیہس، وفصاؿ نب اوبسیدی، اقعقع نب الجلج، رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضف

     1023    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

لی، عبسايرحُٔ، َہسی، ذُاز بٔ سًُہ، سہیٌ بٔ ابوػايح، ػؿوإ بٔ سًیِ، خايس عُرو بٔ ع :  راوی

 بٔ يحَلد، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َة عَ  َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ِضٔسٓیٕ َقا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٔٔ أَِخبََرَْا َع ٌٔ بِ ِٔ ُسَضِی

 ٔ َّی اہللُ عَ أَب َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ًَِّحََلٔد َع ٔٔ اي ِٔ َخائٔس بِ ِٕ َع ِی ًَ ٔٔ ُس َٕ بِ ِٔ َػِؿَوا َِ ی َػائٕح َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ٌٕ أَبَّسا َوََّل یَِحَتُُٔع اي َِ فٔی َوِجطٔ َرُج َّٓ ُٕ َجَض ٌٔ اہللٔ َوزَُخا ٍَ ََّل یَِحَتُُٔع غَُباْر فٔی َسبٔی ًِٔب َقا ُٕ فٔی َق ا َُ حُّ َواِْلٔی ظُّ

 َعِبٕس أَبَّسا

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، دہمی، امچد نب ہملس، لیہس نب اوباصحل، وفصاؿ نب میلس، اخدل نب الجلج، رضحت 

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

راشد رفامای یسک صخش ےک رہچہ رپ اہجد اک ابغر افر دفزخ اک دوھاں عمج ںیہن وہ ےتکس ایس رطہقی ےس لخب افر فملس ےن ا

 اامیؿ یھب یھبک اکی بلق ںیم عمج ںیہن وہ ےتکس۔

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، دہمی، امچد نب ہملس، لیہس نب اوباصحل، وفصاؿ نب میلس، اخدل نب الجلج،  :  رافی



 

 

 ہ ریض اہلل ہنعرضحت اوبرہری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضف

     1024    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َر، َٓؼور بٔ سًُہ، يیث بٔ سعس، ابٔ يہاز، سہیٌ بٔ ابوػايح، ػؿوإ بٔ َحُس بٔ عا :  راوی

 ابویزیس، قعكاع بٔ يحَلد، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ ِٔ ابِ ُٔ َسِعٕس َع ًَِّیُث بِ ٍَ أََِْبأََْا اي َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُِٓؼوُر بِ ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا َٔر ُٔ َعا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرنٔی  ٔ َع  اِيَضاز

ٍَ قَ ُس  ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ًَِّحََلٔد َع ٔٔ اي ِٔ اِيَكِعَكأع بِ ٔٔ أَبٔی َیزٔیَس َع َٕ بِ ِٔ َػِؿَوا ٔٔ أَبٔی َػائٕح َع ٌٔ بِ ٍُ َضِی ٍَ َرُسو ا

َِ فٔی َجِؤف عَ  َّٓ ُٕ َجَض ٌٔ اہللٔ َوزَُخا َِ ََّل َیِحَتُُٔع غَُباْر فٔی َسبٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع حُّ اہللٔ َػل ِبٕس َوََّل یَِحَتُُٔع ايظُّ

ُٕ فٔی َجِؤف َعِبسٕ  ا َُ  َواِْلٔی

دمحم نب اعرم، وصنمر نب ہملس، ثیل نب دعس، انب اہلد، لیہس نب اوباصحل، وفصاؿ نب اوبسیدی، اقعقع نب الجلج، 

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

نب ہملس، ثیل نب دعس، انب اہلد، لیہس نب اوباصحل، وفصاؿ نب اوبسیدی، اقعقع نب  دمحم نب اعرم، وصنمر :  رافی

 الجلج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 یک تلیضفاہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں 

     1025    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، ْعْعہ بٔ ايبرْس و ابٔ ابوعسی، َحُس بٔ عُرو، ػؿوإ بٔ ابویزیس، حؼین بٔ  :  راوی

 يحَلد، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ةُ بِ َْعَ َٓا َْعِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ  أَِخبََرَْا َع رٕو َع ُِ ُٔ َع ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ُٔ أَبٔی َعٔسٓیٕ َقاََّل َحسَّ اِيبٔرِْٔٔس َوابِ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ًَِّحََلٔد َع ٔٔ اي ِٔ حَُؼیِٔن بِ ٔٔ أَبٔی یَزٔیَس َع َٕ بِ ٍَ ََّل َػِؿَوا َِ َقا ًَّ َس

 ٌٔ ِٕ أَبَّساَیِحَتُُٔع غَُباْر فٔی َسبٔی ٔ ِشً َُ ِی  ََِٓخَ ََ َِ فٔی  َّٓ ُٕ َجَض ٌَّ َوزَُخا  اہللٔ َعزَّ َوَج

رمعف نب یلع، رعرعہ نب اربلدن ف انب اوبدعی، دمحم نب رمعف، وفصاؿ نب اوبسیدی، نیصح نب الجلج، اوبرہریہ ریض اہلل 

 ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 ف انب اوبدعی، دمحم نب رمعف، وفصاؿ نب اوبسیدی، نیصح نب الجلج، اوبرہریہ رمعف نب یلع، رعرعہ نب اربلدن :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضف

     1026    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

طعیب بٔ یوسـ، یزیس بٔ ہاروٕ، َحُس بٔ عُرو، ػؿوإ بٔ ابویزیس، حؼین بٔ يحَلد، ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ٕ ر ُِ ٔٔ َع سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ َٕ َع ُٔ َصاُرو َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ـَ َقا ُٔ یُوُس ِٔ أَِخبََرنٔی ُطَعِیُب بِ ٔٔ أَبٔی َیزٔیَس َع َٕ بِ ِٔ َػِؿَوا و َع



 

 

َِ ََّل یَِحَتُُٔع  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ًَِّحََلٔد َع ٔٔ اي ٌٔ  حَُؼیِٔن بِ غَُباْر فٔی َسبٔی

ِٕ َوََّل َیِحَتُُٔع  ٔ ِشً َُ ِی  ََِٓخَ ََ َِ فٔی  َّٓ ُٕ َجَض ِٕ  اہللٔ َوزَُخا ٔ ِشً َُ  ٌٕ ًِٔب َرُج ْٕ فٔی َق ا َُ  ُطحٌّ َوإٔی

بیعش نب ویفس، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمعف، وفصاؿ نب اوبسیدی، نیصح نب الجلج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس 

 دحثی اک ومضمؿ یھب اسقب ےک اطمقب ےہ۔

نب الجلج، اوبرہریہ ریض اہلل بیعش نب ویفس، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمعف، وفصاؿ نب اوبسیدی، نیصح  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم ادیؽ ےنلچ فاولں یک تلیضف

     1027    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل، طعیب، يیث، عبیساہلل بٔ ابوجعرف، ػؿوإ بٔ ابویزیس، ابوعَلء بٔ يحَلد،  :  اویر

 حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٔٔ أَبٔی ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ًَِّیٔث َع ِٔ اي ِٔ ُطَعِیٕب َع ِٔ َع ٔٔ َعِبسٔ اِيَحَه ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َجِعرَفٕ عَ  أَِخبََرَْا 

ُع اہللُ َُ ٍُ ََّل َیِح َُّط َسَُٔع أَبَا صَُریِرََة َيُكو ًَِّحََلٔد أَْ ٔٔ اي ِٔ أَبٔی اِيَعََلٔئ بِ ٔٔ أَبٔی َیزٔیَس َع َٕ بِ ٌَّ غَُباّرا فٔی َػِؿَوا  َعزَّ َوَج

ًِٔب  ُع اہللُ فٔی َق َُ ِٕ َوََّل َیِح ٔ ِشً َُ رٕٔئ  َِ َِ فٔی َجِؤف ا َّٓ َٕ َجَض ٌٔ اہللٔ َوزَُخا َٕ بٔاہللٔ  َسبٔی ا َُ ِٕ اِْلٔی ٔ ِشً َُ رٕٔئ  َِ ا

حَّ َجُٔیّعا  َوايظُّ

دمحم نب دبع اہلل، بیعش، ثیل، دیبع اہلل نب اوبرفعج، وفصاؿ نب اوبسیدی، اوبالعء نب الجلج، رضحت اوبرہریہ ریض 

ر ااھٹک ںیہن اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دخافدن دقفس ےن رفامای املسمؿ صخش ںیم دفزخ اک دوھاں افر اہجد اک ابغ



 

 

 وہں ےگ افر دخافدن دقفس یسک املسمؿ ےک بلق ںیم اہلل رپ اامیؿ افر لخب ااھٹک ںیہن وہا رکےت۔

دمحم نب دبعاہلل، بیعش، ثیل، دیبعاہلل نب اوبرفعج، وفصاؿ نب اوبسیدی، اوبالعء نب الجلج، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج آدیم ےک اپں رپ راہ دخا ںیم اہجد اک ابغر ڑپا وہ

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج آدیم ےک اپں رپ راہ دخا ںیم اہجد اک ابغر ڑپا وہ

     1028    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 شین بٔ ُحیث، ويیس بٔ َشًِ، یزیس بٔ ابی َریِ، عبایہ بٔ راؾع، حرضت ابوعبص رضی اہلل عٓہح :  راوی

 َِ رَِی ََ ُٔ أَبٔی  َٓا یَزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔ ِشً َُ  ُٔ َٓا اِيَوئیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ یِٕث َقا ُٔ ُُحَ ٍَ َيحَٔكىٔی أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ َقا

ُٔ َراؾٕٔع َوأََْا ٌٔ اہللٔ َسُِٔعُت أَبَا َعِبٕص  َعَباَیُة بِ ٔ فٔی َسبٔی َّٕ ُخَلاَى َصِٔذظ ٔ ٍَ أَبَِٔشِ َؾإ َُُعٔة َؾَكا ٔلَى اِيُح إغ إ ََ

 ّْ ا ٌٔ اہللٔ َؾُضَو َُحَ اُظ فٔی َسبٔی ََ ِٔ اغِبَرَِّت َقَس ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّى اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا َّٓارٔ َيُكو  َعلَى اي

ثی، فدیل نب ملسم، سیدی نب ایب رممی، ابعہی نب راعف، رضحت اوب سب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک نیسح نب رح

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےک اپفں اہجد ںیم رگد آولد وہےئ فہ منہج رپ رحاؾ 

 وہایگ۔

 ہی نب راعف، رضحت اوب سب ریض اہلل ہنعنیسح نب رحثی، فدیل نب ملسم، سیدی نب ایب رممی، ابع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد ںیم رات ںیم اجےنگ فایل آھکن اک رجف وثاب

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہجد ںیم رات ںیم اجےنگ فایل آھکن اک رجف وثاب

     1029    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عؼُہ بٔ ايؿـٌ، زیس بٔ حباب، عبسايرحُٔ، رشیح، َحُس بٔ طُیر، ابوعلی تحیيی، حرضت  :  راوی

 ابوریحاْہ رضی اہلل عٓہ

ِٔ َعِبٔس ايرَّحِ  ُٔ حَُبإب َع َٓا َزیُِس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌٔ َقا ـِ ُٔ اِيَؿ ُة بِ َُ َس أَِخبََرَْا عِٔؼ َُّ َح َُ ٍَ َسُِٔعُت  یِٕح َقا ٔٔ رُشَ ٔٔ بِ َُ

ٍُ َسُِٔعُت َر  َّطُ َسَُٔع أَبَا َریَِحاََْة َيُكو حٔیٔيیَّ أَْ ٍُ َسُِٔعُت أَبَا َعلٓٔیٕ ايتُّ ٕ ايرَُّعِیىٔیَّ َيُكو یِر َُ َٔ ُط َّی بِ ٍَ اہللٔ َػل ُسو

َّٓارٔ  ِت َعیِْن َعلَی اي ََ ٍُ ُُحِّ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌٔ اہللٔ  اہللُ َع  َسضَٔرِت فٔی َسبٔی

ی، رضحت اوبراحیہن ریض اہلل ہنع   

ج ت ی

 

ی

ہمصع نب الضفل، زدی نب ةحب، دبعارلنمح، رشحی، دمحم نب ریمش، اوبیلع 

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس وج آھکن دخا یک راہ ںیم اجیگ وہ فہ دفزخ رپ 

 ےہ۔ رحاؾ رک دی اجیت

ی، رضحت اوبراحیہن ریض  :  رافی  

ج ت ی

 

ی

ہمصع نب الضفل، زدی نب ةحب، دبعارلنمح، رشحی، دمحم نب ریمش، اوبیلع 

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےک فاےطس حبص ےک فتق یک تلیضف ےس قلعتم

 د ےس ہقلعتم ااحدثیاہج :   ابب



 

 

 اہجد ےک فاےطس حبص ےک فتق یک تلیضف ےس قلعتم

     1030    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسہ بٔ عبساہلل، حشین بٔ علی، زائسہ، سؿیإ، ابوحًزّ، سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ٌٔ  أَِخبََرَْا َعِبَسةُ بِ ِٔ َسِض ٕ َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ِٔ َزائَٔسَة َع ُٔ َعلٓٔیٕ َع َٓا حَُشیُِن بِ َ ث َحسَّ

ٔٔ َسِعسٕ  ٌَّ أَؾِ  بِ ٌٔ اہللٔ َعزَّ َوَج َِ اِيَػِسَوةُ َوايرَِّوَحُة فٔی َسبٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ َقا َٔ  ٌُ ـَ

َِْیا َو  ا ؾٔیَضاايسُّ ََ 

 ؾ،  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 

 

ر
خل
دبعہ نب دبع اہلل، نیسح نب یلع، زادئہ، ایفسؿ، اوب

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی دؿ حبص ای اشؾ وک راہ دخا ںیم )اہجد رکےن ےک فاےطس( انلکن داین افر 

  زایدہ رتہب ےہ۔وج ھچک داین ںیم ےہ اس ےس ںیہک

 ؾ،  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

ر
خل
 دبعہ نب دبعاہلل، نیسح نب یلع، زادئہ، ایفسؿ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبتق اشؾ اہجد رکےن ےک فاےطس تلیضف ےس قلعتم

 ااحدثی اہجد ےس ہقلعتم :   ابب

 وبتق اشؾ اہجد رکےن ےک فاےطس تلیضف ےس قلعتم

     1031    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، ابیہ، سعیس بٔ ابوایوب، رشجیٌ بٔ رشیَ َعاَفی، ابو عبسايرحُٔ  :  راوی

 ايحبلی، حرضت ابوایوب انؼاری رضی اہلل عٓہ



 

 

 َ َ أَِخبََرْ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَبٔی أَیُّوَب َقا َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َیزٔیَس َقا ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ىٔی ا 

َّطُ َسَُٔع أَبَا أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔ  ٔٔ اِيُحبُلٔیِّ أَْ َُ ِٔ أَبٔی َعِبٔس ايرَِّح یُّ َع َعأَفٔ َُ َٕ اِي ی ُٔ رَشٔ ٌُ بِ ِحبٔی ٍَ رُشَ ٍُ َقا یَّ َيُكو

ًَِیطٔ  ًََعِت َع َ ا ك َُّ َٔ ٌٔ اہللٔ أَِو َرِوَحْة َخیِْر  َِ غَِسَوْة فٔی َسبٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل بَِت َرُسو ُص َوَُغَ ُِ
 ايظَّ

ی،

ی ل
خ
ل

رضحت  دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، اہیب، دیعس نب اوباویب، رشلیج نب رشکی اعمرفی، اوب دبعارلنمح ا

اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای راہ دخا 

ںیم )اہجد رکےن ےک فاےطس( اکی رمہبت حبص ای اشؾ انلکن اؿ امتؾ زیچفں ےس رتہب ےہ نج رپ آاتفب ولطع افر 

 رغفب وہات ےہ۔

ی، دمحم نب دبعاہلل نب سیدی،  :  رافی

ی ل
خ
ل

اہیب، دیعس نب اوباویب، رشلیج نب رشکی اعمرفی، اوب دبعارلنمح ا

 رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتموبتق اشؾ اہجد رکےن ےک فاےطس تلیضف ےس 

     1032    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، ابیہ، عبساہلل بٔ ايُبارک، َحُس بٔ عحَلٕ، سعیس ايُكبری، حرضت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ٍَ ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ َیزٔیَس َع ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٕ  أَِخبََرَْا  ٔٔ َعِحََل ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َُُباَرٔک َع ُٔ اِي َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث َحسَّ

 ِِ ُض ًُّ ُ ٍَ ثَََلثَْة ک َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ِكبُرٔیِّ َع َُ ِٔ َسٔعیٕس اِي َّ  َع َحلٌّ َعلَی اہللٔ َعز

َُُحاصُٔس  ٌَّ َعِوُُْط اِي ُُکَاَتُب ائَِّذی یُرٔیُس اِْلََزاَئ  َوَج َّٓانُٔح ائَِّذی یُرٔیُس اِيَعَؿاَف َواِي ٌٔ اہللٔ َواي  فٔی َسبٔی

 ر ی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 
سقت
ل

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، اہیب، دبعاہلل نب اابملرک، دمحم نب الجعؿ، دیعس ا



 

 

آہل فملس ےن رفامای نیت آدیم اےسی ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن نج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

( اےسی اکنح رکےن فاےل صخش یک ادماد رکان وج ہک 5( اجمدہ یک ادماد رکان )4یک دمد رکان اےنپ ذہم الزؾ رک راھک ےہ )

 س یک ادماد رکان۔( فہ الغؾ وج ہک قح اکمتبت ادا رکان اچاتہ وہ ا6رہ اکی ربایئ ےس ےنچب ےک فاےطس اکنح رکے افر )

 ر ی، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی
سقت
ل

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، اہیب، دبعاہلل نب اابملرک، دمحم نب الجعؿ، دیعس ا

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  فدف ںیہاجم دہنی اہلل اعتیل ےک اپس اجےن فاےل

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اجم دہنی اہلل اعتیل ےک اپس اجےن فاےل فدف ںیہ

     1033    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عیسی بٔ ابراہیِ، ابٔ وہب، ََخَہ، ابیہ، سہیٌ بٔ ابوػايح، ابیہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

َٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا ٌَ بِ ٍَ َسُِٔعُت ُسَضِی ِٔ أَبٔیطٔ َقا َة َع ََ َِخَ ََ  ِٔ ُٔ َوصِٕب َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی عٔیَسی بِ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا ٍُ َسُِٔعُت أَبَا صَُریَِرَة َيُكو ٍَ َسُِٔعُت أَبٔی َيُكو َّ  َوِؾُس اہللٔ َػائٕح َقا  َعز

 ُ ُُِعَتُٔر ٌَّ ثَََلثَْة اِيَػازٔی َواِيَحادُّ َواِي  َوَج

یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، رخمہم، اہیب، لیہس نب اوباصحل، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

( 5( اجمدہ )4 )ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت آدیم دخافدن دقفس ےک فدف ںیہ

 ( رمعہ رکےن فاال۔6جح رکےن فاال افر )



 

 

 یسیع نب اربامیہ، انب فبہ، رخمہم، اہیب، لیہس نب اوباصحل، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یک نج زیچفں یک افکتل رکات ےہ اس ےس قلعتمدخافدن دقفس اجمدہ

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دخافدن دقفس اجمدہ یک نج زیچفں یک افکتل رکات ےہ اس ےس قلعتم

     1034    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْاز، اْعد، حرضت ابوہریرہ رضی َحُس بٔ سًُہ و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ ايكاسِ، َايَ، ابو :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ

َّٕ َرُس  ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٔ َع َاز ِٔ أَبٔی ايزِّْ َْ َع ٔ اي ََ َّ ٌَ اہللُ َعز ٍَ َتَهؿَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل و

ُط  ًَ ِٕ یُِسخٔ َ تٔطٔ بٔأ َُ ٔ ُجطُ إَّٔلَّ اِيحَٔضازُ فٔی َسبٔیًٔطٔ َوَتِؼٔسیُل کًَ ِٔ َجاصََس فٔی َسبٔیًٔطٔ ََّل یَُِخٔ َُ ٔ ٌَّ ي ََّٓة أَِو َیرُزَُّظ َوَج اِيَح

ِشَهٓٔطٔ ائَِّذی رَخَ  ََ ٔلَی  ةٕ إ َُ ٕ أَِو غَٓٔی ِٔ أَِجر َٔ  ٍَ ا َْا ََ َع  ََ ُِٓط  َٔ  َد 

دمحم نب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم، انب ااقلمس، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ومنم رصػ اہجد یک یہ تین افر اامیؿ یک ف

ےس اکمؿ ےس  اتلک ےہ دخافدن دقفس اس وک تنج ںیم دالخ رکےن یک ذہم داری دےتی ںیہ ای رھپ اس ےک اکمؿ یک 

 اجبن امؽ تمینغ افر ارج ےک اسھت فایسپ رفام دےتی ںیہ۔

 دمحم نب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم، انب ااقلمس، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دخافدن دقفس اجمدہ یک نج زیچفں یک افکتل رکات ےہ اس ےس قلعتم

     1035    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، سعیس، علاء بٔ َيٓاء، ابٔ ابوذباب، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہقتيبہ، يیث :  راوی

ٔٔ أَبٔی ذُبَإب َسَُٔع  ِولَی ابِ ََ َٓاَئ  َٔي  ٔٔ ِٔ َعَلأئ بِ ِٔ َسٔعیٕس َع ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ أَبَا صَُریِرََة أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا

 ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍُ َسُِٔعُت َرُسو ُد فٔی َسبٔیًٔطٔ ََّل َيُكو ِٔ َیَِخُ َُ ٔ ٌَّ ي ٍُ اَِْتَسَب اہللُ َعزَّ َوَج َِ َيُكو ًَّ ِیطٔ َوَس

 ٔ َٕ إ ا کَا َُ ٔ ََّٓة بٔأَیِّض ًَُط اِيَح َّی أُِزخٔ ْٔ َحً َٔ َُّط َؿا ُٕ بٔی َواِيحَٔضازُ فٔی َسبٔیلٔی أَْ ا َُ ُجُط إَّٔلَّ اِْلٔی ٌٕ أَِو َوَؾاةٕ أَِو یَُِخٔ ا بَٔكِت ََّ

ةٕ  أَُرزَّظُ  َُ ٕ أَِو َغٓٔی ِٔ أَِجر َٔ  ٍَ ا َْا ََ  ٍَ ُِٓط َْا َٔ َد  ِشَهٓٔطٔ ائَِّذی رَخَ ََ ٔلَی   إ

ہبیتق، ثیل، دیعس، اطعء نب انیمء، انب اوبذابب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 

 اتلک ےہ افر اس ےک ےنلکن یک فہج اامیؿ  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش اہجد رکےن ےک فاےطس

افر اہجد ےک العفہ ھچک ںیہن وہیت۔ دخافدن دقفس اس یک رگناین افر افحتظ رفامےت ںیہ افر اس وک تنج ںیم دالخ 

رکےن یک ذہم داری ےتیل ںیہ اچےہ فہ لتق رک دای اجےئ ای اس یک ومت آاجےئ ای رھپ اس وک اس ےک اکھٹےن یک اجبن 

 ر وثاب افر ارج ےک اسھت فاسپ رفام دےتی ںیہ۔امؽ تمینغ اف

 ہبیتق، ثیل، دیعس، اطعء نب انیمء، انب اوبذابب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دہ یک نج زیچفں یک افکتل رکات ےہ اس ےس قلعتمدخافدن دقفس اجم



 

 

     1036    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیربٔ زیٓار، ابوطعیب، زہری، سعیس بٔ َشیب، حرضت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َسعٔ  َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرنٔی َع ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ِٔ ُطَعِیٕب َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓإر َقا ٔٔ زٔی ٔ بِ ٔٔ َنثٔیر یٔس بِ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ٍَ َسُِٔعُت أَبَا صَُریَِرَة َقا َُُشیَّٔب َقا ُٔ اِي ٍُ أَِخبََرنٔی َسٔعیُس بِ َِ َيُكو ًَّ َوَس

 ٔ َُُحاصٔسٔ ف ٌُ اِي َث ٌَ اہللُ ََ
َّ ِٔ َوَتَوک ٔ ِٔ اِيَكائ ٔ ائ ٌٔ ايؼَّ َث َُ ٌٔ اہللٔ َن ِٔ یَُحاصُٔس فٔی َسبٔی َُ ٔ ُِ ب ًَ ٌٔ اہللٔ َواہللُ أَِع ی َسبٔی

ٕ أَِو  ِٔ أَِجر َٔ  ٍَ ا َْا َُ ٔ ا ب ُّ ٔ ََّٓة أَِو یُرِٔجَعُط َساي ُط اِيَح ًَ اُظ َؾُیِسخٔ ِٕ یََتَوؾَّ َ َُُحاصٔسٔ فٔی َسبٔیًٔطٔ بٔأ ًِ ٔ ٔ  ي ةٕ َغٓ َُ  ی

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثکنب دانیر، اوببیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدندقفس ےک راہتس ںیم اہجد رکےن 

 افر ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ افر دخافدن دقفس وخب فاےل یک اثمؽ اس آدیم یسیج ےہ وج ہک امتؾ دؿ رفزہ رےھک

فافق ںیہ ہک وکؿ صخش راہ دخا ںیم اہجد رکات ےہ زین دخافدن دقفس اہجد رکےن فاےل صخش وک اس ابت یک امضتن 

داتی ےہ ہک ارگ فہ صخش رم اجےئ وت اس وک تنج ںیم دالخ رک دںی ےگ افر ارگ اس وک الس یتم ےک اسھت فاسپ ولاٹںیئ 

  اک امؽ افر ارج ف وثاب اطع رفام رک فاسپ رفامںیئ ےگ۔ےگ وت تمینغ

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثکنب دانیر، اوببیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نی ےک قلعتم ںیہنج امؽ تمینغ ہن لم ےکساؿ اجمدہ

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اؿ اجمدہنی ےک قلعتم ںیہنج امؽ تمینغ ہن لم ےکس



 

 

     1037    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساہلل بٔ عُر  َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، ابیہ، حیوة، ابوہانی خوَّلنی، ابوعبسايرحُٔ، حرضت :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

َ آرَخَ َقاََّل  َْ َٓا َحِیَوةُ َوَذ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َیزٔیَس َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا أَبُو َصإْٔئ  أَِخبََرَْا  َ ث َحسَّ

 ٍُ ٔٔ اِيُحبُلٔیَّ َيُكو َُ َّطُ َسَُٔع أَبَا َعِبٔس ايرَِّح ٍَ اہللٔ  اِيَدِوََّلنٔیُّ أَْ ٍُ َسُِٔعُت َرُسو رٕو َيُكو ُِ َٔ َع َسُِٔعُت َعِبَس اہللٔ بِ

ّة إَّٔلَّ َتَعحَّ  َُ َٕ َغٓٔی ٌٔ اہللٔ َؾُیٔؼيبُو ِٔ َغازٔیَٕة َتِػزُو فٔی َسبٔی َٔ ا  ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِِ َػل ٔ ًُوا ثًُُثَِی أَِجرٔص

ِِ ا ةٔ َویَِبَقی َيُض ِٔ اِْلرٔخَ َٔ ِِ ِِ أَِجرُصُ َِّ َيُض ّة َت َُ ِِ ُئؼيبُوا َغٓٔی ِٕ َي ٔ ًُُث َؾإ  يثُّ

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، اہیب، ویحۃ، اوباہین وخالین، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

وغشمؽ راتہ ےہ افر امؽ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اجمدہ صخش اہجد ںیم 

تمینغ اتیل ےہ اؿ وک آرخت ںیم ےنلم فاےل ارج فوثاب ںیم ےس دف اہتیئ وثاب داین ںیم یہ لم اجات ےہ افر اکی 

اہتیئ ہصح آرخت ےک فاےطس ابیق رہ اجات ےہ نج اجمدہنی وک امؽ تمینغ ںیہن اتلم افر اؿ وک امتؾ اک امتؾ وثاب آرخت 

 ںیم ےلم اگ۔

  دبعاہلل نب سیدی، اہیب، ویحۃ، اوباہین وخالین، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعدمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اؿ اجمدہنی ےک قلعتم ںیہنج امؽ تمینغ ہن لم ےکس

     1038    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ يعكوب، ححاد، حُاز بٔ سًُہ، یوْص، حشٔ، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہُا :  راوی



 

 

 ِٔ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َححَّاْد َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ ِٔ  أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ٔٔ َع ِٔ اِيَحَش یُوَُْص َع

ا َعبِ  َُ ٍَ أَیُّ ٌَّ َقا ِٔ َربِّطٔ َعزَّ َوَج َِ ؾامَٔی َیِحٔهیطٔ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َر َع َُ ٔٔ عُ َد ابِ ِٔ عَٔبازٔی رَخَ َٔ ٕس 

ِٕ أَِرجٔ  ُِٓت َيطُ أَ رَِؿاتٔی َؿُٔ ََ ٌٔ اہللٔ ابِتَٔػاَئ  َحاصّٔسا فٔی َسبٔی ٕة َُ َُ ٕ أَِو غَٓٔی ِٔ أَِجر َٔ ا أََػاَب  َُ ٔ ِٕ أَِرَجِعُتطُ ب ٔ َعطُ إ

ُتطُ  ُِ ٔ ُت َيطُ َوَرح ُتُط غرََفِ ـِ ِٕ َقَب ٔ  َوإ

اربامیہ نب وقعیب، اجحج، امحد نب ہملس، ویسن، نسح، انب رمع ریض اہلل امہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

دن دقفس اراشد رفامےت ںیہ ہک ریمے دنبفں ںیم ےس وج دنبہ فملس ےس دحثی دقیس لقن رفامےت ںیہ ہک دخاف

ریمی راضدنمی ےک فاےطس اہجد ںیم رشکی وہات ےہ ںیم اس وک اس ابت یک امضتن داتی وہں ہک ارگ اس وک فاسپ 

 رکات وہں وت ارج فوثاب افر امؽ تمینغ دے رک فاسپ رکات وہں افر ارگ داتی وہں وت اس یک ششخب رکات افر اس رپ رمح

 رکات وہں۔

 اربامیہ نب وقعیب، اجحج، امحد نب ہملس، ویسن، نسح، انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد رکےن فاےل یک اثمؽ اک ایبؿ

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یک اثمؽ اک ایبؿاہجد رکےن فاےل 

     1039    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ ايری، ابٔ ايُبارک، َعُر، زہری، سعیس بٔ ايُشیب، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ايزُّصِ  ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ َُُباَرٔک َع ٔٔ اِي ِٔ ابِ یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَِخبََرَْا َص َُُشیَّٔب َع ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیسٔ بِ رٔیِّ َع

ٌٔ اہللٔ َواہللُ أَ  َُُحاصٔٔس فٔی َسبٔی ٌُ اِي َث ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ِٔ َقا َُ ٔ ُِ ب ًَ ِع



 

 

ِٔ ايِ  ٔ ِٔ اِيَكائ ٔ ائ ٌٔ ايؼَّ َث َُ أجسٔ یَُحاصُٔس فٔی َسبٔیًٔطٔ َن  َدأطٔع ايرَّانٔٔع ايشَّ

انہد نب ارلی، انب اابملرک، رمعم، زرہی، دیعس نب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش راہ دخا ںیم اہجد رکات ےہ افر دخافدن دقفس وک ایھچ 

 وکؿ صخش اہجد رکات ےہ وت اس صخش یک ایسی اثمؽ ےہ ہک ےسیج ہک وکیئ رفزہ دار رطح ملع ےہ اس ےک راہتس ںیم

 صخش احتل ایقؾ افر روکع افر دجسہ یک احتل ںیم وہ۔

 انہد نب ارلی، انب اابملرک، رمعم، زرہی، دیعس نب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکاسن لمع اہجد ےک ربارب ےہ؟

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکاسن لمع اہجد ےک ربارب ےہ؟

     1040    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ذنوإ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل  عبیساہلل بٔ سعیس، حُاز، ہُاّ، َحُس بٔ جحازہ، ابوحؼین، :  راوی

 عٓہ

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا ا َُّ َٓا َص َ ث ٍَ َحسَّ ْٕ َقا ا َٓا َعؿَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٍَ  أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ُجَحاَزَة َقا

َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َحسَّ  ثَُط أَ َٕ َحسَّ َّٕ ذَِنَوا ثَىٔی أَبُو حَُؼیِٕن أَ ًَِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٌْ إ ٍَ َجاَئ َرُج ثَُط َقا

َُُحاصُٔس َتِس  َد اِي ٌِ َتِشَتٔلیُع إَٔذا رَخَ ٍَ ََّل أَٔجُسُظ َص ٍُ اِيحَٔضاَز َقا ٌٕ َيِعٔس َُ ٍَ زُيَّىٔی َعلَی َع َِ َؾَكا ًَّ ٌُ َوَس ُخ

َّ ََّل ُتِؿٔطَ  َّ ََّل َتِؿتَُر َوَتُؼو ِشحّٔسا َؾَتُكو ََ  ََ ٔ ِٔ َيِشَتٔلیُع َذي ََ  ٍَ  َقا

دیبع اہلل نب دیعس، امحد، امہؾ، دمحم نب احجدہ، اوبنیصح، ذوکاؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی 



 

 

صخش اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ھجم وک وکیئ ااسی لمع اراشد رفامںیئ 

 ربارب وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک ااسی وکیئ لمع ولعمؾ ںیہن۔ رھپ اس صخش وج ہک اہجد ےک

ےن اراشد رفامای ایک م ہی رک ےتکس وہ ہک سج فتق اجمدہ اےنپ اکمؿ ےس ابرہ وہ افر م دجسم ںیم دالخ وہ رھپ م امنز 

 یھبک ہن  وکھ افر م رفزہ روھک افر ہن م رفزہ وھچ ڑف؟ ہی نس ڑپےنھ ےک فاےطس ڑھکے وہ افر م ہشیمہ ڑھکے روہ افر م

 رک اس صخش ےن رعض ایک الھب وکؿ صخش ہی اکؾ رک  اتک ےہ؟

 دیبعاہلل نب دیعس، امحد، امہؾ، دمحم نب احجدہ، اوبنیصح، ذوکاؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکاسن لمع اہجد ےک ربارب ےہ؟

     1041    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، عبیساہلل بٔ ابوجعرف، ْعوہ، ابوَرواح، حرضت  :  راوی

 ذر رضی اہلل عٓہابو

ٔٔ أَبٔی ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ًَِّیٔث َع ِٔ اي ِٔ ُطَعِیٕب َع ِٔ َع ٔٔ َعِبسٔ اِيَحَه ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرَْا  َجِعرَفٕ َقا

َّی اہللُ  ٍَ َْٔيیَّ اہللٔ َػل
َ َُّط َسأ ِٔ أَبٔی َذٓرٕ أَْ َراؤٕح َع َُ ِٔ أَبٔی  َوةُ َع ْٕ أَِخبََرنٔی ُْعِ ا َُ ٍَ إٔی ٌٔ َخیِْر َقا َُ َِ أَیُّ اِيَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ٌَّ ٌٔ اہللٔ َعزَّ َوَج  بٔاہللٔ َؤجَضاْز فٔی َسبٔی

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، دیبع اہلل نب اوبرفعج، رعفہ، اوبرمفاح، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وکاسن اکؾ رتہب ےہ ای رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک افر رضح

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدندقفس رپ اامیؿ الان۔ رھپ رعض ایک 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای راہ  وکاسن لمع ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! بس ےس زایدہ رتہب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع



 

 

 دخا ںیم اہجد رکان۔

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، دیبعاہلل نب اوبرفعج، رعفہ، اوبرمفاح، رضحت اوبذر ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکاسن لمع اہجد ےک ربارب ےہ؟

     1042    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، ابٔ ايُشیب، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ٍَ أََِْبأَْ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َُُشیَّٔب َع ٔٔ اِي ِٔ ابِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا ا َعِبُس ايرَّزَّ

 َُ ٍَ إٔی ٌُ َقا ـَ ٍٔ أَِؾ ا َُ َِ أَیُّ اِْلَِع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٌْ َرُسو ٍَ َرُج
َ ٍَ َسأ َِّ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ُ ٍَ ث ْٕ بٔاہللٔ َقا ا

اَذا َقا بِرُوْر ََ ََ ٍَ َحخٌّ  اَذا َقا ََ  َِّ ُ ٍَ ث ٌٔ اہللٔ َقا  ٍَ اِيحَٔضازُ فٔی َسبٔی

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک 

 ےس وساؽ ایک وکاسن صخش ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

لمع بس ےس زایدہ الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس رپ اامیؿ الان۔ اس صخش ےن 

رھپ رعض ایک رھپ وکاسن لمع بس ےس زایدہ رتہب ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہجد رکان راہ دخا ںیم رھپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای جح ربمفر وج ہک ابراگہ دخافدنی ںیم وبقمؽ وہ اس صخش ےن رعض ایک وکاسن۔ آپ

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دہ ےک )دنلب( درےج اک ایبؿاجم

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اجمدہ ےک )دنلب( درےج اک ایبؿ

     1043    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، ابوہانی، حرضت ابوہریرہ :  راوی

ًَِیطٔ  ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٍَ اِيَحارُٔث بِ ِٔ أَبٔی َعبِسٔ َقا ثَىٔی أَبُو َصإْٔئ َع ٍَ َحسَّ ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُع َع َُ َوأََْا أَِس

ٍَ یَا أَ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ أَ ٔٔ اِيُحبُلٔیِّ َع َُ ِٔ ايرَِّح ََ بَا َسٔعیٕس 

 ٔ ٍَ أَعِٔسصَا َرضَٔی بٔاہللٔ َربًّا َوبٔاِْل ٍَ َؾَعحَٔب َيَضا أَبُو َسٔعیٕس َقا َُّٓة َقا ٕس َْبٔیًّا َوَجَبِت َيُط اِيَح َُّ َُُح ٔ ا َوب ّٓ ِسََلّٔ زٔی

ی یُرَِؾُع بَٔضا ا َِ َوأرُِخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َِّ َقا ُ ٌَ ث ٍَ اہللٔ َؾَؿَع َ َعلَیَّ یَا َرُسو َٔائ َة َزَرَجةٕ ِيَعِبُس 

ٍَ ا ٍَ اہللٔ َقا ا هَٔی یَا َرُسو ََ ٍَ َو أئ َواِْلَِرٔق َقا َُ ا بَیَِن ايشَّ َُ ٌِّ َزَرَجَتیِٔن َن ُ ا بَیَِن ک ََ َّٓٔة  ِيحَٔضازُ فٔی فٔی اِيَح

ٌٔ اہللٔ  ٌٔ اہللٔ اِيحَٔضازُ فٔی َسبٔی  َسبٔی

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  احرث نب نیکسم، انب فبہ، اوباہین، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ

فملس ےن رفامای اے اوبدیعس وج صخش دخافدن دقفس ےک رپفرداگر وہےن رپ راضدنم وہایگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےک ربمغیپ وہےن رپ راضدنم وہایگ افر االسؾ ےک دنی وہےن رپ رایض وہایگ وت ااسی صخش تنج اک قحتسم 

ےن اہک ہک ہی املکت رضحت اوبدیعس ریض اہلل ہنع وک اےھچ ولعمؾ وہےئ رھپ اوہنں ےن رعض ایک ہک رھپ  وہاگ۔ رافی

رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ یہی املکت اراشد رفامےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

سج دقر آامسؿ افر ز نی ےک درنایؿ رفؼ  اکی دفرسی ابعدت ےہ سج یک فہج ےس دنبہ ےک اکی وس دراجت ںیہ

ےہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےن رفامای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! فہ وکیسن ابعدت ےہ روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای راہ دخا ںیم اہجد رکان راہ دخا ںیم اہجد رکان۔



 

 

 ، اوباہین، رضحت اوبرہریہاحرث نب نیکسم، انب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اجمدہ ےک )دنلب( درےج اک ایبؿ

     1044    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُس، بکار بٔ بَلٍ، َحُس بٔ عیسٰی بٔ قاسِ بٔ سُیع، زیس بٔ واقس، بْس بٔ ہاروٕ بٔ َح :  راوی

 عبیساہلل، ابوازریص خوَّلنی، حرضت ابوزرزاء رضی اہلل عٓہ

ٔٔ ُس  ِٔ بِ ٔٔ اِيَكأس ُٔ عٔیَسی بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا ٔٔ بََٔل َّارٔ بِ ٔٔ بَک سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ ُٕ بِ ِیٕع قَ أَِخبََرَْا َصاُرو َُ ٍَ ا

ِٔ أَبٔی  ِٔ أَبٔی إِٔزرٔیَص اِيَدِوََّلنٔیِّ َع ُٔ عُبَِیٔس اہللٔ َع ثَىٔی بُِْسُ بِ ٍَ َحسَّ ُٔ َواقٕٔس َقا َٓا َزیُِس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِرَزأئ َقا ايسَّ

اَت ََّل  ََ ََلَة َوآتَی ايزَّکَاَة َو َّ ايؼَّ ِٔ أََقا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ا َقا َٕ َحكًّ ُک بٔاہللٔ َطِیّئا کَا  ُيَِشٔ

 ٔ ٍَ اہللٔ أَََّل ُِْدبٔرُ ب َٓا یَا َرُسو ًِ ٔ َؾُك ِوئٔسظ ََ اَت فٔی  ََ ِٕ َيِػرٔفَ َيطُ َصأجّرا َو ٌَّ أَ َّ َوَج َّٓاَض َعلَی اہللٔ َعز َضا اي

 ُ َٔائََة َزَرَجٕة بَیَِن ک َّٓٔة  ًَِح ٔ َّٕ ي ٔ ٍَ إ وا بَٔضا َؾَكا َصا اہللُ َؾَیِشتَِبَٔشُ أئ َواِْلَِرٔق أََعسَّ َُ ا بَیَِن ايشَّ َُ ٌِّ َزَرَجَتیِٔن َن

ًَِیطٔ َوََّل َتٔلی ِِ َع ا أَِحًُُُٔض ََ َٔٓٔیَن َوََّل أَٔجُس  ُُِؤ ِٕ أَُطلَّ َعلَی اِي َٔ فٔی َسبٔیًٔطٔ َوَيِوََّل أَ َُُحاصٔٔسی ًِ ٔ ِٕ ي ِِ أَ ُب أَِنُؿُشُض

ا َقَعِسُت َخ  ََ ًَُّؿوا َبِعسٔی  ٌُ َیَتَد َِّ أُِقَت ُ َِّ أُِحَیا ث ُ ٌُ ث ِّی أُِقَت یَّٕة َوَيَوزِٔزُت أَن ـَ رَسٔ ًِ 

اہرفؿ نب دمحم، اکبر نب البؽ، دمحم نب ٰیسیع نب اقمس نب عیمس، زدی نب فادق،  رس نب دیبع اہلل، اوبادرسی وخالین، 

فملس ےن اراشد رفامای ہک  رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

سج صخش ےن امنز ڑپیھ افر زوکة ادا یک افر دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن رقار دای افر اس صخش یک 

فافت وہ اجےئ وت دخافدن دقفس اس صخش یک رفغمت رفام دے اگ اچےہ اس ےن رجہت یک وہ ای اس صخش یک ومت 

ا وہا اھت۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن ہی ابت نس رک رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص ایس ہگج آیئگ وہ ہک اہجں رپ فہ صخش ادی



 

 

اہلل ہیلع فملس! اس وخربخشی ےس مہ ولگ ولوگں وک رایض افر وخش رک دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

رنایؿ افہلص تنج ےک وس دراجت ںیہ افر رہ اکی درہج ںیم اس دقر رفؼ ےہ ہک سج دقر آامسؿ افر ز نی ےک د

ےہ افر ہی دراجت اس صخش ےک فاےطس ایتر ےیک ےئگ ںیہ وج ہک اہجد ںیم وغشمؽ رےتہ ںیہ افر ارگ ںیم الہ االسؾ رپ 

لکشم افر دوشار ایخؽ ہن رکات افر ھجم وک اس ابت یک دوشاری ہن وہیت افر ںیم فہ زیچ ہن اپات ہک سج رپ اؿ وک وسار 

اسھت وھچٹ اجےن ےس اؿ ولوگں وک انوخیش یھب وہیت وت ںیم یسک  رکفں افر ریمے اسھت ےن رےنہ ےس افر

دفرسے ومعمیل ےس رکشل اک اسھت ہن وھچ ڑات افر ںیم اس ابت وک دنسپ رکات وہں ہک ںیم لتق ایک اجؤں افر رھپ ںیم 

 زدنہ ایک اجؤں افر رھپ لتق ایک اجؤں۔

نب عیمس، زدی نب فادق،  رس نب دیبعاہلل، اوبادرسی اہرفؿ نب دمحم، اکبر نب البؽ، دمحم نب ٰیسیع نب اقمس  :  رافی

 وخالین، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج وکیئ االسؾ وبقؽ رکے افر اہجد رکے اےسی صخش اک وثاب

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  وکیئ االسؾ وبقؽ رکے افر اہجد رکے اےسی صخش اک وثابوج

     1045    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، ابوہانی، عُرو بٔ َايَ، حرضت ؾـايہ بٔ عبیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ًَِیطٔ َوأ ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٍَ اِيَحارُٔث بِ ٔٔ َقا رٔو بِ ُِ ِٔ َع ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو َصإْٔئ َع ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُع َع َُ َْا أَِس

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍُ َسُِٔعُت َرُسو َٔ عُبَِیٕس َيُكو اَيَة بِ ـَ َُّط َسَُٔع َؾ ِٓٔيیِّ أَْ َٕ اِيَح ٔ اي ٍُ أََْا ََ  َيُكو

 ٔ ٌُ ي ُِ اِيَحُٔی ِْ َوايزَّعٔی َّٓةٔ َوأََْا َزعٔی َّٓةٔ َوبٔبَِیٕت فٔی َوَسٔم اِيَح َِ َوَصاَجَر بٔبَِیٕت فٔی َربَٔف اِيَح ًَ َٔ بٔی َوأَِس ََ ِٔ آ َُ

 َّٓ َّٓٔة َوبٔبَِیٕت فٔی َوَسٔم اِيَح ٌٔ اہللٔ بٔبَِیٕت فٔی َربَٔف اِيَح َِ َوَجاَصَس فٔی َسبٔی ًَ َٔ بٔی َوأَِس ََ ِٔ آ َُ ٔ ِْ ي ٔة َوبٔبَِیٕت فٔی َزعٔی



 

 

ُُوُت َحِیُث َط أَ  ِضرَبّا یَ ََ  ِّ ِٔ ايَشَّ َٔ ّبا َوََّل  ًَ ِل ََ  ٔ ًَِدیِر ٔ ِِ یََسِع ي ًَ ََ َؾ ٔ ٌَ َذي ِٔ َؾَع ََ َّٓةٔ  ٔف اِيَح ِٕ ِعلَی ُُغَ اَئ أَ

ُُوَت   َی

احرث نب نیکسم، انب فبہ، اوباہین، رمعف نب امکل، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ںیم ذہم دار ےن رضحت روسؽ رکمی

وہں وج وکیئ ریمے افرپ اامیؿ الےئ افر ریمی رفامربداری رکے افر رجہت رکے وت اس صخش وک تنج ںیم اکی 

صخش ریمے افرپ اامیؿ الےئ افر  اکمؿ ےلم اگ افر اکی اکمؿ تنج ےس ابرہ ےلم اگ افر ںیم ذہم دار وہں افر وج وکیئ

رفامربداری رکے افر راہ دخا ںیم اہجد رکے وت اس صخش وک تنج ںیم اکی اکمؿ ےلم اگ تنج ےک ابرہ افر اکی 

تنج ےک ادنر درنایؿ ںیم افر اکی اکمؿ تنج ےک افرپ ےک دراجت ےس افرپ ےک دراجت ںیم ےلم اگ افر سج 

 )رماد اامیؿ 

ہ

اایتخر رکان رجہت رکان افر اہجد رکان ےہ( وت اس صخش ےن یکین یک وکیئ ابت صخش ےن ہی اکؾ ااجنؾ دی 

 (ہن وھچ ڑی افر فہ صخش ابق ل ربایئ ےس دفر راہ )رماد ہی ےہ ہک اس صخش ےک فاےطس ہی اکیف ےہ

 احرث نب نیکسم، انب فبہ، اوباہین، رمعف نب امکل، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ االسؾ وبقؽ رکے افر اہجد رکے اےسی صخش اک وثاب

     1046    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاطِ بٔ ايكاسِ، ابوعكیٌ عبساہلل بٔ عكیٌ، َوسٰی بٔ ايُشیب، ابراٖیِ بٔ يكوب، ابوايٓرض  :  راوی

 سايِ بٔ ابوايحعس، حرضت سبرہ بٔ ؾانہہ رضی اہلل عٓہ

َٓا أَبُو َعكٔی َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ُٔ اِيَكأس ُِ بِ َّٓرِضٔ َصأط َٓا أَبُو اي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ ُٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ٌٕ َعِبُس اہللٔ بِ

ٍَ َس  ٔٔ أَبٔی َؾانٔطٕ َقا ِٔ َسبَِرَة بِ ٔٔ أَبٔی اِيَحِعسٔ َع ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي َُُشیَّٔب َع ُٔ اِي وَسی بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ُِٔعُت َعكٔی



 

 

قٔطٔ َؾَكَعَس َيطُ  َّ بٔأََِطُ ٔٔ آَز َٕ َقَعَس َّٔلبِ ِیَلا َّٕ ايظَّ ٔ ٍُ إ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل یٔل اِْلِٔسََلّٔ  َرُسو بَٔطٔ

یٔل اِيضِٔحرَ  َِّ َقَعَس َيطُ بَٔطٔ ُ َِ ث ًَ ََ َؾَعَؼاُظ َؾأَِس ََ َوآبَأئ أَبٔی ٔ َٔ آبَائ ََ َوزٔی َٓ ُِ َوَتَِذُر زٔی ٔ ٍَ ُتِشً ٍَ َؾَكا ٔ َؾَكا ة

ٔض فٔی ا ٌٔ اِيرَفَ َث َُ ٔ َن َُُضأجر ٌُ اِي َث ََ ا  َُ َّ ََ َوإْٔ َ ائ َُ ََ َوَس َِّ َقَعَس َيطُ تَُضأجرُ َوَتَسُع أَِرَؿ ُ ٍٔ َؾَعَؼاُظ َؾَضاَجَر ث َو يلِّ

رِأَةُ َوُيِك  َُ َِٓهُح اِي ُ ٌُ َؾت ٌُ َؾُتِكَت ٔ ٍٔ َؾُتَكات ا َُ َِّٓؿٔص َواِي ٍَ تَُحاصُٔس َؾُضَو َجِضُس اي ٔ َؾَكا یٔل اِيحَٔضاز ٍُ بَٔطٔ ا َُ ُِ اِي َش

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٕ َؾَعَؼاُظ َؾَحاَصَس َؾَكا ٌَّ أَ َّ َوَج ا َعلَی اہللٔ َعز َٕ َحكًّ ََ کَا ٔ ٌَ َذي ِٔ َؾَع َُ َِ َؾ ًَّ َس

َٕ حَ  َم کَا ِٕ َُغٔ ٔ ََّٓة َوإ ًَطُ اِيَح ِٕ یُِسخٔ َ ٌَّ أ َّ َوَج ا َعلَی اہللٔ َعز َٕ َحكًّ ٌَ کَا ٔ ِٔ ُقت ََ ََّٓة َو ُط اِيَح ًَ ِٕ یُِسخٔ ا َعلَی اہللٔ أَ كًّ

ََّٓة أَِو َوقَ  ُط اِيَح ًَ َّٓةَ یُِسخٔ ُط اِيَح ًَ ِٕ یُِسخٔ ا َعلَی اہللٔ أَ َٕ َحكًّ  َؼِتُط َزابَُّتُط کَا

اربامیہ نب وقیب، اوبارضنل اہمش نب ااقلمس، اوبلیقع دبعاہلل نب لیقع، ومٰیس نب ابیسمل، اسمل نب اوبادعجل، 

فملس ےن اراشد رضحت ربسہ نب اف ہہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفامایاطیشؿ ااسنؿ ےک راوتسں رپ اھٹیب ےہ رھپ اس وک رفاتک ےہ )دیسےھ( راہتس ےس افر االسؾ ےک راہتس ےس رفاتک 

ےہ افر  اتہ ےہ ہک اس ےس ہک وت املسمؿ وہات ےہ افر وت اےنپ دنی وک وھچ ڑات ےہ افر اےنپ فادل افر ابپ دادا ےک 

ابت ںیہن اتنس افر االسؾ وبقؽ رکات ےہ افر )اطیشؿ( ااسنؿ وک رجہت ےک ذمبہ وک وھچ ڑات ےہ رھپ ااسنؿ اس یک 

راہتس ےس رفاتک ےہ وت رجہت رکات ےہ افر وھچ ڑات ےہ اےنپ ز نی افر آامسؿ وک افر  اتہ ےہ ہک رجہت رکےن فاےل یک 

ر رکات ےہ افر ااسنؿ اثمؽ ایسی ےہ ہک ےسیج وھگ ڑا اانپ وطہلی )وھگ ڑا ابدنےنھ یک ہگج( ںیم رپ ااسنؿ اس ابت ےس ااکن

رجہت رکات ےہ رھپ اطیشؿ اس وک اہجد ےس رفاتک ےہ افر اس وک  اتہ ےہ ہک وت اہجد رکات ےہ فہ اکی آتف ےہ اجؿ 

افر امؽ ےک فاےطس وت ڑگھجا رکے اگ افر لتق ایک اجےئ اگ رھپ ولگ اہمتری ویبی اک اکنح )دفرسی ہگج( رک دںی ےگ افر 

ںیل ےگ رھپ ااسنؿ اس ابت وک ںیہن اتنس افر اہجد ںیم وغشمؽ وہ اجات ےہ افر اس ےک دعب  اہمترا امؽ ف دفتل میسقت رک

 دخافدن دقفس ےک 

ہ

اراشد رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہک سج صخش ےن ہی اکؾ ااجنؾ دی 

ای ارگ اس وک رگا دے ای فہ  ذہم اس اک قح ےہ ہک اس وک تنج ںیم دالخ رک دے افر ارگ فہ صخش لتق رکدای اجےئ

 رغؼ وہ رک رم اجےئ افر وفت وہاجےئ وت بج یھب دخافدن دقفس رپ قح ےہ ہک اس وک تنج ںیم دالخ رفام دے۔

اربامیھ نب وقیب، اوبارضنل اہمش نب ااقلمس، اوبلیقع دبعاہلل نب لیقع، ومٰیس نب ابیسمل، اسمل نب  :  رافی



 

 

 ہلل ہنعاوبادعجل، رضحت ربسہ نب اف ہہ ریض ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اہلل یک راہ ںیم اکی وج ڑا دے

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اہلل یک راہ ںیم اکی وج ڑا دے

     1047    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ، عِّم، ابیہ، ػايح، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُٔ، حرضت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِٔ ا ِٔ َػائٕح َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ُٔ َسِعٔس بِ َّٕ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ٔٔ ٔطَضإب أَ  بِ

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ُث أَ َٕ یَُحسِّ َّٕ أَبَا صَُریَِرَة کَا ٔٔ أَِخبََرُظ أَ َُ َٔ َعِبسٔ ايرَِّح ِیَس بِ َُ ِٔ حُ ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ طٔ َوَس

ِٔ کَا َُ َّٓةٔ یَا َعِبَس اہللٔ صََِذا َخیِْر َؾ ٌٔ اہللٔ ُْوزَٔی فٔی اِيَح ِٔ أَِنَؿَل َزِوَجیِٔن فٔی َسبٔی َٔ ٔ زُعَٔی  ََلة ٌٔ ايؼَّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ

َسَقةٔ زُعٔیَ  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ ٔ َو ِٔ بَأب اِيحَٔضاز َٔ ٌٔ اِيحَٔضازٔ زُعَٔی  ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ ٔ َو ََلة ِٔ  بَأب ايؼَّ َٔ

ٕٔ َؾَك  ِٔ بَأب ايرَّیَّا َٔ َیأّ زُعَٔی  ٌٔ ايؼِّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ َسَقٔة َو ا َعلَی ائَِّذی بَأب ايؼَّ ََ ٍَ أَبُو بَِْکٕ یَا َْٔيیَّ اہللٔ  ا

ِِ َو  ٍَ َنَع ًَِّضا َقا ُ ََ اِْلَبَِوأب ک ًِ ٔ ِٔ ت َٔ ٌِ یُِسعَی أََحْس  ٕ َص وَرة ِٔ َضُ َٔ ًَِّضا  ُ ََ اِْلَبَِوأب ک ًِ ٔ ِٔ ت َٔ ِٕ یُِسعَی  َ أَِرُجو أ

 ِِ ُِٓض َٔ  َٕ  َتهُو

، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، اہیب، اصحل

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخافدنی ںیم اکی وج ڑا 

رطہقی  دے اگ )ینعی دف زیچ اک وج ڑا ےسیج ہک دف ڑپکے ای دف وجےت دف وھگ ڑے فریغہ فریغہ( وت فہ صخش تنج ںیم اس

ےس اکپرا اجےئ اگ ہک اے دنبہ دخا ہی رتہب زیچ ےہ وت وج صخش اغزی وہاگ )ینعی دیماؿ اہجد ںیم اکنایب وہ رک رھگ 



 

 

فاسپ وہاگ( وت اس وک امنز ےک درفازہ ےس اکپرا اجےئ اگ افر وج صخش اجمدہ وہاگ وت اس وک اہجد ےک درفازہ ےس آفاز دںی 

فاال وہاگ وت اس وک ریخات ےک درفزہ ےس آفاز دںی ےگ افر وج صخش رفزہ ےگ افر وج صخش ریخات ف دصہق اکنےنل 

دار وہاگ وت اس وک ابب رایؿ ےس آفاز دںی ےگ )ہی نس رک( رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای 

ں ےس اکپرا اجےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ایک اس رپ یسک مسق اک وکیئ ازلاؾ ےہ ہک وج صخش امتؾ ےک امتؾ درفازف

اگ )ینعی بج اکی ےس اکپرا ایگ وت اب دفرسے ےس اکپرا اجےن یک ایک رضفرت ےہ؟( افر وکیئ صخش ااسی یھب وہاگ وج 

ہک امتؾ ےک امتؾ درفازفں ےس اکپرا اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اےسی یہ )وخش بیصن( 

 وہےگ۔

، یمع، اہیب، اصحل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس اجمدہ اک ایبؿ وج ہک انؾ ایہل دنلب رکےن ےک فاےطس اہجد رکے

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 س اجمدہ اک ایبؿ وج ہک انؾ ایہل دنلب رکےن ےک فاےطس اہجد رکےا

     1048    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طعبہ، عُرو بٔ َرہ، ابو وائٌ، حرضت ابوَوسی اطعری رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِشُعوزٕ َقا ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٍَ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا إِٔس ِِ َقا رََّة أَِخبََرصُ َُ  َٔ َرو بِ ُِ َّٕ َع َٓا ُطِعَبُة أَ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ

 ًَ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ابٔیٌّ إ ٍَ َجاَئ أَِْعَ وَسی اِْلَِطَعرٔیُّ َقا َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ٔ ٍَ أَبَا َوائ َِ َؾَكا ًَّ ِیطٔ َوَس

ٌَ ايرَّ  ِٔ َقاَت ََ  ٍَ ٌٔ اہللٔ َقا ِٔ فٔی َسبٔی َُ کَاُُْط َؾ ََ ٌُ ئیَُری  ٔ َِ َوُيَكات َٓ ٌُ ئَیِػ ٔ َ َويَُكات َْ ٌُ ئُیِِذ ٔ ٌُ ُيَكات َٕ ُج ئَتهُو

 ٌَّ ٌٔ اہللٔ َعزَّ َوَج ًَِیا َؾُضَو فٔی َسبٔی ُة اہللٔ هَٔی اِيُع َُ ٔ  کًَ



 

 

فالئ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اامسلیع نب وعسمد، اخدل، ہبعش، رمعف نب رمہ، اوب 

اکی اگؤں اک ابدنشہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ولگ اس فہج ےس 

اہجد رکےت ںیہ اتہک اؿ اک ذترکہ افر ذرک وہات ےہ افر ضعب ولگ اس فہج ےس اہجد رکےت ںیہ اؿ وک امؽ ف دفتل 

آےئ افر ھچک ولگ اس فہج ےس اہجد رکےت ںیہ ہک اانپ درہج افاچن اظرہ رکںی رھپ وکؿ صخش ےہ وج ہک راہ دخا اہھت 

ںیم اہجد رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اس فاےطس اہجد رکے ہک دخافدن دقفس اک انؾ دنلب 

 ایس وک ےتہک ںیہ۔وہ وت فہ صخش راہ دخا اک اجمدہ ےہ افر دخا ےک فاےطس اہجد 

 الیعمس نب وعسمد، اخدل، ہبعش، رمعف نب رمہ، اوب فالئ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس صخش اک ایبؿ وج ہک اہبدر الہکےن ےک فاےطس اہجد رکے

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ہک اہبدر الہکےن ےک فاےطس اہجد رکے

     1049    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، ابٔ جریخ، یوْص بٔ یوسـ، سًامیٕ بٔ يشار، حرضت ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

 َُّ َح َُ ـَ أَِخبََرَْا  ُٔ یُوُس َٓا یُوُُْص بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ

ٔ أَیُّضَ  اّ ٌٔ ايظَّ ِٔ أَصِ َٔ  ٌْ ٔ ٍَ َيطُ َقائ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َؾَكا َّٓاُض َع َم اي ٍَ َترَفَّ ٔٔ َيَشإر َقا َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ِیُذ ا ايظَّ َع

ٍَ اہللٔ َػ  ِِ َسُِٔعُت َرُسو ٍَ َنَع َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َٔ ثِىٔی َحسٔیّثا َسُِٔعَتطُ  َّی اہللُ َحسِّ ل

 ُ ٌْ اِسُتِظضَٔس َؾأ ٔة ثَََلثَْة َرُج ََ َّ اِيكَٔیا ِِ یَِو َّٓأض ُيِكَضی َيُض ٍُ اي ٍُ أَوَّ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس طُ َع َُ تَٔی بٔطٔ َؾَعرََّؾُط نَٔع

ًَِت ئُیَك  ََ َقاَت َّٓ ٍَ َنَِذبَِت َوَلٔه َّی اِسُتِظضِٔسُت َقا ََ َحً ًُِت ؾٔی ٍَ َقاَت ًَِت ؾٔیَضا َقا ا َعُٔ َُ ٍَ َؾ ٍَ َؾَعَرَؾَضا َقا ا



 

 

 َّٓ َّی أُِيقَٔی فٔی اي َر بٔطٔ َؾُشٔحَب َعلَی َوِجضٔطٔ َحً َٔ ُ َِّ أ ُ ٌَ ث ْٕ َجرٔیْئ َؾَكِس قٔی أَ ُؾََل ُط َوََقَ َُ
ًَّ َِ َوَع ًِ َِ اِئع ًَّ ٌْ َتَع ارٔ َوَرُج

تُ  ُِ
ًَّ َِ َوَع ًِ ُت اِئع ُِ

ًَّ ٍَ َتَع ًَِت ؾٔیَضا َقا ا َعُٔ َُ ٍَ َؾ ُط َؾَعَرَؾَضا َقا َُ ُتَٔی بٔطٔ َؾَعرََّؾُط نَٔع َٕ َؾأ آ ََ اِيُُقِ أُِت ؾٔی ُط َوََقَ

 ًِ َت اِئع ُِ
ًَّ ََ َتَع َّٓ ٍَ َنَِذبَِت َوَلٔه َٕ َقا آ َٔرَ اِيُُقِ ُ َِّ أ ُ ٌَ ث ٍَ َقارْٔئ َؾَكِس قٔی َٕ ئُیَكا آ أَِت اِيُُقِ ِْ َوََقَ ٔ ٍَ َعاي َِ ئُیَكا

ا َُ َٓأف اِي ِٔ أَِػ َٔ ًَِیطٔ َوأَِعَلاُظ  َع اہللُ َع ٌْ َوسَّ َّٓارٔ َوَرُج َّی أُِيقَٔی فٔی اي ُتَٔی بٔطٔ بٔطٔ َؾُشٔحَب َعلَی َوِجضٔطٔ َحً ًِّطٔ َؾأ ُ ٍٔ ک

 َُ ِِ َؾَعرََّؾُط نَٔع ٔٔ َوَي َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ٌٕ تُٔحبُّ َقا ِٔ َسبٔی َٔ ا َترَِنُت  ََ  ٍَ ًَِت ؾٔیَضا َقا ا َعُٔ ََ  ٍَ ُط َؾَعرََؾَضا َؾَكا

َُّط  ٍَ إْٔ ِٔ ئُیَكا ٍَ َنَِذبَِت َوَلٔه ََ َقا َِٓؿَل ؾٔیَضا إَّٔلَّ أَِنَؿِكُت ؾٔیَضا َي ُ ِٕ ی ا أََرِزُت أَ َُ ِِ تُٔحبُّ َن ٌَ َجَواْز َؾَك أَِؾَض ِس قٔی

َّٓارٔ  َر بٔطٔ َؾُشٔحَب َعلَی َوِجضٔطٔ َؾأُِيقَٔی فٔی اي َٔ ُ َِّ أ ُ  ث

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، ویسن نب ویفس، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 ہک نج رپ بس ےس ےلہپ ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک نیت صخش اےسی ںیہ

(  دیہ صخش ابراگہ دخافدنی ںیم شیپ وہاگ رھپ دخافدن دقفس اس وک اینپ ںیتمعن امشر 4ایقتم ےک دؿ مکح وہاگ )

رکاےئ اگ رھپ  دیہ اؿ وتمعنں وک اچہپےن اگ ینعی امتؾ تمعن اک ارقار رکے اگ رھپ دخافدن دقفس رفامےئ اگ ہک م ےن 

ااعنامت ےک رکش ںیم؟ ےہک اگ ہک ںیم ےن ریتے راہتس ںیم اہجد ایک اہیں کت ہک ںیم وکؿ اس لمع ایک ےہ ینعی اؿ 

 دیہ وہایگ اس رپ مکح وہاگ ہک وت وھجاٹ ےہ ہکلب وت ےن اس فہج ےس اہجد ایک اھت ہک وت ولوگں ںیم اہبدر وہشمر وہ اجےئ 

افر رجات داین ںیم وہشمر وہیگ رھپ اس  افر ولخمؼ ےہک یگ ہک الفں صخش ڑبا اہبدر افر رجات دنم اھت افر ہی اہبدری

ےک فاےطس مکح وہاگ ینعی دفزخ وک ےل اجےن اک۔ رھپ ںیٹیسھگ ےگ اس وک رفےتش  ہن ےک لب ںیٹیسھگ ےگ افر اس وک 

دفزخ ںیم ڈاؽ دںی ےگ رھپ فہ صخش شیپ وہاگ ہک سج ےن ملع )دنی( اھکیس وہاگ افر دفرسفں وک الھکسای وہاگ افر 

ت یک وہیگ افر دخافدن دقفس اس وک اینپ ںیتمعن امشر رکاےئ اگ رھپ ہی صخش ارقار رکے اگ اؿ رقآؿ رکمی یک التف

 وت ہی صخش وجاب دے اگ ہک ریتے 

ہ

امتؾ وتمعنں اک رھپ وساؽ وہاگ ہک اؿ وتمعنں ےک دبےل ایک اامعؽ ااجنؾ دی 

ای اس رپ مکح انسای اجےئ اگ ہک ہی ےیل ںیم ےن ملع ڑپاھ افر ڑپاھای افر رقآؿ رکمی ریتی راضدنمی ےک فاےطس الھکس

صخش وھجاٹ ےہ ہکلب وت ےن اس ےیل ملع اھکیس اتہک وت داین ںیم اعمل وہشمر وہاجےئ افر وت ےن رقآؿ رکمی اس فہج ےس 

ڑپاھ اتہک ھجت وک ولگ اقری ںیہک افر وت اس انؾ ےس رہشت اح ل رک اکچ رھپ مکح وہاگ اس صخش ےک فاےطس افر اس 

ےک لب چنیھک ںیل ےگ آرخ اکر فہ صخش دفزخ یک آگ ںیم اج رگے اگ رھپ فہ صخش احرض وہاگ ہک  وک )رفےتش( رہچہ



 

 

سج وک ئاجنشئ دی یئگ یھت دخافدن دقفس یک رطػ ےس افر اس صخش ےک اہیں رہ مسق اک امؽ اھت اس وک رھپ دخافدن 

رھپ مکح وہاگ اس وک ہک وت ےن ایک لمع  دقفس امتؾ ںیتمعن امشر رکا دے اگ افر فہ صخش اؿ امتؾ وتمعنں اک رقار رکے اگ

اایتخر ایک اؿ زیچفں ےک دبہل؟ وت فہ صخش رعض رکے اگ ہک ںیم ےن امؽ دفتل رخچ ایک رہ ہگج ہک اہجں ریتی 

راضدنمی یھت افر ھجم ےس وکیئ راہتس ںیہن وھچاٹ ہک سج ںیم وت ےن رخچ رکان رفامای اھت اس رپ مکح وہاگ ہک وت وھجٹ 

 یخس الہکےن یک فاہج ےس رخچ رکات اھت افر وت یخس وہشمر وہایگ رھپ مکح وہاگ اس صخش ےک فاےطس افر اس وباتل ےہ ہکلب وت

 صخش وک  ہن ےک لب چنیھک ایل اجےئ اگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، ویسن نب ویفس، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج صخش ےن راہ دخا ںیم اہجد وت ایک نکیل اس ےن رصػ اکی ریس اح ل رکےن یک تین یک

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش ےن راہ دخا ںیم اہجد وت ایک نکیل اس ےن رصػ اکی ریس اح ل رکےن یک تین یک

     1050    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ عٌ، عبسايرحُٔ، حُاز بٔ سًُہ، جبًہ بٔ علیہ، یحٌی بٔ ويیس بٔ عبازہ بٔ ػاَت،  :  راوی

 حرضت عبازہ بٔ ػاَت رضی اہلل عٓہ

ٍَ َحسَّ  ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع َة َع ٔٔ َعٔلیَّ َة بِ ًَ ِٔ َجَب َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ظٔ َقا ِٔ َجسِّ َٔٔت َع ا ٔٔ ايؼَّ ٔٔ عَُباَزَة بِ ٔٔ اِيَوئیٔس بِ ِٔ َغزَا َیِحٌَی بِ ََ  َِ

ٔ إَّٔلَّ عَٔكاَّّل  ِٓو ِِ َی ٌٔ اہللٔ َوَي ا ََْویفٔی َسبٔی ََ ُط  ًَ  َؾ

رمعف نب لع، دبعارلنمح، امحد نب ہملس، ہلبج نب ہیطع، ییحی نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم، رضحت ابعدہ نب اصتم 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخا ںیم 



 

 

 رکےن یک سب اس وک فیہ زیچ لم اجےئ یگ وج ہک اس یک تین ےہ )رماد اہجد رکے افر تین ہن رےھک رگم ریس اح ل

ہی ےہ ہک اےسی صخش وک اہجد اک یسک مسق اک وکیئ ارج ف وثاب ںیہن ےلم اگ ویکہکن اس یک تین ںیم یسک مسق اک االخص ہن 

 (اھت۔

دہ نب اصتم، رضحت ابعدہ نب رمعف نب لع، دبعارلنمح، امحد نب ہملس، ہلبج نب ہیطع، ییحی نب فدیل نب ابع :  رافی

 اصتم ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج صخش ےن راہ دخا ںیم اہجد وت ایک نکیل اس ےن رصػ اکی ریس اح ل رکےن یک تین یک

     1051    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل، یزیس بٔ ہاروٕ، حُاز بٔ سًُہ، جبًہ بٔ علیہ، یحٌی بٔ ويیس، حرضت  :  راوی

 عبازہ بٔ ػاَت رضی اہلل عٓہ

 َ ٍَ أََِْبأ َٕ َقا ُٔ َصاُرو َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ٔٔ أَِخبََرنٔی َصاُرو ًََة بِ ِٔ َجَب َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َْا َح

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٔٔت أَ ا ٔٔ ايؼَّ ِٔ عَُباَزَة بِ ٔٔ اِيَوئیٔس َع ِٔ َیِحٌَی بِ َة َع ِٔ َغزَا  َعٔلیَّ ََ  ٍَ َقا

ا ََْوی ََ ًَُط   َوصَُو ََّل یُرٔیُس إَّٔلَّ عَٔكاَّّل َؾ

، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، ہلبج نب ہیطع، ییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اہرفؿ نب دبع اہلل

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش اس تین ےس اہجد 

وک فیہ زیچ ےلم یگ ہک سج اک  رکے ہک اس وک اقعؽ )ینعی افٹن ےک اپؤں ابدنےنھ یک ریس اح ل وہ اجےئ( وت اس

 اس ےن ارادہ ایک۔

اہرفؿ نب دبعاہلل، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، ہلبج نب ہیطع، ییحی نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصتم  :  رافی



 

 

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکےن فاےل صخش اک ایبؿ وج ہک زمدفری افر رہشت اح ل رکےن یک انمت رےھک اس زغفہ

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس زغفہ رکےن فاےل صخش اک ایبؿ وج ہک زمدفری افر رہشت اح ل رکےن یک انمت رےھک

     1052    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، َحُس بٔ حُیر، َعاویہ بٔ سَلّ، عْکَہ بٔ عُار، طساز ابی عُار، حرضت عیسی بٔ ہَلٍ :  راوی

 ابواَاَہ رضی اہلل عٓہ

ُٔ َسَلَّ  َعاؤَیُة بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا یَر ُِ ٔ ُٔ ح ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔصیُّ َقا ُِ ٍٕ اِئح ُٔ صََٔل ِٔ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ ٕ َع ّ

ِٔ َطسَّ  إر َع َُّ ٔٔ َع َة بِ ََ ًَِیطٔ عِْٔکٔ َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ٌْ إ ٍَ َجاَئ َرُج َة اِيَباصٔلٔیِّ َقا ََ ا ََ ُ ِٔ أَبٔی أ إر َع َُّ ازٕ أَبٔی َع

َّی اہللُ عَ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو اَيُط َؾَكا ََ  َ ِْ ًَِتُُٔص اِْلَِجَر َوايِذِّ ٍَ أََرأَیَِت َرُجَّل غَزَا َی َِ َؾَكا ًَّ َِ َوَس ًَّ ََّل  ًَِیطٔ َوَس

 َِّ ُ َِ ََّل َطِیَئ َيطُ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍُ َيطُ َرُسو رَّإت َيُكو ََ َّٕ اہللَ ََّل َطِیَئ َيطُ َؾأََعاَزصَا ثَََلَث  ٔ ٍَ إ  َقا

َٕ َيُط َخائّؼا َوابُِتغَٔی بٔطٔ َوِجُضطُ  ا کَا ََ ٌٔ إَّٔلَّ  َُ ِٔ اِيَع َٔ  ٌُ  َيِكَب

نب ریمح، اعمفہی نب السؾ، رکعہم نب امعر، دشاد ایب امعر، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع ےس  یسیع نب الہؽ، دمحم

رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ارگ وکیئ آدیم 

د رکے؟ رضحت روسؽ اہجد رکے زمدفری ےک الچل ںیم )ہک دفتل اح ل وہیگ( افر انؾ آفری ےک فاےطس اہج

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس وک یسک مسق اک وثاب ہن ےلم اگ۔ رھپ اس آدیم ےن درایتف ایک افر یہی 

وساؽ وپاھچ وت اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یہی وجاب دای ہک اےسی صخش ےک فاےطس وکیئ ارج ںیہن ےہ۔ 

ملس ےن اراشد رفامای ہک دخافدن دقفس وبقؽ ںیہن رفامات رگم فہ لمع وج ہک اخصل ایس ےک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف



 

 

فاےطس وہ افر اس ےک رکےن ےس اخصل راضدخافدنی وصقمد وہ افر امؽ دفتل افر انؾ افر رہشت اح ل رکان 

 وصقمد ہن وہ فرہن دخافدندقفس ےک زندکی اس صخش یک یکین راکیر ہکلب ابثع ذعاب وہیگ۔

 یسیع نب الہؽ، دمحم نب ریمح، اعمفہی نب السؾ، رکعہم نب امعر، دشاد ایب امعر، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک رجف وثاب وج صخش راہ دخا ںیم افینٹن ےک دفابرہ دفدھ ااترےن کت اہجد رکے اس

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش راہ دخا ںیم افینٹن ےک دفابرہ دفدھ ااترےن کت اہجد رکے اس اک رجف وثاب

     1053    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عاذ بٔ جبٌ یوسـ بٔ سعیس، ححاد، ابٔ جریخ، سًامیٕ بٔ َوسی، َايَ بٔ یداَر، حرضت َ :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

وَس  َُ  ُٔ ُٕ بِ امِیَ ًَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُجَریِٕخ َقا ا أََِْبأََْا ابِ ٍَ َسُِٔعُت َححَّاجًّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ـُ بِ ٍَ أَِخبََرَْا یُوُس ی َقا

ٍَ اہللٔ  َُّط َسَُٔع َرُسو ِِ أَْ ثَُض ٌٕ َحسَّ َٔ َجَب َعاَذ بِ َُ  َّٕ َ ََٔر أ ُٔ یَُدا َُ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍُ َحسَّ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ٍَ اہللَ 
َ ِٔ َسأ ََ َُّٓة َو ِٕ َؾَواَم َْاَقٕة َوَجَبِت َيطُ اِيَح ٔ ِشً َُ  ٌٕ ِٔ َرُج َٔ  ٌَّ َّ َوَج ٌٔ اہللٔ َعز ٌَ فٔی َسبٔی ِٔ َقاَت ََ ٌَ  اِيَكِت

ًَطُ أَِجرُ َط  ٌَ َؾ ٔ اَت أَِو ُقت ََ  َِّ ُ ِٓسٔ َنِؿٔشطٔ َػازّٔقا ث ٔ ِٔ ع ٌٔ اہللٔ أَِو ُْٔهَب َْهَِبّة َٔ ِٔ ُجرَٔح ُجرِّحا فٔی َسبٔی ََ ضٔیٕس َو

ِٔ ُجرَٔح  ََ َٔ َو ٕٔ َورٔیُحَضا کَاِئُِش ا ا کَاَِْت َيِوَُْضا کَايزَِّعرَفَ ََ ٔة َنأَغِزَرٔ  ََ َّ اِيكَٔیا ََّضا َتحٔیُئ یَِو ٌٔ  َؾإْٔ ُجرِّحا فٔی َسبٔی

َضَسائٔ  ًَِیطٔ كَابَُع ايظُّ  اہللٔ َؾَع

ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، امکل نب اخیرم، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک املسمؿ اہلل لج الجہل ےک راہتس ںیم 



 

 

ےطس تنج الزؾ وہیئگ افر سج یسک ےن ےچس دؽ افینٹن ےک دفابرہ دفدھ ااترےن کت اہجد رکے وت اےسی صخش ےک فا

ےس داع امیگن ابراگہ دخافدنی ںیم اےنپ لتق ےیک اجےن ےک فاےطس رھپ فہ صخش رم ایگ ای لتق ایک ایگ وت اس وک  دیہ ےک 

ربارب ارج ےہ افر اس صخش وک یسک مسق اک وکیئ زمخ گل اجےئ راہ دخا ںیم ای اس رپ یسک مسق یک وکیئ آتف ای تبیصم 

ےئ وت فہ صخش ایقتم ےک دؿ ااسی وہاگ ہک ےسیج ہک فہ ایھب ایھب زیمخ وہا ےہ افر اس اک رگن زرفعاین وہاگ افر آاج

اس ےک مسج ےس وخوبش د ک ریہ وہیگ ینعی فہ صخش دبوبدار افر رخاب رگن ف رفپ ںیم ہن وہاگ افر سج صخش ےک 

 مسج ںیم زمخ وہ۔ دخافدن دقفس اس رپ  دیہ یک رہم اگل دے اگ۔

 ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، امکل نب اخیرم، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاہ دخافدنی ںیم ریت ےنکنیھپ فاولں ےس قلعتم

 ااحدثیاہجد ےس ہقلعتم  :   ابب

 رفاہ دخافدنی ںیم ریت ےنکنیھپ فاولں ےس قلعتم
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عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر، بكیہ، ػؿوإ، سًیِ بٔ عاَر، رشجیٌ بٔ سُم، حرضت عُرو  :  راوی

 بٔ عبشہ رضی اہلل عٓہ

 َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ٕ أَِخبََرَْا َع َٔر ُٔ َعا ُِ بِ ِی ًَ ثَىٔی ُس ٍَ َحسَّ َٕ َقا ِٔ َػِؿَوا ُة َع َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ٔٔ َنثٔیر ٔٔ َسٔعیٔس بِ َٕ بِ ا

 ٍٔ ِٔ َرُسو َٔ َٓا َحٔسیّثا َسُِٔعَتُط  ِ ث رُو َحسِّ ُِ ٔٔ َعَبَشَة یَا َع رٔو بِ ُِ ٍَ ئَع َُّط َقا ٔم أَْ ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ ِحبٔی ِٔ رُشَ َّی  َع اہللٔ َػل

ِٔ َطاَب َطِيَبّة اہللُ ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌٔ اہللٔ   َع فٔی َسبٔی

ًََؼ اِيَعُسوَّ أَ  ٌٔ اہللٔ َتَعالَی بَ ِٕ فٔی َسبٔی ِٔ َرمَی بَٔشِض ََ ٔة َو ََ َّ اِيكَٔیا َٕ َيطُ َتَعالَی کَاَِْت َيطُ ُْوّرا یَِو ِِ یَِبًُِؼ کَا ِو َي

 ٕ و ـِ ّوا بُٔع ـِ َّٓارٔ عُ ِٔ اي َٔ َّٓة کَاَِْت َيطُ ؾَٔسائَطُ  َٔ ِؤ َُ ِٔ أَِعَتَل َرَقَبّة  ََ  َنٔعِتٔل َرَقَبٕة َو



 

 

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، ہیقب، وفصاؿ، میلس نب اعرم، رشلیج نب طمس، رضحت رمعف نب ہسبع ریض اہلل ہنع 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخافدنی ںیم وب ڑاھ وہاگ افر ےس رفاتی ےہ ہک روس

سج یسک ےن راہ دخافدنی ںیم ریت امرا دنمش کت فہ ریت ایگ افر ای درنایؿ ںیم فہ ریت رہ ایگ وت وگای اس ےن آزاد ایک اکی 

 )دفزخ یک( آگ ےس آزاد وہایگ افر اس ےک وعض الغؾ افر سج ےن آزاد ایک اکی الغؾ اامیدنار وت وگای ہک فہ صخش

 آزاد رکےن فاےل صخش اک مسج رہ اکی وضع افر مسج اک رہ اکی ہصح )دفزخ ےس آزاد وہایگ(۔

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، ہیقب، وفصاؿ، میلس نب اعرم، رشلیج نب طمس، رضحت رمعف نب ہسبع ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفاہ دخافدنی ںیم ریت ےنکنیھپ فاولں ےس قلعتم

     1055    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ ابوجعس، َعسإ بٔ ابوكًحہ، حرضت  َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، ہظاّ، قتازہ، سايِ :  راوی

 ابوْحیح سًِّم رضی اہلل عٓہ

 ِٔ َٓا َقَتاَزةُ َع َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ بِ ٔ  َساي

 ِٔ ًَِحَة َع َ ٔٔ أَبٔی ك َٕ بِ ِعَسا ََ  ِٔ ًَِیطٔ  أَبٔی اِيَحِعٔس َع َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ًَِّٔمِّ َقا أَبٔی َْحٔیٕح ايشَّ

ةَ  ئِٕٔذ ٔستَّ ََ ًَِّػُت َیِو َّٓٔة َؾَب ٌٔ اہللٔ َؾُضَو َيُط َزَرَجْة فٔی اِيَح ِٕ فٔی َسبٔی ًََؼ بَٔشِض ِٔ بَ ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ٍَ  َوَس ا َقا ُّ َعََشَ َسِض

ٍَ اہللٔ رٕ  َوَسُِٔعُت َرُسو ََّحَّ َُ  ٍُ ٌٔ اہللٔ َؾُضَو عِٔس ِٕ فٔی َسبٔی ِٔ َرمَی بَٔشِض ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، اتقدہ، اسمل نب اوبدعج، دعماؿ نب اوبہحلط، رضحت اوبحیجن یملس ریض اہلل ہنع ےس 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہک سج ےن راہ دخا ںیم ریت اکنیھپ وت اس وک  رفاتی ےہ ہک اراشد رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص



 

 

تنج ںیم درہج اح ل وہایگ ریت امرےن ےک وعض۔ رضحت اوبحیجن ےن اہک ہک ںیم ےن اس دؿ راہ دخا ںیم وس ریت 

 ےہ۔الچےئ افر سج صخش ےن راہ دخا ںیم ریت الچای وت ہی ریت الچان اس ےک فاےطس الغؾ آزاد رکےن ےک ربارب 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، اتقدہ، اسمل نب اوبدعج، دعماؿ نب اوبہحلط، رضحت اوبحیجن یملس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  فاولں ےس قلعتمرفاہ دخافدنی ںیم ریت ےنکنیھپ
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َحُس بٔ عَلء، ابوَعاویہ، اعُع، عُرو بٔ َرہ، سايِ بٔ ابوجعس، رشجیٌ بٔ سُم، حرضت  :  راوی

 نعب بٔ َرہ رضی اہلل عٓہ

َٓا أَبُو َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا  ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي رََّة َع َُ  ٔٔ رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُع َع َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤیََة َقا َُ

َّی ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َٓا َع ِ ث رََّة یَا َنِعُب َحسِّ َُ  ٔٔ ٍَ لَٔهِعٔب بِ ٔم َقا ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ ِحبٔی ِٔ رُشَ ًَِیطٔ  أَبٔی اِيَحِعسٔ َع اہللُ َع

ٍَ َس  َِ َواِحَِذِر َقا ًَّ ةٔ َوَس ََ َّ اِيكَٔیا ٌٔ اہللٔ کَاَِْت َيُط ُْوّرا یَِو ِٔ َطاَب َطِيَبّة فٔی اِْلِٔسََلّٔ فٔی َسبٔی ََ  ٍُ ُِٔعُتطُ َيُكو

ًَؼَ  ِٔ بَ ََ وا  َُ ٍُ اِر ٍَ َسُِٔعُتُط َيُكو َِ َواِحَِذِر َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َٓا َع ِ ث ٍَ َيطُ َحسِّ  اِيَعُسوَّ َقا

ََّضا َيِیَش بَٔش  ا إْٔ ََ َ ٍَ أ َرَجُة َقا ا ايسَّ ََ ٍَ اہللٔ َو ٔ یَا َرُسو اّ َّٓحَّ ُٔ اي ٍَ ابِ ِٕ َرَؾَعُط اہللُ بٔطٔ َزَرَجّة َقا ِت بَٔعتََبةٔ ِض

 ٕ َٔائَُة َعاّ َرَجَتیِٔن  ا بَیَِن ايسَّ ََ  ِٔ ََ َوَلٔه َِّ ُ  أ

، رشلیج نب طمس، رضحت ب ب نب رمہ ریض اہلل ہنع دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، رمعف نب رمہ، اسمل نب اوبدعج

ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس رضحت رشلیج نب طمس ےن ایبؿ ایک ہک اے ب ب! مہ وک م دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ایبؿ رکف افر م اس ےک ایبؿ رکےن ںیم یسک مسق یک یمک یشیب ےس ڈرف۔ رضحت ب ب ےن اہک ہک ںیم ےن 



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک وج صخش االسؾ یک رضحت روسؽ رکمی یلص

احتل ںیم راہ دخافدنی ںیم اہجد رک ےک وب ڑاھ وہا وت اس اک ڑباھاپ ایقتم ےک دؿ اس ےک فاےطس ونر وہاگ۔ رضحت 

دحثی ایبؿ رفامںیئ افر وخػ ایہل شیپ  رشلیج ےن ایبؿ ایک ہک مہ وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

رظن رانھک۔ اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم ےن انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک م ریت امرف۔ سج صخش اک 

ریت دنمش کت چنہپ اجےئ اگ وت اس صخش ےک فاےطس دخافدناعتیل اکی درہج افاچن رفام دے اگ ہی ابت نس رک انب اخسؾ 

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ درہج ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ درہج ےن رعض ایک

اہمتری فادلہ یک وچٹھک ںیہن ےہ )ینعی اس دقر وھت ڑا افاچن( ہکلب دف دراجت ےک درنایؿ ںیم اس دقر افہلص ےہ ہک 

 سج دقر افہلص ااسنؿ اکی وس اسؽ ںیم ےط رکات ےہ۔

دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، رمعف نب رمہ، اسمل نب اوبدعج، رشلیج نب طمس، رضحت ب ب نب رمہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اولں ےس قلعتمرفاہ دخافدنی ںیم ریت ےنکنیھپ ف

     1057    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبس اَّلعلی، َعتُر، خايس،رشجیٌ، بٔ سُم، حرضت عُرو بٔ عبشہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت َخ  ُُِعَتُٔرُ َقا َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  َُ َٔ َزیِٕس أَبَا َعِبسٔ ايرَِّح ائّسا َيِعىٔی ابِ

َٔ َعَبَشَة َحسِّ  رُو بِ ُِ ًُِت یَا َع ٍَ ُق ٔٔ َعَبَشَة َقا رٔو بِ ُِ ِٔ َع ٔم َع ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ ِحبٔی ِٔ رُشَ ُث َع امٔیَّ یَُحسِّ َٓا ايظَّ ِ ث

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َٔ ٍَ َحٔسیّثا َسُِٔعَتُط  ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ْؽ َقا َٓكُّ ْٕ َوََّل َت َِ َيِیَص ؾٔیطٔ نِٔشَیا

َ أَِو أَ  ًََؼ اِيَعُسوَّ أَِخَلأ ٌٔ اہللٔ َؾَب ِٕ فٔی َسبٔی ِٔ َرمَی بَٔشِض ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َٕ َيطُ اہللٔ َػل َػاَب کَا

 ٔ ِشً َُ ِٔ أَِعَتَل َرَقَبّة  ََ ٍٔ َرَقَبٕة َو ِٔ َطاَب َنٔعِس ََ َِ َو َّٓ ِٔ َْارٔ َجَض َٔ ِٓطُ  َٔ ّوا  ـِ ِٓطُ عُ َٔ  ٕ و ـِ ٌِّ عُ ُ َٕ ؾَٔساُئ ک ّة کَا َُ



 

 

ةٔ  ََ َّ اِيكَٔیا ٌٔ اہللٔ کَاَِْت َيُط ُْوّرا یَِو  َطِيَبّة فٔی َسبٔی

دمحم نب دبع االیلع، رمتعم، اخدل،رشلیج، نب طمس، رضحت رمعف نب ہسبع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن راہ دخافدنی ںیم ریت اک اشنہن اگلای ینعی ریت امرا وت اچےہ فہ 

ریت دنمش ےک گل ایگ وہ ای اشنہن یطلغ ےس رگ ایگ وہ وت اس صخش وک اکی الغؾ آزاد رکےن اک وثاب ےلم اگ افر سج 

الغؾ آزاد رکےن فاےل صخش اک مسج اک رہ اکی وضع دفزخ یک آگ ےس صخش ےن اکی الغؾ املسمؿ آزاد ایک وت اس 

 آزاد وہایگ افر سج صخش ےک ابؽ راہ ایہل ںیم ا دی ڑپ ےئگ وت اس ےک فاےطس )ایقتم ےک دؿ( ونر وہاگ۔

 دمحم نب دبع االیلع، رمتعم، اخدل،رشلیج، نب طمس، رضحت رمعف نب ہسبع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رفاہ دخافدنی ںیم ریت ےنکنیھپ فاولں ےس قلعتم

     1058    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بوسَلّ ، خايس بٔ یزیس، حرضت عكبہ بٔ عاَر رضی عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس، ويیس، ابٔ جابر، ا :  راوی

 اہلل عٓہ

 ٔ ِٔ َخاي ٔ َع ٕ اِْلَِسَوز ّ ِٔ أَبٔی َسَلَّ ٕ َع ٔٔ َجابٔر ِٔ ابِ ِٔ اِيَوئیٔس َع ٔٔ َسٔعیٕس َع َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ٔٔ َیزٔیَس أَِخبََرَْا َع ٔس بِ

 ًَ َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٕ َع َٔر ٔٔ َعا ِٔ عُِكَبَة بِ ََّٓة َع ٌُ ثَََلثََة َنرَفٕ اِيَح ٌَّ یُِسخٔ َّ َوَج َّٕ اہللَ َعز ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ِیطٔ َوَس

ًَطُ  َٓبِّ َُ ِٓٔعطٔ اِيَدیَِر َوايرَّامَٔی بٔطٔ َو ِٔ اِيَواحٔٔس َػانَٔعطُ یَِحَتٔشُب فٔی ُػ ِض  بٔايشَّ

 نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رمعف نب امثعؿ نب دیعس، فدیل، انب اجرب، اوبالسؾ ، اخدل نب سیدی، رضحت ہبقع

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس زعت افر زبریگ فاال نیت آدویمں وک  یتن 

انب دے اگ اکی ریت یک فہج ےس۔ اکی ریت کین یتین ےس انبےن فاال۔ دفرسے ریت الچےن فاال افر رسیتے ریت ےنکنیھپ 



 

 

 فاال۔

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس، فدیل، انب اجرب، اوبالسؾ ، اخدل نب سیدی، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل اعتیل ٰ ےک راےتس ںیم زیمخ وہےن ےس قلعتم

 ثیاہجد ےس ہقلعتم ااحد :   ابب

 اہلل اعتیل ٰ ےک راےتس ںیم زیمخ وہےن ےس قلعتم

     1059    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زْاز، اْعد، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی ا ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َّی أَِخبََرَْا  َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٔ َع َاز يزِّْ

ُِ فٔی َسبٔیًٔطٔ إَّٔلَّ  ًَ ِ ِٔ یُک َُ ٔ ُِ ب ًَ ٌٔ اہللٔ َواہللُ أَِع ُِ أََحْس فٔی َسبٔی ًَ ِ ٍَ ََّل یُک َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ةٔ اہللُ َع ََ َّ اِيكَٔیا  َجاَئ َیِو

 ًَّ ا اي َّ َٔ َوُجرِحُُط یَِثَعُب َز ُٕ َزّٕ َوايرِّیُح رٔیُح اِئُِش ُٕ َيِو  ِو

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخافدنی ںیم زیمخ وہات ےہ افر دخافدن دقفس وک ایھچ رطح ےس ملع 

ہ دخا ںیم وکؿ زیمخ وہات ےہ وت فہ صخش ایقتم ےک دؿ احرض وہاگ افر اس ےک زمخ ےس وخؿ کپٹ راہ وہاگ ےہ ہک را

 ہک سج اک رگن اظبرہ وخؿ اسیج وہاگ نکیل اس یک وخوبش کش یسیج وہیگ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہلل اعتیل ٰ ےک راےتس ںیم زیمخ وہےن ےس قلعتم

     1060    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ثعًبہ رضی اہلل عٓہ ہٓاز بٔ رسی، ابٔ ايُبارک، َعُر، زہری، حرضت عبساہلل :  راوی

بَ  ًَ ٔٔ َثِع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ َُُباَرٔک َع ٔٔ اِي ِٔ ابِ یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ٍَ أَِخبََرَْا َص ٍَ َقا َة َقا

َُّط َيِیَص  ِِ َؾإْٔ ٔ ائٔض ََ ِِ بٔٔس ًُوصُ َِّ َِ َز ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ةٔ  َرُسو ََ َّ اِيكَٔیا ُِ فٔی اہللٔ إَّٔلَّ أَتَی یَِو ًَ ِ ِْ یُک ًِ َ ک

 َٔ ُٕ َزّٕ َورٔیُحُط رٔیُح اِئُِش  ُجرِحُُط یَِسمَی َيِوُْطُ َيِو

انہد نب رسی، انب اابملرک، رمعم، زرہی، رضحت دبعاہلل نب ہبلعث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

د رفامای )دہشاء رکاؾ وک( ڈاھپن دف وخؿ اگل وہا وت فہ صخش ابراگہ دخافدنی ںیم شیپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراش

 وہاگ افر اس ےک زمخ ےس وخؿ اجری وہاگ اس اک رگن وخؿ اسیج وہاگ افر اس یک وخوبش کش یسیج وہیگ۔

 انہد نب رسی، انب اابملرک، رمعم، زرہی، رضحت دبعاہلل نب ہبلعث ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق دنمش زمخ اگلےئ وت ایک انہک اچےیہ؟

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق دنمش زمخ اگلےئ وت ایک انہک اچےیہ؟

     1061    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ سواز، ابٔ وہب، یحٌی بٔ ایوب، عُارہ بٔ عزیہ، ابوزبیر، حرضت جابر بٔ عبساہلل رضی  :  راوی



 

 

 اہلل عٓہ

 ًَ َ آرَخَ َقِب َْ ُٔ أَیُّوَب َوَذ ٍَ أَِخبََرنٔی َیِحٌَی بِ ُٔ َوصِٕب َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ ازٕ َقا ُٔ َسوَّ رُو بِ ُِ ٔٔ أَِخبََرَْا َع اَرَة بِ َُ ِٔ عُ ُط َع

َٕ َرُس غَ  َّٓاُض کَا َّی اي ُّ أُحُٕس َوَول َٕ َیِو ا کَا َُّ ٍَ َي ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ٔ بِ ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر َّی اہللُ زٔیََّة َع ٍُ اہللٔ َػل و

ُٔ عُ  ًَِحُة بِ َ ِِ ك ٔ ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َوؾٔیض َٔ َِ فٔی َْاحَٔیٕة فٔی اثِىَِی َعََشَ َرُجَّل  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َٕ َع ُنو َُُِشٔ ِِ اِي بَِیٔس اہللٔ َؾأَِزَرَنُض

ٍُ اہللٔ  ٍَ َرُسو ًَِحُة أََْا َقا َ ٍَ ك ٔ َؾَكا ًَِكِوّ ٔ ِٔ ي ََ  ٍَ َِ َوَقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َؾاِيَتَؿَت َرُسو  َػل

ِٔ اِْلَِنَؼارٔ  َٔ  ٌْ ٍَ َرُج ا أََِْت َؾَكا َُ َِ َن ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِّ اِيَتَؿَت  َع ُ ٌَ ث ٔ َّی ُقت ٌَ َحً ٍَ أََِْت َؾَكاَت ٍَ اہللٔ َؾَكا أََْا یَا َرُسو

 َ ِٔ اِْلَِنَؼارٔ أَْ َٔ  ٌْ ٍَ َرُج ا أََِْت َؾَكا َُ ٍَ َن ًَِحُة أََْا َقا َ ٍَ ك ًَِكِؤّ َؾَكا ٔ ِٔ ي ََ  ٍَ َٕ َؾَكا ُنو َُُِشٔ ٍَ أََِْت َؾإَٔذا اِي ا َؾَكا

َِّ يَ  ُ ٌَ ث ٔ َّی ُقت ٌَ َحً َّی َؾَكاَت ًَطُ َحً ِٔ َقِب ََ  ٍَ ٌُ قَٔتا ٔ ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َؾُیَكات َٔ  ٌْ ِِ َرُج ٔ ُد إَٔيِیض ََ َویََِخُ ٔ ٍُ َذي ٍِ َيُكو ِِ َیزَ

ٍُ اہللٔ ٍَ َرُسو ُٔ عُبَِیٔس اہللٔ َؾَكا ًَِحُة بِ َ َِ َوك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّی بَقَٔی َرُسو ٌَ َحً َّی اہللُ ُيِكَت   َػل

بَِت یَُسُظ  َّی ُضٔ ٍَ اِْلََحَس َعََشَ َحً ًَِحُة قَٔتا َ ٌَ ك ًَِحُة أََْا َؾَكاَت َ ٍَ ك ٔ َؾَكا ًَِكِوّ ٔ ِٔ ي ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َؾُكٔلَعِت َع

ِٔ اہللٔ َيَرؾَ  ًَِت بِٔش َِ َيِو ُق ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َحصِّ َؾَكا ََلئَٔهُة أََػابُٔعُط َؾَكا َُ ََ اِي َعِت

نٔیَن  َُُِشٔ َِّ َرزَّ اہللُ اِي ُ َٕ ث ُِٓورُو َّٓاُض َی  َواي

رمعف نب وساد، انب فبہ، ییحی نب اویب، امعرہ نب زعہی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ےہ ہک زغفہ ادح ےک دؿ سج فتق املسمونں وک تسکش وہیئگ افر فہ اھبگ ےئگ وت رضح

فآہل فملس اکی وکےن ںیم ےھت ابرہ ااصنری رضحات ںیم افر اؿ ںیم رضحت ہحلط نب دبعاہلل یھب ےھت رشمنیک ےن 

اؿ وک ریھگ ایل اس ایخؽ ےس ہک ہی ھچک یہ ولگ ںیہ )اؿ وک ہلمح رک ےک متخ رک ڈاول( رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

دھکی رک ااشرہ رفامای اب مہ ولوگں یک اجبن ےس وکؿ گنج رکے اگ؟ افر مہ وک وکؿ  فآہل فملس ےن اؿ یک اجبن

اچبےئ اگ؟ رضحت ہحلط ےن رعض ایک ںیم ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رفامای م اےنپ احؽ رپ روہ ینعی م رہھٹے روہ۔ اکی ااصنری صخش ےن رعض ایک ای روسؽ

ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت۔ رھپ وت فہ صخش گنج رکات راہ اہیں کت ہک فہ صخش  دیہ وہایگ رھپ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں یک اجبن داھکی افر رفامای وقؾ یک وکؿ صخش افحتظ رکے اگ ینعی اؿ یک 



 

 

؟ رضحت ہحلط ےن رعض ایک ہک ںیم ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اس رپ آپ یلص اجبن ےس اڑایئ رکے اگ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اینپ احؽ رپ روہ۔ اکی ااصنری صخش ےن اہک ںیم ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ں کت ہک فہ صخش  دیہ وہایگ رھپ ربارب فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ اس صخش ےن گنج یک اہی

ایس رطہقی ےس رفامےت رےہ افر اکی اکی ااصنری صخش اڑایئ رکےن ےک فاےطس  اتلک ایگ افر  دیہ وہات راہ اہیں کت 

ہک  طق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت ہحلط رہ ےئگ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وکؿ صخش اڑایئ رکے اگ؟ رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم۔ رھپ رضحت ہحلط ےن یھب ےن رفامای ہک اب 

اڑایئ یک ےلہپ ایگرہ ولوگں یک رطح۔ اہیں کت ہک اؿ ےک اہھت رپ اکی زربدتس زمخ اگل افر اؿ یک اایلگنں ٹک 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ںیئگ۔ اوہنں ےن اہک شح )ہی ہلمج درد افر فیلکت ےک فتق وبال اجات ےہ( رضحت روسؽ 

فملس ےن رفامای ارگ م مسب اہلل ےتہک )بج م وک زمخ اگل اھت( وت م وک رفےتش ااھٹےت افر م وک ولگ دےتھکی رےتہ۔ رھپ 

 دخافدن دقفس ےن رشمنیک اک رخ وم ڑ دای۔

 اہلل ریض اہلل ہنعرمعف نب وساد، انب فبہ، ییحی نب اویب، امعرہ نب زعہی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج یسک وک اس یک )اینپ( ولتار ٹلپ رک گل اجےئ افر فہ  دیہ وہ اجےئ؟

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  وہ اجےئ؟سج یسک وک اس یک )اینپ( ولتار ٹلپ رک گل اجےئ افر فہ  دیہ

     1062    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ سواز، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبسايرحُٔ و عبساہلل ابٓا نعب بٔ َايَ، حرضت  :  راوی

 سًُہ بٔ انوع رضی اہلل عٓہ

ُٔ َوصِٕب  ٍَ أََِْبأََْا ابِ ٕ َقا از ُٔ َسوَّ رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرنٔی َعِبُس  أَِخبََرَْا َع ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع َقا



 

 

ُّ َخِیبََر قَ  َٕ یَِو ا کَا َُّ ٍَ َي َٔ اِْلَِنَؤع َقا َة بِ َُ ًَ َّٕ َس َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ َٓا َنِعٔب بِ ٔٔ َوَعِبُس اہللٔ ابِ َُ ٌَ ايرَِّح أَخٔی قَٔتاَّّل  اَت

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ٍٔ اہللٔ َطٔسیّسا  ٍَ أَِػَحاُب َرُسو ًَُط َؾَكا ًَِیطٔ َسِیُؿُط َؾَكَت َِ َؾاِرَتسَّ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٍُ اہللٔ ٌَ َرُسو ُة َؾَكَؿ َُ ًَ ٍَ َس اَت بٔٔشََلحٔطٔ َقا ََ  ٌْ ََ َوَطهُّوا ؾٔیطٔ َرُج ٔ َِ فٔی َذي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّی اہللُ  َػل َػل

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللَُع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َيُط َرُسو ٔ ََ َؾأَذ ٔ ِٕ أَِرَتحٔزَ ب َ ُٕ لٔی أ ٍَ اہللٔ أََتأَِذ ًُِت َیا َرُسو ِٔ َخِیبََر َؾُك َٔ ًَِیطٔ َِ   َع

 ََ ًُِت َواہللٔ َيِوََّل اہللُ  ٍُ َؾُك ا َتُكو ََ  ِِ ًَ ِٓطُ اِع أب َرضَٔی اہللُ َع ُٔ اِيَدلَّ رُ بِ َُ ٍَ عُ َِ َؾَكا ًَّ َٓا َوََّل َوَس ا اصَِتَسیِ

ًَيِ  َّٓة َع ِٔ َسٔهي َِ َػَسِقَت َؾأَِْزَٔي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َٓا َؾَكا ِي ًَّ َٓا َوََّل َػ ِق ِت َتَؼسَّ َٓا َوثَبِّ

ِیُت َرَجزٔی ـَ ا َق َُّ ًَ َٓا َؾ ِي ًَ َٕ َقِس َبَػِوا َع ُنو َُُِشٔ َٓا َواِي ِٕ ََّلَقِي ٔ َّ إ ًَِیطٔ  اِْلَِقَسا َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َقا

ًُِت یَ  ُُطُ اہللُ َؾُك َِ َیرَِح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًُِت أَخٔی َقا ٍَ صََِذا ُق ِٔ َقا ََ  َِ ًَّ ٍَ اہللٔ َوَس ا َرُسو

 َٕ ًَِیطٔ َيُكويُو ََلَة َع َٕ ايؼَّ َّٕ َْاّسا َيَیَضابُو ٔ ًَِیطٔ  َواہللٔ إ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو اَت بٔٔشََلحٔطٔ َؾَكا ََ  ٌْ َرُج

ِٔ أَ  ثَىٔی َع ٔٔ اِْلَِنَؤع َؾَحسَّ َة بِ َُ ًَ ّٓا ئَش َِّ َسأَِيُت ابِ ُ ُٔ ٔطَضإب ث ٍَ ابِ َحاصّٔسا َقا َُ اَت َجاصّٔسا  ََ  َِ ًَّ بٔیطٔ َوَس

 ٔ ًُِت إ ٍَ حٔیَن ُق َُّط َقا ََ َغیَِر أَْ ٔ ٌَ َذي ِث ًَِیطٔ َٔ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًَِیطٔ َؾَكا ََلَة َع َٕ ايؼَّ َّٕ َْاّسا َيَیَضابُو

رََّتیِٔن َوأََطاَر بٔأُِػبَُعِیطٔ  ََ ًَطُ أَِجرُُظ  َحاصّٔسا َؾ َُ اَت َجاصّٔسا  ََ َِ َنَِذبُوا  ًَّ  َوَس

 نب امکل، رضحت ہملس نب اوکع ریض رمعف نب وساد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح ف دبعاہلل اانب ب ب

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ربیخ ںیم ریمے اھبیئ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رشکی رہ 

رک تہب گنج یک رھپ )اافتؼ ےس( اس یک ولتار ٹلپ رک اس ےک یہ گل یئگ رھپ فہ ایس ولتار ےس رم ایگ افر رضحات 

تہب ذترکہ رفامای افر اس یک فافت ےس قلعتم کش وہایگ اس ےیل ہک فہ رم ایگ اھت وخد اےنپ یہ  احصہب رکاؾ ےن اس اک

ایھتہر ےس۔ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ ربیخ ےس فاسپ وہےئ وت ںیم ےن رعض ایک 

ںیم ریز ڑپوھں )ہی املکت الہ رعب گنج  ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ارگ ااجزت اطع رفامںیئ وت

ےک فتق ڑپےتھ ںیہ اتہک وخب دؽ وھکؽ رک گنج یک اج ےکس( رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اس وک مکح رفامای افر رضحت رمعافرفؼ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اے اوکع! م وسچ ھجمس رک وگتفگ رکف۔ رضحت 

ا یک مسق ارگ انعتئ دخافدنی اشلم احؽ ہن وہیت وت مہ وک راہ دہاتی بیصن ہن وہیت افر ہن نیقی اوکع ےن رفامای ہک دخ

الےت مہ یسک ابت رپ افر ہن امنز ڑپےتھ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب دای ہک م چس  ہہ 



 

 

ؿ اطع رفام دے افر دنمش ےک اقمےلب ںیم رےہ وہ۔ رضحت اوکع ےن لقن ایک رھپ ای اہلل لج ف اشہن مہ وک اانیمط

امہرے اپؤں اقمئ رےھک )ینعی اثتب دقیم اطع رفام( افر رشمنیک دبؽ ےئگ رھپ رضحت ہملس نب اوکع رفامےن ےگل 

ہک سج فتق ںیم ریز لمکم رک اکچ وت اس فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سک ےن 

ینعی ذموکرہ ابالریز سک یک ااجید ےہ؟ وت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اس رطہقی ےس ایک؟ 

ر ض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخا یک مسق ولگ 
ی غ

 

ب
ریمے اھبیئ ےن اہلل رمح رفامےئ اس رپ رھپ ںیم 

یہ ایھتہر ےس لتق وہا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع  وخػ رکےت ےھت اس رپ امنز ڑپےنھ ےس افر ےتہک ےھت ہی آدیم اےنپ

فآہل فملس ےن رفامای فہ یعس ںیم لتق وہا ےہ افر درتقیقح فہ اجمدہ وہا۔ انب اہشب ےن اہک ہک ںیم ےن درایتف ایک ہک 

رضحت ہملس نب اوکع ےک اڑےک ےس اس ےن اےنپ فادل ےس ایس رطہقی ےس دحثی ایبؿ رفامیئ نکیل ہی ابت زایدہ 

فتق رضحت انب اوکع ےن اہک ہک ولگ ادنہشی رکےت ےھت اس یک امنز )انجزہ( ڑپےنھ ےس )ینعی اس یک  یہک ہک سج

امنز انجزہ ںیہن ڑپانھ اچےتہ ےھت افر ہی ھجمس رےہ ےھت ہک اس ےن وخدیشک یک یہ احالہکن فہ صخش  دیہ وہا اھت( اس 

ہک فہ ولگ وھجےٹ ںیہ افر فہ صخش وت اہجد یک ےک وجاب ںیم رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

وکشش ںیم لتق وہا ےہ افر فہ صخش اجمدہ وہا افر اس ےک دف ارج ںیہ ہی ہلمج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اویلگنں 

 ےس ااشرہ رک ےک رفامای۔

، رضحت ہملس نب رمعف نب وساد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح ف دبعاہلل اانب ب ب نب امکل :  رافی

 اوکع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم  دیہ وہےن یک انمت رکےن ےس قلعتم

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راہ ایہل ںیم  دیہ وہےن یک انمت رکےن ےس قلعتم

     1063    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس



 

 

عبیس اہلل بٔ سعیس، یحٌی يعىی ابٔ سعیس قلإ، یحٌی يعىی ابٔ سعیس اَّلنؼاری، ذنوإ  :  راوی

 ابوػايح، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َٔ َسعٔ  َٓا یَِحٌَی َيِعىٔی ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٔ َسٔعیٕس أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ یَِحٌَی َيِعىٔی ابِ َٕ َع ا یٕس اِيَكلَّ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ُٕ أَبُو َػائٕح َع ثَىٔی ذَِنَوا ٍَ َحسَّ ِٕ اِْلَِنَؼارٔیَّ َقا َ ٍَ َيِوََّل أ َِ َقا

یَّٕة َو  ِٔ رَسٔ ـِ َع ًَّ ِِ أََتَد ًٔی َي ََّ ُ ِِ أَُطلَّ َعلَی أ ٔ ًَِیض ًَِیطٔ َوَيُظلُّ َع ِِ َع ا أَِحًُُُٔض ََ ُُوَيّة َوََّل أَٔجُس  َٕ َح ِٔ ََّل َیحُٔسو َلٔه

 َِّ ُ َِّ أُِحئیُت ث ُ ًُِت ث ٔ َِّ ُقت ُ َِّ أُِحئیُت ث ُ ٌٔ اہللٔ ث ًُِت فٔی َسبٔی ٔ ِّی ُقت ًَُّؿوا َعىِّی َوَيَوزِٔزُت أَن ِٕ َیَتَد ًُِت ثَََلثّاأَ ٔ   ُقت

ییحی ینعی انب دیعس اطقؿ، ییحی ینعی انب دیعس االاصنری، ذوکاؿ اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض  دیبع اہلل نب دیعس،

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ ریمی اتم رپ رگاں ہن 

داری رسیم ںیہن افر ںیم فہ زیچ ںیہن اپات وہں سج رپ زگرات وت یسک ادٰین رکشل ےس یھب ےھچیپ ہن راتہ نکیل ولوگں وک ابر رب

اؿ بس وک وسار رکفں افر ولوگں رپ ہی ابت رگاں ےہ ہک ریما اؿ ےس اسھت وھچٹ اجےئ افر ںیم اس ابت یک 

تہب وخاشہ رکات وہں ہک ںیم راہ دخا ںیم  دیہ وہ اجؤں افر ںیم رھپ زدنہ ایک اجؤں رھپ زدنہ ایک اجؤں افر رھپ  دیہ 

 اجؤں۔ ہی ےلمج نیت رمہبت رفامےئ۔ایک 

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی ینعی انب دیعس اطقؿ، ییحی ینعی انب دیعس االاصنری، ذوکاؿ اوباصحل، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس ہقلعتم ااحدثی اہجد :   ابب

 راہ ایہل ںیم  دیہ وہےن یک انمت رکےن ےس قلعتم

     1064    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس، ابیہ، طعیب، زہری، سعیس بٔ ايُشیب، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

 ٔٔ َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ُٔ  أَِخبََرَْا َع ثَىٔی َسٔعیُس بِ ٍَ َحسَّ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ِٔ ُطَعِیٕب َع َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َسٔعیٕس َقا

ٍُ َوائَِّذی َنِؿٔسی َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا َُُشیَّٔب َع َّٕ  اِي بَٔیٔسظٔ َيِوََّل أَ

 ِٔ َٔ ًَِّؿُت عَ  رَٔجاَّّل  ا َتَد ََ ًَِیطٔ  ِِ َع ا أَِحًُُُٔض ََ ًَُّؿوا َعىِّی َوََّل أَٔجُس  ِٕ َیَتَد َ ِِ بٔأ َٔٓٔیَن ََّل َتٔلیُب أَِنُؿُشُض ُُِؤ ِٔ اِي

َِّ أُِحَیا ُ ٌٔ اہللٔ ث ٌُ فٔی َسبٔی ِّی أُِقَت ٌٔ اہللٔ َوائَِّذی َنِؿٔسی بَٔیٔسظٔ َيَوزِٔزُت أَن یَّٕة َتِػزُو فٔی َسبٔی َِّ أُِحَیا  رَسٔ ُ ٌُ ث َِّ أُِقَت ُ ث

 ٌُ َِّ أُِقَت ُ  ث

رمعف نب امثعؿ نب دیعس، اہیب، بیعش، زرہی، دیعس نب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ 

وگں وک ریما اسھت وھچ ڑےن ےس انوگاری ہن وہیت افر ہی دوشاری یھب ہن وہیت ہک ںیم فہ زیچ ںیہن اپات ارگ اامیدنار ول

وہں ہک سج رپ اؿ وک وسار رکفں وت ںیم یسک ومعمیل ےس ومعمیل رکشل اک اسھت ہن وھچ ڑات۔ بج فہ رکشل راہ دخا ںیم 

ےہ ہک ںیم راہ دخا ںیم  دیہ وہ اجؤں افر رھپ زدنہ اہجد رکے۔ ھجم وک اینپ اجؿ ےک امکل یک مسق ہک ریمی نیع انمت 

 ایک اجؤں افر رھپ  دیہ وہ اجؤں۔

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس، اہیب، بیعش، زرہی، دیعس نب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راہ ایہل ںیم  دیہ وہےن یک انمت رکےن ےس قلعتم

     1065    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ عثُإ، بكیہ، بحیر بٔ سعس، خايس بٔ َعسا، جبیر بٔ نؿیر، حرضت ابٔ عُیرہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

 ُِ ٕ أَِخبََرَْا َع ٔٔ نَُؿیِر ٔ بِ ِٔ ُجَبیِر َٕ َع ِعَسا ََ  ٔٔ ِٔ َخائسٔ بِ ٔٔ َسِعٕس َع ٔ بِ ِٔ بَحٔیر ُة َع َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث  رُو بِ



 

 

 ٔ ِشً َُ ِٔ َنِؿٕص  َٔ َّٓأض  ِٔ اي َٔ ا  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ أَبٔی َعُٔیَرَة أَ ِٔ ابِ ةٕ َع َضا  َُ ـُ ٔ َيِكب

ُٔ أَبٔی َعُٔیَرةَ  ٍَ ابِ ضٔیٔس َقا ا ؾٔیَضا غَیِرُ ايظَّ ََ َِْیا َو َّٕ َيَضا ايسُّ ِِ َوأَ ِٕ َترِٔجَع إَٔيِیهُ ٍُ اہللٔ  َربَُّضا تُٔحبُّ أَ ٍَ َرُسو َقا

ِٔ أَ  َٔ ٔلَیَّ  ٌٔ اہللٔ أََحبُّ إ ٌَ فٔی َسبٔی ِٕ أُِقَت َ َِ َوَْل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َسرٔ َػل َُ ٔ َواِي ٌُ اِيَوبَر َٕ لٔی أَصِ  ِٕ یَهُو

رمعف نب امثعؿ، ہیقب، ریحب نب دعس، اخدل نب دعما، ریبج نب ریفن، رضحت انب ریمعہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک یسک آدیم اک دؽ ہن اچےہ اگ ہک فہ رمےن ےک دعب رھپ فاسپ 

ےئ ارگہچ اس وک وپری داین دے دی اجےئ رگم  دیہ آدیم انمت رکے اگ ہک ںیم رھپ داین ںیم فاسپ اجؤں افر دفابرہ آ

راہ دخافدنی ںیم  دیہ وہ اجؤں۔ انب ایب ریمعہ ےن رفامای ریمے ےیل راہ دخا ںیم  دیہ وہان اس ےس زایدہ رتہب ےہ 

 ہک ھجم وک داین افر بس ھچک دے دای اجےئ۔

 ف نب امثعؿ، ہیقب، ریحب نب دعس، اخدل نب دعما، ریبج نب ریفن، رضحت انب ریمعہ ریض اہلل ہنعرمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ دخا فدنی ںیم  دیہ وہےن ےس قلعتم

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیم  دیہ وہےن ےس قلعتم راہ دخا فدنی

     1066    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍُ قَ  ٍَ َسُِٔعُت َجابّٔرا َيُكو رٕو َقا ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َّ أُحُسٕ أَِخبََرَْا  ٌْ یَِو ٍَ َرُج ا

 ٌَ َِّ َقاَت ُ ٔ ث َرإت فٔی یَسٔظ َُ َّٓٔة َؾأَِيَقی َت ٍَ فٔی اِيَح َٔ أََْا َقا ٌٔ اہللٔ َؾأَیِ ًُِت فٔی َسبٔی ٔ ِٕ ُقت ٔ ٌَ  أََرأَیَِت إ ٔ َّی ُقت  َحً

ؿ اہک ای دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن زغفہ ادح ےک د



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اراشد رفامںیئ ارگ ںیم  دیہ ایک اجؤں راہ ایہل ںیم وت ریما اکھٹہن سک ہگج وہاگ؟ آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تنج ںیم۔ رھپ اس صخش ےن اہھت ںیم یل وہیئ وجھکرںی )دفرسی رطػ( ڈاؽ دںی 

 تنج اح ل رکےن ےک وشؼ ںیم اس ےن وجھکرںی اکی رطػ ڈاؽ دںی )فہ صخش اس فتق وجھکر اھک راہ اھت نکیل

 افر آرخ اکر فہ صخش( گنج اڑا افر  دیہ وہایگ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ وج ہک راہ دخا ںیم اہجد رکے افر اس رپ رقض وہ اس صخش

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ہک راہ دخا ںیم اہجد رکے افر اس رپ رقض وہ

     1067    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 كبری، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ بظار، ابوعاػِ، َحُس بٔ عحَلٕ، سعیسَ :  راوی

ِٔ َسٔعیٕس ايِ  َٕ َع ُٔ َعِحََل ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِكبُرٔیِّ َع َُ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ٌْ إ ٍَ َجاَئ َرُج ًُِت أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٕ َقاَت ٔ ٍَ أََرأَیَِت إ ٔ َؾَكا ِٓبَر َِ َوصَُو َیِدُلُب َعلَی اِئُ ًَّ

 َِّ ُ ِِ ث ٍَ َنَع ُ اہللُ َعىِّی َسیَِّئاتٔی َقا ٕ أَیُهرَفِّ ِسبٔر َُ ِكبَّٔل غَیَِر  َُ ِحَتٔشّبا  َُ ٌٔ اہللٔ َػابّٔرا  ٍَ فٔی َسبٔی َسَهَت َساَعّة َقا

ٍَ ايرَّ  ٌُ آنّٔؿا َؾَكا ٔ ائ َٔ ايشَّ ٌٔ اہللٔ َػابّٔرا أَیِ ًُِت فٔی َسبٔی ٔ ِٕ ُقت ٔ ٍَ أََرأَیَِت إ ًَِت َقا ا ُق ََ  ٍَ ٌُ َصا أََْا ذَا َقا ُج

 ِ نٔی بٔطٔ ٔجب َٔ َسارَّ یِ ِِ إَّٔلَّ ايسَّ ٍَ َنَع ُ اہللُ َعىِّی َسیَِّئاتٔی َقا ٕ أَیَُهرفِّ ِسبٔر َُ ِكبَّٔل َغیَِر  َُ ِحَتٔشّبا  ٌُ آنّٔؿاَُ  رٔی

مص، دمحم نب الجعؿ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دمحم نب اشبر، اوباع

دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ہبطخ دے رےہ ےھت اس 

اسھت افر وثاب یک تین ےس اہجد  ےن رعض ایک ہک اراشد رفامںیئ ارگ ںیم راہ دخا ںیم اہجد رکفں اثتب دقیم ےک



 

 

رکفں افر اہجد ےس  ہن ہن ریھپفں وت ایک ریمے انگہ اعمػ وہ اجںیئ ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج 

اہں۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ اکی ڑھگی کت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ 

س صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض دختم وہں۔ آپ یلص اسلئ اہکں ےہ؟ ا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م ےن ایھب ایک اہک اھت؟ اس ےن رعض ایک ہک ارگ ںیم لتق ایک اجؤں راہ دخا ںیم اثتب 

 اقمہلب ےس وت ایک دخا اعتیل ریمی رفغمت دقؾ رہ رک ارج ف وثاب ےئلیک اہجد رکفں افر اس ےس ہن ٹہ اجؤں دنمش ےک

رفام دے اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں رگم رقمفض یک رفغمت ںیہن یک اجےئ یگ )ویکہکن رقض 

دنبہ اک قح ےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ایھب ایھب ھجم ےس 

رفامای ےہ )رضحت انب رجح ےن رفامای دفرسے ملظ یھب وج ہک ااسنؿ دفرسے دنبفں رپ رکات ےہ فہ اخومیش ےس 

 اعمػ ہن وہں ےگ ارگہچ  دیہ وہ سج فتق کت دنبہ ےس اعمػ ہن رکاےئ فہ وقحؼ اعمػ ہن وہں ےگ

 دمحم نب اشبر، اوباعمص، دمحم نب الجعؿ، دیعسربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ہک راہ دخا ںیم اہجد رکے افر اس رپ رقض وہ

     1068    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ًُہ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ سعیس، سعیس بٔ ابو سعیس، َحُس بٔ س :  راوی

 حرضت عبساہلل بٔ ابوقتازہ رضی اہلل عٓہ

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ

 ِٔ َْ َع ٔ اي ٍَ َجاَئ  ََ ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ أَبٔی َقَتاَزَة َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َسٔعیٕس َع ِٔ َسٔعیٔس بِ ٔٔ َسٔعیٕس َع َیِحٌَی بِ

ًُِت فٔی َسبٔی ٔ ِٕ ُقت ٔ ٍَ اہللٔ أََرأَیَِت إ ٍَ یَا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٌْ إ َػابّٔرا  ٌٔ اہللٔ َرُج

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ُ اہللُ َعىِّی َخَلاَیاَی َقا ٕ أَیَُهرفِّ ِسبٔر َُ ِكبَّٔل َغیَِر  َُ ِحَتٔشّبا  َّی َُ ا َول َُّ ًَ ِِ َؾ َِ َنَع ًَّ



 

 

َر بٔطٔ َؾُٓو ََ َِ أَِو أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌُ َْاَزاُظ َرُسو ًَِیطٔ ايرَُّج َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو زَٔی َيُط َؾَكا

ِِ إَّٔلَّ ا َِ َنَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًَِیطٔ َقِوَيطُ َؾَكا ًَِت َؾأََعاَز َع ـَ ُق َِ َنِی ًَّ ٍَ َوَس ََ َقا ٔ َٔ َنَِذي یِ يسَّ

ََلّ ًَِیطٔ ايشَّ ٌُ َع  لٔی ٔجبِرٔی

رث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوب دیعس، رضحت دبعاہلل نب اوباتقدہ دمحم نب ہملس، اح

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

اہلل ہیلع فملس! ارگ ںیم راہ ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

 دخا ںیم اہجد رکفں۔ آرخ کت یلہپ رفاتی لقن یک۔

دمحم نب ہملس، احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوب دیعس، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی

 اوباتقدہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ہک راہ دخا ںیم اہجد رکے افر اس رپ رقض وہ

     1069    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی اہلل عٓہقتيبہ، يیث، سعیس بٔ ابو سعیس، عبساہلل بٔ ابوقتازہ، حرضت ابوقتازہ رض :  راوی

ٔٔ أَبٔی َقَتاَزَة عَ  ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َسٔعیٕس َع ِٔ َسٔعیسٔ بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َّطُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِٔ أَبٔی َقَتاَزَة أَْ

 ٔ َّ ؾٔیض َُّط َقا َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ُث َع ٌٔ اہللٔ َسَُٔعُط یَُحسِّ َّٕ اِيحَٔضاَز فٔی َسبٔی ِِ أَ َ َيُض َْ ِِ َؾَِذ

 ٌٔ ًُِت فٔی َسبٔی ٔ ِٕ ُقت ٔ ٍَ اہللٔ أََرأَیَِت إ ٍَ یَا َرُسو ٌْ َؾَكا َّ َرُج ٍٔ َؾَكا ا َُ ٌُ اِْلَِع ـَ َٕ بٔاہللٔ أَِؾ ا َُ ُ اہللُ  َواِْلٔی اہللٔ أَیَُهرفِّ

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٌٔ اہللٔ َوأََِْت َػابْٔر َعىِّی َخَلایَاَی َؾَكا ًَِت فٔی َسبٔی ٔ ِٕ ُقت ٔ ِِ إ َِ َنَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع



 

 

 ََ ٔ ٍَ لٔی َذي ََلّ َقا ًَِیطٔ ايشَّ ٌَ َع َّٕ ٔجبِرٔی ٔ َٔ َؾإ یِ ٕ إَّٔلَّ ايسَّ ِسبٔر َُ ٌْ غَیِرُ  ٔ ِكب َُ ِحَتٔشْب  َُ 

دہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوب دیعس، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتق

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر اؿ ےک اسےنم اہجد اک ذترکہ وہا ہک اہجد رکان دخا ےک راہتس 

ںیم افر اامیؿ الان دخافدن دقفس رپ امتؾ اکومں ےس زایدہ ےہ اس دفراؿ اکی صخش ڑھکا وہا افر اس ےن اہک ہک 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ارگ ںیم اہجد رکفں راہ دخا ںیم وت ایک دخافدن دقفس ریمی ںایطلں اعمػ رفام رفامںیئ ای روس

دے اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ ارگ فہ اثتب دقؾ رےہ افر اس یک تین وثاب یک رےہ افر 

 ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ایس رطہقی ےس ایبؿ دنمش وک تشپ ہن د الھےئ نکیل رقض اعمػ ںیہن وہ  اتک ویکہکن

 رفامای۔

 ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوب دیعس، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ہک راہ دخا ںیم اہجد رکے افر اس رپ رقض وہ

     1070    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبس ايحبار بٔ عَلء، سؿیإ، عُرو، َحُس بٔ قیص، عبساہلل بٔ ابوقتازہ، حرضت ابوقتازہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٔٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اِيَحبَّارٔ بِ  ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٔ َقِیٕص َع َس بِ َُّ َح َُ رٕو َسَُٔع  ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا

ٔ ؾَ  ِٓبَر َِ َوصَُو َعلَی اِئُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ٌْ إ ٍَ َجاَئ َرُج ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ اہللٔ أَبٔی َقَتاَزَة َع ٍَ یَا َرُسو  َكا

 ُ ٌَ أَیَُهرفِّ َّی أُِقَت ٕ َحً ِسبٔر َُ ِكبَّٔل َغیَِر  َُ ِحَتٔشّبا  َُ ٌٔ اہللٔ َػابّٔرا  بُِت بَٔشِیفٔی فٔی َسبٔی ِٕ َضَ ٔ  اہللُ َعىِّی أََرأَیَِت إ

 ًَ َٕ َع ِٕ یَهُو ٍُ إَّٔلَّ أَ ٌُ َيُكو ٍَ َصَِذا ٔجبِرٔی ا أَِزبََر َزَعاُظ َؾَكا َُّ ًَ ِِ َؾ ٍَ َنَع ْٔ َخَلایَاَی َقا ََ َزیِ  ِی



 

 

دبع اابجلر نب العء، ایفسؿ، رمعف، دمحم نب سیق، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اکی صخش اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق 

ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک اراشد رفامںیئ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس!  ربنم رپ فیرفی رفام ےھت آپ یلص اہلل

ارگ ںیم ہی ولتار راہ دخا ںیم امرفں ارج ف وثاب ےئلیک افر اثتب دقؾ روہں افر رہچہ ہن ریھپفں دنمش ےک اقمہلب ےس وت 

 فملس ےن رفامای اہں! سپ سج فتق فہ ایک اہلل اعتیل ریمے انگہ وک ھجم ےس دفر رفام دںی ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رتصخ وہایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک آفاز دی افر رفامای ہی دھکی ول! ربجالیئ ہیلع االسلؾ رفامےت ںیہ 

 ہک ریتا رقہض اعمػ ںیہن وہاگ۔

 اتقدہ ریض اہلل ہنعدبع اابجلر نب العء، ایفسؿ، رمعف، دمحم نب سیق، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم اہجد رکےن فاال سک زیچ یک انمت رکے اگ؟

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راہ ایہل ںیم اہجد رکےن فاال سک زیچ یک انمت رکے اگ؟

     1071    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ َحُس بٔ بکار، َحُس بٔ عیسی، ابٔ قاسِ، زیس بٔ واقس، نثیر بٔ َرہ، حرضت  :  راوی

 عبازہ بٔ ػاَت رضی اہلل عٓہ

ُٔ عٔیَسی َوصَُو  ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّإر َقا ٔٔ بَک سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ ُٕ بِ ٍَ أَِخبََرَْا َصاُرو ِیٕع َقا َُ ٔٔ ُس ِٔ بِ ُٔ اِيَكأس ابِ

ٍَ اہللٔ َػ  َّٕ َرُسو ِِ أَ ثَُض َٔٔت َحسَّ ا َٔ ايؼَّ َّٕ عَُباَزَة بِ رََّة أَ َُ  ٔٔ ٔ بِ ِٔ َنثٔیر ُٔ َواقٕٔس َع َٓا َزیُِس بِ َ ث ًَِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ َع ل

َِٓس ا ٔ ُُوُت َوَيَضا ع ِٔ َنِؿٕص َت َٔ ا َعلَی اِْلَِرٔق  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ َِْیا إَّٔلَّ َوَس ِِ َوَيَضا ايسُّ ِٕ َترِٔجَع إَٔيِیهُ ہللٔ َخیِْر تُٔحبُّ أَ

ی رَّّة أرُِخَ ََ  ٌَ ِٕ یَرِٔجَع َؾُیِكَت َّطُ یُٔحبُّ أَ ٌُ َؾإْٔ  اِيَكتٔی



 

 

اہرفؿ نب دمحم نب اکبر، دمحم نب یسیع، انب اقمس، زدی نب فادق، ریثک نب رمہ، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع 

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وکیئ اجؿ لتق ںیہن وہیت سج ےک  ےس رفاتی

ےیل دخافدن دقفس ےک زندکی رتہبی وہ ہک اس وک ااھچ ولعمؾ وہ ہی ابت ہک فہ داین یک رطػ فاسپ آےئ ایسی احتل 

وت اس وک انمت ںیہن ہک فہ رھپ داین ںیم رپ ہک اس وک دایناح ل وہ اجےئ )رماد ہی ےہ ہک سج صخش یک ششخب وہیگ 

آےئ ارگہچ اس وک بس ھچک لم اجےئ( نکیل  دیہ اچاتہ افر انمت رکات ےہ ہک فہ رھپ داین ںیم فاسپ آاجےئ افر دفابرہ 

 راہ دخا ںیم لتق وہ اجےئ۔

دہ نب اصتم ریض اہرفؿ نب دمحم نب اکبر، دمحم نب یسیع، انب اقمس، زدی نب فادق، ریثک نب رمہ، رضحت ابع :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج ںیم سک زیچ یک انمت وہیگ؟

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 تنج ںیم سک زیچ یک انمت وہیگ؟

     1072    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبْک بٔ ْاؾع، بہز، حُاز، ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ٍَ َقا ِٔ إََْٔص َقا ِٔ ثَابٕٔت َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا بَِضزْ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َْاؾٕٔع َقا ٍُ اہللٔ أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ َرُسو

َِ یُِؤتَی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ـَ َوَجِسَت َػل َّ َنِی َٔ آَز ٌَّ یَا ابِ ٍُ اہللُ َعزَّ َوَج َّٓةٔ َؾَیُكو ٌٔ اِيَح ِٔ أَصِ َٔ  ٌٔ بٔايرَُّج

ِْیَ  ٔلَی ايسُّ نٔی إ ِٕ َترُزَّ ََ أَ ٍُ أَِسأَيُ َّٔ َؾَیُكو َُ ٌِ َوَت ٍُ َس ٍٕ َؾَیُكو ٔ ِٓز ََ ٍُ أَِی َربِّ َخیَِر  ََ َؾَیُكو ِٓزَٔي ٌَ فٔی ََ ا َؾأُِقَت

َٔ َعَِشَ  ٔ ٔ  َسبٔیً َضاَزة ٌٔ ايظَّ ـِ ِٔ َؾ َٔ ا یََری  َُ ٔ رَّإت ي ََ 

اوبرکب نب انعف، زہب، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی صخش تنج فاولں ںیم ےس شیپ ایک اجےئ اگ رھپ اس ےس دخافدن دقفس اراشد 

فالد آدؾ! ھجت وک سک مسق اک اکھٹہن الم وت فہ رعض رکے اگ ہک اے ریمے رپفرداگر! ھجم وک دمعہ ہگج رفامےئ اگ اے ا

بیصن وہیئ رھپ اس ےس دخافدن دقفس اراشد رفامےئ اگ ہک ھجت وک سک مسق اکاکھٹہن الم؟ فہ رعض رکے اگ ہک اے 

دن دقفس ہک امگن افر انمت رک یسک زیچ یک وت ریمے رپفرداگر! ھجم وک دمعہ ہگج بیصن وہیئ رھپ رفامےئ اگ اؿ ےس دخاف

فہ رعض رکے اگ ہک ںیم اماتگن وہں نکیل ھجم وک داین یک اجبن انجیھب ہک ںیم ریتے راہتس ںیم  دیہ وہاجؤں افر دس 

 رمہبت فہ اس انمت اک ااہظر رکے اگ۔

 اوبرکب نب انعف، زہب، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس ابت اک ایبؿ ہک  دیہ وک سک دقر فیلکت وہیت ےہ؟

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس ابت اک ایبؿ ہک  دیہ وک سک دقر فیلکت وہیت ےہ؟

     1073    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، حاتِ بٔ اسُعیٌ، َحُس بٔ عحَلٕ، قعكاع بٔ حهیِ، ابوػايح، حرضت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ اِيَكِعَكأع  َٕ َع ٔٔ َعِحََل ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٌَ َع ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُِ بِ ٔ َٓا َحات َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ أَِخبََرَْا ع ِٕ َع ٔٔ َحٔهی  بِ

صَّ  ََ ضٔیُس ََّل َیحُٔس  ٍَ ايظَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ا  أَبٔی َػائٕح َع َُ ٌٔ إَّٔلَّ َن اِيَكِت

ُػَضا َػَة ُيُِقَ ِِ اِيَُقِ  َیحُٔس أََحُسُن

وباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رمعاؿ نب سیدی، احم نب اامسلیع، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح، ا

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  دیہ وک ایس دقر فیلکت اہشدت ںیم 



 

 

وہیت ےہ ےسیج اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک یکٹچ ےنیل ںیم وہیت ےہ )ای ویچیٹن ای لمٹھک ےک اکےنٹ ںیم وہیت ےہ( رھپ 

 ؾ یہ آراؾ ےہ۔اس ےک دعب آرا

 رمعاؿ نب سیدی، احم نب الیعمس، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہشدت یک انمت رکان

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہشدت یک انمت رکان

     1074    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبساَّلعلی، ابٔ وہب، عبسايرحُٔ بٔ رشیح، حرضت سہٌ بٔ حٓیـ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ثَىٔ  ٍَ َحسَّ ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا َٔ أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ ٌَ بِ َّٕ َسِض یِٕح أَ ُٔ رُشَ ٔٔ بِ َُ ی َعِبُس ايرَِّح

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ أَ ظ ِٔ َجسِّ ِٔ أَبٔیطٔ َع ثَطُ َع ـٕ َحسَّ َِٓی ٔٔ حُ ٌٔ بِ ٔٔ َسِض َة بِ ََ ا ََ ُ ِٔ أَبٔی أ ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ َس

َػ  ًَّ َضاَزَة بٔٔؼِسٕم بَ ٌَّ ايظَّ َّ َوَج ٍَ اہلَل َعز
َ اَت َعلَی َٔفَأططٔ َسأ ََ  ِٕ ٔ َضَسأئ َوإ ٍَ ايظُّ َٓازٔ ََ  ُط اہللُ 

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، رضحت  لہ نب فینح ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن رکمی 

ےہ اہلل  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج آدیم ےچس دؽ ےک اسھت اہلل زعفلج ےس اہشدت یک انمت رکات

 زعفلج اس اقمؾ دہشا کت اچنہپ یہ داتی ےہ ارگہچ اس وک رتسب رپ یہ ومت آےئ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، رضحت  لہ نب فینح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 اہشدت یک انمت رکان

     1075    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبساَّلعلی، ابٔ وہب، عبسايرحُٔ بٔ رشیح، عبساہلل بٔ ثعًبہ حرضمی، ححیرہ، حرضت  :  راوی

 عكبہ بٔ عاَر رضی اہلل عٓہ

ُٔ َعبِ  ِٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ یِٕح َع ُٔ رُشَ ٔٔ بِ َُ ثَىٔی َعِبُس ايرَِّح ٍَ َحسَّ ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔس اِْلَِعلَی َقا

 َّ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٕ أَ َٔر ٔٔ َعا ِٔ عُِكَبَة بِ َٔ حَُحیَِرَة یُِدبٔرُ َع َّطُ َسَُٔع ابِ مٔیِّ أَْ َبَة اِيَحرِضَ ًَ ٔٔ َثِع ًَیِ بِ َِ ی اہللُ َع ًَّ طٔ َوَس

 ٌٔ ٌٔ اہللٔ َطضٔیْس َواِيَػرُٔم فٔی َسبٔی ٍُ فٔی َسبٔی ِكُتو َُ َّٔ َؾُضَو َطضٔیْس اِي ُِٓض َٔ ِٔ ُقبَٔف فٔی َطِیٕئ  ََ ُِْص  ٍَ َخ اہللٔ  َقا

َُّٓؿَشاُئ  ٌٔ اہللٔ َطضٔیْس َواي ُٕ فٔی َسبٔی ِلُعو َُ ٌٔ اہللٔ َطضٔیْس َواِي ُٕ فٔی َسبٔی ِبُلو َُ ٌٔ اہللٔ َطضٔیْس َطضٔیْس َواِي  فٔی َسبٔی

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، دبعاہلل نب ہبلعث رضحیم، ریجحہ، رضحت ہبقع نب اعرم ریض 

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش یک فافت اؿ اپچن 

( 5( راہ دخا ںیم اشلم وہ رک فہ لتق وہ اجےئ )4افدن دقفس ےک زندکی  دیہ ےہ )احوتلں ںیم وہ وت فہ صخش دخ

( ای اطوعؿ ےک رمض ںیم اس یک ومت فاعق وہ اجےئ 7( ای دتس ےک رمض ںیم فافت اپ اجےئ )6رغؼ وہ اجےئ )

 ( وکیئ اخوتؿ احتل افنس ںیم وفت وہ اجےئ اؿ بس اک درہج اہشدت ےہ۔8ای )

یلع، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، دبعاہلل نب ہبلعث رضحیم، ریجحہ، رضحت ہبقع نب ویسن نب دبعاال :  رافی

 اعرم ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اہشدت یک انمت رکان

     1076    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ، بكیہ، بحیر، خايس، ابٔ ابی بَلٍ، حرضت ْعباق بٔ ساریہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍٕ ٔٔ أَبٔی بََٔل ِٔ ابِ ِٔ َخائٕس َع َٓا بَٔحیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ ُة َقا َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ِٔ اِئعرِبَأق عَ أَِخبََرنٔی َع

َٕ َعلَی ِو َُُتَوؾَّ َضَساُئ َواِي ُِ ايظُّ ٍَ َیِدَتٔؼ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َسارَٔیَة أَ ٔلَی  بِ ِِ إ ٔ َُفُٔطض

َٓا ُقتًُٔو ُ َضَساُئ إِٔخَواْ ٍُ ايظُّ ٕٔ َؾَیُكو اعُو ِٔ ايلَّ َٔ  َٕ ِو َٔ یَُتَوؾَّ َٓا فٔی ائَِّذی َٕ َعلَی َربِّ ِو َُُتَوؾَّ ٍُ اِي َٓا َوَيُكو ًِ ٔ ا ُقت َُ ا َن

ِٕ أَِطَبطَ  ٔ ِِ َؾإ ٔ ٔلَی ٔجَراحٔض َٓا اُِْورُوا إ ٍُ َربُّ َٓا َؾَیُكو ِ ت َُ ا  َُ ِِ َن ٔ اتُوا َعلَی َُفُٔطض ََ َٓا  ُ ِِ إِٔخَواْ ٔ ِِ ٔجَراَح  َُفُٔطض ٔجَراحُُض

ِِ َؾإَٔذا ٔجرَ  َعُض ََ ِِ َو ُِٓض َٔ  ِِ َُّض ِكُتوئیَن َؾإْٔ َُ ِِ اِي ِِ َقِس أَِطَبَضِت ٔجَراَحُض  احُُض

رمعف نب امثعؿ، ہیقب، ریحب، اخدل، انب ایب البؽ، رضحت رعابض نب اسرہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای )ایقتم ےک دؿ( ڑگھجا )ینعی االتخػ( وہاگ دہشا افر اؿ 

ہک اےنپ رتسب رپ امہرے رپفرداگر ےک اسےنم اؿ آدویمں ےک فاےطس وج ہک فاب ےس رم ےئگ ںیہ  ولوگں ےک درنایؿ وج

وت دہشاء ںیہک ےگ ہک ہی امہرے اھبیئ ںیہ ویکہکن ہی ولگ اس رطہقی ےس لتق ےیک ےئگ ےھت افر رتسبفں رپ رمےن 

 رمے ںیہ اس رپ امہرے فاےل ہی ولگ امہرے اھبیئ ںیہ اس ےیل ہک ہی ولگ مہ ولوگں یک رطح ےس رتسبفں رپ

رپفرداگر یک اجبن ےس مکح وہاگ ہک اؿ ولوگں ےک زومخں وک دوھکی ارگ دہشا ےس الماقت رکےت ںیہ وت البہبش دہشا 

 ںیم ےس ںیہ افر سج فتق زومخں وک دںیھکی ےگ وت ہی زمخ اؿ ےک دہشا ےک امدنن وہں ےگ۔

 ، رضحت رعابض نب اسرہی ریض اہلل ہنعرمعف نب امثعؿ، ہیقب، ریحب، اخدل، انب ایب البؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  دیہ افر اس آدیم ےک قلعتم وج ہک اقلت اھت اؿ دفونں ےک قلعتم ااحدثی



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اھت اؿ دفونں ےک قلعتم ااحدثی  دیہ افر اس آدیم ےک قلعتم وج ہک اقلت

     1077    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابوزْاز، اْعد، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ٔ َع َاز ِٔ أَبٔی ايزِّْ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َّی أَِخبََرَْا  َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ٔد َع اِْلَِْعَ

 ٍَ ا َػاحَٔبطُ َوَقا َُ ٌُ أََحُسصُ ًَیِٔن َيِكُت ِٔ َرُج َٔ ٌَّ َيِعَحُب  َّ َوَج َّٕ اہلَل َعز ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع رَّّة أرُِخَ ََ

ا َػاحَٔبطُ  َُ ٌُ أََحُسصُ ًَیِٔن َيِكُت ِٔ َرُج َٔ  َُ َح ـِ َّٓةَ َيَی ٕٔ اِيَح َِّ یَِسُخََل ُ  ث

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای دخافدن دقفس زبریگ افر تمظع فاال اس ابت ےس ریحت افر بجعت رکات ےہ اؿ دف وصخشں ےس فہ 

ے وک لتق رکدے افر دفرسی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی دفونں اڑایئ رکںی افر اکی دفرس

ےس رفامای دخافدن دقفس اتسنہ ےہ اؿ دف آدویمں ےک اعمہلم یک اجبن ہک اکی ےن دفرسے وک لتق رک ڈاال افر دفونں 

 تنج ںیم دالخ وہےئگ۔

 اہلل ہنعدمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذموک رہ ابال دحثی یک ریسفت

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ذموک رہ ابال دحثی یک ریسفت

     1078    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

س بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابوزْاز، اْعد، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل َحُ :  راوی

 عٓہ

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ

َازٔ عَ  ِٔ أَبٔی ايزِّْ َْ َع ٔ اي ٔلَی ََ َُ اہللُ إ َح ـِ ٍَ َي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ

 َِّ ُ ٌُ ث ٌٔ اہللٔ َؾُیِكَت ٌُ صََِذا فٔی َسبٔی ٔ ََّٓة ُيَكات ٌُ اِيَح ا یَِسُخ َُ صُ ا اِْلرَخَ لِٔکَ َُ ٌُ أََحُسصُ ًَیِٔن َيِكُت ہللُ َعلَی یَُتوُب اَرُج

ٌُ َؾُیِشَتِظَضُس  ٔ ٌٔ َؾُیَكات ٔ  اِيَكات

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک دخافدن دقفس اؿ دف آدویمں وک دھکی رک اتسنہ ےہ

ہک وج آسپ ںیم اکی دفرسے ےس اڑایئ رکںی افر اکی ےن دفرسے وک لتق رک دای افر دفونں تنج ںیم دالخ وہ 

ےئگ افر اس اک ایبؿ اس رطہقی ےس ےہ ہک اؿ ںیم ےس اکی آدیم راہ دخا ںیم اڑایئ رکات اھت افر فہ صخش راہ دخا ںیم 

 دقفس ےن اس وک االسؾ یک دفتل ےس ونازا اس ےک  دیہ وہایگ افر لتق رکےن فاےل صخش ےن وتہب یک ینعی دخافدن

 دعب فہ صخش یھب راہ دخا ںیم  دیہ وہایگ افر اہشدت اک درہج اح ل رک ایگ۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہپا دےنی یک تلیضف

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہپا دےنی یک تلیضف

     1079    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عكبہ، حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، عبسايرحُٔ بٔ رشیح، عبسالْکیِ بٔ حارث، ابوعبیسہ بٔ  :  راوی



 

 

 رشجیٌ بٔ سُم، حرضت سًُإ خیر رضی اہلل عٓہ

ُٔ رُشَ  ٔٔ بِ َُ ٔٔ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َعِبُس ايرَِّح ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٍَ اِيَحارُٔث بِ ِٔ َقا یِٕح َع

ٔٔ عُِكَبَة عَ  ِٔ أَبٔی عُبَِیَسَة بِ ٔٔ اِيَحارٔٔث َع ِٔ بِ ی ِٔ َعِبٔس اِلَْکٔ ٔ َع َٕ اِيَدیِر ا َُ ًِ ِٔ َس ٔم َع ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ ِحبٔی ِٔ رُشَ

َٕ َيُط َنأَجِ  ٌٔ اہللٔ کَا ّة فٔی َسبٔی ًَ ا َوَيِی َّ ِٔ َرابََم یَِو ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٕ َرُسو ٔ َطِضر ٔ ٔػَیاّ ر

َٔثِ  َرابّٔلا أُِجرَٔی َيطُ  َُ اَت  ََ  ِٔ ََ َٔطٔ َو ٕٔ َوقَٔیا ا ِٔ اِيَؿتَّ َٔ  َٔ َٔ ًَِیطٔ ايرِِّزُم َوأَ ٔ َوأُِجرَٔی َع ِٔ اِْلَِجر َٔ  ََ ٔ  ٌُ َذي

احرث نب نیکسم، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، دبعارکلمی نب احرث، اوبدیبعہ نب ہبقع، رشلیج نب طمس، 

 ےن اراشد رفامای ہک رضحت  نامؿ ریخ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

سج صخش ےن راہ دخا ںیم اکی دؿ افر اکی رات رہپا دای وت اس صخش وک اکی ہنیہم رفزہ اک وثاب الم افر وج صخش 

رہپا دےنی یک احتل ںیم رم ایگ وت اس ےک فاےطس اجری رےہ اگ اس دقر ارج ف وثاب افر اس اک رزؼ اجری رےہ اگ افر 

 ےس چب ایگ۔ فہ صخش ہنتف ڈاےنل فاےل ےک اسفد

احرث نب نیکسم، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، دبعارکلمی نب احرث، اوبدیبعہ نب ہبقع، رشلیج  :  رافی

 نب طمس، رضحت  نامؿ ریخ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دثیاہجد ےس ہقلعتم ااح :   ابب

 رہپا دےنی یک تلیضف

     1080    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، عبساہلل بٔ یوسـ، يیث، ایوب بٔ َوسی، َهحوٍ، رشجیٌ بٔ سُم، حرضت  :  راوی

 سًُإ رضی اہلل عٓہ

َٓا َعِبُس اہللٔ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ُٔ  أَِخبََرَْا َع ثَىٔی أَیُّوُب بِ ٍَ َحسَّ ًَِّیُث َقا َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ـَ َقا ُٔ یُوُس بِ



 

 

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َٕ َقا ا َُ ًِ ِٔ َس ٔم َع ُِ ٔٔ ايشِّ ٌَ بِ ِحبٔی ِٔ رُشَ ٍٕ َع هُِحو ََ  ِٔ وَسی َع َُ َِ ًَّ َس

ا  َّ ٌٔ اہللٔ َیِو ِٔ َرابََم فٔی َسبٔی ََ  ٍُ ًُطُ َيُكو َُ ًَِیطٔ َع اَت َجَری َع ََ  ِٕ ٔ َٔطٔ َؾإ ٕ َوقَٔیا ٔ َطِضر ّة کَاَِْت َيُط َنٔؼَیاّ ًَ َوَيِی

ًَِیطٔ رِٔزُقطُ  َٕ َوأُِجرَٔی َع ا َٔ اِيَؿتَّ َٔ ٌُ َوأَ َُ َٕ َيِع  ائَِّذی کَا

 رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، اویب نب ومیس، وحکمؽ، رشلیج نب طمس، رضحت  نامؿ ریض اہلل ہنع

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک سج صخش ےن راہ دخا ںیم اکی 

دؿ افر اکی رات رہپا دای وت اس وک اکی ہنیہم ےک رفزے امنز اک وثاب ےلم اگ افر اس اک اکؾ اجری رےہ اگ وج فہ ااجنؾ 

 وفحمظ راہ افر اس اک رزؼ وموقػ ہن وہاگ ۔ دے راہ اھت افر فہ صخش ربق افر رشح ےک ونتفں ےس

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، اویب نب ومیس، وحکمؽ، رشلیج نب طمس، رضحت  نامؿ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثی اہجد ےس ہقلعتم :   ابب

 رہپا دےنی یک تلیضف

     1081    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، عبساہلل بٔ یوسـ، يیث، زہرہ، َعبس، ابوػايح، حرضت عثُإ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ یُوُس  َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع ِعَبٕس َقا ََ  ٔٔ ِٔ ُزصَِرَة بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ـَ َقا

ٍُ َسُِٔعُت َرُس  ُِٓط َيُكو َٕ َرضَٔی اہللُ َع ا َٔ َعؿَّ َٕ بِ ا َُ ٍَ َسُِٔعُت عُِث َٕ َقا ا َُ ِولَی عُِث ََ ثَىٔی أَبُو َػائٕح  ٍَ اہللٔ َحسَّ و

ٍُ رٔبَاُن یَوِ  َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ َػل َٓازٔ َُ ِٔ اِي َٔ ـٔ یَِوّٕ ؾامَٔی ٔسَواُظ  ِٔ أَِي َٔ ٌٔ اہللٔ َخیِْر   ّٕ فٔی َسبٔی

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، زرہہ، دبعم، اوباصحل، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رہپا دانی ازار دونں ےس رتہب ےہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی دؿ اک راہ دخا ںیم 



 

 

 افر ازار دراجت ےس الضف ےہ۔

 رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، زرہہ، دبعم، اوباصحل، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدثیاہجد ےس ہقلعتم :   ابب

 رہپا دےنی یک تلیضف

     1082    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، ابٔ َبارک، ابوَعٔ، زہرہ بٔ َعبس، ابوػايح، حرضت  :  راوی

 عثُإ رضی اہلل عٓہ

َٓا َعِبُس  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َٓا أَبُو أَِخبََرَْا َع َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ُٔ اِي َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِضٔسٓیٕ َقا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ايرَِّح

َٕ َرضٔیَ  ا ُٔ َعؿَّ ُٕ بِ ا َُ ٍَ عُِث ٍَ َقا َٕ َقا ا َُ ِولَی عُِث ََ ِٔ أَبٔی َػائٕح  ِعَبٕس َع ََ  ُٔ َٓا ُزصَِرةُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕٔ َقا ِع ِٓطُ ََ  اہللُ َع

 َّ ٍَ اہللٔ َػل ـٔ یَِوّٕ ؾامَٔی ٔسَواظُ َسُِٔعُت َرُسو ِٔ أَِي َٔ ٌٔ اہللٔ َخیِْر  ّْ فٔی َسبٔی ٍُ َیِو َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس  ی اہللُ َع

رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، انب ابمرک، اوبنعم، زرہہ نب دبعم، اوباصحل، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع 

 ےن رفامای راہ دخا ںیم اکی دؿ ازار دونں ےس رتہب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےہ۔

رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، انب ابمرک، اوبنعم، زرہہ نب دبعم، اوباصحل، رضحت امثعؿ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  اہجد یک تلیضفدنمسر ںیم

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دنمسر ںیم اہجد یک تلیضف

     1083    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، اسحام بٔ عبساہلل، قاسِ، َايَ،  :  راوی

 ٔ َايَ رضی اہلل عٓہاسحام بٔ عبساہلل بٔ ابوكًحہ، حرضت اْص ب

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ

 َٕ ٍَ کَا َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ًَِحَة َع َ ٔٔ أَبٔی ك ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ِٔ إِٔسَحَل بِ َْ َع ٔ اي ًَِیطٔ  ََ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُسو

ُِٓت  ٔ ٕ ب اّ ُّّ َُحَ
ُ ُُُط َوکَاَِْت أ َٕ َؾُتِلٔع ًَِحا َٔ ِٓٔت  ٔ ٕ ب اّ ِّّ َُحَ ُ ٌُ َعلَی أ ٔلَی ُقَباَئ یَِسُخ َِ إَٔذا َذَصَب إ ًَّ َٕ َوَس ًَِحا َٔ  

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ًَِیَضا َرُسو ٌَ َع َٔٔت َؾَسَخ ا ٔٔ ايؼَّ ًََشِت َتِحَت عَُباَزَة بِ ِتُط َوَج َُ ا َؾأَكَِع َّ َِ َیِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ًُِت  َُ َقاَيِت َؾُك َح ـِ َِّ اِستَِیَكَى َوصَُو َي ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو َٓا ََ  َتِؿلٔی َرأَِسطُ َؾ ٔحهُ ـِ ا ُي ََ

ُؿوا عَ  ًٔی ُْعٔ ََّ ُ ِٔ أ َٔ ٍَ َْاْض  ٍَ اہللٔ َقا ًُوْک َعلَی َیا َرُسو َُ َٕ ثََبَخ َصَِذا اِيَبَِّحٔ  ٌٔ اہللٔ َیرَِنبُو لَیَّ غُزَاّة فٔی َسبٔی

 ًَ ِٕ َیِحَع َ ٍَ اہللٔ اِزُع اہللَ أ ًُِت یَا َرُسو ََّ إِٔسَحُل َؾُك ةٔ َط ًُُُؤک َعلَی اِْلرَٔسَّ ٌُ اِي ِث َٔ ةٔ أَِو  ِِ َؾَسَعا اِْلرَٔسَّ ُِٓض َٔ ىٔی 

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ا َيَضا َرُسو ََ ًُِت َيطُ  ََ َؾُك ٔح ـَ َِّ اِستَِیَكَى َؾ ُ َّ ث َٓا ٍَ اِيَحارُٔث َؾ َّ َوَقا َِّ َْا ُ َِ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

ًُوْک َعلَی اِْلرَٔسَّ  َُ ٌٔ اہللٔ  ُؿوا َعلَیَّ غُزَاّة فٔی َسبٔی ًٔی ُْعٔ ََّ ُ ِٔ أ َٔ ٍَ َْاْض  ٍَ اہللٔ َقا ََ یَا َرُسو ٔحهُ ـِ ٌُ ُي ِث َٔ ةٔ أَِو 

 ِِ ُِٓض َٔ ًَىٔی  ِٕ یَِحَع ٍَ اہللٔ اِزُع اہلَل أَ ًُِت یَا َرُسو ٍٔ َؾُك ٍَ فٔی اِْلَوَّ ا َقا َُ ٔ َن ة ًُُُؤک َعلَی اِْلرَٔسَّ ِٔ  اِي َٔ ٍَ أَِْٔت  َقا

ِٔ اِيبَ  َٔ َجِت  ِٔ َزابَّتَٔضا حٔیَن رَخَ َعِت َع َعاؤَیَة َؾُِصٔ َُ  ٕٔ ا ََ نَٔبِت اِيَبَِّحَ فٔی َز ئیَن ََفَ ًََهِت اِْلَوَّ  َِّحٔ َؾَض

دمحم نب ہملس، احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ااحسؼ نب دبع اہلل، اقمس، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، 

رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؾ رحاؾ ےک اہیں فیرفی الےئ  )اقمؾ( ابقء یک اجبن فیرفی ےل اجےت وت اکی رفز

فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکان  الھ ریہ یھت افر اؾ رحاؾ احلمؿ یک اڑیک یھت وج ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع 

وت  یک ویبی ںیھت۔ اافتؼ ےس اکی دؿ اؿ ےک رھگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ

رضحت اؾ رحاؾ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکان  الھای افر فہ ھٹیب رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس 

ابمرک ےس وجںیئ التش رکےن گل ںیئگ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل 

امیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس ےتسنہ وہےئ اےھٹ۔ فہ اخوتؿ ہی رف

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک زیچ دھکی رک سنہ رےہ ےھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک دخافدن 

 ںیہ ای آپ دقفس ےن ریمی اتم ےک ولگ اہجد رکےت وہےئ د الھےئ افر فہ ولگ اس درای یک دنلبی رپ ڑچےتھ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اراشد رفامای ہک فہ ولگ ابداشوہں یک رطح ےس وتختں رپ ےھٹیب وہےئ 

ںیہ۔ رافی وک اس ںیم کش وہایگ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اافلظ لثم رفامای اھت۔ ای اس ےک ریغب رفامای اھت۔ 

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احلمؿ یک اڑیک لقن رکیت ںیہ ہک 

دخافدن دقفس ےس داع امںیگن ہک دخافدن دقفس ھجم وک یھب اؿ ںیم ےس انب دے )ینعی اؿ وخش بیصن ولوگں ںیم 

احرث یک رفاتی ںیم ےہ اشلم رک دے( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک فاےطس داع رفامیئ رھپ وس ےئگ افر 

ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس دیبار وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس سنہ ڑپے ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ریض اہلل ہنع! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک ابت رپ سنہ 

فآہل فملس ےن رھپ فیہ وجاب اراشد رفامای ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ریمے ےیل داع رفامںیئ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م ےلہپ ولوگں ںیم ےس وہ 

ک ف

 

کلی

 

ث
تق وساری ےس رگ رک فافت اپ ہچنیم  رضحت اعمفہی ےک زامہن ںیم دنمسر ںیم وسار وہںیئ افر دنمسر ےس 

 ںیئگ۔

دمحم نب ہملس، احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل، اقمس، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب  :  رافی

 اوبہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دنمسر ںیم اہجد یک تلیضف

     1084    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، یحٌی بٔ سعیس، َحُس بٔ یحٌی بٔ حبإ، اْص بٔ َايَ،  :  راوی

 حرضت اّ ُحاّ بٓت ًَحإ رضی اہلل عٓہا

 َ ٔٔ حَ أَِخبََرْ ٔٔ َیِحٌَی بِ سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ بٓٔیٕ َقا ٔٔ َْعَ ُٔ َحبٔیٔب بِ َٕ ا َیِحٌَی بِ بَّا

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َقاَيِت أََتاَْا َرُسو ًَِحا َٔ ِٓٔت  ٔ ٕ ب اّ ِّّ َُحَ ُ ِٔ أ َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ٍَ َع َِ َوَقا

 َٔ ا  َّ ٍَ َرأَیُِت َقِو ََ َقا ا أَِؿَحَه ََ ِّی  َبٔی َوأُم ٍَ اہللٔ بٔأ ًُِت یَا َرُسو َُ َؾُك َح ـِ َِٓسَْا َؾاِستَِیَكَى َوصَُو َي ٔ ًٔی ع ََّ ُ ِٔ أ

 ِِ ُض ِٓ َٔ ًَىٔی  ِٕ َیِحَع ًُِت اِزُع اہلَل أَ ٔ ُق ة ًُُُؤک َعلَی اِْلرَٔسَّ َٕ َصَِذا اِيَبَِّحَ کَاِي َِّ  َیرَِنبُو ُ َّ ث َِّ َْا ُ ِِ ث ُِٓض َٔ  َٔ َّ ٍَ َؾإْٔ َقا

ِِ قَ  ُِٓض َٔ ًَىٔی  ِٕ یَِحَع ًُِت اِزُع اہلَل أَ َكاَيتٔطٔ ُق ََ  ٌَ ِث َٔ ٍَ َيِعىٔی  َُ َؾَشأَِيُتُط َؾَكا َح ـِ ِٔ اِستَِیَكَى َوصَُو َي َٔ ٍَ أَِْٔت  ا

نَٔب اِيَبَِّحَ  َٔٔت ََفَ ا ُٔ ايؼَّ َجَضا عَُباَزةُ بِ ئیَن َؾَتزَوَّ ًَْة اِْلَوَّ ِت َيَضا َبِػ ََ َجِت ُقسِّ ا رَخَ َُّ ًَ َعُط َؾ ََ  َوَرنَٔبِت 

ِت عُُُٓكَضا َعِتَضا َؾاَِْسقَّ نٔبَِتَضا َؾَِصَ  ََفَ

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، اسن نب امکل، رضحت اؾ رحاؾ تنب احلمؿ ریض 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اکمؿ رپ فیرفی الےئ افر آپ اہلل اہنع رفامیت ںیہ اکی رمہبت رضحت ر

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولیقہل رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتسنہ وہےئ اےھٹ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

فملس ریمے فادلنی آپ یلص  فآہل فملس ےس اس یک فہج درایتف یک افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک فہج ےس سنہ رےہ ںیہ؟ رفامای ریمی اتم ےک 

دنچ ولگ اس دنمسر ںیم اس رطح وسار وہےئ سج رطہقی ےس ہک ابداشہ تخت رپ۔ ںیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل 

رفامںیئ ہک فہ ھجم وک یھب اؿ ںیم ےس رک دے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس ےس داع 

ےن رفامای م اؿ یہ ںیم ےس وہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرسی رمہبت وس ےئگ افر اس رطہقی ےس ےتسنہ 

دای وج ہک ےلہپ وہےئ دیبار وہےئ ںیم ےن اس رمہبت درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فیہ وجاب 



 

 

وجاب دای اھت۔ ہچنیم  ںیم ےن رعض ایک داع رفامںیئ ہک دخافدن دقفس ھجم وک یھب اؿ ولوگں ںیم ےس رک دے۔ آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اؿ ںیم ےس افنیل ںیم ےس وہ۔ رافی لقن رفامےت ںیہ ہک رھپ رضحت 

فہ دنمسر ںیم وسار وہ ںیئگ سج فتق دنمسر ےس ںیلکن وت اکی رچخ الای ابعدہ نب اصتم ےن اؿ ےس اکنح رفامای افر 

 ایگ فہ اس رپ وسار وہ ںیئگ افر رگ ںیئگ سج ےس اؿ یک رگدؿ وٹٹ یئگ۔

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، اسن نب امکل، رضحت اؾ رحاؾ تنب  :  رافی

 احلمؿ ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنہ ںیم اہجد رکان

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دنہ ںیم اہجد رکان

     1085    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ عُرو، زیس بٔ ابو اْیشہ، سیار، ہظیِ،  احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ، زْیا بٔ عسی، :  راوی

 سیار، جبر بٔ عبیسہ، عبیساہلل، جبیر، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َٓا عُبَِیُس اہللٔ بِ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعٔسٓیٕ َقا یَّا بِ ٔ َْ َٓا َز َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔٔ َحٔهی َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث ُس بِ َُ ِٔ َز أَِخبََرَْا أَِح رٕو َع ُِ یِٔس ُٔ َع

ٍَ عُبَِیُس  ٔٔ َعبٔیَسَة َوَقا ٔ بِ ِٔ َجبِر ِٔ َسیَّإر َع ِْ َع ٍَ َوأََِْبأََْا صَُظِی ِٔ َسیَّإر ح َقا ٔٔ أَبٔی أَُِْیَشَة َع ٕ بِ ِٔ ُجَبیِر اہللٔ َع

 ِٓ ٔ َِ َغزَِوَة اِيض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َوَعَسَْا َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٕ أَِزَرِنُتَضا أُِنٔؿِل ؾٔیَضا َنِؿٔسی َع ٔ سٔ َؾإ

ُر  ََُُّحَّ ِٕ أَِرٔجِع َؾأََْا أَبُو صَُریَِرَة اِي ٔ َضَسأئ َوإ ٌٔ ايظُّ ـَ ِٔ أَِؾ َٔ ُِٓت  ٌِ ُن ِٕ أُِقَت ٔ الٔی َؾإ ََ  َو

نب دیبعہ، دیبع اہلل،  ادمح نب امثعؿ نب میکح، زرکای نب دعی، دیبع اہلل نب رمعف، زدی نب اوب اہسین، ایسر، میشہ، ایسر، ربج

ریبج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس 



 

 

فدعہ رفامای اھت ہک دنہ ںیم املسمؿ اہجد رکںی ےگ ارگ فہ ریمی تایت ںیم وہا وت ںیم اس ےک فاےطس اانپ اجؿ ف امؽ 

 رکدای ایگ وت ںیم بس ےس زایدہ الضف دہشاء ںیم ےس وہں اگ افر ارگ ںیم زدنہ رصػ رک دفں اگ۔ ہچنیم  ارگ ںیم لتق

 چب ایگ وت ںیم اوبرہریہ )اسیج( وہں اگ وج ہک ذعاب دفزخ ےس آزاد افر ربی رک دای ایگ ےہ۔

ربج نب دیبعہ، ادمح نب امثعؿ نب میکح، زرکای نب دعی، دیبعاہلل نب رمعف، زدی نب اوب اہسین، ایسر، میشہ، ایسر،  :  رافی

 دیبعاہلل، ریبج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دنہ ںیم اہجد رکان

     1086    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، ہظیِ، سیار ابوحهِ، جبر بٔ عبیسہ، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِْ ٍَ أََِْبأََْا صَُظِی َٓا یَزٔیُس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  اْر أَبُو  َحسَّ َٓا َسیَّ َ ث ٍَ َحسَّ َقا

 ِ ِٔ َجب ِٔ َع ِٓٔس اِيَحَه ٔ َِ َغزَِوَة اِيض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َوَعَسَْا َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٔٔ َعبٔیَسَة َع ٔ بِ ِٕ ر ٔ َؾإ

ِٕ َرَجِعُت َؾأََْا أَبُو صُ  ٔ َضَسأئ َوإ ٌَ ايظُّ ـَ ُِٓت أَِؾ ًُِت ُن ٔ ِٕ ُقت ٔ الٔی َوإ ََ َریِرََة أَِزَرِنُتَضا أُِنٔؿِل ؾٔیَضا َنِؿٔسی َو

ُر  ََُُّحَّ  اِي

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، میشہ، ایسر اوبمکح، ربج نب دیبعہ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک 

 ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، سیدی، میشہ، ایسر اوبمکح، ربج نب دیبعہ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دنہ ںیم اہجد رکان

     1087    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

وبْکزبیسی، اخیہ َحُس بٔ ويیس، َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايرحیِ، اسس بٔ َوسی، بكیہ، اب :  راوی

 يكُإ بٔ عاَر، عبساَّلعلی بٔ عسی، بہرانی ثوبإ َولی رسوٍ اہلل ػلی اہلل عًیہ وسًِ

َٓا َبكٔیَّ  َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ َٓا أََسُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ َعِبٔس ايرَّحٔی ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرنٔی  ٍَ َحسَّ ُة َقا

ٔٔ َعسٔ أَ  ِٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی بِ ٕ َع َٔر ٔٔ َعا َٕ بِ ا َُ ِٔ يُِك ٔٔ اِيَوئیٔس َع ٔس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَخٔیطٔ  ٓیٕ اِيَبِضَرانٔیِّ بُو بَِْکٕ ايزُّبَِیٔسیُّ َع

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِولَی َرُسو ََ  َٕ ِٔ ثَِوبَا ٕٔ َع َِ عَٔؼابََتا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 َِ رَِی ََ  ٔٔ َع عٔیَسی ابِ ََ  ُٕ َِٓس َوعَٔؼابَْة َتهُو ٔ َّٓارٔ عَٔؼابَْة َتِػزُو اِيض ِٔ اي َٔ ا اہللُ  َُ َزصُ ًٔی أَُِحَ ََّ ُ ِٔ أ ا َٔ َُ ٔ ًَِیض َع

ََلّ  ايشَّ

نب فدیل، امقلؿ نب اعرم، دبعاالیلع نب  دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح، ادس نب ومیس، ہیقب، اوبرکبزدیبی، اہیخ دمحم

دعی، رہباین وثابؿ ومیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس، رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الغؾ 

رضحت وثابؿ رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمی اتم ںیم ےس دف 

دخافدن دقفس دفزخ ےس آزاد رفام دںی ےگ اؿ ںیم ےس اکی ہقبط وت فہ ےہ وج ہک دنہ ےس اہجد  ےقبط اےسی ںیہ نج وک

 رکے اگ بج ہک دفرسا ہقبط فہ ےہ وج ہک رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ ےک اسھت وہاگ۔

ؿ نب اعرم، دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح، ادس نب ومیس، ہیقب، اوبرکبزدیبی، اہیخ دمحم نب فدیل، امقل :  رافی

 دبعاالیلع نب دعی، رہباین وثابؿ ومیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتیک افر یشبح ولوگں ےک اسھت اہجد ےس قلعتم



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ں ےک اسھت اہجد ےس قلعتمرتیک افر یشبح ولوگ

     1088    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ  :  راوی  عیسی بٔ یوْص، ؿُرہ، ابوزرعہ، ابوسهيٓہ، رجٌ َٔ ايَُّحری

ِٔ أَبٔی  ِيَبانٔیِّ َع ِٔ أَبٔی ُزِرَعَة ايشَّ َرةُ َع ُِ َٓا َؿ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ یُوَُْص َقا َٔ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ رٔی ََُُّحَّ ِٔ اِي َٔ  ٌٕ ََٓة َرُج ُسَهِي

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َر اي ََ ا أَ َُّ ٍَ َي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ أَِػَحأب اي ََ  ٌٕ ِٔ َرُج َِ بَٔحرِفٔ َع ًَّ  َوَس

ِِ َوبَیَِن اِيَحرِفٔ  ُض َٓ ْة َحاَيِت بَِي ِِ َػَِخَ َؿِت َيُض َِٓسٔم َْعَ َِ َوأََخَِذ اِيَد ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو  َؾَكا

 َُ ٔ ٍَ ئکًَ َبسِّ َُ ََ ٔػِسّقا َوَعِسَّّل ََّل  ُة َربِّ َُ ٔ ِت کًَ َُّ ٍَ َت َِٓسٔم َوَقا ٍَ َوَوَؿَع رَٔزائَُط َْاحَٔیَة اِيَد اتٔطٔ َوصَُو اِئُِعَو

 ٔ ََٓسَر ثًُُُث اِيَحَحر ُِ َؾ ُٔیُع اِيَعًٔی َّی اہللُ  ايشَّ ٍٔ اہللٔ َػل بَٔة َرُسو َع َضِ ََ ُِٓورُ َؾبََرَم  ِْ یَ ٔ ُٕ اِيَؿارٔٔسیُّ َقائ ا َُ ًِ َوَس

 ٔ ٍَ ئکًَ َبسِّ َُ ََ ٔػِسّقا َوَعِسَّّل ََّل  ُة َربِّ َُ ٔ ِت کًَ َُّ ٍَ َت أَْیَة َوَقا َب ايثَّ َِّ َضَ ُ َِ بَرَِقْة ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس اتٔطٔ َوصَُو َع َُ

 ٔ ُٔیُع اِيَعً ُة ايشَّ َُ ٔ ِت کًَ َُّ ٍَ َت ائَثَة َوَقا َب ايثَّ َِّ َضَ ُ ُٕ ث ا َُ ًِ آَصا َس ًُُث اِْلرَخُ َؾبََرَقِت بَرَِقْة ََفَ ََٓسَر ايثُّ ُِ َؾ ی

َد َرُس  ًُُث اِيَباقٔی َورَخَ ََٓسَر ايثُّ ُِ َؾ ُٔیُع اِيَعًٔی اتٔطٔ َوصَُو ايشَّ َُ ٔ ٍَ ئکًَ َبسِّ َُ ََ ٔػِسّقا َوَعِسَّّل ََّل  ٍُ اہللٔ َربِّ َّی و  َػل

ا َترِضٔ  ََ بَِت  ََ حٔیَن َضَ ٍَ اہللٔ َرأَیُِت ُٕ یَا َرُسو ا َُ ًِ ٍَ َس ًََص َقا َِ َؾأََخَِذ رَٔزائَُط َوَج ًَّ ًَِیطٔ َوَس بَّة اہللُ َع ُب َضِ

 ُٕ ا َُ ًِ َِ یَا َس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيُط َرُسو َعَضا بَرَِقْة َقا ََ ٍَ إٔی َوائَِّذی  إَّٔلَّ کَاَِْت  ََ َؾَكا ٔ َرأَیَِت َذي

ی َو  ُٔ نِْٔسَ ٔ َسائ ََ بََة اِْلُولَی ُرؾَٔعِت لٔی  ِ بُِت ايرضَّ ِّی حٔیَن َضَ ٍَ َؾإٔن ٍَ اہللٔ َقا ََ بٔاِيَحلِّ یَا َرُسو ا َحِوَيَضا َبَعَث ََ

ُظ  ِٔ َحرَضَ ََ ٍَ َيُط  َّی َرأَیُِتَضا بَٔعِیىَیَّ َقا ُٔ َنثٔیَرْة َحً ٔ َسائ ََ ِٕ َيِؿَتَحَضا َو ٍَ اہللٔ اِزُع اہلَل أَ ِٔ أَِػَحابٔطٔ یَا َرُسو َٔ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِِ َؾَسَعا َرُسو َٓا بََٔلَزصُ َب بٔأَیِٔسی ِِ َویََُخِّ َٓا زٔیَاَرصُ َُ ِّٓ َٓا َوُيَػ ِي ًَ َِّ َع ُ ََ ث ٔ َِ بَِٔذي ًَّ

أَْیَة ََفُؾَٔع  بََة ايثَّ ِ بُِت ايرضَّ ٍَ اہللٔ اِزُع َضَ َّی َرأَیُِتَضا بَٔعِیىَیَّ َقايُوا یَا َرُسو ا َحِوَيَضا َحً ََ ُٔ َقِیَِصَ َو ٔ َسائ ََ ِت لٔی 

ٍُ اہللٔ َػ  ِِ َؾَسَعا َرُسو َٓا بََٔلَزصُ َب بٔأَیِٔسی ِِ َویََُخِّ َٓا زٔیَاَرصُ َُ ِّٓ َٓا َويَُػ ًَِي ِٕ َيِؿَتَحَضا َع ًَِیطٔ اہلَل أَ َّی اہللُ َع ل

َّی َرأَیِ َو  ی َحً ِٔ اِيُُقَ َٔ ا َحِوَيَضا  ََ ُٔ اِيَحَبَظٔة َو ٔ َسائ ََ ائَثَة ََفُؾَٔعِت لٔی  بُِت ايثَّ َِّ َضَ ُ ََ ث ٔ َِ بَِٔذي ًَّ ُتَضا بَٔعِیىَیَّ َس



 

 

ِِ َواِترُ  ا َوَزعُوُن ََ ََ َزعُوا اِيَحَبَظَة  ٔ َِٓس َذي ٔ َِ ع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِِ َقا ا َترَُنوُن ََ ُّرَِک   ُنوا ايت

یسیع نب ویسن، رمضہ، اوبزرہع، اوبہنیکس، رلج نم ارحملرنی، رلج نم ااحصب ایبنل یلص اہلل ہیلع فملس، رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی احصیب ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنخؼ یک 

س فتق )ینعی دنخؼ وھکدےن ےک فتق( اکی ڑبا رھتپ لکن آای وت اس یک فہج ےس دنخؼ دھکایئ اک مکح رفامای وت ا

وھکدےن ںیم لکشم شیپ آیئگ افر ولوگں وک اس اک وت ڑان لکشم وہایگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ 

فملس ےن اینپ اچدر ابمرک ایھتہر ےل رک ڑھکے وہ ےئگ ہک سج ےس رھتپ وت ڑا اجات ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

دنخؼ ےک انکرہ رپ ریھک افر ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آتی رکہمی التفت رفامیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن ایھتہر ااھٹ رک امرا افر رھتپ وٹٹ رک رگ ڑپا افر ذموکرہ ابال آتی رکہمی اک رتہمج ہی ےہ ریتے رپفرداگر اک 

ر ااصنػ ںیم وپرا وہا افر وکیئ اس یک ابوتں وک دبتلی رکےن فاال ںیہن اس فتق رضحت  نامؿ افریس الکؾ اچسیئ اف

فاہں ڑھکے ےھت افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دھکی رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 التفت رفام رک آپ یلص اہلل ہیلع امرےن ےک فتق اکی یلجب یسیج کمچ وہیئ۔ رھپ دفرسی رمہبت فہ یہ آتی رکہمی

فآہل فملس ےن اس ایھتہر ےس امرا۔ رھپ ایسی یہ یلجب یسیج کمچ اظرہ وہیئ افر دفرسی اہتیئ رھتپ ےس اگل وہیئ 

رسیتی رمہبت آتی رکہمی التفت رفام رک بج امرا وت رسیتا ڑکٹا یھب رگ ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس 

اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس رھپ اینپ اچدر ابمرک ےل رک فیرفی رفام وہ ےئگ۔ رضحت  نامؿ  ٹہ ےئگ آپ یلص

افریس ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم دھکی راہ اھت ہک سج فتق آپ یلص اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ہی  ہیلع فآہل فملس وچٹ امر رےہ ےھت اس ےک اسھت اکی یلجب کمچ ریہ یھت آپ

ابت دھکی رےہ ےھت  نامؿ! اس رپ رضحت  نامؿ ےن رعض ایک اس ذات یک مسق ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس وک دنی قح دے رک اجیھب ےہ ںیم ےن داھکی ےہ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

یلہپ وچٹ امری وت ریمے اسےنم ےس رپدے اٹہ دےیئ ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن اینپ  رفامای سج فتق ںیم ےن

آوھکنں ےس رہش افرس ےک افر وج اس ےک زندکی یک ایتسبں ںیہ افر تہب ےس رہش دےھکی ںیہ وج ولگ اس ہگج 

 دخافدن دقفس وموجد ےھت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےس داع رفامںیئ ہک فہ اؿ رہشفں وک مہ ولوگں ےک اہوھتں حتف رفام دںی افر مہ ولوگں وک فاہں اک امؽ ف دفتل اطع رفام 

دے افر رفامای ہک سج فتق ںیم ےن دفرسی وچٹ امری وت رصیق ےک رہش رفؾ افر اس ےک زندکی ےک العےق بس 



 

 

 ےن اینپ آوھکنں ےس داھکی رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض ےک بس ریمے اسےنم رک دےیئ ےئگ۔ ہک نج وک ںیم

ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع رفامںیئ ہک دخافدن دقفس مہ ولوگں ےک اہوھتں ےس اؿ رہشفں وک  عاہ ف 

فملس ےن ربابد رک دے مہ ولگ فاہں اک امؽ تمینغ ولٹ ںیل افر مہ وک اؿ رپ حتف اح ل وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہی داع رفامیئ رھپ اراشد رفامای سج فتق ںیم ےن رسیتی وچٹ امری وت ریمے اسےنم ہشبح ےک رہش افر اس یک آس 

اپس یک ایتسبں رک دی ںیئگ نج وک ںیم ےن اینپ آوھکنں ےس داھکی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی یھب رفامای 

کت ہن ڑیھچان سج فتق کت فہ م وک ہن ڑھچںی )ینعی بج کت فہ ہک م ولگ رتک افر ہشبح ےک ولوگں وک اس فتق 

 ولگ م رپ ہلمح ہن رکںی وت م یھب اؿ رپ ہلمح ہن رکان(۔

 یسیع نب ویسن، رمضہ، اوبزرہع، اوبہنیکس، رلج نم ارحملرنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان
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 قتيبہ، يعكوب، سہیٌ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٌٕ ِٔ ُسَضِی َٓا َيِعُكوُب َع َ ث ٍَ َحسَّ ًَِیطٔ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ِٔ أَبٔیطٔ َع َع

قَ  ُُِطَ ِّٕ اِي َحا َُ ِِ کَاِي ا ُوُجوصُُض َّ ُّرَِک َقِو َٕ ايت ُُو ٔ ُُِشً ٌَ اِي ٔ َّی ُيَكات اَعُة َحً ُّ ايشَّ ٍَ ََّل َتُكو َِ َقا ًَّ َٕ َوَس ًَِبُشو ٔة َی

َع  َٕ فٔی ايظَّ ُظو ُِ َعَر َوَی ٔ ايظَّ  ر

ہبیتق، وقعیب، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اراشد رفامای اس فتق کت ایقتم اقمئ ںیہن وہیگ بج کت ہک املسمؿ رتیک ولوگں ےس گنج ںیہن رکںی 



 

 

ابؽ یہ ںینہپ ےگ افر ابولں یہ ںیم فہ ولگ ےگ افر اؿ ولوگں ےک  ہن ڈاھولں یک رطح ےٹپچ وہں ےگ افر فہ ولگ 

 ںیلچ ےگ )ینعی اؿ ولوگں ےک ابؽ وجےت کت وہں ےگ(۔

 ہبیتق، وقعیب، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمکفر صخش ےس ادماد انیل

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 زمکفر صخش ےس ادماد انیل

     1090    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ازریص، عُر بٔ حؿؽ بٔ غیاث، ابیہ، َشعر، كًحہ، َِصف، َؼعب بٔ سعس،  :  راوی

 حرضت سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا  ًَِحَة بِ َ ِٔ ك ٕ َع َِٔشَعر  ِٔ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ غَٔیإث َع ُٔ َحِؿٔؽ بِ رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ َحسَّ إِٔزرٔیَص َقا

َّٓٔيیِّ  ِٔ أَِػَحأب اي َٔ ِٔ زُوَُْط  ََ َّل َعلَی  ـِ َّٕ َيطُ َؾ َّٔ أَ َُّط َه ِٔ أَبٔیطٔ أَْ ٔٔ َسِعٕس َع ِؼَعٔب بِ َُ  ِٔ ٕف َع َِصِّ َّی َُ  َػل

ًَِیطٔ  ٔعیٔؿَضا  اہللُ َع ـَ َة بٔ ََّ ُ ٔ اِْل ُِِٓصُ اہللُ َصِٔذظ ا َی َُ َّ َِ إْٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ َْٔيیُّ اہللٔ َػل َِ َؾَكا ًَّ ِِ َوَس ٔ بَٔسِعَوتٔض

 ِِ ٔ ِِ َوإِٔخََلٔػض ٔ  َوَػََلتٔض

یب فاقص دمحم نب ادرسی، رمع نب صفح نب ایغث، اہیب، رعسم، ہحلط، رصمػ، بعصم نب دعس، رضحت دعس نب ا

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتھجمس ےھت ہک اؿ اک اقمؾ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

دفرسے احصہب رکاؾ ےس زایدہ ےہ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن 

 ص ےس رفامںیئ ےگ۔دقفس اس اتم یک ادماد زمکفر ارفاد یک داع افر اؿ ےک ولخ



 

 

دمحم نب ادرسی، رمع نب صفح نب ایغث، اہیب، رعسم، ہحلط، رصمػ، بعصم نب دعس، رضحت دعس نب ایب  :  رافی

 فاقص ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 صخش ےس ادماد انیلزمکفر 

     1091    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ عثُإ، عُر بٔ عبسايواحس، ابٔ جابر، زیس بٔ اركاة، جبیر بٔ نؿیر، حرضت ابوزرزاء  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ُٔ َعِبسٔ  رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث ُٔ  أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ ثَىٔی َزیُِس بِ ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ َجابٔر َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ اِيَواحٔٔس َقا

 ٍَ ٍُ َسُِٔعُت َرُسو ِرَزأئ َيُكو َُّط َسَُٔع أَبَا ايسَّ مٔیِّ أَْ ٕ اِيَحرِضَ ٔٔ نَُؿیِر ٔ بِ ِٔ ُجَبیِر َّی اہللُ  أَِركَاَة اِيَؿزَارٔیُّ َع اہللٔ َػل

 ٔ ٍُ ابُِػون َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِِ َع َعَؿائٔهُ ـُ َٕ بٔ و َِِٓصُ َٕ َوتُ ا تُرَِزُقو َُ َّ ِِ إْٔ َّهُ ـَ َؾإْٔ ٔعی َـّ  ی اي

ییحی نب امثعؿ، رمع نب دبعاولادح، انب اجرب، زدی نب اراطۃ، ریبج نب ریفن، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

گ زمکفر ولوگں وک التش ایک رکف ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ریمے فاےطس م ول

 ویکہکن اؿ یک فہج ےس م وک رفزی اچنہپیئ اجیت ےہ افر م ولوگں یک ادماد یک اجیت ےہ۔

 ییحی نب امثعؿ، رمع نب دبعاولادح، انب اجرب، زدی نب اراطۃ، ریبج نب ریفن، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجمدہ وک اہجد ےئلیک ایتر رکےن یک تلیضف



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اجمدہ وک اہجد ےئلیک ایتر رکےن یک تلیضف

     1092    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

هین، ابٔ وہب، عُرو بٔ حارث، بهیر بٔ اطخ، بْس بٔ سعیس، سًامیٕ بٔ زواوز، حارث بٔ َش :  راوی

 حرضت زیس بٔ خايس رضی اہلل عٓہ

 ٍَ ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ُٔ َزاُوَز َواِيَحارُٔث بِ ُٕ بِ امِیَ ًَ رُو أَِخبََرَْا ُس ُِ أَِخبََرنٔی َع

 ِ ِٔ بَُهی ُٔ اِيَحارٔٔث َع ًَِیطٔ بِ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ٔٔ َخائٕس َع ِٔ َزیِٔس بِ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ بُِْسٔ بِ ٔٔ اِْلََطخِّ َع ٔ بِ ر

ٕ َؾَكِس غَزَا َؿُط فٔی أَصًِٔطٔ بَٔدیِر ًَ ِٔ َخ ََ ٌٔ اہللٔ َؾَكِس غَزَا َو زَ َغازّٔیا فٔی َسبٔی ِٔ َجضَّ ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ  َوَس

ث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش،  رس نب دیعس، رضحت زدی نب اخدل امیلسؿ نب دفافد، احر

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

وخد اہجد ایک اس رطہقی ےس  فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن یسک اہجد رکےن فاےل وک آامدہ ایک وگای ہک اس ےن

 سج صخش ےن اجمدہ ےک رھگ ےک ولوگں یک الھبیئ ےک اسھت دھکی اھبؽ افر رگناین یک وت وگای ہک اس ےن یھب اہجد ایک۔

امیلسؿ نب دفافد، احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش،  رس نب دیعس، رضحت زدی  :  رافی

 نب اخدل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اجمدہ وک اہجد ےئلیک ایتر رکےن یک تلیضف

     1093    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

ُحب بٔ طساز، یحٌی، ابوسًُہبن عبسايرحُٔ، بْس َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ بٔ َہسی،  :  راوی

 بٔ سعیس، زیس بٔ خايس رضی اہلل عٓہ

ِٔ یَحِ  ازٕ َع ُٔ َطسَّ ُب بِ َٓا َُحِ َ ث ٍَ َحسَّ ِضٔسٓیٕ َقا ََ  ٔٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح َّی َع َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  ٌَی َع

 ِٔ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ َّی اہللُ َس ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َخائٕس اِيحَُضىٔیِّ َقا ِٔ َزیِسٔ بِ ٔٔ َسٔعیٕس َع بُِْسٔ بِ

ٕ َؾَكِس غَزَا ـَ َغازّٔیا فٔی أَصًِٔطٔ بَٔدیِر ًَ ِٔ َخ ََ زَ َغازّٔیا َؾَكِس َغزَا َو ِٔ َجضَّ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 دبعارلنمح،  رس نب دیعس، زدی نب اخدل ریض دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، رحب نب دشا

 

ن
 
ت ہ 
م
شل

د، ییحی، اوب

 اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔

 دبعارلنمح،  رس نب دیعس، زدی نب  :  رافی

 

ن
 
ت ہ 
م
شل

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، رحب نب دشاد، ییحی، اوب

 اخدل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اجمدہ وک اہجد ےئلیک ایتر رکےن یک تلیضف

     1094    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ین بٔ عبسايرحُٔ، عُرو بٔ جاوإ، حرضت احٓـ اسحام بٔ ابراہیِ، عبساہلل بٔ ازریص، حؼ :  راوی

 بٔ قیص رضی اہلل عٓہ

َٔ َعِبٔس ايرَّ  ٍَ َسُِٔعُت حَُؼیَِن بِ ُٔ إِٔزرٔیَص َقا َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َُ ِح

ٔٔ قَ  ـٔ بِ َٓ ِٔ اِْلَِح َٕ َع ٔٔ َجاَوا رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُث َع ُٔ ُْرٔیُس یَُحسِّ ََٓة َوَِْح ٔسی َُ َٓا اِي َِ َٓا حُحَّاّجا َؾَكٔس ِج ٍَ رَخَ ِیٕص َقا

ُعوا فٔی ايِ  َُ َّٓاَض َقِس اِجَت َّٕ اي ٔ ٍَ إ َٓا إٔذِ أََتاَْا إٓت َؾَكا ُع رَٔحاَي ـَ َٓا َن ٔ َٓازٔي ََ ُٔ فٔی  َٓا َِْح ِشحٔسٔ َوَؾزٔعُوا اِيَحخَّ َؾبَِي َُ



 

 

حِ  َُ َّٓاُض  َٓا َؾإَٔذا اي ِك ًَ ُٔ أَبٔی َؾاَِْل ًَِحُة َوَسِعُس بِ َ ِِ َعلٔیٌّ َوايزُّبَیِرُ َوك ٔ ِشحٔٔس َوؾٔیض َُ َٕ َعلَی َنرَفٕ فٔی َوَسٔم اِي َتُُٔعو

ََّٓع بَٔضا َرأَِس  اُئ َقِس َق ََلئَْة َػرِفَ َُ ًَِیطٔ  ِٓطُ َع ُٕ َرضَٔی اہللُ َع ا َُ ََ إٔذِ َجاَئ عُِث ٔ َّا َلَهَِذي إؾ َؾإْٔ ٍَ َوقَّ طُ َؾَكا

َٓا ِِ بٔاہللٔ ائَِّذی ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ  أََصاصُ ِّی أَِنُظُسُن ٍَ َؾإٔن ِِ َقا َٓا َسِعْس َقايُوا َنَع َٓا ايزُّبَیِرُ أََصاصُ ًَِحُة أََصاصُ َ  صَُو ك

ٕٕ غرََفَ  َٔرِبََس بَىٔی ؾََُل ِٔ َیبَِتاُع  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ اہللُ َيطُ َؾابَِتِعُتطُ أََتِع

 َ َِ َؾأَِخب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َٔ أَِيّؿا َؾأََتِیُت َرُسو ی َشٕة َوعَِٔشٔ ُِ َٔ أَِيّؿا أَِو بَٔد ی ًِطُ بٔٔعَِشٔ ٍَ اِجَع رِتُُط َؾَكا

 ٔ ِِ ب ٍَ أَِنُظُسُن ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ ََ َقايُوا اي ِشحٔسَْٔا َوأَِجرُُظ َي ََ ٍَ اہللٔ فٔی  َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ اہللٔ ائَِّذی ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ صَُو أََتِع

َة غرََفَ اہللُ َيُط َؾابَِتِعُتَضا بَٔهَِذا َوَنَِذا َؾأَتَ  ََ ِٔ ابَِتاَع بٔئَِر ُرو ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِیُت َرُسو

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ََ َقايُوا َػل ُُِشًُٔٔیَن َوأَِجرُصَا َي ًِ ًَِضا ٔسَكایَّة َي ٍَ اِجَع ًُِت َقِس ابَِتِعُتَضا بَٔهَِذا َوَنَِذا َقا َؾُك

َّی اہللُ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ ِِ بٔاہللٔ ائَِّذی ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ صَُو أََتِع ٍَ أَِنُظُسُن ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ ًَّ اي ًَِیطٔ َوَس َِ ََْوَر فٔی  َع

 ِِ َّی َي ِِ َحً زِتُُض ٔ َؾَحضَّ ة ُ َصُؤََّلٔئ غرََفَ اہللُ َيطُ َيِعىٔی َجِیَع اِيُعِْسَ ز ِٔ یَُحضِّ ََ  ٍَ ٔ َؾَكا ٔ اِيَكِوّ َيِؿكُٔسوا عَٔكاَّّل  ُوُجوظ

 َِّ ُض ًَّ َِّ اِطَضِس اي ُض ًَّ َِّ اِطَضِس اي ُض ًَّ ٍَ اي ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ ا َؾَكايُوا اي َّ  اِطَضِس  َوََّل خَٔلا

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح نب دبعارلنمح، رمعف نب اجفاؿ، رضحت افنح نب سیق ریض اہلل 

ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ جح رکےن ےک فاےطس ےلک وت دم ہنی رونرہ ےئگ ہچنیم  مہ ولگ ایھب اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ 

افر ےنہک اگل ہک ولگ دجسم ںیم ااٹھک ںیہ افر اکیف وخزفدہ ںیہ۔ مہ  اینپ وسارایں ایتر رک رےہ ےھت ہک اکی آدیم آای

ولگ ےئگ وت مہ ےن داھکی ہک ولگ دجسم ےک درنایؿ اچرفں رطػ ااھٹک ںیہ اؿ ںیم رضحت یلع رضحت ہحلط 

م یھب اشلم ںیہ اس دفراؿ رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع 

ھ

 

عی

رضحت زریب رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل 

اوہنں ےن اکی زرد رگن یک اچدر  ٹیپ ریھک یھت سج ےس ہک رس یھب ڈاکھ وہا اھت فہ رفامےن ےگل ہک  فیرفی الےئ

م یھب وموجد ںیہ؟ اوہنں ےن رعض ایک یج اہں۔ فہ 

ھ

 

عی

ایک رضحت ہحلط رضحت زریب افر رضحت دعس ریض اہلل 

ہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ہک رفامےن ےگل ہک ںیم م وک اس اہلل یک مسق دے رک وساؽ رکات وہں ہک سج ےک العف

ایک م وک ولعمؾ ںیہن ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ولوگں وک رمدب )ینعی 

افٹن ای رکبایں ابدنےنھ یک ہگج ای وجھکرفں ےک کشخ رکےن یک ہگج( رخدیے اگ وت دخافدن دقفس اس یک رفغمت 

ازار ںیم رخدیا افر دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہ رک  53،58فہ رمدب  رفام دے اگ ہچنیم  ںیم ےن



 

 

رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک مہ ولوگں یک دجسم ںیم اشلم رک دف م وک اس اک ارج ےلم اگ۔ 

 ہنع ےن رفامای ںیم م وک اس ذات یک اوہنں ےن اہک یج اہں۔ دخافدن دقفس وگاہ ےہ۔ رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل

مسق دے رک وساؽ رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ ہک ایک م وک ملع ےہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش رفؾ ےک ونکںیئ رخدیے اگ وت دخافدن دقفس اس یک 

ںیم ےن اس وک اینت اینت دقمار افر رمق دے رک رخدیا افر دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل رفغمت رفام دے اگ ہچنیم  

فملس ںیم احرض وہ رک رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک املسمونں ےک اپین ےنیپ ےک فاےطس 

 اہں اے دخا وت وگاہ ےہ رھپ رضحت ففق رک دف دخافدن دقفس م وک اس اک ارج اطع رفامےئ اگ اوہنں ےن اہک ہک یج

امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای رھپ ںیم م وک اس ذات یک مسق دے رک وساؽ رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ ابعدت 

ےک القئ ںیہن ےہ ہک ایک م وک ملع ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےک 

امای اھت ہک وج صخش اؿ وک گنج رکےن ےک فاےطس ایتر رکے اگ وت دخافدن دقفس اس وک رہچفں یک اجبن دھکی رک رف

اعمػ رک دے اگ ینعی زغفہ وبتک ےئلیک اجےت فتق ںیم ےن اؿ وک اس رطہقی ےس آامدہ ایک یسک وک افٹن فریغہ 

ہچنیم  رضحت امثعؿ  ابدنےنھ ای اس یک اگلؾ ےک فاےطس ریس یک یھب رضفرت ابیق ںیہن ریہ اوہنں ےن اہک یج اہں۔

 ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل اے دخا وت وگاہ ےہ۔

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح نب دبعارلنمح، رمعف نب اجفاؿ، رضحت افنح نب سیق  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ دخا ںیم رخچ رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راہ دخا ںیم رخچ رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

     1095    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

ٔ، َحُس بٔ سًُہ و ايحارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، حُیس بٔ عبسايرحُ :  راوی

 حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  ٍَ َحسَّ

ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة  ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح ِیٔس بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َْ َع ٔ اي ََ ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َع

 َٕ ِٔ کَا َُ َّٓٔة یَا َعِبَس اہللٔ َصَِذا َخیِْر َؾ ٌَّ ُْوزَٔی فٔی اِيَح ٌٔ اہللٔ َعزَّ َوَج ِٔ أَِنَؿَل َزِوَجیِٔن فٔی َسبٔی ََ ٔ ََلة ٌٔ ايؼَّ ِٔ أَصِ َٔ  

ِٔ أَصِ  َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ ٔ َو ََلة ِٔ بَأب ايؼَّ َٔ َسَقةٔ زُعَٔی  ٌٔ ايؼَّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ ٔ َو ِٔ بَأب اِيحَٔضاز َٔ ٔ زُعَٔی  ٌٔ اِيحَٔضاز

ٍَ أَبُو بَِْکٕ َرضَٔی ا ٕٔ َؾَكا ِٔ بَأب ايرَّیَّا َٔ ٔ زُعَٔی  َیاّ ٌٔ ايؼِّ ِٔ أَصِ َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ َسَقةٔ َو ِٔ بَأب ايؼَّ َٔ ہللُ َعِٓطُ زُعَٔی 

ٔ ا ِٔ صَِٔذظ َٔ ِٔ زُعَٔی  ََ ٌِ َعلَی  ِِ َص ٍَ َنَع ًَِّضا َقا ُ ٔ اِْلَبَِوأب ک ِٔ صَِٔذظ َٔ ٌِ یُِسعَی أََحْس  ٕ َؾَض وَرة ِٔ َضُ َٔ ِْلَبَِوأب 

 ِِ ُِٓض َٔ  َٕ ِٕ َتهُو  َوأَِرُجو أَ

ااحلرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  دمحم نب ہملس ف

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخا ںیم وج ڑا رخچ  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ

رکے اگ وت اس وک تنج ںیم اس رطہقی ےس آفاز دی اجےئ یگ اے اہلل ےک دنبے ہی )ریخ( ریتے فاےطس ےہ۔ 

وت اس وک ابب اہجد ےس  ہچنیم  وج صخش امنزی وہاگ وت اس وک فہ امنز ےک درفازہ ےس اکپرا اجےئ اگ افر وج صخش اجمدہ وہاگ

افر وج ریخات رکےن فاال وہاگ وت اس وک ریخات ےک درفازہ ےس افر وج رفزہ دار صخش وہاگ وت اس وک ابب رایؿ ےس 

آفاز دی اجےئ یگ۔ ہی نس رک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج وک 

ز دی اجےئ یگ اس وک یسک دفرسے درفازہ ےس اکپرے اجےن یک رضفرت وت اؿ ںیم ےس اکی درفازہ ےس آفا

ںیہن؟ نکیل ایک وکیئ صخش ااسی یھب وہاگ ہک وج ہک اؿ امتؾ ےک امتؾ درفازفں ےس اکپرا اجےئ اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای یج اہں! افر ھجم وک وتعق ےہ ہک م اؿ یہ ںیم ےس وہں ےگ۔

 ہملس ف ااحلرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ دمحم نب :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راہ دخا ںیم رخچ رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

     1096    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ، بكیہ، اوزاعی، یحٌی، َحُس بٔ ابراہیِ، ابوسًُہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ثَىٔ  ٍَ َحسَّ ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َقا ُة َع َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ی یَِحٌَی َع

ِٔ أَِنَؿَل َز  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا َة َع َُ ٌٔ أََِْبأََْا أَبُو َسً ِوَجیِٔن فٔی َسبٔی

 َّٓ ِٔ أَبَِوأب اِيَح َٔ ٔة  َّٓ ٍَ اہللٔ َذاَک ائَِّذی ََّل اہللٔ َزَعِتُط َخزََُْة اِيَح ٍَ أَبُو بَِْکٕ یَا َرُسو ٌِ َؾَكا َِّ َؾاِزُخ ُٕ َصًُ ٔة یَا ُؾََل

 ِِ ُِٓض َٔ  َٕ ِٕ َتهُو ِّی َْلَِرُجو أَ ٔن َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًَِیطٔ َؾَكا  َتَوی َع

اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  رمعف نب امثعؿ، ہیقب، افزایع، ییحی، دمحم نب اربامیہ،

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ راہ دخا ںیم یسک زیچ اک اکی وج ڑا دے اگ وت اس وک 

تنج ےک رگناں تنج ےک درفازفں ےس اکپرںی ےگ اے الفں! م اس رطػ آاجؤ افر م ولگ اس رطػ ےس 

اجؤ۔ اس رپ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! فہ آدیم وت ابق ل یہ اصقنؿ ںیم دالخ وہ 

 ںیہن راہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ادیم ےہ ہک م اؿ یہ ںیم ےس وہ۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرمعف نب امثعؿ، ہیقب، افزایع، ییحی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راہ دخا ںیم رخچ رکےن یک تلیضف ےس قلعتم
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عیٌ بٔ َشعوز، بَش بٔ َؿـٌ، یوْص، حشٔ، ػعؼہ بٔ َعاویہ، حرضت ابو ذر رضی اہلل اسُ :  راوی

 عٓہ

ِٔ َػِعَؼَعَة  ٔٔ َع ِٔ اِيَحَش ِٔ یُوَُْص َع ٌٔ َع َـّ َؿ ُُ ُٔ اِي َٓا بَِٔشُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔس بِ

 ًِ ٍَ ُق ٍَ َيكٔیُت أَبَا َذٓرٕ َقا َعاؤَیَة َقا َُ ِٔ َٔ ا  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِِ َقا ٍَ َنَع ثِىٔی َقا ُت َحسِّ

 ًُّ ُ َّٓٔة ک ًَِتُط َحَحَبُة اِيَح ٌٔ اہللٔ إَّٔلَّ اِسَتِكَب ٍٕ َيطُ َزِوَجیِٔن فٔی َسبٔی ا ََ  ٌِّ ُ ِٔ ک َٔ ِٓٔؿُل  ُ ِٕ ی ٔ ِشً َُ ا َعِبٕس  ََ ٔلَی  ِِ یَِسعُوُظ إ ُض

 ًِ َِٓسُظ ُق ٔ َتیِٔن ع ا َؾَبَُقَ ِٕ کَاَِْت َبَُقّ ٔ ٔٔ َوإ ِٕ کَاَِْت إٔبَّٔل َؾَبٔعیَریِ ٔ ٍَ إ ََ َقا ٔ ـَ َذي  ُت َوَنِی

صہ نب اعمفہی، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
صػ
الیعمس نب وعسمد، رشب نب لضفم، ویسن، نسح، 

ؿ ےن رہ مسق ےک امؽ ںیم ےس اکی وج ڑا راہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج املسم

دخا ںیم رخہچ ایک وہاگ وت تنج ےک امتؾ احمظف اس صخش ےک اابقتسؽ ےک فاےطس آںیئ ےگ افر اینپ اینپ زیچفں یک 

ےن رفامای ہک  اجبن البںیئ ےگ رافی لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ےس درایتف ایک ہک سک رطہقی ےس؟ وت اوہنں

 ےک اپس افٹن ںیہ وت دف افٹن دے دف افر ہی اگےئ ںیہ وت دف اگےئ دے دف۔الثم ارگ اس صخش 

صہ نب اعمفہی، رضحت اوب ذر ریض اہلل ہنع :  رافی
صػ
 الیعمس نب وعسمد، رشب نب لضفم، ویسن، نسح، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د ےس ہقلعتم ااحدثیاہج :   ابب

 راہ دخا ںیم رخچ رکےن یک تلیضف ےس قلعتم

     1098    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوبْک بٔ ابی نرض، ابونرض، عبیساہلل اسحعی، سؿیإ ثوری، رنین ؾزاری، ابیہ، يشیر بٔ عُیًہ،  :  راوی



 

 

 حرضت رخیِ بٔ ؾاتَ رضی اہلل عٓہ

ِٔ أَِخبَرَ  َٓا عُبَِیُس اہللٔ اِْلَِطَحعٔیُّ َع َ ث ٍَ َحسَّ َّٓرِضٔ َقا َٓا أَبُو اي َ ث ٍَ َحسَّ َّٓرِضٔ َقا ُٔ أَبٔی اي َٕ َْا أَبُو بَِْکٔ بِ ُسِؿَیا

 ٍَ َٕ َقا ٔ ٔٔ َؾات ِٔ بِ یِ ِٔ رُخَ َة َع ًَ ٔٔ َعُٔی ٔ ابِ ِٔ ُيَشیِر ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ايرَُّنیِٔن اِيَؿزَارٔیِّ َع ِورٔیِّ َع ٍُ اہللٔ ايثَّ ٍَ َرُسو َقا

ـٕ  َٔائَٔة ٔؿِع ٌٔ اہللٔ ُنتَٔبِت َيُط بَٔشِبٔع  ِٔ أَِنَؿَل َنَؿَكّة فٔی َسبٔی ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ی لہ، رضحت رخمی نب افکت 
س
ع
ی، ایفسؿ وثری، رنیک زفاری، اہیب، ریسی نب 

خ غ
ش

اوبرکب نب ایب رضن، اوبرضن، دیبع اہلل ا

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش راہ دخا ںیم اکی زیچ  ریض اہلل ہنع

 رخچ رکات ےہ وت دخافدن دقفس اس ےک فاےطس است وس انگ ارج ھکل دےتی ںیہ۔

ی لہ،  :  رافی
س
ع
ی، ایفسؿ وثری، رنیک زفاری، اہیب، ریسی نب 

خ غ
ش

رضحت رخمی اوبرکب نب ایب رضن، اوبرضن، دیبعاہلل ا

 نب افکت ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل یک راہ ںیم دصہق دےنی یک تلیضف

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم دصہق دےنی یک تلیضف

     1099    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بَش بٔ خايس، َحُس بٔ جعرف، طعبہ، سًامیٕ، ابوعُرو طيبانی، حرضت ابوَشعوز رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َسُٔ  َٕ َقا ًَامِیَ ِٔ ُس َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ِعُت أَبَا أَِخبََرَْا بَِٔشُ بِ

 ٍُ ٍَ َرُسو ٌٔ اہللٔ َؾَكا ٕة فٔی َسبٔی ََ ِدُلو ََ َٓاَقٕة  ٔ َم ب َّٕ َرُجَّل َتَؼسَّ ٕ أَ ِشُعوز ََ ِٔ أَبٔی  ِيَبانٔیَّ َع رٕو ايظَّ ُِ َّی َع  اہللٔ َػل



 

 

ةٕ  ََ ِدُلو ََ َٔائَٔة َْاَقٕة  ٔة بَٔشِبٔع  ََ َّ اِيكَٔیا َِ َيَیأِتٔیَنَّ یَِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

 نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، اوبرمعف ابیشین، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رشب نب اخدل، دمحم

آدیم ےن اکی اہمر فایل افینٹن راہ دخا ںیم دصہق ےک وطر ےس دی وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 وہں یگ۔اراشد رفامای ایقتم ےک رفز اس ےک وعض است وس اہمر فایل افاینٹنں اطع 

 رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، اوبرمعف ابیشین، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہلل یک راہ ںیم دصہق دےنی یک تلیضف

     1100    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً

 حرضت َعاذ بٔ جبٌ :  راوی

ٔ بِ  َعاذ َُ  ِٔ یََّة َع ِٔ أَبٔی بََِّحٔ ِٔ َخائٕس َع ٕ َع ِٔ بَٔحیر ُة َع َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع ٌٕ َع ٔٔ َجَب

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل َّ َوأَِنَؿَل  َرُسو ا ََ ٔ ِٔ ابَِتغَی َوِجَط اہللٔ َوأَكَاَع اِْل ََ ا  ََّ َ ٕٔ َؾأ ٍَ اِيَػزُِو َغزَِوا َُّط َقا َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ِٔ غَزَا رَٔیاّئ  ََ ا  ََّ ُط َوأَ ًُّ ُ ُط َوُِْبُضُط أَِجّرا ک َُ َٕ َِْو ََٓب اِيَؿَشاَز کَا َ ََ َواِجت ی ٔ َة َویَارَسَ ايَشَّ َُ ی َعّة َوَعَصی  َوُس اِلَْکٔ ُِ

َُّط ََّل َیرِٔجُع بٔاِلَهَؿأف  َّ َوأَِؾَشَس فٔی اِْلَِرٔق َؾإْٔ ا ََ ٔ  اِْل

رضحت اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہجد دف مسق اک ےہ اکی 

فہ اامؾ یک رفام ربداری رکے افر اینپ ایلعٰ  وت ہی ہک وکیئ آدیم دخافدن دقفس یک راض دنمی ےک فاےطس اہجد رکے افر 

ےس ایلع ٰ زیچ )راہ دخا ںیم( رخچ رکے افر اےنپ اسیھت ےک اسھت رنیم اک اعمہلم رکے افر اسفد ےس وفحمظ رےہ وت 

اس آدیم اک وسان اجانگ امتؾ اک امتؾ وثاب ےہ نکیل وج وکیئ رایاکری ای دفرسفں وک انسےن ےک فاےطس اہجد رکے افر اامؾ 

یک انرفامین رکے افر ز نی رپ ہنتف اچمےئ وت اےسی ااسنؿ اک اس احتل ںیم فاسپ آان دوشار ےہ )فہ صخش ذعاب ںیم 



 

 

 رضفر التبم وہاگ(۔

 رضحت اعمذ نب لبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحتماجمدہنی یک وعروتں یک 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اجمدہنی یک وعروتں یک رحتم

     1101    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ ُحیث، َحُوز بٔ غیَلٕ، ونیع، سؿیإ، عًكُہ بٔ َرثس، حرضت سًامیٕ بٔ بریسہ :  راوی

ُُوزُ  ِح ََ یِٕث َو ُٔ ُُحَ َة  أَِخبََرَْا حَُشیُِن بِ َُ ًَِك ِٔ َع َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َٓا َونٔیْع َع َ ث ِؿُى ئُحَشیِٕن َقاََّل َحسَّ ًَّ َٕ َواي ُٔ غَِیََل بِ

َِ ُُحِ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ بَُریَِسَة َع َٕ بِ ًَامِیَ ِٔ ُس رِثَٕس َع ََ  ٔٔ ُة نَٔشأئ بِ ََ

 َ َٔ َعل َُُحاصٔٔسی َٔ اِي َُُحاصٔسٔی ِٔ اِي َٔ  ٌٕ ٔ َرُج َرأَة َِ ـُ فٔی ا ٌٕ یَِدًُ ِٔ َرُج َٔ ا  ََ ِِ َو ٔ َضاتٔض ََّ ُ ٔة أ ََ َٔ َنَُّحِ ی اِيَكاعٔٔسی

 ِِ ُّٓهُ ا َه َُ ا َطاَئ َؾ ََ ًٔطٔ  َُ ِٔ َع َٔ ةٔ َؾأََخَِذ  ََ َّ اِيكَٔیا ـَ َيطُ یَِو ٔ  َؾَیُدوُُْط ؾٔیَضا إَّٔلَّ ُوق

ؿ، ہمقلع نب رم ،، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ فادل امدج ےس نیسح نب رحثی، ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفس

لقن رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وخانیت اجمدہنی ریغ اجمدہنی رپ اس 

وہےئ  رطہقی ےس رحاؾ ںیہ سج رطہقی ےس اؿ یک امںیئ افر ارگ وکیئ صخش اجمدہنی یک وخانیت یک رگناین رکےت

ایختن )ینعی انگہ( اک اراکتب رکے اگ وت ایقتم ےک دؿ اس وک ڑھکا رک دای اجےئ اگ افر اجمدہ اس صخش ےک اامعؽ 

 ںیم ےس وج دؽ اچےہ فہ ےل ےل اگ اب اہمتری ایک راےئ ےہ؟ )وخب وغر رک ول(۔

 نب ربدیہنیسح نب رحثی، ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، ہمقلع نب رم ،، رضحت امیلسؿ  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اجمدہ ےک رھگ فاولں ےک اسھت ایختن رکے

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اجمدہ ےک رھگ فاولں ےک اسھت ایختن رکے

     1102    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ عبساہلل، ُحمی بٔ عُارہ، طعبہ، عًكُہ بٔ َرثس، حرضت سًامیٕ بٔ بریسہ :  راوی

َة  َُ َك ًِ ِٔ َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ اَرَة َقا َُ ُٔ عُ مٔیُّ بِ َٓا َُحَ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ِٔ أَِخبََرنٔی َصاُرو رِثَٕس َع ََ  ٔٔ بِ

امِیَ  ًَ َُُحاصٔسٔ ُس ُة نَٔشأئ اِي ََ ٍَ ُُحِ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ أَ ٔٔ بَُریَِسَة َع َٔ َعلَی َٕ بِ ی

ٔة َصَِذا َخا ََ َّ اِيكَٔیا ٌَ َيُط َیِو ًََؿطُ فٔی أَصًِٔطٔ َؾَداَْطُ قٔی ِِ َوإَٔذا َخ ٔ َضاتٔض ََّ ُ ةٔ أ ََ َٔ َنَُّحِ ََ َؾُدِِذ اِيَكاعٔٔسی ٔ ََ فٔی أَصًِ َ ْ

 ِِ ُّٓهُ ا َه َُ ا ٔطئَِت َؾ ََ َٓاتٔطٔ  ِٔ َحَش َٔ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، رحیم نب امعرہ، ہبعش، ہمقلع نب رم ،، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ فادل امدج ےس لقن رکےت 

دہنی اس رطہقی ےس رحاؾ ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رھگ ےنھٹیب فاےل رپ وخانیت اجم

ںیہ سج رطہقی ےس ہک اؿ رپ اؿ یک امںیئ۔ اس فہج ےس ارگ یسک اجمدہ ےن یسک وک اےنپ الہ اخہن یک افحتظ ےک فاےطس 

رقمر ایک افر اس ےن اس ںیم ایختن یک وت ایقتم ےک رفز اجمدہ ےس اہک اجےئ اگ ہک اس صخش ےن ریتے رھگ فاولں 

اس فہج ےس م اس صخش ےک کین اامعؽ ںیم ےس سج دقر دؽ اچےہ ےل ےتکس وہ  ےک قلعتم ھجت ےس ایختن یک یھت

 اب م ولوگں یک ایک راےئ ےہ؟

 اہرفؿ نب دبعاہلل، رحیم نب امعرہ، ہبعش، ہمقلع نب رم ،، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اجمدہ ےک رھگ فاولں ےک اسھت ایختن رکے

     1103    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، قعٓب نوفی، عًكُہ بٔ َرثس، حرضت سًامیٕ بٔ بریسہ :  راوی

َُ أَِخبََرَْا َعبِ  ًَِك ِٔ َع َْٓب ُنوفٔیٌّ َع َٓا َقِع َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ ُس اہللٔ بِ َة بِ

ُُحَ  ُة نَٔشأئ اِي ََ ٍَ ُُحِ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ بَُریَِسَة َع ِٔ ابِ رِثَٕس َع َٔ َعلَی ََ اصٔٔسی

َٔ فٔی َُُحاصٔٔسی ِٔ اِي َٔ ـُ َرُجَّل  َٔ َیِدًُ ِٔ اِيَكاعٔٔسی َٔ  ٌٕ ِٔ َرُج َٔ ا  ََ ِِ َو ٔ َضاتٔض ََّ ُ ٔة َنأ ََ َٔ فٔی اِيَُّحِ أَصًِٔطٔ  اِيَكاعٔٔسی

ا طٔ  ََ َٓاتٔطٔ  ِٔ َحَش َٔ ْٕ َؾُدِِذ  ُٕ َصَِذا ُؾََل ٍُ َیا ؾََُل ٔة َؾُیَكا ََ َّ اِيكَٔیا َّی إَّٔلَّ نُٔؼَب َيُط یَِو َّٓٔيیُّ َػل َِّ اِيَتَؿَت اي ُ ئَِت ث

َٓاتٔطٔ َطِیّئا ِٔ َحَش َٔ َٕ یََسُع َيُط  ِِ تَُرِو ُّٓهُ ا َه ََ  ٍَ ٔلَی أَِػَحابٔطٔ َؾَكا َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، بنعق وکیف، ہمقلع نب رم ،، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ فادل ےس لقن 

امےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رھگ ےھٹیب رےنہ فاےل ولوگں رپ اجمدہنی رف

یک وخانیت اؿ یک امں یک رطح ےس رحاؾ ںیہ ارگ رھگ ےھٹیب رےنہ فاولں ںیم ےس وکیئ صخش یسک اجمدہ ےک اکمؿ یک 

وت اس وک ایقتم ےک دؿ ڑھکا رک دای اجےئ اگ افر اجمدہ  افحتظ رک ےن ےک دفراؿ )ایختن افر انگہ( اک رمبکت وہاگ

صخش ےس اہک اجےئ اگ اے الفں صخش! ہی الفں صخش ےہ م اس ےک کین اامعؽ ںیم ےس سج دقر دؽ اچےہ ےل 

ول۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ احصہب رکاؾ یک اجبن وتمہج وہےئ افر اراشد رفامای اہمتری 

  ےہ؟ ایک فہ اس ےک کین اامعؽ ںیم ےس ھچک ابیق وھچ ڑ دے اگ؟ )ینعی انیقی امتؾ کین اامعؽ ےل ےل اگ(۔ایک راےئ

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، بنعق وکیف، ہمقلع نب رم ،، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وج صخش اجمدہ ےک رھگ فاولں ےک اسھت ایختن رکے

     1104    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، حُاز بٓشًُہ، حُیس ، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع ِٔ إََْٔص َقا ِیٕس َع َُ ِٔ حُ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ َعلٓٔیٕ َقا

 ِِ َوالٔهُ َِ ِِ َوأَ َٓتٔهُ ِِ َوأَِئش َِ َجاصُٔسوا بٔأَیِٔسیهُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو  َقا

مہ، دیمح ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص رمعف نب یلع، دبعارلنمح، امح
شل

 

ب ت

د 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اےنپ اہوھتں ےس اینپ زابونں ےس افر اےنپ امؽ دفتل ےس اہجد رکف۔

مہ، دیمح ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی
شل

 

ب ت

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، امحد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اجمدہ ےک رھگ فاولں ےک اسھت ایختن رکے

     1105    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٕ بٔ اػبؼ، یزیس بٔ ہاروٕ، رشیَ، ابواسحام، قاسِ بٔ ابوَحُس َوسٰی بٔ َحُس، َیُو :  راوی

 عبسايرحُٔ ، ابیہ ، حرضت عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِْلَِػَبٔؼ َقا ُٕ بِ ُُو ِی ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ امٔیُّ َقا ٕس صَُو ايظَّ َُّ َح َُ  ُٔ وَسی بِ َُ ٕس  َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا أَبُو  ا یَزٔیُس بِ

َٕ قَ  ِٔ َعِبٔس اہللٔ َرضَٔی اَصاُرو ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ِٔ بِ ِٔ اِيَكأس ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َْ َع ی ٍَ أََِْبأََْا رَشٔ ہللُ ا

ِٔ َخاَف ثَأَِرصُ  ََ  ٍَ أت َوَقا ٌٔ اِيَحیَّ َر بَٔكِت ََ َّطُ أَ َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ُِٓط َع َّٓاَع َٔ ًَِیَص   َّٔ َؾ



 

 

اوبدمحم ومٰیس نب دمحم، ومیمؿ نب اغبص، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اوبااحسؼ، اقمس نب دبعارلنمح ، اہیب ، رضحت 

دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک 

 ۔وں وک الہک رک ڈاےنل اک مکح ایک افر رفامای وج وکیئ اؿ ےک دبہل ےس وخػ رکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس

 اگ اس اک مہ ںیم ےس یسک مسق اک وکیئ قلعت ںیہن ےہ۔

اوبدمحم ومٰیس نب دمحم، ومیمؿ نب اغبص، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، اوبااحسؼ، اقمس نب دبعارلنمح ، اہیب ،  :  رافی

  ہنعرضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اجمدہ ےک رھگ فاولں ےک اسھت ایختن رکے

     1106    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

جعرف بٔ عوٕ، ابوعُیص، عبساہلل بٔ عبساہلل بٔ جبر، حرضت عبساہلل بٔ جبیر  احُس بٔ سًامیٕ، :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َعبِ  ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِیٕص َع َُ ِٔ أَبٔی عُ ٕٕ َع ُٔ َعِو َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ٕ أَِخبََرَْا أَِح ٔٔ َجبِر ٔس اہللٔ بِ

َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٓا َع َٔ ُن ًِ َِّٓشاَئ یَِبٔهیَن َوَيُك ٌَ َسَُٔع اي ا َزَخ َُّ ًَ َِ َعاَز َجبِّرا َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل

 ٔ ٌٔ اہللٔ إ ٌَ فٔی َسبٔی ٔ ِٔ ُقت ََ َضاَزَة إَّٔلَّ  َٕ ايظَّ و ا َتُعسُّ ََ ٍَ َو ٌٔ اہللٔ َؾَكا ََ َقِتَّل فٔی َسبٔی ِِ َّٕ ُطَضَس َِْحَشُب َوَؾاَت ائَهُ

ُم َطَضاَزْة َواِيَػَرُم َطَضاَزْة َوا ُٔ َطَضاَزْة َواِيََّحَ ٌٔ اہللٔ َطَضاَزْة َواِيَبِل ٌُ فٔی َسبٔی ٌْ اِيَكِت ُّ إّٔذا َيَكًٔی ُُو ِػ َُ ِي

ٌْ أَتَ  ٍَ َرُج ٕع َطضٔیَسْة َقا ُِ ُُوُت بُٔح رِأَةُ َت َُ ُٕ َطَضاَزْة َواِي ِحُٓو َُ َّ َطَضاَزْة َواِي ٍُ اہللٔ َيِعىٔی اِيَضٔس ِبٔهیَن َوَرُسو

ًَِیطٔ بَانَٔیْة  َّٔ َؾإَٔذا َوَجَب َؾََل َتِبٔهیَنَّ َع ٍَ َزِعُض َِ َقاعْٔس َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ادمح نب امیلسؿ، رفعج نب وعؿ، اوبسیمع، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ربج، رضحت دبعاہلل نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس 



 

 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ریبج ریض اہلل ہنع یک زماج رپیس ےک فاےطس رفاتی ےہ ہک رضحت 

فیرفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخانیت وک رفےت وہےئ انس فہ  ہہ ریہ ںیھت ہک امہری آرزف یھت ہک 

گ اس صخش وک  دیہ ایخؽ رکےت وہ م ولگ اہجد ںیم  دیہ وہےت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک م ول

وج اہجد ںیم  دیہ وہ؟ ارگ ااسی وہات وت ولوگں ںیم تہب مک دہشا وہےت نکیل اہجد ںیم امرے اجےن فاال صخش  دیہ ےہ 

افر ٹیپ ےک رمض ںیم رمےن فاال صخش  دیہ ےہ افر لج رک رمےن فاال صخش  دیہ ےہ افر ڈفب رک رمےن فاال 

بنجل ںیم رمےن فاال صخش  دیہ ےہ رھپ اکی آدیم ےن رعض ایک ہک ایک م رضحت صخش  دیہ ےہ افر رمض ذات ا

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم رف ریہ وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک رفےن 

 ےن فاال ہن رفےئدف اس ےیل ہک رمےن ےس لبق رفان ونممع ںیہن ےہ نکیل بج وکیئ صخش رم اجےئ وت رھپ رف

ادمح نب امیلسؿ، رفعج نب وعؿ، اوبسیمع، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ربج، رضحت دبعاہلل نب ریبج ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  رھگ فاولں ےک اسھت ایختن رکےوج صخش اجمدہ ےک

     1107    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس، بٔ یحٌی، اسحام بٔ َٓؼور، زاؤز ، عبسايًَُ بٔ عُیر، حرضت جبر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُِٓؼوٕر قَ  ََ  ُٔ َٓا إِٔسَحُل بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا ُس بِ َُ َٔ أَِخبََرَْا أَِح ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي ائٔیَّ َع َٓا َزاُوزُ َيِعىٔی ايلَّ َ ث ٍَ َحسَّ ا

َِّٓش  یِّٕت َؾَبکَی اي ََ َِ َعلَی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ  ٌَ َُّط َزَخ ٕ أَْ ِٔ َجبِر ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ ٍَ َجبِْر بِ اُئ َؾَكا

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو ا َزا ََ َّٔ َؾإَٔذا َوَجَب أََتِبٔهیَن  ُض َٓ َّ بَِي ا َزا ََ َّٔ یَِبٔهیَن  ٍَ َزِعُض َِ َجائّشا َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 َؾََل َتِبٔهیَنَّ بَانَٔیْة 



 

 

ادمح، نب ییحی، ااحسؼ نب وصنمر، داؤد ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت ربج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ 

 رمہاہ اکی انجزہ ںیم فیرفی ےل ےئگ وت وخانیت رف ریہ ںیھت۔ اس رپ ربج ریض رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

اہلل ہنع ےن اؿ ےس رفامای م ولوگں ںیم وت ایھب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی رفام ںیہ افر م رف ریہ 

)زدنہ( وموجد ںیہ رفےن دف نکیل وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک وھچ ڑ دف سج فتق کت فہ اؿ ںیم 

 سج فتق رم اجےئ وت وکیئ رفےن فایل اخوتؿ ہن رفےئ )ینعی ہن وکیئ رمد رفےئ افر ہن یہ وعرت(۔

 ادمح، نب ییحی، ااحسؼ نب وصنمر، داؤد ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت ربج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکنح ےس قلعتم رفامؿ افر ازفاج افر اؿ ےک ابرے ںیم وج ہک اہلل ےن اےنپ 

وبنی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ الحؽ رفامیئ نکیل ولوگں ےک فاےطس الحؽ ںیہن افر اس اک ببس ازعاز 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ تلیضف علطم رفامان ےہ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رپ الحؽ رفامیئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکنح ےس قلعتم رفامؿ افر ازفاج افر اؿ ےک ابرے ںیم وج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 امان ےہنکیل ولوگں ےک فاےطس الحؽ ںیہن افر اس اک ببس ازعاز وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ تلیضف علطم رف

     1108    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علاء رضی اہلل عٓہابوزاؤز سًامیٕ بٔ سیـ، جعرف بٔ عوٕ، ابٔ جریخ، حرضت  :  راوی

 ِٔ ُٔ ُجَریِٕخ َع ٍَ أََِْبأََْا ابِ ٕٕ َقا ُٔ َعِو َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ـٕ َقا ُٔ َسِی ُٕ بِ امِیَ ًَ ٍَ  أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز ُس َعَلإئ َقا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ُُوََْة َزِؤد اي ِی ََ َٓاَزَة  ٔٔ َعبَّإض َج َع ابِ ََ َْا  ٔ َحرَضِ ُٔ َعبَّإض َصِٔذظ ٍَ ابِ َف َؾَكا َِ بَْٔسٔ ًَّ



 

 

َّی اہللُ عَ  ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ َٓاَزَتَضا َؾََل تُزَِعزٔعُوَصا َوََّل تُزَِيزٔيُوَصا َؾإ ِِ َج ُُوَُْة إَٔذا َرَؾِعُت ِی َعطُ ََ ََ  َٕ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ٕٕ َوَواحَٔسْة يَ  ا َُ ُِ ئَث َٕ َيِكٔش ُِ َيَضاتِٔشُع نِٔشَوةٕ َؾکَا ِٔ َيِكٔش  ِِ یَهُ

اوبداؤد امیلسؿ نب فیس، رفعج نب وعؿ، انب رججی، رضحت اطعء ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن انب ابعس 

ےک رمہاہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اہیلہ رتحمہم ومیمہن ریض اہلل اہنع ےک انجزہ ںیم رشتک یک وج ہک 

انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہی ومیمہن ریض اہلل ہنع ںیہ سج فتق م ولگ اؿ اک )اقمؾ( رسػ رپ وہا ہچنیم  

انجزہ ااھٹؤ وت اس وک رحتک ہن دانی ہکلب وکسؿ ف اانیمطؿ ےس اس وک ااھٹان۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ون 

رفامای رکےت ےھت افر اکی اہیلہ رتحمہم اک ربمن ویبایں ںیھت نج ںیم ےس آھٹ اک ربمن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقمر 

 رقمر ںیہن رفامےت ےھت۔

 اوبداؤد امیلسؿ نب فیس، رفعج نب وعؿ، انب رججی، رضحت اطعء ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیاکنح ےس ہقلعتم  :   ابب

 رپ الحؽ رفامیئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکنح ےس قلعتم رفامؿ افر ازفاج افر اؿ ےک ابرے ںیم وج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  رپ تلیضف علطم رفامان ےہنکیل ولوگں ےک فاےطس الحؽ ںیہن افر اس اک ببس ازعاز وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     1109    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابی َریِ، سؿیإ، عُرو بٔ زیٓار، علاء، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ََ ُٔ أَبٔی  َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ َٓارٕ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ُٔ زٔی رُو بِ ُِ ثَىٔی َع ٍَ َحسَّ ُٕ َقا ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا َِ َقا رَِی

 ٕ َِٓسُظ تِٔشُع نِٔشَوة ٔ َِ َوع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّی َرُسو ٍَ تُُوف ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِٔ َعَلإئ َع َّٔ إَّٔلَّ  َع ُئؼيبُُض

ضَ  ََ ََّضا َوَصَبِت یَِو َتَضا ئَعائَٔظةَ َسِوَزَة َؾإْٔ ًَ  ا َوَيِی

اربامیہ نب وقعیب، انب ایب رممی، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

سج فتق فافت وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکنح ابمرک ںیم ون ویبایں 

دہ ےک العفہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ ےک اپس فیرفی ےل اجای رکےت ےھت۔ ںیھت نج ںیم ےس رضحت وس

 اس ےیل ہک اوہنں ےن اانپ ربمن رضحت اعہشئ دصہقی وک دے دای اھت

 اربامیہ نب وقعیب، انب ایب رممی، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رپ الحؽ رفامیئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکنح ےس قلعتم رفامؿ افر ازفاج افر اؿ ےک ابرے ںیم وج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 الحؽ ںیہن افر اس اک ببس ازعاز وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ تلیضف علطم رفامان ےہنکیل ولوگں ےک فاےطس 

     1110    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، یزیس، ابٔ زریع، سعیس، قتازہ، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٕ أََنّشا حَ أَِخ  ِٔ َقَتاَزَة أَ َٓا َسٔعیْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا ِٔ َیزٔیَس َوصَُو ابِ ِشُعوزٕ َع ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َّٕ بََرَْا إِٔس ِِ أَ ثَُض سَّ

ٔة اِيَواحَٔسةٔ َوَيطُ یَ  ًَ ِی ًَّ َٕ یَُلوُف َعلَی نَٔشائٔطٔ فٔی اي َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٕ اي ئِٕٔذ تِٔشُع نِٔشَوة ََ  ِو

الیعمس نب وعسمد، سیدی، انب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ رات ںیم اینپ امتؾ ویبویں ےک اپس فیرفی ےل اجای رکےت ےھت افر اس فتق 

  ون ویبایں ںیھت۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکنح ںیم

 الیعمس نب وعسمد، سیدی، انب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رفامؿ افر ازفاج افر اؿ ےک ابرے ںیم وج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ الحؽ رفامیئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکنح ےس قلعتم

 امان ےہنکیل ولوگں ےک فاےطس الحؽ ںیہن افر اس اک ببس ازعاز وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ تلیضف علطم رف

     1111    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ابو اساَہ، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

ِٔ صَٔظا َة َع ََ َٓا أَبُو أَُسا َ ث ٍَ َحسَّ مٔیُّ َقا ََُُخَّ َُُباَرٔک اِي ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔیطٔ أَِخبََرَْا  َوَة َع ٔٔ ُْعِ ّٔ بِ

َِ ؾَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َّٔ ئً تٔی َوَصبَِن أَِنُؿَشُض ُِٓت أَغَاُر َعلَی ايَلَّ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت ُن ٍُ أََوَتَضَب َع أَُقو

 َّٔ ُِٓض َٔ ِٔ َتَظاُئ  ََ ٌَّ تُرِظٔی  ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج ةُ َنِؿَشَضا َؾأَِْزَ ا  اِيَُّحَّ ََ ًُِت َواہللٔ  ِٔ َتَظاُئ ُق ََ  ََ َوتُِؤؤی إَٔيِی

ََ فٔی َصَواَک  ََ إَّٔلَّ يَُشارُٔع َي  أََری َربَّ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوب ااسہم، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 وج وخد وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اؿ وخانیت ےک ابرے ںیم رشؾ ف تای وسحمس رکیت یھت

ےک رپسد رفامای رکیت ںیھت افر ںیم اہک رکیت یھت ہک ایک وکیئ آزاد اخوتؿ وخد وک ہبہ رک  یتک ےہ؟ اس رپ دخافدن دقفس 

فر ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ آرخکت۔ ینعی اؿ ںیم ےس سج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دؽ اچےہ د

رںیھک افر سج وک دؽ اچےہ زندکی رںیھک۔ رھپ نج وک دفر راھک اھت ارگ اؿ ںیم ےس رھپ یسک وک بلط رکںی بج یھب 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ یسک مسق اک وکیئ انگہ ںیہن ےہ۔ وت ںیم ےن رعض ایک دخا یک مسق! آپ یلص اہلل ہیلع 

  ہیلع فآہل فملس وخاشہ رفامےت ںیہ وفرا اطع رفام داتی ےہ۔فآہل فملس اک رپفرداگر سج یھب یئش یک آپ یلص اہلل

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوب ااسہم، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس ہقلعتم ااحدثیاکنح  :   ابب



 

 

 رپ الحؽ رفامیئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکنح ےس قلعتم رفامؿ افر ازفاج افر اؿ ےک ابرے ںیم وج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  فآہل فملس رپ تلیضف علطم رفامان ےہنکیل ولوگں ےک فاےطس الحؽ ںیہن افر اس اک ببس ازعاز وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع

     1112    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، سؿیإ، ابوحازّ، حرضت سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  ُئ َقا ُُُِقٔ ٔٔ َیزٔیَس اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ٌٔ بِ ِٔ َسِض ٕ َع َٓا أَبُو َحازّٔ َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث

ِ فٔیَّ َر  أ ٍَ اہللٔ ََفَ ََ یَا َرُسو ِّی َقِس َوَصِبُت َنِؿٔسی َي ٔن َرأَْة إ َِ ٔ إٔذِ َقاَيِت ا ٍَ أََْا فٔی اِيَكِوّ ٌْ َسِعٕس َقا َّ َرُج ََ َؾَكا أَِی

ٍَ اذَِصِب َؾاكًُِ  ِجٓٔیَضا َؾَكا ٍَ َزوِّ ِٔ َحٔسیٕس َؾَكا َٔ ا  ُّ ِِ َیحِٔس َطِیّئا َوََّل َخاَت ًَ ِٔ َحٔسیٕس َؾَِذَصَب َؾ َٔ ا  ُّ ِب َوَيِو َخاَت

ِٔ ُسَورٔ اِيُُقِ  َٔ َعطُ  ََ ا  َُ ٔ َجُط ب ٍَ َؾزَوَّ ِِ َقا ٍَ َنَع ٕٔ َطِیْئ َقا آ ِٔ ُسَورٔ اِيُُقِ َٔ  ََ َع ََ ٍُ اہللٔ أَ ٍَ َرُسو ٕٔ َؾَكا  آ

احزؾ، رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ دفرسے دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، اوب

ولوگں ےک اسھت ںیم یھب سلجم ںیم رشکی اھت ہک اکی اخوتؿ ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض 

ابرے ںیم وج  ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم وخد وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رپسد رکیت وہں ریمے

انمبس ایخؽ رفامںیئ فہ  ہلصی رفام دںی۔ ہی نس رک اکی آدیم ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! 

ریما اس اخوتؿ ےس اکنح رفام دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجؤ افر م ھچک ےل آؤ اچےہ فہ ولےہ یک 

وہ ایگ وت اس وک ھچک ںیہن لم اکس۔ اہیں کت ہک ولےہ یک اوگنیھٹ کت بیصن ہن وہ یکس  اوگنیھٹ یہ وہ۔ فہ صخش رفاہن

)اتہک اس اوگنیھٹ وک یہ رہم رقمر رک ےکس( ہچنیم  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک م وک رقآؿ رکمی یک ھچک 

آہل فملس ےن رقآؿ رکمی یک ضعب وسرںیت اید ںیہ؟ اس صخش ےن رعض ایک یج اہں۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع ف

 وسروتں ےک وعض اس اک اکنح اس اخوتؿ ےس رفام دای۔

 اوباحزؾ، رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل  وج اکؾ دخافدن

 ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ افر اعؾ ولوگں ےک فاےطس رحاؾ رفامےئ؟

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ افر اعؾ وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک

 ولوگں ےک فاےطس رحاؾ رفامےئ؟
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َحُس بٔ یحٌی بٔ عبساہلل بٔ خايس، َحُس بٔ َوسٰی بٔ اعین، ابیہ، َعُر، زہری، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

 عبسايرحُٔ،

ٔٔ أَِخ  وَسی بِ َُ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َِّٓیَشابُورٔیُّ َقا ٔٔ َخائٕس اي ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ  أَِعیََن بََرَْا 

 ٔ ِٔ َعائ ٔٔ َع َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة بِ َُ ًَ َٓا أَبُو َس َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َّٓٔيیِّ َقا َظَة َزِؤد اي

َِ َجائََضا حٔیَن  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ََّضا أَِخبََرِتُط أَ َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِّرَ َػل ِٕ یَُدی َرُظ اہللُ أَ ََ  أَ

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ِٕ ََّل  أَِزَواَجُط َقاَيِت َعائَٔظُة َؾَبَسأَ بٔی َرُسو َٔ أَ ِی ًَ ّرا َؾََل َع َِ َٔ أَ ْ َي ْٔ ِّی َذا ٔن ٍَ إ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ٍَ َرُس  َِّ َقا ُ اقٔطٔ ث َرانٔی برٔٔفَ َُ ِ َّٕ أَبََویَّ ََّل َیأ َِ أَ ٔ َٔ َقاَيِت َوَقِس َعً َٔرٔی أَبََویِ ِ َّی َتِشَتأ لٔی َحً َّی ُتَعحِّ ٍُ اہللٔ َػل و

َِ یَا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّٔ اہللُ َع ِعهُ تِّ ََ ُ ََٓتَضا َؾَتَعاَيیَِن أ َِْیا َوزٔی َٕ اِيَحَیاَة ايسُّ ِٓتُنَّ تُرِٔز ِٕ ُن ٔ ََ إ ٌِ ْٔلَِزَوأج َّٓٔيیُّ ُق  أَیَُّضا اي

ةَ  اَر اِْلرٔخَ ِّی أُرٔیُس اہلَل َوَرُسوَيطُ َوايسَّ َٔرُ أَبََویَّ َؾإٔن ِ ًُِت فٔی َصَِذا أَِسَتأ  َؾُك

دل، دمحم نب ومٰیس نب انیع، اہیب، رمعم، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت روسؽ دمحم نب ییحی نب دبعاہلل نب اخ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اہیلہ رتحمہم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک سج فتق رضحت 

فملس اینپ ویبویں وک اایتخر اطع رفام دںی  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفامای ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دؿ ریمے اپس فیرفی الےئ افر ھجم ےس آاغز رفامای افر رفامای ںیم م ےس اکی 

ابت التبےن فاال وہں نکیل م )اس ہلئسم ںیم( فادلنی یک راےئ وشمرہ ےک ریغب  ہلصی رکےن ںیم دلجی ہن رکان۔ 



 

 

ہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ابت اک ملع اھت رضحت اعہشئ دص

ہک ریمے فادلنی یھبک ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس )ینعی اس ذات ابمرک ےس( اگل رکےن اک مکح ںیہن 

رکہمی التفت رفامیئ آرخ کت۔ ینعی اے  رفامںیئ ےگ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبویں ےس رفام دںی ارگ م وک داین یک زدنیگ افر اس یک 

رفقن یک وخاشہ وہ وت آؤ ںیم م وک ھچک امؽ ف دفتل دے رک نسح ف وخیب ےس رتصخ رکفں افر ارگ م دخا افر اس 

افر آرخت یک وخاشہ ریتھک وہ وت اہمترے ںیم ےس کین )افر ایلع ٰرکدار یک( وخانیت ےک فاےطس دخافدن  ےک روسؽ

دقفس ےن ارجمیظع رقمر رفام راھک ےہ )بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس آتی رکہمی یک التفت ےس افرغ وہ 

 ھجم وک اےنپ فادلنی ےس وشمرہ رکےن اک مکح ےئگ( وت ںیم ےن رعض ایک ایک ایس ہلئسم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رفام رےہ ںیہ ںیم وت دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آرخت یک وخاشہ ریتھک وہں۔

 دمحم نب ییحی نب دبعاہلل نب اخدل، دمحم نب ومٰیس نب انیع، اہیب، رمعم، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

افر اعؾ  وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ

 رفامےئ؟ولوگں ےک فاےطس رحاؾ 
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بَش بٔ خايس عشْکی، غِٓذر، طعبہ، سًامیٕ، ابوؿهی، َْسوم، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہا

َٓا ُط  َ ث ٍَ َحسَّ َِٓسْر َقا َٓا غُ َ ث ٍَ َحسَّ یُّ َقا ُٔ َخائٕس اِيَعِشَْکٔ َٕ أَِخبََرَْا بَِٔشُ بِ ًَامِیَ ِٔ ُس ٍَ َسُِٔعُت أَبَا  ِعَبُة َع َقا

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََّر َرُسو َِٓضا َقاَيِت َقِس َخی ِٔ َعائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َع وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ َهی َع ُـّ َِ نَٔشائَطُ اي ًَّ َس

َٕ كَََلّقا  أَِو کَا



 

 

ی، رسم

ح

 

ص

 ر، ہبعش، امیلسؿ، اوب

  
 

فؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رشب نب اخدل رکسعی، غ

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ازفاج رہطمات وک اایتخر اطع رفام دای اھت وت ایک اس ےس الطؼ فاعق وہ 

 یئگ۔

ی، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

ح

 

ص

 ر، ہبعش، امیلسؿ، اوب

  
 

 رشب نب اخدل رکسعی، غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

افر اعؾ  وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ

 وگں ےک فاےطس رحاؾ رفامےئ؟ول

     1115    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، اسُعیٌ، طعيی، َشورم، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

ِٔ ُس  ٔٔ َع َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ٌَ َع ٔعی َُ ِٔ إِٔس َٕ َع ِؿَیا

ِٔ كَََلّقا ِِ یَهُ ًَ َِ َؾاِختَرَِْاُظ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََّرَْا َرُسو  َعائَٔظَة َقاَيِت َخی

 اہنع رفامیت ںیہ ہک رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، اامسلیع، یبعش، وسمرؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اایتخر اطع رفامای اھت ہک ہی الطؼ ںیہن یھت۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، الیعمس، یبعش، وسمرؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

افر اعؾ  وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ

 ولوگں ےک فاےطس رحاؾ رفامےئ؟

     1116    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، علاء، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ََ ا  ََ ٍَ َقاَيِت َعائَٔظُة  ِٔ َعَلإئ َقا رٕو َع ُِ ِٔ َع َٔ َٓاُظ  ٍَ َحٔؿِو َٕ َقا ِٔ ُسِؿَیا ُِٓؼوٕر َع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ اَت أَِخبََرَْا 

ٍُ اہللٔ َػ  َِّٓشاُئ َرُسو ٌَّ َيُط اي ٔ َّی أُح َِ َحً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ل

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس رپ الحؽ ںیھت۔ فآہل فملس یک فافت وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امتؾ ویبایں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ افر اعؾ وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع

 ولوگں ےک فاےطس رحاؾ رفامےئ؟

     1117    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یر، حرضت عائظہ َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ابوہظاّ، وہیب، ابٔ جریخ، علاء، عبیس بٔ عُ :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َة  َُ ًَ ُٔ َس ُُػٔیَرةُ بِ ٕ َوصَُو اِي َٓا أَبُو صَٔظاّ َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ِدزُومٔیُّ َقا َُ اِي

 َ ِٔ عُب ِٔ َعَلإئ َع ُٔ ُجَریِٕخ َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُوَصِیْب َقا َ ث ٍُ َحسَّ َِّی َرُسو ا تُُوف ََ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت  ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ ِیٔس بِ



 

 

ا َطاَئ  ََ َِّٓشأئ  ِٔ اي َٔ َد  ِٕ یََتزَوَّ ٌَّ اہللُ َيُط أَ َّی أََح َِ َحً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  اہللٔ َػل

 دصہقی ریض اہلل اہنع دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، فبیہ، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ

رفامیت ںیہ ہک دخافدن دقفس ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فافت ےس لبق اس ابت اک اایتخر اطع 

 رفام دای اھت ہک وخانیت ںیم ےس سج ےس دؽ اچےہ اکنح رفام ےتکس ںیہ۔

دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ دصہقی ریض دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، فبیہ، انب رججی، اطعء،  :  رافی

 اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح یک رتبیغ ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح یک رتبیغ ےس قلعتم

     1118    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ زرارہ، اسُعیٌ، یوْص، ابوَعَش، ابراہیِ، عًكُہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َِ ِٔ إٔبَِراصٔی ِعََشٕ َع ََ ِٔ أَبٔی  َٓا یُوُُْص َع َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَراَرَة َقا رُو بِ ُِ َة أَِخبََرَْا َع َُ َك ًِ ِٔ َع  َع

 ٔٔ َع ابِ ََ ُِٓت  ٍَ ُن َّی اہللُ  َقا ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ُٕ رَخَ ا َُ ٍَ عُِث ِٓطُ َؾَكا َٕ َرضَٔی اہللُ َع ا َُ َِٓس عُِث ٔ ٕ َوصَُو ع ِشُعوز ََ

 َٔ  َٕ ِٔ کَا ََ  ٍَ ا أََرِزُت َؾَكا َُ ِِ ؾٔتَِیّة َن ِِ أَِؾَض ًَ ٔٔ َؾ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َِ َعلَی ؾٔتَِیٕة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍٕ َع ِِ َذا كَِو  ِٓهُ

ُّ َيطُ ؤَجاْئ  ِو ِٔ ََّل َؾايؼَّ ََ ٔد َو ًِرَفِ ٔ ُٔ ي ًَِبَِصٔ َوأَِحَؼ ٔ َُّط أَغَفُّ ي ِد َؾإْٔ ًَِيَتزَوَّ  َؾ

رمعف نب زرارہ، اامسلیع، ویسن، اوبرشعم، اربامیہ، ہمقلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت انب وعسمد ریض 

اھت ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اکی دؿ اہلل ہنع ےک اسھت رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک اپس 



 

 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنچ ونوجاونں ےک اپس فیرفی الےئ افر رفامای ارگ اہمترے ںیم ےس 

 وکیئ انؿ ف ہقفن یک وقت راتھک وہ وت اس وک اچےیہ ہک اکنح رکے اس ےیل ہک اس ےس اگنہ یچین ریتہ ےہ افر رشؾ اگہ یک

 افحتظ ریتہ ےہ نکیل ارگ یسک صخش ںیم اس دقر اطتق ہن وہ وت رفزہ اس یک وہشت ںیم یمک رک دے اگ۔

 رمعف نب زرارہ، الیعمس، ویسن، اوبرشعم، اربامیہ، ہمقلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 اکنح یک رتبیغ ےس قلعتم

     1119    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بَش بٔ ، خايس، َحُس بٔ جعؿرف، طعبہ، سًامیٕ، ابراہیِ، حرضت عًكُہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا َّٕ أَِخبََرَْا بَِٔشُ بِ َ َة أ َُ ًَِك ِٔ َع َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی َٕ َع ًَامِیَ ِٔ ُس ِٔ ُطِعَبَة َع ُٔ َجِعرَفٕ َع ُس بِ

 َّٓ َّٕ اي َث أَ َة َؾَحسَّ َُ ًَِك ُجَهَضا َؾَسَعا َعِبُس اہللٔ َع ٕ أَُزوِّ ََ فٔی َؾَتاة ٌِ َي ِشُعوزٕ َص ََ  ٔٔ ٍَ َّٔلبِ َٕ َقا ا َُ َّی اہللُ عُِث ٔيیَّ َػل

َِ قَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِِ َيِشَتٔلِع َع ِٔ َي ََ ٔد َو ًِرَفِ ٔ ُٔ ي ًَِبَِصٔ َوأَِحَؼ ٔ َُّط أَغَفُّ ي ِد َؾإْٔ ًَِيَتزَوَّ ِٔ اِسَتَلاَع اِيَبائََة َؾ ََ  ٍَ ا

َُّط َيطُ ؤَجاْئ  ِِ َؾإْٔ ًَِیُؼ  َؾ

ر ، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت امثعؿ
ػفف
ذ 

 رشب نب ، اخدل، دمحم نب 

ریض اہلل ہنع ےن رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفامای ہک ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دؽ اچےہ وت ںیم 

اہمترا اکنح اکی ونوجاؿ اخوتؿ ےس رک دفں۔ رھپ رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع 

آہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس وج وکیئ ویبی اک انؿ ف وک البای افر اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

ہقفن ربداتش رکےن یک وقت راتھک وہ وت اس وک اکنح رک انیل اچےیہ اس ےیل ہک اس ےس اگنہ یچین ریتہ ےہ )ینعی اگنہ یک 

فزے رھک ےل افحتظ ریتہ ےہ( افر رشؾ اگہ یک افحتظ ریتہ ےہ نکیل ارگ یسک صخش ںیم وقت ہن وہ وت فہ صخش ر



 

 

 اس رطہقی ےس اس یک وہشت ںیم یمک فاعق وہ اجےئ یگ۔

ر ، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع :  رافی
ػفف
ذ 

 رشب نب ، اخدل، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیاکنح ےس ہقلعتم  :   ابب

 اکنح یک رتبیغ ےس قلعتم

     1120    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حرضت عبساہلل بٔ َشعوز :  راوی

َٖاُروٕ بٔ اسحل ُٖسانی نوفی،عبسايرحُٔ بٔ 

 ًَ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِیطٔ َحُسَحاربی،اعُع،ابراٖیِ،عًكُہ،واَّلسوز،عبساہلل َقا

ِِ َيشتلع ِٔ َي ََ ِد َو ًَِيَتزَوَّ ِِ اِيَبائََة َؾ ِٓهُ َٔ ِٔ اِسَتَلاَع  ََ  َِ ًَّ َّطُ َيُط ؤَجاْئ  َوَس ِؤّ َؾإْٔ ًَِیطٔ بٔايؼَّ  َؾَع

رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس اس ومضمؿ یک دحثی لقن ےہ اامؾ اسنیئ رفامےت ںیہ اس دنس ںیم ذموکر رضحت 

 اوسد وفحمظ رافی ںیہن ںیہ۔

 رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح یک رتبیغ ےس قلعتم



 

 

     1121    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یإ، اعُع، عُارہ بٔ حرضت عبساہلل بٔ َشعوزَحُس بٔ َٓؼور، سؿ :  راوی

ِٔ َعِبسٔ ايرَّ  ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ اَرَة بِ َُ ِٔ عُ ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ بِ َُ ِح

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َٓا َرُسو ٍَ َي ٍَ َقا ِٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ِِ  َیزٔیَس َع ِٓهُ َٔ ِٔ اِسَتَلاَع  ََ َبأب  ِعََشَ ايظَّ ََ َِ یَا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َّ َيُط ؤَجا ِو َّٕ ايؼَّ ٔ ِِ َؾإ ًَِیُؼ ِٔ ََّل َؾ ََ ٔد َو ًِرَفِ ٔ ُٔ ي ًَِبَِصٔ َوأَِحَؼ ٔ َُّط أَغَفُّ ي ِٓٔهِح َؾإْٔ ًَِي  ْئ اِيَبائََة َؾ

رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اشمع، امعرہ نب رضحت دبعاہلل نب وعسمد

فآہل فملس ےن مہ ےس اطخب رفام رک اراشد رفامای اے ونوجاون اہمترے ںیم ےس سج صخش ںیم وقت وہ وت فہ صخش 

 اکنح رکے رھپ ایس ومضمؿ یک دحثی لقن رفامیئ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اشمع، امعرہ نب رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح یک رتبیغ ےس قلعتم

     1122    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ یزیس، عبساہلل َحُس بٔ عَلء، ابوَعاویہ، اعُع، عُارہ، عبسايرحُٔ :  راوی

 َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح اَرَة َع َُ ِٔ عُ ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤَیَة َع َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ َیزٔیَس أَِخبََرَْا  ٔٔ بِ

ِع  ََ َِ یَا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٓا َرُسو ٍَ َي ٍَ َقا ِٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ِِ َع ِٓهُ َٔ ِٔ اِسَتَلاَع  ََ َبأب  ََشَ ايظَّ

ِد َوَساَم اِيَحٔسیَث  ًَِيَتزَوَّ  اِيَبائََة َؾ



 

 

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، امعرہ، دبعارلنمح نب سیدی، دبع اہلل، رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، امعرہ، دبعارلنمح نب سیدی، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح یک رتبیغ ےس قلعتم

     1123    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہ رضی اہلل عٓہاحُس بٔ ُحب، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، حرضت عًكُ :  راوی

 ٍَ َة َقا َُ ًَِك ِٔ َع َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤَیَة َع َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ ُس بِ َُ ٔشی أَِخبََرَْا أَِح َِ ُِٓت أَ ُن

ٍَ یَا أَبَا َعِبٔس  ثُُط َؾَكا َعطُ یَُحسِّ ََ  َّ ُٕ َؾَكا ا َُ ًَكَٔیُط عُِث َع َعِبٔس اہللٔ بُٔٔىّی َؾ ََ َجارَٔیّة َطابَّّة ََ ُج ٔٔ أَََّل أَُزوِّ َُ ايرَِّح

َٓا َرُس  ٍَ َي ًَِت َذاَک َيَكِس َقا ِٔ ُق ٔ ا َيئ ََ ٍَ َعِبُس اہللٔ أَ ََ َؾَكا ِٓ َٔ َضی  ََ ا  ََ َک َبِعَف  َ
ِّْ ِٕ تَُِذ َضا أَ ًَّ َع ًَ ٍُ اہللٔ َؾ و

ِٔ اِسَتَل  ََ َبأب  ِعََشَ ايظَّ ََ َِ یَا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِد َػل ًَِيَتزَوَّ ِِ اِيَبائََة َؾ ِٓهُ َٔ  اَع 

ادمح نب رحب، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت انب وعسمد ریض 

اہلل ہنع ےک اسھت )اقمؾ( ٰینم ںیم اجراہ اھت ہک ریمی الماقت رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس وہیئگ اوہنں ےن 

ارلنمح ایک ںیم آپ اک اکنح اکی ونوجاؿ اڑیک ےس ہن رکا دفں وج ہک آپ وک زگرے وہےئ دؿ اید رفامای اے اوبدبع

رکا دے )ینعی دؽ وخش رک دے( رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ہک آپ ہی ابت آج ایبؿ رک رےہ 

رفامیئ یھت ہک اے ونوجاون! م  وہ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس ہی ابت تہب ےلہپ اراشد

 ولوگں ںیم ےس سج ںیم وقت وہ اس وک اکنح رکان اچےیہ۔

 ادمح نب رحب، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتک اکنح یک اممتعن

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رتک اکنح یک اممتعن

     1124    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبیس، عبساہلل بٔ َبارک، َعُر، زہری، سعیس بٔ َشیب، حرضت سعس بٔ ابی وقاؾ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ٍَ ُٔ عُبَِیٕس َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا  ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ َُُباَرٔک َع ُٔ اِي َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث َحسَّ

 َُ َِ َعلَی عُِث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيَكِس َرزَّ َرُسو إؾ َقا ٔٔ أَبٔی َوقَّ ِٔ َسِعسٔ بِ ٔب َع َُُشیَّ ٌَ اِي َّبَتُّ َٕ ايت ا

َٕ َيطُ  ٔ َٓا َوَيِو أَذ  ََّلِخَتَؼِي

دمحم نب دیبع، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع رفامےت 

ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امثعؿ نب وعظمؿ وک اکنح ہن رکےن ےس عنم رفامای ارگ روسؽ رکمی یلص 

 اطع رفامیئ وہیت وت مہ ولگ یصخ وہ اجےت۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ااجزت

 دمحم نب دیبع، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ثیاکنح ےس ہقلعتم ااحد :   ابب

 رتک اکنح یک اممتعن



 

 

     1125    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، اطعث، حشٔ، سعس بٔ ہظاّ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ ايِ  ِٔ أَِطَعَث َع َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا إِٔس ٔٔ صَٔظإّ َع ِٔ َسِعسٔ بِ ٔٔ َع َحَش

 ٌٔ َّبَتُّ ِٔ ايت َِ ََْهی َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو  أَ

الیعمس نب وعسمد، اخدل، اثعش، نسح، دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت 

 ےن اکنح وھچ ڑےن یک اممتعن رفامیئ۔ )ینعی ارگ وعرت اک انؿ ف ہقفن ادا رکےن یک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 (اطتق ےہ وت رضفر اکنح رکان اچےیہ

 الیعمس نب وعسمد، اخدل، اثعش، نسح، دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رتک اکنح یک اممتعن

     1126    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َعاذ بٔ ہظاّ، ابیہ، قتازہ، حشٔ، سُرہ بٔ جٓسب رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ إٔبِرَ  ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔٔ َع ِٔ اِيَحَش ِٔ َقَتاَزَة َع ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ صَٔظاّ َعاذُ بِ َُ ٍَ أََِْبأََْا  َِ َقا اصٔی

ٍَ أَبُو َعِبس اي ٌٔ َقا َّبَتُّ ِٔ ايت َُّط ََْهی َع َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ُِٓسٕب َع ٔٔ ُج َرَة بِ ُُ ٔٔ َقَتاَزةُ َس َُ رَِّح

ُِ أَثِبَ  ًَ َوأب َواہللُ َتَعالَی أَِع ِٔ أَِطَعَث َوَحٔسیُث أَِطَعَث أَِطَبطُ بٔايؼَّ َٔ  ُت َوأَِحَؿُى 

ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اہیب، اتقدہ، نسح، رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس ومضمؿ یک دحثی 



 

 

 لقن ےہ۔

 ہ، نسح، رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اہیب، اتقد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رتک اکنح یک اممتعن

     1127    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اْص بٔ عیاق، اَّلوزعی، اسٔ طہاب، حرضت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ یحٌی بٔ َوسی، :  راوی

 ِٔ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َٓا اِْلَِوَزاعٔیُّ َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عَٔیإق َقا َٓا أََُْص بِ َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا یَِحٌَی بِ

ٍَ اہللٔ  ًُِت َیا َرُسو ٍَ ُق َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا َة أَ َُ ًَ ََٓت َوََّل أَٔجُس كَِوَّّل َس ٌْ َطابٌّ َقِس َخٔظیُت َعلَی َنِؿٔسَی اِيَع ِّی َرُج ٔن إ

ٍَ ثَََلثّا َؾَك  َّی َقا َِ َحً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ُِٓط اي َق َع َِّٓشاَئ أََؾأَِخَتٔصی َؾأَِْعَ ُد اي َّی أََتزَوَّ َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ا

َِ یَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔٔ اہللُ َع َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ََ أَِو َزِع َقا ٔ ا أََِْت ََّلٕم َؾاِخَتٔؽ َعلَی َذي َُ ٔ ُِ ب ًَ َـّ اِيَك ا أَبَا صَُریَِرَة َج

ِٔ ايزُّصِرٔیِّ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َوَصَِذا َحسٔیْث َػٔحیْح َقِس َرَواُظ یُوُُْص َع َٔ ِع َصَِذا اِيَحٔسیَث  َُ ِِ َيِش  اِْلَِوَزاعٔیُّ َي

یس، اسن نب ایعض، االفزیع، انس اہشب، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت ییحی نب وم

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ااسی ہن وہ ہک ںیم یسک انگہ ںیم التبم ہیلع فآہل فملس وچہکن ںیم اکی وجاؿ صخش وہں اس فہج ےس ھجم وک ادنہشی ےہ ہک 

وہ اجؤں نکیل ھجم ںیم اس دقر اطتق یھب ںیہن ہک ںیم اکنح رک وکسں وت ںیم ایک یصخ ہن وہ اجؤں؟ ہی نس رک آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہچہ اونر اک رخ دفرسی رطػ رفام ایل۔ اہیں کت ہک اوہنں ےن نیت رمہبت یہی رعض ایک 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اوبرہریہ!  مل کشخ وہ ایگ ےہ افر وج ھچک )دقمر ںیم( اھکل اج اکچ ےہ۔ وت آپ یلص اہلل

 فہ رہ وصرت شیپ آ رک رےہ اگ اچےہ م یصخ وہ ای ہن وہ۔



 

 

 ییحی نب ومیس، اسن نب ایعض، االفزیع، انس اہشب، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رتک اکنح یک اممتعن

     1128    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہَحُس بٔ عبساہلل، ابوسعیس، ہاطِ، حؼین بٔ ْاؾع، حشٔ، حرضت سعس بٔ ہظاّ رضی اہلل :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ِولَی بَىٔی َصأط ََ َٓا أَبُو َسٔعیٕس  َ ث ٍَ َحسَّ ِٓطٔیُّ َقا ًَ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ اِيَد ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  ا حَُؼیُِن بِ

 َٔ ُُِؤ ِّّ اِي ُ ٌَ َعلَی أ َُّط َزَخ ٔٔ صَٔظإّ أَْ ِٔ َسِعٔس بِ ُٔ َع ثَىٔی اِيَحَش ٍَ َحسَّ ازٔنٔیُّ َقا َُ ًُِت َْاؾٕٔع اِي ٍَ ُق ٓٔیَن َعائَٔظَة َقا

ا َسُِٔعَت اہللَ َعزَّ َوجَ  ََ ٌِ أَ َٔ ؾٔیطٔ َقاَيِت َؾََل َتِؿَع ا َتَریِ َُ ٌٔ َؾ َّبَتُّ ِٔ ايت َٔ َع ِٕ أَِسأََي ِّی أُرٔیُس أَ ٔن ٍُ َوَيَكِس إ ٌَّ َيُكو

یَّّة ؾَ  ِِ أَِزَواّجا َوذُرِّ َٓا َيُض ًِ ََ َوَجَع ٔ ِٔ َقِبً َٔ َٓا ُرُسَّل  ًِ ٌِ أَِرَس  ََل َتتَبَتَّ

دمحم نب دبع اہلل، اوبدیعس، اہمش، نیصح نب انعف، نسح، رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم رضحت 

اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےک اہیں دالخ وہا افر رعض ایک ہک ںیم آپ ےس اکنح ہن رکےن 

ہلسلس ںیم ایک وشمرہ ےہ ہک ہی اجزئ ےہ ای ںیہن؟ رضحت اعہشئ  ےک قلعتم درایتف رکان اچاتہ وہں۔ آپ اک اس

دصہقی ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک م ااسی ہن رکان ایک م ےن اراشد دخافدنی ںیہن انس آرخکت۔ )ینعی مہ ےن آپ یلص 

( رھپ رضحت اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لبق یھب روسؽ ےجیھب ےھت نج وک ویبایں یھب دی ںیھت افر افالد یھب دی یھت

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن رفامای اس فہج ےس م رتک اکنح ہن اانپان۔

 دمحم نب دبعاہلل، اوبدیعس، اہمش، نیصح نب انعف، نسح، رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رتک اکنح یک اممتعن

     1129    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عؿإ، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٕ قَ  ا ٍَ أََِْبأََْا َعؿَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ا أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َّٕ َنرَفّ ِٔ إََْٔص أَ ِٔ ثَابٕٔت َع َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ا

ِِ ََّل  ُض ـُ ٍَ َبِع َِّٓشاَئ َوَقا ُد اي ِِ ََّل أََتزَوَّ ُض ـُ ٍَ َبِع َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ أَِػَحأب اي َٔ َِ ِح ًَّ ٌُ اي ُ  آک

 َ ُّ َعل ِِ ََّل أََْا ُض ـُ ٍَ َبِع ًَِیطٔ َوَقا َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ََ َرُسو ٔ َؼ َذي ًَ ُّ َؾََل أُِؾٔطُ َؾَب ِِ أَُػو ُض ـُ ٍَ َبِع إغ َوَقا ی َٔفَ

ِّی َوأَ  َٕ َنَِذا َوَنَِذا َلٔهىِّی أَُػل ٕ َيُكويُو ٍُ أَِقَواّ ا بَا ََ  ٍَ َِّ َقا ُ ًَِیطٔ ث َِ َؾَحَُٔس اہلَل َوأَثِىَی َع ًَّ ُّ َوَس ُّ َوأَُػو َْا

َٔىِّیَوأُِؾٔطُ  ًَِیَص  ًَّٓٔی َؾ ِٔ ُس ِٔ َرغَٔب َع َُ َِّٓشاَئ َؾ ُد اي   َوأََتزَوَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک احصہب رکاؾ ںیم ےس 

 ںیہن اھکؤں ضعب رضحات رفامےن ےگل ہک ںیم یھبک اکنح ںیہن رکفں اگ دفرسے احصیب ےن اہک ہک ںیم وگتش یھبک

اگ۔ اکی احصیب ےنہک گل ےئگ ہک ںیم یھبک رتسب رپ ںیہن وسں اگ )فریغہ فریغہ( افر اکی احصیب ےنہک ےگل ںیم رفزہ ںیہن 

روھکں اگ )ینعی اجزئ زیچ وک اےنپ فاےطس اناجزئ رکےن ےگل افر ایس اک انؾ لتبت ےہ( ہچنیم  سج فتق رضحت روسؽ 

اس یک االطع وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دخافدن دقفس یک یرعفی ایبؿ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

رفامیئ افر رفامای ایک اعمہلم ےہ ہک ولگ اس اس رطح ےس  ہہ رےہ ںیہ احالہکن ںیم امنز یھب ادا رکات وہں افر وسات 

ح یھب رکات وہں سپ وج وکیئ )ینعی آراؾ( یھب رکات وہں رفزے یھب راتھک وہں افر رفزے وھچ ڑات یھب وہں افر اکن

 ریمی تنس ےس انکرہ یشک رکے اگ اس اک ھجم ےس وکیئ قلعت ںیہن ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 یئ انگہ ےس وفحمظ رےنہ ےک فاےطس اکنح رکات ےہ وت دخافدن دقفس اس یک دمد رفامےت ںیہوج وک

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج وکیئ انگہ ےس وفحمظ رےنہ ےک فاےطس اکنح رکات ےہ وت دخافدن دقفس اس یک دمد رفامےت ںیہ

     1130    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، َحُس بٔ عحَلٕ، سعیس، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٕ َرُس  ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ِٔ َسٔعیٕس َع َٕ َع ٔٔ َعِحََل سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َّی أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٍَ اہللٔ َػل و

ٍَ ثَََلثَْة  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّٓانُٔح ائَِّذی  اہللُ َع ُُکَاَتُب ائَِّذی یُرٔیُس اِْلََزاَئ َواي ِِ اِي ٌَّ َعِوُُْض َّ َوَج َحلٌّ َعلَی اہللٔ َعز

ٌٔ اہللٔ  َُُحاصُٔس فٔی َسبٔی  یُرٔیُس اِيَعَؿاَف َواِي

اہلل ہبیتق، ثیل، دمحم نب الجعؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

( فہ 4ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت آدویمں یک ادماد رکان دخافدن دقفس ےن اےنپ ذہم فابج رک ایل ےہ )

( فہ اکنح رکےن فاال صخش وج ہک اس دصقم ےس اکنح رکے ہک ںیم انگہ 5اکمبت وج دبؽ اتکتب ادا رکان اچاتہ وہ )

 ( راہ دخا ںیم اہجد رکےن فاال صخش۔6ےس وچبں اگ )

 ہبیتق، ثیل، دمحم نب الجعؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونکاری اڑویکں ےس اکنح ےس قلعتم ااحدثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اری اڑویکں ےس اکنح ےس قلعتم ااحدثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسونک



 

 

     1131    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز، عُرو، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ٕ َقا ِٔ َجابٔر رٕو َع ُِ ِٔ َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َِ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ِجُت َؾأََتِیُت اي َتزَوَّ

ا تََُلعٔبُ  ٍَ َؾَضَلَّ بِْٔکّ ّبا َقا ًُِت ثَيِّ ّبا َؾُك ِّ ثَيِّ ا أَ ٍَ بِْٔکّ ِِ َقا ًُِت َنَع ِجَت یَا َجابٔرُ ُق ٍَ أََتزَوَّ ََ َؾَكا  َضا َوتََُلعٔبُ

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکنح ایک افر دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، امحد، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع 

فملس ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف ایک ہک ایک م ےن اکنح رک ایل ےہ؟ اے اجرب! ںیم ےن 

اری اڑیک ےس؟ ںیم رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویبہ اخوتؿ ےس )اکنح ایک ےہ( ای ونک

ےن رعض ایک ہک ویبہ اخوتؿ ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ےن ونکاری اڑیک ےس سک فہج ےس اشدی 

 (ںیہن یک ہک فہ م ےس یتلیھک افر م اس ےس ےتلیھک۔ )ینعی فہ اہمترا دؽ وخش رکیت افر م اس اک دؽ وخش رکےت

 رب ریض اہلل ہنعہبیتق، امحد، رمعف، رضحت اج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ونکاری اڑویکں ےس اکنح ےس قلعتم ااحدثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     1132    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشٔ بٔ قزعہ، سؿین، ابٔ حبیب، ابٔ جریخ، علاء، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َجا ِٔ َعَلإئ َع ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ ُٔ َحبٔیٕب َع ُٕ َوصَُو ابِ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َقزََعَة َقا ُٔ بِ ٍَ أَِخبََرَْا اِيَحَش ٕ َقا بٔر

َّی ا ٍُ اہللٔ َػل ٍَ اہللٔ َيكَٔیىٔی َرُسو ِِ یَا َرُسو ًُِت َنَع َرأَّة َبِعسٔی ُق َِ ٌِ أََػِبَت ا ٍَ یَا َجابٔرُ َص َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ہللُ َع

 ََ ا تََُلعٔبُ ٍَ َؾَضَلَّ بِْٔکّ ا َقا ُّ ًُِت أَیِّ ا ُق ُّ ِّ أَیِّ ا أَ ٍَ أَبِْٔکّ  َقا



 

 

ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی  نسح نب زقہع، نیفس، انب بیبح، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ھجم ےس الماقت وہیئ وت رفامای اے اجرب! ایک م امہرے دعب ویبی فاےل وہ ےئگ وہ؟ ںیم ےن 

رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ونکاری ےس اشدی یک ای ویبہ وعرت ےس؟ ںیم ےن رعض ایک 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ونکاری ےس ویکں ںیہن یک وج م ےس یتلیھک۔ویبہ ےس۔ 

 نسح نب زقہع، نیفس، انب بیبح، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ہقلعتم ااحدثیاکنح ےس :   ابب

 ونکاری اڑویکں ےس اکنح ےس قلعتم ااحدثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     1133    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ ُحیث، ؾـٌ بٔ َوسی، حشین بٔ واقس، حرضت عبساہلل بٔ بریسہ :  راوی

یِٕث قَ  ُٔ ُُحَ ٔٔ أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ َواقٕٔس َع ِٔ اِيُحَشیِٔن بِ وَسی َع َُ  ُٔ ٌُ بِ ـِ َٓا اِيَؿ َ ث ٍَ َحسَّ ا

َّی  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َة َؾَكا َُ ا َؾاكٔ َُ ُِٓض رُ َرضَٔی اہللُ َع َُ ٍَ َخَلَب أَبُو بَِْکٕ َوعُ ِٔ أَبٔیطٔ َقا َِ بَُریَِسَة َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

ََّضا َػ  ِٓطُ إْٔ َٔ َجَضا   ػٔیَرْة َؾَدَلَبَضا َعلٔیٌّ َؾزَوَّ

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک 

رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل امہنع ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےس اکنح رک ےن ےک فاےطس اغیپؾ )ینعی 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایھب فہ وھچیٹ ںیہ رھپ رضحت یلع ریض رہتش اجیھب( وت

 اہلل ہنع ےن اغیپؾ اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اکنح رک دای۔

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الغؾ اک آزاد وعرت ےس اکنح

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الغؾ اک آزاد وعرت ےس اکنح

     1134    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی، زہری، حرضت عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبہنثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ ُحب، زبیس :  راوی

ِٔ عُبَِیٔس  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ِٔ ايزُّبَِیٔسیِّ َع ٕب َع ُٔ َُحِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عُبَِیٕس َقا ٔٔ َعبِسٔ أَِخبََرَْا َنثٔیرُ بِ اہللٔ بِ

 َٕ ا َُ ٔٔ عُِث رٔو بِ ُِ َٔ َع َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ٔٔ عُتَِبَة أَ ٔٔ  اہللٔ بِ ََٓة َسٔعیٔس بِ َٕ ابِ رَِوا ََ  ٔ اَرة ََ ٔ ّْ َطابٌّ فٔی إ ًََّل َوصَُو غََُل َ ك

رُصَا بٔأَّلِْتَٔك  َُ ِ ُِٓت َقِیٕص َتأ ٔ ُة ب َُ ًَِت إَٔيِیَضا َخاَيُتَضا َؾاكٔ َة َؾأَِرَس ُِٓت َقِیٕص اِيبَتَّ ٔ َضا ب َُّ ُ ِٔ بَِیٔت َزیِٕس َوأ َٔ  ٍٔ ا

 ٔ رٕو َوَسَُٔع ب ُِ ٔٔ َع ِشَهَٓٔضا َوَسأََيَضا َعِبٔس اہللٔ بِ ََ ٔلَی  ِٕ َترِٔجَع إ َرَصا أَ ََ
َ َٓٔة َسٔعیٕس َؾأ ٔلَی ابِ ٌَ إ ُٕ َؾأَِرَس رَِوا ََ  ََ ٔ َِذي

ًَِت إَٔيیِ  تَُضا َؾأَِرَس َِٓكٔضَی عٔسَّ َّی َت ِشهََٓٔضا َحً ََ ِٕ َتِعَتسَّ فٔی  ٌٔ أَ ِٔ َقِب َٔ  ٍٔ ًََضا َعلَی أَّلِْتَٔكا َُ ا َح ََ َّٕ طٔ تُِدبٔرُُظ أَ

ََّ َخايَ  ا أَ َُّ ًَ ٔٔ َحِؿٕؽ َؾ رٔو بِ ُِ ََّضا کَاَِْت َتِحَت أَبٔی َع ُِٓت َقِیٕص أَْ ٔ ُة ب َُ ِت َؾاكٔ َُ ََ َؾزََع ٔ َرِتَضا بَِٔذي ََ ٍُ َتَضا أَ َر َرُسو

ٌَ إَٔيِیضَ  َعُط َوأَِرَس ََ َد  ٔٔ رَخَ َُ َٔ أَبٔی كَائٕب َعلَی اِيَی َِ َعلٔیَّ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ا بَٔتِلًٔیَكٕة هَٔی َبكٔیَُّة اہللٔ َػل

ٔلَی ا ِت إ َُ ًَِت َزَع ََٓؿَكتَٔضا َؾأَِرَس ٔ َٔ أَبٔی َربٔیَعَة ب ٕ َوَعیَّاَغ بِ َٔ صَٔظاّ َر َيَضا اِيَحارَٔث بِ ََ ِيَحارٔٔث كَََلقَٔضا َوأَ

ا َيَضا  ََ َر َيَضا بٔطٔ َزِوُجَضا َؾَكاََّل َواہللٔ  ََ ا ائَِّذی أَ َُ إغ َتِشأَيُُض ا َيَضا َوَعیَّ ََ ََّٔل َو َٕ َحا ِٕ َتهُو َِٓسَْا َنَؿَكْة إَّٔلَّ أَ ٔ ع

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ََّضا أََتِت َرُسو ِت أَْ َُ َٓا َؾزََع ٔ َٓا إَّٔلَّ بٔإٔذِْ ٔ ِشَهٓ ََ َٕ فٔی  ِٕ َتهُو ََ َيطُ أَ ٔ ِت َذي َ َْ َؾَِذ

َٔ أَِْتَ  ُة َؾأَیِ َُ ا َقاَيِت َؾاكٔ َُ َقُض اُظ َؾَؼسَّ َُّ هُِتوّٕ اِْلَِعَِّم ائَِّذی َس ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ َِٓس ابِ ٔ ٍَ اَِْتكٔلٔی ع ٍَ اہللٔ َقا ٌُ یَا َرُسو ٔ ك

 َ ُِٓت أ ُظ َؾهُ َٕ َرُجَّل َقِس َذَصَب َبَِصُ َِٓسُظ َوکَا ٔ ُة َؾاِعَتَسِزُت ع َُ ٌَّ فٔی نَٔتابٔطٔ َقاَيِت َؾاكٔ َؿُع ثَٔیابٔی اہللُ َعزَّ َوَج

 َ َّی أ َِٓسُظ َحً ٔ ُٕ َوَقاع رَِوا ََ ِیَضا  ًَ ََ َع ٔ َٔ َزیِٕس َؾأََِْْکَ َذي َة بِ ََ َِ أَُسا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َِْهَحَضا َرُسو



 

 

ِدَتَِصْ  َُ ًَِیَضا  َّٓاَض َع ٔة ائًَّی َوَجِسَْا اي یَّ ـٔ َٔ َوَسآُخُِذ بٔاِيَك ًَ ِٔ أََحٕس َقِب َٔ ِع صََِذا اِيَحٔسیَث  َُ ِِ أَِس  َي

 نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، رضحت دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل ریثک

نب رمعف نب امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن وجاین یہ ںیم دعس نب زدی یک اڑیک نج یک فادلہ سیق یک اڑیک ںیہ وک نیت الطںیق 

رپ اؿ یک اخہل افہمط تنب سیق ےن اؿ وک رضحت دے دںی ہی رمفاؿ ےک اریم وہےن ےک زامہن یک ابت ےہ اس 

دبعاہلل نب رمعف ےک رھگ ےس لقتنم وہ اجےن اک مکح دای۔ بج رمفاؿ وک اس ابت اک ملع وہا وت اس ےن اؿ وک مکح رفامای ہک 

اےنپ اکمؿ فاسپ ےلچ اجںیئ افر اس ہگج رںیہ افر درایتف ایک ہک اؿ یک دعت وپری وہےن ےس لبق فہ رھگ وھچ ڑ 

یک ایک فہج یھت؟ اوہنں ےن ولہکاای ہک ریمی اخہل رضحت افہمط تنب سیق ےن ےھجم اس ابت اک مکح دای اھت وت اجےن 

رضحت افہمط تنب سیق ےن رفامای ہک ںیم رضحت رمعف نب صفح ےک اکنح ںیم یھت ہچنیم  سج فتق رضحت 

ریم رقمر ایک وت رضحت اوبرمعف یھب اؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک نمی اک ا

ےک اسھت ےلچ ےئگ افر اجےت وہےئ ےھجم دف الطؼ یھب جیھب دی وج نیت ںیم ےس چب یئگ یھت رھپ احرث نب اشہؾ افر 

ابعس نب ایب رہعیب وک ھجم وک ہقفن دےنی اک الہک اجیھب ںیم ےن اؿ دفونں ےس درایتف رکاای۔ اوبرمعف ےن ریمے ابرے 

؟ وت ےنہک ےگل دخا یک مسق اس وک رخچ وت ایسی وصرت ںیم ےلم اگ ہک فہ اخوتؿ لمح ےس وہ افر فہ امہرے ںیم ایک اہک ےہ

اکمؿ ںیم امہری ااجزت ےک ریغب ںیہن رہ  یتک۔ رھپ ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

ملس ےن یھب اؿ دفونں یک ابت یک دصتقی یک ادقس ںیم احرض وہیئ افر فاہعق رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اس رپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم اہکں لقتنم وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای انب وتکمؾ ےک اہں لقتنم وہ اجؤ۔ وج انانیب ںیہ افر نج اک ذترکہ دخافدن دقفس ےن رقآؿ دیجم ںیم ایک ےہ رضحت 

 ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ےک اہں دعت لمکم یک افر ںیم اےنپ ڑپکے ااتر دای رکیت یھت اس ےیل افہمط

ہک فہ دھکی ںیہن ےتکس ےھت )ااترےن ےس رماد افرپ ےک ڑپکے )اچدر فریغہ( ںیہ ہن ہک ابق ل ربہنہ وہان( اہیں کت 

اکنح رضحت ااسہم نب زدی ےس رفام دای نکیل رمفاؿ ےن ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ اک 

اؿ یک دحثی رشفی رپ ریکن ںیہن رفامیئ اس فہج ےس ںیم وت اس رپ لمع رکفں اگ سج رپ ہک ولوگں وک ںیم ےن لمع 

 رکےت وہےئ داھکی ےہ ہی رفاتی ااصتخر افر الخہص ےک اسھت لقن ےہ۔

 ، رضحت دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتعریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الغؾ اک آزاد وعرت ےس اکنح

     1135    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ بکار بٔ راطس، ابویُإ، طعیب، زہری، ْعوہ بٔ زبیر، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی  عُرإ :  راوی

 اہلل عٓہا

ِٔ ايزُّصِرٔیِّ  ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َع ٕٔ َقا َٓا أَبُو اِيامَیَ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َرأطٕس َقا َّارٔ بِ ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ٍَ أَِخبََرنٔی أَِخبََرَْا ع  َقا

 ٔ ُٔ ايزُّبَیِر َوةُ بِ ِٔ َطضَٔس بَِسّرا ُْعِ َُّ َٔ  َٕ ٕص َوکَا ُِ ٔٔ َعِبٔس َط ٔٔ َربٔیَعَة بِ َٔ عُتَِبَة بِ َّٕ أَبَا حَُِذِيَؿَة بِ ِٔ َعائَٔظَة أَ َع

َِٓت اِيَوئیسٔ  ٔ َِٓس ب ٔ ََٓة أَخٔیطٔ ص ا َوأََِْهَحُط ابِ ُّ ٔ َّی َساي َِ َتَبى ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ٔٔ عُتَِبةَ ََ ٔٔ   بِ بِ

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّی َرُسو ا َتَبى َُ ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َن َٔ َرأَةٕ  َِ ِولّی َّٔل ََ ٕص َوصَُو  ُِ ٔٔ َعِبٔس َط َِ َزیِّسا َربٔیَعَة بِ ًَّ طٔ َوَس

َٔیَراثٔطٔ حَ   ِٔ َٔ َٓطُ َؾَورَٔث  َّٓاُض ابِ َّی َرُجَّل فٔی اِيَحاصًٔٔیَّةٔ َزَعاُظ اي ِٔ َتَبى ََ  َٕ ََ َوکَا ٔ ٌَّ فٔی َذي َّ َوَج ٍَ اہللُ َعز َّی أَِْزَ ً

 ٔ َواي ََ ٔٔ َو ی ِِ فٔی ايسِّ ِِ َؾإِٔخَواُْهُ ُُوا آبَائَُض ًَ ِِ َتِع ِٕ َي ٔ َِٓس اہللٔ َؾإ ٔ ِِ صَُو أَِقَشُم ع ٔ ِِ ْٔلبَائٔض ِِ اِزعُوصُ ًَ ِِ ُيِع ِٔ َي َُ ِِ َؾ یهُ

ِدَتَِصْ  َُ  ٔٔ ی ِولّی َوأَّخا فٔی ايسِّ ََ  َٕ  َيُط أَْب کَا

اؿ نب اکبر نب رادش، اوبامیؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رمع

اوبذحہفی نب ہبتع رہعیب )دبری احصیب( ےن اسمل وک اانپ اٹیب انبای افر اؿ اک اکنح اینپ یجیتھب دنہ نب فدیل نب ہبتع ےس ایک 

رکدہ الغؾ ےھت۔ ایس رطح یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب زدی احالہکن اسمل اکی ااصنری وعرت ےک آزاد 

وک اانپ اٹیب انبای اھت۔ زامہن اجتیلہ ںیم دوتسر اھت ہک ینبتم وک ولگ ایس اک اٹیب  ہہ رک اکپرےت افر اےس اس یک ریماث ںیم 

ں یک رطػ وسنمب ایک رکف ےس ہصح دےتی۔ اہیں کت ہک اہلل زعفلج ےن آتی انزؽ رفامیئ م اںیہن اؿ ےک ابوپ

یہی اہلل ےک زندکی ااصنػ یک ابت ےہ افر ارگ م اؿ ےک ابوپں وک ہن اجےتن وہ وت فہ اہمترے دینی اھبیئ افر دفتس 

ںیہ ارغلض سج ےک ابپ ےک قلعتم ملع ہن وہ وت فہ دینی اھبیئ افر دفتس ےہ۔ ہی دحثی اہیں رصتخم لقن یک یئگ 



 

 

 ےہ۔

 رادش، اوبامیؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رمعاؿ نب اکبر نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الغؾ اک آزاد وعرت ےس اکنح

     1136    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ نِص، ایوب بٔ سًامیٕ بٔ بَلٍ، ابوبْک بٔ ابو اویص، سًامیٕ بٔ بَلٍ، یحٌی، ابٔ  :  راوی

 طہاب، ْعوہ بٔ زبیر و ابٔ عبساہلل بٔ ربیعہ، حرضت عائظہ ػسيكہ اور حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہُا

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َنِِصٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ُٔ أَبٔی أَُویِٕص َع ثَىٔی أَبُو بَِْکٔ بِ ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا ٔٔ بََٔل َٕ بِ امِیَ ًَ ُٔ ُس ا أَیُّوُب بِ

 ُٔ َوةُ بِ ثَىٔی ُْعِ ٍَ َحسَّ ُٔ ٔطَضإب َقا َٔ َسٔعیٕس َوأَِخبََرنٔی ابِ ٍَ َیِحٌَی َيِعىٔی ابِ ٍَ َقا ٍٕ َقا ٔٔ بََٔل َٕ بِ امِیَ ًَ ٔ  ُس ايزُّبَیِر

ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َّی ا َوابِ َّٓٔيیِّ َػل َة َزِؤد اي َُ ًَ ِّّ َس ُ َِ َوأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ َعائَٔظَة َزِؤد اي ٔٔ َربٔیَعَة َع ہللُ بِ

 ََ ِٔ َطضَٔس بَِسّرا  َُّ َٔ  َٕ ٕص َوکَا ُِ ٔٔ َعِبٔس َط ٔٔ َربٔیَعَة بِ َٔ عُتَِبَة بِ َّٕ أَبَا حَُِذِيَؿَة بِ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍٔ اہللٔ َع َع َرُسو

ٍُ اہللٔ َّی َرُسو ا َتَبى َُ ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َن َٔ  ٕ َرأَة َِ ِولّی َّٔل ََ ا َوصَُو  ُّ ٔ َّی َساي َِ َتَبى ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ًَِیطٔ َػل َّی اہللُ َع  َػل

ا ا ُّ ٔ ُٔ عُتَِبَة َساي َٔ َحارٔثََة َوأََِْهَح أَبُو حَُِذِيَؿَة بِ َِ َزیَِس بِ ًَّ ٔٔ َوَس ٔٔ عُتَِبَة بِ ََٓة اِيَوئیٔس بِ َِٓس ابِ ٔ ََٓة أَخٔیطٔ ص بِ

ٌٔ أَیَ  ـَ ِٔ أَِؾ َٔ ئِٕٔذ  ََ ٍٔ َوهَٔی یَِو َُُضأجَرأت اِْلَُو ِٔ اِي َٔ ٔٔ عُتَِبَة  ُِٓت اِيَوئیٔس بِ ٔ ُِٓس ب ٔ یِٕع َربٔیَعَة َوکَاَِْت ص امَی َُقَ

 ٔٔ ٌَّ فٔی َزیِٔس بِ ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج ا أَِْزَ َُّ ًَ ِٔ َؾ َٔ َِٓتِّٔم  ٌُّ أََحٕس یَ ُ َِٓس اہللٔ ُرزَّ ک ٔ ِِ صَُو أَِقَشُم ع ٔ ِِ ْٔلبَائٔض َحارٔثََة اِزعُوصُ

َوائیطٔ  ََ ٔلَی  ُِ أَبُوُظ ُرزَّ إ ًَ ِٔ ُيِع ِِ یَهُ ِٕ َي ٔ ٔلَی أَبٔیطٔ َؾإ ََ إ ٔ  أُوَيئ

، انب اہشب، رعفہ نب زریب ف انب دمحم نب رصن، اویب نب امیلسؿ نب البؽ، اوبرکب نب اوب افسی، امیلسؿ نب البؽ، ییحی

دبعاہلل نب رہعیب، رضحت اعہشئ دصہقی افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل امہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبذحہفی نب ہبتع 



 

 

نب رہعیب اؿ رضحات ںیم ےس ےھت ہک نج رضحات ےن زغفہ دبر ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ں ےن یھب اکی ااصنری اخوتؿ ےک الغؾ اسمل وک اانپ اٹیب انب ایل اھت سج رطہقی ےس ہک ےک رمہاہ رشتک رفامیئ اوہن

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زدی وک اانپ اٹیب انب ایل اھت۔ رھپ رضحت اوبذحہفی ریض اہلل ہنع 

ےلہپ رجہت رکےن فایل اخوتؿ ںیم ےس ںیھت ےن رضحت اسمل اک اکنح اینپ یجیتھب دنہ نب فدیل ےک رمہاہ رفام دای وج ہک 

افر اس فتق رقشی یک امتؾ ویبہ وخانیت ےس الضف ںیھت ہچنیم  سج فتق دخافدن دقفس ےن رضحت زدینب احرب  

ہک ابرے ںیم ہی آتی انزؽ رفامیئ وت رہ اکی  ہن وبےل ےٹیب وک اس ےک فادل یک رطػ وسنمب ایک اجےن اگل افر ارگ 

  وہات وت اس ےک ومالؤں یک اجبن اس اک  بس وسنمب ایک اجات۔یسک ےک فادل اک ملع ہن

دمحم نب رصن، اویب نب امیلسؿ نب البؽ، اوبرکب نب اوب افسی، امیلسؿ نب البؽ، ییحی، انب اہشب، رعفہ نب  :  رافی

 زریب ف انب دبعاہلل نب رہعیب، رضحت اعہشئ دصہقی افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل امہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بسح ےس قلعتم رفامؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 بسح ےس قلعتم رفامؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     1137    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابوثُیًہ، حشین بٔ واقس، ابٔ بریسہ، حرضت ابٔ بریسہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ بَُریَِسَة عَ  ِٔ ابِ ٔٔ َواقٕٔس َع ِٔ حَُشیِٔن بِ ًََة َع ِی َُ َٓا أَبُو تُ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٍَ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ِٔ أَبٔیطٔ َقا

ٍُ اہللٔ  ٍَ َرُسو ٍُ َقا ا َُ َٕ إَٔيِیطٔ اِي َِْیا ائَِّذی یَِِذَصبُو ٌٔ ايسُّ َّٕ أَِحَشاَب أَصِ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع   َػل

ی لہ، نیسح نب فادق، انب ربدیہ، رضحت انب ربدیہ ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج ےس لقن 
س

 

ی
وقعیب نب اربامیہ، اوب

 فہ ولگ دف ڑےت ںیہ امؽ دفتل ےہ۔رفامےت ںیہ ہک داین دارفں اک بسح سج ےک ےھچیپ 



 

 

ی لہ، نیسح نب فادق، انب ربدیہ، رضحت انب ربدیہ ریض اہلل ہنع :  رافی
س

 

ی
 وقعیب نب اربامیہ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ثیوعرت ےس سک فہج ےس اکنح ایک اجات ےہ اس ےک قلعتم دح

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وعرت ےس سک فہج ےس اکنح ایک اجات ےہ اس ےک قلعتم دحثی

     1138    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ بٔ َشعوز، خايس ، عبسايًَُ، علاء، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِشعُ  ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َرأَّة َعلَی أَِخبََرَْا إِٔس َِ َد ا َُّط َتزَوَّ ٕ أَْ ِٔ َجابٔر ِٔ َعَلإئ َع َٔ َع ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ وزٕ َقا

ٍَ أَتَ  َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ًَكَٔیُط اي َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِجَت یَا َجابٔرُ َعِضٔس َرُسو ٍَ  زَوَّ َقا

ًُِت َیا َرُس  ٍَ ُق ََ َقا ا تََُلعٔبُ ٍَ َؾَضَلَّ بِْٔکّ ّبا َقا ٌِ ثَيِّ ًُِت بَ ٍَ ُق ّبا َقا ِّ ثَيِّ ا أَ ٍَ بِْٔکّ ِِ َقا ًُِت َنَع َّٔ لٔی ُق ٍَ اہللٔ ُن و

َِٓهُح  رِأََة تُ َُ َّٕ اِي ٔ ٍَ َؾَِذاَک إّٔذا إ َّٔ َقا ُض َٓ ٌَ بَِیىٔی َوبَِي ِٕ َتِسُخ ائَضا  أََخَواْت َؾَدٔظیُت أَ َُ ائَضا َوَج ََ َعلَی زٔیَٓٔضا َو

ٔٔ َترٔبَِت یََساَک  ی ََ بَِٔذأت ايسِّ ِی ًَ  َؾَع

اامسلیع نب وعسمد، اخدل ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم اکی اخوتؿ ےس اکنح ایک رھپ رضحت ر

فملس ےس الماقت وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک اے اجرب! ایک م اکنح رک ےکچ وہ؟ ںیم 

ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ےن یسک ونکاری اڑیک ےس اشدی یک ےہ ای ویبہ اخوتؿ 

 ہک ویبہ اخوتؿ ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ےن سک فہج ےس ونکاری اڑیک ےس؟ ںیم ےن رعض ایک

ےس اشدی ںیہن یک ہک فہ م ےس یتلیھک۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ںینہب ںیہ ںیم 

لئ وہ اجےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایخؽ ایک ہک ااسی ہن وہ ہک فہ ریمے افر ریمی ونہبں ےک درنایؿ اح



 

 

ےن رفامای ارگ ہی اعمہلم ےہ وت م ےن ااھچ ایک رھپ رفامای وعرت ےس اس ےک دنی اس یک دفتل افر اس ےک نسح ف امجؽ 

 یک فہج ےس اشدی یک اجیت ےہ م وک اچےیہ ہک م یسک دنی دار اخوتؿ وک اایتخر رکف اہمترے اہھت اخک آولد وہ اجںیئ۔

 اامسلیع نب وعسمد، اخدل ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابھجن اخوتؿ ےس اشدی ےک رکمفہ وہےن ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فہ وہےن ےس قلعتمابھجن اخوتؿ ےس اشدی ےک رکم

     1139    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبس ايرحُٔ بٔ خايس، یزیس بٔ ہاورٕ، َشتًِ بٔ سعیس، َٓؼور بٔ زاذإ، َعاویہ بٔ َقہ،  :  راوی

 حرضت َعكٌ بٔ يشار رضی اہلل عٓہ

ٍَ َحسَّ  ُٔ َخائٕس َقا ٔٔ بِ َُ ُِٓؼورٔ أَِخبََرَْا َعِبُس ايرَِّح ََ  ِٔ ُٔ َسٔعیٕس َع ُِ بِ ٔ ُُِشَتً ٍَ أََِْبأََْا اِي َٕ َقا ُٔ صَاُرو َٓا یَزٔیُس بِ َ ث

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٌْ إ ٍَ َجاَئ َرُج ٔٔ َيَشإر َقا ٌٔ بِ ٔ ِعك ََ  ِٔ َة َع ٔٔ َُقَّ َعاؤَیَة بِ َُ  ِٔ َٕ َع ٔٔ َزاَذا ًَِیطٔ بِ  َع

ِّی أََػِبُت  ٔن ٍَ إ َِ َؾَكا ًَّ أَْیَة  َوَس َِّ أََتاُظ ايثَّ ُ ََٓضاُظ ث ُجَضا َؾ ََّضا ََّل َتًُٔس أََؾأََتزَوَّ ِٓٔؼٕب إَّٔلَّ أَْ ََ َرأَّة َذاَت َحَشٕب َو َِ ا

 ِِ کَاثْٔر بٔهُ َُ ِّی  ُجوا اِيَويُوَز اِيَوزُوَز َؾإٔن ٍَ َتزَوَّ ََٓضاُظ َؾَكا ائَثَة َؾ َِّ أََتاُظ ايثَّ ُ ََٓضاُظ ث  َؾ

م نب دیعس، وصنمر نب زاذاؿ، اعمفہی نب رقہ، رضحت لقعم نب اسیر دبع ارلنمح نب اخدل، سی

ل

 

سی
م

دی نب اہفرؿ، 

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہ رک رعض ایک ای روسؽ 

ت ابھجن ےہ )ینعی اس ںیم ہچب ادیا اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ھجم وک اکی بسح ف  بس فایل اخوتؿ  یل ےہ نکیل فہ وعر

رکےن یک الصتیح ںیہن ےہ( ایک ںیم اس ےس اکنح رک  اتک وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس اشدی 

رکےن وک عنم رفام دای رھپ دفرسا صخش احرض وہا وت اس وک یھب عنم رفام دای رھپ رسیتا آدیم احرض وہا وت اس وک یھب عنم رفام 



 

 

امای ہک م ایسی وخانیت ےس اکنح رکف ہک وج افالد ادیا رکےن یک الصتیح ریتھک وہں افر رمد )ینعی وشرہ دای افر رف

ےس( تبحم رکےن فایل وہں اس ےیل ہک ںیم م ےس اتم وک ڑباھؤں اگ۔ )ینعی ایقتم ےک دؿ اتم دمحمہی )یلص 

 (اہلل ہیلع فآہل فملس( ےک ااضہف رپ رخف رکفں اگ

م نب دیعس، وصنمر نب زاذاؿ، اعمفہی نب رقہ، رضحت لقعم دبع ارلنمح  :  رافی

ل

 

سی
م

نب اخدل، سیدی نب اہفرؿ، 

 نب اسیر ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زاہین ےس اکنح

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زاہین ےس اکنح

     1140    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ َحُس، یحٌی، عبیس اہلل بٔ اخٓص، حرضت عُرو بٔ طعیب :  راوی

ٔٔ ا ِٔ عُبَِیسٔ اہللٔ بِ ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا َیِحٌَی صَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َِّیِّٔمُّ َقا ٕس ايت َُّ َح َُ  ُٔ ُِ بِ َٓ أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی رٔو ِْلَِخ ُِ ِٔ َع ٔص َع

َٕ یَحِ  َٕ َرُجَّل َطٔسیّسا َوکَا َٓؤیَّ َوکَا رِثَٕس اِيَػ ََ َٔ أَبٔی  رِثََس بِ ََ  َّٕ ٔ أَ ظ ِٔ َجسِّ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ ُطَعِیٕب َع ٌُ بِ ُٔ

هََّة بَغٔیٌّ يُ  َُ ٔ َٕ ب ًَُط َوکَا ٍَ َؾَسَعِوُت َرُجَّل ْٔلَِحُٔ َٓٔة َقا ٔسی َُ ٔلَی اِي هََّة إ ََ  ِٔ َٔ َٓاُم َوکَاَِْت اِْلَُساَری  ٍُ َيَضا َع َكا

 ِ رِثَُس اْ ََ رَِحّبا َوأَصَِّل یَا  ََ رِثَْس  ََ ِٔ َصَِذا  ََ ٌِّ اِيَحائٔٔم َؾَكاَيِت  ٔ أَِت َسَوازٔی فٔی ه َجِت ََفَ َلًِٔل َػٔسيَكَتُط رَخَ

َّی اہللُ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ َٓاُم إ ًُِت یَا َع ٌٔ ُق َِٓسَْا فٔی ايرَِّح ٔ َة َؾبِٔت ع ًَ ِی ًَّ ٌَ اي َا َقاَيِت یَا أَصِ َّ ايزِّْ َِ َُحَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َة ؾَ  ََ َِٓس ًَهُِت اِيَد َٓةٔ َؾَش سٔی َُ ٔلَی اِي هََّة إ ََ  ِٔ َٔ  ِِ ائَهُ ٌُ أرَُسَ ٍُ َصَِذا ائَِّذی یَِحُٔ ِيُس ٔ َصَِذا ايسُّ ًََبىٔی اِيدَٔیاّ َل

وا َعلَی َرأِٔسی َؾَبايُوا َُ َّی َقا أَْیْة َؾَحاُؤا َحً َُ َ ٔلَی َػاحٔٔيی  ث ِِ اہللُ َعىِّی َؾحٔئُِت إ اصُ َُ ِِ َعلَیَّ َوأَِع َؾَلاَر بَِويُُض

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ًَُط َؾحٔئُِت إ ُِٓط َنِب ٔلَی اِْلََرأک َؾَههُِت َع ا اَِْتَضِیُت بٔطٔ إ َُّ ًَ ًُِتطُ َؾ َُ َِ َؾَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع



 

 

ٍَ اہللٔ  ًُِت یَا َرُسو ْک َؾَسَعانٔی َؾُك َِشٔ َُ ٕٕ أَِو  ِٓٔهُحَضا إَّٔلَّ َزا َٓزََيِت ايزَّأَْیُة ََّل یَ َٓاَم َؾَشَهَت َعىِّی َؾ أَِْٔهُح َع

ِٓٔهِحَضا ٍَ ََّل َت أََصا َعلَیَّ َوَقا  َؾَُقَ

ےت اربامیہ نب دمحم، ییحی، دیبع اہلل نب اسنخ، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس لقن رفام

مہ ےس دم ہنی رونرہ الای رکےت ےھت فہ ایبؿ 

 

ػغ
م

ںیہ رم ، نب ایب رم ، اکی وقت فاےل صخش ےھت وج ہک دیقویں وک ہکم 

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی آدیم وک ےل اجےن ےک فاےطس البای فاہں رپ ہکم رکمہم ںیم انعؼ انؾ یک اکی زاناکر وعرت 

وت اس ےن دویار رپ ریما اسہی داھکی افر ےنہک یگل ہک وکؿ صخش  یھت وج اؿ یک دفتس یھت سج فتق فہ وعرت یلکن

ےہ؟ رم ،! اے رم ،!وخش آدمدی آاجؤ۔ م آج یک رات امہرے اپس ایقؾ رکف۔ ںیم ےن رعض ایک اے انعؼ 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زان رحاؾ رقار دای ےہ۔ اس ابت رپ فہ )افخوہ رک افاچن( ےنہک یگل۔ 

ہمیخ فاول ہی فہ ددلؽ ےہ وج م ولوگں ےک دیقویں وک ہکم ےس دم ہنی رونرہ ےل اجات ےہ ہچنیم  ںیم دنعہم )اہپ ڑ( اے 

یک اجبن دف ڑا افر ریمے ےھچیپ آھٹ آدیم دف ڑے فہ ولگ آےئ افر اہیں کت ہک اوہنں ےن ریمے رس رپ ڑھکے 

دقفس ےن اؿ وک ھجم وک دےنھکی ےس ادناھ  وہ رک اشیپب ایک سج ےک رطقات ا ڑ رک ریمے افرپ ڑپے۔ نکیل دخافدن

رک دای )ینعی فہ ولگ ےھجم ہن دھکی ےکس( رھپ ںیم اےنپ اسیھت ےک اپس اچنہپ افر اس وک ااھٹ رک رفاہن رک دای۔ سج فتق مہ 

ولگ اقمؾ اراػ ےچنہپ وت ںیم ےن اس یک دیق وھکؽ ڈایل۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم انعؼ انؾ یک اخوتؿ ےس اشدی رکان اچاتہ وہں  ادقس

نکیل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخومیش اایتخر رفامیئ اہیں کت ہک ہی آتی رکہمی آرخ کت 

وج ہک وخد زان رکےن فاال وہ ای رھپ فہ صخش رشمک وہ۔  انزؽ وہیئ ینعی زاناکر وعرت ےس فیہ صخش اشدی رک  اتک ےہ

اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک الب رک ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ افر اراشد رفامای م اس وعرت 

 ےس اشدی ہن رکف۔

 اربامیہ نب دمحم، ییحی، دیبع اہلل نب اسنخ، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 زاہین ےس اکنح

     1141    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اہلل بٔ عبیس بٔ عُیر َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، حُاز بٔ سًُہ، ہاروٕ بٔ رئاب، عبس :  راوی

 و عبسالْکیِ، عبساہلل بٔ عبیس بٔ عُیر، عباض عبسالْکیِ، حرضت ابٔ عباض و ہاروٕ

َة َوغَ  َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیزٔیُس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ َٕ أَِخبََرَْا  ِٔ َصاُرو یِرُُظ َع

ٔٔ رٔئَإب  ٔٔ  بِ ِٔ ابِ ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ ٔٔ عُبَِیٔس بِ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ِٔ َع ی ٕ َوَعِبٔس اِلَْکٔ یِر َُ ٔٔ عُ ٔٔ عُبَِیٔس بِ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ  َعبَّإض َع

ٍٔ اہللٔ  ٔلَی َرُسو ٌْ إ ِِ َیرَِؾِعُط َقاََّل َجاَئ َرُج ُٕ َي ٔٔ َعبَّإض َوَصاُرو ٔلَی ابِ ِٔ َیرَِؾُعُط إ ی ًَِیطٔ َعِبُس اِلَْکٔ َّی اہللُ َع َػل

ًِِّكضَ  َ ٍَ ك َٕٔص َقا َُٓع یََس ََّل ُِ ٔلَیَّ َوهَٔی ََّل َت َّٓأض إ ِٔ أََحبِّ اي َٔ َرأَّة هَٔی  َِ ِٓٔسی ا ٔ َّٕ ع ٔ ٍَ إ َِ َؾَكا ًَّ ٍَ ََّل أَِػبٔرُ َوَس ا َقا

ٔٔ َصَِذا اِيَحٔسیُث َيِیَص  َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح تِٔع بَٔضا َقا ُِ ٍَ اِسَت َِٓضا َقا ِٔ َيِیَص بٔاِيَكؤیِّ َع ی بَٔثابٕٔت َوَعِبُس اِلَْکٔ

ِٔ حَ  َٔ َوأب  ُٕ ٔثَكْة َوَحٔسیُثُط أَِولَی بٔايؼَّ ٌَ اِيَحٔسیَث َوَصاُرو ُِٓط َوَقِس أَِرَس َٔ ُٔ رٔئَإب أَثَِبُت  ُٕ بِ ٔسیٔث َوَصاُرو

 ِٔ ی  َعِبٔس اِلَْکٔ

 ب، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع ف دبعارکلمی، دبعاہلل نب دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، امحد نب ہملس، اہرفؿ نب 

ہ

رئ

دیبع نب ریمع، ابعس دبعارکلمی، رضحت انب ابعس ف اہرفؿ رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمے اپس اکی اخوتؿ ےہ وج ہک 

 وک ریمے زندکی امتؾ ولوگں ےس زایدہ بوبحب افر زعسی ےہ نکیل اس ںیم ہی بیع ےہ ہک فہ یسک وھچےن فاےل ھجم

ےک اہھت ینعی یسک وک اس ےس زان رکےن وک عنم ںیہن رکیت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک الطؼ دے 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس ےس عفن دف اس صخش ےن رعض ایک ںیم اس ےک ریغب ںیہن رہ  اتک۔ آ

 اح ل رکےت روہ۔

 ب، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع ف دبعارکلمی،  :  رافی

ہ

دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، سیدی، امحد نب ہملس، اہرفؿ نب رئ

 دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، ابعس دبعارکلمی، رضحت انب ابعس ف اہرفؿ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زان اکر وعروتں ےس اشدی رکان رکمفہ ےہ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زان اکر وعروتں ےس اشدی رکان رکمفہ ےہ

     1142    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس، یحٌی، عبیساہلل، سعیس بٔ ابو سعیس، ابیہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہعبیساہلل بٔ سع :  راوی

 ِٔ ٔٔ أَبٔی َسٔعیٕس َع ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ َع َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ أَبٔیطٔ َع

َّی اہللُ َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ائَضا  صَُریَِرَة َع َُ ائَضا َوئَحَشبَٔضا َوئَح َُ ٔ َِّٓشاُئ ْٔلَِرَبَعٕة ي َِٓهُح اي ٍَ تُ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ٔٔ َترٔبَِت یََساَک  ی  َوئٔسیَٓٔضا َؾاِهرَفِ بَِٔذأت ايسِّ

ہک رضحت دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، دیعس نب اوب دیعس، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعرت ےس اچر 

زیچفں یک فہج ےس اکنح ایک اجات ےہ اس ےک امؽ دفتل یک فہج ےس اس ےس نسح یک فہج ےس افر اس ےک دنی یک 

 ر رکف اہمترے اہھت اخک آولد وہں۔فہج ےس افر م ولگ دنی دار اخوتؿ ےس اکنح رکان اایتخ

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، دیعس نب اوب دیعس، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےک فاےطس( رتہبنی وخانیت وکؿ یس ںیہ؟)

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اکنح ےک فاےطس( رتہبنی وخانیت وکؿ یس ںیہ؟)

     1143    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ عحَلٕ، سعیس، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ا ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٍٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٌَ ئَرُسو ٍَ قٔی ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِكبُرٔیِّ َع َُ ِٔ َسٔعیٕس اِي َٕ َع ٔٔ َعِحََل بِ

 ََ ُظ إَٔذا ََْوَر َوتُٔلیُعطُ إَٔذا أَ ٍَ ائًَّی َتُْسُّ َِّٓشأئ َخیِْر َقا َِ أَیُّ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َر َوََّل تَُدائُؿطُ فٔی اہللٔ َػل

ائضَ  ََ ظُ َنِؿٔشَضا َو ا یَِْکَ َُ ٔ  ا ب

ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےس وپاھچ ایگ ہک رتہبنی وعرت وکؿ یس ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اخوتؿ ہک اس اک اخفدن 

دے افر سج فتق فہ مکح دے وت فہ اس یک رفام ربداری رکے افر اےنپ سفن بج اس وک دےھکی وت فہ اس وک وخش رک 

 افر دفتل ںیم اس یک راےئ ےک الخػ ہن رکے۔

 ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کین اخوتؿ ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 کین اخوتؿ ےس قلعتم

     1144    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، ابیہ، حیوة، رشجیٌ بٔ رشیَ، ابوعبسايرحُٔ، حرضت عبساہلل بٔ  :  راوی

 عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ



 

 

َ آرَخَ أََِْبأََْا رُشَ أَِخبَرَ  َْ َٓا َحِیَوةُ َوَذ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َیزٔیَس َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َْا  ٌُ بِ ِحبٔی

ٔٔ اِيَعأؾ  رٔو بِ ُِ ٔٔ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُث َع ٔٔ اِيُحبُلٔیَّ یَُحسِّ َُ َُّط َسَُٔع أَبَا َعِبٔس ايرَِّح َٕ أَْ ی َّی  رَشٔ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو أَ

ائَحةُ  رِأَةُ ايؼَّ َُ َِْیا اِي َتأع ايسُّ ََ َتاْع َوَخیِرُ  ََ ًََّضا  ُ َِْیا ک َّٕ ايسُّ ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، اہیب، ویحۃ، رشلیج نب رشکی، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل 

 رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای داین وپری یک وپری امؽ ف اتمع ےہ افر داین یک ہنع

 رتہبنی افر زایدہ عفن شخب یئش کین وعرت ےہ۔

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، اہیب، ویحۃ، رشلیج نب رشکی، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص  :  رافی

 اہلل ہنع ریض

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زایدہ ریغت دنم وعرت

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زایدہ ریغت دنم وعرت

     1145    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، نرض، حُاز بٔ سًُہ، اسحام بٔ عبساہلل، حرضت اْص رضی اہلل عٓہاسحام بٔ ابراٖیِ :  راوی

ٔٔ َعِبسٔ  ِٔ إِٔسَحَل بِ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َّٓرِضُ َقا َِ أََِْبأََْا اي ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ إََْٔص أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ  اہللٔ َع

 َٔ ُد  ٍَ اہللٔ أَََّل َتَتزَوَّ ِِ َيَػیَِرّة َطٔسیَسةّ َقايُوا یَا َرُسو ٔ َّٕ ؾٔیض ٔ ٍَ إ  ِٔ نَٔشأئ اِْلَِنَؼارٔ َقا

ااحسؼ نب اربامیہ ، رضن، امحد نب ہملس، ااحسؼ نب دبع اہلل، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولوگں ےن 

 فہج ےس اکنح رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااصنری وعرت ےس سک



 

 

 ںیہن رفامےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ ںیم تہب زایدہ رشؾ ف ریغت وہیت ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیھ، رضن، امحد نب ہملس، ااحسؼ نب دبعاہلل، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اشدی ےس لبق وعرت وک دانھکی اسیک ےہ؟

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اشدی ےس لبق وعرت وک دانھکی اسیک ےہ؟

     1146    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ریرہ رضی اہلل عٓہعبسايرحُٔ بٔ ابراہیِ، َروإ، یزیس و ابٔ نیشإ، ابوحازّ، حرضت ابوہ :  راوی

َٕ عَ  ُٔ َنِیَشا َٓا َیزٔیُس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا رَِوا ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبِرَاصٔی ٔٔ بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا َعِبُس ايرَِّح ِٔ أَبٔی َحازّٕٔ َع

ٍُ اہللٔ  ٍَ َيُط َرُسو ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َؾَكا َٔ َرأَّة  َِ ٌْ ا ٍَ َخَلَب َرُج ٌِ ََْورَِت أَبٔی صَُریَِرَة َقا َِ َص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ُِٓوَر إَٔيِیَضا ِٕ یَ َرُظ أَ ََ
َ ٍَ ََّل َؾأ  إَٔيِیَضا َقا

دبعارلنمح نب اربامیہ، رمفاؿ، سیدی ف انب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی آدیم 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ایک م ےن ےن اکی ااصنری وعرت ےس رہتش ایک وت رضحت روسؽ رک

اس وک داھکی ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک دھکی ول ہی )زیچ( اہمتری تبحم ف 

 اتفل وک زایدہ وبضمط رک دے یگ۔

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دبعارلنمح نب اربامیہ، رمفاؿ، سیدی ف انب اسیکؿ، اوباحزؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اشدی ےس لبق وعرت وک دانھکی اسیک ےہ؟

     1147    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ُس بٔ عبسايعزیز بٔ ابورزَہ، حؿؽ بٔ غیاث، عاػِ بْک بٔ عبساہلل َزنی، حرضت َػیرہ بٔ َح :  راوی

 طعبہ رضی اہلل عٓہ

 ِْ َٓا َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ غَٔیإث َقا َٓا َحِؿُؽ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ََ ٔٔ أَبٔی رِٔز ٔ بِ ُٔ َعِبٔس اِيَعزٔیز ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ بَِْکٔ أَِخبََرَْا   َع

ٔٔ َعِبٔس اہللٔ ًَِیطٔ َو  بِ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َرأَّة َعلَی َعِضٔس َرُسو َِ ٍَ َخَلِبُت ا ٔٔ ُطِعَبَة َقا ُُػٔیَرةٔ بِ ِٔ اِي ُُزَنٔیِّ َع َِ اِي ًَّ َس

َُّط  ٍَ َؾاُِْورِ إَٔيِیَضا َؾإْٔ ًُِت ََّل َقا َِ أَََْورَِت إَٔيِیَضا ُق ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي اَؾَكا َُ َٓهُ َّ بَِي ِٕ یُِؤَز  أَِجَسُر أَ

دمحم نب دبعازعلسی نب اوبرزہم، صفح نب ایغث، اعمص رکب نب دبعاہلل زمین، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع 

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ابمرک ںیم ںیم ےن اکی اخوتؿ وک اغیپؾ اکنح وجھباای۔ 

 فآہل فملس ےن ھجم ےس وپاھچ ہک ایک م ےن اس وک داھکی ےہ؟ ںیم ےن یم  ںیم وجاب دای۔ آپ یلص آپ یلص اہلل ہیلع

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )اشدی ےس لبق( اےس دھکی ول۔ اس ےس اہمتری تبحم زایدہ ڑبھ اجےئ یگ۔

زمین، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض دمحم نب دبعازعلسی نب اوبرزہم، صفح نب ایغث، اعمص رکب نب دبعاہلل  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وشاؽ ںیم اکنح رکان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وشاؽ ںیم اکنح رکان



 

 

     1148    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیس اہلل بٔ سعیس، یحٌی، سؿیإ، اسُاعیٌ بٔ اَیہ، عبساہلل بٔ ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہا

ةَ  یَّ ََ ُ ُٔ أ ٌُ بِ ٔعی َُ ثَىٔی إِٔس ٍَ َحسَّ َٕ َقا ِٔ ُسِؿَیا َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ َعِبٔس اہللٔ  أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َع

 ٔٔ ُ  بِ ٍٕ َوأ ا َِ فٔی َطوَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َجىٔی َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َتزَوَّ َوَة َع ِٔ ُْعِ َوَة َع ًُِت ُْعِ ِزخٔ

ٍٕ َؾأَیُّ نَٔشائٔطٔ کَاَِْت أَِحَو  ا ٌَ نَٔشائََضا فٔی َطوَّ ِٕ تُِسخٔ ٍٕ َوکَاَِْت َعائَٔظُة تُٔحبُّ أَ ا ًَِیطٔ فٔی َطوَّ َٔىِّیَع َِٓسُظ  ٔ  ی ع

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، دبعاہلل نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے اسھت امہ وشاؽ ںیم اکنح رفامای افر فہ امہ وشاؽ یہ ںیم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہںیئ۔ ہچنیم  رضحت رتصخ وہ رک رضحت روسؽ رکمی 

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع وک ہی بوبحب اھت ہک ولگ امہ وشاؽ ںیم اینپ ویبویں ےک اپس اجںیئ اس ےیل ہک رضحت 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ھجم ےس زایدہ اصبح تمسق وکؿ اخوتؿ وہ  یتک ےہ۔

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، دبعاہلل نب رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےک ےیل اغیپؾ انجیھب

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےیل اغیپؾ انجیھباکنح ےک 
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عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ، عبسايؼُس بٔ عبس ايوارث، ابیہ، حشین َعًِ، عبساہلل بٔ  :  راوی



 

 

 بریسہ، عاَر بٔ رشاجیٌ طعيی، حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ َُ ٍَ َسُِٔعُت أَبٔی  أَِخبََرنٔی َعِبُس ايرَِّح ُٔ َعِبٔس اِيَوارٔٔث َقا سٔ بِ َُ ثَىٔی َعِبُس ايؼَّ ٍَ َحسَّ ٕ َقا ّ ٔٔ َسَلَّ ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ بِ

احٔی ُٔ رَشَ َٔرُ بِ ثَىٔی َعا ٍَ َحسَّ ُٔ بَُریَِسَة َقا ثَىٔی َعِبُس اہللٔ بِ ٍَ َحسَّ ُِ َقا ًِّ َع ُُ َٓا حَُشیِْن اِي َ ث ٍَ َحسَّ ِعٔيیُّ َقا ٌَ ايظَّ

َّطُ  ُٔ َعِوٕف فٔی  أَْ ٔٔ بِ َُ ٍٔ َقاَيِت َخَلَبىٔی َعِبُس ايرَِّح َُُضأجَرأت اِْلَُو ِٔ اِي َٔ َِٓت َقِیٕص َوکَاَِْت  ٔ َة ب َُ َنرَفٕ َسَُٔع َؾاكٔ

َِ عَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِ َوَخَلَبىٔی َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٕس َػل َُّ َح َُ ِٔ أَِػَحأب  ِوََّلُظ َٔ ََ لَی 

ِٔ أََحبَّىٔی ؾَ  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ثُِت أَ ُِٓت حُسِّ ٔٔ َزیِٕس َوَقِس ُن َة بِ ََ ًُِیٔحبَّ أَُسا

رٔی بَٔیٔسَک ؾَ  َِ ًُِت أَ َِ ُق ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ىٔی َرُسو َُ
ًَّ َ ا ک َُّ ًَ َة َؾ ََ ٍَ أَُسا ِٔ ٔطئَِت َؾَكا ََ أِْهِحىٔی 

ٌٔ اہللٔ ََّٓؿَكٔة فٔی َسبٔی ُة اي َُ ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َعٔوی َٔ ْة  َرأَْة َغٓٔیَّ َِ َٕ ا ی ُّّ رَشٔ
ُ َٕ َوأ ی ِّّ رَشٔ ُ ٔلَی أ ٍُ اَِْلًٔقٔی إ ٔ ِٓز ٌَّ یَ َّ َوَج  َعز

 َّّ ُ َّٕ أ ٔ ٍَ ََّل َتِؿَعلٔی َؾإ ٌُ َقا ًُِت َسأَِؾَع ُٕ َؾُك یَؿا ِـّ ًَِیَضا اي ِٕ َيِشُكَم  َع ُظ أَ َ ِْ ِّی أَ ٕٔ َؾإٔن یَؿا ِـّ َٕ َنثٔیَرةُ اي ی رَشٔ

ِٔ اَِْتكٔلٔی صٔیَن َوَلٔه ا َتِْکَ ََ َٔ َبِعَف  ِٓ َٔ  ُّ َٔ َؾیََری اِيَكِو ِٔ َساَقِی ِوُب َع ـَ ايثَّ َِٓهٔظ اُرٔک أَِو َی َُ َٔ خٔ ِٓ ٔلَی  َع إ

هُِتو ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ رٔو بِ ُِ ٔٔ َع َٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُِّ ٔٔ َع ِدَتَِصْ ابِ َُ ًُِت إَٔيِیطٔ  ٕ َؾاَِْتَك ِٔ بَىٔی ؾِٔضر َٔ  ٌْ  ّٕ َوصَُو َرُج

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، دبعادمصل نب دبع اولارث، اہیب، نیسح ملعم، دبعاہلل نب ربدیہ، اعرم نب رشالیج 

امیت ںیہ ہک یبعش، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل ہنع وج ہک ےلہپ رجہت رکےن فایل وخانیت ںیم ےس ںیہ فہ رف

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع 

ےن ھجم وک اکنح اک اغیپؾ اجیھب۔ ایس رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ الغؾ رضحت 

اجیھب۔ ںیم ےن انس اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ  ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےک فاےطس ھجم وک اغیپؾ

وج وکیئ ھجم ےس تبحم رکات ےہ فہ ااسہم ےس یھب تبحم رکے ہچنیم  سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

اہھت ںیم ےہ فآہل فملس ےن ھجم ےس وگتفگ رفامیئ وت ںیم ےن رعض ایک ہک ریما اعمہلم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج ےس دؽ اچےہ ریما اکنح رفام دںی۔ رھپ رفامای م )رضحت( اؾ رشکی ےک اپس اجؤ 

فہ اکی ااصنری دفتل دنم اخوتؿ ںیہ ینعی الہ دم ہنی ںیم ےس فہ زایدہ راہ دخا ںیم امؽ دار افر رخچ رکےن فایل اخوتؿ 

ں یک آدمفرتف ےہ۔ اس رپ سیق یک اڑیک افہمط ےن اہک ہک ںیم ایس رطہقی ںیہ افر اؿ ےک اہیں تہب زایدہ امہمون



 

 

ےس رکیت وہں ینعی ںیم اؾ رشکی ےک رھگ اج رک ریتہ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ااسی ہن رکف 

ےئ ای ڈنپویلں ےس ڑپکا ویکہکن اؾ رشکی ےک رھگ ںیم تہب زایدہ امہمؿ آےت ںیہ۔ وہ  اتک ےہ ہک اہمترا دفہٹپ ٹہ اج

ٹہ اجےئ۔ رھپ ولگ م وک یگنن احتل ںیم دھکی ںیل ےگ وت م وک ربا ولعمؾ وہاگ اےنپ اچچزاد اھبیئ دبعاہلل نب رمعف نب 

اؾ وتکمؾ ےک اپس اجان انمبس ےہ افر فہ ہلیبق ونب رہف اک صخش ےہ۔ افہمط لقن رکیت ںیہ ہک ںیم اؿ ےک اپس اج ریہ 

فی ںیم رصتخم رک ےک لقن ایک ایگ ےہ ینعی افہمط ےن اےنپ رےنہ یک احتل وک اس دحثی وہں افر اس دحثی رش

 رشفی ںیم لقن ںیہن ایک افر دفرسی دحثی رشفی ںیم ایبؿ ایک ےہ۔

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، دبعادمصل نب دبع اولارث، اہیب، نیسح ملعم، دبعاہلل نب ربدیہ، اعرم نب  :  رافی

 افہمط تنب سیق ریض اہلل ہنعرشالیج یبعش، رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اغیپؾ رپ اغیپؾ ےنجیھب یک اممتعن اک ایبؿ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اغیپؾ رپ اغیپؾ ےنجیھب یک اممتعن اک ایبؿ
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 قتيبہ، يیث، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ ََّل َیِدُلُب أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َِ َقا ًَّ

ِِ َعلَی خِٔل   َبٔة َبِعٕف أََحُسُن

ہبیتق، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای م ولگ یسک دفرسے ےک رہتش رپ رہتش ہن اجیھب رکف۔



 

 

 ہبیتق، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

     1151    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ َحُس بٔ َٓؼور، سعیس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، زہری، سعیس، حرضت :  راوی

ِٔ َسعٔ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٔٔ َقاََّل َحسَّ َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح ُِٓؼوٕر َوَسٔعیُس بِ ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  یٕس َع

ْس عَ  َُّ َح َُ  ٍَ َِ َوَقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َِ ََّل صَُریَِرَة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي

ٌُ َعلَی بَِیٔع أَخٔیطٔ َوََّل َیِدُلِب َعلَی خِٔلَبٔة أَخٔیطٔ َو  َٓاَجُظوا َوََّل یَبِٔع َحأضْ ئَبازٕ َوََّل َیبِٔع ايرَُّج رِأَةُ َت َُ ٍِ اِي
َ ََّل َتِشأ

ا فٔی إَْٔائَٔضا ََ  كَََلَم أُِختَٔضا ئَتهَِتٔؿَئ 

 نب وصنمر، دیعس نب دبعارلنمح، ایفسؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م رخدیار وک دوھہک دےنی ےک فاےطس یسک زیچ یک تمیق ہن ڑباھای 

افر وکیئ املسمؿ صخش اےنپ املسمؿ اھبیئ یک رکبی  رکف افر وکیئ میقم صخش یسک اسمرف صخش اک امؽ رففتخ ہن رکے

ہن رففتخ رکے افر رہتش ہن ےجیھب وکیئ صخش اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک رہتش ےنجیھب ےک دعب )ینعی ینگنم رپ ینگنم ہن 

رکے( افر ہن اخوتؿ اینپ املسمؿ نہب )وسنک( ےک ےیل الطؼ یک وخاشہ رکے اتہک اٹل دے فہ یئش وج اس ےک 

 ۔ربنت ںیم ےہ

 دمحم نب وصنمر، دیعس نب دبعارلنمح، ایفسؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اغیپؾ رپ اغیپؾ ےنجیھب یک اممتعن اک ایبؿ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  اغیپؾ ےنجیھب یک اممتعن اک ایبؿاغیپؾ رپ

     1152    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ، ح ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ بٔ َحُس بٔ یحٌی بٔ  :  راوی

 حبإ، اْعد، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ُٔ َعِبسٔ  ُٕ بِ ًَِیطٔ  أَِخبََرنٔی َصاُرو ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َْ ح َواِيَحارُٔث بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ اہللٔ َقا

ٔد عَ  ِٔ اِْلَِْعَ َٕ َع ٔٔ َحبَّا ٔٔ َیِحٌَی بِ ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ِٔ أَبٔی صَُریِرََة َوأََْا أَِس

 َّٕ ِِ َعلَی خِٔلَبةٔ أَخٔیطٔ  أَ ٍَ ََّل َیِدُلِب أََحُسُن َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل  اي

اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل، ، احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل نب دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، رضحت 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکنح اک اغیپؾ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص ا

 ہن ےجیھب وکیئ صخش اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک اغیپؾ رپ اہیں کت ہک اکنح رکے فہ ای وھچ ڑ دے۔

اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل، ح ، احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل نب دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج،  :  رافی

 ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اغیپؾ رپ اغیپؾ ےنجیھب یک اممتعن اک ایبؿ

     1153    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہیوْص بٔ عبساَّلعلی، اب :  راوی

ٍَ أَ  ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ِخبََرنٔی أَِخبََرنٔی یُوُُْص بِ

 ٍَ َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ٔب َع َُُشیَّ ُٔ اِي ِِ َعلَی خِٔلَبةٔ  َسٔعیُس بِ ٍَ ََّل َیِدُلِب أََحُسُن َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع اہللٔ َػل

ِٓٔهَح أَِو َیتِرَُک  َّی یَ  أَخٔیطٔ َحً

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رتہمج اسہقب دحثی 

 ےک اطمقب ےہ۔

 الیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعویسن نب دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اغیپؾ رپ اغیپؾ ےنجیھب یک اممتعن اک ایبؿ

     1154    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، غِٓذر، ہظاّ، َحُس، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّی اہللُ َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ٕس َع َُّ َح َُ  ِٔ ٕ َع ِٔ صَٔظاّ َِٓسْر َع َٓا غُ َ ث ٍَ َحسَّ َِ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٍَ ََّل َیِدُلِب  ِِ َعلَی خِٔلَبةٔ أَخٔیطٔ  َقا  أََحُسُن

 ر، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی رشہفی اک رتہمج اسقب ںیم زگر اکچ ےہ اس ےیل رتہمج یک 

  
 

ہبیتق، غ



 

 

 رضفت ںیہن ےہ۔

 ر، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

  
 

 ہبیتق، غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہتش ےنجیھب فاےل یک ااجزت ےس ای اس ےک وھچ ڑےن ےک دعب رہتش انجیھب

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہتش ےنجیھب فاےل یک ااجزت ےس ای اس ےک وھچ ڑےن ےک دعب رہتش انجیھب

     1155    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد بٔ َحُس، ابٔ جریخ، ْاؾع، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ُٔ ُجَریِٕخ َسُِٔعُت َْاؾ ٍَ ابِ ٍَ َقا ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ َٓا اِيَححَّاُد بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا ُٔ اِيَحَش ُِ بِ ُث أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ّعا یَُحسِّ

َٔ عُ  َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ِِ َعلَی بَِیٔع َبِعٕف أَ هُ ـُ ِٕ َیبٔیَع َبِع َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍُ ََْهی َرُسو َٕ َيُكو َر کَا َُ

َٕ َيطُ اِيَداكُٔب  ًَُط أَِو َیأَِذ َّی َیتِرَُک اِيَداكُٔب َقِب ٌٔ َحً ٌُ َعلَی خِٔلَبٔة ايرَُّج  َوََّل َیِدُلُب ايرَُّج

نب دمحم، انب رججی، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل  اربامیہ نب نسح، اجحج

ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای ہک وکیئ اترج آدیم یسک دفرسے اترج وک وکیئ زیچ رففتخ رکےن ےک فتق 

ے( زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رخدیار وک اینپ زیچ یک رطػ البےئ )ینعی رففتخ وہین فایل یئش یک رطػ املئ رک

فملس ےن یسک دفرسے ےک اغیپؾ اکنح ےک دعب اغیپؾ ےنجیھب یک اممتعن رفام دی نکیل ارگ فہ صخش وھچ ڑ دے ای فہ اس 

 وک اکنح اک رہتش ےنجیھب یک ااجزت ددیے وت یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن۔

 اہلل نب رمع ریض اہلل ہنعاربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب رججی، انعف، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہتش ےنجیھب فاےل یک ااجزت ےس ای اس ےک وھچ ڑےن ےک دعب رہتش انجیھب

     1156    یثحس                               جًس زوّ  :  جًس

حاجب بٔ سًامیٕ، ححاد، ابٔ ابوذئب، زہری و یزیس بٔ عبساہلل بٔ قشیم، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

عبسايرحُٔ و حارث بٔ عبسايرحُٔ، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ثوبإ، حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل 

 عٓہا

َٓا َححَّاْد قَ  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبََرنٔی َحأجُب بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َوَیزٔیُس بِ ُٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ا

ٔٔ َعِبسٔ  ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح ِٔ اِيَحارٔٔث بِ ٔٔ َوَع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ٔٔ ُقَشِیٕم َع ٔٔ بِ َُ  ايرَِّح

ا َسأَََّل  َُ َُّض َٕ أَْ ٔٔ ثَِوبَا ا بِ َّ َٕ َیرُِزُقىٔی كََعا َكىٔی َزِوظٔی ثَََلثّا َؾکَا ًَّ َ رَٔصا َؾَكاَيِت ك َِ ِٔ أَ َِٓت َقِیٕص َع ٔ َة ب َُ َؾاكٔ

ٍَ ايِ  ٌُ صََِذا َؾَكا ََّٓضا َوََّل أَِقَب َ هِىَی َْلَكًُِب ََّٓؿَكُة َوايشُّ ِٔ کَاَِْت لٔی اي ٔ ًُِت َواہللٔ َيئ َٔ ؾٔیطٔ َطِیْئ َؾُك ٌُ َيِیَص َي َونٔی

 َ َٔ ُس ُسهِى ٍَ َيِیَص َي ََ َيُط َؾَكا ٔ ُت َذي ِ َْ َِ َؾَِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل هِىَی َوََّل ی َوََّل َنَؿَكْة َقاَيِت َؾأََتِیُت اي

 ِّّ ُ ٔٔ أ َِٓس ابِ ٔ ی ع ٍَ اِعَتسِّ َِّ َقا ُ َٕ َیأِتٔیَضا أَِػَحابُُط ث َِٓس ؾََُلََْة َقاَيِت َوکَا ٔ ی ع َّطُ أَِعَِّم  َنَؿَكْة َؾاِعَتسِّ هُِتوّٕ َؾإْٔ ََ

َِ َو  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًُِت آَذُِْتُط َؾَكا ًَ ا َح َُّ ًَ ًِٔت َؾآذْٔٔیىٔی َقاَيِت َؾ ًَ َٔ َؾإَٔذا َح ِٔ َخَلَب ََ

 ًَ َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي یِٕع َؾَكا ِٔ َُقَ َٔ ٌْ آرَخُ  َعاؤَیُة َوَرُج َُ ًُِت  ِٔ َؾُك َٔ  ّْ َُّط غََُل َعاؤَیُة َؾإْٔ َُ ا  ََّ َِ أَ ًَّ ِیطٔ َوَس

 َٔ َة بِ ََ ِٔ أِْههٔی أَُسا ٕ ََّل َخیَِر ؾٔیطٔ َوَلٔه َُّط َػاحُٔب رَشٓ ا اِْلرَخُ َؾإْٔ ََّ یِٕع ََّل َطِیَئ َيُط َوأَ ٕٔ َُقَ ا َُ ًِ  َزیِٕس َقاَيِت غٔ

َٓهَ  رَّإت َؾ ََ ََ ثَََلَث  ٔ ٍَ َيَضا َذي صُِتطُ َؾَكا  َحِتطُ َؾَْکٔ

شت ط، اوبہملس نب دبعارلنمح ف احرث نب 
ق
احبج نب امیلسؿ، اجحج، انب اوبذبئ، زرہی ف سیدی نب دبعاہلل نب 

دبعارلنمح، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع اےنپ ابرے ںیم ایبؿ رفامیت ںیہ 

ح ا ہ ںیہن دای ںیم ےنہک گل یئگ ہک دخا ریمے وشرہ ےن ھجم وک نیت الطںیق دے دںی وت ہقفن فریغ

ح
صی 

ہ ےک وطر ےس 



 

 

یک مسق ارگ ریمی راہشئ افر انؿ ہقفن اؿ رپ الزؾ ےہ وت ںیم ینیقی وطر ےس اؿ ےس فوصؽ رکفں یگ افر ہی رفؾ اک اانج 

ہن  افر ا ہ ںیہن ولں یگ اس رپ ریمے وشرہ ےک فلیک ےنہک ےگل ہک اؿ ےک ذہم ہن وت اہمتری راہشئ الزؾ ےہ افر

رخہچ۔ ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک وت آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب اراشد رفامای ہک اہمترا رخہچ افر راہشئ اک مظن اس ےک فاےطس الزؾ ںیہن۔ اس فہج ےس 

ہمط ایبؿ رکیت ںیہ ہک اؿ ےک اپس رضحات احصہب رکاؾ یک م الفں اخوتؿ ےک اپس اینپ دعت زگار ول۔ رضحت اف

اکیف آدمفرتف یھت اس ےیل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رضحت انب وتکمؾ انانیب احصیب ےک اپس دعت 

 زگارےن اک مکح رفامای افر رفامای ہک سج فتق دعت زگر اجےئ وت م ھجم وک االطع دانی۔ رضحت افہمط رفامیت ںیہ ہک

سج فتق ںیم اینپ دعت لمکم رک یکچ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک االطع دی آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن درایتف رفامای م وک سک ےن اکنح اک اغیپؾ اجیھب ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک رضحت اعمفہی افر اکی 

ای اہجں کت ہک اعمفہی اک قلعت ےہ فہ وت رقشی ےک دفرسے رقشی صخش ےن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

وچبں ںیم ےس اکی ہچب ےہ اس ےک اپس ھچک یھب ںیہن ےہ بج ہک دفرسا صخش ہی ےہ ہک اس ےس ریخ یک وکیئ وتعق 

ںیہن ےہ اس فہج ےس م اس رطہقی ےس رکف ہک م رضحت ااسہم نب زدی ےس اشدی رکول فہ اؿ وک اندنسپ ےھت۔ نکیل 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اراشد رفامای وت اوہنں ےن اؿ ےس اشدی رک سج فتق رضحت 

 یل۔

شت ط، اوبہملس نب دبعارلنمح ف  :  رافی
ق
احبج نب امیلسؿ، اجحج، انب اوبذبئ، زرہی ف سیدی نب دبعاہلل نب 

 اہلل اہنع احرث نب دبعارلنمح، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ، رضحت افہمط تنب سیق ریض

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ارگ وکیئ اخوتؿ یسک رمد ےس اکنح اک رہتش ےنجیھب فاےل ےک ابرے ںیم درایتف رکے وت اس وک التب دای 

 اجےئ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ح اک رہتش ےنجیھب فاےل ےک ابرے ںیم درایتف رکے وت اس وک التب دای اجےئارگ وکیئ اخوتؿ یسک رمد ےس اکن



 

 

     1157    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبساہلل بٔ یزیس، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

 عبسايرحُٔ، حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا

ٕس عَ  َُّ َُُح ٔ ًَِّؿُى ي ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ ابِ

 ِٓ ٔ َة ب َُ ِٔ َؾاكٔ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ٔٔ َیزٔیَس َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع َّٕ أَبَا اِيَكأس ٔت َقِیٕص أَ

ٍَ َواہللٔ ٕ َؾَشدَٔلِتُط َؾَكا ٌَ إَٔيِیَضا َونٔیًُُط بَٔظٔعیر َة َوصَُو َغائْٔب َؾأَِرَس ًََّكَضا اِيبَتَّ َ َٔ َحِؿٕؽ ك رٔو بِ ُِ َٔ َع ا َي ََ  

 ٔ ِت َذي َ َْ َِ َؾَِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِٔ َطِیٕئ َؾَحائَِت َرُسو َٔ َٓا  ِي ًَ َٔ َنَؿَكْة َع ٍَ َيِیَص َي ََ َيُط َؾَكا

َِٓس ابِ  ٔ ی ع َرأَْة َيِػَظاَصا أَِػَحابٔی َؾاِعَتسِّ َِ ََ ا ًِ ٔ ٍَ ت َِّ َقا ُ َٕ ث ی ِّّ رَشٔ ُ ِٕ َتِعَتسَّ فٔی بَِیٔت أ َرَصا أَ ََ
َ هُِتوّٕ َؾأ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ

ًِٔت َؾآذْٔٔیىٔی  ًَ َٔ َؾإَٔذا َح ٔعیَن ثَٔیابَ ـَ ٌْ أَِعَِّم َت َُّط َرُج َٔ أَبٔی َؾإْٔ َعاؤیََة بِ َُ  َّٕ ُت َيُط أَ ِ َْ ًُِت َذ ًَ ا َح َُّ ًَ َقاَيِت َؾ

عُ  ـَ ِٕ َؾََل َي ا أَبُو َجِض ََّ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٕ َخَلَبانٔی َؾَكا َٕ َوأَبَا َجِض ِٔ ُسِؿَیا  َعَؼاُظ َع

َعاؤَیُة َؾُؼِعًُوْک ََّل  َُ ا  ََّ َة َعاتٔكٔطٔ َوأَ ََ ٍَ أِْههٔی أَُسا َِّ َقا ُ صُِتُط ث َٔ َزیِٕس َؾَْکٔ َة بِ ََ ِٔ أِْههٔی أَُسا ٍَ َيُط َوَلٔه ا ََ

ٌَّ ؾٔیطٔ َخیِّرا َواغِتََبِلُت بٔطٔ  ٌَ اہللُ َعزَّ َوَج ََٓهِحُتطُ َؾَحَع َٔ َزیِٕس َؾ  بِ

 دبعارلنمح، رضحت افہمط تنب دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب سیدی، اوبہملس نب

سیق ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبرمعف نب صفح ےن اںیہن الطؼ ہتب دے دی وت فہ اس فتق احتل رفس 

ںیم ےھت ہچنیم  اوہنں ےن اےنپ فلیک وک وج دے رک رضحت افہمط وک دےنی ےک فاےطس رفاہن ایک سج فتق فہ ےل رک 

۔ فلیک ےن رعض ایک دخا یک مسق امہرے ذہم اہمترا یسک مسق اک وکیئ قح ںیہن ےہ اچنہپ وت رضحت افہمط افخ وہ ںیئگ

اس رپ فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ ںیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہم ںیہن ےہ رھپ مکح رفامای ہک ےس اس اک ذترکہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترا رخہچ اس ےک ذ

رضحت اؾ رشکی ےک رھگ اینپ دعت لمکم رک ےل نکیل رھپ رفامای رضحت اؾ رشکی وک وت امہرے احصہب رکاؾ 

)اچرفں رطػ ےس( ریھگے رےتہ ںیہ۔ م رضحت انب وتکمؾ ریض اہلل ہنع ےک اہیں دعت لمکم رکول اہں ارگ 

 اک وکیئ رحج ںیہن ےہ۔ اس ےیل ہک فہ اکی انانیب صخش ےہ رھپ اےنپ ڑپکے یھب م ااتر دف یگ وت بج یھب یسک مسق



 

 

سج فتق اہمتری دعت وپری وہ اجےئ وت ھجم وک االطع دانی۔ رفامیت ںیہ ہک سج فتق ریمی دعت لمکم وہیئ وت ںیم 

ےن ھجم وک  ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذترکہ ایک افر التبای ہک رضحت اعمفہی افر اوبمہج

اکنح ےک اغیپامت رفاہن ےیک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہجں کت اوبمہج اک قلعت ےہ وت فہ وت اس 

مسق ےک صخش ںیہ وج ہک اےنپ دنکےھ ےس الیھٹ ںیہن ااترےت )ینعی زایدہ رفس رکےت ںیہ ہک الیھٹ رہ فتق اؿ ےک 

وخانیت ےک اسھت زایدہ یتخس افر امر ٹیپ رکےت ںیہ( افر رضحت اعمفہی  دنکوھں رپ ریتہ ےہ ای بلطم ہی ےہ ہک فہ

ریض اہلل ہنع ےک اپس وت ھچک یھب وموجد ںیہن ےہ۔ ا ہتب م رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےس اشدی رک ول۔ 

 ہچنیم  ںیم ےن اؿ ےس اکنح رک ایل افر اس دقر الھبیئ ھجم وک  یل ہک ھجم ےس ولگ رکش رکےن ےگل۔

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب سیدی، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت افہمط  :  افیر

 تنب سیق ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہ رکے؟ارگ وکیئ آدیم یسک دفرسے ےس وعرت ےک قلعتم وشم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ آدیم یسک دفرسے ےس وعرت ےک قلعتم وشمرہ رکے؟

     1158    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ ٓازّ، علی بٔ ہاطِ بٔ بریس، یزیس بٔ نیشإ، ابوحازّ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٕ أَِخبَرَ  ِٔ أَبٔی َحازّٔ َٕ َع ٔٔ َنِیَشا ِٔ َیزٔیَس بِ ٔٔ اِيبَرٔیٔس َع ِٔ بِ ُٔ َصأط َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  َْا  َع

ِّی ٔن ٍَ إ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِٔ اِْلَِنَؼارٔ إ َٔ  ٌْ ٍَ َجاَئ َرُج رَأَّة  أَبٔی صَُریَِرَة َقا َِ ِجُت ا َتزَوَّ

 ٍَ َّٕ فٔی أَِعیُٔن اِْلَِنَؼارٔ َطِیّئا َقا ٔ َِ أَََّل ََْورَِت إَٔيِیَضا َؾإ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ٔٔ  َؾَكا َُ أَبُو َعِبس ايرَِّح

 ٔ َّٕ َجاب َٕ أَ ٔٔ َنِیَشا ِٔ یَزٔیَس بِ ِؤؿٕع آرَخَ َع ََ َواُب أَبُو َوَجِسُت َصَِذا اِيَحٔسیَث فٔی  َث َوايؼَّ َٔ َعِبسٔ اہللٔ َحسَّ َر بِ



 

 

 صَُریَِرةَ 

دمحم نب آدؾ، یلع نب اہمش نب ربدی، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی 

ےس اکنح  ااصنری صخش اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ںیم اکی اخوتؿ

رکان اچاتہ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک م ےن اس وک دھکی ایل ےہ ویکہکن ےک ااصنر ہلیبق ےک ولوگں 

 یک آوھکنں ںیم ھچک وہات ےہ۔

 دمحم نب آدؾ، یلع نب اہمش نب ربدی، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس ہقلعتم ااحدثی اکنح :   ابب

 ارگ وکیئ آدیم یسک دفرسے ےس وعرت ےک قلعتم وشمرہ رکے؟

     1159    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 إ، یزیس بٔ نیشإ، ابوحازّ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، سؿی :  راوی

ِٔ أَبٔی َحازٔ  َٕ َع ٔٔ َنِیَشا ِٔ َیزٔیَس بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ یَزٔیَس َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  ٕ َع ّ

َرأَّة ؾَ  َِ َد ا ِٕ َیَتزَوَّ َّٕ َرُجَّل أََراَز أَ َّٕ فٔی أَِعیُٔن اِْلَِنَؼارٔ صَُریَِرَة أَ ٔ َِ اُِْورِ إَٔيِیَضا َؾإ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َكا

 َطِیّئا

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م اس وک دھکی ول ویکہکن آدیم ےن اکی اخوتؿ ےس اشدی رکےن اک ارادہ ایک

 ہلیبق ااصنر یک وخانیت ںیم ھچک وہات ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اےنپ دنسپدیہ آدیم ےک فاےطس اینپ اڑیک وک اکنح ےک فاےطس شیپ رکان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اےنپ دنسپدیہ آدیم ےک فاےطس اینپ اڑیک وک اکنح ےک فاےطس شیپ رکان

     1160    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، سايِ، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّزَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی رَ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٕ َع ٔ َساي

ِت  َُ ٍَ َتأَیَّ َر َقا َُ ِٔ عُ َّی اہللُ  َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ أَِػَحأب اي َٔ  َٕ َٔ حَُِذاَؾَة َوکَا َِٓیٕص َيِعىٔی ابِ ِٔ ُخ َٔ َر  َُ ُِٓت عُ ٔ َحِؿَؼُة ب

ًَِیطٔ حَ  َٕ َؾَعَرِؿُت َع ا َٔ َعؿَّ َٕ بِ ا َُ ًَكٔیُت عُِث َٓةٔ َؾ سٔی َُ َِّی بٔاِي ِٔ َطضَٔس بَِسّرا َؾُتُوف َُّ َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٕ َع ٔ ًُِت إ  ِؿَؼَة َؾُك

ِٕ أََتزَوَّ  ا أُرٔیُس أَ ََ  ٍَ ًَكٔيُتطُ َؾَكا ًَبِٔثُت َيَیالَٔی َؾ ََ َؾ ٔ ٍَ َسأَُِْورُ فٔی َذي ََ َحِؿَؼَة َؾَكا َد یَِومٔی صََِذا ٔطئَِت أََِْهِحُت

ََ َحِؿَؼةَ  ِٕ ٔطئَِت أََِْهِحُت ٔ ًُِت إ ِٓطُ َؾُك یَل َرضَٔی اہللُ َع سِّ ًَكٔیُت أَبَا بَِْکٕ ايؼِّ رُ َؾ َُ ٍَ عُ ٔلَیَّ َطِیّئا  َقا ِِ َیرِٔجِع إ ًَ َؾ

ٍُ اہللٔ  ٔلَیَّ َرُسو ًَبِٔثُت َيَیالَٔی َؾَدَلَبَضا إ ِٓطُ َؾ َٕ َرضَٔی اہللُ َع ا َُ َٔىِّی َعلَی عُِث ًَِیطٔ أَِوَجَس  ُِٓت َع ًَِیطٔ َؾهُ َّی اہللُ َع  َػل

ٍَ يَ  ًَكَٔیىٔی أَبُو بَِْکٕ َؾَكا َِ َؾأََِْهِحُتَضا إٔیَّاُظ َؾ ًَّ ِِ أَِرٔجِع َوَس ًَ ِؿَت َعلَیَّ َحِؿَؼَة َؾ ََ َوَجِسَت َعلَیَّ حٔیَن َْعَ ًَّ َع

ََ َطِیّئا إَّٔلَّ  ِٕ أَِرٔجَع إَٔيِی ِؿَت َعلَیَّ أَ َِٓعىٔی حٔیَن َْعَ ُِ ِِ َی َُّط َي ٍَ َؾإْٔ ِِ َقا ًُِت َنَع ََ َطِیّئا ُق ٍَ إَٔيِی ِّی َسُِٔعُت َرُسو أَن

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َِ َوَيِو َتَرَنَضا اہللٔ َػل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ ْٔلُِؾٔشَی رٔسَّ َرُسو ِِ أَُن َصا َوَي ُ ُْ َِ یَِِذ ًَّ َس

 ََْهِحُتَضا

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اےنپ فادل ےس رفاتی لقن یک 

 اہنع اصزبحادی رضحت رمع اےنپ وشرہ  سین نب اذاہف ریض اہلل ہنع یک فافت یک ےہ ہک رضحت ہصفح ریض اہلل

فہج ےس ویبہ وہ ںیئگ۔ ہی احصیب زغفہ دبر ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رشکی ےھت۔ 



 

 

ت رضحت امثعؿ نب اؿ یک فافت دم ہنی رونرہ ںیم وہیئ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ریمی الماق

افعؿ ریض اہلل ہنع ےس وہیئگ وت ںیم ےن رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع وک اکنح ےک فاےطس شیپ ایک افر اہک ہک ارگ آپ 

اک دؽ اچےہ وت ںیم رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع وک آپ ےک اکنح ںیم شیپ رک  اتک وہں۔ اس رپ اوہنں ےن رفامای ہک 

 دؿ ےک دعب ںیم ےن دفرسی رمہبت اؿ ےس الماقت یک وت فہ رفامےن ےگل ہک ںیم اس ہلئسم رپ وغر رکفں اگ رھپ ھچک

ںیم اؿ دفونں اک اکنح ںیہن رکان اچاتہ۔ اس ےک دعب ںیم ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس الماقت یک افر اؿ ےس 

نکیل اوہنں ےن اہک ہک ارگ آپ اک دؽ اچےہ وت ںیم رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع وک آپ ےک اکنح ںیم شیپ رک دفں 

یسک مسق اک وجاب ںیہن دای۔ سج یک فہج ےس ھجم وک رضحت امثعؿ یک وگتفگ ےس یھب زایدہ فیلکت وہیئ رھپ دنچ دؿ ےک 

دعب رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع ےک فاےطس اکنح اک رہتش اجیھب وت ںیم 

 ےک اکنح ںیم دے دای رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ھجم ےس الماقت ےن اؿ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یک افر رفامای وہ  اتک ےہ ہک سج فتق ںیم ےن آپ وک یسک مسق اک وکیئ وجاب ںیہن دای وت آپ وک فیلکت یچنہپ وہ یگ۔ ںیم 

رضحت روسؽ رکمی یلص ےن رعض ایک ہک یج اہں۔ اوہنں ےن رفامای اس ےک العفہ دفرسی فہج ںیہن ےہ ہک ںیم ےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ اک ذترکہ رفامےت وہےئ انس اھت افر ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک راز ںیہن 

اظرہ رک  اتک ہچنیم  ارگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےس اکنح ہن رفامےت وت ںیم اؿ ےس اکنح رک 

 اتیل۔

 ؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعااحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ اخوتؿ سج ےس اشدی رکان اچےہ وت فہ وخد اس ےس )وہےن فاےل وشرہ ےس(  ہہ  یتک ےہ

  ااحدثیاکنح ےس ہقلعتم :   ابب

 وکیئ اخوتؿ سج ےس اشدی رکان اچےہ وت فہ وخد اس ےس )وہےن فاےل وشرہ ےس(  ہہ  یتک ےہ

     1161    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ َثىی، َرحوّ بٔ عبسايعزیز علار ابوعبسايؼُس، حرضت ثابت بٓانی رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ ٍَ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا  سٔ َقا َُ اُر أَبُو َعِبسٔ ايؼَّ ٔ اِيَعلَّ ُٔ َعِبٔس اِيَعزٔیز ُّ بِ رِحُو ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح

ٔلَی َرُس  َرأَْة إ َِ ٍَ َجائَِت ا َْٓة َيطُ َؾَكا َِٓسُظ ابِ ٔ َٕ َوع ٔ اي ََ  ٔٔ َِٓس أََْٔص بِ ٔ ُِٓت ع ٍُ ُن َٓانٔیَّ َيُكو ُ ٍٔ اثَابّٔتا اِيب َّی و ہللٔ َػل

ََ فٔیَّ َحاَجْة  ٍَ اہللٔ أََي ًَِیطٔ َنِؿَشَضا َؾَكاَيِت یَا َرُسو َِ َؾَعَرَؿِت َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

دمحم نب ینثم، رموحؾ نب دبعازعلسی اطعر اوبدبعادمصل، رضحت اثتب انبین ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت 

ا اھت ہک اؿ یک اڑیک یھب اؿ ےک اپس وموجد یھت۔ رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن اسن ریض اہلل ہنع ےک اپس اھٹیب وہ

رفامای ہک اکی رمہبت اکی اخوتؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر اس ےن رعض ایک ہک ایک 

 ارگ آپ یلص اہلل ہیلع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریمی رضفرت ےہ؟ ینعی

 فآہل فملس وک ریمی رضفرت ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس اکنح رفامںیئ۔

 دمحم نب ینثم، رموحؾ نب دبعازعلسی اطعر اوبدبعادمصل، رضحت اثتب انبین ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیئ اخوتؿ سج ےس اشدی رکان اچےہ وت فہ وخد اس ےس )وہےن فاےل وشرہ ےس(  ہہ  یتک ےہ

     1162    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َرحوّ، حرضت ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َؿِت  َرأَّة َْعَ َِ َّٕ ا ِٔ إََْٔص أَ َٓا ثَابْٔت َع َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا رِحُو ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َنِؿَشَضا أَِخبََرَْا 

ٌَّ َحَیائََضا َؾَك  َٕ أََق ا کَا ََ َُٓة إََْٔص َؾَكاَيِت  ٔحَهِت ابِ ـَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٍَ أََْْص هَٔی َخیِْر َعلَی اي ا

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َؿِت َنِؿَشَضا َعلَی اي َٔ َْعَ ِٓ َٔ 



 

 

دمحم نب اشبر، رموحؾ، رضحت اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس لقن رفامےت ںیہ اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک اکی 

 اسےنم شیپ ایک اس رپ رضحت اسن ریض اہلل ہنع اخوتؿ ےن وخد وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

یک اصزبحدای ےن رفامای ہک فہ اہمترے ےس رتہب یھت اس ےن وخد وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 دختم ںیم شیپ ایک

 دمحم نب اشبر، رموحؾ، رضحت اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ یسک اخوتؿ وک اغیپؾ اکنح دای اجےئ وت فہ امنز ڑپےھ افر ااختسرہ رکے

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ یسک اخوتؿ وک اغیپؾ اکنح دای اجےئ وت فہ امنز ڑپےھ افر ااختسرہ رکے

     1163    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سویس بٔ نِص، عبساہلل، سًامیٕ بٔ َػیرہ، ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ثَابٕٔت  ُُػٔیَرةٔ َع ُٔ اِي ُٕ بِ امِیَ ًَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َقا ُٔ َنِِصٕ َقا َُّ  أَِخبََرَْا ُسَویُِس بِ ٍَ َي ِٔ إََْٔص َقا ا َع

ٍَ َزیِْس ؾَ  َصا َعلَیَّ َقا ِ ُْ َِ ئزَیِٕس اذِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ََٓب َقا ةُ َزیِ ِت عٔسَّ ـَ ًُِت اِنَك ًَِكُت َؾُك اَِْل

ٔک ؾَ  ُ ُْ َِ یَِِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٔ َرُسو ًَىٔی إَٔيِی ی أَِرَس َُٓب أَبَِٔشٔ ا أََْا بَٔؼانَٔعٕة َطِیّئا َیا َزیِ ََ َكاَيِت 

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُٕ َوَجاَئ َرُسو آ ٍَ اِيُُقِ َ ِشحٔٔسَصا َوَْز ََ ٔلَی  ِت إ ََ ِّی َؾَكا َر َرب َٔ ِ َّی أَِسَتأ ٌَ َحً َِ َؾَسَخ ًَّ َس

 ٕ ر َِ ٔ أَ  بَٔػیِر

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق رضحت وسدی نب رصن، دبع اہلل، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت اسن ریض 

زبع  تنب شحج ریض اہلل اہنع یک دعت لمکم وہیئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زدی 

ریض اہلل ہنع وک مکح رفامای ہک اؿ وک ریمی اجبن ےس اغیپؾ دف۔ رضحت زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ایگ افر 



 

 

ہک اے زبع  اہمترے فاےطس اکی وخربخشی ےہ فہ ہی ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ںیم ےن رعض ایک 

ہیلع فآہل فملس ےن اہمترے اپس اینپ اجبن ےس اغیپؾ اکنح دے رک اجیھب ےہ۔ فہ رفامےن گل ںیئگ ہک ںیم ایھب ھچک 

ہن رک ولں( رھپ اینپ امنز ادا رکےن  ںیہن رکفں یگ اہیں کت ہک ںیم اےنپ رپفرداگر ےس وشمرہ رک ولں )ینعی ااختسرہ

ڑھکی وہ ںیئگ افر ایس فتق رقآؿ رکمی انزؽ وہا ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ 

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااجزت اح ل ےیک ریغب ادنر فیرفی ےل ےئگ۔

 ، رضحت اسن ریض اہلل ہنعوسدی نب رصن، دبعاہلل، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ یسک اخوتؿ وک اغیپؾ اکنح دای اجےئ وت فہ امنز ڑپےھ افر ااختسرہ رکے

     1164    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ یحٌی، ابونعیِ، عیسٰی بٔ كہُإ، حرضت اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٕ أَبُو بَ  ا َُ ُٔ كَِض َٓا عٔیَسی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو نَُعِی َ ث ٍَ َحسَّ وفٔیُّ َقا ُٔ َیِحٌَی ايؼُّ ُس بِ َُ ِْکٕ َسُِٔعُت أَِخبََرنٔی أَِح

 َٕ ٔ اي ََ  َٔ ٍُ أَََْص بِ َِ َتُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ُِٓت َجِحٕع َتِؿََخُ َعلَی نَٔشأئ اي ٔ َُٓب ب ٍُ کَاَِْت َزیِ َيُكو

أئ َوؾٔیَضا َْزََيِت آیَُة اِئحَحأب  َُ ِٔ ايشَّ َٔ ٌَّ أََِْهَحىٔی  َّٕ اہلَل َعزَّ َوَج ٔ  إ

امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زبع  تنب  ادمح نب ییحی، اوبمیعن، ٰیسیع نب امہطؿ، رضحت اسن نب

شحج ریض اہلل اہنع امتؾ ازفاج رہطمات رپ رخف رفامای رکیت ںیھت۔ فہ رفامیت ںیھت ہک دخافدناعتیل ےن آامسؿ ےک افرپ 

 ےس ریما اکنح ایک ےہ زین رپدہ یک آتی رکہمی یھب اؿ یہ ےس قلعتم انزؽ وہیئ۔

 ، ٰیسیع نب امہطؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعادمح نب ییحی، اوبمیعن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ااختسرہ اک ونسمؿ رطہقی

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ااختسرہ اک ونسمؿ رطہقی

     1165    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ابٔ ابوَواٍ، َحُس بٔ َٓهسر، حرضت جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ  ٔ بِ ِٔ َجابٔر َِٓهٔسرٔ َع ُُ ٔٔ اِي سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٍٔ َع َوا َُ ُٔ أَبٔی اِي َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٍَ کَا  َقا

ٍُ اہللٔ  ِٔ ايِ َرُسو َٔ وَرَة  َٓا ايشُّ ُُ ًِّ ا ُيَع َُ ًَِّضا َن ُ ورٔ ک َُ ُ َٓا أَّلِستَٔداَرَة فٔی اِْل ُُ ًِّ َِ ُيَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٕٔ َػل آ ُُقِ

 ِّ ٔن َِّ إ ُض ًَّ ٍُ اي َِّ َيُكو ُ ٔة ث ـَ ي ٔ اِيرَفٔ ِٔ َغیِر َٔ ًِیَرَِنِع َرِنَعَتیِٔن  ٔ َؾ ر َِ َ ِِ بٔاِْل َِّ أََحُسُن ٍُ إَٔذا َص ََ َيُكو ًُِٔ ی أَِسَتدٔیرَُک بٔٔع

 ُِ ًَ ُِ َوََّل أَِع ًَ ََ َتِكٔسُر َوََّل أَِقٔسُر َوَتِع َّ ِٔ َؾإْٔ ََ اِيَعٔوی ٔ ً ـِ ِٔ َؾ َٔ  ََ ََ َوأَِسأَيُ ٔ ََ بُٔكِسَرت ُّ َوأَِسَتٔعيُٓ  َوأََِْت َعَلَّ

َر َخیِْر لٔی فٔی زٔی َِ َ َّٕ َصَِذا اِْل ُِ أَ ًَ َِٓت َتِع ِٕ ُن ٔ َِّ إ ُض ًَّ ٌٔ اِيُػُیؤب اي ٍَ فٔی َعأج رٔی أَِو َقا َِ َعأشی َوَعاقَٔبةٔ أَ ََ ىٔی َو

َر رَشٌّ  َِ َ َّٕ َصَِذا اِْل ُِ أَ ًَ َِٓت َتِع ِٕ ُن ٔ َِّ بَارِٔک لٔی ؾٔیطٔ َوإ ُ ُظ لٔی ث ِ رٔی َوآٔجًٔطٔ َؾاِقٔسِرُظ لٔی َوَيْسِّ َِ لٔی فٔی زٔیىٔی أَ

 َِ ٌٔ أَ ٍَ فٔی َعأج رٔی أَِو َقا َِ َعأشی َوَعاقَٔبةٔ أَ ََ ِٓطُ َواِقُسِر لٔی اِيَدیِرَ َو رٔی َوآٔجًٔطٔ َؾاِِصِٔؾطُ َعىِّی َواِِصِٔؾىٔی َع

ٍَ َوُيَشِّمِّ َحاَجَتطُ  َِّ أَِرٔؿىٔی بٔطٔ َقا ُ َٕ ث  َحِیُث کَا

ہبیتق، انب اوبوماؽ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

ملس مہ وک رہ اکی اکؾ ںیم ااختسرہ رکےن یک میلعت رفامےت ےھت )ینعی امہ اومر ںیم( افر آپ یلص اہلل اہلل ہیلع فآہل ف

ہیلع فآہل فملس ااختسرہ رکےن یک اس رطہقی ےس میلعت رفامےت ےھت سج رطہقی ےس رقآؿ دیجم یک وکیئ وسرت 

ہک ارگ اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش ھچک ابمرہک یک میلعت دےتی ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت 

رکےن اک ارادہ رکے وت فہ دف رتعک امنز  لف ادا رکےن ےک دعب ہی داع ڑپےھ۔ داع ہی ےہ اس داع اک رتہمج ہی ےہ ینعی 

اے دخا! ںیم ھجت ےس ریتے ملع یک ربتک ےس ریخ افر الھبیئ اچاتہ وہں افر ریتی دقرت یک دمد اماتگن وہں زین ںیم 



 

 

 ےک فاےطس ےس وساؽ رکات وہں اس ےیل ہک وت دقرت راتھک ےہ افر ںیم ںیہن راتھک وت فافق ےہ ریتے لضف میظع

افر ںیم فافق ںیہن وہں اس ےیل ہک وت امتؾ بیغ یک زیچفں اک ملع راتھک ےہ۔ اے دخا ارگ وت اتھجمس ےہ ہک ہی اکؾ 

رتہب ےہ رافی وک کش ےہ ہک آپ ےن ریمے فاےطس افر ریمے دنی افر اعمش ےک فاےطس رتہب ےہ افر اس اک ااجنؾ 

رفامای ای اراشد رفامای )بلطم دفونں ولمجں اک رقبی رقبی اک ےہ( ینعی اے اہلل! وت ھجم وک اس اکؾ ےس دقرت اطع رفام 

دے افر وت ریمے فاےطس اس وک آاسؿ رفام دے افر اس ںیم ربتک اطع رفام دے افر ارگ ریمے فاےطس ریمے 

زاگر ےک فاےطس رتہب ںیہن ےہ افر اس اک ااجنؾ یھب رتہب رفام افر وت اس وک ھجم ےس افر ھجم دنی ےک فاےطس افر ریمے رف

وک اس ےس دفر رفام دے رھپ ریمے فاےطس ںیہک ےس یھب الھبیئ وک دقمر رفام۔ ےھجم اس رپ ربص اطع رفام افر اینپ احتج 

 افر رضفرت ایبؿ رکے۔

 ت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعہبیتق، انب اوبوماؽ، دمحم نب دکنمر، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےٹیب اک فادلہ وک یسک ےک اکنح ںیم دانی

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےٹیب اک فادلہ وک یسک ےک اکنح ںیم دانی

     1166    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، حُاز بٔ سًُہ، ثابت بٓانی، ابٔ عُر بٔ ابی سًُہ، ابیہ،  :  راوی

 حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ ازٔ بِ َُّ ِٔ َح َٓا یَزٔیُس َع َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی أَِخبََرَْا  َٓانٔیِّ َحسَّ ُ ِٔ ثَابٕٔت اِيب َة َع َُ ًَ َس

تَُضا َبَعَث إَٔيِیَضا أَبُو بَِْکٕ یَ  ِت عٔسَّ ـَ ا اِنَك َُّ َة َي َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ ِٔ أَبٔیطٔ َع َة َع َُ ًَ ٔٔ أَبٔی َس َر بِ َُ ُٔ عُ ِِ ابِ ًَ ًَِیطٔ َؾ ِدُلبَُضا َع

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ِجُط َؾَبَعَث إَٔيِیَضا َرُسو ًَِیطٔ َؾَكاَيِت أَِخبٔرِ َتزَوَّ أب َیِدُلبَُضا َع َٔ اِيَدلَّ َر بِ َُ َِ عُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع



 

 

 ِٔ َٔ ِؼبَٔیْة َوَيِیَص أََحْس  َُ َرأَْة  َِ ِّی ا َرأَْة غَیَِری َوأَن َِ ِّی ا َِ أَن ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل أَِوئَیائٔی َطاصْٔس  َرُسو

ٍَ اہللٔ َتَی َرُسو رَ َؾأ َِ ِّی ا ٔن َٔ إ ا َقِويُ ََّ ٌِ َيَضا أَ ٍَ اِرٔجِع إَٔيِیَضا َؾُك ََ َيُط َؾَكا ٔ َ َذي َْ َِ َؾَِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع أَْة  َػل

 َ ِؼبَٔیْة َؾَشُتهَِؿیَِن ٔػبَِیاْ َُ َرأَْة  َِ ِّی ا ٔن َٔ إ ا َقِويُ ََّ َٔ َوأَ َٔ َؾُیِِذصُٔب غَیَِرَت َٔ  َٔ َغیَِری َؾَشأَِزعُو اہللَ َي ا َقِويُ ََّ َوأَ

ََ َؾَكايَ  ٔ ُظ َذي َٔ َطاصْٔس َوََّل َغائْٔب یَِْکَ ٔ ِٔ أَِوئَیائ َٔ ًَِیَص أََحْس  ِٔ أَِوئَیائٔی َطاصْٔس َؾ َٔ ِٕ َيِیَص أََحْس  ِت َّٔلبَِٓٔضا أَ

ِدَتَِصْ  َُ َجُط  َِ َؾزَوَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِد َرُسو ِِ َؾزَوِّ رُ ُق َُ  َیا عُ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، امحد نب ہملس، اثتب انبین، انب رمع نب ایب ہملس، اہیب، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع 

رفامیت ںیہ ہک سج فتق ریمی دعت لمکم وہیئگ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع یک اجبن ےس اکنح اک اغیپؾ آای سج وک 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمعاہن وک اکنح اک اغیپؾ دے رک ںیم ےن وبقؽ ںیہن ایک رھپ رضحت روسؽ رک

رفاہن رفامای وت اوہنں ےن رعض ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رعض رکول ہک ںیم 

یئ صخش اکی ریغت دنم اخوتؿ وہں ریمے ےچب یھب ںیہ افر رھپ اس فتق ریمے افایلء ںیم ےس یھب اہیں رپ وک

وموجد ںیہن ےہ ہچنیم  رضحت رمع نب اطخب دختم ادقس ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

اسےنم ایبؿ رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ ےس  ہہ دف ہک اہجں کت اہمتری اس ابت اک قلعت ےہ 

وگن اگ ہک فہ اہمتری اس ریغت )ینعی آتف( وک متخ رفام دںی ہک ںیم ریغت دار وہں وت ںیم دخافدن دقفس ےس داع ام

اہجں کت ہک اہمتری اس ابت اک قلعت ےہ ہک ںیم وچبں فایل اخوتؿ وہں وت )دخافدن دقفس( اہمتری افر اہمترے 

وچبں یک افکتل ےک فاےطس اکیف ںیہ رھپ اہجں کت ہک اہمتری اس ابت اک قلعت ےہ ہک ریمے افایلء ںیم ےس وکیئ 

د ںیہن وت ہی تقیقح ےہ ہک اؿ ںیم ےس وموجد افر ریغ وموجد ولوگں ںیم ےس وکیئ یھب اس مسق اک ںیہن ےہ ہک وموج

اس ابت وک دنسپ ںیہن رکات ےہ اس ابت وک اوہنں ےن اےنپ اڑےک رضحت رمع ےس اہک ہک اے رمع م اھٹ اجؤ افر ھجم وک 

دف اس رطہقی ےس اوہنں ےن اینپ فادلہ اصہبح اک  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکنح ںیم دے

 اکنح رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفام دای۔ ہی دحثی رصتخم رطہقی ےس ایبؿ یک یئگ ےہ۔

دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، سیدی، امحد نب ہملس، اثتب انبین، انب رمع نب ایب ہملس، اہیب، رضحت اؾ ہملس  :  رافی

 ہنع ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اڑیک اک وھچیٹ رمع ںیم اکنح ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اڑیک اک وھچیٹ رمع ںیم اکنح ےس قلعتم

     1167    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، ابوَعاویہ، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ أَبٔیطٔ  َوَة َع ُٔ ُْعِ ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤیََة َقا َُ ٍَ أََِْبأََْا أَبُو  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّٕ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ َعائَٔظَة أَ  َع

ٍَ اہللٔ َػ  ُِٓت تِٔشٕع َرُسو ٔ ُِٓت ٔسٓتٕ َوبَىَی بَٔضا َوهَٔی ب ٔ َجَضا َوهَٔی ب َِ َتزَوَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ل

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک سج فتق 

امای وت اؿ یک رمع یرقةی ھچ اسؽ یھت بج ہک ریتص رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اکنح رف

 ےک فتق اؿ یک رمع ون اسؽ یھت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 اڑیک اک وھچیٹ رمع ںیم اکنح ےس قلعتم

     1168    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ نرض بٔ َشاور، جعرف بٔ سًامیٕ، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی



 

 

 اہلل عٓہا

 َّٓ ُٔ اي ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ٔٔ ُْعِ ٔ بِ ِٔ صَٔظاّ َٕ َع امِیَ ًَ ُٔ ُس َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َشاؤٕر َقا َُ  ٔٔ رِضٔ بِ

ٌَ َعلَیَّ ئتِٔشٔع ٔس  َِ ئَشِبٔع ٔسٓٔیَن َوَزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َجىٔی َرُسو  ٓٔیَن َعائَٔظَة َقاَيِت َتزَوَّ

اسمفر، رفعج نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک دمحم نب رضن نب 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اکنح رفامای وت ریمی رمع است اسؽ یھت رھپ سج فتق ریمی 

فی الےئ )ینعی ون اسؽ یک رمع ںیم ریتص رمع ون اسؽ یک وہیئ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس فیر

 لمع ںیم آیئ(۔

 دمحم نب رضن نب اسمفر، رفعج نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدثیاکنح ےس ہقلعتم :   ابب

 اڑیک اک وھچیٹ رمع ںیم اکنح ےس قلعتم

     1169    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، عبثر َطف ابواسحام، ابوعبیسہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ِٔ ٕف َع َطِّ َُ  ِٔ َٓا َعِبثَْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َجىٔی  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٍَ َقاَيِت َعائَٔظُة َتزَوَّ ِٔ أَبٔی عُبَِیَسَة َقا أَبٔی إِٔسَحَل َع

َِ ئتِٔشٔع ٔسٓٔیَن َوَػحٔبُِتُط تِٔشّعا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  َرُسو

ر  رطمػ اوبااحسؼ، اوبدیبعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک وسؽ رکمی یلص

 

ی ت
ع

 اہلل ہبیتق، 

ہیلع فآہل فملس ےن بج ھجم ےس اکنح ایک وت ںیم ون اسؽ یک یھت افر ںیم ون یہ اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 اسھت ریہ۔



 

 

ر  رطمػ اوبااحسؼ، اوبدیبعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 

ی ت
ع

 ہبیتق، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اڑیک اک وھچیٹ رمع ںیم اکنح ےس قلعتم

     1170    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عَلء و احُس بٔ ُحب، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، اسوز، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

 عٓہااہلل 

ِٔ إٔبِرَ  ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤیََة َع َُ َٓا أَبُو  َ ث ٕب َقاََّل َحسَّ ُٔ َُحِ ُس بِ َُ ُٔ اِيَعََلٔئ َوأَِح ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َِ َع اصٔی

 ََ ُِٓت تِٔشٕع َو ٔ َِ َوهَٔی ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َجَضا َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َتزَوَّ ٔ َع ُِٓت اِْلَِسَوز ٔ َِٓضا َوهَٔی ب اَت َع

ةَ  انَٔی َعَِشَ َُ َ  ث

دمحم نب العء ف ادمح نب رحب، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس ون اسؽ یک رمع ںیم اکنح ایک بج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

  یک فافت ےک فتق فہ )ینعی ںیم( ااھٹرہ اسؽ یک یھت۔فملس

 دمحم نب العء ف ادمح نب رحب، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتم ابغل اڑیک ےک اکنح

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ابغل اڑیک ےک اکنح ےس قلعتم

     1171    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، يعكوب بٔ ابراہیِ بٔ سعس، ابیہ، ػايح، ابٔ طہاب، سايِ بٔ  :  راوی

 وم رضی اہلل عٓہعبساہلل، عبساہلل بٔ عُر، حرضت عُر ؾار

ٍَ حَ  ٔٔ َسِعٕس َقا َِ بِ ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا َيِعُكوُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٓا أَبٔی َع َ ث سَّ

َُّط َسَُٔع َعِبَس  ُٔ َعِبٔس اہللٔ أَْ ُِ بِ ٔ ٍَ أَِخبََرنٔی َساي ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ َٔ َػائٕح َع َر بِ َُ َّٕ عُ ُث أَ َر یَُحسِّ َُ َٔ عُ اہللٔ بِ

ٔٔ حَُِذاَؾَة اي َِٓیٔص بِ ِٔ ُخ َٔ َر  َُ ُِٓت عُ ٔ ِت َحِؿَؼُة ب َُ ٍَ َيِعىٔی َتأَیَّ َٓا َقا َ ث ُِٓط َحسَّ أب َرضَٔی اہللُ َع َٕ اِيَدلَّ ِضِّٔمِّ َوکَا شَّ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ أَِػَحأب َرُسو َٕ َرضَٔی  َٔ ا َٔ َعؿَّ َٕ بِ ا َُ رُ َؾأََتِیُت عُِث َُ ٍَ عُ َٓةٔ َقا ٔسی َُ َِّی بٔاِي َؾُتُوف

ٍَ َسأَُِْورُ فٔی ََ َحِؿَؼَة َقا ِٕ ٔطئَِت أََِْهِحُت ٔ ًُِت إ ٍَ ُق َر َقا َُ َِٓت عُ ٔ ًَِیطٔ َحِؿَؼَة ب ِٓطُ َؾَعَرِؿُت َع رٔی  اہللُ َع َِ أَ

َِّ َيكَٔیىٔی ؾَ  ُ ًَبِٔثُت َيَیالَٔی ث یَل َرضَٔی َؾ سِّ ًَكٔیُت أَبَا بَِْکٕ ايؼِّ رُ َؾ َُ ٍَ عُ َد یَِومٔی صََِذا َقا ِٕ ََّل أََتزَوَّ ٍَ َقِس بََسا لٔی أَ َكا

ٔلَیَّ َطِیّئا  ِِ َیرِٔجِع إ ًَ َت أَبُو بَِْکٕ َؾ َُ َر َؾَؼ َُ َِٓت عُ ٔ ََ َحِؿَؼَة ب ِجُت ِٕ ٔطئَِت َزوَّ ٔ ًُِت إ ُِٓط َؾُك ًَِیطٔ أَ اہللُ َع ُِٓت َع ِوَجَس َؾهُ

َِ َؾأََِْهِحُتَضا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّ َخَلَبَضا َرُسو ُ ًَبِٔثُت َيَیالَٔی ث َٕ َؾ ا َُ ًَكَٔیىٔی أَبُو  َٔىِّی َعلَی عُِث إٔیَّاُظ َؾ

ِِ أَِرٔجِع إَٔيیِ  ًَ ِؿَت َعلَیَّ َحِؿَؼَة َؾ ََ َوَجِسَت َعلَیَّ حٔیَن َْعَ ًَّ ٍَ َيَع ٍَ بَِْکٕ َؾَكا ِِ َقا ًُِت َنَع رُ ُق َُ ٍَ عُ ََ َطِیّئا َقا

َّٕ َر  ُت أَ ُِ ٔ ُِٓت َعً ِّی َقِس ُن ِؿَت َعلَیَّ إَّٔلَّ أَن ََ َطِیّئا ؾامَٔی َْعَ ِٕ أَِرٔجَع إَٔيِی َِٓعىٔی أَ ُِ ِِ یَ َُّط َي َّی اہللُ َؾإْٔ ٍَ اہللٔ َػل ُسو

ِٔ ْٔلُِؾٔشیَ  ِِ أَُن صَا َوَي َ َْ َِ َقِس َذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍُ اہللٔ  َع َِ َوَيِو َترََنَضا َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل رٔسَّ َرُسو

ًُِتَضا ٔ َِ َقب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اہیب، اصحل، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع، 

ؼ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک سج فتق رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع رضحت رمع افرف

اےنپ وشرہ رضحت  سین نب ذحاہف یک فافت وہےن یک فہج ےس ویبہ وہ ںیئگ افر اؿ یک فافت دم ہنی رونرہ ںیم وہیئ 

ہلل اہنع ےک ابرے ںیم ایبؿ یھت وت رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک اپس اچنہپ افر اینپ اڑیک رضحت ہصفح ریض ا



 

 

رکےت وہےئ ایبؿ ایک ہک ارگ م راضدنم وہ وت ںیم اس اک اکنح اہمترے ےس رک دفں اگ فہ ایبؿ رکےن ےگل ہک ںیم اس 

ہلئسم ںیم وغر رکفں اگ رھپ ھچک رفز ےک دعب ریمی اؿ ےس الماقت وہیئ وت فہ رفامےن ےگل ہک ںیم ےن وغر ایک ےہ اؿ 

فں اگ رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل دونں ںیم اکنح ںیہن رک

ہنع ےس الماقت یک افر اؿ ےس اہک ہک ارگ آپ اک ارادہ وہ وت ںیم رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع وک آپ ےک اکنح ںیم 

ھجم وک رضحت امثعؿ ریض دے دفں۔ ہی نس رک فہ اخومش رےہ افر یسک مسق اک وکیئ وجاب ںیہن دای۔ اس ابت رپ 

اہلل ہنع ےس زایدہ ہصغ آای رھپ ھچک رفز ےک دعب رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اکنح اک اغیپؾ 

اجیھب افر ںیم ےن اؿ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکنح ںیم دے دای۔ اس ےک دعب ریمی الماقت رضحت 

رفامےن ےگل سج فتق آپ ےن رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع وک اکنح رکےن ےک  اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس وہیئ وت

فاےطس شیپ ایک افر ںیم ےن یسک مسق اک وکیئ وجاب ںیہن دای وت وہ  اتک ےہ ہک آپ وک ہصغ آ ایگ وہ۔ ںیم ےن رعض ایک 

یلص اہلل ہیلع فآہل  یج اہں۔ رفامےن ےگل ریمی اخومیش یک رصػ ہی فہج یھت ہک ھجم وک ملع اھت ہک رضحت روسؽ رکمی

فملس ےن اؿ اک ذترکہ رفامای ےہ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک راز اظرہ ںیہن رک  اتک اھت۔ ہچنیم  ارگ آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک وھچ ڑ دےتی وت ںیم وبقؽ افر وظنمر رک اتیل۔

، اہیب، اصحل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، وقعیب نب اربامیہ نب دعس :  رافی

 نب رمع، رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونکاری ےس اس ےک اکنح یک ااجزت انیل

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح یک ااجزت انیلونکاری ےس اس ےک 

     1172    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َايَ، عبساہلل بٔ ؾـٌ، ْاؾع بٔ جبیر بٔ َلعِ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

 ٔ ِٔ َْاؾ ٌٔ َع ـِ ٔٔ اِيَؿ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعبَّإض أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِٔ ابِ ِٕ َع ِلٔع َُ  ٔٔ ٔ بِ ٔٔ ُجَبیِر ٔع بِ

ِٔ َوئیَِّضا َواِيبِْٔکُ ُتِش  َٔ َِٓؿٔشَضا  ٔ ُِ أََحلُّ ب ٍَ اِْلَیِّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ُٕ فٔی َنِؿٔشَضا أَ َتأَِذ

اتَُضا َُ  َوإٔذَُِْضا ُػ

نب ریبج نب معطم، انب ابعس ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ہبیتق، امکل، دبعاہلل نب لضف، انعف 

فآہل فملس اک اراشد رگایم ےہ ہک ویبہ اخوتؿ اےنپ سفن یک اےنپ فیل ےس زایدہ دقحار ےہ افر ونکاری اڑیک ےس ااجزت 

)انب ابعس رافی  اح ل رکےن ےک دعب اس اک اکنح ایک اجےئ افر اس یک اخومیش اس یک ااجزت رپ دالتل رکیت ےہ

 ںیہ(۔

 ہبیتق، امکل، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج نب معطم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس اس ےک اکنح یک ااجزت انیل ونکاری

     1173    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُوز بٔ غیَلٕ، ابوزاؤز ، طعبہ، َايَ بٔ اْص، ْاؾع، عبساہلل بٔ ؾـٌ، ْاؾع بٔ جبیر،  :  راوی

 حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ٍَ حَ  َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ٍَ َسُِٔعُتطُ أَِخبََرَْا  ٔٔ إََْٔص َقا َٔ بِ ٔ اي ََ  ِٔ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث سَّ

ِٔ َْاؾٔٔع  ٌٔ َع ـِ ُٔ اِيَؿ ٍَ أَِخبََرنٔی َعِبُس اہللٔ بِ ًَِكْة َقا ئِٕٔذ َح ََ َٕٓة َوَيطُ َیِو ِؤت َْاؾٕٔع بَٔش ََ ُِٓط َبِعَس  َٔ  ِٔ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر بِ

 ًَ َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔٔ َعبَّإض أَ رُ ابِ ََ
ِ ُة ُتِشَتأ َُ ِٔ َوئیَِّضا َواِيَيتٔی َٔ َِٓؿٔشَضا  ٔ ُِ أََحلُّ ب ِّ ٍَ اِْلَی َِ َقا ًَّ ِیطٔ َوَس

اتَُضا َُ  َوإٔذَُِْضا ُػ



 

 

ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد ، ہبعش، امکل نب اسن، انعف، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ویبہ اخوتؿ اےنپ سفن یک اےنپ فیل ےک ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

اابتعر ےس زایدہ دقحار ےہ۔ افر ونکاری اڑیک ےس ااجزت اح ل رک ےک اس اک اکنح ایک اجےئ زین اس یک اخومیش 

 اس یک ااجزت رپ دالتل رکیت ےہ۔

انعف، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج، رضحت انب ابعس  ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد ، ہبعش، امکل نب اسن، :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ونکاری ےس اس ےک اکنح یک ااجزت انیل

     1174    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سعیس، يعكوب، ابیہ، ابٔ اسحام، ػايح بٔ نیشإ، عبساہلل بٔ ؾـٌ بٔ عباض بٔ  :  راوی

 ربیعہ، ْاؾع بٔ جبیر بٔ َلعِ، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 َ ثَىٔی أ ٍَ َحسَّ َٓا َيِعُكوُب َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس ايرِّبَأِطُّ َقا ُس بِ َُ ثَىٔی أَِخبََرنٔی أَِح ٍَ َحسَّ ٔٔ إِٔسَحَل َقا ِٔ ابِ بٔی َع

ِلعٔ  َُ  ٔٔ ٔ بِ ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َْاؾٔٔع بِ ٔٔ َربٔیَعَة َع ٔٔ َعبَّأض بِ ٌٔ بِ ـِ ٔٔ اِيَؿ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٕ َع ُٔ َنِیَشا ٔٔ َػائُح بِ ِٔ ابِ ِٕ َع

 َ ٍَ اِْل َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو رُ فٔی َنِؿٔشَضا َوإٔذَُِْضا َعبَّإض أَ ََ
ِ ُة ُتِشَتأ َُ رَٔصا َواِيَيتٔی َِ َ ُِ أَِولَی بٔأ یِّ

اتَُضا َُ  ُػ

ادمح نب دیعس، وقعیب، اہیب، انب ااحسؼ، اصحل نب اسیکؿ، دبعاہلل نب لضف نب ابعس نب رہعیب، انعف نب ریبج نب 

 معطم، انب ابعس ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج اسقب اسیج ےہ۔

ادمح نب دیعس، وقعیب، اہیب، انب ااحسؼ، اصحل نب اسیکؿ، دبعاہلل نب لضف نب ابعس نب رہعیب، انعف نب  :  یراف



 

 

 ریبج نب معطم، انب ابعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اری ےس اس ےک اکنح یک ااجزت انیلونک

     1175    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، َعُر، ػايح بٔ نیشإ، ْاؾع بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

أم  َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا  ِٔ َْاؾٔٔع بِ َٕ َع ٔٔ َنِیَشا ِٔ َػائٔح بِ ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  َقا

رْ  َِ یِّٔب أَ َع ايثَّ ََ ًَِولٔیِّ  ٔ ٍَ َيِیَص ي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ٕ َع ُة ُجَبیِر َُ  َواِيَيتٔی

اُرَصا ُتَضا إَِٔقَ ُِ رُ َؾَؼ ََ
ِ  ُتِشَتأ

 نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اصحل نب اسیکؿ، انعف نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت دمحم

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اخوتؿ ونکاری ہن وہ وت فیل اک اس رپ )زربدیتس رکےن اک( یسک 

اح ل رکے ےک اس اک اکنح رکان اچےیہ زین اس یک اخومیش  مسق اک وکیئ قح ںیہن ےہ افر ونکاری اڑیک ےس ااجزت

 اس اک ارقار ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اصحل نب اسیکؿ، انعف نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک ےس اس ےک اکنح ےس قلعتم راےئ انیلفادل اک اڑ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 فادل اک اڑیک ےس اس ےک اکنح ےس قلعتم راےئ انیل

     1176    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ض رضی اہلل َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زیاز بٔ سعس، عبساہلل بٔ ؾـٌ، ْاؾع بٔ جبیر، ابٔ عبا :  راوی

 عٓہ

ٌٔ عَ  ـِ ٔٔ اِيَؿ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َسِعٕس َع ٔ بِ ِٔ زٔیَاز ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ َْاؾٔٔع بِ

یُِّب أَ  ٍَ ايثَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٕ َع َٔرُصَا ُجَبیِر ِ َِٓؿٔشَضا َواِيبِْٔکُ َيِشَتأ ٔ َحلُّ ب

اتَُضا َُ  أَبُوَصا َوإٔذَُِْضا ُػ

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زاید نب دعس، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

فہ اےنپ سفن یک فیل ےس زایدہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اخوتؿ ونکاری ہن وہ 

دقحار ےہ )ینعی قحتسم( ےہ بج ہک ونکاری ےس اس اک فادل ااجزت اح ل رکے افر اس یک ااجزت افر وظنمری 

 اس اک )ااجزت ےتیل فتق( اخومش رانہ ےہ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زاید نب دعس، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغ ونکاری وعرت ےس اس ےک اکنح ےس قلعتم ااجزت اح ل رکان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ریغ ونکاری وعرت ےس اس ےک اکنح ےس قلعتم ااجزت اح ل رکان

     1177    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زیاز بٔ سعس، عبساہلل بٔ ؾـٌ، ْاؾع بٔ جبیر، ابٔ عباض، حرضت  :  راوی



 

 

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 َُ ًَ َّٕ أَبَا َس َٓا یَِحٌَی أَ َ ث ٍَ َحسَّ ٌَ َقا ٔعی َُ َٓا أَبُو إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ زُُرِسَت َقا ِٔ أَبٔی صَُریِرََة أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ ثَُط َع َة َحسَّ

 ٔ َِٓهُح اِيب َٕ َوََّل تُ َّی ُتِشَتأَِذ یُِّب َحً َِٓهُح ايثَّ ٍَ ََّل تُ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو رَ أَ ََ
ِ َّی ُتِشَتأ ِْکُ َحً

ِٕ َتِش  ٍَ إٔذَُِْضا أَ ـَ إٔذَُِْضا َقا ٍَ اہللٔ َنِی  هَُت َقايُوا یَا َرُسو

ییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی، اابہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  ہبی )ینعی سج اک ےلہپ اکنح وہ رک وشرہ ےس ولخت وہیئگ وہ( اس یک وظنمری 

یسک ونکاری اڑیک ےس ااجزت ےک ریغب اکنح ایک اجےئ۔ رضحات  ریغب ںیہن رکان اچےیہ افر ہن یہ افر ااجزت ےک

احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ونکاری اڑیک ےس سک رطہقی ےس ااجزت اح ل 

 رکان اچےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک ااجزت افر وظنمری اس اک اخومش رانہ ےہ۔

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زاید نب دعس، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج، انب ابعس، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ااجزت اح ل رکانریغ ونکاری وعرت ےس اس ےک اکنح ےس قلعتم

     1178    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ َٓؼور، یحٌی بٔ سعیس، ابٔ جریخ، ابٔ ابوًَیهہ، ذنوإ ابی عُرو، حرضت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

 ُٔ َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ًَِیَهَة  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َُ َٔ أَبٔی  ٍَ َسُِٔعُت ابِ ٔٔ ُجَریِٕخ َقا ِٔ ابِ َسٔعیٕس َع

َٔرُوا ا ِ ٍَ اِسَتأ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ َعائَٔظَة َع رٕو َع ُِ َٕ أَبٔی َع ِٔ ذَِنَوا ُث َع َِّٓشاَئ فٔی یَُحسِّ ي



 

 

َّٕ اِيبِْٔکَ َتِشَتهٔی  ٔ ٌَ َؾإ َّٔ قٔی ٔ اعٔض ـَ ٍَ صَُو إٔذَُِْضاأَبِ  َوَتِشهُُت َقا

ی کہ، ذوکاؿ ایب رمعف، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس 
مل
ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب دیعس، انب رججی، انب اوب

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ونکاری اڑویکں ےس اؿ ےک قلعتم 

 ااجزت اح ل رکان اچےیہ۔ ہلصی رکےن ےک فتق اؿ یک 

ی کہ، ذوکاؿ ایب رمعف، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی
مل
ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب دیعس، انب رججی، انب اوب

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اری وعرت ےس اس ےک اکنح ےس قلعتم ااجزت اح ل رکانریغ ونک

     1179    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُسب نعبساَّلعلی، خايس، ہظاّ، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، حرضت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 َ ُٔ َعِبٔس اِْل ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَبٔی أَِخبََرَْا  ِٔ َیِحٌَی بِ ّْ َع َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَحارٔٔث َقا َٓا َخائْس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِعلَی َقا

 َّ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ثَىٔی أَبُو صَُریَِرَة أَ ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ثَىٔی أَبُو َس ٍَ َحسَّ ٕ َقا ًَِیطٔ َنثٔیر ی اہللُ َع

 َِ ًَّ ٍَ اہللٔ َن  َوَس َٕ َقايُوا یَا َرُسو َّی ُتِشَتأَِذ َِٓهُح اِيبِْٔکُ َحً َر َوََّل تُ ََ
ِ َّی ُتِشَتأ ُِ َحً َِٓهُح اِْلَیِّ ٍَ ََّل تُ ـَ إٔذَُِْضا َقا ِی

ِٕ َتِشهَُت  ٍَ أَ  َقا

 ےس رفاتی دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  ہبی )ریغ ونکاری( ےس اس یک وظنمری افر 

راضدنمی ےک ریغب اکنح ہن ایک اجےئ رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ہک فہ وعرت )ااجزت ےنیل ےک ااجزت سک رطہقی ےس اح ل وہیگ؟ آپ یلص اہلل 

 فتق( اخومش رےہ۔

 دمحمب دبعناالیلع، اخدل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ فادل اینپ  ہبی اڑیک اک اس یک ااجزت ےک ریغب اکنح رک دے وت ایک مکح ےہ؟

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ فادل اینپ  ہبی اڑیک اک اس یک ااجزت ےک ریغب اکنح رک دے وت ایک مکح ےہ؟
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روٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، َحُس بٔ سًُہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، ہا :  راوی

 ابیہ، عبسايرحُٔ و َحُع، یزیس ابٔ جاریہ، حرضت خٓشاء بٓت خِذاّ رضی اہلل عٓہُا

ِٔ َعِبٔس  َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ُٕ بِ ِٔ َوأََِْبأََْا أَِخبََرنٔی َصاُرو ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ايرَِّح

 ٔٔ َُ ثَىٔی َعِبُس ايرَِّح ٍَ َحسَّ َٕ َقا ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ُٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ بِ

ٔٔ جَ  ٔع ابِىَِی َیزٔیَس ابِ ُِّ َح َُ ٔٔ َو َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ِٓٔت خَِٔذإّ اِيَكأس ٔ َِٓشاَئ ب ِٔ َخ ارٔیََة اِْلَِنَؼارٔیِّ َع

زَّ  َِ ََفَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ََ َؾأََتِت َرُسو ٔ َصِت َذي َجَضا َوهَٔی ثَیِّْب َؾَْکٔ َّٕ أَبَاَصا َزوَّ  ْٔکَاَحطُ  أَ

ارلنمح نب اقمس، اہیب، دبعارلنمح ف عمجم، اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، دمحم نب ہملس، دبع

سیدی انب اجرہی، رضحت اسنخء تنب اذاؾ ریض اہلل امہنع رفامیت ںیہ ہک اؿ ےک فادل ےن اؿ اک اکنح رک دای بج ہک فہ 

 ہبی ںیھت افر اس رپ رایض ںیہن ںیھت ہچنیم  فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ وت آپ یلص 

  فآہل فملس ےن اؿ اک اکنح متخ رک دای رد رک دای۔اہلل ہیلع



 

 

اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، دمحم نب ہملس، دبعارلنمح نب اقمس، اہیب، دبعارلنمح  :  رافی

 ف عمجم، سیدی انب اجرہی، رضحت اسنخء تنب اذاؾ ریض اہلل امہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ فادل اینپ ونکاری اڑیک اک اکنح اس ےک وظنمری ےک ریغب رک دے

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ فادل اینپ ونکاری اڑیک اک اکنح اس ےک وظنمری ےک ریغب رک دے

     1181    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زیاز بٔ ایوب، علی بٔ ُغاب، نہُص بٔ حشٔ، عبساہلل بٔ بریسہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہا

ِٔ َعِبٔس  ٔٔ َع ُٔ اِيَحَش ُص بِ َُ َٓا َنِض َ ث ٍَ َحسَّ إب َقا ُٔ ُُغَ َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ٔٔ أَِخبََرَْا زٔیَازُ بِ اہللٔ بِ

 ِٔ َٔ أَخٔیطٔ ئیَرَِؾَع بٔی َخٔشیَشَتُط َوأََْا  بَُریَِسَة َع َجىٔی ابِ َّٕ أَبٔی َزوَّ ٔ ًَِیَضا َؾَكاَيِت إ ًَِت َع َّٕ َؾَتاّة َزَخ َعائَٔظَة أَ

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َِ َؾَحاَئ َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ِتَٔی اي َّی َیأ ًَ کَارَٔصْة َقاَيِت اِجًٔٔسی َحً َِ  َع ًَّ ِیطٔ َوَس

 ََ ٍَ اہللٔ َقِس أََجزُِت  َر إَٔيِیَضا َؾَكاَيِت یَا َرُسو َِ َ ٌَ اِْل ٔلَی أَبٔیَضا َؾَسَعاُظ َؾَحَع ٌَ إ ِٔ َؾأَِخبََرِتُط َؾأَِرَس ََٓع أَبٔی َوَلٔه ا َػ

ٔ َطِیْئ  ر َِ َ ِٔ اِْل َٔ َِّٓشأئ  َِ أَئً ًَ ِٕ أَِع  أََرِزُت أَ

،

 س
کم

نب نسح، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی  زاید نب اویب، یلع نب رغاب، 

ےہ ہک اکی دؿ اکی وجاؿ اڑیک ریمے اپس آیئ افر ےنہک یگل ہک ریمے فادل ےن ریما اکنح اےنپ اھبیئ ےک اڑےک 

اجےئ ےس اس فہج ےس رک دای ےہ ہک ریمی فہج ےس )ینعی ھجم ےس اشدی رکےن یک فہج ےس( اس یک رزاتل متخ وہ 

یگ افر فہ یھب ولوگں یک رظن ںیم اکی ابزعت صخش نب اجےئ بج ہک ںیم اس وک اندنسپ رکیت وہں۔ ںیم ےن اس 

ےس اہک ہک م ھٹیب اجؤ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اظتنر رکف۔ ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم رعض ایک۔ آپ یلص فآہل فملس فیرفی الےئ وت اس ےن رضحت روسؽ رکمی 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک فادل وک بلط رفامای افر اس یک اڑیک وک اایتخر اطع رفام دای اس رپ اڑیک ےن رعض ایک ای 

فافق  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فادل اصبح ےن وج ھچک ایک فہ ھجم وک وظنمر ےہ نکیل ںیم اس ےس

 وہان اچیتہ وہں ایک وخانیت وک یھب اس اعمہلم ںیم یسک مسق اک وکیئ قح ےہ ای ںیہن؟

، نب نسح، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 س
کم

 زاید نب اویب، یلع نب رغاب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ فادل اینپ ونکاری اڑیک اک اکنح اس ےک وظنمری ےک ریغب رک دے

     1182    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، َحُس بٔ عُرو، ابوسًُہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  أَِخبََرَْا َة َع َُ ًَ َٓا أَبُو َس َ ث ٍَ َحسَّ رٕو َقا ُِ ُٔ َع ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ بٔی صَُریِرََة َع

ِٕ َسَهتَ  ٔ ُة فٔی َنِؿٔشَضا َؾإ َُ رُ اِيَيتٔی ََ
ِ َِ ُتِشَتأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٕ أَبَِت َقا ٔ ِت َؾُضَو إٔذَُِْضا َوإ

ًَِیَضا  َؾََل َجَواَز َع

رمعف نب یلع، ییحی، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

اچےیہ  فآہل فملس ےن اراشد رفامای ونکاری اڑیک ےس اس ےک سفن ےک ابرے ںیم ااجزت افر راضدنمی اح ل رکان

 ارگ فہ اخومش رےہ وت ہی اس یک ااجزت ےہ افر ارگ ااکنر رک دے وت اس رپ یسک مسق یک زربدیتس ںیہن ےہ۔

 رمعف نب یلع، ییحی، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح یک ااجزت

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح یک ااجزت

     1183    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، َحُس بٔ سواء، سعیس، قتازہ و يعلی بٔ حهیِ، عْکَہ، حرضت ابٔ عباض رضی :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٕ عَ  ُٔ َحٔهی ِٔ َقَتاَزَة َوَيِعلَی بِ َٓا َسٔعیْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َسَوإئ َقا ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ُٔ َعلٓٔیٕ َع رُو بِ ُِ َة أَِخبََرَْا َع ََ ِٔ عِْٔکٔ

َِٓت ا ٔ ُُوََْة ب ِی ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َد َرُسو ٍَ َتزَوَّ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ّْ َوفٔی َع َِّحٔ َُ ِيَحارٔٔث َوصَُو 

َف   َحٔسیٔث َيِعلَی بَْٔسٔ

رمعف نب یلع، دمحم نب وساء، دیعس، اتقدہ ف یلعی نب میکح، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اہنع ےس احبتل ارحاؾ اکنح

 ایک دفرسی رفاتی ںیم ہی یھب ےہ ہک ہی اکنح رسػ)انیم ہگج( ںیم وہا۔

 رمعف نب یلع، دمحم نب وساء، دیعس، اتقدہ ف یلعی نب میکح، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح یک ااجزت

     1184    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، ابی طعثاء، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٕ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ  أَِخبََرَْا  َٔ َعبَّإض أَِخبََرُظ أَ َّٕ ابِ ِعَثأئ أَ ِٔ أَبٔی ايظَّ رٕو َع ُِ ِٔ َع َع

 ّْ َِّحٔ َُ ُُوََْة َوصَُو  ِی ََ َد  َِ َتزَوَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل  اي

 اہلل دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، ایب اثعشء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس اکنح رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق احتل 

 ارحاؾ ںیم ےھت۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، ایب اثعشء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح یک ااجزت

     1185    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عثُإ بٔ عبساہلل، ابراہیِ بٔ ححاد، وہیب، ابٔ جریخ، علاء، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ ُجَریِٕخ أَِخبَرَ  ِٔ ابِ َٓا ُوصَِیْب َع َ ث ٍَ َحسَّ أد َقا ُٔ اِيَححَّ ُِ بِ ثَىٔی إٔبَِراصٔی ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ا َُ ِٔ َْا عُِث  َع

ًَِت أَ  ّْ َجَع َِّحٔ َُ ُُوََْة َوصَُو  ِی ََ َِ ََْهَح  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٔلَی َعَلإئ َع َرَصا إ َِ

 اِيَعبَّأض َؾأََِْهَحَضا إٔیَّاظُ 

امثعؿ نب دبع اہلل، اربامیہ نب اجحج، فبیہ، انب رججی، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس احتل ارحاؾ ںیم اکنح رفامای 

 اےنپ ابرے ںیم رضحت ابعس ریض اہلل ہنع وک اایتخر انعتئ ایک اھت۔ اوہنں ےن



 

 

 امثعؿ نب دبعاہلل، اربامیہ نب اجحج، فبیہ، انب رججی، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس ہقلعتم ااحدثی اکنح :   ابب

 ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح یک ااجزت

     1186    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ نِص، عبیساہلل، ابٔ جریخ، علاء، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا عُبَِیُس اہللٔ َو  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َنِِصٕ َقا ُس بِ َُ ٔٔ َعبَّإض أَِخبََرَْا أَِح ِٔ ابِ ِٔ َعَلإئ َع ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ وَسی َع َُ  ُٔ صَُو ابِ

 ّْ َِّحٔ َُ ُُوََْة َوصَُو  ِی ََ َد  َِ َتزَوَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو  أَ

رکمی یلص ادمح نب رصن، دیبع اہلل، انب رججی، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس اکنح رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل ارحاؾ ںیم 

 ےھت۔

 ادمح نب رصن، دیبعاہلل، انب رججی، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح رکےن یک اممتعن

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح رکےن یک اممتعن



 

 

     1187    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قاسِ، حرضت عثُإ بٔ عؿإ رضی ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ و حارث بٔ َشهین، ابٔ  :  راوی

 اہلل عٓہ

 َ ائ َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َْ َواِيَحارُٔث بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ًَِیطٔ أَِخبََرَْا َصاُرو ّة َع

 ِٔ ِٔ َْاؾٕٔع َع َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ٍَ  َوأََْا أَِس َٕ َقا ا َُ َٔ عُِث َٕ بِ َّٕ أَبَا ٔٔ َوصِٕب أَ ُْبَِیطٔ بِ

َِ ََّل یَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍُ َقا ِٓطُ َيُكو َٕ َرضَٔی اہللُ َع ا َٔ َعؿَّ َٕ بِ ا َُ ُّ َسُِٔعُت عُِث َُُِّحٔ ِٓٔهُح اِي

ِٓٔهُح َوََّل یَِدُلُب   َوََّل یُ

کل ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، ام

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رحمؾ ہن وت وخد اکنح رکے ہن دفرسے اک اکنح 

 رکاےئ افر ہن اکنح اک اغیپؾ ےجیھب۔

 ، انب اقمس، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل ف احرث نب نیکسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح رکےن یک اممتعن

     1188    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابواَّلطعث، یزیس، سعیس، َط و يعلی بٔ حهیِ، ْبیہ بٔ وہب، ابإ بٔ عثُإ، عثُإ بٔ عؿإ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

َطٕ َوَيِعلَی بِ  ََ  ِٔ َٓا َسٔعیْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو اِْلَِطَعٔث َقا َ ث ِٔ َحسَّ ِٕ َع  ُٔ َحٔهی



 

 

َّٓٔيیِّ  ِٔ اي َث َع ُِٓط َحسَّ َٕ َرضَٔی اہللُ َع ا َٔ َعؿَّ َٕ بِ ا َُ َّٕ عُِث َٕ أَ ا َُ ٔٔ عُِث َٕ بِ ِٔ أَبَا ٔٔ َوصِٕب َع ًَِیطٔ ُْبَِیطٔ بِ َّی اہللُ َع َػل

ِٓٔهُح َوََّل َیِدُلُب  ُ ُّ َوََّل ی َُُِّحٔ ِٓٔهُح اِي ٍَ ََّل َی َُّط َقا َِ أَْ ًَّ  َوَس

ف یلعی نب میکح، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب امثعؿ، امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےس  اوباالثعش، سیدی، دیعس، رطم

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رحمؾ ہن وت وخد اکنح رکے ہن دفرسے اک 

 اکنح رکاےئ افر ہن اکنح اک اغیپؾ ےجیھب۔

  نب میکح، ہیبن نب فبہ، اابؿ نب امثعؿ، امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنعاوباالثعش، سیدی، دیعس، رطم ف یلعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبفتق اکنح وکیسن داع ڑپانھ بحتسم ےہ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وبفتق اکنح وکیسن داع ڑپانھ بحتسم ےہ

     1189    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، عبثر، اَّلعُع، ابواسحام، ابو اَّلحوؾ، حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ِٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َٓا َعِبثَْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َُ
ًَّ ٍَ َع َعِبٔس اہللٔ َقا

ُس  َظضُّ ٍَ ايتَّ َس فٔی اِيَحاَجٔة َقا َظضُّ ََلةٔ َوايتَّ َس فٔی ايؼَّ َظضُّ َِ ايتَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِٕ َرُسو  فٔی اِيَحاَجةٔ أَ

ِٔ رُشُ  َٔ ُظ َوَنُعوذُ بٔاہللٔ  ُس ِهَّلِل َنِشَتٔعيُٓطُ َوَنِشَتِػرٔفُ ُِ ِٔ اِيَح ََ ٌَّ َيطُ َو ـٔ َُ ٔ اہللُ َؾََل  ِٔ یَِضٔسظ ََ َٓا  ورٔ أَِنُؿٔش

ّسا َعِبُسُظ َوَرُسويُطُ  َُّ َح َُ  َّٕ ِٕ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوأَِطَضُس أَ ٌِ اہللُ َؾََل َصازَٔی َيُط َوأَِطَضُس أَ ٔ ً ـِ أُ ثَََلَث آیَإت ُي   َوَيُِقَ

ر ، االشمع، اوبااحسؼ، اوب اال

 

ی ت
ع

وحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہبیتق، 

ھد  ڑپےنھ یک میلعت دی۔ رتہمج امتؾ مسق یک یرعںیفی دخافدن دقفس 

 

ش

 

ث

ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک رضفرت ےک ومہعق رپ 



 

 

رفام دے  ےک فاےطس ںیہ مہ اےنپ وسفنں ےک رش ےس اس یک دمد انپہ بلط رکےت ںیہ سج وک دخافدن دقفس دہاتی

اس وک وکیئ رمگاہ ںیہن رک  اتک افر سج وک رمگاہ رک دے وکیئ اس وک دہاتی ںیہن دے  اتک افر ںیم اہشدت داتی وہں 

ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ افر دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( دخا ےک دنبے افر 

 روسؽ ںیہ۔

ر ، االشمع، ا :  رافی

 

ی ت
ع

 وبااحسؼ، اوب االوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعہبیتق، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وبفتق اکنح وکیسن داع ڑپانھ بحتسم ےہ

     1190    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، َحُس بٔ عیسی، یحٌی بٔ زْیا بٔ ابوزائساہ، زاؤز ، عُرو بٔ سعیس، سعیس بٔ  :  راوی

 جبیر، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ َز َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عٔیَسی َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع أَبٔی َزائَٔسَة َع

َّی اہللُ  َّٓٔيیَّ َػل َِ اي ًَّ َ َّٕ َرُجَّل ک ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیسٔ بِ ٔٔ َسٔعیٕس َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع َِ َزاُوَز َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َس ِهَّلِل ُِ َّٕ اِيَح ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ٌَّ َيطُ  فٔی َطِیٕئ َؾَكا ـٔ َُ ٔ اہللُ َؾََل  ِٔ َیِضٔسظ ََ ُسُظ َوَنِشَتٔعيُُٓط  َُ َِْح

 َّٕ ََ َيُط َوأَِطَضُس أَ ی ِٕ ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ ٌِ اہللُ َؾََل َصازَٔی َيطُ َوأَِطَضُس أَ ٔ ً ـِ ِٔ ُي ََ ّسا َعِبُسُظ َو َُّ َح َُ  

ا َبِعُس  ََّ  َوَرُسويُطُ أَ

، دمحم نب یسیع، ییحی نب زرکای نب اوبزادئاہ، داؤد ، رمعف نب دیعس، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس رمعف نب وصنمر

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکیئ ابت درایتف 

 یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آرخ کت۔



 

 

 وصنمر، دمحم نب یسیع، ییحی نب زرکای نب اوبزادئاہ، داؤد ، رمعف نب دیعس، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمعف نب :  رافی

 ابعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ ںیم ایک ڑپانھ رکمفہ ےہ

 دثیاکنح ےس ہقلعتم ااح :   ابب

 ہبطخ ںیم ایک ڑپانھ رکمفہ ےہ

     1191    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، سؿیإ، عبسايعزیز، ثُیِ بٔ َطیہ، حرضت عسی بٔ حاتِ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّ  ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ بِ ِٔ َتُٔی ٔ َع ِٔ َعِبسٔ اِيَعزٔیز ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ِح

َّی َّٓٔيیِّ َػل َِٓس اي ٔ ٕٔ ع َس َرُجََل ٍَ َتَظضَّ ِٕ َقا ٔ ٔٔ َحات ِٔ َعٔسیِّ بِ َؾَة َع ِٔ یُٔلِع  ََطَ ََ ا  َُ ٍَ أََحُسصُ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

َِ بٔئَِص اہلَل َوَرُسوَيُط َؾَكِس َرٔطَس  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ا َؾَكِس غََوی َؾَكا َُ ٔ ِٔ َيِعٔؼض ََ َو

 اِيَدٔلیُب أََِْت 

م نب رطہی، رضحت دعی نب احم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 
 

سی

 

ی

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعازعلسی، 

ہل فملس ےک اسےنم ہبطخ ڑپاھ۔ اکی صخش ےن ےس ےل رک کت اہک۔ ہک دف ااخشص ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

ینعی سج ےن اہلل افر اس ےک روسؽ یک رفام ربداری یک فہ صخش دہاتی ایہتف وہ ایگ افر سج ےن اؿ یک انرفامین یک فہ 

 رمگاہ وہ ایگ۔ اس رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ےنتک ربے بیطخ وہ۔

م نب رطہی، رضحت دعی نب احم ریض اہلل ہنعا :  رافی
 

سی

 

ی

 احسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعازعلسی، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ الکؾ سج ےس اکنح درتس وہاجات ےہ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ح درتس وہاجات ےہفہ الکؾ سج ےس اکن

     1192    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، ابوحازّ، حرضت سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٌَ بِ  ٍُ َسُِٔعُت َسِض ٕ َيُكو ٍَ َسُِٔعُت أَبَا َحازّٔ َٕ َقا ِٔ ُسِؿَیا ُِٓؼوٕر َع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِّی أَِخبََرَْا  ٔن ٍُ إ َٔ َسِعٕس َيُكو

َّضَ  ٍَ اہللٔ إْٔ َرأَْة َؾَكاَيِت یَا َرُسو َِ ِت ا ََ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َِٓس اي ٔ ا َقِس َوَصَبِت َنِؿَشَضا َيفٔی اِيَكِؤّ ع

َّی اہللُ َّٓٔيیُّ َػل ِِ یُحِٔبَضا اي ًَ ََ َؾَشَهَت َؾ أِ ؾٔیَضا َرأِیَ ََ ََفَ ٍَ اہللٔ  َي ٍَ یَا َرُسو ِت َؾَكا ََ َِّ َقا ُ َِ بَٔظِیٕئ ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ٍَ صَ  ٍَ اہللٔ َقا ِجٓٔیَضا یَا َرُسو ٍَ َزوِّ ٌْ َؾَكا َّ َرُج ََ َؾَكا ِ ؾٔیَضا َرأَِی أ ََ ََفَ ََّضا َقِس َوَصَبِت َنِؿَشَضا َي ََ إْٔ َع ََ  ٌِ

ٍَ اذَِصِب َؾاكًُِِب َوَيِو َخ  ٍَ ََّل َقا ِِ أَٔجِس َطِیّئا َوََّل َطِیْئ َقا ٍَ َي َِّ َجاَئ َؾَكا ُ ًََب ث ِٔ َحٔسیٕس َؾَِذَصَب َؾَل َٔ ا  ُّ اَت

ٍَ َقِس  عٔی ُسوَرةُ َنَِذا َوُسوَرةُ َنَِذا َقا ََ  ِِ ٍَ َنَع ٕٔ َطِیْئ َقا آ ِٔ اِيُُقِ َٔ  ََ َع ََ  ٌِ ٍَ َص ِٔ َحٔسیٕس َقا َٔ ا  ُّ َخاَت

 ٕٔ آ ِٔ اِيُُقِ َٔ  ََ َع ََ ا  ََ  أََِْهِحُتَهَضا َعلَی 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوباحزؾ، رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ولوگں ےک اسھت اھٹیب وہا 

اھت ہک اکی اخوتؿ ڑھکی وہیئ افر اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن وخد وک آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ریمے ابرے ںیم وج انمبس ایخؽ رفامںیئ فہ رک ہیلع فآہل فملس ےک رپسد رک دای ےہ آپ یلص اہلل 

ںیل۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک مسق اک وکیئ وجاب 

اس ےن ںیہن دای۔ فہ اخوتؿ دفابرہ ڑھکی وہیئگ افر اس ےن فیہ ابت رعض یک ہی نس رک اکی آدیم ڑھکا وہا افر 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما اس ےس اکنح رکا دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک 



 

 

اہمترے اپس ھچک ےہ؟ اس ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رھپ م اجؤ افر وجتسج 

 رہم ےک ےیل ھچک ہن ھچک وہان اچےیہ( ہچنیم  فہ صخش رتصخ وہ ایگ افر اس رکف اچےہ فہ ولےہ یک اوگنیھٹ یہ وہ )ینعی

ےن التش ایک رھپ فہ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر اس ےن رعض ایک ہک ھجم وک وکیئ زیچ 

یکس افر اہیں کت ہک ولےہ ںیہن لم یکس اہیں کت ہک ھجم وک وکیئ زیچ )ینعی ومعمیل ےس ومعمیل زیچ یھب( اح ل ہن وہ 

یک اوگنیھٹ کت رسیم ںیہن آ یکس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک م وک رقآؿ رکمی ںیم ےس ھچک اید ےہ؟ 

اس صخش ےن رعض ایک یج اہں۔ ھجم وک رقآؿ رکمی یک الفں الفں وسرت اید ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

دبہل )فہ اخوتؿ( اہمترے اکنح ںیم دے دی۔ وج م وک اید ےہ )ینعی سج دقر رقآؿ ایس رقآؿ رکمی یک میلعت ےک 

 (رکمی م وک اید ےہ ںیم ےن اس ےک وعض اہمترا اکنح رک دای

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوباحزؾ، رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح درتس وہےن ےک ےیل رشط

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح درتس وہےن ےک ےیل رشط

     1193    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓہعیسی بٔ حُاز، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، ابوايدیر، حرضت عكبہ بٔ عاَر رضی اہلل ع :  راوی

ِٔ عُِكبَ  ٔ َع ِٔ أَبٔی اِيَدیِر ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ِٔ یَزٔیَس بِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ٕ َقا از َُّ ُٔ َح ِٔ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ ٕ َع َٔر ٔٔ َعا َة بِ

ا اِس  ََ َّی بٔطٔ  ِٕ یَُوف َ ؤن أ ُ َّٕ أََحلَّ ايَشُّ ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل وَد َرُسو ِِ بٔطٔ اِيرُفُ ًُِت ًَ  َتِح

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوباریخل، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رشاطئ ںیم بس ےس زایدہ وپرا رکےن ےک القئ 



 

 

 ذرہعی م ولگ رشؾ اگوہں وک الحؽ رکےت وہ۔ دف رشاطئ ںیہ نج ےک

 یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوباریخل، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےن ےک ےیل رشطاکنح درتس وہ

     1194    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساہلل بٔ َحُس بٔ تُیِ، ححاد، ابٔ جریخ، سعیس بٔ ابوایوب، یزیس بٔ ابوحبیب، ابوايدیر،  :  راوی

 حرضت عكبہ بٔ عاَر رضی اہلل عٓہ

 ِٕ ٔٔ َتُٔی سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرنٔی َسٔعیُس بِ ٍَ ابِ ٍُ َقا ٍَ َسُِٔعُت َححَّاّجا َيُكو َقا

َّی اہللُ َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٕ َع َٔر ٔٔ َعا ِٔ عُِكَبَة بِ ثَطُ َع ٔ َحسَّ َّٕ أَبَا اِيَدیِر ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب أَ ِٔ یَزٔیَس بِ َِ أَیُّوَب َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َّٕ أََحلَّ  ٔ ٍَ إ وَد َقا ِِ بٔطٔ اِيرُفُ ًُِت ًَ ا اِسَتِح ََ َّی بٔطٔ  ِٕ یَُوف ؤن أَ ُ  ايَشُّ

دبع اہلل نب دمحم نب میمت، اجحج، انب رججی، دیعس نب اوباویب، سیدی نب اوببیبح، اوباریخل، رضحت ہبقع نب اعرم 

آہل فملس ےن رفامای ریض اہلل ہنع روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

رشاطئ ںیم بس ےس زایدہ وپرا رکےن ےک القئ دف رشاطئ ںیہ نج ےک ذرہعی م ولگ رشؾ اگوہں وک الحؽ رکےت 

 وہ۔

دبعاہلل نب دمحم نب میمت، اجحج، انب رججی، دیعس نب اوباویب، سیدی نب اوببیبح، اوباریخل، رضحت ہبقع نب  :  رافی

 اعرم ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

اس اکنح ےس قلعتم ہک سج ےس نیت الطؼ دی وہیئ وعرت دےنی فاےل صخش ےک فاےطس الحؽ وہ اجیت 

 ےہ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فاےطس الحؽ وہ اجیت ےہ اس اکنح ےس قلعتم ہک سج ےس نیت الطؼ دی وہیئ وعرت دےنی فاےل صخش ےک

     1195    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ ُْعِ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َرأَةُ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َِ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َجائَِت ا َوَة َع

 ٔ ًََّكىٔی َؾأَبَتَّ كَََلقٔی َوإ َ َّٕ رَٔؾاَعَة ك ٔ َِ َؾَكاَيِت إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِجُت َبِعَسُظ رَٔؾاَعَة إ ِّی َتزَوَّ ن

َٔثِ  َعُط إَّٔلَّ  ََ ا  ََ ٔ َو َٔ ايزَّبٔیر ٔٔ بِ َُ ٍَ َعِبَس ايرَِّح َِ َوَقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََ َرُسو ٔح ـَ ِؤب َؾ ٌُ صُِسبَٔة ايثَّ

ًََتطُ  َٔ َوَتُِذوقٔی عَُشِی َت ًَ َّی یَُِذوَم عَُشِی ٔلَی رَٔؾاَعَة ََّل َحً ِٕ َترِٔجعٔی إ َٔ أَ َٔ تُرٔیسٔی ًَّ  َيَع

اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رافہع ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض 

رقیظ یک اہیلہ اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر اوہنں ےن رعض ایک ہک )ریمے 

وشرہ( رضحت رافہع ریض اہلل ہنع ےن ھجم وک نیت الطںیق دے دی ںیھت سج ےک دعب ںیم ےن رضحت دبعارلنمح 

ھت اشدی رک یل۔ نکیل اؿ ےک اپس ڑپکے ےک ہدنھہ یک رطح ےہ )بلطم ہی ےہ ہک نب زریب ریض اہلل اہنع ےک اس

اؿ ںیم وعرت اک قح ادا رکےن یک اطتق ںیہن ےہ افر فہ وعرت ےک اقلب ںیہن ںیہ( ہی نس رک رضحت روسؽ رکمی 

ےہ ہک م اچیتہ وہ ہک م یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسنہ آ یئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریما ایخؽ 

رضحت رافہع ریض اہلل ہنع ےک اپس رھپ یلچ اجؤ نکیل ںیہن اس ےک فاےطس الزؾ ےہ ہک م اس اک افر فہ اہمترا زما ھکچ 

 ےل۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سج یسک ےن دفرسے ےک اپس رپفرش اح ل یک وت فہ اس رپ رحاؾ ےہ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج یسک ےن دفرسے ےک اپس رپفرش اح ل یک وت فہ اس رپ رحاؾ ےہ

     1196    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ بکار، ابوايامیٕ، طعیب، زہری، ْعوہ، حرضت زیٓب بٓت ابی سًُہ، حرضت اّ سًُہ، اّ  :  راوی

 حبيبہ بٓت ابی سؿیإ رضی اہلل عٓہا

ٍَ أَِخبََرنٔی ايزُّصِرٔیُّ  ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َقا ٕٔ َقا َٓا أَبُو اِيامَیَ َ ث ٍَ َحسَّ َّإر َقا ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ٍَ أَِخبََرَْا ع َوةُ  َقا أَِخبََرنٔی ُْعِ

َِ أَِخبَرَتِ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َة َزِوُد اي َُ ًَ ُّّ َس
ُ َضا أ َُّ ُ َة َوأ َُ ًَ َِٓت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب َّٕ َزیِ َّّ َحبٔيَبَة بَِٔٓت أَ ُ َّٕ أ ُط أَ

 ُ ٍَ اہللٔ أَِْٔهِح أ ََّضا َقاَيِت یَا َرُسو َٕ أَِخبََرِتَضا أَْ َّی أَبٔی ُسِؿَیا ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َٕ َقاَيِت َؾَكا َِٓت أَبٔی ُسِؿَیا ٔ ِخًٔی ب

 ِ ِٔ ُيَظارُٔنىٔی فٔی َخی ََ ُُِدًَٔیٕة َوأََحبُّ  ٔ ََ ب ِِ َيِشُت َي ًُِت َنَع ََ َؾُك ٔ یَن َذي َِ أََوتُٔحبِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍَ اہللُ َع ٕ أُِخًٔی َؾَكا ر

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ِٕ  اي ََ تُرٔیُس أَ َّ ُث أَْ ََٓتَحسَّ َّا َي ٍَ اہللٔ إْٔ ًُِت َواہللٔ یَا َرُسو ٌُّ لٔی َؾُك َٔ ََّل َتٔح َّٕ أُِخَت ٔ إ

ََّضا َربٔي ٍَ َواہللٔ َيِوََّل أَْ ِِ َؾَكا ًُِت َنَع َة َؾُك َُ ًَ ِّّ َس ُ ُِٓت أ ٔ ٍَ ب َة َؾَكا َُ ًَ َِٓت أَبٔی َس ٔ َة ب ِٓٔهَح زُرَّ ا  َبًٔی فٔی َحِحرٔیَت ََ

 َٓ َٔ َعلَیَّ بَ َة ثَُویَِبُة َؾََل َتِعرِٔؿ َُ ًَ ِٔ ايرََّؿاَعةٔ أَِرَؿَعِتىٔی َوأَبَا َس َٔ َُٓة أَخٔی  ََّضا ََّلبِ ًَِّت لٔی إْٔ َّٔ َوََّل َح اتٔهُ

 َّٔ  أََخَواتٔهُ

ایب رمعاؿ نب اکبر، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت زبع  تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس، اؾ ہبیبح تنب 

ایفسؿ ریض اہلل اہنع ےس لقن رفامیت ںیہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ریمی نہب ےس اکنح رک ںیل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایک م اس رطح ےس اچیتہ وہ۔ 

وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اہیلہ ںیہن وہں وج اس رطح ےس وخاشہ ںیم ےن رعض ایک یج اہں! ویکہکن ںیم اہنت 

ہن رکفں افر رھپ ارگ ریمی نہب ریمے اسھت یسک الھبیئ ںیم رشتک رک ےل وت ہی یسک دفرسے یک رشتک ےس زایدہ 



 

 

س رپ ںیم ےن رتہب ےہ۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمتری نہب ریمے فاےطس الحؽ ںیہن ےہ ا

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! دخا یک مسق مہ ےن انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس درہ تنب ایب ہملس 

ےس اشدی رکان اچےتہ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اوہنں ےن ریمے اپس رپفرش ہن اپیئ وہیت وت 

فر اجزئ ںیہن ںیھت ویکہکن فہ ریمی دفدھ رشکی یجیتھب ےہ۔ ینعی ںیم ےن افر بج یھب فہ ریمے فاےطس الحؽ ا

 اوبہملس ےن وثہیب اک دفدھ ایپ ےہ اس فہج ےس م ولگ آدنئہ اینپ نہب ایٹیبں ریمے اکنح ےک ےیل شیپ ہن رکان۔

، اؾ ہبیبح رمعاؿ نب اکبر، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت زبع  تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس :  رافی

 تنب ایب ایفسؿ ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امں افر یٹیب وک اکی صخش ےک اکنح ںیم عمج رکان رحاؾ ےہ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ان رحاؾ ےہامں افر یٹیب وک اکی صخش ےک اکنح ںیم عمج رک
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وہب بٔ بیإ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، ْعوہ بٔ زبیر، حرضت زیٓب بٓت ابی سًُہ اور  :  راوی

 حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہُا

 ٍَ ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕٕ َقا ُٔ بََیا ٔ  أَِخبََرَْا َوصُِب بِ َٔ ايزُّبَیِر َوَة بِ َّٕ ُْعِ ٔٔ ٔطَضإب أَ ِٔ ابِ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع

َِ َقايَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َّّ َحبٔيَبَة َزِوَد اي ُ َّٕ أ َة أَ َُ ًَ ِٓٔت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ ثَُط َع ٍَ اہللٔ َحسَّ ِت َیا َرُسو

َِٓت أَبٔی َتِعىٔی أُِختَ  ٔ ََ أَِْٔهِح ب ِِ َيِشُت َي َٔ َقاَيِت َنَع ٔ یَن َذي َِ َوتُٔحبِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َضا َؾَكا

َّٕ ذَ  ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٕ أُِخًٔی َؾَكا َنِتىٔی فٔی َخیِر ِٔ رَشٔ ََ ُُِدًَٔیٕة َوأََحبُّ  ٔ ٌُّ ب ََ ََّل َیٔح ٔ ي

ٔ َقايَ  ٍَ ب َة َؾَكا َُ ًَ َِٓت أَبٔی َس ٔ َة ب ِٓٔهُح زُرَّ ََ َت َّ َٓا أَْ ِ ث ٍَ اہللٔ َواہللٔ َيَكِس َتَحسَّ ُّّ َحبٔيَبَة یَا َرُسو
ُ َة ِت أ َُ ًَ ِّّ َس ُ ُِٓت أ



 

 

 َّ َِ َؾَواہللٔ َيِو أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِِ َقا ُّّ َحبٔيَبَة َنَع
ُ ا َقاَيِت أ ََ ِٔ َربٔيَبًٔی فٔی َحِحرٔی  ِِ َتهُ َضا َي

 ٔ َٓات َٔ َعلَیَّ بَ َة ثَُویَِبُة َؾََل َتِعرِٔؿ َُ ًَ ِٔ ايرََّؿاَعةٔ أَِرَؿَعِتىٔی َوأَبَا َس َٔ َُٓة أَخٔی  ََّضا ََّلبِ ًَِّت إْٔ َّٔ َح َّٔ َوََّل أََخَواتٔهُ  هُ

تنب ایب ہملس افر رضحت اؾ ہبیبح  فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت زبع 

ریض اہلل امہنع ےس لقن ںیہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فادل یک اڑیک وک آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اکنح ںیم رک ںیل )ینعی اؿ یک نہب وک(۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک م اس 

 رکیت وہ )ہک ںیم اس ےس اکنح رکفں؟( اوہنں ےن رعض ایک ہک یج اہں۔ اس ےیل ہک ںیم اہنت وت آپ یلص وک دنسپ

اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی ںیہن وہں )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دفرسی ویبایں ںیہ( ہچنیم  ریمی وخاشہ 

وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےہ ہک ریمے اسھت ریخ ںیم یسک دفرسے ےک اجبےئ ریمی نہب رشکی 

اراشد رفامای ہک ریمے فاےطس اس رطح رکان الحؽ ںیہن ےہ۔ رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک ای روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یج اہں دخایک مسق مہ ےن وت ہی انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس درہ تنب ایب ہملس 

ارادہ ر ےتھ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک اؾ ہملس یک اڑیک۔ رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل  ےس اکنح اک

اہنع ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افؽ وت اس ےن ریمے اپس رپفرش اپیئ ےہ افر 

اےطس الحؽ ںیہن یھت۔ اس ےیل ہک اؿ ےک فادل دخا یک مسق ارگ فہ رپفرش یک وہیئ ہن وہیت وت بج یھب ریمے ف

رضحت اوبہملس افر ںیم ےن رضحت وثہیب اک دفدھ ایپ ےہ ینعی ہک مہ دفونں دفدھ رشکی اھبیئ ںیہ۔ م ولگ اینپ 

 اڑویکں افر ونہبں وک ریمے اکنح ےک فاےطس شیپ ہن رکف )آدنئہ اس اک ایخؽ رانھک(۔

اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت زبع  تنب ایب ہملس افر رضحت اؾ  فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب :  رافی

 ہبیبح ریض اہلل امہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امں افر یٹیب وک اکی صخش ےک اکنح ںیم عمج رکان رحاؾ ےہ
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قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، ْعاک بٔ َايَ، زیٓب بٓت ابوسًُہ، حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

ا ََ  ٔٔ أک بِ ِٔ ْٔعَ ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ِٔ َیزٔیَس بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َة أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َُ ًَ َِٓت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب َّٕ َزیِ َٕ أَ ٔ ي

 َّ َٓا أَْ ِ ث َّا َقِس َتَحسَّ َِ إْٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّّ َحبٔيَبَة َقاَيِت ئَرُسو ُ َّٕ أ َِٓت أَبٔی أَِخبََرِتُط أَ ٔ َة ب ََ َْانْٔح زُرَّ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َة َؾَكا َُ ًَ َّٕ َس ٔ ًَِّت لٔی إ ا َح ََ َة  َُ ًَ َّّ َس ُ ِِ أَِْٔهِح أ ِّی َي َة َيِو أَن َُ ًَ ِّّ َس ُ َِ أََعلَی أ ًَّ َوَس

ِٔ ايرََّؿاَعةٔ  َٔ  أَبَاَصا أَخٔی 

ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رعاک نب امکل، زبع  تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس رفاتی 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ےن انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس درہ ےہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای روس

تنب ایب ہملس ریض اہلل اہنع ےس اکنح رکےن فاےل ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک رضحت اؾ ہملس 

وہات وت بج یھب فہ ریمے فاےطس  ریض اہلل اہنع یک وموجدیگ؟ ارگ ںیم رضحت اؾ یملس ریض اہلل اہنع ےس اکنح ہن ایک

 الحؽ ںیہن ںیھت ویکہکن اؿ ےک فادل ریمے راضیع اھبیئ ںیہ۔

 ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رعاک نب امکل، زبع  تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف ونہبں وک اکی )صخش ےک( اکنح ںیم عمج رکےن ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دف ونہبں وک اکی )صخش ےک( اکنح ںیم عمج رکےن ےس قلعتم
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 بٓت ابوسًُہ، حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہاہٓاز بٔ رسی، عبسہ، ہظاّ، ابیہ، زیٓب  :  راوی

ِّّ حَ  ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَ ِٓٔت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕ َع ِٔ صَٔظاّ ِٔ َعِبَسَة َع یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ََّضا أَِخبََرَْا َص بٔيَبَة أَْ

اذَ  ََ َُٓع  ٍَ َؾأَِػ ََ فٔی أُِخًٔی َقا ٌِ َي ٍَ اہللٔ َص َٔ َقاَيِت َقاَيِت یَا َرُسو ََ أََحبُّ إَٔيِی ٔ َّٕ َذي ٔ ٍَ َؾإ ِجَضا َقا ا َقاَيِت َتزَوَّ

َّطُ  ٌُّ لٔی َقاَيِت َؾإْٔ ََّضا ََّل َتٔح ٍَ إْٔ ٕ أُِخًٔی َقا ُنىٔی فٔی َخیِر ِٔ َيَِشَ ََ ُُِدًَٔیٕة َوأََحبُّ  ٔ ََ ب ِِ َيِشُت َي ََ َنَع َّ ًََػىٔی أَْ  َقِس بَ

ةَ  َُ ًَ ِّّ َس ُ َِٓت أ ٔ َة ب ََّضا  َتِدُلُب زُرَّ ًَِّت لٔی إْٔ ا َح ََ ِٔ َربٔيَبًٔی  ِِ َتهُ ٍَ َواہللٔ َيِو َي ِِ َقا َة َقاَيِت َنَع َُ ًَ ُِٓت أَبٔی َس ٔ ٍَ ب َقا

 َّٔ َّٔ َوََّل أََخَواتٔهُ َٓاتٔهُ َٔ َعلَیَّ بَ ِٔ ايرََّؿاَعٔة َؾََل َتِعرِٔؿ َٔ َُٓة أَخٔی   ََّلبِ

رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن انہد نب رسی، دبعہ، اشہؾ، اہیب، زبع  تنب اوبہملس، 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی نہب یک اجبن راحجؿ رفام رےہ 

 ےن ںیہ؟ )ینعی ریمی نہب یک رطػ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رتبغ ےہ؟( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفامای وت ںیم ایک رکفں؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک اؿ ےس اکنح رک ںیل۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفامای ایک م اس ابت رپ وخیش ےس رایض وہ؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک یج اہں۔ اس ےیل ہک ںیم اہنت وت آپ یلص 

ریمی وخاشہ ےہ ہک یسک دفرسے ےک اجبےئ ریمی نہب ریمے اسھت اہلل ہیلع فآہل فملس یک اہیلہ ںیہن وہں ہچنیم  

الھبیئ ےک اکؾ ںیم ہصح دار نب اجےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای فہ ریمے فاےطس الحؽ افر اجزئ 

یلص اہلل ںیہن ےہ۔ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اس یک االطع  یل ےہ ہک آپ 

ہیلع فآہل فملس درہ تنب اؾ ہملس وک اکنح اک رہتش ےنجیھب فاےل ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دخا یک 

مسق ارگ اس ےن ریمے اہیں رپفرش ںیہن اپیئ وہیت وت بج یھب فہ ریمے فاےطس الحؽ ںیہن یھت ویکہکن فہ ریمے 

 اڑایکں افر ںینہب ریمے اکنح ےک فاےطس ہن وجتسی ایک رکف۔ دفدھ رشکی اھبیئ یک اڑیک ےہ م ولگ اینپ

 انہد نب رسی، دبعہ، اشہؾ، اہیب، زبع  تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح ںیم عمج رک انوھپیھپ افر یجیتھب وک اکی اکن



 

 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھپیھپ افر یجیتھب وک اکی اکنح ںیم عمج رک ان

     1200    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ، ابوزْاز، اْعد، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٕ بِ  ِٔ أَبٔی أَِخبََرنٔی َصاُرو ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٔ َع َاز ِٔ أَبٔی ايزِّْ َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا

تَٔضا َوََّل بَ  َُّ رِأَةٔ َوَع َُ ُع بَیَِن اِي َُ َِ ََّل یُِح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َ صَُریَِرَة َقا رِأ َُ  ةٔ َوَخاَيتَٔضایَِن اِي

اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ یجیتھب وھپیھپ افر اھبیجن اخہل وک اکی )صخش ےک( اکنح ںیم ااھٹک ہن ایک 

 رکف۔

 ، نعم، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھپیھپ افر یجیتھب وک اکی اکنح ںیم عمج رک ان

     1201    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ يعكوب بٔ عبسايوہاب بٔ یحٌی بٔ عباز بٔ عبساہلل بٔ زبیر بٔ عواّ، َحُس بٔ ؾًیح،  :  راوی

 یوْص، ابٔ طہاب، قبیؼہ بٔ ذویب، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٔٔ َعبَّ  ٔٔ یَِحٌَی بِ ٔٔ َعِبسٔ ايَوصَّأب بِ ُٔ َيِعُكوَب بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ٔ َقا اّ ٔٔ اِيَعوَّ ٔ بِ ٔٔ ايزُّبَیِر ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔ بِ از



 

 

َُّط َسَُٔع أَبَا ُٔ ذَُؤیِٕب أَْ ُٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ُقبَِیَؼُة بِ ٍَ ابِ ِٔ یُوَُْص َقا ِیٕح َع ًَ ُٔ ُؾ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍُ  َحسَّ صَُریَِرَة َيُكو

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل رِأَةٔ َوَخاَيتَٔضاََْهی َرُسو َُ تَٔضا َواِي َُّ رِأَةٔ َوَع َُ َع بَیَِن اِي َُ ِٕ یُِح َِ أَ ًَّ  َس

ح، ویسن، انب اہشب، ہصیبق 

فلی 

دمحم نب وقعیب نب دبعاولاہب نب ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب نب وعاؾ، دمحم نب 

 نب ذفبی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

ح، ویسن، انب  :  رافی

فلی 

دمحم نب وقعیب نب دبعاولاہب نب ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب نب وعاؾ، دمحم نب 

 اہشب، ہصیبق نب ذفبی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ثیاکنح ےس ہقلعتم ااحد :   ابب

 وھپیھپ افر یجیتھب وک اکی اکنح ںیم عمج رک ان

     1202    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابوَریِ، یحٌی بٔ ایوب، جعرف بٔ ربیعہ، ْعاک بٔ َايَ و عبسايرحُٔ  :  راوی

 اْعد، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ُِ َٔ َربٔیَعَة أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی َّٕ َجِعرَفَ بِ ُٔ أَیُّوَب أَ َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا رَِی ََ ُٔ أَبٔی  َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا بِ

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ٔد َع ٔٔ اِْلَِْعَ َُ َٕ َوَعِبسٔ ايرَِّح ٔ اي ََ  ٔٔ أک بِ ِٔ ْٔعَ ثَُط َع ًَِیطٔ َحسَّ َِ   َع ًَّ َوَس

تَٔضا أَِو َخاَيتَٔضا َُّ رِأَةُ َعلَی َع َُ َِٓهَح اِي ِٕ تُ َُّط ََْهی أَ  أَْ

اربامیہ نب وقعیب، انب اوبرممی، ییحی نب اویب، رفعج نب رہعیب، رعاک نب امکل ف دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ 

 ریض اہلل ہنع رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 اوبرممی، ییحی نب اویب، رفعج نب رہعیب، رعاک نب امکل ف دبعارلنمح ارعج، اربامیہ نب وقعیب، انب :  رافی



 

 

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھپیھپ افر یجیتھب وک اکی اکنح ںیم عمج رک ان

     1203    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، ْعاک بٔ َايَ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ أک بِ ِٔ ْٔعَ ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ِٔ َیزٔیَس بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّٕ َرُسو بٔی صَُریَِرَة أَ

رِ  َُ تَٔضا َواِي َُّ رِأَةٔ َوَع َُ َّٔ اِي ُض َٓ ُع بَِي َُ ِٔ أَِربَٔع نِٔشَوةٕ یُِح َِ ََْهی َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  أَةٔ َوَخاَيتَٔضااہللٔ َػل

 روسؽ رکمی ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھپیھپ ےک اکنح ںیم رےتہ وہےئ یجیتھب ےس اکنح وک عنم رفامای افر اخہل ےک اکنح ںیم 

 رےتہ وہےئ اھبیجن ےس اکنح وک عنم رفامای۔

 ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھپیھپ افر یجیتھب وک اکی اکنح ںیم عمج رک ان

     1204    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ َوسی، بهیر بٔ عبساہلل بٔ اَّلطخ، سًامیٕ بٔ عُرو بٔ َٓؼور، عبساہلل بٔ یوسـ، يیث، ایوب  :  راوی



 

 

 يشار، عبسايًَُ بٔ يشار، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٍَ أَِخبََرنٔی  ًَِّیُث َقا َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ـَ َقا ُٔ یُوُس َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ُٔ أَِخبََرَْا َع أَیُّوُب بِ

 ٔ ِٔ بَُهیِر وَسی َع ِٔ أَبٔی صَُریِرََة َُ ٔٔ َيَشإر َع َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ٔٔ اِْلََطخِّ َع ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ بِ

تَٔضا َوََّل َعلَی َخ  َُّ رِأَةُ َعلَی َع َُ َِٓهُح اِي ٍَ ََّل تُ َّطُ َقا َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو  اَيتَٔضاَع

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، اویب نب ومیس، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، امیلسؿ نب اسیر، دبعاکلمل نب 

اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اچر 

وھپیھپ ےک اسھت افر )دفرسے( اھبیجن وک اخہل ےک اسھت افر وعروتں ےک اکنح ںیم عمج رکےن وک )اکی وت( یجیتھب وک 

 اس اک سکع )ینعی وھپیھپ اخہل یجیتھب اھبیجن ےک اسھت عمج رکےن وک(۔

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، اویب نب ومیس، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، امیلسؿ نب اسیر،  :  رافی

 ہلل ہنعدبعاکلمل نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھپیھپ افر یجیتھب وک اکی اکنح ںیم عمج رک ان

     1205    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابٔ عييٓہ، عُرو بٔ زیٓار، ابوسًُہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ َحاہس بٔ َوسی، :  راوی

ِٔ أَبٔی َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َٓإر َع ٔٔ زٔی رٔو بِ ُِ ِٔ َع ََٓة َع ُٔ عَُيِي َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ َحاصُٔس بِ َُ ٍَ  أَِخبََرَْا  صَُریَِرَة َقا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل تَٔضا أَِو َعلَی َخاَيتَٔضاََْهی َرُسو َُّ رِأَةُ َعلَی َع َُ َِٓهَح اِي ِٕ تُ َِ أَ ًَّ 

اجمدہ نب ومیس، انب ہنییع، رمعف نب دانیر، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 



 

 

 وک وھپیھپ ےک اسھت افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اچر وعروتں ےک اکنح ںیم عمج رکےن وک )اکی وت( یجیتھب

 )دفرسے( اھبیجن وک اخہل ےک اسھت افر اس اک سکع )ینعی وھپیھپ اخہل یجیتھب اھبیجن ےک اسھت عمج رک ےن وک(۔

 اجمدہ نب ومیس، انب ہنییع، رمعف نب دانیر، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھپیھپ افر یجیتھب وک اکی اکنح ںیم عمج رک ان

     1206    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہیحٌی بٔ زرست، ابواسُعیٌ، یحٌی بٔ ابونثیر، ابوسًُہ، حرضت ابوہریرہ  :  راوی

َّٕ أَبَا  ٕ أَ ُٔ أَبٔی َنثٔیر َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٌَ َقا ٔعی َُ َٓا أَبُو إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ زُُرِسَت َقا ثَطُ أَِخبََرَْا یَِحٌَی بِ َة َحسَّ َُ ًَ َس

 ِٓ ٍَ ََّل تُ َُّط َقا َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع تَٔضا َوََّل َعلَی َخاَيتَٔضاَع َُّ رِأَةُ َعلَی َع َُ  َهُح اِي

ییحی نب درتس، اوبالیعمس، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 ےک اسھت افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اچر وعروتں ےک اکنح ںیم عمج رکےن وک )اکی وت( یجیتھب وک وھپیھپ

 )دفرسے( اھبیجن وک اخہل ےک اسھت افر اس اک سکع )ینعی وھپیھپ اخہل یجیتھب اھبیجن ےک اسھت عمج رکےن وک(۔

 ییحی نب درتس، اوبالیعمس، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھبیجن افر اخہل وک اکی فتق ںیم اکنح ںیم رانھک رحاؾ ےہ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اھبیجن افر اخہل وک اکی فتق ںیم اکنح ںیم رانھک رحاؾ ےہ

     1207    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یس، یحٌی، ہظاّ، َحُس، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہعبیساہلل بٔ سع :  راوی

ِٔ أَ  ْس َع َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ بٔی صَُریَِرَة َع

ِٓهَ  ٍَ ََّل تُ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل تَٔضا َوََّل َعلَی َخاَيتَٔضااي َُّ رِأَةُ َعلَی َع َُ  ُح اِي

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

  اجےئ۔فملس ےن عنم رفامای ہن وت یجیتھب ےس وھپاھپ اک اکنح ایک اجےئ افر ہن یہ اھبیجن ےس اخول رپ اکنح ایک

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اھبیجن افر اخہل وک اکی فتق ںیم اکنح ںیم رانھک رحاؾ ےہ

     1208    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َعتُر، زاؤز بٔ ابوہٓس، طعيی، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٕٓس عَ  ٔ ٔٔ أَبٔی ص ِٔ َزاُوَز بِ ُ َع ُُِعَتُٔر ٍَ أََِْبأََْا اِي َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُِ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ی ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َتَِّحٔ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ

 ٔ ُة َعلَی ب َُّ تَٔضا َواِيَع َُّ رِأَةُ َعلَی َع َُ َِٓهَح اِي ِٕ تُ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ ََْهی َرُسو  ِٓٔت أَخٔیَضاَقا

فاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم، داؤد نب اوبدنہ، یبعش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ر

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وھپیھپ یک وموجدیگ ںیم ےن وت وعرت )ویبی( یک یجیتھب ےس اکنح ایک اجےئ افر ہن 



 

 

 یہ اخہل یک وموجدیگ ںیم اس یک اھبیجن ےس اکنح ایک اجےئ۔

 ہ ریض اہلل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم، داؤد نب اوبدنہ، یبعش، رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اھبیجن افر اخہل وک اکی فتق ںیم اکنح ںیم رانھک رحاؾ ےہ

     1209    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبہ، عاػِ، طعيی، جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِْ َقا ٍَ أَِخبََرنٔی َعأػ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ أُِت َعلَی أَِخبََرَْا  ٍَ ََقَ

 َّٓ ِٔ اي ٕ َع ِٔ َجابٔر ِعٔيیِّ نَٔتابّا ؾٔیطٔ َع تَٔضا َوََّل َعلَی ايظَّ َُّ رِأَةُ َعلَی َع َُ َِٓهُح اِي ٍَ ََّل تُ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٔيیِّ َػل

 ٕ ِٔ َجابٔر َٔ ٍَ َسُِٔعُت صََِذا   َخاَيتَٔضا َقا

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اعمص، یبعش، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن اراشد رفامای وھپیھپ یک وموجدیگ ںیم ہن وت وعرت )ویبی( یک یجیتھب ےس اکنح ایک اجےئ افر ہن یہ اخہل یک  فملس

 وموجدیگ ںیم اس یک اھبیجن ےس اکنح ایک اجےئ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اعمص، یبعش، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اھبیجن افر اخہل وک اکی فتق ںیم اکنح ںیم رانھک رحاؾ ےہ



 

 

     1210    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی اہلل عٓہَحُس بٔ ٓازّ، ابٔ َبارک، عاػِ، طعيی، جابربٔ عبساہلل رض :  راوی

َٔ َعِبٔس اہللٔ ٍَ َسُِٔعُت َجابَٔر بِ ِعٔيیِّ َقا ِٔ ايظَّ ِٕ َع ِٔ َعأػ َُُباَرٔک َع ٔٔ اِي ِٔ ابِ َّ َع ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ ٍُ أَِخبََرنٔی   َيُكو

تَٔضا َوَخايَ  َُّ رِأَةُ َعلَی َع َُ َِٓهَح اِي ِٕ تُ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  تَٔضاََْهی َرُسو

دمحم نب آدؾ، انب ابمرک، اعمص، یبعش، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای وھپیھپ یک وموجدیگ ںیم ےن وت وعرت )ویبی( یک یجیتھب ےس اکنح ایک اجےئ افر ہن یہ اخہل 

  اجےئ۔یک وموجدیگ ںیم اس یک اھبیجن ےس اکنح ایک

 دمحم نب آدؾ، انب ابمرک، اعمص، یبعش، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلان

     1211    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، ابوزبیر،جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٕ َقا ِٔ َجابٔر ٔ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ َٓا َححَّاْد َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا ُٔ اِيَحَش ُِ بِ ٍُ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ٍَ ََْهی َرُسو

تَٔضا أَِو َعلَی َخاَيتَٔضاا َُّ رِأَةُ َعلَی َع َُ َِٓهَح اِي ِٕ تُ َ َِ أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ہللٔ َػل

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب،اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 ح ایک اجےئ افر ہن یہ اھبیجن ےس اخول رپ اکنح ایک اجےئ۔فملس ےن عنم رفامای ہن وت یجیتھب ےس وھپاھپ اک اکن

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب،اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفدھ یک فہج ےس وکؿ وکؿ ےس رےتش رحاؾ وہاجےت ںیہ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفدھ یک فہج ےس وکؿ وکؿ ےس رےتش رحاؾ وہاجےت ںیہ

     1212    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبس اہلل بٔ سعیس، یحٌی، َايَ، عبساہلل بٔ زیٓار، سًامیٕ بٔ يشار، ْعوہ، حرضت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ُٔ زٔیأَِخبَرَ  ثَىٔی َعِبُس اہللٔ بِ ٍَ َحسَّ َْ َقا ٔ اي ََ ٍَ أََِْبأََْا  َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ َْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َٓإر َع

ا َُحَّ  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ َعائَٔظَة َع َوَة َع ِٔ ُْعِ ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِتُط اِيؤََّلَزةُ ُس ََ

ُط ايرََّؿاعُ  ََ  َُحَّ

دبع اہلل نب دیعس، ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک فالدت یک فہج ےس وج رےتش رحاؾ وہےت ںیہ اس دقر رےتش دفدھ ےنیپ یک فہج ےس رحاؾ وہےت ںیہ 

 فر دفدھ اک مکح اکی یہ ےہ اکنح ےک ہلسلس ںیم۔ینعی راضتع اک ا

دبع اہلل نب دیعس، ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  ہقلعتم ااحدثیاکنح ےس :   ابب

 دفدھ یک فہج ےس وکؿ وکؿ ےس رےتش رحاؾ وہاجےت ںیہ

     1213    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، ْعاک، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ًَِّیُث عَ  َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ََّضا أَِخبَرَتِطُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِٔ َعائَٔظَة أَْ َوَة َع ِٔ ُْعِ إک َع ِٔ ْٔعَ ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ِٔ َیزٔیَس بِ

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ًَِیَضا َؾَحَحبَِتُط َؾأُِخبَٔر َرُسو َٕ َع ًََح اِسَتأَِذ ِٔ ايرََّؿاَعٔة يَُشِّمَّ أَِؾ َٔ َضا  َُّ َّٕ َع َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٍَ ََّل تَ  ََّٓشٔب َؾَكا ِٔ اي َٔ  ُّ ا یََِّحُ ََ ِٔ ايرََّؿأع  َٔ  ُّ َُّط َیَِّحُ ُِٓط َؾإْٔ َٔ  ِحَتحٔٔيی 

ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رعاک، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک االطع 

افر فہ دفدھ ےک رہتش ےس  یل ہک اؿ ےک اچچ سج اک انؾ احلف ےہ اؿ ےک اپس آےن یک ااجزت اح ل رکان اچےتہ ںیہ 

اؿ ےک اچچ ےھت۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن اؿ ےس رپدہ رک ایل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس وک اس ابت یک االطع  یل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م اؿ ےس رپدہ ہن رکف ویکہکن دفدھ ےنیپ یک 

 ؾ نب اجےت ںیہ ک ےن ہک  بس یک فہج ےس رحمؾ نب اجےت ںیہ۔فہج ےس یھب اس دقر ولگ رحم

 ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، رعاک، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دھ یک فہج ےس وکؿ وکؿ ےس رےتش رحاؾ وہاجےت ںیہدف

     1214    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ بظار، یحٌی، َايَ، عبساہلل بٔ ابوبْک، عُرہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 َ َٓا َیِحٌ َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِٔ َعائَٔظَة َع َرَة َع ُِ ِٔ َع ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ی َع

ََّٓشٔب  ِٔ اي َٔ  ُّ ا َیَِّحُ ََ ِٔ ايرََّؿأع  َٔ  ُّ ٍَ َیَِّحُ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل  اي

ہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب اشبر، ییحی، امکل، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعہ، رضحت اعہشئ دص

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دفدھ الپےن ےس اےنت یہ رےتش رحاؾ وہےت ںیہ ہک ک ےن رےتش 

  بس یک فہج ےس رحاؾ وہےت ںیہ۔

 اہنعدمحم نب اشبر، ییحی، امکل، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفدھ یک فہج ےس وکؿ وکؿ ےس رےتش رحاؾ وہاجےت ںیہ

     1215    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

علی بٔ ہاطِ، عبساہلل بٔ ابوبْک، ابیہ، عُرہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل َحُس بٔ عبیس،  :  راوی

 عٓہ

ِٔ أَبٔیطٔ  ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٕ َع ُٔ َصأط َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عُبَِیٕس َقا ُس بِ َُّ َح َُ َرَة َقاَيِت أَِخبََرَْا  ُِ ِٔ َع َع

ٍَ َر  ٍُ َقا ٔ َسُِٔعُت َعائَٔظَة َتُكو ِٔ اِيؤََّلَزة َٔ  ُّ ا َیَِّحُ ََ ِٔ ايرََّؿأع  َٔ  ُّ َِ یََِّحُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  ُسو

دمحم نب دیبع، یلع نب اہمش، دبعاہلل نب اوبرکب، اہیب، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

دفدھ ےنیپ ای الپےن یک فہج ےس اس دقر رےتش رحاؾ وہےت ںیہ  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

 ہک سج دقر رےتش فالدت یک فہج ےس رحاؾ وہےت ںیہ۔



 

 

 دمحم نب دیبع، یلع نب اہمش، دبعاہلل نب اوبرکب، اہیب، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفدھ یک فہج ےس وکؿ وکؿ ےس رےتش رحاؾ وہاجےت ںیہ

     1216    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓہہٓاز بٔ رسی، ابوَعاویہ، اعُع، سعس بٔ عبیسہ، ابوعبسايرحُٔ، حرضت علی رضی اہلل ع :  راوی

ِٔ أَبٔی َعِبٔس اي ٔٔ عُبَِیَسَة َع ِٔ َسِعٔس بِ ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤَیَة َع َُ ِٔ أَبٔی  یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ ًَِّٔمِّ أَِخبََرَْا َص ٔٔ ايشَّ َُ رَِّح

یِٕع َوَتَس  ُم فٔی َُقَ َٓوَّ ََ َت ا َي ََ ٍَ اہللٔ  ًُِت یَا َرُسو ٍَ ُق ِٓطُ َقا ِٔ َعلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ َع ًُِت َع َِٓسَک أََحْس ُق ٔ ٍَ َوع َٓا َقا عُ

َُٓة أَخٔ  ََّضا ابِ ٌُّ لٔی إْٔ ََّضا ََّل َتٔح َِ إْٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو زََة َقا ُِ ُِٓت َح ٔ ِِ ب ِٔ ايرََّؿاَعةٔ َنَع َٔ  ی 

 ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت یلع ریض اہلل

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ایک ببس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ہلیبق ونب اہمش وک وھچ ڑ رک( 

رقشی یک یہ اڑویکں ےس اشدی رکےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک اہمتری اگنہ ںیم وکیئ ےہ؟ 

 اہں! رضحت زمحہ یک اڑیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای فہ ریمے فاےطس ںیم ےن رعض ایک یج

 الحؽ ںیہن ےہ اس ےیل ہک فہ ریمے دفدھ رشکی اھبیئ یک اڑیک ےہ فہ ریمے ےیل الحؽ ںیہن ےہ۔

 انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دفدھ یک فہج ےس وکؿ وکؿ ےس رےتش رحاؾ وہاجےت ںیہ

     1217    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ی ابٔ سعیس، طعبہ، قتازہ، جابر بٔ زیس، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہابراہیِ بٔ َحُس، یحٌ :  راوی

 ٔٔ ٔ بِ ِٔ َجابٔر ِٔ َقَتاَزَة َع ِٔ ُطِعَبَة َع ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ ُِ بِ ٔٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ِٔ ابِ َزیِٕس َع

َّی ا ٍٔ اہللٔ َػل َ ئَرُسو ْٔ ٍَ ذُ ٍَ َعبَّإض َقا ِٔ ايرََّؿاَعٔة َقا َٔ َُٓة أَخٔی  ََّضا ابِ ٍَ إْٔ زََة َؾَكا ُِ ُِٓت َح ٔ َِ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس ہللُ َع

ٔٔ َزیِسٕ  ٔ بِ ِٔ َجابٔر َٔ  ُطِعَبُة صََِذا َسَُٔعُط َقَتاَزةُ 

ت اربامیہ نب دمحم، ییحی انب دیعس، ہبعش، اتقدہ، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضح

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت زمحہ ریض اہلل ہنع یک اڑیک ےس اکنح رکےن ےئلیک اہک ایگ وت رفامای فہ 

 ریمے دفدھ رشکی اھبیئ یک اڑیک ےہ۔

 اربامیہ نب دمحم، ییحی انب دیعس، ہبعش، اتقدہ، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفدھ یک فہج ےس وکؿ وکؿ ےس رےتش رحاؾ وہاجےت ںیہ

     1218    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ء، سعیس، قتازہ، جابربٔ زیس، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہعبساہلل بٔ ػباح، عبساہلل، َحُس بٔ سوا :  راوی

َٓا َسعٔ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسَوإء َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َقا بَّأح بِ ُٔ ايؼَّ ِٔ َقَتاَزَة أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ یْس َع

ٍَ اہللٔ  َّٕ َرُسو ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٔٔ َزیِٕس َع ٔ بِ ِٔ َجابٔر ََّضا َع ٍَ إْٔ زََة َؾَكا ُِ ِٓٔت َح ٔ َِ أُرٔیَس َعلَى ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّى اہللُ َع  َػل



 

 

ََّٓشٔب  ِٔ اي َٔ  ُّ ا یََِّحُ ََ ِٔ ايرََّؿأع  َٔ  ُّ َّطُ َیَِّحُ ِٔ ايرََّؿاَعةٔ َوإْٔ َٔ َُٓة أَخٔی   ابِ

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن  دبع اہلل نب ابصح، دبع اہلل، دمحم نب وساء، دیعس، اتقدہ، اجربنب زدی، انب ابعس

یلص اہلل ہیلع فملس ےس رضحت زمحہ یک اڑیک ےس اکنح رکےن ےک ےیل اہک ایگ وت رفامای فہ ریمے دفدھ رشکی اھبیئ یک 

 اڑیک ےہ افر ہی ہک راضتع ےس یھب فہ رےتش رحاؾ وہےت ںیہ وج  بس یک فہج ےس رحاؾ وہےت ںیہ

 دمحم نب وساء، دیعس، اتقدہ، اجربنب زدی، انب ابعس ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب ابصح، دبعاہلل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انتک دفدھ یپ ےنیل ےس رحتم وہیت ےہ؟

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 انتک دفدھ یپ ےنیل ےس رحتم وہیت ےہ؟

     1219    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبساہلل بٔ ابوبْک،  :  راوی

 عُرہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ٍَ َحسَّ  ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ًَِیطٔ أَِخبََرنٔی َصاُرو ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َْ َواِيَحارُٔث بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث

 ٔ ِٔ َعائ َرَة َع ُِ ِٔ َع ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ َٕ َوأََْا أَِس َظَة َقاَيِت کَا

ٍَ ايِ  ٌَّ َوَقا ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج َِّ ؾامَٔی أَِْزَ ُ َٔ ث َِ إت یََُّحِّ ََ ِعًُو ََ ٕٔ َعَِشُ َرَؿَعإت  آ ِٔ اِيُُقِ َٔ  ٍَ ٔ َحارُٔث ؾامَٔی أُِْز

ِٔ اِيُُقِ  َٔ أُ  ا ُيُِقَ َُّ َٔ َِ َوهَٔی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّی َرُسو إت َؾُتُوف ََ ِعًُو ََ ٕص  ُِ َٔ بَٔد ٕٔ نُٔشِد  آ

نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی  اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل ف احرث

ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دخافدن دقفس یک اجبن ےس ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ یئگ یھت افر احرث انیم 



 

 

 ہی ےہ اکی صخش یک رفاتی ںیم ےہ اس رطح ےس آتی رکہمی انزؽ یک یئگ ینعی دس رطقات ولعمؾ افر اؿ اک مکح

ہک رحاؾ رکےت ںیہ اکنح وک رھپ یلہپ آتی رکہمی اس آتی رکہمی ےس وسنمخ وہیئگ ینعی اس ےک ینعم ںیہ اپچن 

رطقات ولعمؾ۔ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ افر فہ آتی رقآؿ رکمی ںیم التفت یک 

 اجیت ریہ۔

نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعہ، رضحت  اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل ف احرث :  رافی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 انتک دفدھ یپ ےنیل ےس رحتم وہیت ےہ؟

     1220    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساہلل بٔ ػباح بٔ عبساہلل، َحُس بٔ سواء، سعیس، قتازہ و ایوب ، ػايح ابوخًیٌ، عبساہلل بٔ  :  راوی

 حارث بٔ ْوؾٌ، اّ ؾـٌ

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا بَّأح بِ ُٔ ايؼَّ ِٔ َقَتاَزَة  أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ َٓا َسٔعیْس َع َ ث ٍَ َحسَّ َسَوإئ َقا

َّٕ َْٔيیَّ  ٌٔ أَ ـِ ِّّ اِيَؿ ُ ِٔ أ ٌٕ َع ٔٔ َِْوَؾ ٔٔ اِيَحارٔٔث بِ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٌٔ َع ِٔ َػائٕح أَبٔی اِيَدًٔی َّی اہللُ  َوأَیُّوُب َع اہللٔ َػل

ٍَ ََّل تََُّحِّ  ِٔ ايرََّؿأع َؾَكا ٌَ َع ٔ َِ ُسئ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ُة َع ؼَّ َُ ٍَ َقَتاَزةُ اِي ٕٔ َوَقا ََلَجَتا َِ ٔ ََلَجُة َوََّل اِْل َِ ٔ ُّ اِْل

 ٕٔ َتا ؼَّ َُ  َواِي

دبع اہلل نب ابصح نب دبع اہلل، دمحم نب وساء، دیعس، اتقدہ ف اویب ، اصحل اوبلیلخ، دبعاہلل نب احرث نب ونلف، اؾ 

ں ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت آپ یلص لضف، رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دفدھ ےک روتش

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفدھ اکی ای دف رمہبت اتسپؿ ) ہن ںیم( ےل ےنیل ےس رحتم اثتب ںیہن وہیت۔ 



 

 

صہ وقنمؽ ےہ۔
م
ج ہ ےک اجبےئ ظفل 

مل
 رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع یک لقن رکدہ دحثی ںیم ظفل ا

دمحم نب وساء، دیعس، اتقدہ ف اویب ، اصحل اوبلیلخ، دبعاہلل نب احرث نب دبعاہلل نب ابصح نب دبعاہلل،  :  رافی

 ونلف، اؾ لضف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 انتک دفدھ یپ ےنیل ےس رحتم وہیت ےہ؟

     1221    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 طعیب بٔ یوسـ، یحٌی، ہظاّ، ابیہ، عبساہلل بٔ زبیر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ٔ َع ٔٔ ايزُّبَیِر ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ ِٔ صَٔظإّ َقا ِٔ َیِحٌَی َع ـَ َع ُٔ یُوُس َّی أَِخبََرَْا ُطَعِیُب بِ َّٓٔيیِّ َػل اي

ٕٔ اہللُ َتا ؼَّ َُ ُة َواِي ؼَّ َُ ُّ اِي ٍَ ََّل تََُّحِّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

 بیعش نب ویفس، ییحی، اشہؾ، اہیب، دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 بیعش نب ویفس، ییحی، اشہؾ، اہیب، دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 انتک دفدھ یپ ےنیل ےس رحتم وہیت ےہ؟

     1222    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

  بٔ زبیر، عائظہ رضی اہلل عٓہازیاز بٔ ایوب، ابٔ عًیہ، ایوب، ابٔ ابوًَیهہ، عبساہلل :  راوی

ِٔ َعِبٔس اہللٔ ِیَهَة َع ًَ َُ ٔٔ أَبٔی  ِٔ ابِ ِٔ أَیُّوَب َع َة َع ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ِٔ أَِخبََرَْا زٔیَازُ بِ ٔ َع ٔٔ ايزُّبَیِر  بِ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٕٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َقا َتا ؼَّ َُ ُة َواِي ؼَّ َُ ُّ اِي  ََّل تََُّحِّ

ی کہ، دبعاہلل نب زریب، اعہشئ ریض اہلل اہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب 
مل
زاید نب اویب، انب ہیلع، اویب، انب اوب

 دحثی ےک اطمقب ےہ۔

ی کہ، دبعاہلل نب زریب، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
مل
 زاید نب اویب، انب ہیلع، اویب، انب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 انتک دفدھ یپ ےنیل ےس رحتم وہیت ےہ؟

     1223    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زریع، سعیس، قتازہ، ابراہیِ بٔ یزیس، حرضت رشیح رضی َحُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع، یزیس، ابٔ  :  راوی

 اہلل عٓہ

َٓا َسٔعی َ ث ٍَ َحسَّ َٔ ُزَریِٕع َقا َٓا یَزٔیُس َيِعىٔی ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ بَزٔیٕع َقا ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َقَتاَزَة أَِخبََرَْا  ْس َع

ََّٓد  ٔٔ َیزٔیَس اي َِ بِ ٔلَی إٔبَِراصٔی َٓا إ ِ ٍَ َنتَب َٔ َقا َّٕ َعًٔیًّا َوابِ َٓا أَ َ ث یِّحا َحسَّ َّٕ رُشَ ِٔ ايرََّؿأع َؾَهَتَب أَ عٔیِّ َنِشأَيُُط َع

ِعَثأئ ايِ  َّٕ أَبَا ايظَّ َٕ فٔی نَٔتابٔطٔ أَ ِٔ ايرََّؿأع َقًٔیًُطُ َوَنثٔیرُُظ َوکَا َٔ  ُّ ٕٔ یََُّحِّ ٕ کَاَْا َيُكوََّل ِشُعوز َُُحارٔبٔیَّ ََ

َّٕ َعائَٔظ  َٓا أَ َ ث ُّ اِيَدِلَؿُة َواِيَدِلَؿَتاَحسَّ ٍُ ََّل تََُّحِّ َٕ َيُكو َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٕ َْٔيیَّ اہللٔ َػل َ ثَِتطُ أ  ٕٔ َة َحسَّ

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی، انب زرعی، دیعس، اتقدہ، اربامیہ نب سیدی، رضحت رشحی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

نب وعسمد ریض اہلل امہنع رفامای رکےت ےھت ہک دفدھ اچےہ مک ایپ وہ ای زایدہ اس ےس ےہ ہک رضحت یلع افر رضحت ا



 

 

اکنح رحاؾ وہاجات ےہ۔ زین رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اراشد رفامای اکی ای دف وھگٹن اکنح وک رحاؾ ںیہن رکےت۔

 نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی، انب زرعی، دیعس، اتقدہ، اربامیہ نب سیدی، رضحت رشحی ریض اہلل ہنعدمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 انتک دفدھ یپ ےنیل ےس رحتم وہیت ےہ؟

     1224    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

ہٓاز بٔ رسی، ابواَّلحوؾ، اطعث بٔ ابو طعثاء، ابیہ، َْسوم، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

ِعَثائٔ  ٔٔ أَبٔی ايظَّ ِٔ أَِطَعَث بِ ِٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع یِّ فٔی َحٔسیثٔطٔ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ وٕم  أَِخبََرَْا َص ِْسُ ََ  ِٔ ِٔ أَبٔیطٔ َع َع

ٌْ َقاعْٔس َؾاِطَتسَّ  ِٓٔسی َرُج ٔ َِ َوع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َعلَیَّ َرُسو ٍَ َقاَيِت َعائَٔظُة َزَخ ًَِیطٔ َقا ََ َع ٔ َذي

ِٔ ايرَّ  َٔ َّطُ أَخٔی  ٍَ اہللٔ إْٔ ًُِت یَا َرُسو َب فٔی َوِجضٔطٔ َؾُك ـَ رَّّة َوَرأَیُِت اِيَػ ََ َّٔ َو ا إِٔخَواُْهُ ََ  َٕ ٍَ اُِْورِ َؿاَعةٔ َؾَكا

َحاَعةٔ  َُ ِٔ اِي َٔ َّٕ ايرََّؿاَعَة  ٔ ِٔ ايرََّؿاَعٔة َؾإ َٔ  َّٔ ِٔ إِٔخَواُْهُ ََ  َٕ ی اُِْورِ  أرُِخَ

انہد نب رسی، اوباالوحص، اثعش نب اوب اثعشء، اہیب، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس فیرفی الےئ وت ریمے اپس اکی آدیم اھٹیب اکی 

وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت انوگار وسحمس وہیئ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رہچہ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف ملس! ہی صخش ریما دفدھ رشکی اھبیئ اونر رپ ہصغ افر انرات ی ےک آاثر دےھکی وت رعض ایک ای روس

ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م دھکی ایل رکف ہک اہمترے اھبیئ وکؿ وکؿ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اک اابتعر اس فملس ےن اکی رمہبت زمدی ہی ےلمج اراشد رفامےئ ہک اہمتری نہب وکؿ وکؿ یس ںیہ ویکہکن دفدھ ےک رہتش



 

 

 وصرت ںیم ےہ ہک اس ےس وھبک متخ وہاجےئ۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اثعش نب اوب اثعشء، اہیب، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس رمد ےس یھب رہتش اقمئ وہاجات ےہوعرت ےک دفدھ الپےن 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وعرت ےک دفدھ الپےن ےس رمد ےس یھب رہتش اقمئ وہاجات ےہ

     1225    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہاہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ، عبساہلل بٔ بْک، عُرہ، حرضت عائظہ ػسيكہ  :  راوی

ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ  ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ َّٕ أَِخبََرَْا َصاُرو َرَة أَ ُِ ِٔ َع  َع

َِٓسصَ  ٔ َٕ ع َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ُٕ فٔی بَِیٔت َعائَٔظَة أَِخبََرِتَضا أَ ٔ ََّضا َسَُٔعِت َرُجَّل َيِشَتأِذ ا َوأَْ

َّی ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ََ َؾَكا ٔ ُٕ فٔی بَِيت ٔ ٌْ َيِشَتأِذ ٍَ اہللٔ َصَِذا َرُج ًُِت یَا َرُسو اہللُ  َحِؿَؼَة َقاَيِت َعائَٔظُة َؾُك

ِٔ ايرََّؿاعَ  َٔ ِِّ َحِؿَؼَة  َِ أَُراُظ ؾََُلّْا ئَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ َع َٔ َضا  ُِّ ا ئَع ْٕ َحیًّ َٕ ُؾََل ًُِت َيِو کَا ٔة َقاَيِت َعائَٔظُة َؾُك

ا یََُّحَّ  ََ  ُّ َّٕ ايرََّؿاَعَة تََُّحِّ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٌَ َعلَیَّ َؾَكا ٔ ايرََّؿاَعٔة َزَخ ِٔ اِيؤََّلَزة َٔ  ُّ 

نب رکب، رمعہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت  اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل، دبعاہلل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس فیرفی رفام ےھت ہک ںیم ےن اکی آدیم وک رضحت ہصفح ریض اہلل 

فآہل فملس ہی  اہنع ےک اکمؿ ںیم داہلخ یک ااجزت اح ل رکےت وہےئ انس۔ وت رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکمؿ ںیم داہلخ یک وظنمری امگن راہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

صفہ ریض اہلل اہنع اک اچچ ےہ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت 
ذ
رفامای ہک ریمی راےئ ںیم فہ صخش رضحت 

یم زدنہ وہات وت فہ ریما دفدھ رشکی اچچ وہات افر فہ ریمے رھگ آای رکات۔ ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ارگ الفں آد



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دفدھ ےک رہتش یک فہج ےس یھب فہ رےتش رحاؾ وہ اجےت ںیہ وج ہک فالدت 

 یک فہج ےس رحاؾ وہےت ںیہ۔

 رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل، دبعاہلل نب رکب، رمعہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وعرت ےک دفدھ الپےن ےس رمد ےس یھب رہتش اقمئ وہاجات ےہ

     1226    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، ابٔ جریخ، علاء، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ٔ ٍَ أَِخبََرن ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ أم َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّزَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّٕ أَِخبََرنٔی إِٔسَحُل بِ َوَة أَ ِٔ ُْعِ ی َعَلاْئ َع

ّْ صَُو أَبُو اِيُكَعِیٔص ؾَ  ٍَ صَٔظا ٍَ َوَقا َزِزتُُط َقا ِٔ ايرََّؿاَعٔة ََفَ َٔ َحاَئ َعائَٔظَة َقاَيِت َجاَئ َعِّمِّ أَبُو اِيَحِعٔس 

 ِ َِ ائ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َِ َؾأَِخبَرِتُُط َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  َِذنٔی َيطُ َرُسو

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ریمے دفدھ رشکی اچچ اوبدعج ریض اہلل ہنع ریمے رھگ آےئ وت ںیم ےن اؿ وک فاسپ رک دای۔ رضحت اشہؾ ریض 

فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ وت اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اؿ یک تینک اوبسیق یھت رھپ سج 

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن اےنپ اچچ اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک ااجزت 

 دے دف۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وعرت ےک دفدھ الپےن ےس رمد ےس یھب رہتش اقمئ وہاجات ےہ

     1227    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ عبس ايؼُس بٔ عبس ايوارث، ابیہ، ایوب، وہب بٔ نیشإ، ْعوہ، حرضت عائظہ عبس ايوارث ب :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ِٔ َوصِٔب بِ  ِٔ أَیُّوَب َع ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبٔس اِيَوارٔٔث َقا ٔس بِ َُ ُٔ َعِبٔس ايؼَّ َٕ أَِخبََرَْا َعِبُس اِيَوارٔٔث بِ ٔٔ َنِیَشا

ِٔ َعائَٔظةَ  َوَة َع ِٔ ُْعِ َٕ َيطُ  َع ِٕ َتأَِذ َٕ َعلَی َعائَٔظَة َبِعَس آَیٔة اِئحَحأب َؾأَبَِت أَ َّٕ أََخا أَبٔی اِيُكَعِیٔص اِسَتأَِذ أَ

ا أَِرَؿ  َُ َّ ًُِت إْٔ َٔ َؾُك ُُّ َُّط َع ٍَ ائَِِذنٔی َيطُ َؾإْٔ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ََ ئً ٔ َ َذي ْٔ رِأَةُ َؾُِذ َُ ِِ  َعِتىٔی اِي َوَي

 َٔ ِی ًَ ًَِیًِٔخ َع َٔ َؾ ُُّ َّطُ َع ٍَ إْٔ ٌُ َؾَكا  یُرِٔؿِعىٔی ايرَُّج

دبع اولارث نب دبع ادمصل نب دبع اولارث، اہیب، اویب، فبہ نب اسیکؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

آےن یک  اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبسیق ےک اھبیئ ےن رپدہ یک آتی رکہمی ےک زنفؽ ےک دعب ریمے اکمؿ رپ

ااجزت اح ل رکان اچیہ وت ںیم ےن ااجزت دےنی ےس ااکنر رک دای۔ ہچنیم  سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم اس ابت اک ذترکہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اؿ وک 

ایک ھجم وک دفدھ وعرت ےن الپای اھت رمد ےن ںیہن الپای اھت۔  ااجزت دے دف ویکہکن فہ اہمترے اچچ ںیہ ںیم ےن رعض

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اہمترے اچچ ںیہ افر فہ اہمترے اہیں آ ےتکس ںیہ )ینعی اؿ ےس اہمترا رپدہ 

 ںیہن ےہ(۔

رضحت اعہشئ دصہقی دبع اولارث نب دبع ادمصل نب دبع اولارث، اہیب، اویب، فبہ نب اسیکؿ، رعفہ،  :  رافی

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وعرت ےک دفدھ الپےن ےس رمد ےس یھب رہتش اقمئ وہاجات ےہ

     1228    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ، ابٔ طہاب، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ عَ  َوَة َع ِٔ ُْعِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ ُٔ َعِبٔس اہللٔ أََِْبأََْا  ُٕ بِ ائَٔظَة َقاَيِت أَِخبََرَْا َصاُرو

ًَُح أَُخو  َٕ أَِؾ ٍُ کَا َّی َجاَئ َرُسو َٕ َيُط َحً ِٕ آَذ ِٔ ايرََّؿاَعٔة َؾأَبَِیُت أَ َٔ ُٕ َعلَیَّ َوصَُو َعِّمِّ  ٔ أَبٔی اِيُكَعِیٔص َيِشَتأِذ

ََ بَ  ٔ َٔ َقاَيِت َعائَٔظُة َوَذي ُُّ َُّط َع ٍَ ائَِِذنٔی َيُط َؾإْٔ َِ َؾأَِخبَرِتُُط َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َ اہللٔ َػل ْ ِٕ ٍَ ِعَس أَ زَ

 اِئحَحاُب 

اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت 

اوبسیق ےک اھبیئ احلف ےن وج ریمے دفدھ رشکی اچچ ےھت ریمے اہیں آےن یک ااجزت اح ل یک وت ںیم ےن اؿ وک 

یم  سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ ںیم داہلخ یک ااجزت دےنی ےس ااکنر رک دای۔ ہچن

فیرفی الےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک علطم ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اؿ وک 

ااجزت دے دف۔ اس ےیل ہک فہ اہمترے اچچ ںیہ )ارگہچ دفدھ رشکی یہ یہس( رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 امیت ںیہ ہک ہی مکح رپدہ ےس قلعتم مکح انزؽ وہےن ےک دعب اک فاہعق ےہ۔اہنع رف

 اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلعتم ااحدثی اکنح ےس :   ابب

 وعرت ےک دفدھ الپےن ےس رمد ےس یھب رہتش اقمئ وہاجات ےہ



 

 

     1229    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايحبار بٔ عَلء، سؿیإ، زہری و ہظاّ بٔ ْعوہ، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت أَِخبََرَْا َعِبُس اِيَحبَّارٔ بِ  َوَة َع ِٔ ُْعِ َوَة َع ُٔ ُْعِ ُّ بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َوصَٔظا َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ُٔ اِيَعََلٔئ َع

یِ  ًَ َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ِٕ َيطُ َؾأََتانٔی اي ِِ آَذ ًَ ٍَ اِيحَٔحاُب َؾ َ ا َْز ََ ًَُح َبِعَس َٕ َعلَیَّ َعِّمِّ أَِؾ َِ َؾَشأَِيتُ اِسَتأَِذ ًَّ طُ طٔ َوَس

ِِ یُرِٔؿِعىٔی ايرَّ  رِأَةُ َوَي َُ ا أَِرَؿَعِتىٔی اِي َُ َّ ٍَ اہللٔ إْٔ ًُِت یَا َرُسو َٔ ُق ُُّ َُّط َع ٍَ ائَِِذنٔی َيُط َؾإْٔ ٍَ ائَِِذنٔی َيطُ َؾَكا ٌُ َقا ُج

 َٔ ُُّ َُّط َع َٔ َؾإْٔ  َترٔبَِت َیُٔيُٓ

ہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ریمے دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، زرہی ف اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ دص

اچچ احلف ےن رپدہ یک آتی رکہمی ےک انزؽ وہےن ےک دعب ریمے رھگ دالخ وہےن یک ااجزت اچیہ وت ںیم ےن اؿ وک 

ااجزت دےنی ےس ااکنر رک دای رھپ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے رھگ فیرفی الےئ 

ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک ابرے ںیم درایتف ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ںیم ےن آپ یلص اہلل 

م اؿ وک ااجزت دے دف ویکہکن فہ اہمترے اچچ ںیہ اس رپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف ملس! ھجم وک وت 

فملس ےن رفامای اؿ وک ااجزت دے دف افر اہمترا وعرت ےن دفدھ الپای اھت ہن ہک یسک رمد ےن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 داایں اہھت اخک آولد وہ )ینعی اہمترا الھب وہ( اس ےیل ہک فہ اہمترے اچچ ںیہ۔

 دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، زرہی ف اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وعرت ےک دفدھ الپےن ےس رمد ےس یھب رہتش اقمئ وہاجات ےہ

     1230    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رض، جعرف بٔ ربیعہ، ْعاک بٔ ربیع بٔ سًامیٕ بٔ زاؤز ، ابواَّلسوز و اسحام بٔ بْک، بْک بٔ َ :  راوی



 

 

 َايَ، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

 َ ث ُٔ بَِْکٕ َقاََّل َحسَّ ٔ َوإِٔسَحُل بِ َٓا أَبُو اِْلَِسَوز َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َزاُوَز َقا َٕ بِ امِیَ ًَ ُٔ ُس َُرَضَ أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ  ُٔ َٓا بَِْکُ بِ

ِٔ ْٔعَ  ٔٔ َربٔیَعَة َع ِٔ َجِعرَفٔ بِ ًَُح أَُخو أَبٔی اِيُكَعِیٔص َع ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َجاَئ أَِؾ َوَة َع ِٔ ُْعِ َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ أک بِ

ا َجاَئ َْئ  َُّ ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َٕ َْٔيیَّ اہللٔ َػل ٔ َّی أَِسَتأِذ ُٕ َيُط َحً ًُِت ََّل آَذ ُٕ َؾُك ٔ َّی اہللُ َيِشَتأِذ یُّ اہللٔ َػل

ًَِیطٔ َو  ٔ َع ٍَ ائَِِذنٔی َيطُ َؾإ َٕ َيُط َؾَكا ِٕ آَذ ُٕ َؾأَبَِیُت أَ ٔ ًَُح أَُخو أَبٔی اِيُكَعِیٔص َيِشَتأِذ ًُِت َيطُ َجاَئ أَِؾ َِ ُق ًَّ َّطُ َس ْ

َّطُ  ٍَ ائَِِذنٔی َيطُ َؾإْٔ ٌُ َقا ِِ یُرِٔؿِعىٔی ايرَُّج َرأَةُ أَبٔی اِيُكَعِیٔص َوَي َِ ا أَِرَؿَعِتىٔی ا َُ َّ ًُِت إْٔ َٔ ُق ُُّ َٔ  َع ُُّ  َع

رعیب نب امیلسؿ نب داؤد ، اوباالوسد ف ااحسؼ نب رکب، رکب نب رضم، رفعج نب رہعیب، رعاک نب امکل، رعفہ، رضحت 

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبسیق ےک اھبیئ احلف ےن ریمے اہیں دالخ وہےن یک ااجزت 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ےیک ریغب وظنمری ںیہن دے  بلط یک وت ںیم ےن اہک ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص

 یتک۔ اس فہج ےس سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ہک 

اوبسیق ےک اھبیئ احلف ےن ادنر آےن یک ااجزت بلط یک یھت نکیل ںیم ےن ااکنر رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رفامای اؿ وک ااجزت دے دف ویکہکن فہ اہمترے اچچ ںیہ ںیم ےن رعض ایک ھجم وک وت اوبسیق یک ویبی ےن دفدھ الپای ےن

اھت یسک رمد ےن ںیہن الپای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک ااجزت دے دف ویکہکن فہ اہمترے اچچ 

 ںیہ۔

وسد ف ااحسؼ نب رکب، رکب نب رضم، رفعج نب رہعیب، رعاک نب امکل، رعفہ، رعیب نب امیلسؿ نب داؤد ، اوباال :  رافی

 رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑبے وک دفدھ الپےن ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 الپےن ےس قلعتم ڑبے وک دفدھ

     1231    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ عبساَّلعلی، ابٔ وہب، ََخّ بٔ بهیر، ابیہ، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت ابی سًُہ،  :  راوی

 حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ٍَ أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٕ َع ُٔ بَُهیِر ُة بِ ََ َِخَ ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  ُٔ َوصِٕب َقا ا ابِ

َّٓٔيیِّ َػ  ٍُ َسُِٔعُت َعائَٔظَة َزِوَد اي َة َتُكو َُ ًَ َِٓت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب ٍُ َسُِٔعُت َزیِ َٔ َْاؾٕٔع َيُكو ِیَس بِ َُ َّی اہللُ َسُِٔعُت حُ ل

ٍُ َجائَِت َسضِ  َِ َتُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍَ اہللٔ َع َِ َؾَكاَيِت یَا َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٌٕ إ ُِٓت ُسَضِی ٔ ُة ب ًَ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٕ َعلَیَّ َقا ٔ ٍٔ َساي ِٔ زُُخو َٔ ِّی َْلََری فٔی َوِجطٔ أَبٔی حَُِذِيَؿَة  ٔن ًُِت إ َِ أَِرٔؿٔعیطٔ ُق

 ٔ ِؾُتُط فٔی َوِجطٔ إ ا َْعَ ََ ا فٔی َوِجطٔ أَبٔی حَُِذِيَؿَة َقاَيِت َواہللٔ  ََ ٍَ أَِرٔؿٔعیطٔ یَِِذَصِب  َُّط َيُِذو ئِحَیٕة َؾَكا أَبٔی حَُِذِيَؿَة  ْ

 َبِعُس 

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رخمؾ نب ریکب، اہیب، دیمح نب انعف، زبع  تنب ایب ہملس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض 

ھلہ تنب لیہس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر  اہلل

ش

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم اسمل ےک رھگ آےن رپ اوبذحہفی ےک رہچہ رپ ہصغ افر انوگاری ےک آاثر 

اراشد رفامای م اس وک اانپ دفدھ الپ دف۔ اوہنں ےن رعض وسحمس رکیت وہں۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ایک ہک فہ وت اکی ڈا ڑیھ فاےل صخش ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک دفدھ الپ دف اس رطہقی ےس 

ھلہ رفامیت ںیہ اس ےک دعب ںیم ےن اؿ ےک رہچہ رپ 

ش

یھبک فہ اوبذحہفی ےک رہچہ رپ ہصغ ےک آاثر متخ وہ اجںیئ ےگ۔ 

 ابت ںیہن دیھکی۔

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رخمؾ نب ریکب، اہیب، دیمح نب انعف، زبع  تنب ایب ہملس، رضحت اعہشئ  :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ااحدثیاکنح ےس ہقلعتم  :   ابب

 ڑبے وک دفدھ الپےن ےس قلعتم

     1232    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سؿیإ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ٍَ َحسَّ  ٔٔ َقا َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ َوصَُو أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح َٔ َٓاُظ  ٍَ َسُِٔع ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث

َّی اہللُ عَ  ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٌٕ إ ُِٓت ُسَضِی ٔ ًَُة ب ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َجائَِت َسِض ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ُٔ اِيَكأس َِ ابِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

ِّی أََری فٔی َوِجطٔ أَبٔی حَُِذِيَؿةَ  ٔن ـَ أُِرٔؿُعُط َوصَُو  َؾَكاَيِت إ ٍَ َؾأَِرٔؿٔعیطٔ َقاَيِت َوَنِی ِٕ َعلَیَّ َقا ٔ ٍٔ َساي ِٔ زُُخو َٔ

ََ بٔاِيَحلِّ  َِّ َجائَِت َبِعُس َؾَكاَيِت َوائَِّذی َبَعَث ُ ٌْ َنبٔیْر ث َّطُ َرُج ُِ أَْ ًَ ٍَ أََيِشُت أَِع ٌْ َنبٔیْر َؾَكا ا َرُج ََ ا  َْبٔیًّ

ظُ َرأَیُِت فٔی َوِجطٔ أَبٔی حَُِذيِ  َ ِْ  َؿَة بَِعُس َطِیّئا أَ

ھلہ تنب رضحت 

ش

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

لیہس ریض اہلل اہنع روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر اوہنں ےن رعض ایک 

 فملس ںیم اسمل ےک اےنپ اپس دالخ وہےن رپ رضحت اوبذحہفی ےک رہچہ رپ ہصغ ےک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

آاثر دیتھکی وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م اس وک اانپ دفدھ الپ دف۔ اوہنں ےن رعض ایک ہک فہ وت 

رفامای ایک ھجم وک اس اک ملع ںیہن ڑبے آدیم ںیہ اؿ وک سک رطہقی ےس دفدھ الپؤں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ہک فہ آدیم ےہ رھپ فہ اس ےک دعب دفرسی رمہبت آںیئ افر رعض ایک اس ےک دعب ںیم ےن اؿ ےک رہچہ رپ انوگاری 

 ےک آاثر ںیہن دےھکی۔

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ڑبے وک دفدھ الپےن ےس قلعتم

     1233    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل احُس بٔ یحٌی ابٔ وزیر، ابٔ وہب، سًامیٕ، یحٌی و ربیعہ، قاسِ، ح :  راوی

 عٓہا

ِٔ َیِحٌَی َوَر  ُٕ َع ًَامِیَ ٍَ أَِخبََرنٔی ُس َٔ َوصِٕب َقا ٍَ َسُِٔعُت ابِ ٔ َقا ُٔ یَِحٌَی أَبُو اِيَوزٔیر ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح بٔیَعُة َع

َِ ا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َر اي ََ َ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت أ ِٔ َع ِولَی أَبٔی اِيَكأس ََ ا  ُّ ٔ ِٕ تُرِٔؿَع َساي َرأََة أَبٔی حَُِذِيَؿَة أَ َِ

 ِٕ ٔ ٍَ َربٔیَعُة َؾکَاَِْت ُرِخَؼّة ئَشاي ٌْ َقا َّی َتِِذَصَب َغیَِرةُ أَبٔی حَُِذِيَؿَة َؾأَِرَؿَعِتُط َوصَُو َرُج  حَُِذِيَؿَة َحً

ہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ادمح نب ییحی انب فزری، انب فبہ، امیلسؿ، ییحی ف رہعیب، اقمس، رضحت اع

ھلہ ریض اہلل اہنعرضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک ای 

ش

رضحت 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اہیں آان اجان ےہ افر ھچک ےنھجمس افر اجےنن اگل ےہ وج رمد ےتھجمس افر اجےتن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےس اانپ دفدھ الپ رک وخد وک اس رپ رحاؾ رک دف۔ رضحت انب ایب ہکیط  ںیہ۔

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی ےننس ےک دعب اکی اسؽ کت ایبؿ ںیہن یک رھپ سج فتق ریمی رضحت اقمس ےس 

 وک لقن رکف۔ الماقت وہیئ وت اوہنں ےن رفامای ہک م اس ےس ہن ڈرف ہکلب م اس

 ادمح نب ییحی انب فزری، انب فبہ، امیلسؿ، ییحی ف رہعیب، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ڑبے وک دفدھ الپےن ےس قلعتم

     1234    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 حُیس بٔ َشعسہ، سؿیإ، ابٔ جریخ، ابٔ ابی ًَیهہ، قاسِ بٔ َحُس، عائظہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ ُٔ َحبٔیٕب َع َٕ َوصَُو ابِ ِٔ ُسِؿَیا ِشَعَسَة َع ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ ِٔ  أَِخبََرَْا حُ ِٔ اِيَكأس ِیَهَة َع ًَ َُ أَبٔی 

َِ َؾَكاَيِت یَا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ُة إ ًَ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َجائَِت َسِض ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ َّٕ بِ ٔ ٍَ اہللٔ إ َرُسو

 َِ ٔ ٍُ َوَعً ٌُ ايرَِّجا ٔ ا َيِعك ََ  ٌَ َٓا َوَقِس َعَك ِي ًَ ٌُ َع ا یَِسُخ ُّ ٔ ًَِیطٔ  َساي مٔی َع ٍَ أَِرٔؿٔعیطٔ َتَِّحُ ٍُ َقا ُِ ايرَِّجا ًَ ا َيِع ََ

ِث بٔطٔ َوََّل َتَضابُطُ  ٍَ َحسِّ َِ َؾَكا ُث بٔطٔ َوَيكٔیُت اِيَكأس َهِثُت َحِوَّّل ََّل أَُحسِّ َُ ََ َؾ ٔ  بَِٔذي

ی کہ، اقمس نب دمحم، اعہشئ ریض اہلل اہنع اس دحثی 
مل
اک ومضمؿ اسقب ےک دیمح نب دعسمہ، ایفسؿ، انب رججی، انب ایب 

 اطمقب ےہ۔

ی کہ، اقمس نب دمحم، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
مل
 دیمح نب دعسمہ، ایفسؿ، انب رججی، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 قلعتمڑبے وک دفدھ الپےن ےس 

     1235    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبسايوہاب، ایوب، ابٔ ابی ًَیهہ، قاسِ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ٔٔ أَ  ِٔ ابِ ٍَ أََِْبأََْا أَیُّوُب َع ِٔ َعِبٔس اِيَوصَّأب َقا ُٔ َعلٓٔیٕ َع رُو بِ ُِ َّٕ أَِخبََرَْا َع ِٔ َعائَٔظَة أَ ِٔ َع ِٔ اِيَكأس ِیَهَة َع ًَ َُ بٔی 

َّٓئ  ٔلَی اي ٌٕ إ ُِٓت ُسَضِی ٔ ِِ َؾأََتِت ب ٔ َع أَبٔی حَُِذِيَؿَة َوأَصًِٔطٔ فٔی بَِيتٔض ََ  َٕ ِولَی أَبٔی حَُِذِيَؿَة کَا ََ ا  ُّ ٔ ًَِیطٔ َساي َّی اہللُ َع یِّ َػل

ا ََ َؼ  ًَ ا َقِس بَ ُّ ٔ َّٕ َساي ٔ َِ َؾَكاَيِت إ ًَّ ُّٔ فٔی َنِؿٔص  َوَس ِّی أَُه ٔن َٓا َوإ ًَِي ٌُ َع َّطُ یَِسُخ ا َعَكًُوُظ َوإْٔ ََ  ٌَ ٍُ َوَعَك َیِبًُُؼ ايرَِّجا

 َ ًَِیطٔ َؾأ مٔی َع َِ أَِرٔؿٔعیطٔ َتَِّحُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ََ َطِیّئا َؾَكا ٔ ِٔ َذي َٔ ِرَؿِعُتطُ َؾَِذَصَب أَبٔی حَُِذِيَؿَة 

 ٔ ِّی َقِس أَِرَؿِعُتطُ َؾَِذَصَب ائَِّذی فٔی َنِؿٔص أَبٔی حَُِذِيَؿةَ ائَِّذی ف ٔن ًُِت إ َجِعُت إَٔيِیطٔ َؾُك  ی َنِؿٔص أَبٔی حَُِذِيَؿَة ََفَ



 

 

ی کہ، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
مل
رمعف نب یلع، دبعاولاہب، اویب، انب ایب 

اسمل رضحت اوبذحہفی ریض اہلل ہنع افر اؿ یک ویبی ےک اسھت اؿ ےک  رضحت اوبذحہفی ریض اہلل ہنع ےک ومیل

اکمؿ ںیم راہ رکےت ےھت اکی رفز رضحت لیہس یک اصزبحادی احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

آدم  ہیلع فآہل فملس اسمل اعلق ابغل وہ ےئگ ںیہ افر امہرے اہیں فہ آےت رےتہ ںیہ۔ ریما ایخؽ ےہ ہک اؿ یک

رضحت اوبذحہفی ےک بلق رپ انوگار زگریت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م اس وک دفدھ الپ رک وخد 

وک اس رپ رحاؾ رک ول۔ ہچنیم  اوہنں ےن اسمل وک دفدھ الپای افر اس رطہقی ےس رضحت اوبذحہفی ےک بلق ےس یھب فہ 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض ابت لکن یئگ رھپ ھچک رفز ےک دعب دفرسی رمہبت 

 وہیئ افر رعض ایک ںیم ےن اس وک دفدھ الپای اھت ہچنیم  رضحت اوبذحہفی ےک بلق ےس فہ ابت لکن یئگ۔

ی کہ، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی
مل
 رمعف نب یلع، دبعاولاہب، اویب، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ڑبے وک دفدھ الپےن ےس قلعتم

     1236    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وہ رضی اہلل عٓہیوْص بٔ عبساَّلعلی، ابٔ وہب، یوْص و َايَ، ابٔ طہاب، حرضت ْع :  راوی

ٔٔ ٔطضَ  ِٔ ابِ َْ َع ٔ اي ََ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َو ُٔ َوصِٕب َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ِٔ أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ إب َع

 ٔ ًَِیض ٌَ َع ِٕ یَِسُخ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٍَ أَبَی َسائٔرُ أَِزَوأد اي َوَة َقا ِٔ ُْعِ َٔ ََ ايرَِّؿَعٔة أََحْس  ًِ ٔ َّٔ بٔت

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َر َرُسو ََ ا َُْری ائَِّذی أَ ََ َٔ ئَعائَٔظَة َواہللٔ  ًِ ٔ َوُق َّٓأض یُرٔیُس َرَؿاَعَة اِلَهبٔیر َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 َٔ ِٕ َوِحَسُظ  ٔ ٌٕ إَّٔلَّ ُرِخَؼّة فٔی َرَؿاَعٔة َساي َِٓت ُسَضِی ٔ ًََة ب َِ َواہللٔ ََّل َسِض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو

ٔ ايرَِّؿَعةٔ َوََّل یََراَْا َٓا أََحْس بَٔضِٔذظ ِي ًَ ٌُ َع  یَِسُخ



 

 

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن ف امکل، انب اہشب، رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک امتؾ ازفاج 

امای ہک اس دفدھ ےک رہتش یک فہج ےس یسک وک اکمؿ ںیم داہلخ یک ااجزت ںیہن دانی رہطمات ےن ااکنر رفامای افر رف

اچےیہ۔ اس دفدھ ےک رہتش ےس ہی بلطم ےہ ہک ڑبی رمع ںیم وج یسک وک دفدھ الپای اجےئ وت اس یک فہج ےس یسک وک 

یک دختم ںیم رعض ایک  اکمؿ ںیم داہلخ یک ااجزت ںیہن وہ  یتک افر امتؾ ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

ھلہ ریض اہلل اہنع وک وج مکح رفامای ایگ اھت فہ مکح اخص اسمل ےس قلعتم اھت افر اوہنں ےن مسق 

ش

ہک دخا یک مسق رضحت 

اھک رک اہک ہک اس دفدھ ےک رہتش یک فہج ےس وکیئ صخش امہرے اکمؿ ںیم دالخ ہن وہ )افر ہن مہ یسک وک اس رہتش یک 

 (فہج ےس رھگ ںیم دںیھکی

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن ف امکل، انب اہشب، رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ڑبے وک دفدھ الپےن ےس قلعتم

     1237    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث، ابیہ، جسی، عكیٌ، ابٔ طہاب، ابوعبیسہ بٔ عبساہلل بٔ زَعہ،  :  راوی

 زیٓب بٓت ابی سًُہ، حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

 ِٔ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبٔی َع ًَِّیٔث َقا ٔٔ اي ُٔ ُطَعِیٔب بِ َٔ بِ ٔ ً َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا َعِبُس اِي ِٔ ابِ ٌْ َع ثَىٔی عَُكِی ٍَ َحسَّ ی َقا َجسِّ

َة أَِخبََرتِ  َُ ًَ َِٓت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب ُط َزیِ ََّ ُ َّٕ أ َعَة أَ َِ ٔٔ َز ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َّّ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی أَبُو عُبَِیَسَة بِ ُ َضا أ ََّ ُ َّٕ أ ُط أَ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َة َزِوَد اي َُ ًَ ِٕ  َس َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٍُ أَبَی َسائٔرُ أَِزَوأد اي کَاَِْت َتُكو

 ٍُ َؼَضا َرُسو ٔ إَّٔلَّ ُرِخَؼّة َرخَّ ا َُْری صَِٔذظ ََ َٔ ئَعائَٔظَة َواہللٔ  ًِ ََ ايرََّؿاَعٔة َوُق ًِ ٔ َّٔ بٔت ٔ ًَِیض ٌَ َع َّی  یُِسَخ اہللٔ َػل

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔ ايرََّؿاَعٔة َوََّل یََراَْااہللُ َع َٓا أََحْس بَٔضِٔذظ ِي ًَ ٌِ َع ِٕ َؾََل یَِسُخ ٔ ّة ئَشاي  َِ َخاػَّ



 

 

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اہیب، دجی، لیقع، انب اہشب، اوبدیبعہ نب دبعاہلل نب زہعم، زبع  تنب ایب ہملس، 

 ؽ ےہ۔رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس یھب اسہقب دحثی یک امدنن ہی دحثی وقنم

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اہیب، دجی، لیقع، انب اہشب، اوبدیبعہ نب دبعاہلل نب زہعم، زبع  تنب  :  رافی

 ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ویبی ےس تبحص رکانےچب وک دفدھ الپےن ےک دفرا

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےچب وک دفدھ الپےن ےک دفراؿ ویبی ےس تبحص رکان

     1238    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل و اسحام بٔ َٓـور، عبسايرحُٔ، َايَ، ابواسوز، ْعوہ، عائظہ رضی اہلل عٓہا، حرضت  :  راوی

 بٓت وہب رضی اہلل عٓہا جساَہ

َو  ِٔ ُْعِ ٔ َع ِٔ أَبٔی اِْلَِسَوز َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ٔٔ َع َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ُِٓؼوٕر َع ََ  ُٔ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ َوإِٔسَحُل بِ َة َع

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ثَِتَضا أَ َِٓت َوصِٕب َحسَّ ٔ َة ب ََ َّٕ ُجَسا ِٔ أَ ِٕ أََِْهی َع ُت أَ ُِ َُ ٍَ َيَكِس َص َِ َقا ًَّ َوَس

 ِِ َُٓعوَُْط َؾََل َيرُضُّ أَِوََّلَزصُ ٍَ إِٔسَحُل َيِؼ َُٓعطُ َوَقا َّ َيِؼ َّٕ َؾارَٔض َوايرُّو ُت أَ ِ َْ َّی َذ ٔة َحً ًَ  اِيػٔی

ور، دبعارلنمح، امکل، اوباوسد، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع، رضح

  

ت دجاہم تنب فبہ دیبع اہلل ف ااحسؼ نب م

ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن ارادہ ایک اھت ہک دفدھ الپےن 

یک دمت ںیم ویبی ےس تبحص رکےن یک اممتعن رک دفں نکیل رھپ ےھجم اید آای ہک الہ افرس افر الہ رفؾ یھب ایس 

س ےس اؿ یک افالدفں وک یسک مسق اک وکیئ اصقنؿ ںیہن اچنہپ۔ رضحت ااحسؼ یک رفاتی رطہقی ےس ایک رکےت ںیہ افر ا



 

 

ووہن ےہ۔
ػ

 

 صی
ث

عہ یک ہگج 

 

 صی
ث
 ںیم 

ور، دبعارلنمح، امکل، اوباوسد، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع، رضحت دجاہم تنب  :  رافی

  

دیبعاہلل ف ااحسؼ نب م

 فبہ ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زعؽ ےک ابرے ںیم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زعؽ ےک ابرے ںیم

     1239    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سیریٔ، عبسايرحُٔ اسُعیٌ بٔ َشعوز و حُیس بٔ َشعسہ، یزیس بٔ زریع، ابٔ عوٕ، َحُس بٔ  :  راوی

 بٔ بَش بٔ َشعوز، حرضت ابوسعیس خسری

َٓا ابِ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ِشَعَسَة َقاََّل َحسَّ ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ ٕ َوحُ ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ أَِخبََرَْا إِٔس ٕٕ َع ُٔ َعِو

 ٔٔ ٔٔ بَِٔشٔ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح َٔ َع ٔٔ ٔسیرٔی ٔس بِ َُّ َح ٔلَی أَبٔی َسٔعیٕس  َُ َّی َرزَُّظ إ ٕ َوَرزَّ اِيَحٔسیَث َحً ِشُعوز ََ

َٓا ايرَّجُ  ًِ ِِ ُق ا َذاُن ََ ٍَ َو َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ ََ ع ٔ َ َذي ْٔ ٍَ ذُ ُٕ َيطُ اِيُدِسرٔیِّ َقا ٌُ َتهُو

ٌَ َوتَ  ُِ ُظ اِيَح رِأَةُ َؾُیٔؼيبَُضا َویَِْکَ َُ ِٕ اِي ِِ أَ ًَِیهُ ٍَ ََّل َع ُِٓط َقا َٔ  ٌَ ِٕ َتِحُٔ ُظ أَ َِٓضا َویَِْکَ َٔ ُة َؾُیٔؼیُب  ََ َ ُٕ َيُط اِْل هُو

ا صَُو اِيَكَسُر  َُ َّ  ََّل َتِؿَعًُوا َؾإْٔ

الیعمس نب وعسمد ف دیمح نب دعسمہ، سیدی نب زرعی، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی، دبعارلنمح نب رشب نب وعسمد، 

 رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم زعؽ ےس رضحت اوبدیعس دخری ےس

قلعتم ذترکہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ایک ابت ےہ؟ مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک یسک یک 

ےئ رھپ ایس رطہقی ےس وکیئ ویبی ےہ افر فہ اس ےس تبحص رکات ےہ نکیل فہ صخش ںیہن اچاتہ ہک اس وک لمح رقار اپ



 

 

آدیم اینپ ابدنی ےس تبحص رکات ےہ نکیل فہ صخش ہی دنسپ ںیہن رکات ہک اس وک اس ےس لمح رقار اپےئ آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ م اس رطہقی ےس ہن رکف وت ایک اصقنؿ ےہ اس ےیل ہک لمح وت دقمر یک فہج ےس 

 یہ رقار اپات ےہ۔

الیعمس نب وعسمد ف دیمح نب دعسمہ، سیدی نب زرعی، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی، دبعارلنمح نب رشب نب  :  رافی

 وعسمد، رضحت اوبدیعس دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زعؽ ےک ابرے ںیم

     1240    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، ابو ايؿیف، عبساہلل بٔ َرہ، حرضت ابوسعیس زرقی رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َس  ِٔ أَبٔی اِيَؿِیٔف َقا َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ِٔ إر َع ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ رََّة أَِخبََرَْا  َُ  َٔ ُِٔعُت َعِبَس اہللٔ بِ

ِٔ اِيَع  َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو
َ َّٕ َرُجَّل َسأ ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس ايزَُّرقٔیِّ أَ َرأَتٔی ايزَُّرقٔیَّ َع َِ َّٕ ا ٔ ٍَ إ ٍٔ َؾَكا ِ ز

َّی َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ٌَ َؾَكا ِٕ َتِحُٔ ُظ أَ َ ِْ ُٕ  تُرِٔؿُع َوأََْا أَ ِٔ َسَیهُو ٔ َر فٔی ايرَّح ا َقِس ُقسِّ ََ  َّٕ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوب اضیفل، دبعاہلل نب رمہ، رضحت اوبدیعس زریق ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم 

 ریمی ویبی ہچب وک دفدھ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک افر رعض ایک

الپیت ےہ اس فہج ےس ںیم ںیہن اچاتہ ہک اس وک لمح رقار اپےئ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دقتری 

 ںیم اھکل ےہ ہک رمح ںیم ایک ےہ؟فہ رضفر وہ رک رےہ اگ۔

 زریق ریض اہلل ہنع دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوب اضیفل، دبعاہلل نب رمہ، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 راضتع اک قح افر اس یک رحتم ےس قلعتم دحثی

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راضتع اک قح افر اس یک رحتم ےس قلعتم دحثی

     1241    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، یحٌی، ہظاّ، ابیہ، ححاد بٔ ححاد، حرضت ححاد رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َححَّ  أد بِ ِٔ َححَّ ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َوَحسَّ ٕ َقا ِٔ صَٔظاّ َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ إد َع

 ٍَ ةٕ  أَبٔیطٔ َقا ََ ةُ َعِبٕس أَِو أَ ٍَ ُُغَّ َة ايرََّؿأع َقا ََّ َِذ ََ ا یُِِذصُٔب َعىِّی  ََ ٍَ اہللٔ  ًُِت یَا َرُسو  ُق

وقعیب نب اربامیہ، ییحی، اشہؾ، اہیب، اجحج نب اجحج، رضحت اجحج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای 

اضتع سک رطہقی ےس ادا وہ  اتک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم رپ ےس قح ر

 فملس ےن رفامای ہک دفدھ الپےن فایل وک اکی الغؾ ای ابدنی دےنی ےس۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، اشہؾ، اہیب، اجحج نب اجحج، رضحت اجحج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع ںیم وگایہ ےک قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 راضتع ںیم وگایہ ےک قلعتم

     1242    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

حرضت عكبہ علی بٔ ححر، اسُعیٌ، ایوب، ابٔ ابوًَیهہ، عبیس بٔ ابو َریِ، عكبہ بٔ حارث،  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 َ ثَىٔی عُب ٍَ َحسَّ ِیَهَة َقا ًَ َُ ٔٔ أَبٔی  ِٔ ابِ ِٔ أَیُّوَب َع ٌُ َع ٔعی َُ ٍَ أََِْبأََْا إِٔس ٕ َقا ُٔ حُِحر َِ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ رَِی ََ ُٔ أَبٔی  ِیُس بِ

ِٔ عُِكَبَة َوَلٔهىِّی ئحَ  َٔ ٍَ َوَقِس َسُِٔعُتطُ  ٔٔ اِيَحارٔٔث َقا ِٔ عُِكَبَة بِ َرأَّة َع َِ ِجُت ا ٍَ َتزَوَّ ٔسیٔث عُبَِیٕس أَِحَؿُى َقا

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ا َؾأََتِیُت اي َُ ِّی َقِس أَِرَؿِعُتهُ ٔن َرأَْة َسِوَزاُئ َؾَكاَيِت إ َِ َٓا ا ِ ًُِت َؾَحائَت  َؾأَِخبَرِتُُط َؾُك

ٕٕ َؾَحائَتِ  َِٓت ُؾََل ٔ ِجُت ُؾََلََْة ب ِّی َتزَوَّ ٔن َق َعىِّی َؾأََتِيُتطُ إ ا َؾأَِْعَ َُ ِّی َقِس أَِرَؿِعُتهُ ٔن َرأَْة َسِوَزاُئ َؾَكاَيِت إ َِ ىٔی ا

ا َزِعَضا عَ  َُ ََّضا َقِس أَِرَؿَعِتهُ ِت أَْ َُ ـَ بَٔضا َوَقِس َزَع ٍَ َوَنِی ََّضا کَاذٔبَْة َقا ًُِت إْٔ ٌٔ َوِجضٔطٔ َؾُك ِٔ قَٔب َٔ ََ ِٓ 

ی کہ، دیبع نب اوب رممی، ہبقع نب احرث، رضحت ہبقع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، انب ا
مل
وب

ہک ںیم ےن اکی اخوتؿ ےس اکنح ایک وت اکی اکےل رگن یک وعرت آیئ افر ےنہک یگل ہک ںیم ےن م دفونں وک دفدھ الپای 

ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےہ اس رپ ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن التب

فہ وھجیٹ وعرت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ےن رہچہ اونر ریھپ ایل۔ ںیم دفرسی اجبن ےس آای افر رعض ایک ہک

فملس ےن رفامای مہ ےسیک امؿ ںیل ہک فہ وھجیٹ ےہ احالہکن فہ یتہک ےہ ہک اس ےن م دفونں وک دفدھ الپای ےہ م اس وک 

 وھچ ڑ دف۔

ی کہ، دیبع نب اوب رممی، ہبقع نب احرث، رضحت ہبقع ریض اہلل ہنع :  رافی
مل
 یلع نب رجح، الیعمس، اویب، انب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فادل یک وکنمہح وعرت ےس اکنح رکےن فاےل صخش ےس قلعتم دحثی

 ےس ہقلعتم ااحدثیاکنح  :   ابب

 فادل یک وکنمہح وعرت ےس اکنح رکےن فاےل صخش ےس قلعتم دحثی

     1243    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ، ابونعیِ، حشٔ بٔ ػايح، سسی عسی بٔ ثابت، حرضت براء رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ُٔ عُ  ُس بِ َُ یِّ أَِخبََرَْا أَِح سِّ ِٔ ايشُّ ُٔ َػائٕح َع ُٔ بِ َٓا اِيَحَش َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو نَُعِی َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔٔ َحٔهی َٕ بِ ا َُ ِث

ًَىٔی  ٍَ أَِرَس َٔ تُرٔیُس َقا ًُِت أَیِ َعُط ايرَّایَُة َؾُك ََ ٍَ َيكٔیُت َخالٔی َو ِٔ اِيبََرأئ َقا ٔٔ ثَابٕٔت َع ِٔ َعٔسیِّ بِ ٍُ اہللٔ َع َرُسو

 َّ ًَطُ َػل َب عَُُٓكطُ أَِو أَِقُت ِٕ أَِضٔ ٔ أَ ِٔ َبِعٔسظ َٔ َرأََة أَبٔیطٔ  َِ َد ا ٌٕ َتزَوَّ ٔلَی َرُج َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  ی اہللُ َع

ادمح نب امثعؿ نب میکح، اوبمیعن، نسح نب اصحل، دسی دعی نب اثتب، رضحت رباء ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

اؿ ےک اپس اکی ڈنھجا اھت ںیم ےن رعض ایک ہک م سک رطػ اج رےہ وہ  ںیم ےن اےنپ امومں ےس الماقت یک وت

اوہنں ےن رفامای ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اس مسق ےک صخش یک رگدؿ 

 ااترےن ےک فاےطس رفاہن رفامای ےہ ہک سج ےن اےنپ فادل یک فافت ےک دعب اس یک اہیلہ ےس اکنح رک ایل ےہ۔

 ادمح نب امثعؿ نب میکح، اوبمیعن، نسح نب اصحل، دسی دعی نب اثتب، رضحت رباء ریض اہلل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  دحثیفادل یک وکنمہح وعرت ےس اکنح رکےن فاےل صخش ےس قلعتم

     1244    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ َٓؼور، عبساہلل بٔ جعرف، عبیساہلل بٔ عُرو، زیس، عسی بٔ ثابت، حرضت یزیس بٔ براء  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ُٔ َجِع  َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ِٔ أَِخبََرَْا َع ِٔ َزیِٕس َع رٕو َع ُِ ُٔ َع َٓا عُبَِیُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ رَفٕ َقا

َٔ تُرٔیُس  ًُِت أَیِ َعطُ َرایَْة َؾُك ََ ٍَ أََػِبُت َعِّمِّ َو ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ اِيبََرأئ َع ِٔ َیزٔیَس بِ ٔٔ ثَابٕٔت َع ٍَ  َعٔسیِّ بِ َؾَكا



 

 

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل اَيطُ َبَعَثىٔی َرُسو ََ َب عَُُٓكُط َوآُخَِذ  ِٕ أَِضٔ َرنٔی أَ ََ
َ َرأََة أَبٔیطٔ َؾأ َِ ٌٕ ََْهَح ا ٔلَی َرُج َِ إ ًَّ 

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب رفعج، دیبع اہلل نب رمعف، زدی، دعی نب اثتب، رضحت سیدی نب رباء ریض اہلل ہنع اےنپ 

اؿ ےک اپس اکی ڈنھجا اھت ںیم ےن درایتف ایک اہمترا  فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ اچچ ےس الماقت یک وت

سک ہگج اجےن اک ارادہ ےہ وت رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اکی اےسی آدیم یک 

اجبن اجیھب ےہ ہک سج ےن ہک اےنپ فادل یک وعرت ےس اشدی رکیل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک مکح 

 امای ےہ ہک ںیم اس صخش یک رگدؿ ااتر ولں افر ںیم اس صخش اک امؽ بضغ رک ولں۔رف

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب رفعج، دیبعاہلل نب رمعف، زدی، دعی نب اثتب، رضحت سیدی نب رباء ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آتی رکہمی یک ریسفت اک ایبؿ

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 آتی رکہمی یک ریسفت اک ایبؿ

     1245    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساَّلعلی، یزیس بٔ زریع، سعیس، قتازہ، ابوايدًیٌ، ابوعًكُہ ہاطِّم، حرضت  :  راوی

 ری رضی اہلل عٓہابوسعیس خس

ِٔ َقَتاَزَة عَ  َٓا َسٔعیْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٌٔ أَِخبََرَْا  ِٔ أَبٔی اِيَدًٔی

 َّ َّٕ َْٔيیَّ اہللٔ َػل ِٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ أَ َة اِيَضأطِّٔمِّ َع َُ ًَِك ِٔ أَبٔی َع ٔلَی َع َِ َبَعَث َجِیّظا إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

 ٔ ن َُُِشٔ َّٔ أَِزَواْد فٔی اِي ِِ َسَبایَا َيُض ِِ َؾأََػابُوا َيُض ٔ ًَِیض ِِ َوَهَضرُوا َع ا َؾَكاَتًُوصُ ًَُكوا َعُسوًّ َٕ أَِوكَإض َؾ یَن َؾکَا

ٍَ اہللُ عَ  َّٔ َؾأَِْزَ ٔ ِٔ غِٔظَیأْض َٔ ُجوا  َٕ َتََّحَّ ُُو ٔ ُُِشً ِِ اِي اُْهُ َُ ًََهِت أَیِ ََ ا  ََ َِّٓشأئ إَّٔلَّ  ِٔ اي َٔ َٓاُت  ُُِحَؼ ٌَّ َواِي زَّ َوَج



 

 

 َّٔ تُُض ِت عٔسَّ ـَ ٍْ إَٔذا اِنَك ِِ َحََل  أَِی َصَِذا َلهُ

دمحم نب دبعاالیلع، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اوبالیلخل، اوبہمقلع اہیمش، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افاطس یک اجبن رکشل رفاہن رفامای وج ہک اط ف ںیم رفاتی ےہ ہک رضح

اکی ہگج اک انؾ ےہ رھپ دنمش ےس اقمہلب وہا افر اوہنں ےن اؿ وک امر ڈاال افر مہ ولگ رشمنیک رپ اغبل آےئگ افر مہ 

ینعی اؿ یک وعرںیت اہھت گل ںیئگ( افر وک ابدنایں اہھت گل ںیئگ افر اؿ ےک وشرہ رشمنیک ںیم رہ ےئگ ےھت )

املسمونں ےن اؿ ےک اسھت رتسبمہی رکےن ےس رپزیہ اایتخر ایک رھپ دخافدن دقفس ےن آتی رکہمی آرخ کت انزؽ 

رفامیئ ینعی فہ وعرںیت م رپ رحاؾ ںیہ وج ہک دفرسفں ےک اکنح ںیم ںیہ نکیل اس فتق رحاؾ ںیہن سج فتق م امکل 

افر اس دحثی ںیم وج ریسفت ذموکر ےہ اس ےس یھب یہی بلطم  اتلک ےہ افر فہ ریسفت ہی ےہ ینعی وہ م اؿ ےک اپس اجؤ 

ہی وعرںیت م وک الحؽ ںیہن دعت زگرےن ےک دعب اس ےیل ہک سج فتق ہی وخانیت اہجد ںیم رگاتفر وہںیئ وت فہ 

 ےس مہ رتسبی رک ےتکس ںیہ۔ ابدنایں نب ںیئگ ارگہچ اؿ ےک وشرہ اکرف زدنہ وہں نکیل دعت ےک دعب املسمؿ اؿ

دمحم نب دبعاالیلع، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اوبالیلخل، اوبہمقلع اہیمش، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح رکےن یک اممتعن ےس قلعتماڑیک ای نہب ےک رہم ےک ریغب اکن

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اڑیک ای نہب ےک رہم ےک ریغب اکنح رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

     1246    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیس اہلل بٔ سعیس، یحٌی، عبیس اہلل، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َُ أَِخ  ٔٔ عُ ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی َْاؾْٔع َع ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ َقا َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٍَ بََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َّٕ َرُسو َر أَ



 

 

َػارٔ  ِٔ ايظِّ َِ ََْهی َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  اہللٔ َػل

 رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکنح اغشر ےس اممتعن رفامیئ۔

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اڑیک ای نہب ےک رہم ےک ریغب اکنح رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

     1247    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُیس بٔ َشعسہ، بَش، حُیس، حشٔ، حرضت عُرإ بٔ حؼین رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِیُس بِ  َُ َّٕ أَِخبََرَْا حُ َ ٔٔ حَُؼیِٕن أ َٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ ع ٔٔ َع ِٔ اِيَحَش ِیْس َع َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا بَِٔشْ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِشَعَسَة َقا ََ  ُٔ

ِٔ اَِْتضَ  ََ ٔ َو ََٓب َوََّل ٔطَػاَر فٔی اِْلِٔسََلّ ًََب َوََّل َج ٍَ ََّل َج َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َب ُِْضَبّة َرُسو

ًَیِ  َّٓاَؾ َٔ  َص 

دیمح نب دعسمہ، رشب، دیمح، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای االسؾ ںیم بلج بنج افر اغشر ںیہن ےہ۔ العفہ ازںی وکیئ آدیم )یسک دفرسے صخش اک( 

 ۔امؽ ےنیھچ اگ وت اس اک مہ ےس وکیئ فاہطس ںیہن

 دیمح نب دعسمہ، رشب، دیمح، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اڑیک ای نہب ےک رہم ےک ریغب اکنح رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

     1248    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َحُس بٔ علی، َحُس بٔ نثیر، ؾزاری، َحُیس، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ِیٕس َع َُ ِٔ حُ ِٔ اِيَؿزَارٔیِّ َع ٕ َع ُٔ َنثٔیر ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعلٓٔیٕ َقا سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٍَ أَ  أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ٍَ َقا َْٕص َقا

ٍَ أَبُو َعِبس اي ََٓب َوََّل ٔطَػاَر فٔی اِْلِٔسََلّٔ َقا ًََب َوََّل َج َِ ََّل َج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ْ َرُسو ٔٔ صََِذا َخَلأ َُ رَِّح

َواُب َحٔسیُث بَِٔشٕ   َؾاحْٔع َوايؼَّ

ی د ، اسن ریض
س
ح
م

 اہلل ہنع اس دنس ےس یھب دحثی اسقب یسیج رفاتی یلع نب دمحم نب یلع، دمحم نب ریثک، زفاری، 

ح ےہ وج رشب ےس رمفی ےہ۔

ح
صی 

 رمفی ےہ۔ اصبح اتکب ےتہک ںیہ ہی دحثی اطخء افشح ےہ۔ رفاتی فیہ 

ی د ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی
س
ح
م

 یلع نب دمحم نب یلع، دمحم نب ریثک، زفاری، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اغشر یک ریسفت

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اغشر یک ریسفت

     1249    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ، ْاؾع، ح، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، حرضت  :  راوی

 رضی اہلل عٓہابٔ عُر 



 

 

 َٔ  ُٔ ِٔ َْاؾٕٔع ح َواِيَحارُٔث بِ َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ِشٔهیٕن أَِخبََرَْا َصاُرو

َر أَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ثَىٔی َْاؾْٔع َع َْ َحسَّ ٔ اي ََ  ٍَ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َّی اہللُ َٔقَ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو

َجُط ابِ  ِٕ یُزَوِّ ََٓتُط َعلَی أَ ٌَ ابِ ٌُ ايرَُّج َد ايرَُّج ِٕ یُزَوِّ َػاُر أَ َػارٔ َوايظِّ ِٔ ايظِّ َِ ََْهی َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس ََٓتُط َوَيِیَص َع

ا َػَساْم  َُ ُض َٓ  بَِي

مس، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل، انعف، ح، احرث نب نیکسم، انب اق

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکنح اغشر یک اممتعن رفامیئ افر اغشر )یک فاضتح( ہی 

ےہ ہک وکیئ آدیم اینپ اصزبحادی وک یسک دفرسے ےک اکنح ںیم اس رشط ےس دے ہک فہ )دفرسا صخش( یھب اینپ 

  اکنح رکے اگ افر دفونں )وخانیت( اک رہم ھچک یھب ہن وہ۔اصزبحادی اک اس ےس

اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل، انعف، ح، احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اغشر یک ریسفت

     1250    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ابراہیِ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ، اسحام اَّلزرم، عبیساہلل، ابوزْاز، اْعد،  :  راوی

 حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ُٔ إٔبِرَ  ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ عُبَِیسٔ أَِخبََرَْا  َٓا إِٔسَحُل اِْلَِزَرُم َع َ ث ٕ َقاََّل َحسَّ ّ ٔٔ َسَلَّ ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َِ َوَعِبُس ايرَِّح اصٔی

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ ََْهی َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٔد َع ِٔ اِْلَِْعَ ٔ َع َاز ِٔ أَبٔی ايزِّْ َػارٔاہللٔ َع ِٔ ايظِّ َِ َع ًَّ  ٍَ َقا



 

 

َجُط أُِخَتطُ  ِٕ یُزَوِّ ََٓتطُ َعلَی أَ ُد ابِ ٌُ یُزَوِّ َٕ ايرَُّج َػاُر کَا  عُبَِیُس اہللٔ َوايظِّ

دمحم نب اربامیہ ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ االزرؼ، دیبع اہلل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اغشر ےس افر رضحت دیبع اہلل وج ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہک اس دحثی ےک رافویں ںیم ےس ںیہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اس دحثی رشفی ںیم اغشر ےک ینعم ہی ںیہ وکیئ 

صخش اینپ اڑیک اک اکنح اس رشط ےک اسھت رکے ہک فہ دفرسا صخش اےنپ نہب اک )ای اڑیک اک( اس صخش ےس اکنح 

 افر رہم اکی دفرسے ےک اکنح ےک وعض وہ(۔رکے )

دمحم نب اربامیہ ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ االزرؼ، دیبعاہلل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک وسروتں یک میلعت رپ اکنح ےس قلعتمرقآؿ رکمی 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رقآؿ رکمی یک وسروتں یک میلعت رپ اکنح ےس قلعتم

     1251    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يعكوب، ابوحازّ، حرضت سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّی  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبةُ  ٍَ اہللٔ َػل َرأَّة َجائَِت َرُسو َِ َّٕ ا ٔٔ َسِعٕس أَ ٌٔ بِ ِٔ َسِض ٕ َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ َٓا َيِعُكوُب َع َ ث ٍَ َحسَّ َقا

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ََٓوَر إَٔيِیَضا َرُسو ََ َؾ ٍَ اہللٔ ٔجئُِت ْٔلََصَب َنِؿٔسی َي َِ َؾَكاَيِت یَا َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس ًَِیطٔ ی اہللُ عَ اہللُ َع

 ٔ ِِ َيِكٔف ؾ َُّط َي رِأَةُ أَْ َُ ا َرأَِت اِي َُّ ًَ َِّ كَأِكَأَ َرأَِسُط َؾ ُ بَُط ث ََّٓوَر إَٔيِیَضا َوَػوَّ َس اي َِ َؾَؼعَّ ًَّ َّ َوَس ًََشِت َؾَكا یَضا َطِیّئا َج

ََ بَٔضا َحاَجْة َؾزَ  ِٔ َي ِِ یَهُ ِٕ َي ٔ ٍَ اہللٔ إ ٍَ أَِی َرُسو ِٔ أَِػَحابٔطٔ َؾَكا َٔ  ٌْ ِٔ َطِیٕئ َرُج َٔ َِٓسَک  ٔ ٌِ ع ٍَ َص ِجٓٔیَضا َقا وِّ



 

 

ٍَ ََّل َوا َِّ َرَجَع َؾَكا ُ ِٔ َحٔسیٕس َؾَِذَصَب ث َٔ ا  ُّ ٍَ اُِْورِ َوَيِو َخاَت ا َوَجِسُت َطِیّئا َؾَكا ََ ٍَ ََّل َواہللٔ  ٍَ َؾَكا ہللٔ یَا َرُسو

ٍَ َس  ِٔ صََِذا إَٔزارٔی َقا ِٔ َحٔسیٕس َوَلٔه َٔ ا  ُّ َّی اہللٔ َوََّل َخاَت ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًََضا نِٔؼُؿطُ َؾَكا ا َيطُ رَٔزاْئ َؾ ََ  ٌْ ِض

 ِِ ِٕ َيبَٔشِتطُ َي ٔ ُِٓط َطِیْئ َوإ َٔ ِیَضا  ًَ ِٔ َع ِِ یَهُ ِٕ َيبِٔشَتطُ َي ٔ َُٓع بٔإَٔزارَٔک إ ا َتِؼ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٓطُ اہللُ َع َٔ  ََ ِی ًَ ِٔ َع  یَهُ

 َ َّی ك ٌُ َحً ًََص ايرَُّج َر بٔطٔ َطِیْئ َؾَح ََ
َ َويِّّیا َؾأ َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل آُظ َرُسو َّ ََفَ َِّ َقا ُ ِحًُٔشُط ث ََ  ٍَ ا

 ٌِ ٍَ َص َزَصا َؾَكا عٔی ُسوَرةُ َنَِذا َوُسوَرةُ َنَِذا َعسَّ ََ  ٍَ ٕٔ َقا آ ِٔ اِيُُقِ َٔ  ََ َع ََ اَذا  ََ  ٍَ ا َجاَئ َقا َُّ ًَ  َؾُسعَٔی َؾ

ِٔ َه  َّٔ َع ُؤصُ ٕٔ َتُِقَ آ ِٔ اِيُُقِ َٔ  ََ َع ََ ا  َُ ٔ ًَّهُِتَهَضا ب ََ  ٍَ ِِ َقا ٍَ َنَع ًِٕب َقا ٔ َق  ِضر

ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ، رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ رضحت روسؽ رکمی 

یھچ رطح ےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ا

رظن ااھٹ رک داھکی۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رس ابمرک ےچین یک اجبن رفامایل اس اخوتؿ ےن داھکی ہک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ھچک ںیہن رفامےت۔ وت فہ اخوتؿ ھٹیب یئگ ہک اس دفراؿ فہ ڑھکا وہا صخش وج ہک 

ہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس اھت فہ ڑھکا وہا افر رعض رکےن اگل ای روسؽ اہلل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس اخوتؿ یک وخاشہ ںیہن ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

تف رفامای ہک ایک اہمترے اپس ھچک فملس اس اخوتؿ اک ھجم ےس اکنح رفامدںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درای

وموجد ےہ؟ اس صخش ےن رعض ایک ہک ںیہن دخایک مسق ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ھچک یھب رسیم 

ںیہن )ینعی ںیم ابق ل اخیل وہں( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دوھکی م اج رک الؤ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای ارگہچ اہمترے اپس ولےہ یک اوگنیھٹ یہ وہ ہچنیم  فہ صخش فاسپ احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک فملس ےن رفام

دخا یک مسق ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وت ولےہ یک اوگنیھٹ کت بیصن ںیہن وہ یکس۔ ا ہتب ہی ریما ہہت 

ہل فملس ےن رفامای ہی اہمترا ہہت دنب ےل رک ایک رکے یگ دنب ےہ ںیم اس وک آداھ دے دفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ارگ م اس وک نہپ ول وت اس ےک فاےطس ھچک یھب ںیہن افر ارگ فہ نہپ ےل وت م ےگنن رہ اجؤ۔ ہچنیم  فہ صخش اکیف دری کت 

 اس یک اس رطح ےس اھٹیب راہ رھپ اھٹ رک لچ دای۔ رھپ اجےت فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رطػ داھکی ہچنیم  اس وک البای ایگ سج فتق فہ صخش احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس 

درایتف رفامای ہک م وک رقآؿ رکمی اک ھچک ملع ےہ؟ )ینعی ایک م رقآؿ رکمی یک میلعت دے ےتکس وہ؟( اس صخش ےن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م فہ وسرںیت ھجم وک ظ رعض ایک ہک ھجم وک الفں الفں وسرت اید ںیہ۔ آپ یلص



 

 

ڑپھ رک انس ےتکس وہ اس صخش ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن اس اخوتؿ وک 

 ےہ۔اہمترے ہضبق ںیم رک دای )ینعی اس وعرت اک اکنح م ےس رک دای( اس رقآؿ رکمی ےک وعض وج ہک م وک اید 

 ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ، رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االسؾ وبقؽ رک ےن یک رشط رھک رک اکنح رکان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ح رکاناالسؾ وبقؽ رک ےن یک رشط رھک رک اکن

     1252    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، َحُس بٔ َوسی، عبساہلل بٔ عبساہلل بٔ ابوكًحہ، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ  ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ وَسی َع َُ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِٔ إََْٔص َقا ًَِحَة َع َ ٔٔ أَبٔی ك بِ

 َ ٌَ أَبٔی ك ِٕ َقِب ِی ًَ ُّّ ُس
ُ ِت أ َُ ًَ َّ أَِس ا اِْلِٔسََل َُ َُٓض ا بَِي ََ َٕ ٔػَساُم  ِٕ َؾکَا ِی ًَ َّّ ُس ُ ًَِحَة أ َ َد أَبُو ك ًَِحَة َؾَدَلَبَضا َتزَوَّ

 َِ ًَ ََ َؾأَِس َت ََْهِحُت ُِ ًَ ِٕ أَِس ٔ ُت َؾإ ُِ ًَ ِّی َقِس أَِس ٔن اَؾَكاَيِت إ َُ َُٓض ا بَِي ََ َٕ ٔػَساَم   َؾکَا

ہبیتق، دمحم نب ومیس، دبعاہلل نب دبعاہلل نب اوبہحلط، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبہحلط ےن 

رضحت اؾ میلس ریض اہلل اہنع ےس اکنح ایک افر اؿ دفونں ےک درنایؿ االسؾ اھت۔ ہچنیم  اؾ میلس ریض اہلل اہنع ےن 

 ےک االسؾ وبقؽ رکےن ےس لبق االسؾ وبقؽ ایک۔ اس ےک دعب اوبہحلط ریض اہلل ہنع ےن اؾ میلس اوبہحلط ریض اہلل ہنع

ریض اہلل اہنع وک اغیپؾ اکنح اجیھب۔ اؾ میلس ریض اہلل اہنع ےن وجاب دای ہک ںیم وت االسؾ وبقؽ رک یکچ۔ ارگ م یھب 

  افر اؿ اک رہم االسؾ رقمر وہا۔االسؾ وبقؽ رکول وت ںیم م ےس اکنح رک ولں یگ رھپ فہ املسمؿ وہےئ

 ہبیتق، دمحم نب ومیس، دبعاہلل نب دبعاہلل نب اوبہحلط، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رھک رک اکنح رکان االسؾ وبقؽ رک ےن یک رشط

     1253    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ نرض بٔ َشاور، جعرف بٔ سًامیٕ، ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ َٕ َع امِیَ ًَ ُٔ ُس ٍَ أََِْبأََْا َجِعرَفُ بِ َشاؤٕر َقا َُ  ٔٔ َّٓرِضٔ بِ ُٔ اي ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ َخَلَب أَبُو أَِخبََرَْا  ِٔ إََْٔص َقا ثَابٕٔت َع

َرأَ  َِ ٌْ کَأَفْ َوأََْا ا ََ َرُج َّٓ ًَِحَة یَُرزُّ َوَلٔه َ ََ یَا أَبَا ك َِٔثًُ ا  ََ ِٕ َؾَكاَيِت َواہللٔ  ِی ًَ َّّ ُس ُ ًَِحَة أ َ ٌُّ ك ْة َوََّل یَحٔ َُ ٔ ِشً َُ ْة 

ا أَ  ََ ِضرٔی َو ََ ِِ َؾَِذاَک  ٔ ِٕ ُتِشً ٔ ََ َؾإ َج ِٕ أََتزَوَّ ا لٔی أَ َُ ٍَ ثَابْٔت َؾ ِضَرَصا َقا ََ  ََ ٔ َٕ َذي َِ َؾکَا ًَ ََ َغیَِرُظ َؾأَِس ِسأَيُ

ٌَ بَٔضا َؾَوَيَسِت َيطُ  َّ َؾَسَخ ِٕ اِْلِٔسََل ِی ًَ ِّّ ُس ُ ِٔ أ َٔ ِضّرا  ََ  َّ َ ِْ َ َرأَةٕ َقمُّ کَاَِْت أ َِ  َسُِٔعُت بٔا

ےس رفاتی ےہ ہک اوبہحلط ریض اہلل ہنع دمحم نب رضن نب اسمفر، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع 

ےن اؾ میلس ریض اہلل اہنع ےس اکنح اک اغیپؾ اجیھب۔ اؾ میلس ریض اہلل اہنع ےن اہک دخا یک مسق اوبہحلط ریض اہلل م رد 

رکےن ےک القئ ںیہن وہ )ینعی اہمتری زگارش وظنمر وہ یگ( رگم اس فہج ےس ہک م اکرف وہ افر ںیم املسمؿ وہں 

 الحؽ افر اجزئ ںیہن ےہ ہک ںیم م ےس اکنح رکفں ا ہتب ارگ م االسؾ وبقؽ رک ول۔ سپ اہمترا االسؾ ریمے فاےطس

وبقؽ رکان اہمترا رہم وہاگ۔ ینعی ںیم رہم یسک دفرسی زیچ اک رقمر ںیہن رکیت رصػ اہمترا االسؾ وبقؽ رکان یہ رہم ےہ افر 

ریض اہلل ہنع ےن االسؾ وبقؽ رک ایل افر رہم فیہ راہ افر رضحت ںیم م ےس ھچک افر ںیہن امیتگن۔ رھپ رضحت اوبہحلط 

اثتب ریض اہلل ہنع وج ہک رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےک دعب دحثی ےک رافی ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ایسی 

 وعرت ںیہن ینس ہک سج اک رہم رضحت اؾ میلس ریض اہلل اہنع ےس زایدہ ابزعت وہ اس ےیل ہک رضحت اؾ میلس ریض

اہلل اہنع اک رہم االسؾ اھت افر االسؾ ےس زایدہ ابزعت وکیسن یئش وہ یتک ےہ؟ افر رضحت اوبہحلط ےن اؿ ےس تبحص یک 

 افر رضحت اؾ میلس ےس ےچب یھب ادیا وہےئ۔



 

 

 دمحم نب رضن نب اسمفر، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد رک ےن وک رہم رقمر رک ےک اکنح رک ےن ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 آزاد رک ےن وک رہم رقمر رک ےک اکنح رک ےن ےس قلعتم

     1254    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بہ، ابوعواْہ، قتازہ و عبس ايعزیز، اْص بٔ َايَ، ح، قتيبہ حُاز، ثابت و طعیب، حرضت اْص قتي :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ أََْٔص  َٔ ُػَضِیٕب َع ٔ َيِعىٔی ابِ ِٔ َقَتاَزَة َوَعِبُس اِيَعزٔیز َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٕ ح  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔ اي ََ  ٔٔ بِ

 َ َِ َوأََِْبأََْا ُقت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ إََْٔص أَ ِٔ ثَابٕٔت َوُطَعِیْب َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ِيَبُة َقا

ُط َػَساَقَضا ًَ َة َوَجَع  أَِعَتَل َػٔؿیَّ

اہلل ہنع ےس  ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ ف دبع ازعلسی، اسن نب امکل، ح، ہبیتق امحد، اثتب ف بیعش، رضحت اسن ریض

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع وک آزاد رفامای افر اؿ ےک 

 آزاد رکےن وک اؿ اک رہم رقمر رفامای۔

 ہنعہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ ف دبع ازعلسی، اسن نب امکل، ح، ہبیتق امحد، اثتب ف بیعش، رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 آزاد رک ےن وک رہم رقمر رک ےک اکنح رک ےن ےس قلعتم

     1255    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ ٓازّ، سؿیإ، ح، عُرو ْب َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، یوْص، ابٔ  َحُس بٔ راؾع، :  راوی

 حبحاب، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

 ُٔ رُو بِ ُِ ُٕ ح َوأََِْبأََْا َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرَْا  ُِٓؼوٕر َقا ََ  

َٓا أَبُو نُ  َ ث َّی َحسَّ ٍُ اہللٔ َػل ِٔ إََْٔص أَِعَتَل َرُسو ٔٔ اِيَحِبَحأب َع ِٔ ابِ ِٔ یُوَُْص َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َعِی

سٕ  َُّ َُُح ٔ ِؿُى ي ًَّ ِضَرَصا َواي ََ ٌَ عِٔتَكَضا  َة َوَجَع َِ َػٔؿیَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

 ب، رضحت اسن ریض اہلل دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، ح، رمعف بن وصنم
 
ر، اوبمیعن، ایفسؿ، ویسن، انب بح

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آزاد رفامای افر 

 آزادی وک اس ویبی اک رہم رقمر رفامای۔

 ب، رضحت اسن دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، ح، رمعف بن وصنمر،  :  رافی
 
اوبمیعن، ایفسؿ، ویسن، انب بح

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابدنی وک آزاد رکان افر رھپ اس ےس اشدی رکےن ںیم سک دقر وثاب ےہ؟

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 افر رھپ اس ےس اشدی رکےن ںیم سک دقر وثاب ےہ؟ابدنی وک آزاد رکان 

     1256    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ ابوزائسہ، ػايح بٔ ػايح، عاَر، ابوبرزہ بٔ ابوَوسی، حرضت ابوَوسی  :  راوی



 

 

 رضی اہلل عٓہ

َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٕ َع َٔر ِٔ َعا ُٔ َػائٕح َع ثَىٔی َػائُح بِ ٍَ َحسَّ ُٔ أَبٔی َزائَٔسَة َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ

َِ ثَََلثَْة یُِؤَتوِ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا وَسی َقا َُ ِٔ أَبٔی  وَسی َع َُ ٔٔ أَبٔی  رََّتیِٔن بُرَِزَة بِ ََ  ِِ َٕ أَِجَرصُ

 ٌْ َجَضا َو َرُج َِّ أَِعَتَكَضا َوَتزَوَّ ُ َضا ث َُ َٔ َتِعًٔی َضا َؾأَِحَش َُ
ًَّ َٔ أََزبََضا َوَع ْة َؾأَزَّبََضا َؾأَِحَش ََ ی کَاَِْت َيُط أَ َعِبْس یَُؤزِّ

ٌٔ اِلٔهَتأب  ُٔ أَصِ َٔ ِؤ َُ َوائیطٔ َو ََ  َحلَّ اہللٔ َوَحلَّ 

اوبربدہ نب اوبومیس، رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس وقعیب نب اربامیہ، انب اوبزادئہ، اصحل نب اصحل، اعرم، 

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت اےسی آدیم ںیہ ہک نج وک دفانگ وثاب ےہ ےلہپ وت فہ 

صخش ہک سج ےک اپس ابدنی وہ افر اس صخش ےن اس وک ادب الھکسای اسیج ہک ادب الھکسےن اک قح ےہ افر میلعت 

اسیج ہک میلعت دےنی اک قح ےہ ینعی ملع افر ادب ںیم اس وک اقلب افر القئ انبای افر آزاد رکےن ےک دعب اس ےس  دی

 اشدی رکے افر دفرسا الغؾ وج ہک اےنپ آاق اک قح ادا رکے افر رسیتا الہ اتکب وج ہک اامیؿ ےل آای وہ۔

، اوبربدہ نب اوبومیس، رضحت اوبومیس ریض اہلل وقعیب نب اربامیہ، انب اوبزادئہ، اصحل نب اصحل، اعرم :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ابدنی وک آزاد رکان افر رھپ اس ےس اشدی رکےن ںیم سک دقر وثاب ےہ؟

     1257    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ابوزبیس عبثر بٔ قاسِ، َطف، عاَر، ابوبرزہ، حرضت ابوَوسی رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی بُرِ  ٕ َع َٔر ِٔ َعا ٕف َع َطِّ َُ  ِٔ ِٔ َع ُٔ اِيَكأس ِٔ أَبٔی ُزبَِیٕس َعِبثَرُ بِ یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ وَسی  َزةَ أَِخبََرَْا َص َُ ِٔ أَبٔی  َع



 

 

 ٕٔ ًَطُ أَِجَرا َجَضا َؾ َِّ َتزَوَّ ُ ِٔ أَِعَتَل َجارٔیََتُط ث ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا  َقا

ر  نب اقمس، رطمػ، اعرم، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ی ت
ع

انہد نب رسی، اوبزدیب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن اینپ ابدنی وک آزاد ایک افر رھپ اس ےس رضحت روسؽ رکمی یلص

 اکنح رک ایل وت اس صخش ےک فاےطس دفانگہ وثاب ےہ ینعی اکی وت آزاد رکےن اک افر دفرسے اس ےس اشدی رکےن اک۔

ر  نب اقمس، رطمػ، اعرم، اوبربدہ، رضحت  :  رافی

 

ی ت
ع

 اوبومیس ریض اہلل ہنعانہد نب رسی، اوبزدیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہمفں ںیم ااصنػ رکان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہمفں ںیم ااصنػ رکان

     1258    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ص بٔ عبساَّلعلی و سًامیٕ بٔ زاؤز ، ابٔ وہب، ابٔ طہاب، حرضت ْعوہ بٔ زبیر رضی اہلل عٓہیوْ :  راوی

ٔٔ ٔطَضإب  ِٔ ابِ ٔٔ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ِٔ ابِ ُٔ َزاُوَز َع ُٕ بِ امِیَ ًَ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َوُس ٍَ أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ  َقا

ٔ أَ  ُٔ ايزُّبَیِر َوةُ بِ ِِ أََّلَّ ُتِكٔشُلوا فٔی اِيَيَتامَی أَِخبََرنٔی ُْعِ ِٕ خِٔؿُت ٔ ٌَّ َوإ ٍٔ اہللٔ َعزَّ َوَج ِٔ َقِو ٍَ َعائَٔظَة َع
َ َُّط َسأ ْ

َضا َؾُتَظ  ٔ َوئیِّ ُٕ فٔی َحِحر ُة َتهُو َُ َٔ أُِخًٔی هَٔی اِيَيتٔی َِّٓشأئ َقاَيِت َیا ابِ ِٔ اي َٔ  ِِ ا كَاَب َلهُ ََ ارُٔنُط فٔی َؾأِْهُحوا 

ائطٔ َؾیُ  ََ َٔ ِٕ يُِكٔشَم فٔی َػَساقَٔضا َؾُیِعٔلَیَضا  ٔ أَ َجَضا بَٔػیِر ِٕ یََتزَوَّ َضا أَ ايَُضا َؾیُرٔیُس َوئیُّ َُ ايَُضا َوَج ََ ا ِعحٔبُُط  ََ  ٌَ ِث

 َّٔ ٔ َّٓتٔض َّٔ أَِعلَی ُس ٔ َّٔ َوَیِبًُُػوا بٔض ِٕ يُِكٔشُلوا َيُض َّٔ إَّٔلَّ أَ ِٓٔهُحوصُ ِٕ یَ َٔرُوا  ُيِعٔلیَضا غَیِرُُظ َؾُُٓضوا أَ ُ َسأم َؾأ ِٔ ايؼَّ َٔ

َّٓاَض اِسَتِؿَتوِ  َّٕ اي ٔ َِّ إ ُ َوةُ َقاَيِت َعائَٔظُة ث ٍَ ُْعِ َّٔ َقا َِّٓشأئ ٔسَواصُ ِٔ اي َٔ  ِِ ا كَاَب َيُض ََ ِٓٔهُحوا  ِٕ َی ٍَ أَ ا َرُسو

ٌَّ َو  ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج َّٔ َؾأَِْزَ ٔ َِ َبِعُس ؾٔیض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِِ اہللٔ َػل ٌِ اہللُ ُيِؿتٔیهُ َِّٓشأئ ُق ََ فٔی اي َ َيِشَتِؿُتوْ



 

 

َّطُ یُِتلَی َ اہللُ َتَعالَی أَْ َْ َّٔ َقاَيِت َعائَٔظُة َوائَِّذی َذ ِٓٔهُحوصُ ِٕ َت َٕ أَ ٔلَی َقِوئطٔ َوَترِغَبُو َّٔ إ ٔ فٔی اِلٔهَتأب اِْلیَُة  ؾٔیض

ِِ أََّلَّ تُ  ِٕ خِٔؿُت ٔ َِّٓشأئ َقاَيِت َعائَٔظُة اِْلُولَی ائًَّی ؾٔیَضا َوإ ِٔ اي َٔ  ِِ ا كَاَب َلهُ ََ ِكٔشُلوا فٔی اِيَيَتامَی َؾأِْهُحوا 

تٔطٔ ائًَّی َتهُو َُ ِٔ یَتٔی ِِ َع َّٔ َرغَِبَة أََحٔسُن ِٓٔهُحوصُ ِٕ َت َٕ أَ ی َوَترَِغبُو ٍُ اہللٔ فٔی اِْلَیٔة اِْلرُِخَ ٔ حٔیَن َوَقِو ُٕ فٔی َحِحرٔظ

ًََة ايِ  ُٕ َقًٔی ِٔ َتهُو َٔ َِّٓشأئ إَّٔلَّ بٔاِيكِٔشٔم  ِٔ یََتامَی اي َٔ ائَضا  ََ ا َرغٔبُوا فٔی  ََ ِٓٔهُحوا  ِٕ َی َ ٍٔ َؾُُٓضوا أ ا َُ ٍٔ َواِيَح ا َُ

 َّٔ ُِٓض ِِ َع ٔ ٌٔ َرغِبَتٔض  أَِج

ویسن نب دبعاالیلع ف امیلسؿ نب داؤد ، انب فبہ، انب اہشب، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ں ےن اس آتی رکہمی یک ریسفت رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس درایتف رفامیئ افر فہ آتی رکہمی ہک اوہن

ہی ےہ ینعی ارگ م اس ےس ادنہشی رکف ہک م میتی اڑویکں ےک قح ںیم ااصنػ ںیہن رکف ےگ وت م اؿ وخانیت ےس 

ےن رفامای اے ریمے اھبےجن! اس آتی  اکنح رکف وج ہک م وک دنسپدیہ وہں۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

رکہمی ںیم اؿ میتی اڑویکں اک ذترکہ ےہ وج ہک افایلء ےک اپس رپفرش اح ل رکیت ےہ افر فہ اڑایکں امؽ ںیم ہصح 

ریتھک ںیہ وج امؽ ہک اؿ ےک فراث وک الم ےہ اؿ ےک ببس یک فہج ےس اؿ ےک افایلء ےن اؿ یک وصرت افر دفتل دھکی 

 ہک اؿ وک اےنپ اکنح ںیم رک ںیل۔ نکیل اس دقر رہم ےس سج دقر اؿ وک ریغ صخش دے  اتک رک اس رطہقی ےس اچاہ

ےہ۔ ینعی آپ اؿ ےس اکنح ہن رکںی افر دفرسے ولوگں ےس اؿ اک اکنح رک دںی وت دفرسا رہم زایدہ دے اگ نکیل 

۔ دخافدن دقفس یک وعرت ےک فیل اچےتہ ہک اؿ ےک اسھت ان ااصنیف رک ےک ھچک رہم رپ آپ اؿ ےس اکنح رک ںیل

اجبن ےس اؿ یک اممتعن انزؽ وہیئ افر اؿ ےک اسھت مک رہم رپ اکنح رک ےن ےس اممتعن رفامیئ یئگ افر مکح وہا ہک ارگ 

م اؿ ےس اکنح رکان اچےتہ وہ وت م ااصنػ رکف۔ فرہن سج وک اہمترا دؽ اچےہ فہ رکف افر اؿ ےک العفہ رھپ رضحت 

 اس فاہعق ےک دعب رفامای ہک ولوگں ےن درایتف ایک ینعی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن

ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک رھپ دخافدن دقفس ےن ہی آتی رکہمی رتہمج ولگ م ےس رتصخ امےتگن ںیہ وعروتں 

ت یھب وج ہک رقآؿ رکمی ںیم ےک ابرے ںیم م  ہہ دف ہک اؿ ےس قلعتم دخافدناعتیل م وک مکح رفامات ےہ افر فہ آای

ےس م وک ڑپھ رک انسیئ اجیت ںیہ افر وج اؿ میتی اڑویکں ےس قلعتم ںیہ نج وک ہک م اؿ اک رقمر رکدہ قح ںیہن دےتی 

افر اؿ ےس اکنح رکےن ںیم م ولگ رتبغ ر ےتھ وہ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک زگہتش آتی 

رماد یلہپ آتی رکہمی ےہ ینعی آرخ کت۔ ینعی ارگ م وک ادنہشی وہ ہک م اتییٰم ےک  رکہمی ںیم ذموکر آایت ےس

درنایؿ ااصنػ اقمئ ںیہن رک وکس ےگ وت م اینپ دنسپ یک وخانیت ےس اکنح رکف رھپ اراشد رفامیت ںیہ ہک اکی دفرسی 



 

 

اپیئ نکیل م اس ےک مک آتی رکہمی ںیم ذموکر ےس رماد فہ میتی اڑیک ےہ ہک سج ےن ہک اہمترے اپس رپفرش 

امدلار وہےن افر مک وخوصبرت وہےن یک فہج ےس اس ےس اکنح رکےن ےس رفنت رکےت وہ ہچنیم  اؿ ولوگں وک اؿ 

میتی اڑویکں ےس اکنح رکےن ےس عنم رفام دای ایگ ہک نج یک اجبن اؿ یک دفتل یک فہج ےس رتبغ یھت ہک اؿ ےس 

  م ااصنػ ےس اکؾ ول۔اس رشط رپ اکنح رک ےتکس وہ ہک اؿ ےک رہم ںیم

 ویسن نب دبعاالیلع ف امیلسؿ نب داؤد ، انب فبہ، انب اہشب، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہمفں ںیم ااصنػ رکان

     1259    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايعزیز بٔ َحُس، یزیس بٔ عبساہلل بٔ ہاز، َحُس بٔ ابراہیِ، حرضت  :  راوی

 ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ٔ بِ َٓا َعِبُس اِيَعزٔیز َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔ َع ٔٔ اِيَضاز ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٔ َیزٔیَس بِ ٕس َع َُّ َح َُ

َّی  ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ََ َؾَكاَيِت َؾَع ٔ ِٔ َذي ٍَ َسأَِيُت َعائَٔظَة َع َة َقا َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َِ َع ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔس بِ َُّ َح ًَِیطٔ َُ اہللُ َع

ّة َوَْٓعٕ  َة أُوقٔیَّ ًََِٓی َعَِشَ ِ َِ َعلَی اث ًَّ ِٕ  َوَس َٔائَٔة زِٔرَص ُص  ُِ ََ َخ ٔ  َوَذي

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دمحم، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک رضحت روسؽ 

 فآہل فملس ےن ابرہ افہیق افر شن رہم رقمر رفامےئ افر اس یک دقمار اپچن وس درمہ رقمر وہیئ۔ رکمی یلص اہلل ہیلع

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دمحم، سیدی نب دبعاہلل نب اہد، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل  :  رافی



 

 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہمفں ںیم ااصنػ رکان

     1260    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، زاؤز بٔ قیص، َوسٰی بٔ يشار، حرضت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َٓاأَ  َ ث ٍَ َحسَّ ِضٔسٓیٕ َقا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ  ِخبََرَْا  َزاُوزُ بِ

 َّ ٍُ اہللٔ َػل َٓا َرُسو َٕ ؾٔي َساُم إٔذِ کَا َٕ ايؼَّ ٍَ کَا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٔٔ َيَشإر َع وَسی بِ َُ  ِٔ ًَِیطٔ َقِیٕص َع ی اہللُ َع

َة أََوإم  َِ َعَِشَ ًَّ  َوَس

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، دبعارلنمح نب دہمی، داؤد نب سیق، ومٰیس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ابمرک ںیم دس افہیق رہم رقمر اھت۔

دبعاہلل نب ابمرک، دبعارلنمح نب دہمی، داؤد نب سیق، ومٰیس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض دمحم نب  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہمفں ںیم ااصنػ رکان



 

 

     1261    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

علی بٔ ححر بٔ ایاض بٔ َكاتٌ بٔ َظُرر بٔ خٓايس، اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، ایوب و ابٔ عوٕ و  :  راوی

 سًُہ بٔ عًكُہ و ہظاّ بٔ حشإ، َحُس بٔ سیریٔ، سًُہ، ابٔ سیریٔ، حرضت ابوعحؿا رضی اہلل عٓہ

 ٔ ٔٔ إ ٔ بِ ُٔ حُِحر ِٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َِ َع ُٔ إٔبَِراصٔی ٌُ بِ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َخائٕس َقا رٔٔر بِ ُِ َظ َُ  ٔٔ ٌٔ بِ ٔ َكات َُ  ٔٔ یَأض بِ

سٔ  َُّ َح َُ  ِٔ ِِ فٔی َبِعٕف َع ٔ ض ـٔ ٌَ َحٔسیُث َبِع َٕ َزَخ ا ٔٔ َحشَّ ٔ بِ َة َوصَٔظاّ َُ َك ًِ ٔٔ َع َة بِ َُ ًَ ٕٕ َوَس ٔٔ َعِو ٔٔ أَیُّوَب َوابِ  بِ

 َُ ًَ ٍَ َس َٔ َقا ِٔ ٔسیرٔی َٔ َع ٔٔ ٔسیرٔی ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ َٕ َع و ٍَ اِْلرَخُ ِٔ أَبٔی اِيَعِحَؿأئ َوَقا ئُِت َع َٔ ُْبِّ ٔٔ ٔسیرٔی ِٔ ابِ ُة َع

ّة َو  ََ ِْکُ ََ  َٕ َُّط َيِو کَا َِّٓشأئ َؾإْٔ أب أَََّل ََّل َتِػًُوا ُػُسَم اي ُٔ اِيَدلَّ رُ بِ َُ ٍَ عُ ٍَ َقا َِْیا أَِو أَبٔی اِيَعِحَؿأئ َقا  فٔی ايسُّ

 ٍُ ا أَِػَسَم َرُسو ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ِِ بٔطٔ اي َٕ أَِوََّلُن ٌَّ کَا َّ َوَج َِٓس اہللٔ َعز ٔ َّی اہللُ  َتِكَوی ع اہللٔ َػل

 َ ًِٓ ٔ ِٔ ث َٔ َٓاتٔطٔ أَِنثََر  ِٔ بَ َٔ َرأَْة  َِ ِٔ نَٔشائٔطٔ َوََّل أُِػٔسَقِت ا َٔ َرأَّة  َِ َِ ا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌَ َع َّٕ ايرَُّج ٔ ّة َوإ َة أُوقٔیَّ ِی َعَِشَ

ًَِل اِئُقِ  ٔ ِِ ع ًِِّؿُت َلهُ ُ ٍَ ک َّی َيُكو َٕ َيَضا َعَساَوْة فٔی َنِؿٔشطٔ َوَحً َّی یَهُو َرأَتٔطٔ َحً َِ ُِٓت َيُیِػلٔی بَٔؼُسَقةٔ ا بَةٔ َوُن

ٍَ َو  بَٔة َقا ًُِل اِئُقِ ٔ ا ع ََ ِِ أَِزرٔ  ًَ َويَّّسا َؾ َُ ا  بٔیًّ ا َْعَ َّ اَت غََُل ََ ِِ أَِو  َػازٔیهُ ََ ٌَ فٔی  ٔ ِٔ ُقت َُ ٔ ی َيُكويُوََْضا ي أرُِخَ

 ٔ َٕ َقِس أَِوََقَ َعُحزَ َزابَّتٔطٔ أَِو َزفَّ َراح ِٕ یَهُو ًَّطُ أَ ْٕ َطضٔیّسا َوَيَع اَت ُؾََل ََ ْٕ َطضٔیّسا أَِو  ٌَ ُؾََل ٔ ًَتٔطٔ َذَصّبا أَِو ُقت

َحاَرَة َؾََل َتُكويُوا ذَ  ٌَ فٔی َورّٔقا یَِلًُُب ايتِّ ٔ ِٔ ُقت ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ا َقا َُ ِٔ ُقويُوا َن ِِ َوَلٔه اُن

َّٓةٔ  اَت َؾُضَو فٔی اِيَح ََ ٌٔ اہللٔ أَِو   َسبٔی

ر خ نب انخدل، اامسلیع نب اربامیہ، اویب ف انب وعؿ ف ہملس نب ہمقلع ف اشہؾ 
م

 

مش

یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

خ فا  ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع افرفؼ نب اسح
ع

ؿ، دمحم نب ریسنی، ہملس، انب ریسنی، رضحت اوب

ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ رفامای ربخدار! م ولگ وخانیت ےک رہم ںیم دح ےس اجتفز ہن ایک رکف۔ ویکہکن ارگ ہی اکؾ داین ںیم 

اکؾ وہات وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ھچک زعت اک وہات ای دخافدن دقفس ےک زندکی رپزیہاگری اک

م بس ےس ےلہپ اس ےک دقحار وہےت افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ازفاج رہطمات ںیم 

ےس یسک اک افر یسک اڑیک اک رہم اس ےس زایدہ ینعی سج یک دقمار ابرہ افہیق وہیت ےہ رقمر ںیہن رفامای افر ااسنؿ اینپ 

اہیلہ ےک ہلسلس ںیم دح ےس آےگ ڑبےنھ یک وکشش رکات ےہ اہیں کت ہک اس وک اینپ ویبی ےس د ینم وہ اجیت ےہ 



 

 

اہیں کت ہک فہ صخش  اتہ ےہ ہک ںیم ےن اہمترے فاےطس کش یک ریس ےک فاےطس یھب تبیصم ربداتش یک )ینعی 

  قل ابرقۃب اک ظفل ےہ ینعی ھجم وک اہمترے فاےطس ںیم ےن تخس فیلکت ربداتش یک( افر اکی دفرسی رفاتی ںیم

خ فا  ریض اہلل ےن رفامای ہک ںیم اکی اڑاک اھت ومدل )ینعی اخص رعب ہن اھت( وت ںیم ںیہن ھجمس 
ع

ہنیسپ آایگ۔ رضحت اوب

اکس ہک ایک ےہ؟ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ولگ اکی دفرسی ابت ےتہک ںیہ ہک م ولوگں اک ارگ وکیئ صخش 

رک دای اجےئ وت ایک اہک اجات ےہ ہک فہ صخش  دیہ ےہ افر فہ صخش  دیہ امرا ایگ ای فہ صخش  دیہ ےہ۔ نکمم  گنج ںیم لتق

ےہ ہک اس صخش ےن اےنپ افٹن یک رسنی رپ فزؿ الدا وہ ای افٹن ےک اجکفے رپ وسےن اچدنی یک اجترت یک وہ 

وصقمد وہ( وت م اس رطہقی ےس ہن وہک ہکلب اس  )ینعی اس صخش یک تین اخصل اہجد یک ہن ریہ وہ ہکلب داین اح ل رکان

رطہقی ےس وہک ہک سج رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وج صخش راہ دخا ںیم امرا 

اجےئ ای لتق وہاجےئ وت فہ صخش تنج ںیم دالخ وہاگ افر م ولگ یسک اخص آدیم ےس وکیئ ابت ہن وہک دخافدن 

 ےہ ہک اس صخش یک ایک تین یھت۔ دقفس وک ولعمؾ

ر خ نب انخدل، الیعمس نب اربامیہ، اویب ف انب وعؿ ف ہملس نب ہمقلع  :  رافی
م

 

مش

یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

خ فا  ریض اہلل ہنع
ع

 ف اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، ہملس، انب ریسنی، رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہمفں ںیم ااصنػ رکان

     1262    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عباض بٔ َحُس زوری، علی بٔ حشٔ بٔ طكیل، عبساہلل بٔ َبارک، َعُر، زہری، ْعوہ بٔ  :  راوی

 بيبہ رضی اہلل عٓہزبیر، حرضت اّ ح

ٍَ أََِْبأََْا َعبِ  ٔٔ َطكٔیٕل َقا ٔٔ بِ ُٔ اِيَحَش َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ورٔیُّ َقا ٕس ايسُّ َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ أَِخبََرَْا اِيَعبَّاُض بِ ُس اہللٔ بِ

ِّّ َحبٔيَبةَ  ُ ِٔ أ ٔ َع ٔٔ ايزُّبَیِر َوَة بِ ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ َُُباَرٔک َع َِ  اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو أَ



 

 

 ٔ ِٓٔسظ ٔ ِٔ ع َٔ زََصا  َضَرَصا أَِرَبَعَة آََّلٕف َوَجضَّ َِ ََّٓحأشیُّ َوأَ َجَضا اي َجَضا َوهَٔی بٔأَِرٔق اِيَحَبَظٔة َزوَّ َوَبَعَث بَٔضا َتزَوَّ

ِِ یَِبَعِث إَٔيِیَضا َر  ََٓة َوَي ٔٔ َحَش ٌَ ابِ ِحبٔی َع رُشَ ِضرُ نَٔشائٔطٔ ََ ََ  َٕ َِ بَٔظِیٕئ َوکَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُسو

 ِٕ َٔائَةٔ زِٔرَص  أَِربََع 

ابعس نب دمحم دفری، یلع نب نسح نب قیقش، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اؾ ہبیبح 

 فآہل فملس ےن اؿ ےس اکنح رفامای افر فہ کلم  شب ںیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ںیھت فاہں ےک ابداشہ ےن ہک سج اک انؾ اجنیش ابداشہ اھت اکنح رک ےن ےک دعب زیہج فریغہ اینپ اجبن ےس دے دای افر 

 فملس ےن رہم اچر ازار رقمر رفامای افر رشلیبح نب ہنسح ےک اسھت دے رک جیھب دای افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

رضحت اؾ ہبیبح اینپ اہیلہ رتحمہم وک رہم اک وکیئ ہصح ںیہن اجیھب اھت افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افر 

 دفرسی ازفاج رہطمات اک رہم اچر وس درمہ اھت۔

ت اؾ ابعس نب دمحم دفری، یلع نب نسح نب قیقش، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، زرہی، رعفہ نب زریب، رضح :  رافی

 ہبیبح ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن یک اکی وجھکر یک یلھٹگ ےک فزؿ ےک ربارب ےک دقبر اکنح رکان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح رکان وسےن یک اکی وجھکر یک یلھٹگ ےک فزؿ ےک ربارب ےک دقبر

     1263    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، حُیس، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُع  َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ ابِ ٕس َع َُّ َُُح ٔ ًَِّؿُى ي َواي

ٔلَی اي َٔ َعِوٕف َجاَئ إ ٔٔ بِ َُ َّٕ َعِبَس ايرَِّح َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ٌٔ َع ؤی ِیٕس ايلَّ َُ ِٔ حُ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع َّٓٔيیِّ اِيَكأس



 

 

ٍُ اہللٔ  ةٔ َؾَشأََيُط َرُسو رِفَ َِ َوبٔطٔ أَثَرُ ايؼُّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َرأَّة َػل َِ َد ا َُّط َتزَوَّ َِ َؾأَِخبََرُظ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

ِٔ ذَ  َٔ  ٕ ٍَ زََْٔة ََْواة ِِ ُسِكَت إَٔيِیَضا َقا َِ َن ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َؾَكا َٔ ٍَ َصٕب َقا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٕ َرُسو ِِ َوَيِو بَٔظاة ٔ َِ أَِوي ًَّ 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ اس فتق اؿ 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس درایتف ایک وت  ےک ڑپکے ای مسج رپ زرد رگن اک دہبھ اھت

اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اکی ااصنری وعرت ےس اکنح ایک ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ےن ایک 

 ےک فزؿ ےک رہم ادا ایک ےہ؟ رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک اکی وناة )ینعی وجھکر یک یلھٹگ

 دقبر( وسان۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م فہمیل رضفر رکف اچےہ اکی رکبی اک یہ فہمیل وہ۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وسےن یک اکی وجھکر یک یلھٹگ ےک فزؿ ےک ربارب ےک دقبر اکنح رکان

     1264    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہ اسحام بٔ ابراہیِ، نرض بٔ طُیٌ، طعبہ، عبسايعزیز بٔ ػہیب، حرضت اْص رضی :  راوی

َٓا عَ  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ِی َُ ُٔ ُط َّٓرِضُ بِ َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔ بِ ِبُس اِيَعزٔیز

ٍُ اہللٔ  ُٔ َعِوٕف َرآنٔی َرُسو ٔٔ بِ َُ ٍَ َعِبُس ايرَِّح ٍُ َقا ٍَ َسُِٔعُت أََنّشا َيُكو َِ ُػَضِیٕب َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

ٍَ زََْٔة ََْواةٕ  ِِ أَِػَسِقَتَضا َقا ٍَ َن ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َقا َٔ َرأَّة  َِ ِجُت ا ًُِت َتزَوَّ ِٔ َذصَٕب َوَعلَیَّ َبَظاَطُة اِيُعرِٔض َؾُك َٔ 

 ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ہبعش، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی



 

 

رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ےھت ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن داھکی ہک اشدی یک رسمت اک اشنؿ ےہ۔ ںیم ےن اس فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک م ےن رہم سک ںیم ےن اشدی رکیل ےہ اکی ااصنری اخوتؿ ےس۔ آپ یلص ا

 دقر رقمر ایک ےہ؟ رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ہک اکی )وناة( وسےن ےک دقبر۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ہبعش، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وسےن یک اکی وجھکر یک یلھٹگ ےک فزؿ ےک ربارب ےک دقبر اکنح رکان

     1265    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

رو بٔ طعیب، ح، عبساہلل بٔ َحُس بٔ ثُیِ، ححاجا، ابٔ ہَلٍ بٔ عَلء، ححاد، ابٔ جریخ، عُ :  راوی

 عُر رضی اہلل عٓہ جریخ، عُرو بٔ طعیب، ابیہ، حرضت عبساہلل بٔ

 َ ُٔ ُطَعِیٕب ح و أَِخب رُو بِ ُِ ثَىٔی َع ُٔ ُجَریِٕخ َحسَّ ٍَ ابِ َٓا َححَّاْد َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ٍُ بِ َرنٔی َعبُِس أَِخبََرَْا صََٔل

ِٔ  اہللٔ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ ُطَعِیٕب َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع ُٔ ُجَریِٕخ َع ٍَ ابِ ٍُ َقا ٍَ َسُِٔعُت َححَّاّجا َيُكو ِٕ َقا ٔٔ َتُٔی ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ  بِ

ٕ ُْٔهَحِت َعلَی َػَسإم  َرأَة َِ ا ا َُ ٍَ أَیُّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي رٕو أَ ُِ ٔٔ َع ِو حَٔبإئ أَِو عَٔسةٕ  أَ َعِبٔس اہللٔ بِ

 َّ ٔ ِْ ُ ا أ ََ ِٔ أُِعَلاُظ َوأََحلُّ  َُ ٔ ِّٓکَأح َؾُضَو ي ةٔ اي َُ َٕ َبِعَس عِٔؼ ا کَا ََ ِّٓکَاحٔ َؾُضَو َيَضا َو ٔة اي َُ ٌَ عِٔؼ ٌُ  َقِب ًَِیطٔ ايرَُّج َع

ِؿُى ئَعِبٔس اہللٔ  ًَّ َُٓتُط أَِو أُِخُتُط اي  ابِ

م، اجحاج، انب رججی، رمعف نب بیعش، اہیب، الہؽ نب العء، اجحج، انب رججی، رمعف نب
 

سی

 

ی

 بیعش، ح، دبعاہلل نب دمحم نب 

رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

اکنح ایک وت ہی زیچںی  رفامای سج اخوتؿ ےن رہم رپ اکنح ایک ای سج اخوتؿ ےن ششخب رپ اکنح ایک ینعی ششخب ےک فدعہ رپ



 

 

وعرت یک ںیہ افر وج ھچک اکنح ےک دعب وہاگ فہ دےنی فاےل صخش اک قح ےہ افر ااسنؿ یک تمظع افر زعت یٹیب افر 

نہب یک فہج ےس ےہ ینعی ارگ اڑیک افر نہب وک دفرسے ےک اکنح ںیم دےنی ای اےنپ اکنح ںیم اؿ وک الےن ےس وخش 

 اقلب یرعفی اھجمس اجےئ اگ۔رےھک اگ وت ااسی صخش )اعمرشہ ںیم( 

م، اجحاج، انب رججی، رمعف نب  :  رافی
 

سی

 

ی

الہؽ نب العء، اجحج، انب رججی، رمعف نب بیعش، ح، دبعاہلل نب دمحم نب 

 بیعش، اہیب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہم ےک ریغب اکنح اک اجزئ وہان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہم ےک ریغب اکنح اک اجزئ وہان

     1266    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ، ابوسعیس عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل، زائسہ بٔ قساَہ،  :  راوی

 براہیِ، حرضت عًكُہ اور حرضت اسوز رضی اہلل عٓہُآَؼور، ا

ُٔ َعبِ  ٔٔ بِ َُ َٓا أَبُو َسٔعیٕس َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ِٔ َزائَٔسَة أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ٔس اہللٔ َع

 ًِ ِٔ َع َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َة َع ََ ٔٔ ُقَسا ِِ بِ َرأَّة َوَي َِ َد ا ٌٕ َتزَوَّ ُتَٔی َعِبُس اہللٔ فٔی َرُج ٔ َقاََّل أ َة َواِْلَِسَوز َُ َك

َٕ ؾٔیَضا أَثَّرا َقايُوا یَا ٌِ َتحُٔسو ٍَ َعِبُس اہللٔ َسًُوا َص ٌَ بَٔضا َؾَكا ِٕ یَِسُخ ٌَ أَ َِّی َقِب ِق َيَضا َؾُتُوف أَبَا َعبِسٔ  َيرِفٔ

ا َْحُٔس ؾٔیَضا ََ  ٔٔ َُ ٔ نَٔشائَٔضا ََّل َوِنَص َوََّل  ايرَِّح ِضر َُ ِٔ اہللٔ َيَضا َن َٕ َػَوابّا َؾُٔ ِٕ کَا ٔ ٍُ بَٔرأِئی َؾإ ٍَ أَُقو َيِعىٔی أَثَّرا َقا

ٍُ اہللٔ ٌٔ َصَِذا َقَضی َرُسو ِث َٔ ٍَ فٔی  ِٔ أَِطَحَع َؾَكا ََ  ٌْ َّ َرُج ةُ َؾَكا ًَِیَضا اِئعسَّ َّی  َطَلَم َوَيَضا اِئُیَراُث َوَع َػل

ِٕ یَ اہللُ ٌَ أَ اَت َقِب َُ َجِت َرُجَّل َؾ ُِٓت َوأطٕل َتزَوَّ ٔ ٍُ َيَضا بَرَِوُع ب ٕ ُيَكا َرأَة َِ َٓا فٔی ا َِ ؾٔي ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌَ بَٔضا  َع ِسُخ

 ًَ ٌٔ َػَسأم نَٔشائَٔضا َوَيَضا اِئُیَراُث َوَع َِ بُِٔٔث ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َؾَع َؾَكَضی َيَضا َرُسو ةُ ََفَ ِیَضا اِئعسَّ



 

 

ٍَ فٔی َصَِذا اِيَحٔسیٔث اِْلَِسَوزُ غَ  ُِ أََحّسا َقا ًَ ٔٔ ََّل أَِع َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ََّر َقا  یَِر َزائَٔسةَ َعِبُس اہللٔ یََسیِطٔ َوَنب

امیہ، رضحت دبعارلنمح نب دمحم نب دبعارلنمح، اوبدیعس دبعارلنمح نب دبع اہلل، زادئہ نب دقاہم، وصنمر، ارب

ہمقلع افر رضحت اوسد ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک 

دختم ںیم اکی دقمہم شیپ وہا افر فہ اس رطح اک اھت ہک اکی صخش ےن یسک اخوتؿ ےس اکنح ایک افر اکنح ںیم یسک 

 وہا افر فہ صخش وعرت ےس مہ رتسبی ےیک ریغب وفت وہ ایگ۔ ہی ابت مسق اک رہم ذرک ںیہن ایک ایگ ینعی رہم ھچک رقمر ںیہن

نس رک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ولوگں ےس درایتف رکف ہک اس ہلئسم ںیم وکیئ دحثی 

 رشفی ےہ ای ںیہن؟ ولوگں ےن رعض ایک مہ وک اس ےک ابرے ںیم ملع ںیہن۔ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل

ہنع ےن رفامای ہک ںیم اینپ لقع ےس اس ہلئسم ںیم ایبؿ رکفں اگ۔ ارگ ہ کی وہا وت دخافدن دقفس یک اجبن ےس ےہ 

ہی  ہہ رک اوہنں ےن اراشد رفامای ہک اس وعرت وک رہم لثم ادا ایک اجان اچےیہ ینعی سج رطہقی ےس رہم اس اخوتؿ ےک 

اس اخوتؿ یک مہ رمع ںیہ اس اخوتؿ اک یھب اس رطح اک رہم ےہ ریغب  اخدناؿ افر ہلیبق ںیم دفرسی وخانیت اک ےہ وج ہک

یسک زایدیت افر یمک ےک افر اس اخوتؿ اک ہصح اس ےک رتہک ںیم یھب ےہ افر اس وک دح ےس یھب زگران اچےیہ۔ ہی ابت 

ؽ رکمی نس رک اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض رکےن اگل ہک ایس رطہقی ےس امہری ویبی اک اکی دقمہم اک رضحت روس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ہلصی رفامای اھت اس اخوتؿ وک ربدع تنب فاقش ےتہک ےھت اس ےن اس صخش ےس اکنح ایک 

رھپ فہ صخش رم ایگ افر اس وک وعرت ےس تبحص رکان یھب بیصن ںیہن وہا۔ رھپ اس صخش ےس قلعتم رضحت روسؽ 

اک مکح رفامای وج ہک اس اخوتؿ ہک اہیں )ینعی اس ےک اخدناؿ  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اس مسق ےک رہم

یک دفرسی وخانیت( اک رہم اھت افر اس اخوتؿ وک فراتث ںیم اشلم رفامای افر اس اخوتؿ ےک فاےطس دعت اک مکح رفامای ہی 

س  ہلصی ےس اؿ وک ابت نس رک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اہھت ااھٹ ےیل افر اہلل اربک رفامای۔ ینعی ا

ح  ہلصی رفامای( رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک اس دحثی رشفی ںیم اوسد اک ذترکہ 

ح
صی 

رسمت وہیئ )ہک اوہنں ےن 

 العفہ زردیہ یسک ےس وقنمؽ ںیہن ےہ۔

دبعارلنمح نب دمحم نب دبعارلنمح، اوبدیعس دبعارلنمح نب دبعاہلل، زادئہ نب دقاہم، وصنمر، اربامیہ،  :  رافی

 ت ہمقلع افر رضحت اوسد ریض اہلل امہنعرضح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہم ےک ریغب اکنح اک اجزئ وہان

     1267    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًامیٕ، یزیس، سؿیإ، َٓؼور، ابراہیِ، حرضت عًكُہ رضی اہلل عٓہ حرضت عبساہلل بٔ  :  راوی

 َشعوز رضی اہلل عٓہ

َِ عَ  ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَزٔیُس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا أَِح َة َع َُ ًَِك ِٔ َع

ٌِ بَٔضا َعِبسٔ  ِِ یَِسُخ ِق َيَضا َػَساّقا َوَي ِِ َيرِفٔ َِٓضا َوَي اَت َع َُ ٌْ َؾ َجَضا َرُج ٕ َتزَوَّ َرأَة َِ ُتَٔی فٔی ا َّطُ أ ًَُؿوا  اہللٔ أَْ َؾاِخَت

ٍَ أََری َيَضا َػَساَم نَٔشائَٔضا ََّل َوِنَص َوََّل َطَلَم َو  َِّ َقا ُ ِِ ث ٔ ٕ ََّل ُيِؿتٔیض ِٔ َطِضر َٔ یّبا  َيَضا اِئُیَراُث إَٔيِیطٔ ََقٔ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٕٕ اِْلَِطَحعٔیُّ أَ َٓا ُٔ ٔس ٌُ بِ ٔ ِعك ََ ةُ َؾَظضَٔس  ًَِیَضا اِئعسَّ َقَضی فٔی بَرَِوَع َوَع

ِیَت  ـَ ا َق ََ  ٌٔ ِٓٔت َوأطٕل بُِٔٔث ٔ  ب

ریض اہلل ہنع رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ادمح نب امیلسؿ، سیدی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، رضحت ہمقلع 

ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم اکی اخوتؿ اک دقمہم شیپ وہا 

افر اس اخوتؿ اک رہم رقمر ںیہن اھت افر اس ےک وشرہ ےن اس ےس مہ رتسبی یھب ںیہن یک یھت افر اس اک وشرہ ریغب 

وفت وہ ایگ۔ ولگ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم اس ہلئسم ےک درایتف  تبحص ےک یہ

رکےن ےک فاےطس یرقةی اکی امہ کت رھپےت رےہ۔ وت رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اؿ وک مکح رشیع 

اؿ یک وخانیت اسیج ےہ ہن وت مک التبای آرخ اکی دؿ رفامےن ےگل ہک ریمی راےئ ےہ ہک اس اخوتؿ اک رہم اس ےک اخدن

افر ہن یہ زایدہ افر اس ےک فاےطس فراتث یھب ےہ افر اس وک دعت رکان رضفری ےہ۔ رضحت دبعاہلل نب وعسمد 

ریض اہلل ہنع یک ابت افر اؿ ےک  ہلصی رپ رضحت لقعم نب انسؿ ےن اہشدت دی افر اہک ہک رضحت روسؽ رکمی 

  یک اڑیک ےک دقمہم ایس رطہقی ےس  ہلصی رفامای اھت اسیج ہک م ےن  ہلصی ایک۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربدع فاقش



 

 

ادمح نب امیلسؿ، سیدی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع رضحت دبعاہلل نب وعسمد  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہم ےک ریغب اکنح اک اجزئ وہان

     1268    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َفاض، طعيی، َْسوم، حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ََ  ُٔ ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ِٔ َٔفَإض َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا

ٍَ َيَضا  ِق َيَضا َقا ِِ َيرِفٔ ٌِ بَٔضا َوَي ِِ یَِسُخ اَت َوَي َُ َرأَّة َؾ َِ َد ا ٌٕ َتزَوَّ ِٔ َعِبٔس اہللٔ فٔی َرُج وٕم َع ِْسُ َساُم ََ ايؼَّ

ًَِیَضا  َِ َقَض َوَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٕٕ َؾَكِس َسُِٔعُت اي َٓا ُٔ ٔس ٌُ بِ ٔ ِعك ََ  ٍَ ةُ َوَيَضا اِئُیرَاُث َؾَكا ی بٔطٔ اِئعسَّ

ِٓٔت َوأطٕل  ٔ  فٔی بَرَِوَع ب

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، رفاس، یبعش، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اس صخش ےک دقمہم ںیم  ہلصی رفامای ہک سج ےن اکی اخوتؿ ےس رضح

اکنح ایک اھت افر ہن وت اس ےن رہم رقمر ایک اھت افر ہن اس ےن مہ رتسبی یک یھت افر رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےن اس 

اس وک رتہک یھب دالای اجےئ افر اس رپ دعت رکان الزؾ ےہ۔ ہی  رطح اک مکح رفامای ہک ایسی اخوتؿ وک رہم دالای اجےئ افر

ابت نس رک رضحت لقعم نب ابسؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاقث 

 یک اڑیک ریفع ےک ڑگھجے ںیم ایس رطہقی ےس  ہلصی رفامای اھت۔

 ، رفاس، یبعش، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہم ےک ریغب اکنح اک اجزئ وہان

     1269    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، ابراہیِ، عًكُہ، عبساہلل رضی اہلل عٓہ حرضت  :  راوی

 عًكُہ بٔ َشعوز

 ِٔ َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َع َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َة َع َُ ًَِك َع

ًَطُ  َعِبسٔ  َِٔث  اہللٔ 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل ہنع رضحت ہمقلع نب وعسمد ےس 

 یھب اس ومضمؿ یک رفاتی وقنمؽ ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔

ہنع رضحت ہمقلع نب ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل  :  رافی

 وعسمد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رہم ےک ریغب اکنح اک اجزئ وہان

     1270    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

علی بٔ َشہر، زاؤز بٔ ابی ہٓس، طعيی، حرضت عًكُہ بٔ عبساہلل بٔ َشعوز رضی علی بٔ ححر،  :  راوی

 اہلل عٓہ



 

 

 ِٔ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ِٕٓس َع ٔ ٔٔ أَبٔی ص ِٔ َزاُوَز بِ ٕ َع ِشضٔر َُ  ُٔ َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ِٔ َعِبسٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َة َع َُ ًَِك َع

َُّط أََتاُظ َقوِ  اَت اہللٔ أَْ ََ َّی  ِعَضا إَٔيِیطٔ َحً َُ ِِ یَِح ِق َيَضا َػَساّقا َوَي ِِ َيرِفٔ َرأَّة َوَي َِ َد ا َّٓا َتزَوَّ َٔ َّٕ َرُجَّل  ٔ  ّْ َؾَكايُوا إ

ِٔ صَ  َٔ َِ أََطسَّ َعلَیَّ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُِِٓذ َؾاَرِقُت َرُسو َُ ًُِت  ٔ ا ُسئ ََ ٍَ َعِبُس اہللٔ  ٔ َؾَكا َؾأِتُوا  ِٔذظ

ََ َوأََِْت  ِِ َنِشأَِي ِٕ َي ٔ ٍُ إ
َ ِٔ َنِشأ ََ  ََ ٔ َِّ َقايُوا َيطُ فٔی آرٔخٔ َذي ُ ًَُؿوا إَٔيِیطٔ ؾٔیَضا َطِضّرا ث ًَّةٔ  َغیِرٔی َؾاِخَت ِٔ ٔج َٔ

ٍَ َسأَُقو ًَٔس َوََّل َْحُٔس َغیَِرَک َقا َِ بَٔضَِذا اِيَب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٕس َػل َُّ َح َُ ِٕ أَِػَحأب  ٔ ٍُ ؾٔیَضا بَٔحِضٔس َرأِئی َؾإ

ٕٔ َواہللُ َوَرُسويُطُ  ِیَلا ِٔ ايظَّ َٔ ّ َؾُٔىِّی َو َٕ َخَلأ ِٕ کَا ٔ ََ َيُط َوإ ی ِٔ اہللٔ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ َٕ َػَوابّا َؾُٔ ُِٓط بُرَآُئ کَا َٔ  

ٌَ َيَضا َػَساَم نَٔشائَٔضا ََّل َوِنَص َوََّل َطَلَم َوَيَضا ايِ  ِٕ أَِجَع ٕ أَُری أَ ةُ أَِرَبَعَة أَِطُضر ًَِیَضا اِئعسَّ ُٔیَراُث َوَع

 ٍُ ا َقَضی بٔطٔ َرُسو َُ ٔ ِیَت ب ـَ ََ َق َّ وا َؾَكايُوا َنِظَضُس أَْ َُ ِٔ أَِطَحَع َؾَكا ََ ٔع أَُْإض  ُِ ََ بَٔش ٔ ٍَ َوَذي ا َقا  اہللٔ َوَعَِشّ

ٍُ َيَضا  َّٓا يَُكا َٔ َرأَةٕ  َِ َِ فٔی ا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ئِٕٔذ َػل ََ َحّة یَِو َح ََفِ ا ُرئَٔی َعِبُس اہللٔ ََفٔ َُ ٍَ َؾ ُِٓت َوأطٕل َقا ٔ بَرَِوُع ب

َٔطٔ   إَّٔلَّ بٔإِٔسََل

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، داؤد نب ایب دنہ، یبعش، رضحت ہمقلع نب دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 دختم ںیم یسک وقؾ ےک ھچک ولگ آےئ افر رعض رکےن ہک اکی دؿ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک

ےگل ہک یسک صخش ےن یسک اخوتؿ ےس اکنح ایک اھت افر ہن وت اس اک رہم رقمر ایک اھت افر ہن اس ےس مہ رتسبی یک یھت افر 

 اس صخش اک اس رطہقی ےس ااقتنؽ وہ ایگ۔ ہی ابت نس رک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل۔ اس

رطح یک لکشم ابت افر لکشم وساؽ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ےک دعب یسک ےن ھجم ےس 

ںیہن درایتف ایک اھت اس فہج ےس م یسک دفرسے صخش ےک اپس ےلچ اجؤ رغض اؿ ولوگں ےن اکی امہ کت اھچیپ ایک 

 اک مکح سک ےس درایتف رکںی افر )امہری افر آرخاکر رعض رکےن ےگل مہ ولگ اب سک ےک اپس اجںیئ افر ہلئسم

رظن ںیم وت( احصہب رکاؾ ںیم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیج اصبح ملع افر زبرگ اس رہش ںیم وکیئ ںیہن 

ےہ۔ ہی ابت نس رک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اراشد رفامای اب ںیم اینپ راےئ ےک زفر ےس مکح 

 ےہ افر ارگ طلغ وہ وت ہی رکات وہں ارگ مکح د
ُ
َ لَة
  رَشِي 
َ
ـُ ل
َ
 
ْ
ح
َ
رتس وہا وت دخافدن دقفس یک اجبن ےس ےہ وج ہک ف

ریمی یطلغ ےہ افر اطیشؿ اک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں یطلغ ےس ابق ل ربی ںیہ۔ 

ؿ یک وخانیت اک رہم ےہ ہن وت اس ےس مک افر ہن ریمی راےئ ںیم ایسی اخوتؿ وک رہم دانی اچےیہ ہک سج دقر اس ےک اخدنا



 

 

یہ اس ےس زایدہ افر اس اخوتؿ ےک فاےطس فراتث یھب ےہ افر اس وک دعت زگاران اچےیہ اچر امہ افر دس دؿ افر اہک 

ہک ہی ہلئسم دنچ ولوگں ےن رضحت اعجش ےس انمبس ولگ رھپ اھٹ ےئگ افر ےنہک ےگل ہک مہ ولگ وگایہ دےتی ںیہ ہک 

مسق اک  ہلصی رفام دای ےہ اسیج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہری ربادری یک اکی  آپ ےن اس

وعرت اک  ہلصی رفامای اھت۔ رافی دحثی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع وک اس 

رخؾ داھکی( رگم االسؾ وبقؽ رکےن ےک فتق دقر یھبک وخش ف رخؾ ںیہن داھکی )ہک سج دقر اس دؿ اؿ وک وخش ف 

 ںیم۔ اس ےیل ہک اؿ یک راےئ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راےئ ےک اطمقب وہ یئگ۔

 یلع نب رجح، یلع نب رہسم، داؤد نب ایب دنہ، یبعش، رضحت ہمقلع نب دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ہک سج ےن یسک رمد وک ریغب رہم ےک وخد رپ ہبہ افر ششخب ایک ایسی اخوتؿ اک

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ایسی اخوتؿ اک ایبؿ ہک سج ےن یسک رمد وک ریغب رہم ےک وخد رپ ہبہ افر ششخب ایک

     1271    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ، ابوحازّ، حرضت سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ٌٔ بِ ِٔ َسِض ِٔ أَبٔی َحازّٕٔ َع َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ُٕ بِ َّٕ َسِعٕس  أَِخبََرَْا َصاُرو أَ

ِّی َقِس َوصَِبُت َنؿِ  ٔن ٍَ اہللٔ إ َرأَْة َؾَكاَيِت َیا َرُسو َِ َِ َجائَِتُط ا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِت َرُسو ََ ََ َؾَكا ٔسی َي

ٍُ ا ٍَ َرُسو ََ بَٔضا َحاَجْة َقا ِٔ َي ِِ َیهُ ِٕ َي ٔ ِجٓٔیَضا إ ٍَ َزوِّ ٌْ َؾَكا َّ َرُج ا كَؤیَّل َؾَكا َّ ًَِیطٔ قَٔیا َّی اہللُ َع ہللٔ َػل

ِِ َیحِٔس  ًَ َص َؾ َُ ِٔ َحٔسیٕس َؾاِيَت َٔ ا  ُّ ٍَ اِيَتُِٔص َوَيِو َخاَت ا أَٔجُس َطِیّئا َقا ََ  ٍَ َِٓسَک َطِیْئ َقا ٔ ٌِ ع َِ َص ًَّ  َطِیّئا َوَس

 ٕٔ آ ِٔ اِيُُقِ َٔ  ََ َع ََ  ٌِ َِ َص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيُط َرُسو ِِ ُسوَرةُ َنَِذا َوُسوَرةُ  َؾَكا ٍَ َنَع َطِیْئ َقا



 

 

ِٔ ايِ  َٔ  ََ َع ََ ا  ََ ِجُتَهَضا َعلَی  َِ َقِس َزوَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو اَصا َقا َُّ ٕٔ َنَِذا ئُشَوٕر َس آ  ُُقِ

ےہ ہک اکی اخوتؿ اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل، اوباحزؾ، رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر رعض رکےن یگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ںیم اینپ اجؿ وک ششخب دے ریہ وہں فہ وعرت ہی ہلمج  ہہ رک ڑھکی وہیئگ افر دری کت ڑھکی ریہ 

 ہک ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس اخوتؿ یک وخاشہ ہن وہ وت اس دفراؿ اکی صخش ااھٹ افر رعض رکےن اگل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اخوتؿ اک ھجم ےس اکنح رفام دںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک اہمترے 

ہلل ہیلع فآہل فملس اپس ھچک ےہ؟ اس صخش ےن رعض ایک ہک ھچک ںیہن افر ےھجم ھچک یھب رسیم ںیہن ےہ۔ آپ یلص ا

ےن اس صخش ےس رفامای ہک اجؤ م التش رک الؤ ارگہچ وکیئ ولےہ یک اوگنیھٹ یہ ویکں ہن وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای ہک م وک رقآؿ رکمی آات ےہ؟ اس ےن اہک یج اہں۔ ھجم وک ہی وسرںیت اید ںیہ افر اس صخش ےن اؿ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن اہمترا اکنح اس اخوتؿ ےس رک دای اس وسروتں اک انؾ ایل۔ اس رپ آپ یلص

 رقآؿ رپ وج ہک م وک اید ےہ )ینعی رہم ےک دبہل اہمترا اکنح رک دای(۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل، اوباحزؾ، رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک ےک فاےطس رشؾ اگہ الحؽ رکان

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یسک ےک فاےطس رشؾ اگہ الحؽ رکان

     1272    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ْعؾلہ، حبیب بٔ سايِ، حرضت نعُإ بٔ َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، ابوبَش، خايس بٔ  :  راوی

 بظیر رضی اہلل عٓہ



 

 

 ٔٔ ِٔ َخائٔس بِ ِٔ أَبٔی بَِٔشٕ َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ُؾَلَة َع ُْعِ

 َّٓ ِٔ اي ٕ َع ٔٔ َبٔظیر ٕٔ بِ ا َُ ِع ُّٓ ِٔ اي ِٕ َع ٔ ٔٔ َساي َرأَتٔطٔ َحبٔیٔب بِ َِ ِتٔی َجارٔیََة ا ٌٔ َیأ َِ فٔی ايرَُّج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٔيیِّ َػل

ُتطُ  ُِ ًَِّتَضا َيطُ َرَج ِٔ أََح ِِ َتهُ ِٕ َي ٔ َٔائَّة َوإ ًَِستُُط  ًَِّتَضا َيطُ َج ِٕ کَاَِْت أََح ٔ ٍَ إ  َقا

امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبرشب، اخدل نب رعہطف، بیبح نب اسمل، رضحت 

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش ےک فاےطس ہک سج ےن اینپ ویبی یک ابدنی ےس زان اک 

اراکتب ایک اھت ہی رفامای اھت ہک ارگ الحؽ رک دی یھت اس وعرت ےن فہ ابدنی اس صخش )ینعی زان رکےن فاےل ےک 

 اس زاین وک وس وک ڑے امرفں اگ افر ارگ اس وعرت ےن )ینعی زاین یک ویبی ےن( فہ ےیل( وت ںیم اس وصرت ںیم

 ابدنی زاین ےک ےیل الحؽ ںیہن یک یھت وت ںیم اس وک اسگنسر رکفں اگ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبرشب، اخدل نب رعہطف، بیبح نب اسمل، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یسک ےک فاےطس رشؾ اگہ الحؽ رکان

     1273    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حرضت حشیب بٔ سايِ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ َعُر، حبإ، ابإ، قتازہ، خايس بٔ ْعؾلہ،  :  راوی

ؾُ  ٔٔ ُْعِ ِٔ َخائٔس بِ ِٔ َقَتاَزَة َع ُٕ َع َٓا أَبَا َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا َحبَّا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ر َُ ِع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َلَة َع

ٍُ َيُط َعِبُس ايرَّ َّٕ َرُجَّل يَُكا ٕ أَ ٔٔ َبٔظیر ٕٔ بِ ا َُ ِع ُّٓ ِٔ اي ِٕ َع ٔ ٔٔ َساي َُّط َوَقَع َحبٔیٔب بِ ُقوّرا أَْ َِٓبزُ َُقِ َٓیِٕن َویُ ُٔ حُ ٔٔ بِ َُ ِح

 َّ ٍٔ اہللٔ َػل یَّةٔ َرُسو ـٔ یَنَّ ؾٔیَضا بَٔك ـٔ ٍَ َْلَِق ٕ َؾَكا ٔٔ َبٔظیر ٕٔ بِ ا َُ ِع ُّٓ ٔلَی اي َرأَتٔطٔ ََفُؾَٔع إ َِ ًَِیطٔ بَٔحارَٔیٔة ا ی اہللُ َع

 ََ ًَِستُ ََ َج ًَِّتَضا َي ِٕ کَاَِْت أََح ٔ َِ إ ًَّ ًَِّتَضا َيطُ  َوَس ٔ َؾکَاَِْت أََح ََ بٔاِيحَٔحاَرة ُت ُِ ََ َرَج ًَِّتَضا َي ِٔ أََح ِِ َتهُ ِٕ َي ٔ َوإ



 

 

ٔلَیَّ بَٔضَِذا ِٕ َؾَهَتَب إ ٔ ٔٔ َساي ٔلَی َحبٔیٔب بِ ٍَ َقَتاَزةُ َؾهَتَِبُت إ َٔائَّة َقا  َؾُحًَٔس 

یض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب رمعم، ةحؿ، اابؿ، اتقدہ، اخدل نب رعہطف، رضحت بیسح نب اسمل ر

امعنؿ نب ریشب یک دختم ںیم اکی دقمہم شیپ وہا افر فہ اس صخش اک اھت ہک سج اک انؾ دبعارلنمح اھت افر ولوگں ےن 

اس اک انؾ رقوقر یھب رھک ایل اھت فہ ڑگھجا ہی اھت ہک فہ صخش اینپ ویبی یک ابدنی ےس مہ رتسبی رک اھٹیب رضحت امعنؿ نب 

امےن ےگل ہک ںیم اس دقمہم اک  ہلصی اس رطح ےس رکفں اگ ہک سج رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص ریشب رف

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ہلصی رفامای اھت افر رضحت امعنؿ نب ریشب ےن رفامای ہک ارگ ریتے فاےطس فہ ابدنی الحؽ رک دی 

فں اگ آرخاکر اس ےک وس وک ڑے امرے ویکہکن اس یھت وت ںیم ریتے وک ڑے امرفں اگ فرہن رھپ ںیم ھجت وک اسگنسر رک

یک ویبی ےن اس وک فہ ابدنی الحؽ رک دی یھت رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن بیسح نب اسمل 

 وک رحتری ایک اھت ہک اس ےن ھجم وک یہی اھکل اھت۔

 نب اسمل ریض اہلل ہنعدمحم نب رمعم، ةحؿ، اابؿ، اتقدہ، اخدل نب رعہطف، رضحت بیسح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یسک ےک فاےطس رشؾ اگہ الحؽ رکان

     1274    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

، حُازبٔ سًُہ، سعیس بٔ ابوْعوبہ، قتازہ، حبیب بٔ سايِ، نعُإ بٔ بظیر ابوزاؤز ، عارّ :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

وبََة  ٔٔ أَبٔی َْعُ ِٔ َسٔعیٔس بِ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا َٓا َعارٔ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز َقا ِٔ َقَتاَزَة َع َع

 ُّٓ ِٔ اي ِٕ َع ٔ ٔٔ َساي ٌٕ َوَقَع بَٔحارٔیَةٔ َحبٔیٔب بِ ٍَ فٔی َرُج َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٕ أَ ٔٔ َبٔظیر ٕٔ بِ ا َُ ِع

طُ  ُِ ِتَضا َيُط َؾأَِرُج ًَّ ِٔ أََح ِِ َتهُ ِٕ َي ٔ َٔائَّة َوإ ًَِّتَضا َيطُ َؾأَِجًِٔسُظ  ِٕ کَاَِْت أََح ٔ َرأَتٔطٔ إ َِ  ا



 

 

دیعس نب اوبرعفہب، اتقدہ، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع اس دحثی  اوبداؤد ، اعرؾ، امحدنب ہملس،

 رشفی اک رتہمج دنمرہج ابال دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 اوبداؤد ، اعرؾ، امحدنب ہملس، دیعس نب اوبرعفہب، اتقدہ، بیبح نب اسمل، امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یسک ےک فاےطس رشؾ اگہ الحؽ رکان

     1275    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ َحبل َحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، َعُر، قتازہ، حشٔ، قبیؼہ بٔ ُحیث، حرضت سًُہ ب :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ ِٔ اِيَحَش ِٔ َقَتاَزَة َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َقبٔیَؼَة أَِخبََرَْا   َع

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ َقَضی اي َُُحبَّٔل َقا ٔٔ اِي َة بِ َُ ًَ ِٔ َس یِٕث َع ٔٔ ُُحَ َرأَتٔطٔ بِ َِ ٌٕ َوكَٔئ َجارٔیََة ا َِ فٔی َرُج ًَّ َس

ًَِیطٔ  ِٕ کَاَِْت كَاَوَعِتُط َؾهَٔی َيُط َوَع ٔ َِٔثًَُضا َوإ ًَِیطٔ ئَشیَِّستَٔضا  ْة َوَع َصَضا َؾهَٔی ُُحَّ َٕ اِسَتِْکَ ِٕ کَا ٔ  ئَشیَِّستَٔضا إ

 َِٔثًَُضا

ق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، نسح، ہصیبق نب رحثی
 
خی
م

، رضحت ہملس نب 

ہک فہ رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اس مسق ےک ابرے ںیم سج ےن ہک اینپ 

فر ویبی یک ابدنی ےس زان ایک اھت  ہلصی رفامای ہک ارگ اس صخش ےن زربدیتس زان اک اراکتب ایک ےہ وت فہ ابدنی آزاد وہیگ ا

اس صخش وک اس ابدنی ےک وعض اکی ابدنی رخدی رک اینپ ویبی وک دانی وہیگ افر ارگ فہ اس رپ رایض یھت وت فہ ابدنی 

 ایس یک وہیئگ ےہ افر فہ صخش اینپ ویبی وک اس ےک وعض اکی ابدنی دے اگ۔



 

 

  :  رافی

خ
م

ق ریض اہلل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، نسح، ہصیبق نب رحثی، رضحت ہملس نب 
 
ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یسک ےک فاےطس رشؾ اگہ الحؽ رکان

     1276    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بزیع، یزیس، سعیس، قتازہ، حشٔ، سًُہ بٔ َحبل، حرضت سًُہ بٔ َحُس بٔ عبساہلل بٔ  :  راوی

 َحبل رضی اہلل عٓہ

 ِٔ ِٔ َقَتاَزَة َع َٓا َسٔعیْس َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیزٔیُس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ بَزٔیٕع َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ َع اِيَحَش

َّٕ َرُجَّل  َُُحبَّٔل أَ ٔٔ اِي َة بِ َُ ًَ ٍَ َس َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ََ إ ٔ َرأَتٔطٔ ََفُؾَٔع َذي َِ َغٔشَی َجارَٔیّة َّٔل

ِٕ کَاَِْت كَاَوَعِتطُ َؾهَٔی  ٔ َوی ئَشیَِّستَٔضا َوإ ِ
ًَِیطٔ ايَشَّ ائطٔ َوَع ََ  ِٔ َٔ ْة  َصَضا َؾهَٔی ُُحَّ َٕ اِسَتِْکَ ِٕ کَا ٔ ئَشیَِّستَٔضا إ

َٔثِ  ائطٔ َو ََ  ِٔ َٔ  ًَُضا 

ق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 
 
خی
م

ق، رضحت ہملس نب 
 
خی
م

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی، دیعس، اتقدہ، نسح، ہملس نب 

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش اک  ہلصی رفامای ہک سج صخش ےن ہک اینپ اہیلہ یک 

)افر فہ  ہلصی ہی اھت ہک ارگ اس رمد ےن وعرت ےس زربدیتس رک ےک زان اک اراکتب ایک ابدنی ےس زان اک اراکتب ایک اھت 

اھت( وت اس وعرت یک فہ ابدنی آزاد وہیگ افر اس رمد وک )امضتن ںیم( اس یسیج اکی ابدنی دانی ڑپے یگ ینعی فہ رمد 

فہج ےس آزاد وہیگ افر اس  ویبی وک اس یسیج دفرسی ابدنی رخدی رک دے اگ۔ اس ےیل ہک ہی ابدنی زربدیتس یک

صخش ےک امؽ ےس اس ابدنی یک امکل )ینعی ویبی( وک ہی صخش دفرسی ابدنی دے دے اگ ارگ زربدیتس ںیہن یک ہکلب 

وخیش افر راضدنمی ےس ہی اکؾ وہا وت ہی ابدنی اس یک ریہ ہک سج یک فہ ابدنی یھت افر دفرسی ابدنی اس یسیج اس 

 ()فاحض رےہ ہک ذموکرہ مکح وطبر رجامہن ےک ایبؿ رفامای ایگ ےہ صخش ےک ذہم الزؾ افر فابج وہیگ۔



 

 

ق ریض اہلل ہنع :  رافی
 
خی
م

ق، رضحت ہملس نب 
 
خی
م

 دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی، دیعس، اتقدہ، نسح، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ہعتم رحاؾ وہےن ےس قلعتماکنح 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح ےک ہعتم رحاؾ وہےن ےس قلعتم

     1277    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، عبیساہلل بٔ عُر، زہری، حرضت حشٔ رضی اہلل عٓہ اور حرضت عبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٔ أَ  ثَىٔی ايزُّصِرٔیُّ َع ٍَ َحسَّ َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٔٔ َوَعِبسٔ ِخبََرَْا َع اِيَحَش

ُُِتَعةٔ بَأِّسا  َّٕ َرُجَّل ََّل َیَری بٔاِي ًََػُط أَ ا بَ َّٕ َعًٔیًّ ا أَ َُ ٔ ِٔ أَبٔیض ٕس َع َُّ َح َُ َّطُ ََْهی اہللٔ ابِىَِی  ََ َتائْٔط إْٔ َّ ٍَ إْٔ َؾَكا

َّ َخِیبَرَ  ٔة َیِو ٔ اِْلَصًِٔیَّ ُُر ِٔ يُُحؤّ اِيُح َِٓضا َوَع َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  َرُسو

رمعف نب یلع، ییحی، دیبع اہلل نب رمع، زرہی، رضحت نسح ریض اہلل ہنع افر رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع وج ہک 

ں اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رضحت یلع رکؾ اہلل ف ہہ وک ہی االطع  یل ہک اکی صخش ااسی ےہ ہک دفون

وج ہعتم یک ھچک رحتم ںیہن اتھجمس۔ اس رپ رضحت یلع رکؾ اہلل ف ہہ ےن رفامای ہک ہی رمگاہ صخش ےہ ویکہکن ھجم وک 

ہعتم ےس افر دگےھ ےک وگتش ےس عنم رفامای )فاحض  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک دؿ

ھا  اک رتہمج اس ےک اجبےئ ہعتم ےس ایک ےہ 

 

عی

رےہ ہک ذموکرہ ابال رفاتی ںیم مہ ےن دحثی ابال ںیم ذموکرہ ظفل 

 ویکہکن اس ہگج اس ےس رماد ہعتم ےہ۔

 رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع رمعف نب یلع، ییحی، دیبعاہلل نب رمع، زرہی، رضحت نسح ریض اہلل ہنع افر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح ےک ہعتم رحاؾ وہےن ےس قلعتم

     1278    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، عبساہلل و حشٔ، َحُس،  َحُس بٔ :  راوی

 علی بٔ ابی كايب رضی اہلل عٓہ

ٍَ أَ  ًَِّؿُى َيُط َقا ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  َِْبأََْا ابِ

 ِٔ ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ِٔ َعلٔیِّ بِ ا َع َُ ٔ ِٔ أَبٔیض ٔٔ َعلٓٔیٕ َع ٔس بِ َُّ َح َُ ٔٔ ابِىَِی  ِٔ َعِبٔس اہللٔ َواِيَحَش ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ َٕ َع ٔ اي ََ

ِٔ يُ  َّ َخِیبََر َوَع َِّٓشأئ یَِو ِتَعةٔ اي َُ  ِٔ َِ ََْهی َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ أَبٔی كَائٕب أَ ٔ ُحوّ ُُر اِيُح

 اِْلِٔنٔشیَّةٔ 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دبعاہلل ف نسح، دمحم، یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک دؿ وخانیت ےک اسھت ہعتم رکےن افر 

 ای۔رہشی دگےھ ےک وگتش ےس عنم رفام

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دبعاہلل ف نسح، دمحم، یلع نب ایب اطبل ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وہےن ےس قلعتماکنح ےک ہعتم رحاؾ 



 

 

     1279    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی و َحُس بٔ بظار و َحُس بٔ َثىی، عبسايوہاب، یحٌی بٔ سعیس، َايَ بٔ اْص،  :  راوی

 ابٔ طہاب، عبساہلل و حشٔ، َحُس بٔ علی، حرضت علی بٔ ابی كايب رضی اہلل عٓہ

رُ  ُِ ٍَ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا َع َّی َقايُوا أََِْبأََْا َعِبُس اِيَوصَّأب َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ إر َو ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َعلٓٔیٕ َو و بِ

 ٍُ َٔ َسٔعیٕس َيُكو َٔ ابِىَیِ  َیِحٌَی بِ َّٕ َعِبَس اہللٔ َواِيَحَش َٔ ٔطَضإب أَِخبََرُظ أَ َّٕ ابِ ُٔ إََْٔص أَ َُ بِ ٔ اي ََ َُّسٔ  أَِخبََرنٔی  َح َُ

َٔ أَبٔی كَائٕب َرضَٔی اہللُ َّٕ َعلٔیَّ بِ ا أَ َُ َٔ َعلٓٔیٕ أَِخبََرصُ َس بِ َُّ َح َُ ا  َُ َّٕ أَبَاصُ ٔٔ َعلٓٔیٕ أَِخبََراُظ أَ ٍُ بِ ٍَ ََْهی َرُسو ُِٓط َقا  َع

ٍَ ابِ  َِّٓشأئ َقا ِتَعٔة اي َُ  ِٔ َّ َخِیبََر َع َِ یَِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َٓا اہللٔ َػل َ ث ٍَ َصهََِذا َحسَّ َٓیِٕن َوَقا َّ حُ َّی یَِو َُُثى ُٔ اِي

ِٔ نَٔتابٔطٔ  َٔ  َعِبُس اِيَوصَّأب 

رمعف نب یلع ف دمحم نب اشبر ف دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، امکل نب اسن، انب اہشب، دبعاہلل ف نسح، دمحم نب 

 ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع، رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

ربیخ فاےل رفز وخانیت ےک اسھت ہعتم رکےن یک اممتعن اراشد رفامیئ افر رضحت انب ینثم ٰےس رفاتی ےہ ہک آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زغفہ نینح فاےل دؿ )اکنح ہعتم( ےس عنم رفامای افر انب ٰینثم لقن رفامےت ںیہ ہک ھجم وک 

 دبعاولاہب ےن اینپ اتکب ںیم اس رطہقی ےس دحثی ایبؿ رفامیئ ےہ۔

رمعف نب یلع ف دمحم نب اشبر ف دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، امکل نب اسن، انب اہشب، دبعاہلل ف  :  رافی

 نسح، دمحم نب یلع، رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح ےک ہعتم رحاؾ وہےن ےس قلعتم

     1280    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 قتيبہ، يیث، ربیع بٔ سبرہ، حرضت سبرہ جہىی رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ َّیأَِخبََرَْا ُقت ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٔ ٍَ أَذ ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ َسبَِرَة اِيُحَضىٔیِّ َع ِٔ ايرَّبٔیٔع بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ اہللُ  ِيَبُة َقا

 َ ِیَضا أ ًَ َٓا َع ٕ َؾَعَرِؿ َٔر ِٔ بَىٔی َعا َٔ  ٕ َرأَة َِ ٔلَی ا ٌْ إ ِكُت أََْا َوَرُج ًَ ُُِتَعةٔ َؾاَِْل َِ بٔاِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس ا َع ََ َٓا َؾَكاَيِت  ِنُؿَش

ِٓطُ  َٔ ُِٓت أََطبَّ  ِٔ رَٔزائٔی َوُن َٔ َٕ رَٔزاُئ َػاحٔٔيی أَِجَوَز  ٍَ َػاحٔٔيی رَٔزائٔی َوکَا ًُِت رَٔزائٔی َوَقا  ُتِعٔلیىٔی َؾُك

َِّ َقاَيِت  ُ ٔلَیَّ أَِعَحبُِتَضا ث ٔلَی رَٔزأئ َػاحٔٔيی أَِعَحَبَضا َوإَٔذا ََْورَِت إ َهِثُت َؾإَٔذا ََْورَِت إ َُ أََِْت َورَٔزاُؤَک َیهِٔؿیىٔی َؾ

َِّٓشا ٔ اي ِٔ َصِٔذظ َٔ َِٓسُظ  ٔ َٕ ع ِٔ کَا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ َِّ إ ُ َعَضا ثَََلثّا ث ُع ََ تَّ َُ تٔی یََت ٔئ ايَلَّ

ًََضا ٌِّ َسبٔی ًُِیَد  َؾ

یض اہلل ہنع ےس لقن ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، ثیل، رعیب نب ربسہ، رضحت ربسہ ینہج ر

فملس ےن سج فتق )اکنح( ہعتم یک ااجزت اطع رفامیئ وت ںیم افر اکی دفرسا صخش ہلیبق ینب اعرم یک اکی اخوتؿ ےک 

ب دای ںیم اچدر داتی اپس ےچنہپ افر مہ ےن اس ےس اانپ ارادہ اظرہ ایک فہ ےنہک یگل ہک م ھجم وک ایک وشخب ےگ؟ ںیم ےن وجا

وہں افر ریمے اسیھت ےن یھب یہی اہک۔ نکیل ریمے اسیھت ےک اپس سج مسق یک اچدر یھت فہ ریمی اچدر ےس دمعہ 

افر ایلع ٰ یھت نکیل ںیم اس صخش )ینعی اسیھت( ےس زایدہ وجاؿ )افر وخوصبرت( اھت۔ بج فہ اخوتؿ ریمے 

یت۔ نکیل بج فہ ھجم رپ اگنہ ڈایتل وت ںیم اس وک زایدہ رپششک اتگل اسیھت یک اچدر دیتھکی وت فہ اس یک رطػ املئ وہ

رہباحؽ فہ اخوتؿ ھجم ےس ےنہک یگل ہک م ریمے اپس آاجؤ ھجم وک م افر اہمتری اچدر اکیف ےہ )ااشرہ ےہ اکنح ہعتم یک 

 فآہل فملس راضدنمی یک رطػ( رھپ اس وک ںیم ےن نیت دؿ اےنپ اپس راھک۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ےن اراشد رفامای سج یسک ےک اپس ہعتم فایل وخانیت ںیہ )ینعی نج ولوگں ےن اکنح ہعتم رک راھک ےہ( فہ ولگ اؿ 

 (وخانیت وک رھگ ےس اکنؽ دںی )ینعی اؿ ےس ابق ل القلعت وہ اجںیئ اس ےیل ہک اب ہعتم رحاؾ رقار دے دای ایگ ےہ

 ربسہ ینہج ریض اہلل ہنع ہبیتق، ثیل، رعیب نب ربسہ، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح یک رہشت آفاز افر ڈوھؽ اجبےن ےس قلعتم



 

 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح یک رہشت آفاز افر ڈوھؽ اجبےن ےس قلعتم

     1281    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحاہس بٔ َوسی، ہظیِ، ابوبًخ، حرضت َحُس بٔ حاكب رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍُ ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َحاكٕٔب َقا ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ًِٕخ َع ِٔ أَبٔی بَ ِْ َع َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ َحاصُٔس بِ َُ اہللٔ  أَِخبََرَْا 

ًَیِ  َّی اہللُ َع ِّٓکَاحٔ َػل ِوُت فٔی اي فُّ َوايؼَّ أّ ايسُّ ٍٔ َواِيََّحَ ا بَیَِن اِيَحََل ََ  ٌُ َِ َؾِؼ ًَّ  طٔ َوَس

، رضحت دمحم نب احبط ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 
 
ح

ب ل

اجمدہ نب ومیس، میشہ، اوب

 ر ڈوھؽ ےس وہیت ےہ۔ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای الحؽ اکنح افر رحاؾ یک زیمت آفاز اف

، رضحت دمحم نب احبط ریض اہلل ہنع :  رافی
 
ح

ب ل

 اجمدہ نب ومیس، میشہ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکنح یک رہشت آفاز افر ڈوھؽ اجبےن ےس قلعتم

     1282    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبس اَّلعلی، خايس، طعبہ، ابوبًخ، حرضت َحُس بٔ حاكب رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُّ َح َُ ٍَ َسُِٔعُت  ًِٕخ َقا ِٔ أَبٔی بَ ِٔ ُطِعَبَة َع َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٔ َحاكٕٔب أَِخبََرَْا  َس بِ

ِوُت  أّ ايؼَّ ٍٔ َواِيََّحَ ا بَیَِن اِيَحََل ََ  ٌَ َّٕ َؾِؼ ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا  َقا

، رضحت دمحم نب احبط ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 
 
ح

ب ل

دمحم نب دبع االیلع، اخدل، ہبعش، اوب



 

 

 فملس ےن اراشد رفامای )اکنح( الحؽ افر رحاؾ ےک درنایؿ رفؼ االعؿ رکےن اک ےہ۔ اہلل ہیلع فآہل

، رضحت دمحم نب احبط ریض اہلل ہنع :  رافی
 
ح

ب ل

 دمحم نب دبع االیلع، اخدل، ہبعش، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح ےک ومعق رپ( ایک داع دی اجےئ؟دفاہل افر )اکن

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفاہل افر )اکنح ےک ومعق رپ( ایک داع دی اجےئ؟

     1283    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی و َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، اطعث، حرضت حشین رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َ ث َد  َحسَّ ٍَ َتزَوَّ ٔٔ َقا ِٔ اِيَحَش ِٔ أَِطَعَث َع َٓا َخائْس َع َ ث ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقاََّل َحسَّ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َعلٓٔیٕ َو رُو بِ ُِ  َع

ٍَ َرُسو ا َقا َُ ٍَ ُقويُوا َن ٌَ َيُط بٔايرَِّؾأئ َواِيبَٓٔیَن َقا ِٕ َؾكٔی ِٔ بَىٔی َجِث َٔ َرأَّة  َِ ُٔ أَبٔی كَائٕب ا ٌُ بِ اہللٔ ٍُ َعكٔی

 ِِ ِِ َوبَاَرَک َلهُ َِ بَاَرَک اہللُ ؾٔیهُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

رمعف نب یلع ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اثعش، رضحت نیسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لیقع نب 

م یک یسک اخوتؿ ےس اکنح ایک سپ ولوگں ےن اؿ وک داع دی )

 

ذ ش

اس اک بلطم ہی ےہ ہک م افر ایب اطبل ےن ہلیبق ونب 

م یک 

 

ذ ش

اہمتری افالد ںیم دخافدن دقفس ااحتد ف اافتؼ اقمئ رفامےئ افر م وک اصبح افالد رکے( افر فہ اخوتؿ ہلیبق 

یھت۔ ہی نس رک لیقع ےنہک ےگل ہک سج رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت م اس 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اراشد رفامای اھت ینعی دخافدن رطہقی ےس وہک افر رضح

 دقفس اہمتری رہ یئش ںیم ربتک افر ریخ اطع رفامےئ افر م وک اصبح ربتک انبدے۔

 رمعف نب یلع ف دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اثعش، رضحت نیسح ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اکنح ےک فتق وموجد ہن وہ وت اس وک اس یک داع دےنی ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اکنح ےک فتق وموجد ہن وہ وت اس وک اس یک داع دےنی ےس قلعتم

     1284    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، حُاز بٔ زیس، ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّی اہللُ عَ  ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ إََْٔص أَ ِٔ ثَابٕٔت َع ُٔ َزیِٕس َع ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َِ َرأَی أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس

 ٔٔ َُ ٍَ بَاَرَک اہللُ  َعلَی َعِبسٔ ايرَِّح ِٔ ذََصٕب َؾَكا َٔ ٕٔ ََْواةٕ  َرأَّة َعلَی َوِز َِ ِجُت ا ٍَ َتزَوَّ ا صََِذا َقا ََ  ٍَ ةٕ َؾَكا أَثََر ُػرِفَ

 ٕ ِِ َوَيِو بَٔظاة ٔ ََ أَِوي  َي

ہبیتق، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ت دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےک ڑپکے رپ اکی اشنؿ داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فملس ےن رضح

ہی ایک ےہ؟ رضحت دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اکی اخوتؿ ےس اکنح رک ایل ےہ افر اس اک رہم 

فملس ےن داع دی افر رفامای ہک اس اکنح ںیم  وسےن یک یلھٹگ ےک فزؿ ےک ربارب رقمر ایک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 دخافدن دقفس م وک ربتک اطع رفامےئ افر م فہمیل رکف اچےہ اکی رکبی یہ ویکں ہن وہ۔

 ہبیتق، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اشدی ںیم زرد رگن اگلےن یک ااجزت ےس قلعتم



 

 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اشدی ںیم زرد رگن اگلےن یک ااجزت ےس قلعتم

     1285    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبْک بٔ ْاؾع، بہز بٔ اسس، حُاز، ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا ثَابْٔت  َ ث ٍَ َحسَّ اْز َقا َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أََسٕس َقا ُ بِ َٓا بَِضز َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َْاؾٕٔع َقا َّٕ أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ ِٔ إََْٔص أَ َع

َّی اہللُ عَ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٕٕ َؾَكا ا ِٔ َزِعرَفَ َٔ ًَِیطٔ َرِزْع  َٔ َعِوٕف َجاَئ َوَع ٔٔ بِ َُ ِِ َعِبَس ايرَِّح ِضَی ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس

 ٕ ِِ َوَيِو بَٔظاة ٔ ٍَ أَِوي ِٔ َذَصٕب َقا َٔ َٕ ََْواةٕ  ٍَ َوِز ا أَِػَسِقَت َقا ََ ٍَ َو َرأَّة َقا َِ ِجُت ا ٍَ َتزَوَّ  َقا

اوبرکب نب انعف، زہب نب ادس، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت 

افر اؿ ےک افرپ زرفعاؿ ےک رگن اک ا ر اھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دبعارلنمح نب وعػ فیرفی الےئ

فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی ایک ےہ؟ رضحت دبعارلنمح نب وعػ ےن رعض ایک ہی اشدی اک اشنؿ ےہ۔ آپ یلص 

یلھٹگ ےک ربارب وسان اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ےن رہم انتک رقمر ایک ےہ؟ رضحت دبعارلنمح ےن رعض ایک اکی 

 رہم رقمر ایک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م فہمیل رکف اچےہ اکی رکبی وہ۔

 اوبرکب نب انعف، زہب نب ادس، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اشدی ںیم زرد رگن اگلےن یک ااجزت ےس قلعتم

     1286    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ یحٌی بٔ وزیر بٔ سًامیٕ، سعیس بٔ نثیر بٔ عؿیر، سًامیٕ بٔ بَلٍ، یحٌی بٔ سعیس،  :  راوی



 

 

  عٓہحُیس، حرضت اْص رضی اہلل

 ٍَ ٕ َقا ٔٔ عَُؿیِر ٔ بِ ُٔ َنثٔیر َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ٔٔ ُس ٔ بِ ٔٔ اِيَوزٔیر ُٔ یَِحٌَی بِ ُس بِ َُ ُٕ أَِخبََرنٔی أَِح امِیَ ًَ أََِْبأََْا ُس

ٍُ اہللٔ ٍَ َرأَی َرُسو ِٔ إََْٔص َقا ٌٔ َع ؤی ِیٕس ايلَّ َُ ِٔ حُ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ ٍٕ َع ُٔ بََٔل َِ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

 َ ِٔ اِْل َٔ َرأَّة  َِ ِجُت ا ٍَ َتزَوَّ ِِ َقا ِضَی ََ  ٍَ ٕ َؾَكا ة َٔ َعِوٕف أَثََر ُػرِفَ ٔٔ بِ َُ َّطُ َيِعىٔی َعِبَس ايرَِّح ٍَ َعلَیَّ َنأَْ ِنَؼارٔ َؾَكا

 ٕ ِِ َوَيِو بَٔظاة ٔ  أَِوي

  
عفت

ر ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ادمح نب ییحی نب فزری نب امیلسؿ، دیعس نب ریثک نب 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم رپ زردی اک ا ر داھکی۔ ینعی ہی وقؽ رضحت 

دبعارلنمح نب وعػ اک ےہ۔ رھپ رفامای اے دبعارلنمح! ہی ایک ےہ؟ دبعارلنمح ےن رعض ایک ہی اشدی رکےن 

ےہ۔ ںیم ےن ہلیبق ااصنر یک اکی اخوتؿ ےس اکنح ایک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م فہمیل  اکاشنؿ

 رکف اچےہ اکی رکبی اک وہ۔

 ر ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دیمح، رضحت اسن  :  رافی
عفت

ادمح نب ییحی نب فزری نب امیلسؿ، دیعس نب ریثک نب 

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہسگ رات ںیم اہیلہ وک ہفحت دانی

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہسگ رات ںیم اہیلہ وک ہفحت دانی

     1287    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہظاّ بٔ عبسايًَُ، حُاز، ایوب، عْکَہ، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہعُروبٔ َٓؼور،  :  راوی



 

 

 ِٔ ِٔ أَیُّوَب َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٔ َقا ٔ ً َُ ُٔ َعِبٔس اِي ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ َة أَِخبََرَْا َع ََ  عِْٔکٔ

ِجُت ؾَ  ٍَ َتزَوَّ ا َقا َّٕ َعًٔیًّ ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٍَ أَِعٔلَضا َع ٔٔ بٔی َقا ٍَ اہللٔ ابِ ًُِت یَا َرُسو َِٓضا َؾُك َة َرضَٔی اہللُ َع َُ اكٔ

ٍَ َؾأَِعٔلَضا إٔیَّاظُ  ِٓٔسی َقا ٔ ًُِت هَٔی ع ُة ُق ََ اِيُحَلُٔیَّ َٔ زِٔرعُ ٍَ َؾأَیِ ِٔ َطِیٕئ َقا َٔ ِٓٔسی  ٔ ا ع ََ ًُِت   َطِیّئا ُق

رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعفنب وصنمر، اشہؾ نب دبعاکلمل، امحد، اویب، 

رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےس اکنح ایک افر ںیم ےن رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ریمی دنہل وک ریمے اپس جیھب دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای ہک م اس وک ھچک دہہی دے دف۔ ںیم ےن رعض ایک ریمے اپس ھچک ںیہن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ی ہ انیم 
س
ذغ

ی ہ وسنمب ےہ افر 
س
ذغ

ی ہ نب احرث انیم صخش یک اجبن ظفل 
س
ذغ

ی زرہ اہکں ےہ؟ )

م
ذغ

فملس ےن رفامای فہ 

ے اپس وموجد ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل صخش رعب ںیم زرہ انبای رکات اھت( رہباحؽ ںیم ےن رعض ایک ہک فہ وت ریم

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م فہ دنہل وک دے دف

 رمعفنب وصنمر، اشہؾ نب دبعاکلمل، امحد، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہسگ رات ںیم اہیلہ وک ہفحت دانی

     1288    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہاروٕ بٔ اسحام، عبسہ، سعیس، ایوب، عْکَہ، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َس  ِٔ َعِبَسَة َع ُٔ إِٔسَحَل َع ُٕ بِ َد أَِخبََرَْا َصاُرو ا َتزَوَّ َُّ ٍَ َي ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ ِٔ أَیُّوَب َع ٔعیٕس َع

َِ أَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيطُ َرُسو َِٓضا َقا َة َرضَٔی اہللُ َع َُ ُِٓط َؾاكٔ ا َعلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ َع ََ  ٍَ ِعٔلَضا َطِیّئا َقا

 ٔ َٔ ز ٍَ َؾأَیِ ِٓٔسی َقا ٔ ََ اِيُحَلُٔیَّةُ ع  ِرعُ



 

 

اہرفؿ نب ااحسؼ، دبعہ، دیعس، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق 

رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےس اکنح ایک وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ہلل اہنع وک ھچک دے دف۔ یلع ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ریمے اپس ھچک یلع ریض اہلل ہنع ےس رفامای م افہمط ریض ا

ی ہ سک ہگج یلچ یئگ؟
س
ذغ

 ںیہن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمتری زرہ 

 اہرفؿ نب ااحسؼ، دبعہ، دیعس، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امہ وشاؽ ںیم )دنہل وک اہسگ رات ےک ےیل( دفاہل ےک اپس انجیھب

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امہ وشاؽ ںیم )دنہل وک اہسگ رات ےک ےیل( دفاہل ےک اپس انجیھب

     1289    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، ونیع، سؿیإ، اسُعیٌ بٔ اَیہ، عبساہلل بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َة عَ  یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٌَ بِ ٔعی َُ ِٔ إِٔس ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا َونٔیْع َقا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ ِٔ َعِبٔس اہللٔأَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ  بِ

 ُ ٍٕ َوأ ا َِ فٔی َطوَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َجىٔی َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َتزَوَّ ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ًَِیطٔ فٔی ُْعِ ًُِت َع ِزخٔ

َٔىِّی َِٓسُظ  ٔ َٕ أَِحَوی ع ٍٕ َؾأَیُّ نَٔشائٔطٔ کَا ا  َطوَّ

ہیم، دبعاہلل نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، اامسلیع نب ا

ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وشاؽ ےک ہنیہم ںیم اکنح رفامای افر ںیم 

ؽ اؿ ےک اپس ایس امہ وشاؽ ںیم آیئ رھپ ازفاج رہطمات ںیم ےس وکؿ یس اہیلہ رتحمہم ھجم ےس زایدہ رضحت روس



 

 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس م ےس وخش افر وفحمظ یھت۔

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، الیعمس نب اہیم، دبعاہلل نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وناسہل اڑیک وک وشرہ ےک اکمؿ رپ رتصخ رکےن ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وناسہل اڑیک وک وشرہ ےک اکمؿ رپ رتصخ رکےن ےس قلعتم

     1290    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہاَحُس بٔ ٓازّ، عبسہ، ہظاّ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی  :  راوی

ٍُ اہللٔ  َجىٔی َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َتزَوَّ ِٔ أَبٔیطٔ َع ٕ َع ِٔ صَٔظاّ ِٔ َعِبَسَة َع َّ َع ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ َّی اہللُ أَِخبََرَْا  َػل

 ٔ ُِٓت أَِيَعُب ب ُِٓت تِٔشٔع ٔسٓٔیَن َوُن ٔ ٌَ َعلَیَّ َوأََْا ب ُِٓت ٔسٓتٕ َوَزَخ ٔ َِ َوأََْا ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َٓأت َع َ  اِيب

دمحم نب آدؾ، دبعہ، اشہؾ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکنح ایک بج ہک ریمی رمع ھچ اسؽ یک یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے 

ر ںیم اڑویکں ںیم الیھک رکیت یھت )ینعی ون اسؽ یک رمع ںیم ریمی زندکی اس فتق آےئ بج ہک ںیم ون اسؽ یک یھت اف

 ریتص وہیئ(۔

 دمحم نب آدؾ، دبعہ، اشہؾ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ااحدثی اکنح ےس ہقلعتم :   ابب

 وناسہل اڑیک وک وشرہ ےک اکمؿ رپ رتصخ رکےن ےس قلعتم

     1291    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سعس بٔ حهِ بٔ ابی َریِ، عِّم، یحٌی بٔ ایوب، عُارہ بٔ غزیہ، َحُس بٔ ابراہیِ،  :  راوی

 ہلل عٓہاابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی ا

ُٔ أَیُّ  َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا رَِی ََ ٔٔ أَبٔی  ِٔ بِ ٔٔ اِيَحَه ُٔ َسِعٔس بِ ُس بِ َُ ٍَ أَِخبََرنٔی أَِخبََرَْا أَِح وَب َقا

 َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َِ َع ٔٔ إٔبَِراصٔی ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ُٔ َغزٔیََّة َع اَرةُ بِ َُ َجىٔی عُ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َتزَوَّ ٔٔ َع

ُِٓت تِٔشٕع  ٔ ُِٓت ٔستِّ ٔسٓٔیَن َوبَىَی بَٔضا َوهَٔی ب ٔ َِ َوهَٔی ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  َرُسو

، ادمح نب دعس نب مکح نب ایب رممی، یمع، ییحی نب اویب، امعرہ نب زغہی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اکنح ایک بج ہک ریمی رمع ھچ اسؽ یک یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے زندکی اس فتق آےئ بج ہک 

 ؽ یک رمع ںیم ریمی ریتص وہیئ(۔ںیم ون اسؽ یک یھت افر ںیم اڑویکں ںیم الیھکرکیت یھت )ینعی ون اس

ادمح نب دعس نب مکح نب ایب رممی، یمع، ییحی نب اویب، امعرہ نب زغہی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب  :  رافی

 دبعارلنمح، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احتل رفس ںیم دنہل ےک اپس )اہسگ رات ےک ےیل( اجےن ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احتل رفس ںیم دنہل ےک اپس )اہسگ رات ےک ےیل( اجےن ےس قلعتم
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 سايعزیز بٔ ػہیب، حرضت اْص رضی اہلل عٓہزیاز بٔ ایوب، اسُعیٌ ابٔ عًیہ، عب :  راوی

ُٔ ُػَضیِ  ٔ بِ َٓا َعِبُس اِيَعزٔیز َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا ًَیَّ ُٔ عُ ٌُ ابِ ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا َّٕ أَِخبََرَْا زٔیَازُ بِ ِٔ إََْٔص أَ ٕب َع

 ًَّ َِ َغزَا َخِیبََر َؾَؼ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ًَِیطٔ َرُسو َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل نَٔب اي ًَٕص ََفَ َِٓسَصا اِيَػَساَة بَٔػ ٔ َٓا ع ِي

 ٔ َِ ف ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ًَِحَة َؾأََخَِذ َْٔيیُّ اہللٔ َػل َ ـُ أَبٔی ك ًَِحَة َوأََْا َرزٔی َ َِ َوَرنَٔب أَبُو ك ًَّ َّٕ َوَس ٔ ی ُزَقأم َخِیبََر َوإ

صُّ ؾَ  َُ ًَِیطٔ ُرِنَبًٔی َيَت َّی اہللُ َع ِّی َْلََری بََیاَق َؾدِٔٔذ َْٔيیِّ اہللٔ َػل ٔن َِ َوإ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل  دَِٔذ َرُسو

ٕ َؾَشاَئ  َٓا بَٔشاَحٔة َقِوّ َّا إَٔذا َْزَِي بَِت َخِیبَرُ إْٔ ٍَ اہللُ أَِنبَرُ رَخٔ َیَة َقا ٌَ اِيَُقِ ا َزَخ َُّ ًَ َِ َؾ ًَّ َٔ  َػ َوَس َِِٓذرٔی ُُ َباُح اِي

ٍَ َعبِ  ْس َقا َُّ َح َُ ٔ َؾَكايُوا  ٍَ َعِبُس اِيَعزٔیز ِِ َقا ٔ ائض َُ ٔلَی أَِع ُّ إ َد اِيَكِو ٍَ َورَخَ رَّإت َقا ََ ٍَ َقاَيَضا ثَََلَث  ٔ َوَقا ُس اِيَعزٔیز

ِيَی َؾَحاَئ زٔحِ  َع ايشَّ َُ َِٓوّة َؾَح َٓاَصا َع ِ َٓا َواِيَدُٔیُص َوأََػب ٔ ٍَ یَا َْٔيیَّ اہللٔ أَِعٔلىٔی َجارٔیَّة َبِعُف أَِػَحاب َیُة َؾَكا

َّی اہللُ  َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ٌْ إ َِٓت حٌَُٓیٕ َؾَحاَئ َرُج ٔ َة ب ٍَ اذِصَِب َؾُدِِذ َجارٔیَّة َؾأََخَِذ َػٔؿیَّ ِئی َقا ِٔ ايشَّ ًَِیطٔ َٔ  َع

ٍَ یَا َْٔيیَّ اہللٔ أَِعَلِیَت زِٔحَیَة َػٔؿیَّةَ  َِ َؾَكا ًَّ ٍَ  َوَس ََ َقا ا َتِؼًُُح إَّٔلَّ َي ََ  ٔ یر ـٔ َّٓ یَِوَة َواي َِٓت حٌَُٓیٕ َسیَِّسَة َُقَ ٔ ب

 ِٔ َٔ ٍَ ُخِِذ َجارٔیَّة  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ا ََْوَر إَٔيِیَضا اي َُّ ًَ ٍَ  اِزعُوُظ بَٔضا َؾَحاَئ بَٔضا َؾ ِئی غَیَِرَصا َقا ايشَّ

َّٕ َْٔيیَّ اہللٔ ٔ ٍَ نَ  َوإ ا أَِػَسَقَضا َقا ََ زََة  ُِ ٍَ َيُط ثَابْٔت یَا أَبَا َح َجَضا َؾَكا َِ أَِعَتَكَضا َوَتزَوَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِؿَشَضا َػل

 َٔ ِٕ َؾأَصَِسِتَضا إَٔيِیطٔ  ِی ًَ ُّّ ُس
ُ زَِتَضا َيُط أ یٔل َجضَّ ٔ َٕ بٔايطَّ َّی إَٔذا کَا ٍَ َحً َجَضا َقا ٌٔ َؾأَِػَبَح أَِعَتَكَضا َوَتزَوَّ ِی ًَّ ِٔ اي

 ٌَ ٍَ َوَبَشَم َْٔلّعا َؾَحَع ًَِیحِٔئ بٔطٔ َقا َِٓسُظ َطِیْئ َؾ ٔ َٕ ع ِٔ کَا ََ  ٍَ وّسا َقا ٌَ  َْعُ ٌُ یَحٔیُئ بٔاِْلَقٔٔم َوَجَع ايرَُّج

 ٔ ٔٔ َؾَحاُسوا َحِیَشّة َؾکَاَِْت َوي ُِ ٌُ َیحٔیُئ بٔايشَّ ٌَ ايرَُّج ٔ َوَجَع ر ُِ ٌُ َیحٔیُئ بٔايتَّ َّی اہللُ ايرَُّج ٍٔ اہللٔ َػل َة َرُسو َُ ی

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

زاید نب اویب، اامسلیع انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہجد رفامےن ےک ےیل ربیخ ےک ےیل رفاہن وہےن اک ارادہ رفامای وت مہ ولوگں 

ادنریھے یہ ںیم ربیخ ےک زندکی امنز رجف ادا یک رھپ وسار وہےئ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر 



 

 

رضحت اوبہحلط یھب وسار وہےئ افر ںیم اؿ ولوگں ےک اسھت ھٹیب ایگ افر اؿ یک وساری رپ اھٹیب سج فتق رضحت 

ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطہقی ےس رفامےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربیخ یک ویلگں ںیم 

ےگل ےلہپ اہلل اربک رفامای افر رھپ رفامای ربیخ ربابد وہایگ۔ نج ولوگں ےک اکمانت افر وفصں ےک درنایؿ مہ ولگ ارتںی 

 ربا ےگ )ینعی مہ ولگ نج رپ ہلمح آفر وہں ےگ( افر اؿ ولوگں رپ ربا دؿ ڑچےھ اگ )ینعی فہ دؿ اؿ ےک فاےطس

وہاگ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اس رطہقی ےس اراشد رفامای رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک سج فتق مہ ولگ اےنپ اےنپ اکؾ ےک فاےطس لکن رےہ ےھت )دحثی ےک رافی دبعازعلسی رفامےت 

( ےنہک ےگل ہک ہی وت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ ہک سج فتق اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی وت

ںیہ۔ )ہکبج مہ ولوگں ےک ضعب اسیھت ےتہک ںیہ ہک فہ اس رطہقی ےس ےنہک ےگل ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر 

 اؿ اک رکشل چنہپ ایگ۔( رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ مہ ولوگں ےن زربدیتس ربیخ حتف ایک اس ےک دعب

دیقویں وک عمج ایک ایگ وت اس دفراؿ ربیخ زربدیتس اح ل ایک ایگ رھپ دیقی ولگ اکی ہگج عمج ےیک ےئگ وت اس دفراؿ 

رضحت دہیح یبلک احرض وہےئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ںیم ےس اکی ابدنی ھجم وک 

 اراشد رفامای ہک اجؤ افر م اس وک ےل ول۔ اوہنں ےن رضحت ہیفص انعتئ رفام دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

تنب یح وک ےل ایل۔ اس ابت رپ اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ 

ونبریضن یک رسدار  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دہیح وک ہلیبق ونب رقظی افر ہلیبق

رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع وک دے دای ےہ فہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ذات رگایم ےک العفہ یسک ےک فاےطس 

درتس ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک اس اخوتؿ ےک فاےطس الب ول ہچنیم  فہ اؿ وک ےل رک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک اجبن داھکی وت اراشد رفامای ہک م وکیئ دفرسی احرض وہےئ افر رضحت روسؽ رکمی 

ابدنی ےل ول۔ رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک 

رایتف رفامای ہک اے اوب آزاد رفام رک اؿ ےک اسھت اکنح رفام ایل۔ رضحت اثتب ریض اہلل ہنع ےن رضحت اسن ےس د

زمحہ! رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک وطبر رہم ایک زیچ انعتئ رفامیئ؟ اوہنں ےن رفامای اؿ یک 

آزادی وک اؿ اک رہم رقمر رفام رک اؿ ےس اکنح رفام ایل رھپ راہتس یہ ںیم اؾ میلس ےن اؿ وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

 فاےطس ایتر ایک افر رات وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ںیئگ رھپ ہیلع فآہل فملس ےک

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص کت اؿ ےک اپس رےہ افر رفامای ہک یسک ےک اپس ھچک وہ فہ ےل رک 

یئ صخش وجھکر ےل رک احرض وہا افر وکیئ آاجےئ۔ رھپ درتس وخاؿ اھچبای ایگ افر وکیئ صخش رینپ ےل رک احرض وہا وت وک



 

 

صخش یھگ ےل رک احرض وہا رھپ اؿ بس وک الم دای ایگ افر یہی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فہمیل )ینعی 

 ونسمؿ فہمیل اھت(۔

 زاید نب اویب، الیعمس انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احتل رفس ںیم دنہل ےک اپس )اہسگ رات ےک ےیل( اجےن ےس قلعتم

     1293    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ سًامیٕ، ابوبْک بٔ ابواویص، سًامیٕ بٔ بَلٍ، یحٌی، حُیس، حرضت َحُس بٔ نِص، ایوب ب :  راوی

 اْص رضی اہلل عٓہ

ُٔ أَبٔی أَُویِٕص  ثَىٔی أَبُو بَِْکٔ بِ ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس َٓا أَیُّوُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َنِِصٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس  َع

ِٔ حُ  ِٔ یَِحٌَی َع ٍٕ َع َة بََٔل َّ َعلَی َػٔؿیَّ َِ أََقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ٍُ إ َُّط َسَُٔع أََنّشا َيُكو ِیٕس أَْ َُ

ِیَضا ًَ َب َع ِٔ ُضٔ َُ َِّ کَاَِْت ؾٔی ُ َض بَٔضا ث یٔل َخِیبََر ثَََلثََة أَیَّإّ حٔیَن َْعَّ ٔٔ أَِخَلَب بَٔطٔ ِٓٔت حٌَُیِّ بِ ٔ  اِئحَحاُب  ب

 نب رصن، اویب نب امیلسؿ، اوبرکب نب اوبافسی، امیلسؿ نب البؽ، ییحی، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس دمحم

رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہیفص تنب یح ےس اکنح رفامای وت 

فز رہھٹے افر رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ربیخ ےک دفراؿ راہتس ںیم نیت ر

 اکنح ےک دعب فہ رپدہ نیشن وخانیت ںیم اشلم یک ںیئگ۔

دمحم نب رصن، اویب نب امیلسؿ، اوبرکب نب اوبافسی، امیلسؿ نب البؽ، ییحی، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احتل رفس ںیم دنہل ےک اپس )اہسگ رات ےک ےیل( اجےن ےس قلعتم

     1294    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُعیٌ، حُیس، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ًَِیطٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َّ اي ٍَ أََقا ِٔ إََْٔص َقا ِیْس َع َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ َٓا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا  ُٔ حُِحر

 ٔ ت َُ ٔلَی َوئی ُُِشًُٔٔیَن إ ِٓٔت حٌَُٓیٕ َؾَسَعِوُت اِي ٔ َة ب َٓٔة ثَََلثّا یَِبىٔی بَٔؼٔؿیَّ ٔسی َُ َِ بَیَِن َخِیبََر َواِي ًَّ َٕ ؾٔیَضا طٔ َوَس ا کَا َُ َؾ

تَ  َُ ٔٔ َؾکَاَِْت َوئی ُِ ٔ َواِْلَقٔٔم َوايشَّ ر ُِ ِٔ ايتَّ َٔ ِیَضا  ًَ َر بٔاِْلََِْلأع َوأَِيَقی َع ََ ِٕ أَ ٕ َوََّل َيِح ِٔ ُخِبز َٔ ٍَ ُط َؾَكا

ِٕ َحَحبَ  ٔ ًََهِت َیُٔيُُٓط َؾَكايُوا إ ََ ا  َُّ َٔ َٔٓٔیَن أَِو  ُُِؤ َضأت اِي ََّ ُ َٕ إِٔحَسی أ ُُو ٔ ُُِشً َضأت اِي ََّ ُ ِٔ أ َٔ َضا َؾهَٔی 

سَّ ايِ  ََ ًَِؿُط َو َ َيَضا َخ َّأ ٌَ َوك ا اِرَتَح َُّ ًَ ًََهِت یَُٔيُٓطُ َؾ ََ ا  َُّ َٔ ِِ َیِححُِبَضا َؾهَٔی  ِٕ َي ٔ َٔٓٔیَن َوإ ُُِؤ ََٓضا اِي ٔحَحاَب بَِي

َّٓاضٔ   َوبَیَِن اي

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت

فملس ےن ربیخ افر دم ہنی رونرہ ےک درنایؿ نیت رفز ایقؾ رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم رضحت 

ہیفص تنب یح ےک اپس رےہ افر ںیم ےن املسمونں وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دوعت فہمیل 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درتس وخاؿ اھچبےن اک مکح رفامای اس فتق فاہں رپ رفیٹ افر ےک فاےطس البای اھت رھپ آ

وگتش وموجد ہن اھت رھپ اس ڑمچے ےک درتس وخاؿ رپ وجھکرںی افر رینپ افر یھگ فریغہ آےن گل ےئگ۔ سپ اس رطح 

رںی ال رک ڈاؽ دںی افر یسک صخش ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فہمیل وہ ایگ۔ بلطم ہی ےہ ہک یسک صخش ےن وجھک

رینپ افر یسک ےن یھگ افر یسک ےن امدیلہ انب رک شیپ ایک۔ بس ےن لم رک فہ اھکان اھک ایل رھپ ولوگں ےن ہی ابت انہک رشفع 

رک دای ہک ہیفص یھب اکی اشدی دشہ اخوتؿ وہ ںیئگ افر ازفاج رہطمات افر یسیج افر دفرسی اشدی دشہ وخانیت ںیہ 

ےس ہیفص یھب ںیہ افر فہ بس ولوگں یک امں نب ںیئگ ای ایھب فہ ابدنی یہ ںیہ۔ رھپ ےنہک ےگل ارگ فہ ابرپدہ  اس رطہقی

وہ ںیئگ وت ہی وھجمس ہک فہ ومنینم یک امں ںیہ ینعی دفرسی ازفاج رہطمات یک رطح فہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 اس ہگج ےس رفایگن وہیئ وت اجکفہ رپ رتسبا اھچبای ایگ۔ فملس یک زفہج رہطمہ نب ںیئگ۔ سج فتق فاہں ےس وکچ وہا ینعی

ےھچیپ یک اجبن افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رپدہ اگلای ایگ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر دفرسے 

 ےک درنایؿ رپدہ احلئ رک دای ایگ۔ )ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع

 

ن

سی ػ
د 

م ا
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فآہل فملس یک  احصہب رکاؾ روضاؿ اہلل 

 (اسھت ہیفص یھب ںیھت اس ےیل ہک رپدہ ےس آ ڑ رکان الزؾ اھت

 یلع نب رجح، الیعمس، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ل ان افر اگان اسیک ےہ؟
 ی 
کہ

 اشدی ںیم 

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

ل ان افر اگان اسیک ےہ؟
 ی 
کہ

 اشدی ںیم 

     1295    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، رشیَ، ابواسحام، حرضت عاَر بٔ سعس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أَبٔی إ َْ َع ی َٓا رَشٔ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ٔٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َهَة بِ ًُِت َعلَی َُقَ ٍَ َزَخ ٔٔ َسِعٕس َقا ٔ بِ َٔر ِٔ َعا ِسَحَل َع

ٍٔ اہللٔ َػ  ا َػاحَٔبا َرُسو َُ ًُِت أَُِْت ِّٓیَن َؾُك ٕض َوإَٔذا َجَوإر يَُػ ٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ فٔی ُْعِ ِشُعوز ََ َّی اہللُ َنِعٕب َوأَبٔی  ل

ٌُ صَ  ٌٔ بَِسٕر ُيِؿَع ِٔ أَصِ َٔ َِ َو ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٕ ٔطئَِت اذِصَِب َع ٔ َٓا َوإ َع ََ ِع  َُ ِٕ ٔطئَِت َؾاِس ٔ ٍَ اِجًِٔص إ ِِ َؾَكا َِٓسُن ٔ َِذا ع

َِٓس اِيُعرِضٔ  ٔ ٔ ع ًَِّضو َٓا فٔی اي َؽ َي  َقِس ُرخِّ

یلع نب رجح، رشکی، اوبااحسؼ، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی اشدی ںیم ہک سج 

ت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنع یھب وموجد ےھت اافتؼ ےس اس ہگج اڑایکں ہگج رضحت رقہظ نب ب ب افر رضح

اگان اگ ریہ ںیھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک م دفونں دبری یھب وہ افر اہمترے اسےنم ہی اکؾ وہ راہ ےہ فہ دفونں 

رے فاےطس اشدی رضحات رفامےن ےگل اہمترا دؽ اچےہ وت امہرے اسھت نس ول فرہن م اہیں ےس ےلچ اجؤ ویکہکن امہ



 

 

ےک ومہعق رپ ےنلیھک یک ئاجنشئ دے دی یئگ ےہ ویکہکن اشدی اکی وخیش ےہ اس ںیم اجزئ لیھک ف رفتحی یک ااجزت 

 ےہ۔

 یلع نب رجح، رشکی، اوبااحسؼ، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اینپ اڑیک وک زیہج دےنی ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اینپ اڑیک وک زیہج دےنی ےس قلعتم

     1296    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 نؼیر بٔ َفد، ابواساَہ، زائسہ، علاء بٔ سائب، ابیہ، حرضت علی رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  ائٔٔب َع ُٔ ايشَّ َٓا َعَلاُئ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َزائَٔسَة َقا َة َع ََ َٓا أَبُو أَُسا َ ث ٍَ َحسَّ ٔد َقا ُٔ اِيرَفَ ِٔ ِخبََرَْا َنٔؼیرُ بِ  أَبٔیطٔ َع

 ٌٕ َة فٔی َخُٔی َُ َِ َؾاكٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل زَ َرُسو ٍَ َجضَّ ِٓطُ َقا بَٕة َوؤَساَزةٕ َحِظُوصَا َعلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ َع َؤَقِ

 إٔذرِٔخْ 

ریصن نب رفج، اوبااسہم، زادئہ، اطعء نب اسبئ، اہیب، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع وک زیہج ںیم اکی اکےل رگن یک اچدر افر اکی کش افر 

 ہیکت ںیم اذرخ )رعب ںیم ادیا وہےن فایل( اکی مسق اک اھگس اک رھبا اھت۔ اکی ہیکت دای۔ اس

 ریصن نب رفج، اوبااسہم، زادئہ، اطعء نب اسبئ، اہیب، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رتسبفں ےک ابرے ںیم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رتسبفں ےک ابرے ںیم

     1297    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبساَّلعلی، ابٔ وہب، ابوہانی خوَّلنی، ابوعبسايرحُٔ حبلی، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا َّطُ َسَُٔع أَبَا َعبِسٔ أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو َصإْٔئ اِيَدِوََّلنٔیُّ أَْ ُٔ َوصِٕب َقا أََِْبأََْا ابِ

َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔٔ َعِبٔس اہللٔ أَ ٔ بِ ِٔ َجابٔر ٍُ َع ٔٔ اِيُحبُلٔیَّ َيُكو َُ ٌٔ ايرَِّح ُج اْغ يرٔلَّ ٍَ َٔفَ

اْغ  ٕٔ  َؤَفَ ِیَلا ـٔ َوايرَّابُٔع ئًظَّ ِی َـّ ائُث ئً  ْٔلَصًِٔطٔ َوايثَّ

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، اوباہین وخالین، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

اہیلہ ےک  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی رتسب رمد ےک فاےطس افر دفرسا اس یک

 فاےطس افر رسیتا امہمؿ ےک فاےطس افر وچاھت اطیشؿ ےک فاےطس وہات ےہ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، اوباہین وخالین، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہیش افر اچدر رےنھک ےس قلعتم

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہیش افر اچدر رےنھک ےس قلعتم

     1298    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 قتيبہ، سؿیإ، ابٔ َٓهسر، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا ُسِؿیَ  َ ث ٍَ َحسَّ ًَِیطٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو ٍَ َقا ٕ َقا ِٔ َجابٔر ِٓهَسٔرٔ َع ُُ ٔٔ اِي ِٔ ابِ ُٕ َع ا

ََّضا َس  ٍَ إْٔ اْن َقا َُ ِ َٓا أَْ َّی َي ًُِت َوأَن اكّا ُق َُ ِ ِِ أَْ ٌِ اتََّدِِذتُ ٍَ َص ِِ َقا ًُِت َنَع ِجَت ُق ٌِ َتزَوَّ َِ َص ًَّ ُٕ َوَس  َتهُو

رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ہبیتق، ایفسؿ، انب دکنمر،

ےن درایتف رفامای ایک م ےن اکنح ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک م ےن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب اناہنؽ یھب انب یل ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ریمے اپس اناہنؽ اہکں ںیہ؟ آپ یلص

وہں یگ ینعی فہ زامہن زندکی ےہ ہک بج املسمؿ دفتل دنم وہں ےگ افر امتؾ آراؾ یک زیچںی اؿ وک اح ل وہں 

 یگ۔

 ہبیتق، ایفسؿ، انب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفاہل وک دہہی افر ہفحت دانی

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفاہل وک دہہی افر ہفحت دانی

     1299    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، جعرف، جعس ابو عثُُإ، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َد أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة  ٍَ َتزَوَّ َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ َٕ َع ا َُ ِٔ اِيَحِعسٔ أَبٔی عُِث َٕ َع امِیَ ًَ ُٔ ُس َٓا َجِعرَفْ َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َقا

ٍَ ؾَ  ِٕ َحِیّشا َقا ِی ًَ ُّّ ُس
ُ ِّی أ ََٓعِت أُم ٍَ َوَػ ٌَ بٔأَصًِٔطٔ َقا َِ َؾَسَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٔلَی  َِذَصَبِت َرُسو بٔطٔ إ

 ََ َّٕ صََِذا َي ٔ ََ إ ٍُ َي َّ َوَتُكو ََل ََ ايشَّ ُ ئ ِّی ُتُِقٔ َّٕ أُم ٔ ًُِت إ َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٍَ  َرُسو ٌْ َقا َّٓا َقًٔی َٔ



 

 

ِٔ َيكٔیَت َوَسِّمَّ رَٔجاَّّل َؾَسَعِوُت  ََ ٍَ اذَِصِب َؾاِزُع ُؾََلّْا َوُؾََلّْا َو َِّ َقا ُ ًُِت  َؿِعطُ ث ِٔ َيكٔيُتُط ُق ََ ِٔ َسِّمَّ َو ََ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َٔائَٕة َؾَكا ٍَ َيِعىٔی ُزَصاَئ ثَََلَث  ِِ کَاُْوا َقا ةُ َن ًَِّل  ْٔلََْٕص عٔسَّ ئَيَتَح

 َّ ا َیًٔیطٔ َؾأَکًَُوا َحً َُّ َٔ  ٕٕ ٌُّ إِٔنَشا ُ ٌِ ک ُ ًَِیأِک ْة َؾ ْة َعََشَ ٍَ لٔی یَا َعََشَ ًَِت كَائَٔؿْة َقا َجِت كَائَٔؿْة َوَزَخ ی َطبُٔعوا َؾََخَ

ِّ حٔیَن َوَؿِعُت  َٕ أَِنثََر أَ ا أَِزرٔی حٔیَن َرَؾِعُت کَا َُ َؾِعُت َؾ  أََُْص اِرَؾِع ََفَ

ما ؿ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
م

 

عی

 ہبیتق، رفعج، دعج اوب 

فملس ےن اکنح رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اہیلہ رتحمہم ےک اپس ےئگ افر ریمی فادلہ اصہبح اؾ میلس 

 ایتر ایک )ہی اکی مسق اک اھکان ےہ وج ہک وجھکر افر یھگ ےس ایتر ایک اجات ےہ( رھپ اس وک ںیم رضحت روسؽ رکمی 
 
ےن یح

ںیم ےل ایگ افر ںیم ےن رعض ایک ہک ریمی فادلہ رتحمہم ےن آپ یلص اہلل  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس

ہیلع فآہل فملس وک السؾ رفامای ےہ افر اہک ےہ ہک ہی وھت ڑی یس زیچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ےہ۔ آپ 

آؤ۔ رضحت اسن ریض اہلل  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک رھک دف افر م الفں الفں صخش وک الب رک ےل

ہنع رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن ھچک رضحات اک انؾ ایل اھت افر وج صخش ھجم ےس الم وت رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےک 

اشرگد ےن درایتف ایک ہک سک دقر آدیم وہ ےئگ ےھت اوہنں ےن رفامای ہک نیت وس آدیم۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی 

امای ہک م ولگ دس دس آدیم ریھگا انب رک ھٹیب اجؤ افر رہ صخش اےنپ اسےنم ےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف

اھکےئ۔ رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک امتؾ ےک امتؾ ولگ ٹیپ رھب رک اھک ےئگ رھپ رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت 

اکی الچ اجات اھت۔ بج  ںیہ ہک رھپ ولگ دفابرہ آےئ افر فہ ولگ یھب اھک ےئگ۔ ایس رطہقی ےس اکی رگفہ آات اھت افر

امتؾ ےک امتؾ ولگ اھک ےکچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اسن م ااھٹؤ ینعی فہ اھکان وج ہک ال رک راھک ایگ 

اھت۔ فہ اھکان ااھٹ ایل رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ھجم وک ہی ملع ہن وہ اکس ہک فہ اھکان ااھٹےت فتق تہب اھت ای رےنھک ےک 

 فتق؟

ما ؿ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی
م

 

عی

 ہبیتق، رفعج، دعج اوب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دفاہل وک دہہی افر ہفحت دانی

     1300    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ یحٌی بٔ وزیر، سعیس بٔ نثیر، سًامیٕ بٔ بَلٍ، یحٌی بٔ سعیس، حُیس، حرضت اْص  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ًَامِیَ  ٍَ أَِخبََرنٔی ُس ٕ َقا ٔٔ عَُؿیِر ٔ بِ ُٔ َنثٔیر َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ٔٔ اِيَوزٔیر ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُ ُٔ بََٔل أَِخبََرَْا أَِح ٍٕ ُٕ بِ

َّی اہللُ عَ  ٍُ اہللٔ َػل ٍُ آَخی َرُسو َُّط َسَُٔعُط َيُكو ِٔ إََْٔص أَْ ٌٔ َع ؤی ِیٕس ايلَّ َُ ِٔ حُ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ ًَِیطٔ َع

 ٍَ ٔٔ َعِوٕف َؾَكا ٔٔ بِ َُ ٔٔ ايرَّبٔیٔع َوَعِبسٔ ايرَِّح یِٕع َواِْلَِنَؼارٔ َؾآَخی بَیَِن َسِعٔس بِ َِ بَیَِن َُقَ ًَّ َّٕ لٔی َوَس ٔ َيطُ َسِعْس إ

 ٔ ًُِّكَضا َؾإ َ ََ َؾأََْا أُك ا أََحبُّ إَٔيِی َُ ٕٔ َؾاُِْورِ أَیُُّض َرأََتا َِ ٕٔ َولٔی ا ا ََ َطِطَ َٓ اَّّل َؾُضَو بَِیىٔی َوبَِي ِجَضا ََ ًَِّت َؾَتزَوَّ َذا َح

ؤم ؾَ  ََ زُيُّونٔی أَِی َعلَی ايشُّ ٔ اي ََ ََ َو ٔ ََ فٔی أَصًِ ٍَ بَاَرَک اہللُ َي ٕٔ َوأَقٕٔم َقِس َقا ُِ َّی َرَجَع بَٔش ِِ َیرِٔجِع َحً ًَ

ًُِت  ِِ َؾُك ِضَی ََ  ٍَ ٕ َؾَكا ة َِ َعلَیَّ أَثََر ُػرِفَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َوَرأَی َرُسو ُط َقا ًَ ـَ َرأَّة أَِؾ َِ ِجُت ا َتزَوَّ

 ٕ ِِ َوَيِو بَٔظاة ٔ ٍَ أَِوي ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َؾَكا َٔ 

ییحی نب فزری، دیعس نب ریثک، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ادمح نب 

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقشی افر ااصنر ےک درنایؿ ابیمہ تبحم اقمئ رفام دی وت 

ر رضحت دعس ےن اؿ ےس اہک ہک ریمے اپس رضحت دعس نب رعیب اک اھبیئ رضحت دبعارلنمح نب وعػ وک انب ایل اف

امؽ وموجد ےہ ںیم اس ےک دف ےصح رکات وہں اکی ہصح وت م ےل ول افر دفرسا ہصح ںیم روھکں اگ افر ریمے اپس دف 

وعرںیت ںیہ وت م دفونں وک دوھکی۔ اؿ ںیم ےس وج م وک دنسپ وہ ںیم اس وک الطؼ داتی وہں سج فتق دعت وپری وہ 

 اکنح رک انیل۔ رضحت دبعارلنمح ےن ایبؿ ایک ہک دخافدن دقفس اہمتری ویبویں افر امؽ ںیم اجےئ وت م اس ےس

ربتک اطع رفامےئ م ھجم وک ابزار د الھؤ۔ رھپ فہ ابزار ےلچ ےئگ افر فہ فاسپ ںیہن آےئ اہیں کت ہک فہ یھگ افر عفن 

 ہیلع فآہل فملس ےن ھجم رپ زردی اک اح ل رک ےک الےئ۔ رضحت دبعارلنمح ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

اشنؿ داھکی وت رفامای ہک ہی زردی اک اشنؿ سک مسق اک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیم ےن اشدی یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک م فہمیل رکف اچےہ اکی رکبی یہ وہ۔

 البؽ، ییحی نب دیعس، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ادمح نب ییحی نب فزری، دیعس نب ریثک، امیلسؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک : ابب

 وعروتں ےس تبحم رکان

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 وعروتں ےس تبحم رکان

     1301    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

طیذ اَّلَاّ ابوعبسايرحُٔ، حشین بٔ عیسی، عؿإ ابٔ َشًِ، سَلّ ابوَِٓذر، ثابت، حرضت  :  راوی

 اْص رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ٍَ أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ ََّٓشائٔیُّ َقا ٔٔ اي َُ ُّ أَبُو َعِبٔس ايرَِّح ا ََ ٔ ِیُذ اِْل ثَىٔی ايظَّ َٓا  َحسَّ َ ث ٍَ َحسَّ ٔسیُّ َقا ََ عٔیَسی اِيُكِو

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ إََْٔص َقا ِٔ ثَابٕٔت َع ِِٓٔذرٔ َع ُُ ّْ أَبُو اِي
َٓا َسَلَّ َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔ ِشً َُ  ُٔ ُٕ بِ ا ی اہللُ َعؿَّ

 ٌَ یُب َوُجٔع َِّٓشاُئ َوايلِّ َِْیا اي ِٔ ايسُّ َٔ ٔلَیَّ  َب إ َِ حُبِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔ  َع ََلة ةُ َعِیىٔی فٔی ايؼَّ  َُقَّ

خیش االامؾ اوبدبعارلنمح، نیسح نب یسیع، افعؿ انب ملسم، السؾ اوبذنمر، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ھجم وک داین یک امتؾ زیچفں ںیم وخانیت افر 

 ر دنسپدیہ ںیہ افر ریمی آوھکنں یک ڈنھٹک امنز ےہ۔وخوبشںیئ بوبحب اف

خیش االامؾ اوبدبعارلنمح، نیسح نب یسیع، افعؿ انب ملسم، السؾ اوبذنمر، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی



 

 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک اسھت نسح ولسکوعروتں  :   ابب

 وعروتں ےس تبحم رکان

     1302    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َشًِ، سیار، جعرف، ثابت، اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َجِعرَفْ قَ  َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َسیَّاْر َقا َ ث ٍَ َحسَّ ؤسیُّ َقا ِٕ ايلُّ ٔ ِشً َُ  ُٔ ٍَ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ِٔ إََْٔص َقا َٓا ثَابْٔت َع َ ث ٍَ َحسَّ ا

ةُ َعِیىٔی فٔی  ًَِت َُقَّ یُب َوُجٔع َِّٓشاُئ َوايلِّ ٔلَیَّ اي َب إ َِ حُبِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٔ َقا ََلة  ايؼَّ

 اطمقب ےہ۔یلع نب ملسم، ایسر، رفعج، اثتب، اسن ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی ےک 

 یلع نب ملسم، ایسر، رفعج، اثتب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 وعروتں ےس تبحم رکان

     1303    ثحسی                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ حؿؽ بٔ عبساہلل، ابی، ابراہیِ بٔ كہُإ، سعیس بٔ ابی ْعوبہ، قتازہ، حرضت اْص  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ



 

 

 ِٔ َٕ َع ا َُ ُٔ كَِض ُِ بِ ثَىٔی إٔبَِراصٔی ٍَ َحسَّ ثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٔ َحِؿٔؽ بِ ُس بِ َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا أَِح أَبٔی َسٔعیسٔ بِ

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِٔ َطِیْئ أََحبَّ إ ِِ یَهُ ٍَ َي َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ِٔ َقَتاَزَة َع وبََة َع َِ َْعُ ًَّ طٔ َوَس

 ٌٔ ِٔ اِيَدِی َٔ َِّٓشأئ   َبِعَس اي

اسن ریض اہلل ہنع ےس  ادمح نب صفح نب دبع اہلل، ایب، اربامیہ نب امہطؿ، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وخانیت ےک دعب وکیئ یئش زایدہ دنسپدیہ ںیہن یھت وھگ ڑفں ےس۔

 ادمح نب صفح نب دبعاہلل، ایب، اربامیہ نب امہطؿ، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمد اک اینپ ازفاج ںیم ےس یسک اکی زفہج یک رطػ دقرے املئ وہان

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رمد اک اینپ ازفاج ںیم ےس یسک اکی زفہج یک رطػ دقرے املئ وہان

     1304    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، ہُاّ، قتازہ، نرض بٔ اْص، بظیر بٔ ْہیَ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

َّٓرِضٔ  ِٔ اي ِٔ َقَتاَزَة َع ّْ َع ا َُّ َٓا َص َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٔٔ إََْٔص أَِخبََرَْا َع ِٔ  بِ َع

َرأََتا َِ َٕ َيُط ا ِٔ کَا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع َٕ َع ٔٔ َْضٔی ٔ بِ ٌُ َبٔظیر ٕٔ َیُٔی

 ٌْ ٔ ائ ََ ِیطٔ  ٔة أََحُس ٔطكَّ ََ َّ اِيكَٔیا ی َجاَئ یَِو ا َعلَی اِْلرُِخَ َُ  ْٔلِٔحَساصُ

دہ، رضن نب اسن، ریشب نب  ،کی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس لقن رکےت رمعف نب یلع، دبعارلنمح، امہؾ، اتق

وہےئ رفامای سج صخش یک دف ویبایں وہں افر فہ یسک اکی یک رطػ زایدہ املئ ےہ وت فہ تمیق ےک دؿ اس احؽ ںیم 



 

 

 آےئ اگ ہک اس ےک دبؿ اک اکی ہصح اکی رطػ وک اکھج وہا وہاگ ۔

 نمح، امہؾ، اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب  ،کی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رمد اک اینپ ازفاج ںیم ےس یسک اکی زفہج یک رطػ دقرے املئ وہان

     1305    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، حُاز بٔ سًُہ، ایوب، ابوقَلبہ، عبساہلل بٔ یزیس، حرضت  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

 ٔ َٓا یَز َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔی أَِخبََرنٔی  ِٔ أَیُّوَب َع َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ ٍَ أََِْبأََْا َح یُس َقا

َِ َيِك  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت کَا ٔٔ یَزٔیَس َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُِ بَیَِن نَٔشائٔطٔ قََٔلبََة َع ٔش

 َِّ ُض ًَّ ٍُ اي َِّ َيُكو ُ ٍُ ث َِّ َيِعٔس ُ ُٔ َزیِسٕ  ث ازُ بِ َُّ ُط َح ًَ َُ أَِرَس ٔ ً َِ َُ َوََّل أَ ٔ ً ُِ ُِىٔی ؾامَٔی َت َُ َؾََل َتًُ ٔ ً َِ  صََِذا ؾِٔعلٔی ؾامَٔی أَ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، امحد نب ہملس، اویب، اوبالقہب، دبعاہلل نب سیدی، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 ہیلع فآہل فملس اینپ امتؾ ازفاج رہطمات ںیم وکیئ یھب زیچ میسقت رکےت اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

وہےئ رباربی اک ایخؽ ر ےتھ افر رھپ رفامےت اے اہلل! ریما اکؾ وت اانت یہ ےہ انتج ےھجم اایتخر ےہ۔ اے اہلل! وت یھب ھجم 

ےن ہی دحثی رمالس  ےس اس زیچ رپ ابز رپس تم ویجک سج یک ھجم ںیم ریتی رطح دقرت ںیہن۔ امحد نب زدی

 رفاتی یک ےہ۔

دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، سیدی، امحد نب ہملس، اویب، اوبالقہب، دبعاہلل نب سیدی، رضحت اعہشئ دصہقی  :  رافی

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اسھت نسح ولسک وعروتں ےک :   ابب

 رمد اک اینپ ازفاج ںیم ےس یسک اکی زفہج یک رطػ دقرے املئ وہان

     1306    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ بٔ سعس، عِّم، ابیہ، ػايح، ابٔ طہاب، َحُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ  :  راوی

 يكہ رضی اہلل عٓہاحارث بٔ ہظاّ، حرضت عائظہ ػس

ِٔ َػ  َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َسِعٕس َقا َِ بِ ٔٔ إٔبَِراصٔی ُٔ َسِعٔس بِ ٔٔ أَِخبََرنٔی عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ ابِ ائٕح َع

َّٕ عَ  ٕ أَ ٔٔ صَٔظاّ ٔٔ اِيَحارٔٔث بِ ٔٔ بِ َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٌَ أَِزَواُد ٔطَضإب َقا ائَٔظَة َقاَيِت أَِرَس

 ٍٔ ٔلَی َرُسو َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓت َرُسو ٔ َة ب َُ َِ َؾاكٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ًَِیطٔ  اي َّی اہللُ َع اہللٔ َػل

عٔی فٔی ََ َلحْٔع  ـِ َُ ًَِیطٔ َوصَُو  َِ َؾاِسَتأَِذَِْت َع ًَّ ََ  َوَس َّٕ أَِزَواَج ٔ ٍَ اہللٔ إ َٕ َيَضا َؾَكاَيِت یَا َرُسو ٔ َٔرِِٔط َؾأَذ

 َّ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيَضا َرُسو َٓٔة أَبٔی ُقَحاَؾَة َوأََْا َسانَٔتْة َؾَكا ٍَ فٔی ابِ ََ اِيَعِس َٓ ََ َيِشأَِي َٓىٔی إَٔيِی ًِ ًَِیطٔ أَِرَس ی اہللُ َع

ُة أََيِشٔت تُحٔ  َٓیَّ ُ َِ أَِی ب ًَّ ََ َوَس ٔ ُة حٔیَن َسَُٔعِت َذي َُ ِت َؾاكٔ ََ ی صَِٔذظٔ َؾَكا ٍَ َؾأَحٔيِّ ِٔ أُحٔبُّ َقاَيِت بَلَی َقا ََ یَن  بِّ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی أَِزَوأد اي َجَعِت إ َِ ََفَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َّٔ بٔائَِّذی َٔ  َؾأَِخبََرِتُض

َّی قَ  ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِٔ َطِیٕئ َؾاِرٔجعٔی إ َٔ َّٓا  َِٓیٔت َع ا ََْرأک أَغِ ََ َٔ َيَضا  ًِ ٍَ َيَضا َؾُك ًَِیطٔ اَيِت َوائَِّذی َقا اہللُ َع

ُة ََّل  َُ َٓةٔ أَبٔی ُقَحاَؾَة َقاَيِت َؾاكٔ ٍَ فٔی ابِ ََ اِيَعِس َ ُِٓظِسْ ََ َی َّٕ أَِزَواَج ٔ َِ َؾُكولٔی َيطُ إ ًَّ ُُُط ؾٔیَضا أَبَّسا َوَس ًِّ َ  َواہللٔ ََّل أُک

ٍٔ اہللٔ  ٔلَی َرُسو َِٓت َجِحٕع إ ٔ ََٓب ب َِ َزیِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٌَ أَِزَواُد اي َّی اہللُ َقاَيِت َعائَٔظُة َؾأَِرَس  َػل

ِٔ أَِزَوأد  َٔ َٔیىٔی  َِ َوهَٔی ائًَّی کَاَِْت ُتَشا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍٔ َع َِٓس َرُسو ٔ ِٓزَٔيةٔ ع َُ َِ فٔی اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل اي

ََٓب َوأَِتَقی ِهَّلِل عَ  ِٔ َزیِ َٔ  ٔٔ ی َرأَّة َقمُّ َخیِّرا فٔی ايسِّ َِ ِِ أََر ا َِ َوَي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌَّ َوأَِػَسَم َحٔسیّثا اہللٔ َػل زَّ َوَج

 ِٔ ٔ ح ٌَ يرٔلَّ ا َعَسا  َوأَِوَػ ََ ُب بٔطٔ  ُم بٔطٔ َوَتَُقَّ ٌٔ ائَِّذی َتَؼسَّ َُ َِٓؿٔشَضا فٔی اِيَع ٔ َِ َػَسَقّة َوأََطسَّ ابِتَِٔذاَّّل ي َوأَِعَو

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓضا اِيَؿِیئََة َؾاِسَتأَِذَِْت َعلَی َرُسو َٔ ُع  ٕ کَاَِْت ؾٔیَضا ُتِْسٔ ة ِٔ حٔسَّ َٔ َِ َسِوَرّة  ًَّ  طٔ َوَس



 

 

ًَِت َؾاكٔ  ٍٔ ائًَّی کَاَِْت َزَخ َٔرِكَٔضا َعلَی اِيَحا َع َعائَٔظَة فٔی  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ًَِیَضا َوَرُسو ُة َع َُ

ََ أَ  َّٕ أَِزَواَج ٔ ٍَ اہللٔ إ َِ َؾَكاَيِت َیا َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َيَضا َرُسو ٔ ََ َؾأَذ َٓ َٓىٔی َيِشأَِي ًِ ِرَس

َٓٔة أَبٔی ُقَحاَؾَة َوَوَقَعِت بٔی َؾاِسَتَلاَيِت َوأََْا أَِرُقُب  ٍَ فٔی ابِ َِ َوأَِرُقُب  اِيَعِس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َرُسو

َّٕ َرُسو َ ِؾُت أ َّی َْعَ َُٓب َحً ِِ َتبَِرِح َزیِ ًَ َٕ لٔی ؾٔیَضا َؾ ٔ ٌِ أَذ َؾُط َص ِٕ ََطِ َ ُظ أ َِ ََّل یَِْکَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِیَضا َؾَكا ًَ َّی أََِْحِیُت َع ِِ أَِنَظِبَضا بَٔظِیٕئ َحً ا َوَقِعُت بَٔضا َي َُّ ًَ َِ أََِْتِٔصَ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َُٓة أَبٔی بَِْکٕ  ََّضا ابِ  إْٔ

نب اربامیہ نب دعس، یمع، اہیب، اصحل، انب اہشب، دمحم نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت  دیبع اہلل نب دعس

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت افہمط ریض 

ت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یک اہلل اہنع وک وج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی رتحمہم ںیھت رضح

دختم ںیم اجیھب۔ رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس ادنر آےن یک ااجزت 

امیگن اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اسھت )ینعی رضحت اعہشئ دصہقی ےک اسھت( اکی اچدر ںیم ےٹیل 

ہمط ریض اہلل اہنع وک ادنر آےن یک ااجزت اطع رفام دی وت رضحت افہمط ریض اہلل وہےئ ےھت وت اوہنں ےن رضحت اف

اہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ےن ھجم وک 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل )آج( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم اجیھب ےہ۔ اؿ یک وخاشہ ےہ 

فملس رضحت احقہف )ینعی رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع یک اصزبحادی( رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع 

ےک ےلسلس ںیم ااصنػ رفامںیئ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک ںیم اخومش یھت۔ رضحت روسؽ 

ہک ایک م اچیتہ وہ ہک سج وک ںیم اچاتہ وہں۔ اوہنں ےن رفامای ویکں ںیہن۔ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ م اس ےس تبحم ایک رکف۔ ہی ابت نس رک رضحت روسؽ رکمی یلص 

رضحت افہمط ڑھکی وہ ںیئگ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک وت م رھپ اس ےس تبحم ایک رکف۔ ہی ابت نس رک

افر دفرسی ازفاج رہطمات ےک اپس اج رک اؿ وک التبای ہک اوہنں ےن ایک اہک افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن ایک وجاب اراشد رفامای اس رپ ازفاج رہطمات ےنہک ںیگل ہک م ےس اکؾ ںیہن وہ اکس رھپ اجؤ افر م 

 فآہل فملس ےس رعض رکف ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبایں اوب احقہف یک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

اڑیک )رضحت اعہشئ دصہقی( ےک ابرے ںیم ااصنػ اچیتہ ںیہ۔ رضحت افہمط ریض اہلل اہنع رفامےن ںیگل ہک 



 

 

 ںیہن رکفں ںیہن دخا یک مسق ںیم یھبک اؿ ےک ابرے ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ

یگ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ ازفاج رہطمات ےن رضحت زبع  تنب شحج وک اجیھب وج 

ہک ازفاج رہطمات ںیم ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی درہج افر اقمؾ ںیم ھجم ےس 

ےس زایدہ دنی ےک راےتس رپ ےنلچ فایل، دخاردیسہ، ہلص  اقمہلب رکیت ںیھت۔ ںیم ےن رضحت زبع  ریض اہلل اہنع

ریمح رک ےن فایل، یچس ابت ےنہک فایل، زایدہ دصہق دےنی فایل افر اےنپ سفن وک اکؾ ںیم ذلیل رکےن فایل اخوتؿ یھبک 

ںیہن دیھکی افر اس اکؾ یک یھب رضفت اؿ وک دصہق ف ریخات ےک فاےطس ڑپیت یھت رصػ اؿ ںیم اکی یہ زیچ یھت 

فر فہ ہی ہک فہ زایدہ ہصغ فایل افر زیت زماج اخوتؿ ںیھت۔ نکیل اؿ اک ہصغ دلج یہ متخ وہ اجات اھت رہباحؽ فہ احرض ا

وہںیئ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوہنں ےن ااجزت امیگن اس فتق یھب رضحت روسؽ 

اہنع یک اچدر ںیم اؿ ےک اسھت اس احتل ںیم ےھت ہک  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل

سج احتل ںیم رضحت افہمط ریض اہلل اہنع احرض وہںیئ ںیھت افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ااجزت اطع رفامیئ وت اوہنں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

زفاج رہطمات ےن ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب ےہ اؿ یک یبلق انمت ےہ ہک اوباحقہف یک اڑیک ا

)ینعی رضحت اعہشئ دصہقی( ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اسھت ااصنػ رفامںیئ رھپ اوہنں 

اہک۔ ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن دھکی ےن ھجم وک ربا الھب انہک رشفع رک دای افر اکیف ربا الھب 

ریہ یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک وجاب دےنی یک ااجزت دےتی ںیہ ای ںیہن؟ اس فتق رضحت زبع  

ںیہن اس احؽ ںیم ںیھت ہک ںیم ھجمس یئگ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریما وجاب دانی وگار 

زگرے اگ۔ ہچنیم  سج فتق ںیم وبانل رشفع وہیئ وت اؿ وک وگتفگ رکےن اک ومعق یہ ںیہن اطع رفامای۔ اہیں کت ہک اؿ 

رپ اغبل وہ یئگ۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای آرخ ہی یھب رضحت اوبرکب یک 

 اصزبحادی ںیہ۔

امیہ نب دعس، یمع، اہیب، اصحل، انب اہشب، دمحم نب دبعارلنمح نب احرث نب دیبعاہلل نب دعس نب ارب :  رافی

 اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ

 نسح ولسک وعروتں ےک اسھت :   ابب

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ

     1307    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ بکار، ابویُإ، طعیب، زہری، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، بٔ حارث بٔ ہظاّ، حرضت  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َّارٕ  ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ٍَ أَِخبََرنٔی  أَِخبََرنٔی ع ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َع ٕٔ َقا َٓا أَبُو اِيامَیَ َ ث ٍَ َحسَّ ٔصیُّ َقا ُِ اِئح

 ٌَ ِت َِْحَوُظ َوَقاَيِت أَِرَس َ َْ َّٕ َعائَٔظَة َقاَيِت َؾَِذ ٔٔ صَٔظإّ أَ ٔٔ اِيَحارٔٔث بِ ٔٔ بِ َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح ُس بِ َُّ َح أَِزَواُد  َُ

َّٓٔيیِّ  رْ  اي َُ ِع ََ ا  َُ ًَِت َؾَكاَيِت َِْحَوُظ َخاَيَؿُض َٕ َيَضا َؾَسَخ ٔ ََٓب َؾاِسَتأَِذَِْت َؾأَذ َِ َزیِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َرَواُظ  َػل

ِٔ َعائَٔظةَ  َوَة َع ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع  َع

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل رمعاؿ نب اکبر، اوبامیؿ، بیعش، زرہی، دمحم نب دبعارلنمح، نب احرث نب اشہؾ، 

 اہنع ےس یہ اسہقب دحثی یک امدنن وقنمؽ ےہ۔

رمعاؿ نب اکبر، اوبامیؿ، بیعش، زرہی، دمحم نب دبعارلنمح، نب احرث نب اشہؾ، رضحت اعہشئ دصہقی  :  رافی

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ



 

 

     1308    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ راؾع ْیشابوری، عبسايرزام، َعُر، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

ُس  َُّ َح َُ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ  أَِخبََرَْا  ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ أم َع َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا و َُ ِ أ َُ َكُة اِي َِّٓیَشابُورٔیُّ ايثِّ ُٔ َراؾٕٔع اي بِ

ةَ  َُ َٔ َؾاكٔ ًِ َِ َؾأَِرَس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َٔ أَِزَواُد اي ِع َُ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت اِجَت َوَة َع ِٔ ُْعِ ٔلَیَع َّٓٔيیِّ   إ اي

 َٓ ٍَ فٔی ابِ ََ اِيَعِس َ ُِٓظِسْ َٓاَصا یَ ِع ََ ّة  َُ ٔ َ کًَ َْ ََ َوَذ َ َّٕ نَٔشائ ٔ َٔ َيَضا إ ًِ َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ةٔ أَبٔی ُقَحاَؾَة َػل

َٔرِ  َع َعائَٔظَة فٔی  ََ َِ َوصَُو  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ًَِت َعلَی اي ََ َقاَيِت َؾَسَخ َ َّٕ نَٔشائ ٔ كَٔضا َؾَكاَيِت َيُط إ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ َيَضا اي َٓةٔ أَبٔی ُقَحاَؾَة َؾَكا ٍَ فٔی ابِ ََ اِيَعِس َ ُِٓظِسْ َّٔ َی َٓىٔی َوصُ ًِ یىٔی أَِرَس َِ أَتُٔحبِّ ًَّ

َّٔ َؾأَِخ  ٔ َجَعِت إَٔيِیض یَضا َقاَيِت ََفَ ٍَ َؾأَحٔبِّ ِِ َقا َٓعٔی َطِیّئا َقاَيِت َنَع ِِ َتِؼ َٔ َي َّ َٔ َيَضا إْٔ ًِ ٍَ َؾُك ا َقا ََ  َّٔ بَرَِتُض

َّی اہللُ ٍٔ اہللٔ َػل ََٓة َرُسو ا  َؾاِرٔجعٔی إَٔيِیطٔ َؾَكاَيِت َواہللٔ ََّل أَِرٔجُع إَٔيِیطٔ ؾٔیَضا أَبَّسا َوکَاَِْت ابِ َِ َحكًّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َِٓت َجِحٕع  ٔ ََٓب ب َٔ َزیِ ًِ ًَِیطٔ َؾأَِرَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ أَِزَوأد اي َٔ َٔیىٔی  َقاَيِت َعائَٔظُة َوهَٔی ائًَّی کَاَِْت ُتَشا

 َ ًَِت َعل َِّ أَِقَب ُ َٓةٔ أَبٔی ُقَحاَؾَة ث ٍَ فٔی ابِ ََ اِيَعِس َ ُِٓظِسْ َّٔ یَ َٓىٔی َوصُ ًِ ََ أَِرَس َِ َؾَكاَيِت أَِزَواُج ًَّ ُُىٔی َوَس ٔ یَّ َتِظت

ًُِت  َِٓضا َقاَؾَحَع َٔ ِٕ أََِْتِٔصَ  َ ِٔ أ َٔ ُٕ لٔی  ٌِ یَأَِذ َؾُط َص َِ َوأَُِْورُ ََطِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َيِت أَُراقُٔب اي

تُ  ُِ ِٕ أَِؾَح ِِ أَِيَبِث أَ ًَ ًُِتَضا َؾ َِٓضا َؾاِسَتِكَب َٔ ِٕ أََِْتِٔصَ  ُظ أَ َّطُ ََّل یَِْکَ ُِٓت أَْ َٓ َّی َه ِتىٔی َحً َُ َّٓٔيیُّ ضَ َؾَظَت ٍَ َيَضا اي ا َؾَكا

َرأَّة َخیِّرا َوََّل أَِنثَرَ  َِ ِِ أََر ا ًَ َُٓة أَبٔی بَِْکٕ َقاَيِت َعائَٔظُة َؾ ََّضا ابِ َِ إْٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌَ َػل  َػَسَقّة َوََّل أَِوَػ

ٔلَی اہللٔ ُب بٔطٔ إ ٌِّ َطِیٕئ یَُتَُقَّ ُ َِٓؿٔشَضا فٔی ک ٔ ٍَ ي ِٔ َوأَبَِِذ ٔ ح ٕ کَاَِْت يرٔلَّ ة ِٔ حٔسَّ َٔ ا َعَسا َسِوَرّة  ََ ََٓب  ِٔ َزیِ َٔ  َتَعالَی 

ًَطُ  َواُب ائَِّذی َقِب ٔٔ َصَِذا َخَلأْ َوايؼَّ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َِٓضا اِيَؿِیَئَة َقا َٔ  َُ  ؾٔیَضا تُؤط

 ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب راعف اسینوبری، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات اکی دؿ عمج وہ ںیئگ افر اوہنں ےن رضحت افہمط 

ریض اہلل اہنع وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم اجیھب افر ہی ولہکاای ہک آپ یلص 



 

 

ااصنػ اچیتہ ںیہ رضحت اوبرکب یک اصزبحادی )ینعی رضحت اعہشئ دصہقی اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات 

ںیم( ہچنیم  رضحت افہمط دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ض ایک اس فتق رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےک اسھت اچدر ںیم ےھت۔ رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رع

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ےن ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم 

اجیھب ےہ افر فہ رضحت اوباحقہف )ینعی رضحت اوبرکب( یک اصزبحادی )رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع( ےک 

آہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک ایک م ھجم ےس تبحم درنایؿ ااصنػ اچیتہ ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

ریتھک وہ؟ اوہنں ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ م رضحت اعہشئ دصہقی ریض 

اہلل اہنع ےس تبحم رکف۔ ہی ابت نس رک رضحت افہمط فاسپ فیرفی ےل آںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

رہطمات ےس رعض ایک وج ھچک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اھت افر رعض ازفاج 

رکےن گل ںیئگ ہک م ےن وت وکیئ اکؾ ااجنؾ ںیہن دای۔ م اب رھپ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہ 

 اب ںیہن اجؤں یگ افر آرخ رضحت افہمط اجؤ۔ رضحت افہمط ےن رعض ایک ہک اس ہلسلس ںیم دخا یک مسق ںیم

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی ںیھت )فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےک اراشد رگایم ےک الخػ سک رطح رک  یتک ںیھت( اس ےک دعب امتؾ ازفاج رہطمات ےن رضحت زبع  تنب 

ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک رضحت زبع  فہ ویبی ںیھت وج ہک رضحت روسؽ  شحج وک اجیھب۔ رضحت اعہشئ دصہقی

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ںیم ریمے ربارب یک اخوتؿ ںیھت )ینعی زعت ف ارتحاؾ اخدناؿ ف 

ازفاج رہطمات اجتہ افر نسح امجؽ ںیم( رھپ رضحت زبع  ےن رفامای ہک ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

ےن اجیھب ےہ افر فہ ااصنػ اک اطمہبل رک ریہ ںیہ )ینعی ازفاج رہطمات ےک درنایؿ فہ ااصنػ اچہ ریہ ںیہ( رضحت 

اوباحقہف یک اصزبحادی ینعی رضحت اعہشئ دصہقی ےک درنایؿ ںیم رھپ ریمی اجبن رہچہ وتمہج رفامای افر ھجم وک ربا الھب 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ےنہک گل ںیئگ افر ںیم اس فتق رضحت

فملس یک اگنوہں یک اجبن دیتھکی یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ااجزت رفامےت ںیہ اؿ ےک وجاب دےنی 

 فآہل فملس ریما وجاب یک افر فہ ھجم وک ربا یتہک ریہ اہیں کت ہک ںیم ےن اھجمس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

دانی ربا وسحمس ںیہن وہاگ۔ اس فتق ںیم یھب اسےنم وہیئ افر ںیم ےن ھچک دری ںیم اؿ وک دنب رک دای ینعی ںیم ےن 

اخومیش اایتخر یک رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی رضحت اوبرکب یک اصزبحادی 

امای ہک ںیم ےن )آج کت( وکیئ اخوتؿ یکین دصہق ف ریخات افر اےنپ سفن رپ تنحم ںیہ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ےن رف



 

 

تقشم ااھٹےن ںیم ارج ف وثاب ےک فاےطس رضحت زبع  ےس زایدہ )ابالصتیح اخوتؿ( ںیہن دیھکی افر اؿ ےک 

ؾ اسنیئ ےن زماج ںیم رصػ ومعمیل مسق یک زیتی یھت نکیل فہ زیتی دلج یہ متخ افر زالئ وہ اجیت یھت۔ رضحت اام

ح رفاتی فیہ ےہ وج ہک اسقب ںیم زگر یکچ ےہ۔

ح
صی 

 رفامای ہک ہی رفاتی اطخء ےہ افر درا ل 

 دمحم نب راعف اسینوبری، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ

     1309    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُعیٌ بٔ َشعوز، بَش، ابٔ ايُؿـٌ، طعبہ، عُرو بٔ َرہ، َرہ جہىی، حرضت ابو َوسٰی رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

 َ رٔو بِ أَِخب ُِ ِٔ َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٌٔ َقا َـّ َؿ ُُ َٔ اِي َٓا بَِٔشْ َيِعىٔی ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ رََّة َرَْا إِٔس َُ  ٔٔ

 َ ٌُ َعائَٔظَة َعل ـِ ٍَ َؾ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي وَسی َع َُ ِٔ أَبٔی  رََّة اِيُحَضىٔیِّ َع َُ  ِٔ ٌٔ َع ـِ َِّٓشأئ َنَؿ ی اي

 ٔ َعاّ ٔ ايلَّ َّرٔیٔس َعلَی َسائٔر  ايث

الیعمس نب وعسمد، رشب، انب الضفمل، ہبعش، رمعف نب رمہ، رمہ ینہج، رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 افر ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یک تمظع

 زبریگ امتؾ وخانیت رپ ایسی ےہ ہک یسیج ہک  ردی یک تلیضف )ینعی وشرےب یک تلیضف( دفرسے اھکونں رپ ےہ۔

 الیعمس نب وعسمد، رشب، انب الضفمل، ہبعش، رمعف نب رمہ، رمہ ینہج، رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ

     1310    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ خَشّ، عیسٰی بٔ یوْص، ابٔ ابوذئب، حارث بٔ عبسايرحُٔ، ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َعِبٔس ا ِٔ اِيَحارٔٔث بِ ٔٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع ِٔ ابِ ُٔ یُوَُْص َع ٍَ أََِْبأََْا عٔیَسی بِ ّٕ َقا ُٔ َخَِشَ ِٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ٔٔ َع َُ يرَِّح

 ِّٓ ٌُ َعائَٔظَة َعلَی اي ـِ ٍَ َؾ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ َعائَٔظَة أَ َة َع َُ ًَ َّرٔیسٔ أَبٔی َس ٌٔ ايث ـِ َشأئ َنَؿ

 ٔ َعاّ  َعلَی َسائٔر ايلَّ

یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، انب اوبذبئ، احرث نب دبعارلنمح، اوبہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رضحت اعہشئ دصہقی یک تمظع افر زبریگ امتؾ وخانیت 

  ہک یسیج ہک  ردی یک تلیضف )ینعی وشرےب یک تلیضف( دفرسے اھکونں رپ ےہ۔رپ ایسی ےہ

 یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، انب اوبذبئ، احرث نب دبعارلنمح، اوبہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روتں ےک اسھت نسح ولسکوع :   ابب

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ

     1311    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابو نبر بٔ اسحام، طاذإ، حُاز بٔ زیس، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا



 

 

ُٔ إِٔسحَ  َوَة أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ ٔٔ ُْعِ ِٔ صَٔظأّ بِ ُٔ َزیِٕس َع ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا َطاَذا َ ث ٍَ َحسَّ َػانٔیُّ َقا َل ايؼَّ

َة ََّل تُِؤذٔیىٔی َُ ًَ َّّ َس ُ َِ یَا أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َقا ِٔ أَبٔیطٔ َع َّطُ  َع  فٔی َعائَٔظَة َؾإْٔ

َّٔ إَّٔلَّ هٔیَ  ِٓهُ َٔ َرأَةٕ  َِ ا أََتانٔی اِيَووُِی فٔی ئَحأف ا ََ  َواہللٔ 

اوب ربک نب ااحسؼ، اشذاؿ، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ 

دف دخا یک مسق ھجم رپ یھبک فیح  ہک اے اؾ میلس م ھجم وک رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےک ہلسلس ںیم فیلکت ہن

 انزؽ ںیہن وہیت رگم ہی ہک ںیم رضحت اعہشئ دصہقی یک اچدر ای احلػ ںیم وہات وہں۔

 اوب ربک نب ااحسؼ، اشذاؿ، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ

     1312    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ ٓازّ، عبسہ، ہظاّ، عوف بٔ حارث، رَیثہ، حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 َ َّٕ أَِخب َة أَ َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ ِیَثَة َع ََ ِٔ ُر ٔٔ اِيَحارٔٔث َع ِٔ َعِؤف بِ ٕ َع ِٔ صَٔظاّ ِٔ َعِبَسَة َع َّ َع ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ َرنٔی 

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َِ اي ًِّ َ ِٕ تُک ََٓضا أَ ُِ
ًَّ َ َِ ک ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َّٕ  نَٔشاَئ اي َّٓاَض کَاُْوا  أَ اي

ِتطُ ؾَ  َُ
ًَّ َ ا تُٔحبُّ َعائَٔظَة َؾک َُ َّا ُْحٔبُّ اِيَدیَِر َن ٍُ َيُط إْٔ َّ َعائَٔظَة َوَتُكو ِِ َیِو َٕ بَٔضَسایَاصُ ِو ا َیَتََّحَّ َُّ ًَ ِِ یُحِٔبَضا َؾ ًَ

َٔ َقاَيِت  ِی ًَ ا َرزَّ َع ََ  َٔ ًِ ِِ یُحِٔبَضا َوُق ًَ ا َؾ ـّ ِتُط أَِي َُ
ًَّ َ ِیَضا ک ًَ َٔ  َزاَر َع ِی ًَ َّی یَرُزَّ َع َٔ ََّل َتَسعٔیطٔ َحً ًِ ِِ یُحِٔبىٔی ُق َي

 ٍِ ٔ ِٓز ِِ یَ َُّط َي ٍَ ََّل تُِؤذٔیىٔی فٔی َعائَٔظَة َؾإْٔ ِتُط َؾَكا َُ
ًَّ َ ِیَضا ک ًَ ا َزاَر َع َُّ ًَ ٍُ َؾ ا َيُكو ََ  َٔ ُِٓورٔی  َعلَیَّ اِيَووُِی َوأََْا فٔی أَِو َت

َّٔ إَّٔلَّ فٔی ِٓهُ َٔ َرأَةٕ  َِ ِٔ َعِبَسةَ  ئَحأف ا ٕٔ َع ٕٔ َػٔحیَحا ٕٔ اِيَحٔسیَثا ٔٔ صََِذا َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح  ئَحأف َعائَٔظَة َقا



 

 

ہ، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

 ی
دمحم نب آدؾ، دبعہ، اشہؾ، وعػ نب احرث، رمت

ہک م رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ےن اؿ ےس رعض ایک 

ےک ہلسلس ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ رکف افر رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع 

ےک ہلسلس ںیم ولوگں یک ہی احتل یھت ہک ولگ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےصح افر دہاای اجیھب رکےت 

ت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابری وہیت )وت ولگ ےھت افر سج دؿ رضح

افر زایدہ دہاہی ےتجیھب ےھت( افر ولگ ےتہک ےھت ہک مہ ولگ الھبیئ ےک بلط اگر ںیہ سج رطہقی ےس رضحت روسؽ 

ےت آپ یھب ایس رطح تبحم رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس تبحم رفام

رفامےت۔ اکی رفز رضحت اؾ ہملس ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رضحت اعہشئ دصہقی ےس قلعتم 

رعض ایک )ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس تبحم رکےن ںیم وغر رکںی( 

 وکیئ وجاب ںیہن دای۔ سج فتق رضحت اؾ ہملس ےن رھپ رعض ایک وت نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ وجاب ںیہن دای۔ نکیل سج فتق اؿ یک ابری آیئ )ینعی رضحت اؾ ہملس یک( وت 

 وجاب اوہنں ےن دفرسی رمہبت اس ہلسلس ںیم وگتفگ رفامیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس دہعف یھب وکیئ

اطع ںیہن رفامای۔ ازفاج رہطمات اؿ ےس درایتف رکےن ںیگل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )امہرے ہلئسم 

اک( ایک وجاب اراشد رفامای؟ وت رضحت اؾ ہملس ےن وجاب دای ہک ھجم ےس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ 

د( رھپ رضحت اؾ ہملس ےس رفامےن ںیگل ہک م اس اک آپ وجاب ںیہن دای۔ ہچنیم  رضحات ازفاج رہطمات )یہ وخ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وجاب انیل ہچنیم  بج اؿ اک ربمن آای وت رھپ رضحت اؾ ہملس ےن رعض ایک وت آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اؾ ہملس م ھجم وک )رضحت( اعہشئ دصہقی ےک ہلسلس ںیم فیلکت ہن اچنہپؤ )ینعی

اہمترے ابر ابر وساؽ رکےن ےس ھجم وک فیلکت چنہپ ریہ ےہ( ریمے افرپ فیح ںیہن انزؽ وہیت رگم ہی ہک ںیم رضحت 

اعہشئ دصہقی ےک احلػ ںیم وہات وہں۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک ہی دفونں رفاایت رافی دہعہ یک رفاتی ےس 

ح ںیہ۔

ح
صی 

 

ہ، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنعدمحم نب آدؾ، دبعہ، اشہؾ، وعػ نب  :  رافی

 

 ی
 احرث، رمت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ

     1313    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسہ بٔ سًامیٕ، ہظاّ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ِٔ ِٔ أَبٔیطٔ َع ّْ َع َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ٍَ أََِْبأََْا َعِبَسةُ بِ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َعائَٔظَة َقاَيِت  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ

َّٓاُض یََتََّحَّ  َٕ اي َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل رَِؿاَة َرُسو ََ  ََ ٔ َٕ بَِٔذي َّ َعائَٔظَة یَبَِتُػو ِِ یَِو َٕ بَٔضَسایَاصُ  ِو

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یک رفاتی ےہ ہک ولگ 

ربمن دھکی رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےصح اجیھب رکےت ےھت افر  رضحت اعہشئ دصہقی دصہقی ریض اہلل اہنع اک

اس ےس دصقم ہی وہات اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخش وہاجںیئ ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت 

اہلل ہیلع فآہل اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس زایدہ تبحم رفامےت ےھت ایس فہج ےس ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص 

فملس ےک اپس رضحت اعہشئ دصہقی دصہقی ریض اہلل اہنع یک ابری فاےل دؿ اؿ وک ہصح افر دہہی زایدہ اجیھب رکےت 

 ےھت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ

     1314    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہلل َحُس بٔ ٓازّ، عبسہ، ہظاّ، ػايح بٔ ربیہ بٔ ہسیر، حرضت عائظہ ػسيكہ ػسيكہ رضی ا :  راوی



 

 

 عٓہا

ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت أَ  ٕ َع ٔٔ صَُسیِر ٔٔ َربٔیَعَة بِ ِٔ َػائٔح بِ ٕ َع ِٔ صَٔظاّ ِٔ َعِبَسَة َع َّ َع ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ِووَی َحسَّ

ُت َؾأََجِؿُت اِيَباَب بَِیىٔی َوبَ  ُِ َعطُ َؾُك ََ َِ َوأََْا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ٍَ لٔی یَا اہللُ إ ُِٓط َقا ا ُرؾَِّط َع َُّ ًَ َُٓط َؾ ِي

 َّ ََل َٔ ايشَّ ُ ئ ٌَ ُيُِقٔ َّٕ ٔجبِرٔی ٔ  َعائَٔظُة إ

دمحم نب آدؾ، دبعہ، اشہؾ، اصحل نب رہیب نب دہری، رضحت اعہشئ دصہقی دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

دخافدن دقفس ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم اکی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یھت ہک 

فملس رپ فیح انزؽ رفامیئ۔ ہچنیم  ںیم ایھٹ افر درفازہ یک آ ڑ ںیم وہیئگ۔ سج فتق فیح آان دنب وہیئگ وت ھجم ےس رفامای 

 اے اعہشئ دصہقی ربجالیئ ہیلع االسلؾ م وک السؾ رفام رےہ ںیہ۔

 رہیب نب دہری، رضحت اعہشئ دصہقی دصہقی ریض اہلل اہنعدمحم نب آدؾ، دبعہ، اشہؾ، اصحل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 اکی ویبی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہ

     1315    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ْوح بٔ حبیب، عبسايرزام، َعُر، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

َوَة  ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َحبٔیٕب َقا َّٕ أَِخبََرَْا ُْوُح بِ ِٔ َعائَٔظَة أَ َع

َّٓئ  ُّ اي ََل ًَِیطٔ ايشَّ َّ َقاَيِت َوَع ََل َٔ ايشَّ ِی ًَ أُ َع ٌَ َيُِقَ َّٕ ٔجبِرٔی ٔ ٍَ َيَضا إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ُة اہللٔ یَّ َػل َُ َوَرِح

ا ََّل َْرَی ََ  َوبََرکَاتُُط َتَری 

 رفامیت ںیہ ہک رضحت ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی دصہقی ریض اہلل اہنع



 

 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رضحت ربجالیئ ا نی ہیلع االسلؾ م وک السؾ رفام رےہ ںیہ 

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ
ُ
ة
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ھچک دھکی  بس اوہنں ےن رعض ایک 

 ےتیل ںیہ وج ہک مہ ںیہن دےتھکی۔

 ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 ی وک دفرسی ویبی ےس زایدہ اچانہاکی ویب

     1316    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، حهِ بٔ ْاؾع، طعیب، زہری، ابوسًُہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ُٔ َْاؾٕٔع  ُِ بِ َٓا اِيَحَه َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو  أَِخبََرَْا َع ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ٍَ أََِْبأََْا ُطَعِیْب َع َقا

ٌُ َوصَُو  َِ یَا َعائَٔظُة َصَِذا ٔجبِرٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َقا َة َع َُ ًَ َٔ َس ِی ًَ ُ َع أ َيُِقَ

ٍَ أَبُو َعبِ  ُط َسَواْئ َقا ًَ َِٔث  َّ ََل ْ ايشَّ ًَطُ َخَلأ َواُب َوائَِّذی َقِب ٔٔ َصَِذا ايؼَّ َُ  س ايرَِّح

رمعف نب وصنمر، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس ایبؿ رفامای ہک اے اعہشئ دصہقی! ہی رضحت ربجالیئ ہیلع 

ؾ ںیہ وج ہک م وک السؾ رفام رےہ ںیہ۔ اس یک یہ رطح افرپ یھب رفاتی زگر یکچ ےہ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی االسل

 رفاتی درتس ےہ افر یلہپ رفاتی اطخ ےہ۔

 رمعف نب وصنمر، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رکش افر دسح

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رکش افر دسح

     1317    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، خايس، حُیس، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُس  َُّ َح َُ َّی  أَِخبََرَْا  َّٓٔيیُّ َػل َٕ اي ٍَ کَا َٓا أََْْص َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِیْس َقا َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي بِ

بَِت  ّْ َؾرَضَ ی بَٔكِؼَعٕة ؾٔیَضا كََعا ًَِت أرُِخَ َٔٓٔیَن َؾأَِرَس ُُِؤ َضأت اِي ََّ ُ َِٓس إِٔحَسی أ ٔ َِ ع ًَّ ًَِیطٔ َوَس یََس  اہللُ َع

َِّ ا ـَ َتیِٔن َؾ َِ اِلٔهِْسَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ِت َؾأََخَِذ اي ٍٔ َؾَشَكَلِت اِيَكِؼَعُة َؾاَِْهَْسَ ٔلَی يرَُّسو ا إ َُ إِٔحَساصُ

َّی جَ  ََ َحً َش َِ َ ِِ کًُُوا َؾأَکًَُوا َؾأ هُ َُّ ُ ٍُ غَاَرِت أ َّ َوَيُكو َعا ُع ؾٔیَضا ايلَّ َُ ٌَ َیِح ی َؾَحَع ائَِت بَٔكِؼَعتَٔضا اِْلرُِخَ

ِتضَ  هُِشوَرَة فٔی بَِیٔت ائًَّی َنَْسَ َُ ٍٔ َوَتَرَک اِي ٔلَی ايرَُّسو ٔحیَحَة إ  اائًَّی فٔی بَِيتَٔضا َؾَسَؾَع اِيَكِؼَعَة ايؼَّ

دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہیلہ رتحمہم ےک اپس ےھت وت دفرسی اہیلہ رتحمہم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اھکےن اک ایپہل اکی ا

اجیھب۔ اؿ اہیلہ ےن )دسح یک فہج ےس( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابمرک اہھت رپ اہھت امرا افر آرخاکر فہ ایپہل رگ 

آہل فملس ےن ایپہل ےک دفونں ڑکٹے ےل رک المےئ افر اس ںیم رک وٹٹ ایگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکان عمج رفامےن ےگل افر رفامای ہک اہمتری امں وک نلج ادیا وہیئگ ینعی دسح ںیم التبم وہ 

ان اھک ول رھپ بس ںیئگ۔ بلطم ہی ےہ ہک اؿ ےک دؽ ںیم وسنک ےک اھکان ےنجیھب یک فہج ےس دسح ادیا وہ ایگ۔ وت م اھک

ےک بس ولوگں ےن اھکان اھک ایل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹے رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس یک وکیئ یس اہیلہ رتحمہم ایپہل ےل رک احرض وہںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ ایپہل اھکان الےن فاےل صخش 

 وٹاٹ وہا ایپہل اس ویبی ےک رھگ ںیم یہ وھچ ڑ دای ہک وہنجں ےن ایپہل وت ڑ دای اھت۔وک ال رک دے دای افر فہ 



 

 

 دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

  افر دسحرکش

     1318    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًامیٕ، اسس بٔ َوسی، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، ابوَتوکٌ، حرضت اّ سًُہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

 َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ َٓا أََسُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ ِٔ ثَابٕٔت َع َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٕ فٔی َػِحَؿٕة َيَضا إ ََّضا َيِعىٔی أََتِت بَٔلَعاّ َة أَْ َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ ٌٔ َع ِّ َُُتَوک َِ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َع  ََ زَٔرّة بٔٔهَشإئ َو تَّ َُ ًَِیطٔ َوأَِػَحابٔطٔ َؾَحائَِت َعائَٔظُة  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َع اي َُ ِحَؿَة َؾَح َكِت بٔطٔ ايؼَّ ًَ َضا ؾِٔضْر َؾَؿ

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل َِّ أََخَِذ َرُسو ُ رََّتیِٔن ث ََ  ِِ هُ َُّ ُ ٍُ کًُُوا َغاَرِت أ ِحَؿٔة َوَيُكو ًَِكًَِی ايؼَّ ٔ َِ بَیَِن ؾ ًَّ َِ َوَس ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َة َعائَٔظةَ َػِحَؿَة َعائَٔظَة َؾبَ  َُ ًَ ِّّ َس ُ َة َوأَِعَلی َػِحَؿَة أ َُ ًَ ِّّ َس ُ ٔلَی أ  َعَث بَٔضا إ

رعیب نب امیلسؿ، ادس نب ومیس، امحد نب ہملس، اثتب، اوبوتملک، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع فہ اکی رفز اکی ایپہل ےل رک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ۔ وت

اینپ اچدر ابمرک ےل رک احرض وہںیئ۔ اکی رھتپ ےیل وہےئ افر اوہنں ےن فہ ایپہل ےل رک وت ڑ ڈاال افر اوہنں ےن 

 افر رفامےن ےگل 

ہ

ایس رھتپ ےس ایپہل وت ڑا۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ دفونں ڑکٹے ےل رک الم دی 

ری فادلہ اصہبح ےک دؽ ںیم نلج ادیا وہ یئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رمہبت یہی ےلمج ہک م اھکاناھک ول اہمت

ح ف اسمل ایپہل ےل رک 

ح
صی 

اراشد رفامےئ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع اک 

  اک وٹاٹ وہا ایپہل اعہشئ دصہقی وک دے دای۔رضحت اؾ ہملس ےک رھگ جیھب دای افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع



 

 

 رعیب نب امیلسؿ، ادس نب ومیس، امحد نب ہملس، اثتب، اوبوتملک، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوعروتں ےک اسھت نسح ولس :   ابب

 رکش افر دسح

     1319    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، جْسہ بٓت زجاجہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ًَِیٕت  ِٔ ُؾ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َع َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح َّی َع َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا  ِٓٔت َزَجاَجَة َع ٔ َة ب ِٔ َجِْسَ َع

 ٔ َِ إَْٔاّئ ؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي َة أَصَِسِت إ ٌَ َػٔؿیَّ ِث َٔ ا َرأَیُِت َػانَٔعَة كََعإّ  ََ َُا َقاَيِت  ّْ َؾ یطٔ كََعا

َّی اہللُ َّٓٔيیَّ َػل تُُط َؾَشأَِيُت اي ِٕ َنَْسِ ًَهُِت َنِؿٔسی أَ ََ ّْ ٍَ إَْٔاْئ َنإَْٔإئ َوكََعا اَرتٔطٔ َؾَكا ِٔ َنؿَّ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ٕ  َنَلَعاّ

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، رسجہ تنب داجہج، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع وکیئ اخوتؿ رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع یسیج ںیہن دیھکی۔ اکی رمہبت اوہنں 

فآہل فملس وک ربنت ںیم اھکان رھب رک اجیھب۔ ھجم ےس ہی رظنم ہن داھکی اج اکس۔ ںیم ےن )ہصغ ںیم آرک( فہ ربنت وت ڑ ڈاال۔ 

رھپ ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک اس اک دبہل ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع 

 ےن رفامای ہک یسک ربنت اک دبہل دفرسا ربنت ےہ )بلطم ہی ےہ ہک م ےن سج رطح اک ربنت وت ڑا ےہ ایس فآہل فملس

 رطح اک ربنت م وک دانی وہاگ افر اھکےن اک ربنت اس مسق اک اھکان دانی ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، رسجہ تنب داجہج، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رکش افر دسح

     1320    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احشٔ بٔ َحُس، عبیس بٔ عُیر، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّطُ َسُٔ  ِٔ َعَلإئ أَْ ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ َٓا َححَّاْد َع َ ث ٍَ َحسَّ انٔیُّ َقا ٕس ايزَِّعرَفَ َُّ َح َُ  ُٔ ُٔ بِ َٔ أَِخبََرَْا اِيَحَش َع عُبَِیَس بِ

 ُِ َٕ یَ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ُِ أَ ٍُ َسُِٔعُت َعائَٔظَة َتزِعُ ٕ َيُكو یِر َُ ََٓب بِٔٓٔت عُ َِٓس َزیِ ٔ هُُث ع

َّی اہللُ  َّٓٔيیُّ َػل ًَِیَضا اي ٌَ َع َٓا َزَخ ُ َّٕ أَیَّت َ َِٓسَصا َعَشَّل َؾَتَواَػِیُت أََْا َوَحِؿَؼُة أ ٔ ُب ع َِ َجِحٕع َؾَیَِشَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 َ ٌَ َعل َػاؾٔیَر َؾَسَخ ََ ًَِت  َ َػاؾٔیَر أَک ََ ََ رٔیَح  ِٓ َٔ ِّی أَٔجُس  ٔن ٌِ إ َتُك ًِ ٌِ َؾ ٍَ ََّل بَ ََ َيُط َؾَكا ٔ ا َؾَكاَيِت َذي َُ ی إِٔحَساصُ

ا أَحَ  ََ  ُّ َِ تََُّحِّ ٔ َّٓٔيیُّ ي َٓزََيِت یَا أَیَُّضا اي ِٔ أَعُوَز َيُط َؾ ِٓٔت َجِحٕع َوَي ٔ ََٓب ب َِٓس َزیِ ٔ بُِت َعَشَّل ع ِٕ رَشٔ ٔ ََ إ ٌَّ اہللُ َي

ٔلَی اہللٔ ئَعائَٔظَة َوَحِؿَؼَة َوإٔذِ أَ  بُِت َعَشَّل َتُتوبَا إ ٌِ رَشٔ ٔلَی َبِعٔف أَِزَوأجطٔ َحٔسیّثا ئَكِوئطٔ بَ َّٓٔيیُّ إ  رَسَّ اي

نسح نب دمحم، دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ےت۔ ںیم ےن اکی رمہبت ہیلع فآہل فملس رضحت زبع  تنب شحج ریض اہلل اہنع ےک اپس رےتہ افر دہش ونش رفام

افر رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع ےس وشمرہ ایک ہک امہرے ںیم ےس سج یسک ےک اپس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس فیرفی الںیئ وت اس رطح ےس ےہک ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  ہن ابمرک ےس 

ںیم ادیا وہےن فاال نسہل یک رطح اک اکی لھپ ےہ سج ےس ہک دبوب اغمریف یک دبوب وسحمس وہ ریہ ےہ )ہی رعب 

وسحمس وہیت ےہ( مہ وک ااسی گل راہ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )ذموکرہ لھپ( اغمریف اھک راھک ےہ۔ رھپ 

 ہیلع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی ےل ےئگ۔ دفونں ںیم ےس یسک ےک اپس۔ اس ےن یہی اہک۔ آپ یلص اہلل

فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن دہش یپ ایل ےہ رضحت زبع  تنب شحج ریض اہلل اہنع ےک اپس افر یھبک ںیہن ویپں اگ۔ 

اس ےیل ہک آپ وک ڑبی رفنت ےہ۔ ایس فتق آتی رکہمی انزؽ وہیئ ینعی اے یبن م اؿ زیچفں وک سک فہج ےس 

رے فاےطس )ینعی دہش وک( افر آتی رکہمی )ینعی ارگ م رحاؾ رک رےہ وہ نج وک دخافدن دقفس ےن الحؽ ایک ےہ اہمت

دفونں وتہب رکیت وہ ینعی رضحت اعہشئ دصہقی افر رضحت ہصفح ریض اہلل امہنع( افر ہی آتی رکہمی بج وپدیشہ 



 

 

رطہقی ےس یبن )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےن اینپ یسک اہیلہ رتحمہم ےس اکی ابت رفامیئ )ینعی ہی ابت ہک ںیم ےن آج 

 (دہش یپ ایل ےہ

 نسح نب دمحم، دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رکش افر دسح

     1321    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس، ابیہ، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ازُ  َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ مٔیٌّ صَُو َيَكبُطُ َقا ٕس َُحَ َُّ َح َُ  ٔٔ ُٔ یُوَُْص بِ ُِ بِ ِٔ  أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی َة َع َُ ًَ ُٔ َس بِ

ٍِ بٔطٔ َعائَٔظُة ثَابٕٔت عَ  َ ِِ َتز ًَ ْة یََلُؤَصا َؾ ََ َِ کَاَِْت َيطُ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َوَحِؿَؼُة ِٔ إََْٔص أَ

ٌَّ اہللُ ا أََح ََ  ُّ َِ تََُّحِّ ٔ َّٓٔيیُّ ي ٌَّ یَا أَیَُّضا اي َّ َوَج ٍَ اہللُ َعز َضا َعلَی َنِؿٔشطٔ َؾأَِْزَ ََ َّی َُحَّ ٔلَی آرٔخٔ اِْلیَةٔ َحً ََ إ   َي

اربامیہ نب ویسن نب دمحم، اہیب، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ابدنی یھت ہک سج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ رتسبی رفامےت ےھت وت 

ت ہصفح دفونں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ یگل ریتہ ںیھت۔ اہیں کت ہک رضحت اعہشئ دصہقی افر رضح

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابدنی وک اےنپ افرپ رحاؾ رفام ایل۔ اس رپ دخافدن دقفس ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ 

 آرخ کت۔

 اسن ریض اہلل ہنعاربامیہ نب ویسن نب دمحم، اہیب، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رکش افر دسح

     1322    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبازہ بٔ ػاَت، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہاقتيبہ، يیث، یحٌی، عبازہ بٔ ويیس بٔ  :  راوی

 ٔ ٔٔ اِيَوي ِٔ عَُباَزَة بِ ُٔ َسٔعیٕس اِْلَِنَؼارٔیُّ َع ِٔ یَِحٌَی صَُو ابِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ عَُباَزَة أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا یٔس بِ

ٍَ اہللٔ ِشُت َرُسو َُ َّٕ َعائَٔظَة َقاَيِت اِيَت َٔٔت أَ ا ٔٔ ايؼَّ ٔ  بِ ًُِت یَسٔی فٔی َطِعرٔظ َِ َؾأَِزَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

 َِ ًَ ًَِیطٔ َؾأَِس َّٔ اہللَ أََعاَْىٔی َع ٍَ بَلَی َوَلٔه ْٕ َؾَكا ََ َطِیَلا ا َي ََ ًُِت أَ َٔ َؾُك ُ َٔ َطِیَلاْ َ ٍَ َقِس َجائ  َؾَكا

ہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہبیتق، ثیل، ییحی، ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم، رضحت اعہشئ دص

ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التش ایک وت )اافتؼ ےس( ریما اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےک ابولں ںیم ڑپ ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے اپس اہمترا اطیشؿ آ ایگ ےہ۔ اس رپ ںیم ےن 

ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس اطیشؿ ںیہن ےہ؟ رفامای یسک فہج ےس ںیہن۔ ریمے فاےطس یھب رعض ایک 

اطیشؿ ےہ نکیل دخافدن دقفس ےن اس رپ ریمی دمد رفام دی ےہ اس فہج ےس فہ ریما رفامں ربدار نب ایگ ےہ 

 ڑپات افر دفرسے ولوگں رپ وت اس اک )بلطم ہی ےہ ہک اطیشؿ ریما ھچک ںیہن اگب ڑ  اتک۔ ریمے افرپ اس اک ا ر ںیہن

 (ا ر ڑپات ےہ

 ہبیتق، ثیل، ییحی، ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوعروتں ےک اسھت نسح ولس :   ابب

 رکش افر دسح



 

 

     1323    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، ابٔ ابی ًَیهہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ٔٔ ُجَریِ  ِٔ ابِ ِٔ َححَّإد َع ٔٔ اِئُِكَشِّٔمُّ َع ُٔ اِيَحَش ُِ بِ ِٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی ًَِیَهَة َع َُ ُٔ أَبٔی  ِٔ َعَلإئ أَِخبََرنٔی ابِ ٕخ َع

ٔلَی بَ  َُّط َذَصَب إ ُِٓت أَْ َٓ ٕة َؾَو ًَ َِ َذاَت َيِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِعٔف نَٔشائٔطٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َؾَكِسُت َرُسو

 ٍُ ِشُتطُ َؾإَٔذا صَُو َرانْٔع أَِو َسأجْس َيُكو ََ َيفٔی َؾَتَحشَّ َّ ِّی إْٔ َبٔی َوأُم ًُِت بٔأ ٔسَک ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ أََِْت َؾُك ُِ ََ َوبَٔح َ ُسِبَحاْ

ٕٕ آرَخَ  ِ ِّی َيفٔی َطأ ٔن ٕٕ َوإ ِ  َطأ

ی کہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
مل
اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اطعء، انب ایب 

 فآہل فملس وک ںیہن داھکی وت ھجم وک ہی ایخؽ وہا ہک آج یک رات آپ یلص اہلل اکی رات ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع

ہیلع فآہل فملس یسک دفرسی اہیلہ رتحمہم ےک اپس فیرفی ےل ےئگ ںیہ۔ ہچنیم  ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رےہ ےھت= )وت اپک ےہ ںیم ریتی  وک اکیف التش ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل روکع ںیم ےھت ای دجسہ رفام

یرعفی رکات وہں ریتے العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ( ںیم ےن رعض ایک ریمے فادلنی آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہ اجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرسے اکؾ ںیم وغشمؽ ںیہ افر ںیم دفرسے ایخؽ 

وت رکش وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک فہج ےس دفرسی اہیلہ رتحمہم  ںیم وہں۔ )بلطم ہی ےہ ہک ھجم وک

 (ےک اپس فیرفی ےل ےئگ ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس یک ابعدت ںیم وغشمؽ ںیہ

ی کہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی
مل
 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اطعء، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رکش افر دسح

     1324    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہااسحام بٔ َٓؼور، عبسايرزام، ابٔ جریخ، ابی ًَیهہ، حرضت  :  راوی

ٍَ أَِخبََرنٔی ابِ  ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ َّٕ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِیَهَة أَ ًَ َُ ُٔ أَبٔی 

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٔلَی َبِعٔف نَٔشائٔطٔ  َعائَٔظَة َقاَيِت اِؾَتَكِسُت َرُسو َُّط َذَصَب إ ُِٓت أَْ َٓ ٕة َؾَو ًَ َذاَت َيِی

ٔسَک ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ أََِْت َؾكُ  ُِ ََ َوبَٔح َ ٍُ ُسِبَحاْ َِّ َرَجِعُت َؾإَٔذا صَُو َرانْٔع أَِو َسأجْس َيُكو ُ ِشُت ث ِّی َؾَتَحشَّ ًُِت بٔأَبٔی َوأُم

ِّی َيفٔی آرَخَ  ٔن ٕٕ َوإ ِ ََ َيفٔی َطأ َّ  إْٔ

ی کہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ا
مل
احسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رججی، ایب 

ےن اکی رات آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیہن اپای۔ ھجم وک ایخؽ وہا ہک )آج یک رات( آپ یلص اہلل ہیلع 

ےن التش ایک رھپ ںیم فاسپ وہیئ۔ وت ںیم ےن داھکی  فآہل فملس یسک اہیلہ رتحمہم ےک اپس فیرفی ےل ےئگ ںیہ۔ ںیم

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ای دجسہ یک احتل ںیم ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک وت اے 

ریمے رپفرداگر اپک ےہ۔ ریتے العفہ وکیئ وبعمد ربقح ںیہن ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ریمے فادلنی آپ یلص 

فآہل فملس رپ رقابؿ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اکؾ ںیم وغشمؽ ںیہ افر ںیم دفرسے اکؾ ںیم  اہلل ہیلع

 وغشمؽ وہں۔

ی کہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی
مل
 ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رججی، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رکش افر دسح

     1325    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سًامیٕ بٔ زاؤز ، ابٔ وہب، ابٔ جریخ، عبساہلل بٔ نثیر، حرضت َحُس بٔ قیص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ َزا ُٕ بِ امِیَ ًَ َّطُ َسَُٔع أَِخبََرَْا ُس ٕ أَْ ٔٔ َنثٔیر ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُٔ ُجَریِٕخ َع ٍَ أَِخبََرنٔی ابِ ُٔ َوصِٕب َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ ُوَز َقا



 

 

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِِ َع ثُهُ ٍُ أَََّل أَُحسِّ ٍُ َسُِٔعُت َعائَٔظَة َتُكو َٔ َقِیٕص َيُكو َس بِ َُّ َح َُ ًِ َٓا  َوَعىِّی ُق

ًَِیطٔ َوَوَؿَع رَٔزائَطُ َوَبَشَم إَٔزاَرُظ  َِٓس رِٔج ٔ ًَِیطٔ ع ًََب َؾَوَؿَع َنِع ًًَٔی اِنَك ا کَاَِْت َيِی َُّ أططٔ بَلَی َقاَيِت َي َعلَی َٔفَ

ٌَ ُرَویِّسا َوأََخَِذ رَٔزائَطُ ُرَویِ  َِّ اَِْتَع ُ ِّی َقِس َرَقِسُت ث َّٔ أَن ا َه َُ ًَِبِث إَّٔلَّ َریَِث ِِ َی َِّ َؾَتَح اِيَباَب ُرَویِّسا َوَي ُ ّسا ث

 ٔ ًَِكُت فٔی إٔثِرٔظ َِّٓعُت إَٔزارٔی َواَِْل رُِت َوَتَك َُ ًُِت زِٔرعٔی فٔی َرأِٔسی َؾاِخَت َد َوأََجاَؾطُ ُرَویِّسا َوَجَع َّی َجاَئ  َورَخَ َحً

َِّ اََِّْحَ  ُ َّ ث ٍَ اِيكَٔیا رَّإت َوأَكَا ََ َؾَع یََسیِطٔ ثَََلَث  ٍَ َؾَضرَِوِيُت اِيَبكٔیَع ََفَ ِعُت َؾَضرَِو َع َؾأرَِسَ ِؾُت َؾأرَِسَ َف َواََِّْحَ

َٔ َیا َعائُٔع َرابٔیَ  ا َي ََ  ٍَ ٌَ َؾَكا ِٕ اِؿَلَحِعُت َؾَسَخ ًُِت َوَيِیَص إَّٔلَّ أَ ُت َوَسَبِكُتُط َؾَسَخ ٍَ َؾأَِحرَضَ َؾأَِحرَضِ ّة َقا

 ِّ ٔن ٍَ َيُتِدبٔر ٍَ َحِظَیا َقا ُٕ َحٔشبُِتُط َقا امِیَ ًَ ِّی ُس ٍَ اہللٔ بٔأَبٔی أََِْت َوأُم ًُِت یَا َرُسو ـُ اِيَدبٔیرُ ُق ًَّٔلی ِّی اي ی أَِو َيُیِدبَٔرن

ًََضَسنٔی َيِضَسّة فٔی َػِس  ِِ َقاَيِت َؾ ًُِت َنَع امٔی ُق ََ َوازُ ائَِّذی َرأَیُِت أَ ٍَ أَِْٔت ايشَّ رٔی َؾأَِخبَرِتُُط اِيَدبََر َقا

ِٓٔت  َٓ ٍَ أََه ٌَّ أَِوَجَعِتىٔی َقا َّ َوَج طُ اہللُ َعز َُ ٔ َّٓاُض َؾَكِس َعً ِِ اي ا یَهُِت َُ ِض ََ َٔ َوَرُسويُُط َقاَيِت  ِی ًَ ـَ اہللُ َع ِٕ یَٔحی أَ

َٔ َوَقِس َوَؿِع  ِی ًَ ٌُ َع ِٔ یَِسُخ ِِ یَهُ ََلّ أََتانٔی حٔیَن َرأَیِٔت َوَي ًَِیطٔ ايشَّ ٌَ َع َّٕ ٔجبِرٔی ٔ ٍَ َؾإ ِِ َقا ٍَ َنَع َٔ َقا ٔت ثَٔیابَ

 َٓ َٔ َوَخٔظ َؾ ِٕ أُوقَٔو صُِت أَ َٔ َقِس َرَقِسٔت َؾَْکٔ َّ ُِٓت أَْ َٓ َٔ َوَه ِٓ َٔ َٔ َؾأََجبُِتُط َوأَِخَؿِيُتُط  ِٓ َٔ یُت اَزانٔی َؾأَِخفَی 

ٍَ عَ  ٕس َؾَكا َُّ َح َُ  ُٔ ِِ َخاَيَؿُط َححَّاُد بِ ٌَ اِيَبكٔیٔع َؾأَِسَتِػرٔفَ َيُض ِٕ آتَٔی أَصِ َرنٔی أَ ََ
َ ِٕ َتِشَتِوحٔٔشی َؾأ ٔٔ ُجَریِٕخ  ِٔ أَ ابِ

ٔٔ َقِیٕص  ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ًَِیَهَة َع َُ ٔٔ أَبٔی  ِٔ ابِ  َع

امیلسؿ نب داؤد ، انب فبہ، انب رججی، دبعاہلل نب ریثک، رضحت دمحم نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

فآہل فملس اک احؽ  ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس انس۔ اوہنں ےن رفامای ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع

ایبؿ ہن رکفں۔ افر ںیم اانپ ایک احؽ رعض رکفں۔ مہ ےن رعض ایک سک فہج ےس ںیہن ایبؿ رفامںیئ۔ اوہنں ےن اہک 

ریمی اکی رات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکفٹ یل افر اےنپ اپؤں ابمرک ےک زندکی وجےت رےھک افر اچدر 

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دقر دری رہھٹے ہک آپ یلص اہلل ہیلع  ااھٹیئ اانپ رس ابمرک رساہےن رپ الیھپای

فآہل فملس ےن ایخؽ رفامای ہک ھجم وک دنین آ یئگ اس ےک دعب اخومیش ےس وجےت نہپ ےیل افر دلجی ےس اچدر یل افر 

دلجی ےس دفہٹپ  درفزہ وھکال آہتسہ ےس افر رھپ ابرہ لکن آےئ رھپ آہتسہ ےس درفازہ دنب رک دای۔ ںیم ےن یھب

اف ڑاھ۔اچدر اف ڑیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ لچ دی۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس تنج اعیقبل )انیم ربقاتسؿ( ںیم فیرفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اہھت ااھٹےئ افر 



 

 

 آیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیت ےلچ ںیم یھب زیت یلچ آپ یلص اہلل ںیم دری کت ڑھکی ریہ۔ رھپ ںیم فاسپ

ہیلع فآہل فملس دلجی ےلچ ںیم یھب دلجی یلچ ںیم آےگ یک اجبن لکن رک اکمؿ ےک ادنر دالخ وہیئ افر ںیم یٹپل 

اعہشئ دصہقی م وک ایک وہ وہیئ یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےچنہپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے 

ایگ ےہ۔ اہمترا ٹیپ وھپال وھپال ےہ ای اہمترا اسسن ڑچھ ایگ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م التبؤ فرہن 

دخافدن دقفس علطم رفام دے اگ وج ہک فیطل افر ربخدار ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہیلع فآہل فملس رپ ریمے فادلنی رقابؿ وہ اجںیئ۔ رھپ ںیم ےن امتؾ احتل ایبؿ یک آپ یلص اہلل فملس! آپ یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م یہ یھت ںیم  اتہ اھت ہک ہی ریمے اسےنم وکؿ آدیم اج راہ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج 

ےنیس ںیم اکی اکم ردیس ایک سج یک فہج ےس  اہں ںیم یھت۔ ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے

ریمے ہنیس ںیم درد وہ ایگ افر رفامای م ےن ہی ایخؽ ایک ہک اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس م رپ ملظ رکںی ےگ 

ہک اہمترے ربمن رپ ںیم اینپ دفرسی اہیلہ ےک اپس اجؤں اگ۔ ںیم ےن اہک ولگ سک ہگج کت اپھچںیئ ےگ دخافدن 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک علطم رفامدای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں رضحت دقفس 

ربجالیئ ہیلع االسلؾ ریمے اپس فیرفی الےئ افر فہ اہمترے اپس ہن فیرفی ال ےکس ویکہکن م اس فتق ربہنہ 

ر ںیم م ےس وپدیشہ رطہقی ےس ایگ اس ےیل ہک ںیھت رھپ آہتسہ ےس اوہنں ےن ھجم وک آفاز دی ہچنیم  ںیم رھپ ایگ اف

ھجم وک اس ابت اک ایخؽ وہا ہک م وک دنین آ یئگ ےہ افر ھجم وک م وک دیبار رکان انوگار افر ربا وسحمس وہا۔ ھجم وک وخػ وہا 

اتسؿ( چنہپ اجؤں ہک م وک فتشح ہن وہ )اہنت رےنہ ےس( رھپ ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ھجم وک مکح رفامای ہک ںیم عیقب )ربق

 افر وج ولگ فاہں رپ دموفؿ ںیہ اؿ ےک فاےطس ںیم داع اموگنں۔

 امیلسؿ نب داؤد ، انب فبہ، انب رججی، دبعاہلل نب ریثک، رضحت دمحم نب سیق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رکش افر دسح

     1326    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

یوسـ بٔ سعیس بٔ َشًِ، ححاد، ابٔ جریخ، عبساہلل ابٔ ابی ًَیهہ، حرضت َحُس بٔ قیص  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٕ اِئُؼِّ  ٔ ِشً َُ  ٔٔ ُٔ َسٔعیٔس بِ ـُ بِ َٓا یُوُس َ ث ُٔ َحسَّ ٔٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرنٔی َعِبُس اہللٔ ابِ ِٔ ابِ َٓا َححَّاْد َع َ ث ٍَ َحسَّ یٔصیُّ َقا

ُث َقاَيِت أَََّل أُحَ  ٍُ َسُِٔعُت َعائَٔظَة تَُحسِّ َة َيُكو ََ َِخَ ََ  ٔٔ َٔ َقِیٔص بِ َس بِ َُّ َح َُ َّطُ َسَُٔع  ًَِیَهَة أَْ َُ ِِ َعىِّی أَبٔی  ثُهُ سِّ

َّی اہللُ َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َّی اہللُ َوَع َّٓٔيیَّ َػل ِٓٔسی َتِعىٔی اي ٔ ًًَٔی ائًَّی صَُو ع ا کَاَِْت َيِی َُّ َٓا بَلَی َقاَيِت َي ًِ َِ ُق ًَّ ًَِیطٔ َوَس   َع

أط  ٔ َعلَی َٔفَ َف إَٔزارٔظ ًَِیطٔ َوَوَؿَع رَٔزائَُط َوَبَشَم ََطَ َِٓس رِٔج ٔ ًَِیطٔ ع ًََب َؾَوَؿَع َنِع َِ اِنَك ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِِ طٔ ؾَ َع ًَ

َِّ َؾَتَح اِيبَ  ُ ٌَ ُرَویِّسا َوأََخَِذ رَٔزائَُط ُرَویِّسا ث َِّ اَِْتَع ُ ِّی َقِس َرَقِسُت ث َّٔ أَن ا َه َُ ًَِبِث إَّٔلَّ َریَِث َد َی اَب ُرَویِّسا َورَخَ

ًَِك  َِّٓعُت إَٔزارٔی َؾاَِْل رُِت َوَتَك َُ ًُِت زِٔرعٔی فٔی َرأِٔسی َواِخَت َّی َجاَئ اِيَبكٔیَع َوأََجاَؾُط ُرَویِّسا َوَجَع ُت فٔی إٔثِرٔظٔ َحً

ٍَ َؾضَ  ِعُت َؾَضرَِو َع َؾأرَِسَ ِؾُت َؾأرَِسَ َف َؾاََِّْحَ َِّ اََِّْحَ ُ َّ ث ٍَ اِيكَٔیا رَّإت َوأَكَا ََ َؾَع یََسیِطٔ ثَََلَث  رَِوِيُت َؾأَِحرَضَ ََفَ

ِٕ اِؿَلَحِعُت ؾَ  ًَِیَص إَّٔلَّ أَ ًُِت َؾ ُت َوَسَبِكُتطُ َؾَسَخ َٔ یَا َعائَٔظُة َحِظَیا َرابَٔیّة َؾأَِحرَضِ ا َي ََ  ٍَ ٌَ َؾَكا َسَخ

ِّی َبٔی أََِْت َوأُم ٍَ اہللٔ بٔأ ًُِت َیا َرُسو ـُ اِيَدبٔیرُ ُق ٔلی ًَّ ِّی اي ِّی أَِو َيیُِدبَٔرن ٔن ٍَ َيُتِدبٔر ٍَ  َقاَيِت ََّل َقا َؾأَِخبَرِتُُط اِيَدبََر َقا

 ََ َوازُ ائَِّذی َرأَیُِتُط أَ ِٓٔت َؾأَِْٔت ايشَّ َٓ ٍَ أََه َِّ َقا ُ ًََضَسنٔی فٔی َػِسرٔی َيِضَسّة أَِوَجَعِتىٔی ث ِِ َقاَيِت َؾ امٔی َقاَيِت َنَع

 َّٕ ٔ ٍَ َؾإ ِِ َقا ٍَ َنَع طُ اہللُ َقا َُ ٔ َّٓاُض َؾَكِس َعً ِِ اي ا یَهُِت َُ ِض ََ َٔ َوَرُسويُُط َقاَيِت  ِی ًَ ـَ اہللُ َع ِٕ َیٔحی ًَِیطٔ أَ ٌَ َع  ٔجبِرٔی

ََلّ أَ  َٔ َؾأََجبُِتطُ ايشَّ ِٓ َٔ َٓاَزانٔی َؾأَِخفَی  َٔ َؾ َٔ َوَقِس َوَؿِعٔت ثَٔیابَ ِی ًَ ٌُ َع ِٔ یَِسُخ ِِ یَهُ َتانٔی حٔیَن َرأَیِٔت َوَي

ٌَ اِيَبكٔیٔع َؾأَِس  ِٕ آتَٔی أَصِ َرنٔی أَ ََ
َ ِٕ َتِشَتِوحٔٔشی َؾأ ِٕ َقِس َرَقِسٔت َوَخٔظیُت أَ ُِٓت أَ َٓ َٔ َؾَو ِٓ َٔ  َتِػرٔفَ َؾأَِخَؿِیُت 

ًَِّؿٔى  ٔ َصَِذا اي ِٔ َعائَٔظَة َعلَی َغیِر ٕ َع َٔر ٔٔ َعا ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِْ َع ِِ َرَواُظ َعأػ  َيُض

ی کہ، رضحت دمحم نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 
مل
ویفس نب دیعس نب ملسم، اجحج، انب رججی، دبعاہلل انب ایب 

ں ےن رفامای ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس انس۔ اوہن

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک احؽ ایبؿ ہن رکفں۔ افر ںیم اانپ ایک احؽ رعض رکفں۔ مہ ےن رعض 

ایک سک فہج ےس ںیہن ایبؿ رفامںیئ۔ اوہنں ےن اہک ریمی اکی رات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکفٹ یل افر 

اپؤں ابمرک ےک زندکی وجےت رےھک افر اچدر ااھٹیئ اانپ رس ابمرک رساہےن رپ الیھپای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع اےنپ 



 

 

فآہل فملس اس دقر دری رہھٹے ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایخؽ رفامای ہک ھجم وک دنین آ یئگ اس ےک دعب 

ال آہتسہ ےس افر رھپ ابرہ لکن آےئ رھپ آہتسہ ےس اخومیش ےس وجےت نہپ ےیل افر دلجی ےس اچدر یل افر درفزہ وھک

درفازہ دنب رک دای۔ ںیم ےن یھب دلجی ےس دفہٹپ اف ڑاھ۔اچدر اف ڑیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ 

 لچ دی۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنج اعیقبل )انیم ربقاتسؿ( ںیم فیرفی الےئ افر آپ یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اہھت ااھٹےئ افر ںیم دری کت ڑھکی ریہ۔ رھپ ںیم فاسپ آیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس زیت ےلچ ںیم یھب زیت یلچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دلجی ےلچ ںیم یھب دلجی یلچ ںیم آےگ یک اجبن لکن 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےچنہپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رک اکمؿ ےک ادنر دالخ وہیئ افر ںیم یٹپل وہیئ یھت 

فملس ےن رفامای اے اعہشئ دصہقی م وک ایک وہ ایگ ےہ۔ اہمترا ٹیپ وھپال وھپال ےہ ای اہمترا اسسن ڑچھ ایگ ےہ۔ آپ 

افر ربخدار ےہ۔ ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م التبؤ فرہن دخافدن دقفس علطم رفام دے اگ وج ہک فیطل 

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ریمے فادلنی رقابؿ وہاجںیئ۔ 

رھپ ںیم ےن امتؾ احتل ایبؿ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م یہ یھت ںیم  اتہ اھت ہک ہی ریمے اسےنم 

ےن رعض ایک یج اہں ںیم یھت۔ ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے  وکؿ آدیم اجراہ ےہ۔ ںیم

ےنیس ںیم اکی اکم ردیس ایک سج یک فہج ےس ریمے ہنیس ںیم درد وہ ایگ افر رفامای م ےن ہی ایخؽ ایک ہک اہلل افر روسؽ 

فرسی اہیلہ ےک اپس اجؤں اگ۔ ںیم ےن اہک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس م رپ ملظ رکںی ےگ ہک اہمترے ربمن رپ ںیم اینپ د

ولگ سک ہگج کت اپھچںیئ ےگ دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک علطم رفام دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای یج اہں رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ریمے اپس فیرفی الےئ افر فہ اہمترے اپس ہن فیرفی 

اس فتق ربہنہ ںیھت رھپ آہتسہ ےس اوہنں ےن ھجم وک آفاز دی ہچنیم  ںیم رھپ ایگ افر ںیم م ےس ال ےکس ویکہکن م 

وپدیشہ رطہقی ےس ایگ اس ےیل ہک ھجم وک اس ابت اک ایخؽ وہا ہک م وک دنین آ یئگ ےہ افر ھجم وک م وک دیبار رکان انوگار افر 

)اہنت رےنہ ےس( رھپ ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ھجم وک مکح رفامای ربا وسحمس وہا۔ ھجم وک وخػ وہا ہک م وک فتشح ہن وہ 

 ہک ںیم عیقب )ربقاتسؿ( چنہپ اجؤں افر وج ولگ فاہں رپ دموفؿ ںیہ اؿ ےک فاےطس ںیم داع اموگنں۔

ی کہ، رضحت دمحم نب سیق ریض اہلل ہنع :  رافی
مل
 ویفس نب دیعس نب ملسم، اجحج، انب رججی، دبعاہلل انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وعروتں ےک اسھت نسح ولسک :   ابب

 رکش افر دسح

     1327    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہا علی بٔ ححر، رشیَ، عاػِ، عبساہلل بٔ عاَر بٔ ربیعہ، حرضت عائظہ :  راوی

ِٔ عَ  ٔٔ َربٔیَعَة َع ٔ بِ َٔر ٔٔ َعا ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِٕ َع ِٔ َعأػ َْ َع ی ٍَ أََِْبأََْا رَشٔ ٕ َقا ُٔ حُِحر ائَٔظَة َقاَيِت أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ

ٌٔ َوَساَم اِيَحٔسیَث  ِی ًَّ ِٔ اي َٔ  َؾَكِستُُط 

 اعہشئ ریض اہلل اہنع رتہمج بسح اسقب ےہ، یلع نب رجح، رشکی، اعمص، دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب، رضحت

 یلع نب رجح، رشکی، اعمص، دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

  ےن الطؼ دےنی ےک ےیل رقمر ایک ےہوج فتق اہلل اعتیل

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج فتق اہلل اعتیل ےن الطؼ دےنی ےک ےیل رقمر ایک ےہ

     1328    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضی اہلل عٓہعبیس اہلل بٔ سعیس، یحٌی بٔ سعیس، عبیس اہلل بٔ عُر، ْاؾع، حرضت عبساہلل ر :  راوی



 

 

ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ ُٕ َع ا ُٔ َسٔعیٕس اِيَكلَّ َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َخٔسیُّ َقا ِ ُٔ َسٔعیٕس ايْسَّ ٍَ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َر َقا َُ ٔٔ عُ  بِ

َرأََتطُ َوهَٔی َحائْٔف َؾاِسَتِؿًَی عُ  َِ ًََّل ا َ َُّط ك ِٔ َعِبسٔ اہللٔ أَْ َِ أَِخبََرنٔی َْاؾْٔع َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّى اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل رُ َرُسو َُ

َِّ یََسِعَضا  ُ ًِیَُرأجِعَضا ث رِ َعِبَس اہللٔ َؾ َُ  ٍَ َرأََتُط َوهَٔی َحائْٔف َؾَكا َِ ًََّل ا َ َّٕ َعِبَس اہللٔ ك ٔ ٍَ إ ِٔ َؾَكا َٔ َّی َتِلُضَر  َحً

 ٔ ى َؾإ ّة أرُِخَ ـَ َِّ َتٔحیَف َحِی ُ ٔ ث تَٔضا َصِٔذظ ـَ ِٕ َطاَء َحِی ٔ ََٔعَضا َوإ ِٕ یَُحا َ ٌَ أ ًُِیَؿارِٔقَضا َقِب ِٕ َطاَء َؾ ٔ َذا كَُضَرِت َؾإ

َِّٓشاءُ  ًََّل َيَضا اي ِٕ تَُل ٌَّ أَ َّ َوَج َر اہللُ َعز ََ ةُ ائًَّی أَ ََّضا اِئعسَّ ٔشهَِضا َؾإْٔ ُِ ًُِی  َؾ

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت دبعاہلل

اینپ ویبی وک الطؼ دی افر فہ اس فتق احتل ضیح ںیم ںیھت۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رضحت روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اس ابت اک ذترکہ رفامای ینعی ہی ابت درایتف یک ہک دبعاہلل اک ہی الطؼ دانی 

؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفامای ہک م دبعاہلل ےس ہی ابت درتس ےہ ای ںیہن

ایبؿ رکف ہک فہ اےنپ وقؽ ےس روجع رک ںیل ینعی اس الطؼ وک وت ڑ دںی افر فہ وعرت وک اینپ ویبی انب ںیل رھپ اس وک اپک 

 دفرسی رمہبت احہضئ وہ رک اپک وہ وہےن کت وھچ ڑ دںی سج فتق فہ احتل ضیح ےس اپک وہ اجںیئ افر رھپ

اجےئ۔ بت ارگ اس اک دؽ اچےہ وت اؿ ےس فہ گدحییگ اایتخر رک ںیل۔ تبحص رکےن ےس ےلہپ ےلہپ افر ارگ وھچ ڑےن وک 

دؽ ہن اچےہ وت رھک ےل اس ےیل ہک دخافدن دقفس زبریگ افر زعت فاےل ےن وخانیت وک اؿ یک دعت ےک اطمقب 

 ےہ۔ الطؼ دے دےنی اک مکح رفامای

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ر ایک ےہوج فتق اہلل اعتیل ےن الطؼ دےنی ےک ےیل رقم

     1329    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

رَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ُٔ اِيَكأس ٍَ أََِْبأََْا ابِ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َرأََتطُ َوهَٔی  أَِخبََرَْا  َِ ًََّل ا َ َّطُ ك أَْ

ُِٓط َر  أب َرضَٔی اہللُ َع ُٔ اِيَدلَّ رُ بِ َُ ٍَ عُ
َ َِ َؾَشأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّی َحائْٔف فٔی َعِضسٔ َرُسو ٍَ اہللٔ َػل ُسو

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ََ َؾَكا ٔ ِٔ َذي َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٔشهَِضا َحً ُِ َِّ ئُی ُ ًِیَُرأجِعَضا ث رُِظ َؾ َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ََ اِيعٔ  ًِ ٔ صَّ َؾت َُ ِٕ َی ٌَ أَ ًََّل َقِب َ ِٕ َطاَئ ك ٔ ََ َبِعُس َوإ َش َِ ِٕ َطاَئ أَ ٔ َِّ إ ُ َِّ َتِلُضَر ث ُ َِّ َتٔحیَف ث ُ رَ َتِلُضَر ث ََ ةُ ائًَّی أَ سَّ

 ًَّ ِٕ تَُل ٌَّ أَ َّ َوَج َِّٓشاُئ اہللُ َعز  َل َيَضا اي

دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دفر وبنی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ںیم اینپ اہیلہ وک الطؼ دی افر فہ احتل ضیح ںیم ںیھت۔ رضحت رمعافرفؼ ریض اہلل ہنع ےن رضحت 

ملس ےس ہی ہلئسم درایتف رفامای۔ ینعی رضحت دبعاہلل ےن احتل ضیح ںیم اینپ ویبی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

وک الطؼ دے دی ےہ ہی الطؼ دانی اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م رضحت دبعاہلل ےس وہک ہک 

 ضیح ےس اپک وہ اجںیئ۔ فہ اینپ ویبی یک اجبن روجع رک ںیل۔ رھپ فہ اؿ وک رفےک رںیھک۔ اہیں کت ہک فہ احتل

رھپ سج فتق اس وک دفرسا ضیح آ اجےئ افر فہ اس ےس اپک وہ اجںیئ وت بج ارگ دبعاہلل اک دؽ اچےہ وت اس وک رھک 

ںیل ای الطؼ دے دںی۔ نکیل رشط ہی ےہ ہک اس دفرسے ضیح ےک دعب یھب اؿ ےک اپس ہن اجںیئ۔ رھپ آپ یلص 

 ت ےہ افر دخا اعتیل ےن ایس ےک اطمقب الطؼ دےنی اک مکح رفامای ےہ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یہی دع

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فتق اہلل اعتیل ےن الطؼ دےنی ےک ےیل رقمر ایک ےہوج 
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 نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ ُحب، زبیسی، حرضت زہری رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا ايزُّ  َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ٔٔ َُحِ ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ُٔ عُبَِیٕس َع ََلُم أَِخبََرنٔی َنثٔیرُ بِ ـَ ايلَّ ٌَ ايزُّصِرٔیُّ َنِی ٔ ٍَ ُسئ بَِیٔسیُّ َقا

رَ  َِ ًَِّكُت ا َ ٍَ ك َر َقا َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ َر أَ َُ ٔٔ عُ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُِ بِ ٔ ٍَ أَِخبََرنٔی َساي ٔ َؾَكا ة ًِٔعسَّ ٔ ٍٔ ي ٔ َرُسو أَتٔی فٔی َحَیاة

َِ َوهٔیَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ  اہللٔ َػل َى َرُسو َِ َؾَتَػیَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل رُ ئَرُسو َُ ََ عُ ٔ َ َذي َْ َحائْٔف َؾَِذ

ّة َوَتِلضُ  ـَ َّی َتٔحیَف َحِی ٔشهَِضا َحً ُِ ُ َِّ ی ُ ٍَ ئیَُرأجِعَضا ث ََ َؾَكا ٔ َِ فٔی َذي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٕ اہللٔ َػل ِٕ بََسا َيطُ أَ ٔ َر َؾإ

ٍَ َعِبُس  ٌَّ َقا ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج ا أَِْزَ َُ ٔ َن ة ًِٔعسَّ ٔ ََلُم ي َضا َؾَِذاَک ايلَّ شَّ َُ ِٕ َی ٌَ أَ ًَِّكَضا كَاصّٔرا َقِب رَ  یَُل َُ ُٔ عُ اہللٔ بِ

ًَِّكُتَضا َ ِلًٔیَكَة ائًَّی ك اَجِعُتَضا َوَحَشِبُت َيَضا ايتَّ  ََفَ

ی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زرہی ےس یسک ےن ہی ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، رضحت زرہ

درایتف ایک ہک دعت رپ الطؼ سک رطح ےس فاعق وہیت ےہ؟ ینعی دخافدن دقفس ےن رقآؿ رکمی ںیم اراشد رفامای 

ےہ وت اس ےک ینعم ایک وہےئ افر دعت ےک دفراؿ الطؼ دانی سک رطہقی ےس وہات ےہ؟ رضحت زرہی ےن وجاب 

رضحت اسمل نب دبعاہلل ےس انس ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ےھت ہک ںیم ےن اینپ ویبی وک دای ہک ںیم ےن 

دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم الطؼ دی افر فہ اخوتؿ اس فتق احتل ضیح ںیم ںیھت۔ رھپ ریمے فادل 

 فآہل فملس ےس رفامای۔ آپ یلص رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اس فاہعق اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج فتق ہی ابت ینس وت اؿ وک ہصغ آایگ افر فہ رفامےن ےگل دبعاہلل وک اس فاےطس روجع رکان 

انمبس ےہ افر اؿ وک اچےیہ ہک فہ الطؼ ےس روجع رک ںیل افر وعرت وک اپک وہےن دانی اچےیہ رھپ ارگ اس وک الطؼ 

وعرت وک الطؼ دانی اچےیہ۔ فہ اس وعرت وک اپیک یک احتل ںیم مہ رتسبی رکے ریغب الطؼ دے دانی رتہب وہا وت 

دںی۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک یہی ینعم ںیہ آتی رکہمی ںیم ےک یہی ینعم ںیہ۔ 

 اگلای ینعی ںیم ےن وج الطؼ دی یھت رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ںیم ےن روجع ایک افر اس الطؼ وک اسحب ںیم

اس اک ںیم ےن اسحب اگلای۔ اس ےیل ہک فہ الطؼ ارگہچ وتنسں ےک الخػ یھت افر رحاؾ یھت نکیل الطؼ فاعق وہ یکچ 

 یھت۔

 ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، رضحت زرہی ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج فتق اہلل اعتیل ےن الطؼ دےنی ےک ےیل رقمر ایک ےہ
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خ، ابوزبیر، حرضت َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، عبساہلل بٔ َحُس بٔ ثُیِ، ححاد، ابٔ جری :  راوی

 عبسايرحُٔ بٔ ایُٔ رضی اہلل عٓہ

ٍَ َقا ِٔ َححَّإد َقا ِٕ َع ٔٔ َتُٔی ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ َِ َوَعِبُس اہللٔ بِ ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرنٔی  ٍَ ابِ

ٔٔ بِ  َُ َّطُ َسَُٔع َعِبَس ايرَِّح ٔ أَْ ٌٕ أَِخبََرنٔی أَبُو ايزُّبَیِر ـَ َتَری فٔی َرُج ُع َنِی َُ ٔ َيِش َر َوأَبُو ايزُّبَیِر َُ َٔ عُ ٍُ ابِ
َ َٔ َيِشأ َُ َٔ أَیِ

 ٍٔ َرأََتُط َوهَٔی َحائْٔف َعلَی َعِضسٔ َرُسو َِ َر ا َُ ُٔ عُ ًََّل َعِبُس اہللٔ بِ َ ٍَ َيُط ك ا َؾَكا ـّ ٔ َرأََتطُ َحائ َِ ًََّل ا َ َّی اہللُ ك اہللٔ َػل

َِ ؾَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َرأََتطُ َع َِ ًََّل ا َ َر ك َُ َٔ عُ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ٔ ٍَ إ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل رُ َرُسو َُ ٍَ عُ
َ َوهَٔی َشأ

ٍَ إَٔذا كَُضَرِت ؾَ  زََّصا َعلَیَّ َقا َِ ئیَُرأجِعَضا ََفَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًِِّل أَِو َحائْٔف َؾَكا ًُِیَل

 ِِ ِكُت ًَّ َ َّٓٔيیُّ إَٔذا ك َِ یَا أَیَُّضا اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َر َؾَكا َُ ُٔ عُ ٍَ ابِ َِ َقا ٔش ُِ َّٔ فٔی ئُی ًُِّكوصُ َِّٓشاَئ َؾَل اي

 َّٔ ٔ تٔض ٌٔ عٔسَّ  ُقبُ

م، اجحج، انب 
 

سی

 

ی

رججی، اوبزریب، رضحت دبعارلنمح نب انمی ریض دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، دبعاہلل نب دمحم نب 

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ےس درایتف ایک اےسی صخش ےس قلعتم آیکپ ایک راےئ ےہ ہک 

سج ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دی وہ۔ اس رپ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ںیم 

ہیلع فآہل فملس ںیم ویبی وک ایسی احتل ںیم الطؼ دی ہک سج فتق اس وک ضیح آراہ اھت۔  ےن دفر وبنی یلص اہلل

رضحت رمع ےن ہی ہلئسم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ویبی وک ایسی احتل ںیم الطؼ دے دی ےہ ہک بج ہک فہ ویبی احہضئ ےہ۔ آپ یلص ا

اراشد رفامای ہک روجع رکان انمبس ےہ )ینعی دبعاہلل نب رمع الطؼ ےس روجع رک ںیل( افر اوہنں ےن اس الطؼ وک 



 

 

ریمی اجبن ولاٹ دای افر رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق وعرت اپک وہ 

س فتق الطؼ دانی ای ہن دانی ہی اہمترا اایتخر ےہ افر رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل )ینعی ضیح ےن آراہ وہ( وت اس وک ا

ہنع رفامےت ںیہ ہک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آتی رکہمی التفت رفامیئ سج اک رتہمج ہی ےہ ینعی 

 الطؼ دف اؿ یک دعت ےس ےلہپ ےلہپ۔اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج م الطؼ دف اینپ وعروتں وک وت م اؿ وک 

م، اجحج، انب رججی، اوبزریب، رضحت دبعارلنمح نب  :  رافی
 

سی

 

ی

دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، دبعاہلل نب دمحم نب 

 انمی ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ہقلعتم ااحدثیالطؼ ےس :   ابب

 وج فتق اہلل اعتیل ےن الطؼ دےنی ےک ےیل رقمر ایک ےہ
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 َحُس بٔ بظار، َحُس بٔ جعرف، طعبہ، حهِ، َحاہس، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َحسَّ  إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا  ِٔ َقا ِٔ اِيَحَه َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث

َِّٓشاَئ ؾَ  ِِ اي ِكُت ًَّ َ َّٓٔيیُّ إَٔذا ك ٌَّ یَا أَیَُّضا اي َّ َوَج ٔٔ َعبَّإض فٔی َقِوئطٔ َعز ِٔ ابِ ثُطُ َع َحاصّٔسا یَُحسِّ َُ َّٔ ٔ تٔض َّٔ ئٔعسَّ ًُِّكوصُ َل

ُٔ َعبَّ  ٍَ ابِ َّٔ َقا ٔ تٔض ٌٔ عٔسَّ ُِٓط ُقبُ  إض َرضَٔی اہللُ َع

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آتی رکہمی یک 

 ریسفت ےک ہلسلس ںیم اوہنں ےن رفامای ینعی دعت ےس ےلہپ۔

 رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اجمدہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ تنس

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الطؼ تنس
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حؿؽ بٔ غیاث، اَّلعُع، ابواسحام، ابواَّلحوؾ، حرضت عبساہلل رضی  َحُس بٔ یحٌی بٔ ایوب، :  راوی

 اہلل عٓہ

ِٔ أَبٔی ُع َع َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ غَٔیإث َقا َٓا َحِؿُؽ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ أَیُّوَب َقا ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  إِٔسَحَل َع

َُّط قَ  ِٔ َعِبٔس اہللٔ أَْ إع َؾإَٔذا َحاَؿِت َوكَُضرَِت أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع َُ ٔ ٔج َّٓٔة َتِلًٔیَكْة َوهَٔی كَاصْٔر فٔی غَیِر ٍَ كَََلُم ايشُّ ا

ُع َس  َُ ٍَ اِْلَِع ٕة َقا ـَ ََ بَٔحِی ٔ َِّ َتِعَتسُّ َبِعَس َذي ُ ی ث ًََّكَضا أرُِخَ َ ی َؾإَٔذا َحاَؿِت َوكَُضرَِت ك َكَضا أرُِخَ ًَّ َ أَِيُت ك

 ٌَ ِث َٔ  ٍَ َِ َؾَكا ََ  إٔبَِراصٔی ٔ  َذي

دمحم نب ییحی نب اویب، صفح نب ایغث، االشمع، اوبااحسؼ، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ےہ ہک الطؼ تنس اس رطہقی ےس ےہ ہک ااسنؿ ریغب امجع ےیک وعرت وک اپیک یک احتل ںیم الطؼ دے دے رھپ 

تق اس وک دفرسی الطؼ دے دے رھپ سج سج فتق اس وک ضیح آ اجےئ افر فہ وعرت اپک وہ اجےئ وت اس ف

فتق اس وک ضیح آ اجےئ افر فہ اپک وہ اجےئ بج اس وک افر اکی الطؼ دے رھپ اس ےک دعب وعرت اکی ضیح 

دعت زگارے۔ رضحت اشمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت اربامیہ ےس درایتف ایک وت اوہنں ےن 

 یھب ایس رطہقی ےس ایبؿ رفامای۔

  نب ییحی نب اویب، صفح نب ایغث، االشمع، اوبااحسؼ، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 الطؼ تنس

     1334    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، سؿیإ، ابواسحام، ابواَّلحوؾ، حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َعبِ  ِٔ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َع ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع سٔ اہللٔ َقا

اعٕ كَََلُم اي َُ ٔ ٔج ًَِّكَضا كَاصّٔرا فٔی َغیِر ِٕ یَُل َّٓةٔ أَ  شُّ

رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، اوبااحسؼ، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک الطؼ تنس ہی ےہ ہک 

 وعرت وک اپیک یک احتل ںیم ریغب مہ رتسبی ےک الطؼ دی اجےئ۔

 ؼ، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، اوبااحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ یسک صخش ےن ضیح ےک فتق وعرت وک اکی الطؼ دے دی؟

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دی؟ارگ یسک صخش ےن ضیح ےک فتق وعرت وک اکی الطؼ دے 

     1335    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، َعتُر، عبیساہلل بٔ عُر، ْاؾع، حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت عُبَِیَس اہللٔ ُُِعَتُٔرُ َقا َٓا اِي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َعِبسٔ  أَِخبََرَْا  ِٔ َْاؾٕٔع َع َر َع َُ َٔ عُ بِ

ًَیِ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل رُ َؾأَِخبََر اي َُ ًََل عُ َرأََتُط َوهَٔی َحائْٔف َتِلًٔیَكّة َؾاَِْل َِ ًََّل ا َ َُّط ك ٍَ اہللٔ أَْ ََ َؾَكا ٔ َِ بَِٔذي ًَّ طٔ َوَس

رِ َعِبَس  َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َّی َتٔحیَف َؾإَٔذا َيُط اي ًَِیتِرُِنَضا َحً ًَِت َؾ ًِیَُرأجِعَضا َؾإَٔذا اغَِتَش اہللٔ َؾ



 

 

ٔشهَِضا ؾَ  ُِ ًُِی ٔشَهَضا َؾ ُِ ُ ِٕ ی ِٕ َطاَئ أَ ٔ ًَِّكَضا َؾإ َّی یَُل َضا َحً شَّ َُ ی َؾََل یَ تَٔضا اِْلرُِخَ ـَ ِٔ َحِی َٔ ًَِت  ةُ اغَِتَش ََّضا اِئعسَّ إْٔ

 َّ َر اہللُ َعز ََ َِّٓشاُئ  ائًَّی أَ ًََّل َيَضا اي ِٕ تَُل ٌَّ أَ  َوَج

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن الطؼ 

دی ینعی رضحت دبعاہلل نب رمع ےن اینپ اہیلہ رتحمہم وک الطؼ احتل ضیح ںیم دے دی وت رضحت رمع رضحت روسؽ 

 ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس فاہعق ےس علطم رفامای۔ آپ یلص اہلل ہیلع رکمی یک دختم

فآہل فملس ےن رفامای ہک م رضحت دبعاہلل ےس وہک ہک فہ اس یک اجبن روجع رکںی رھپ سج فتق فہ وعرت ضیح 

وعرت دفرسے ضیح ےس  ےس اپک وہ اجےئ افر فہ لسغ رک ےل وت اس وک رہھٹے رےنہ دے اہیں کت ہک فہ

رفاتغ اح ل رک ےل افر اےس ہن مہ رتسبی رکے اس وک رھپ الطؼ دے رھپ ارگ اچےہ اس ےس تبحص رکے وت 

رھک ےل اس وک افر الطؼ ہن دے اس ےیل ہک دخافدن دقفس ےن سج دعت ےک اطمقب الطؼ دےنی اک مکح رفامای ےہ 

 ت رپ الطؼ دانی رفامای ےہ۔ہی فہ یہ دعت ےہ ینعی اس رطہقی ےس الطؼ دےنی اک انؾ دع

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رت وک اکی الطؼ دے دی؟ارگ یسک صخش ےن ضیح ےک فتق وع

     1336    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُوز بٔ غیَلٕ، ونیع، سؿیإ، َحُس بٔ عبس ايرحُٔ، كًحہ، سايِ بٔ عبساہلل، حرضت ابٔ  :  راوی

 عُر رضی اہلل عٓہ

َٓا َونٔیْع قَ  َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ِولَی أَِخبََرَْا  ََ  ٔٔ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ا

 َّٓ ََ ئً ٔ َ َذي َْ َرأََتُط َوهَٔی َحائْٔف َؾَِذ َِ ًََّل ا َ َّطُ ك َر أَْ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َع ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ًَِحَة َع َ َّی اہللُ ك ٔيیِّ َػل



 

 

 ًِ رُِظ َؾ َُ  ٍَ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌْ َع َٔ ًِِّكَضا َوهَٔی كَاصْٔر أَِو َحا َِّ ئُیَل ُ  یَُرأجِعَضا ث

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دبع ارلنمح، ہحلط، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس 

اس  رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اینپ اہیلہ رتحمہم وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی ہچنیم 

فاہعق اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای ہک م اس ےس وہک ہک فہ اس ےس روجع رک ںیل رھپ سج فتق فہ وعرت اپک وہ اجےئ یگ ای احہلم وہ اجےئ یگ وت 

 م اس وک اس فتق الطؼ دانی۔

 ؿ، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دبع ارلنمح، ہحلط، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعومحمد نب الیغ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغ دعت ںیم الطؼ دانی

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ریغ دعت ںیم الطؼ دانی

     1337    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 زیاز بٔ ایوب، ہظیِ، ابوبَش، سعیس بٔ جبیر، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ ا ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیسٔ بِ ٍَ أَِخبََرَْا أَبُو بَِٔشٕ َع ِْ َقا َٓا صَُظِی َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ًََّل أَِخبََرنٔی زٔیَازُ بِ َ َّطُ ك َر أَْ َُ ٔٔ عُ بِ

ًََّكَضا َوهَٔی كَا َ َّی ك َِ َحً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ًَِیطٔ َرُسو زََّصا َع َرأََتُط َوهَٔی َحائْٔف ََفَ َِ  صٔرْ ا

 زاید نب اویب، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ریض

اہلل ہنع ےن اینپ اہیلہ رتحمہم وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع یک اجبن اس اخوتؿ وک فاسپ رفام دای۔ اہیں کت ہک بج فہ اخوتؿ اپک وہ 



 

 

 ںیئگ )ضیح ےس( وت بج اؿ وک الطؼ دی۔

 ب، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعزاید نب اوی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگ وکیئ صخش دعت ےک الخػ الطؼ دے )ینعی احتل ضیح ںیم الطؼ دے( وت ایک مکح ےہ؟

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یئ صخش دعت ےک الخػ الطؼ دے )ینعی احتل ضیح ںیم الطؼ دے( وت ایک مکح ےہ؟رگ وک

     1338    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قتيبہ ، حُاز، ایوب، َحُس، حرضت یوْص بٔ جبیر رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ َیں ےن حرضت  :  راوی

 ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

 َ َر عَ أَِخبََرْ َُ َٔ عُ ٍَ َسأَِيُت ابِ ٕ َقا ٔٔ ُجَبیِر ِٔ یُوَُْص بِ ٕس َع َُّ َح َُ  ِٔ ِٔ أَیُّوَب َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ ا ُقتَِيَبُة َقا

 ٔ َرأََتُط َوه َِ ًََّل ا َ َّطُ ك َر َؾإْٔ َُ َٔ عُ ٌِ َتِعرُٔف َعِبَس اہللٔ بِ ٍَ َص َرأََتطُ َوهَٔی َحائْٔف َؾَكا َِ ًََّل ا َ ٌٕ ك ٍَ َی َرُج
َ َحائْٔف َؾَشأ

ًُِت َيُط  َتَضا َؾُك ٌَ عٔسَّ ٔ َِّ َيِشَتِكب ُ ِٕ یَُرأجَعَضا ث َرُظ أَ ََ
َ َِ َؾأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل رُ اي َُ ََ عُ ًِ ٔ َؾَیِعَتسُّ بٔت

َل  َُ ِٕ َعَحزَ َواِسَتِح ٔ ِط أََرأَیَِت إ ََ  ٍَ ِلًٔیَكةٔ َؾَكا  ايتَّ

ت ویسن نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل ہبیتق ، امحد، اویب، دمحم، رضح

ہنع ےس درایتف ایک ہک سج یسک ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع 

ہم وک الطؼ دے دی رفامےن ےگل ہک م اچےتہ وہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع وک اوہنں ےن اینپ اہیلہ رتحم

یھت احتل ضیح ںیم رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ہلئسم 

درایتف ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اس وک مکح دف ہک فہ اینپ ویبی )یک الطؼ ےس( روجع رک 

 ےن رعض ایک ہک م وج الطؼ دے ےکچ وہ فہ وت فاعق وہ یکچ ےہ افر فہ ےل۔ رھپ فہ اس یک دعت اک ااظتنر رکے ںیم



 

 

امشر وہیگ اوہنں ےن اہک ہک سک فہج ےس ںیہن افر ارگ الطؼ ےس روجع ہن رکےت افر امحتق رکےت رےتہ وت ایک فہ 

 الطؼ امشر ہن وہیت۔

 ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ہبیتق ، امحد، اویب، دمحم، رضحت ویسن نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رگ وکیئ صخش دعت ےک الخػ الطؼ دے )ینعی احتل ضیح ںیم الطؼ دے( وت ایک مکح ےہ؟

     1339    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 يعكوب بٔ ابراہیِ، ابٔ عًیہ، یوْص، َحُس بٔ سیریٔ، حرضت یوْص بٔ جبیر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُ ِٔ یُوْ َٔ َع ٔٔ ٔسیرٔی سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ ِٔ یُوَُْص َع َة َع ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٕ  َص أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٔٔ ُجَبیِر بِ

َّطُ  َر َؾإْٔ َُ َٔ عُ ٍَ أََتِعرُٔف َعِبَس اہللٔ بِ َرأََتُط َوهَٔی َحائْٔف َؾَكا َِ ًََّل ا َ ٌْ ك َر َرُج َُ ٔٔ عُ ًُِت َّٔلبِ ٍَ ُق َرأََتطُ  َقا َِ ًََّل ا َ ك

رَ  ََ
َ َِ َيِشأَيُُط َؾأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل رُ اي َُ َتَی عُ ًُِت َوهَٔی َحائْٔف َؾأ َتَضا ُق ٌَ عٔسَّ ٔ َِّ َيِشَتِكب ُ ِٕ یَُرأجَعَضا ث ُظ أَ

ِٕ َعَحزَ َواِستَ  ٔ ِط َوإ ََ  ٍَ ِلًٔیَكٔة َؾَكا ََ ايتَّ ًِ ٔ َرأََتُط َوهَٔی َحائْٔف أََيِعَتسُّ بٔت َِ ٌُ ا ًََّل ايرَُّج َ َل َيُط إَٔذا ك َُ  ِح

 ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وقعیب نب اربامیہ، انب ہیلع، ویسن، دمحم نب ریسنی، رضحت ویسن نب ریبج

ےن رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک سج یسک ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی 

رضحت انب رمع رفامےن ےگل ہک م اچےتہ وہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع وک، اوہنں ےن اینپ اہیلہ رتحمہم وک الطؼ دے 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت رمع ےن ہلئسم درایتف ایک۔ دی یھت احتل ضیح ںیم رھپ رضح

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اس وک مکح دف ہک فہ اینپ ویبی )یک الطؼ ےس( روجع رک ےل۔ رھپ فہ 

 ےہ افر فہ امشر وہیگ اس یک دعت اک ااظتنر رکے ںیم ےن رعض ایک ہک م وج الطؼ دے ےکچ وہ فہ وت فاعق وہ یکچ



 

 

اوہنں ےن اہک ہک سک فہج ےس ںیہن افر ارگ الطؼ ےس روجع ہن رکےت افر امحتق رکےت رےتہ وت ایک فہ الطؼ امشر ہن 

 وہیت۔

 وقعیب نب اربامیہ، انب ہیلع، ویسن، دمحم نب ریسنی، رضحت ویسن نب ریبج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی یہ فتق ںیم نیت الطؼ رپ فدیع ےس قلعتم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی یہ فتق ںیم نیت الطؼ رپ فدیع ےس قلعتم

     1340    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وہب، ََخَہ، ابیہ، حرضت َحُوز بٔ يبیس رضی اہلل عٓہ سًامیٕ بٔ زاؤز ، ابٔ :  راوی

 َٔ ُُوَز بِ ِح ََ ٍَ َسُِٔعُت  ِٔ أَبٔیطٔ َقا ُة َع ََ َِخَ ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُٔ َزاُوَز َع ُٕ بِ امِیَ ًَ  َيبٔیسٕ أَِخبََرَْا ُس

 ِٔ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ أُِخبَٔر َرُسو َّ َقا َرأََتُط ثَََلَث َتِلًٔیَكإت َجُٔیّعا َؾَكا َِ ًََّل ا َ ٌٕ ك َرُج

ٍَ اہللٔ ٍَ یَا َرُسو ٌْ َوَقا َّ َرُج َّی َقا ِِ َحً ًَِعُب بٔٔهَتأب اہللٔ َوأََْا بَیَِن أَِهُضرُٔن ُ ٍَ أَی َِّ َقا ُ َباّْا ث ـِ   أَََّل أَِقُتًُطُ َغ

د نب دیبل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ امیلسؿ نب داؤد ، انب فبہ، رخمہم، اہیب، رضحت ومحم

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسک آدیم ےس قلعتم ہی ربخ دی یئگ ہک اس صخش ےن اینپ ویبی وک نیت الطںیق اکی یہ 

فتق ںیم دے ڈایل ںیہ۔ ہی ابت نس رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر ہصغ ںیم 

امےن ےگل ہک ایک اتکب اہلل ےس لیھک وہ راہ ےہ۔ احالہکن ںیم ایھب م ولوگں ےک درنایؿ وموجد وہں۔ ہی ابت رف

 نس رک اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض رکےن اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس وک لتق رک ڈاولں؟

 ومحمد نب دیبل ریض اہلل ہنعامیلسؿ نب داؤد ، انب فبہ، رخمہم، اہیب، رضحت  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی یہ فتق ںیم نیت الطںیق دےنی یک ااجزت

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی یہ فتق ںیم نیت الطںیق دےنی یک ااجزت

     1341    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، حرضت سہٌ بٔ سعس ساعسی رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٌَ َّٕ َسِض ُٔ ٔطَضإب أَ ثَىٔی ابِ ٍَ َحسَّ َٕ َقا ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ُٔ اِيَكأس َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرَْا   بِ

ُِ َيوِ َسِعٕس ا ٍَ أََرأَیَِت َیا َعأػ ٔٔ َعٔسٓیٕ َؾَكا ِٔ بِ ٔلَی َعأػ َّٕ عَُویُِّٔرا اِيَعِحََلنٔیَّ َجاَئ إ اعٔٔسیَّ أَِخبََرُظ أَ َّٕ َرُجَّل يشَّ  أَ

ٍَ اہللٔ  ُِ َرُسو ٌِ لٔی یَا َعأػ ٌُ َس ـَ َيِؿَع ِّ َنِی َرأَتٔطٔ َرُجَّل أََيِكُتًُُط َؾَیِكُتًُوَْطُ أَ َِ َع ا ََ ًَِیطٔ َوَجَس  َّی اہللُ َع  َػل

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َظ َرُسو َِ َؾَْکٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِْ َرُسو ٍَ َعأػ
َ ََ َؾَشأ ٔ ِٔ َذي َِ َع ًَّ َِ َوَس ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٍٔ اہللٔ  ِٔ َرُسو َٔ ا َسَُٔع  ََ  ِٕ َّی َنبَُر َعلَی َعأػ ٌَ َوَعابََضا َحً ٔ َشائ َُ ِْ اِي ا َرَجَع َعأػ َُّ ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

َِ َؾَك  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََ َرُسو ٍَ َي اَذا َقا ََ  ُِ ٍَ یَا َعأػ ٔلَی أَصًِٔطٔ َجائَطُ عَُویُِْٔر َؾَكا ٕ إ ِْ ئُعَویُِٔر ٍَ َعأػ ا

 ٍُ َظ َرُسو ٔ َْ ٕ َقِس  ِِ َتأِتٔىٔی بَٔدیِر ٍَ عَُویُِْٔر َواہللٔ ََّل  َي َِٓضا َؾَكا ِشأََيَة ائًَّی َسأَِيَت َع َُ َِ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع اہللٔ َػل

 ٍَ َّی أَتَی َرُسو ٌَ عَُویُِْٔر َحً َِ َؾأَِقَب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َِٓضا َرُسو ٍَ َع
َ َّی أَِسأ َّیأََِْتهٔی َحً اہللُ   اہللٔ َػل

َرأَتٔطٔ َرُجَّل أََيِكُتًُطُ  َِ َع ا ََ ٍَ اہللٔ أََرأَیَِت َرُجَّل َوَجَس  ٍَ یَا َرُسو َّٓأض َؾَكا َِ َوِسَم اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِّ َع َ  َؾَتِكُتًُوَُْط أ

ََ َوفٔی َػ  ٍَ ؾٔی َ َِ َقِس َْز ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٌُ َؾَكا ـَ َيِؿَع ٍَ َنِی ََ َؾاذَِصِب َؾأِٔت بَٔضا َقا ٔ احٔبَت

ؽَ عَُویُِٔرْ  ا ََفَ َُّ ًَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ َّٓأض ع َع اي ََ َٓا َوأََْا  ٌْ َؾَتََلَع ٍَ َنَِذبُِت  َسِض َقا

ًََّكَضا ثَََلثّا َقبِ  َشهُِتَضا َؾَل َِ ِٕ أَ ٔ ٍَ اہللٔ إ ِیَضا یَا َرُسو ًَ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُظ َرُسو َُ ِ ِٕ َیأ َ  ٌَ أ

دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، انب اہشب، رضحت  لہ نب دعس اسدعی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اؿ ےس 



 

 

ےس رضحت وعرمی الجعؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت اعمص نب دعی ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ 

رعض ایک ہک ارگ وکیئ صخش اینپ اہیلہ ےک اپس یسک ایبنج آدیم وک دےھکی افر فہ صخش اس ایبنج صخش وک لتق رک دے وت 

اس لتق رکےن ےک وعض ایک اس صخش وک یھب لتق رک دںی ےگ ارگ فہ صخش ااسی ہن رکے؟ ینعی اس وعرت ےک وشرہ 

اجبن ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ایک رشیع مکح ےہ؟ م ہی ہلئسم اے اعمص ریمی 

ےس درایتف رکف ہچنیم  رھپ رضحت اعمص ریض اہلل ہنع ےن ہی ہلئسم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس درایتف ایک ارگہچ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ذموکرہ وساؽ انوگار وسحمس وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع 

ملس ےن اس وساؽ وک ربا ایخؽ رفامای افر اسلئ ےک اس وساؽ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویعمب ایخؽ فآہل ف

رفامای رضحت اعمص ریض اہلل ہنع وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انوگاری وسحمس رک ےک رگاں وسحمس وہا اس 

اؿ وک اس وساؽ ےس رشدنمیگ وسحمس وہیئ  فہج ےس رضحت اعمص ریض اہلل ہنع وک اس وساؽ ےس اوسفس وہا افر

افر ایخؽ وہا ہک ںیم ےن وخاہ وخماہ ہی ہلئسم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک رہباحؽ سج فتق رضحت 

اعمص ریض اہلل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس فاسپ رھگ فیرفی الےئ بج رضحت وعرمی 

ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اراشد رفامای ےہ؟ رضحت وعرمی ےس رضحت اعمص ےن ےنہک ےگل ہک م ےس آرضحن

اہک ہک م ےن ھجم وک اس رطح ےک وساؽ رکےن اک وخاہ وخماہ وشمرہ دای )ینعی ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی 

 مسق ںیم اس ہلئسم وک ریغب درایتف ہلئسم ںیہن درایتف رکان اچےیہ اھت( اس رپ رضحت وعرمی ےن وجاب دای ہک دخا یک

ےیک ںیہن روہں اگ۔ ہی  ہہ رک رضحت وعرمی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ لچ دےیئ۔ اس 

فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درنایؿ فیرفی رفام ےھت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

صخش اینپ ویبی ےک اسھت یسک دفرسے وک دےھکی افر ارگ ہی صخش اس وک لتق رک دے وت ایک ہیلع فآہل فملس ارگ وکیئ 

اس وک یھب لتق رک دای اجےئ اگ؟ آای اس ےک اسھت )ینعی اقلت ےک اسھت( سک مسق اک اعمہلم وہاگ؟ اس فتق 

 ےہ م اجؤ افر اس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے فاےطس مکح دخافدنی انزؽ وہ اکچ

وعرت وک ےل رک آؤ۔ رضحت  لہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اؿ دفونں ےن اعلؿ ایک ینعی رضحت وعرمی افر اؿ 

یک اہیلہ رتحمہم ےن افر مہ ولگ یھب اس فتق آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی وموجد ےھت۔ سج 

ےگل ہک ارگ اب ںیم اس اخوتؿ وک اکمؿ ںیم روھکں وت ںیم  فتق رضحت وعرمی اعلؿ ےس افرغ وہ ےئگ وت رفامےن

وھجاٹ افر طلغ وگ رقار اپای۔ ہچنیم  اوہنں ےن اس وک ایس فتق نیت الطںیق دے ڈاںیل افر اوہنں ےن آرضحنت یلص 



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح اک ااظتنر یھب ہن رفامای۔

 ت  لہ نب دعس اسدعی ریض اہلل ہنعدمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، انب اہشب، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی یہ فتق ںیم نیت الطںیق دےنی یک ااجزت

     1342    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ یحٌی، ابو نعیِ، سعیس بٔ یزیس، طعيی، حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ٍَ ٔسیُّ َقا َُ ُٔ َیزٔیَس اِْلَِح َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو نَُعِی َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا ُس بِ َُ ِعٔيیُّ أَِخبََرَْا أَِح َٓا ايظَّ َ ث َحسَّ

ثَِتىٔی َؾا ٍَ َحسَّ َّٕ َقا ٔ ٍٔ َخائٕس َوإ ُِٓت آ ٔ ًُِت أََْا ب َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ُِٓت َقِیٕص َقاَيِت أََتِیُت اي ٔ ُة ب َُ كٔ

هِىَی َؾأَبَِوا َعلَیَّ َقايُوا یَ  ََّٓؿَكَة َوايشُّ ًَُط اي ِّی َسأَِيُت أَصِ ٔن ٔلَیَّ بَٔلََلقٔی َوإ ٌَ إ َُّط َقِس ا َرُس َزِوظٔی ُؾََلّْا أَِرَس ٍَ اہللٔ إْٔ و

ََّٓؿَك  ا اي َُ َّ َِ إْٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٌَ إَٔيِیَضا بَٔثََلٔث َتِلًٔیَكإت َقاَيِت َؾَكا هِىَی أَِرَس ُة َوايشُّ

ًَِیَضا ايرَِّجَعةُ  َٕ ئزَِؤجَضا َع رِأَةٔ إَٔذا کَا َُ ًِ ٔ  ي

 سیدی، یبعش، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم آرضحنت ادمح نب ییحی، اوب میعن، دیعس نب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم اخدل یک اڑیک وہں افر الفں یک اہیلہ 

 فاےطس اکمؿ امگن ریہ وہں افر اس ےن ھجم وک الطؼ ولہکایئ ےہ افر ںیم اس ےک ولوگں ےس رخہچ افر راہشئ ےک

وہں۔ فہ ااکنر رکےت ںیہ۔ وشرہ یک اجبن ےک ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وعرت 

ےک وشرہ ےن اس وک نیت الطںیق دے رک اجیھب ےہ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس اک انؿ ہقفن 

اخوتؿ وک  یتل ےہ ہک سج اخوتؿ ےس رمد الطؼ ےس روجع رکے افر نیت الطؼ دےنی  افر راہشئ ےک فاےطس ہگج اس

 ےک دعب الطؼ ےس روجع ںیہن وہ  اتک۔ اس فہج ےس ایسی وعرت اک انؿ ہقفن یھب ہن ےلم اگ۔



 

 

 ادمح نب ییحی، اوب میعن، دیعس نب سیدی، یبعش، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی یہ فتق ںیم نیت الطںیق دےنی یک ااجزت

     1343    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہاَحُس بٔ بظار، عبسايرحُٔ، سؿیإ، سًُہ طعيی، ح :  راوی

ِع  ِٔ ايظَّ َة َع َُ ًَ ِٔ َس ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔيیِّ َع

ًََّكةُ  َُُل َِ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٓٔت َقِیٕص َع ٔ َة ب َُ  ثَََلثّا َيِیَص َيَضا ُسهِىَی َوََّل َنَؿَكْة  َؾاكٔ

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ہملس یبعش، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج اخوتؿ وک نیت الطںیق دی یئگ وہں اس وک رمد یک اجبن ےس ہن وت اکمؿ 

 اجےئ اگ ہن ہقفن۔ دای

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ہملس یبعش، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اجزتاکی یہ فتق ںیم نیت الطںیق دےنی یک ا

     1344    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو بٔ عثُإ، بكیہ، ابی عُرو، یحٌی، ابوسًُہ، حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا :  راوی

رٕو َوصَُو اِْلَِوَزاعٔیُّ  ُِ ِٔ أَبٔی َع ُة َع َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ثَىٔی أَبُو  أَِخبََرَْا َع ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ َقا

 ِ ًََّكَضا ثَََلثّا َؾاْ َ ِدزُومٔیَّ ك َُ َٔ َحِؿٕؽ اِي رٔو بِ ُِ َّٕ أَبَا َع ُِٓت َقِیٕص أَ ٔ ُة ب َُ ثَِتىٔی َؾاكٔ ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ًََل َخائُس َس َل

ٍٔ اہللٔ ٔلَی َرُسو ِدزُوّٕ إ ََ ِٔ بَىٔی  َٔ ُٔ اِيَوئیٔس فٔی َنرَفٕ  رٔو بِ ُِ َّٕ أَبَا َع ٔ ٍَ اہللٔ إ ٍَ َیا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ٍَ َيِیَص َيَضا َنَؿَكْة َوََّل ُسهِىَی ٌِ َيَضا َنَؿَكْة َؾَكا َة ثَََلثّا َؾَض َُ ًََّل َؾاكٔ َ َٔ َحِؿٕؽ ك  بِ

ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  رمعف نب امثعؿ، ہیقب، ایب رمعف، ییحی، اوبہملس، رضحت افہمط تنب سیق

اوبرمعف زخمفیم ےن رضحت افہمط وک نیت الطںیق دںی ںیہ۔ رضحت اخدل نب فدیل ہلیبق زخمفؾ ےک ولوگں ںیم لم رک 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رضحت افہمط ریض اہلل ہنع وک نیت الطںیق دی ںیہ۔ رھپ ایک رضحت افہمط ےک فاےطس رضحت اوبرمعف نب صفح

انؿ ہقفن دالای اجےئ اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہن وت اس ےک فاےطس ہقفن ےہ افر ہن راہشئ ےک فاےطس 

 اکمؿ ےہ۔

 افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنعرمعف نب امثعؿ، ہیقب، ایب رمعف، ییحی، اوبہملس، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت الطںیق فلتخم رک ےک دےنی اک ایبؿ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیت الطںیق فلتخم رک ےک دےنی اک ایبؿ

     1345    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوزاؤز سًامیٕ بٔ یوسـ، ابوعاػِ، ابٔ جریخ، ابٔ كاؤض، ابیہ، حرضت ابوػہبا :  راوی



 

 

 ِٔ ٔٔ كَاُوٕض َع ِٔ ابِ ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ ِٕ َع َٓا أَبُو َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ ـٕ َقا ُٔ َسِی ُٕ بِ امِیَ ًَ َّٕ أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز ُس أَبٔیطٔ أَ

ٍٔ اأَبَا ايؼَّ  ََلَث کَاَِْت َعلَی َعِضٔس َرُسو َّٕ ايثَّ َ ِِ أ ًَ ِِ َتِع َٔ َعبَّإض أََي ٍَ یَا ابِ ٔٔ َعبَّإض َؾَكا ٔلَی ابِ ہللٔ ِضَبأئ َجاَئ إ

ٔلَی اِيوَ  ا تَُرزُّ إ َُ ُِٓض رَ َرضَٔی اہللُ َع َُ ِٔ خََٔلَؾةٔ عُ َٔ َِ َوأَبٔی بَِْکٕ َوَػِسّرا  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِِ َػل ٍَ َنَع  احَٔسةٔ َقا

اوبداؤد امیلسؿ نب ویفس، اوباعمص، انب رججی، انب اطؤس، اہیب، رضحت اوبابہص ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت 

انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک اپس آےئ افر رعض ایک ہک اے انب ابعس ایک م اس ےس فافق ںیہن ہک رضحت 

 افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک رشفع الختف ںیم نیت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابمرک دفر ںیم

الطںیق اکی الطؼ یک اجبن ولاٹیئ اجیت ںیھت۔ اس رپ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اراشد رفامای یج اہں 

 )فایعق( ولاٹیئ افر رد یک اجیت ںیھت )نیت الطؼ یک اکی الطؼ یک اجبن(۔

 انب رججی، انب اطؤس، اہیب، رضحت اوبابہص اوبداؤد امیلسؿ نب ویفس، اوباعمص، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ صخش وعرت وک تبحص رکےن ےس لبق الطؼ دے

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیئ صخش وعرت وک تبحص رکےن ےس لبق الطؼ دے

     1346    حسیث                               وّجًس ز  :  جًس

 َحُس بٔ عَلء، ابو َعاویہ اعُع، ابراہیِ، اسوز، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ اِْلَِسوَ  َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤیََة َع َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا  ٔ َع ز

َجِت َزِوّجا َغیِرَ  َرأََتطُ َؾَتزَوَّ َِ ًََّل ا َ ٌٕ ك ِٔ َرُج َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ٔ ٌَ بَٔضا َقاَيِت ُسئ ُظ َؾَسَخ

َّی ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍٔ َؾَكا ٌُّ ئِْلَوَّ ِٕ یَُواقَٔعَضا أََتٔح ٌَ أَ َكَضا َقِب ًَّ َ َِّ ك ُ َّی یَُِذوَم اِْلرَخُ  ث َِ ََّل َحً ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع



 

 

ًََتطُ  َتَضا َوَتُِذوَم عَُشِی ًَ  عَُشِی

دمحم نب العء، اوب اعمفہی اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک صخش ےن 

صخش ےن اینپ ویبی وک نیت الطںیق دے دںی۔  ہی ہلئسم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک یسک

جہ( 
ح
صی 

رھپ اس یک ویبی ےن دفرسے صخش ےس اشدی رکیل افر دفرسا وشرہ افر وعرت دفونں ےک درنایؿ ولخت )

یھب وہیئگ نکیل رمد ےن اس وعرت ےس تبحص ںیہن یک افر اس وعرت وک الطؼ دے دی وت ایک ایسی وعرت ےلہپ وشرہ 

؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ وعرت ےلہپ وشرہ ےک ےیل الحؽ ںیہن وہ یگ۔ ےک ےیل الحؽ وہیئگ ای ںیہن

بج کت دفرسا وشرہ اس وعرت یک اھٹمس اک ذاہقئ ہن ھکچ ےل افر فہ وعرت اس صخش اک اھٹمس اک ذاہقئ ہن ھکچ 

 ےل۔

 یض اہلل اہنعدمحم نب العء، اوب اعمفہی اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکیئ صخش وعرت وک تبحص رکےن ےس لبق الطؼ دے

     1347    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ، طعیب بٔ يیث، ابیہ، ایوب بٔ َوسی، ابٔ طہاب، ْعوہ، عبسايرحُٔ ب :  راوی

 حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ِٔ أَبٔیطٔ  ًَِّیٔث َع ُٔ اي َٓا ُطَعِیُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ بِ َُ ثَىٔی أَِخبََرنٔی َعِبُس ايرَِّح ٍَ َحسَّ  َقا

ٍٔ أَیُّوُب  ٔلَی َرُسو هٔیِّ إ َرأَةُ رَٔؾاَعَة اِيُُقَ َِ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َجائَِت ا َوَة َع ِٔ ُْعِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ وَسی َع َُ  ُٔ بِ

ٔ َو  َٔ ايزَّبٔیر ٔٔ بِ َُ ِّی ََْهِحُت َعِبَس ايرَِّح ٔن ٍَ اہللٔ إ َِ َؾَكاَيِت َیا َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌُ اہللٔ اہللٔ َػل َِٔث َعُط إَّٔلَّ  ََ ا  ََ

ٔلَی رَٔؾاعَ  ِٕ َترِٔجعٔی إ َٔ أَ َٔ تُرٔیٔسی ًَّ َِ َيَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َّی یَُِذوَم َصِٔذظٔ اِيُضِسبَٔة َؾَكا َة ََّل َحً



 

 

ًََتطُ  َٔ َوَتُِذوقٔی عَُشِی َت ًَ  عَُشِی

اہیب، اویب نب ومیس، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ  دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش نب ثیل،

دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رافہع یک اہیلہ اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

احرض وہںیئ افر اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن رضحت دبعارلنمح نب زریب ریض 

ہنع ےک اسھت اکنح ایک ےہ افر اؿ یک ہی احتل ےہ ہک اؿ ےک اپس ڑپکے یک اھج ڑ ےک العفہ ھچک یھب ںیہن ےہ۔ اہلل 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اشدی م رضحت رافہع ےک اپس اجان اچیتہ وہ اہمتری ہی ابت ںیہن ےلچ یگ سج 

 ہن ھکچ ول۔فتق کت رضحت دبعارلنمح اہمترا افر م دبعارلنمح اک زمہ 

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش نب ثیل، اہیب، اویب نب ومیس، انب اہشب، رعفہ، رضحت  :  رافی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ یعطق ےس قلعتم

 ہقلعتم ااحدثی الطؼ ےس :   ابب

 الطؼ یعطق ےس قلعتم

     1348    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یزیس بٔ زریع، َعُر، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا َع َوَة َع ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ

َِٓسُظ ؾَ  ٔ َِ َوأَبُو بَِْکٕ ع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي هٔیِّ إ َرأَةُ رَٔؾاَعَة اِيُُقَ َِ ٍَ اہللٔ َقاَيِت َجائَِت ا َكاَيِت یَا َرُسو

ُِٓت َتِحَت رَٔؾاَعَة ا ِّی ُن ٔن ٍَ اہللٔ إ َُّط َواہللٔ َیا َرُسو ٔ َوإْٔ َٔ ايزَّبٔیر ٔٔ بِ َُ ِجُت َعِبَس ايرَِّح َة َؾَتزَوَّ َكىٔی اِيبَتَّ ًَّ هٔیِّ َؾَل ِيُُقَ

ِِ یَ  ًَ ُٔ َسٔعیٕس بٔاِيَبأب َؾ ًَِبابَٔضا َوَخائُس بِ ِٔ ٔج َٔ ٔ اِيُضِسبَٔة َوأََخَِذِت صُِسبَّة  ٌُ َصِٔذظ ِث َٔ َعطُ إَّٔلَّ  ََ ا  ََ ِٕ َيطُ  أَِذ



 

 

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ ا َتِحَضرُ بٔطٔ ع َُ ٔ ُع َصِٔذظٔ َتِحَضرُ ب َُ ٍَ یَا أَبَا بَِْکٕ أَََّل َتِش َٔ َؾَكا ٍَ تُرٔیٔسی َِ َؾَكا ًَّ َس

 َٔ َت ًَ ًََتُط َویَُِذوَم عَُشِی َّی َتُِذوقٔی عَُشِی ٔلَی رَٔؾاَعَة ََّل َحً ِٕ َترِٔجعٔی إ  أَ

، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمعف نب یلع

رافہع رقیظ یک ویبی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وموجد یھت فہ رعض رکےن یگل ہک ای روسؽ 

وک الطؼ دے اکچ ےہ ایسی الطؼ وج ہک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رضحت رافہع رقیظ یک اہیلہ وہں فہ ھجم 

وعرت وک وشرہ ےس ابق ل گدحیہ افر القلعت رک دیتی ےہ ینعی نیت الطؼ۔ اس وک وھچ ڑ رک ںیم ےن رضحت دبعارلنمح 

نب زریب ریض اہلل ہنع ےس اکنح رک ایل اھت۔ دخا یک مسق ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعارلنمح ےک اپس اس 

ینعی اھجرل ےک العفہ ھچک ںیہن ےہ۔ اوہنں ےن ہی ابت اینپ اچدر اک ہلپ ڑکپ رک ایبؿ رفامیئ۔ رضحت اعہشئ  اچدر ےک ےلپ

دصہقی ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک اس فتق رضحت اخدل نب دیعس درفازہ رپ وموجد ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اوبرکب! م نس رےہ وہ ہی اخوتؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ادنر دالخ ہن وہےن اک مکح رفامای افر رفامای 

فملس ےک اسےنم یھب یہی  ہہ ریہ ےہ وج ہک فہ دفرسے ولوگں ےس  ہہ ریہ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اس اخوتؿ ےس درایتف ایک ہک م رضحت رافہع ےک اپس اجان اچہ ریہ وہ ہی ںیہن وہ  اتک۔ سج فتق کت ہک م

 ےس دبعارلنمح تبحص ہن رک ےل۔

 رمعف نب یلع، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ظفل ارمک دیبک یک قیقحت

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ارمک دیبک یک قیقحتظفل

     1349    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 علی بٔ نِصبٔ علی، سًامیٕ بٔ ُحب، حرضت حُاز بٔ زیس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ ُٕ بِ امِیَ ًَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعلٓٔیٕ َقا ُٔ َنِِصٔ بِ ًُِت ْٔلَیُّوَب أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ٍَ ُق ُٔ َزیِٕس َقا ازُ بِ َُّ ا َح

َِّ غرَِفّ  ُض ًَّ ٍَ اي َِّ َقا ُ ٍَ ََّل ث ٔٔ َؾَكا ََّضا ثَََلْث َغیَِر اِيَحَش رٔٔک بَٔیٔسٔک أَْ َِ ٍَ فٔی أَ َت أََحّسا َقا ُِ ٔ ٌِ َعً ثَىٔی َص ا َحسَّ ََ ا إَّٔلَّ 

ِٔ أَبٔی َس  َرَة َع ُُ ٔٔ َس ِولَی ابِ ََ  ٕ ِٔ َنثٔیر ٍَ ثَََلْث َقَتاَزةُ َع َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع َة َع َُ ًَ

ٍَ أَبُو َعِبس  ٍَ َْٔسَی َقا ٔلَی َقَتاَزَة َؾأَِخبَرِتُُط َؾَكا َجِعُت إ ِِ َيِعرِٔؾُط ََفَ ًَ ًَكٔیُت َنثٔیّرا َؾَشأَِيُتطُ َؾ ٔٔ َصَِذا َؾ َُ ايرَِّح

َِْٓکْ  َُ  َحٔسیْث 

نب رصننب یلع، امیلسؿ نب رحب، رضحت امحد نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اویب  یلع

ےس درایتف ایک ہک ایک م اس صخش ےس فافق وہ وج ہک ہلمج ارمک دیبک وبےنل ےس نیت الطؼ ےک فاعق وہےن اک 

فاعق وہ اجںیت ںیہ۔ رضحت اویب  اقلئ وہ العفہ رضحت نسح ےک فہ رفامےت ںیہ اس ہلمج ےک ےنہک ےس نیت الطؼ

ےن وجاب دای ہک ںیم ےن یسک صخش وک اس رطہقی ےس ےتہک وہےئ ںیہن انس۔ فہ  ہہ رےہ ںیہ اس ہلمج ےک ےنہک ےس 

نیت الطؼ )ینعی الطؼ ہظلغم( فاعق وہ اجیت ےہ۔ ہی ابت نس رک دخا اؿ یک رفغمت رفام دے ارگ اؿ ےس یطلغ 

 ھجم ےس رضحت اتقدہ ےن لقن یک۔ رضحت ریثک یک رفاتی ےہ افر ریثک ےن وہیئگ وہ نکیل فہ دحثی رشفی وج ہک

رضحت اوبہملس ےس افر رضحت اوبہملس ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

 اھت۔ ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس رطہقی ےس ایبؿ ایک ہک فہ نیت الطںیق وہیت ںیہ۔ رافی  اتہ

رافی  اتہ ےہ ہک رھپ ںیم رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےک اپس ایگ افر ںیم ےن اؿ ےس ہی احتل لقن یک۔ رضحت 

اتقدہ ریض اہلل ہنع ےن لقن ایک ہک فہ وھبؽ ایگ۔ رضحت دبعارلنمح وج ہک اس اتکب ےک فنصم ںیہ فہ رفامےت ںیہ 

 ہک ہی دحثی رکنم ےہ۔

 ؿ نب رحب، رضحت امحد نب زدی ریض اہلل ہنعیلع نب رصننب یلع، امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت الطؼ دی یئگ وعرت ےک الحؽ وہےن افر الحہل ےک ےیل اکنح ےس قلعتم ااحدثی



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ؽ وہےن افر الحہل ےک ےیل اکنح ےس قلعتم ااحدثینیت الطؼ دی یئگ وعرت ےک الح

     1350    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ِٔ ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا إِٔسَحُل بِ َ ث َرأَةُ  َحسَّ َِ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َجائَِت ا َوَة َع ِٔ ُْعِ ايزُّصِرٔیِّ َع

 ِّ ٔن ًََّكىٔی َؾأَبَتَّ كَََلقٔی َوإ َ َّٕ َزِوظٔی ك ٔ َِ َؾَكاَيِت إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِجُت َبِعَسُظ رَٔؾاَعَة إ ی َتزَوَّ

ٔ َو  َٔ ايزَّبٔیر ٔٔ بِ َُ ٍَ َعِبَس ايرَِّح َِ َوَقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََ َرُسو ٔح ـَ ِؤب َؾ ٌُ صُِسبَٔة ايثَّ َِٔث َعُط إَّٔلَّ  ََ ا  ََ

ًََتطُ  َٔ َوَتُِذوقٔی عَُشِی َت ًَ َّی یَُِذوَم عَُشِی ٔلَی رَٔؾاَعَة ََّل َحً ِٕ َترِٔجعٔی إ َٔ أَ َٔ تُرٔیسٔی ًَّ  َيَع

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رافہع یک ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، 

ویبی اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر رعض رکےن ںیگل ہک ریمے وشرہ ےن ھجم 

وک نیت الطںیق دے دںی ںیھت اس ےک دعب ںیم ےن رضحت دبعارلنمح نب زریب ریض اہلل ہنع ےس نکیل اؿ ےک 

ے ےک اھجرل ےک العفہ ھچک ںیہن اھت )ہی اؿ ےک انرمد وہےن یک رطػ ااشرہ ےہ( رضحت روسؽ رکمی یلص اپس ڑپک

اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ابت نس رک سنہ ڑپے افر رفامےن ےگل ااسی اتگل ےہ ہک اہمترا ارادہ ہی ےہ ہک م رضحت رافہع 

کت دبعارلنمح نب زریب م ےس مہ رتسب ہن وہ اجںیئ افر ےس دفابرہ اکنح رکول افر ہی ابت ےنلچ فایل ںیہن ےہ سج فتق 

 م دفونں اکی دفرسے اک ذاہقئ ہن ھکچ ول )ینعی تبحص ہن رک ول(۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 نیت الطؼ دی یئگ وعرت ےک الحؽ وہےن افر الحہل ےک ےیل اکنح ےس قلعتم ااحدثی

     1351    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ٓہاَحُس بٔ َثىی، یحٌی، عبیساہلل، قاسِ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل ع :  راوی

 ُِ ثَىٔی اِيَكأس ٍَ َحسَّ ثَىٔی عُبَِیُس اہللٔ َقا ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ  أَِخبََرَْا  ِٔ َعائَٔظَة أَ َع

ٌَ َر  ٔ َضا َؾُشئ شَّ َُ ِٕ یَ ٌَ أَ ًََّكَضا َقِب َجِت َزِوّجا َؾَل َرأََتُط ثَََلثّا َؾَتزَوَّ َِ ًََّل ا َ ًَِیطٔ َرُجَّل ك َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُسو

 ٍُ ا َذاَم اِْلَوَّ َُ ًََتَضا َن َّی یَُِذوَم عَُشِی ٍَ ََّل َحً ٍٔ َؾَكا ٌُّ ئِْلَوَّ َِ أََتٔح ًَّ  َوَس

دمحم نب ینثم، ییحی، دیبع اہلل، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک صخش ےن اینپ ویبی وک 

 افر اس اخوتؿ ےن دفرسا وشرہ رک ایل۔ اس دفرسے وشرہ ےن ایھب اس وک اہھت کت ہن اگلای اھت نیت الطؼ دے دںی

الطؼ دے دی رھپ ہی ہلئسم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک ایک اس مسق یک وعرت ےلہپ وشرہ 

زئ ںیہن وہیت سج فتق کت ہک اس اخوتؿ اک ےک فاےطس اجزئ وہ اجیت ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج

 (وشرہ )ینعی دفرسا وشرہ( ےلہپ وشرہ یک رطح زمہ ہن ھکچ ےل )ینعی تبحص ہن رک ےل

 دمحم نب ینثم، ییحی، دیبعاہلل، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیت الطؼ دی یئگ وعرت ےک الحؽ وہےن افر الحہل ےک ےیل اکنح ےس قلعتم ااحدثی

     1352    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہلل بٔ عباض رضی اہلل علی بٔ ححر، ہظیِ، یحٌی بٔ ابی اسحام، سًامیٕ بٔ يشار، حرضت عبسا :  راوی

 عٓہ



 

 

 ٔٔ َٕ بِ ًَامِیَ ِٔ ُس ُٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٍَ أََِْبأََْا یَِحٌَی بِ ِْ َقا ٍَ أََِْبأََْا صَُظِی ٕ َقا ُٔ حُِحر ِٔ عُبَِیسٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ  َيَشإر َع

َّٓٔيیَّ َػ  ِیَؼاَئ أََتِت اي ََ ِیَؼاَئ أَِو ايرُّ َُ َّٕ اِيُػ ٔٔ َعبَّإض أَ َّطُ ََّل اہللٔ بِ َِ َتِظَتکٔی َزِوَجَضا أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ل

ٌُ إَٔيِیَضا َولَ  ٍَ اہللٔ هَٔی کَاذٔبَْة َوصَُو َئؼ ٍَ یَا َرُسو ِٕ َجاَئ َزِوُجَضا َؾَكا ًَِبِث أَ ِِ َی ًَ ٌُ إَٔيِیَضا َؾ ِٕ َئؼ َ ََّٓضا تُرٔیُس أ ٔه

 ٍَ ٍٔ َؾَكا ٔلَی َزِؤجَضا اِْلَوَّ ًََتطُ َترِٔجَع إ َّی َتُِذوقٔی عَُشِی ََ َحً ٔ َِ َيِیَص َذي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  َرُسو

یلع نب رجح، میشہ، ییحی نب ایب ااحسؼ، امیلسؿ نب اسیر، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ۔ اس )اکی اخوتؿ ےک سج اک انؾ( اصیمغء ای راصیمء اھت اکی دؿ دختم وبن

ح انؾ ایک اھت۔ رہباحؽ اس اخوتؿ ےن اےنپ وشرہ یک اکشتی یک اس ابت 

ح
صی 

انؾ ںیم رافی وک کش ےہ ہک اس اخوتؿ اک 

 یک ہک اس اک وشرہ اس ےک اپس ںیہن آات رھپ ھچک یہ دری دعب اس اک وشرہ یھب آ ایگ افر اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ہی وعرت ابق ل وھجٹ وھبؽ ریہ ےہ ںیم وت اس ےک اپس اجات وہں نکیل اس اک ہی ارادہ ےہ ہک ھجم 

ےس وھجٹ وھبؽ رک ےلہپ وشرہ ےک اپس چنہپ اجؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک فاےطس ہی ابت 

زمہ ھکچ ےل )ینعی دفرسا صخش اس ےس رتسبمہی رک  ابق ل انمبس ںیہن ےہ رگم اس فتق ہکبج ہی دفرسے صخش اک

 (ےل

 یلع نب رجح، میشہ، ییحی نب ایب ااحسؼ، امیلسؿ نب اسیر، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیالطؼ ےس ہقلعتم  :   ابب

 نیت الطؼ دی یئگ وعرت ےک الحؽ وہےن افر الحہل ےک ےیل اکنح ےس قلعتم ااحدثی

     1353    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، َحُس بٔ جعرف، طعبہ، عًكُہ بٔ َرثس، سايِ بٔ رزیٔ، سايِ بٔ عبساہلل، سعیس  :  راوی

 رضی اہلل عٓہبٔ َشیب، حرضت ابٔ عُر 



 

 

رِ  ََ  ٔٔ َة بِ َُ ًَِك ِٔ َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ َسُِٔعُت أَِخبََرَْا َع ثَٕس َقا

 ِٔ ٔب َع َُُشیَّ ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیٔس بِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َع ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ُث َع ٕٔ یَُحسِّ َٔ َرٔزی َِ بِ ٔ َّی  َساي َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َر َع َُ ٔٔ عُ ابِ

ًُِّكضَ  ٌْ آرَخُ َؾُیَل ُجَضا َرُج َِّ یََتزَوَّ ُ ًُِّكَضا ث رِأَةُ یَُل َُ ُٕ َيطُ اِي ٌٔ َتهُو َِ فٔی ايرَُّج ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌَ بَٔضا اہللُ َع ِٕ یَِسُخ ٌَ أَ ا َقِب

َّی َتُِذوَم  ٍَ ََّل َحً ٍٔ َقا ٔلَی َزِؤجَضا اِْلَوَّ ًَةَ َؾتَرِٔجَع إ  اِيُعَشِی

رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہمقلع نب رم ،، اسمل نب رزنی، اسمل نب دبع اہلل، دیعس نب بیسم، رضحت انب 

رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک اکی صخش یک 

اس اخوتؿ ےس دفرسے صخش ےن اکنح رک ایل رھپ دفرسے صخش  اکی ویبی یھت اس ےن اس وک الطؼ دے دی رھپ

ےن یھب ریغب رتسبمہی ےک اس وک الطؼ دے دی۔ رھپ اس اخوتؿ ےن ےلہپ وشرہ یک رطػ دفابرہ فاسپ اجان اچاہ۔ آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی نکمم ںیہن ےہ سج فتق کت ہک فہ اخوتؿ اس دفرسے وشرہ ےک دہش وک 

 ھکچ ےل ینعی اس ےس تبحص ےن رکے اس فتق کت فہ ےلہپ وشرہ ےک فاےطس اجزئ ںیہن وہ یتک۔ ہن

رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہمقلع نب رم ،، اسمل نب رزنی، اسمل نب دبعاہلل، دیعس نب بیسم،  :  رافی

 رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیت الطؼ دی یئگ وعرت ےک الحؽ وہےن افر الحہل ےک ےیل اکنح ےس قلعتم ااحدثی

     1354    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، رزیٔ بٔ سًامیٕ، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہَحُوز بٔ غیَلٕ، ونیع، سؿیإ، عًكُہ بٔ َرثس :  راوی

ِٔ َر  رِثَٕس َع ََ  ٔٔ َة بِ َُ ًَِك ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ٔٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ بِ ٔزی

َّی َّٓٔيیُّ َػل ٌَ اي ٔ ٍَ ُسئ َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ رٔیِّ َع َُ َٕ اِْلَِح امِیَ ًَ َرأََتطُ ثَََلثّا  ُس َِ ًُِّل ا ٌٔ یَُل ِٔ ايرَُّج َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع



 

 

ٍَ ََّل تَ  ٌَ بَٔضا َقا ِٕ یَِسُخ ٌَ أَ ًُِّكَضا َقِب َِّ یَُل ُ تَِر ث ٌُ َؾُیِػًُٔل اِيَباَب َویُرِخٔی ايشِّ ُجَضا ايرَُّج َّی َؾَيَتزَوَّ ٍٔ َحً ٌُّ ئِْلَوَّ ٔح

 ُ ٍَ أَب ََٔعَضا اِْلرَخُ َقا َوأب یَُحا ٔٔ صََِذا أَِولَی بٔايؼَّ َُ  و َعِبس ايرَِّح

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، ہمقلع نب رم ،، رزنی نب امیلسؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہک یسک صخش ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہلئسم درایتف ایک ہک یسک صخش ےن اینپ ویبی وک نیت 

رھپ دفرسے صخش ےن اکنح رک ایل افر اکنح وہےن ےک دعب دفونں وک )وشرہ افر ویبی( اکی رمکہ ںیم الطؼ دے دںی 

 ےئگ نکیل اس دفرسے وشرہ ےن تبحص ںیہن یک 

ہ

جہ وہ یئگ( افر رپدے یھب وھچ ڑ دی 
ح
صی 

دنب رک دای ایگ )ینعی ولخت 

؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل اس ےن اس وعرت وک الطؼ دے دی ایک ہی وعرت دفرسے وشرہ ےک فاےطس اجزئ ےہ

فملس ےن اراشد رفامای ںیہن۔ سج فتق کت اس وعرت ےس اس اک دفرسا وشرہ تبحص ہن رکے۔ رضحت 

ح ےہ

ح
صی 

 (اوبدبعارلنمح ینعی اس اتکب ےک فنصم رفامےت ںیہ ہی دحثی وصاب ےس تہب زندکی ےہ )ینعی 

 امیلسؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، ہمقلع نب رم ،، رزنی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ہظلغم دی یئگ اخوتؿ ےس الحہل افر نیت الطؼ دےنی فاےل رپ فدیع

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  الطؼ دےنی فاےل رپ فدیعالطؼ ہظلغم دی یئگ اخوتؿ ےس الحہل افر نیت

     1355    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور، ابونعیِ، سؿیإ، ابوقیص، ہزیٌ، حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ِٕ َع َٓا أَبُو نَُعِی َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع ِٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ٌٕ َع ِٔ صُزَیِ بٔی َقِیٕص َع

 ٌَ ٔ ِوُػوَيَة َوآک َُ ًََة َواِي َة َواِيَوأػ َُ ُُوَتٔظ َة َواِي َُ َِ اِيَوأط ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٔ َرُسو ًَطُ َيَع ٔ وک َُ  ايرِّبَا َو



 

 

ٌَ َيطُ  ًَّ َُُح ٌَ َواِي ًِّ َُُح  َواِي

، ایفسؿ، اوبسیق، ازلی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص رمعف نب وصنمر، اوبمیعن

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ دگفاےن فایل رپ افر دنگفاےن فایل رپ ابولں ںیم ابؽ المےن فاےل افر ولماےن فایل 

 فاےطس الحہل ایک اجات ےہ اس رپ تنعل رپ وسد اھکےن فاےل رپ افر وسد  الھےن فاےل رپ الحہل رک ےن فاےل افر سج ےک

 رفامیئ

 رمعف نب وصنمر، اوبمیعن، ایفسؿ، اوبسیق، ازلی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغب یہ( الطؼ دے دے ارگ رمد وعرت اک رہچہ دےتھکی یہ )ینعی ولخت ےک

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ رمد وعرت اک رہچہ دےتھکی یہ )ینعی ولخت ےک ریغب یہ( الطؼ دے دے

     1356    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ ُحیث، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ٔ أَِخبََرَْا  ٍَ َسأَِيُت ايزُّصِر َٓا اِْلَِوَزاعٔیُّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔ ِشً َُ  ُٔ َٓا اِيَوئیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ یِٕث َقا ُٔ ُُحَ یَّ اِيُحَشیُِن بِ

ِٔ َعائَٔظَة  َوةُ َع ٍَ أَِخبََرنٔی ُْعِ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َٔ ِٔ ائًَّی اِسَتَعاَذِت  َّٕ اِيکََٔلبٔیََّة أَ َع

ٍُ اہللٔ َػ  ٍَ َرُسو ََ َؾَكا ِٓ َٔ َِ َقاَيِت أَعُوذُ بٔاہللٔ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ًَِت َعلَی اي ا َزَخ َُّ ًَِیطٔ َي َّی اہللُ َع ل

 َٔ ٔ ِٕ اِيَحقٔی بٔأَصًِ َِ َيَكِس عُِِذٔت بَٔعٔوی ًَّ  َوَس

 دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق الکہیب )انیم نیسح نب رحثی، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ

اخوتؿ( دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ وت فہ ےنہک یگل ینعی ںیم اہلل یک انپہ ںیم آیت وہں ریتے 



 

 

اےنپ رھگ فاولں ےک ےس۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک وت ےن تہب ڑبے یک انپہ اح ل یک ےہ وت 

 اپس یلچ اج

 نیسح نب رحثی، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک صخش یک زابین ویبی وک الطؼ ولہکاےن ےس قلعتم

 دثیالطؼ ےس ہقلعتم ااح :   ابب

 یسک صخش یک زابین ویبی وک الطؼ ولہکاےن ےس قلعتم

     1357    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساہلل بٔ سعیس، عبسايرحُٔ، سؿیإ، ابوبْک، حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٍَ  أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ َقا ُٔ أَبٔی اِيَحِض ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َوصَُو ابِ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َع َُ َعِبُس ايرَِّح

 َّٓ َِّ أََتِیُت اي ُ ٔلَیَّ َزِوظٔی بَٔلََلقٔی َؾَظَسِزُت َعلَیَّ ثَٔیابٔی ث ٌَ إ ٍُ أَِرَس َِٓت َقِیٕص َتُكو ٔ َة ب َُ َّی اہللُ َسُِٔعُت َؾاكٔ ٔيیَّ َػل

َِ َؾَك  ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِّّ َع ُ ٔٔ أ َٔ ابِ ُِّ ٔٔ َع ی فٔی بَِیٔت ابِ َٔ َنَؿَكْة َواِعَتسِّ ٍَ َيِیَص َي ًُِت ثَََلثّا َقا َٔ َؾُك َك ًَّ َ ِِ ك ٍَ َن ا

ِدَتَِصْ  َُ َٔ َؾآذْٔٔیىٔی  تُ ِت عٔسَّ ـَ َِٓسُظ َؾإَٔذا اِنَك ٔ َٔ ع ًِكٔیَن ثَٔیابَ یرُ اِيَبَِصٔ تُ َُّط َضٔ هُِتوّٕ َؾإْٔ ََ 

نمح، ایفسؿ، اوبرکب، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک دیبع اہلل نب دیعس، دبعارل

ےن اےنپ ڑپکے اف ڑھ ےیل افر ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل  ریمے وشرہ ےن الطؼ ولہکا رک یجیھب رھپ ںیم

رہ ےن ینتک الطںیق دںی فملس ںیم احرض وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک م وک اہمترے وش

ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک نیت الطؼ دںی ںیہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے فاےطس انؿ ف 

ہقفن ینعی وعرت اک رخہچ اہمترے وشرہ یک اجبن ںیہن ےلم اگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اےنپ اچچزاد 

دبعاہلل نب وتکمؾ ےک رھگ دعت زگارف ویکہکن فہ اکی انانیب صخش ںیہ افر اےنپ ڑپکے اؿ  اھبیئ ےک رھگ ینعی رضحت



 

 

ےک زندکی ااتر  یتک وہ رھپ اراشد رفامای بج اہمتری دعت وپری وہ اجےئ وت اس فتق ھجم وک علطم رکان )فاحض رےہ 

 (ہک اس ہگج ہی دحثی رصتخم رک ےک لقن یک یئگ ےہ

 ارلنمح، ایفسؿ، اوبرکب، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل ہنعدیبعاہلل نب دیعس، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یسک صخش یک زابین ویبی وک الطؼ ولہکاےن ےس قلعتم

     1358    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیس اہلل بٔ سعیس، عبسايرحُٔ، سؿیإ، َٓؼور، َحاہس، تُیِ، حرضت قیِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َحاصٕٔس عَ  َُ  ِٔ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َع َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٕ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ َتُٔی

وِ  َة َِْحَوظُ ََ َُ ِٔ َؾاكٔ َة َع َُ  لَی َؾاكٔ

دیبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، میمت، رضحت میق ریض اہلل ہنع ےن یھب ایس ومضمؿ یک دحثی 

 لقن یک ےہ۔

 دیبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، میمت، رضحت میق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس ابت اک ایبؿ ہک اس آتی رکہمی اک ایک وہفمؾ ےہ افر اس ےک رفامےن ےس ایک دصقم اھت؟

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دصقم اھت؟اس ابت اک ایبؿ ہک اس آتی رکہمی اک ایک وہفمؾ ےہ افر اس ےک رفامےن ےس ایک 

     1359    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبساہلل بٔ عبسايؼُس بٔ علی، َدًس، سؿیإ، سايِ، سعیس بٔ جبیر، حرضت ابٔ عباض رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٍَ َحسَّ  ِؤػلٔیُّ َقا َُ ٔٔ َعلٓٔیٕ اِي ٔس بِ َُ ُٔ َعِبٔس ايؼَّ ِٔ َسٔعیسٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ِٕ َع ٔ ِٔ َساي َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ًَْس َع ِد ََ َٓا  َ ث

ٍَ َنَِذبَِت َيیِ  ا َقا َّ ا َرأَتٔی َعلَیَّ َُحَ َِ ًُِت ا ِّی َجَع ٔن ٍَ إ ٌْ َؾَكا ٍَ أََتاُظ َرُج ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ًَِیَو بِ َشِت َع

َّٓٔيیُّ  ٔ اِْلیََة یَا أَیَُّضا اي َِّ َتََل صَِٔذظ ُ إّ ث اَرةٔ عِٔتُل َرَقَبةٕ  بََّٔحَ ًَُى اِلَهؿَّ ًَِیَو أَغِ ٌَّ اہللُ َيَو َع ا أََح ََ  ُّ َِ تََُّحِّ ٔ  ي

دبع اہلل نب دبعادمصل نب یلع، دلخم، ایفسؿ، اسمل، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 وک اےنپ افرپ رحاؾ رک ایل ےہ۔ رضحت ہک اکی صخش اؿ ےک اپس احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ںیم ےن اینپ اہیلہ

انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک وت وھجٹ وبؽ راہ ےہ۔ فہ وعرت اہمترے ےیل رحاؾ ںیہن ےہ رھپ ہی آتی 

 رکہمی التفت رفامیئ افر رفامای اہمترے فاےطس الزؾ ےہ اکی تخس افکرہ ینعی اکی الغؾ آزاد رکان۔

 ، دلخم، ایفسؿ، اسمل، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب دبعادمصل نب یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذموکرہ ابال آتی رکہمی یک دفرسی اتفلی

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ذموکرہ ابال آتی رکہمی یک دفرسی اتفلی

     1360    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، ححاد، ابٔ جریخ، علاء، سُع عبیس بٔ عُیر، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی



 

 

 ٕ یِر َُ َٔ عُ َُّط َسَُٔع عُبَِیَس بِ ِٔ َعَلإئ أَْ ٔٔ ُجَریِٕخ َع ِٔ ابِ ِٔ َححَّإد َع ٍَ َسُِٔعُت َعائَٔظَة َزِوَد  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َع َقا

ََٓب  َِٓس َزیِ ٔ هُُث ع ُِ َٕ یَ َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َِٓسصَا اي ٔ ُب ع  َوَيَِشَ

َّٓٔيیُّ  ِیَضا اي ًَ ٌَ َع ا َزَخ ََ َٓا  ُ ََ رٔیَح  َعَشَّل َؾَتَواَػِیُت َوَحِؿَؼُة أَیَّت ِٓ َٔ ِّی أَٔجُس  ٔن ٌِ إ ًَِتُك َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

ِٔ أَعُ  ٍَ َي ََٓب َوَقا َِٓس َزیِ ٔ بُِت َعَشَّل ع ٌِ رَشٔ ٍَ بَ ََ َيُط َؾَكا ٔ ا َؾَكاَيِت َذي َُ ٔ ٌَ َعلَی إِٔحَسیِض َػاؾٔیَر َؾَسَخ وَز َيطُ ََ

 ُّ َِ تََُّحِّ ٔ َّٓٔيیُّ ي ٍَ یَا أَیَُّضا اي َٓزَ ٔلَی َبِعٔف َؾ َّٓٔيیُّ إ ٔلَی اہللٔ ئَعائَٔظَة َوَحِؿَؼَة َوإٔذِ أرََسَّ اي ِٕ َتُتوبَا إ ٔ ََ إ ٌَّ اہللُ َي ا أََح ََ

ُط فٔی َحسٔیٔث َعَلائٕ  ًُّ ُ بُِت َعَشَّل ک ٌِ رَشٔ  أَِزَوأجطٔ َحسٔیّثا ئَكِوئطٔ بَ

ہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہبیتق، اجحج، انب رججی، اطعء، عمس دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ دص

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت زبع  ریض اہلل اہنع ےک اپس دری کت ایقؾ رفامای رکےت ےھت افر آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں رپ دہش ونش رفامےت وت ںیم ےن افر رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع ےن فاہں رپ وشمرہ ایک ہک 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس فیرفی الںیئ ےگ وت ںیم رعض رکفں یگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع سج فتق آ

فآہل فملس ےن  ہن ابمرک ےس وت اغمریف یک وب آریہ ےہ )اغمریف رعب ںیم نسہل یک رطح اک اکی دبوبدار لھپ وہات 

 یھب یہی انہک۔ سج فتق آپ یلص اہلل ےہ( افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمترے اپس فیرفی الںیئ وت م

ہیلع فآہل فملس یسک ےک اہیں فیرفی ےل ےئگ وت اس ےن فیہ ابت یہک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم 

ےن افر ھچک ںیہن اھکای زبع  ےک رھگ دہش ایپ ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اب ںیم دفابرہ 

اگ۔ اس رپ ہی آتی رکہمی ینعی اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ زیچ سک  ںیہن ویپں

واب رفامای رضحت اعہشئ دصہقی 

  

فہج ےس رحاؾ رفامےت ںیہ ہک سج وک دخافدن دقفس ےن ھجت رپ الحؽ رفامای افر اؿ ت

رے ولقب  کھ ےئگ افر اراشد ابری اعتیل ینعی سج افر رضحت ہصفح ےس قلعتم ینعی م دفونں وتہب رکیت وہ وت اہمت

فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ یسک اہیلہ رتحمہم ےس وکیئ ابت اپھچ رک اراشد رفامیئ افر 

ابت فیہ ےہ وج ہک زگر یکچ )ینعی ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دہش ایپ ےہ( افر رضحت اطع یک رفاتی ںیم 

 ہی فاہعق لمکم رطہقی ےس ایبؿ رفامای ایگ ےہ۔

 ہبیتق، اجحج، انب رججی، اطعء، عمس دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  اج وت اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت لم رک رہ ےلارگ وکیئ صخش ویبی ےس اس رطہقی ےس ےہک ہک

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ صخش ویبی ےس اس رطہقی ےس ےہک ہک اج وت اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت لم رک رہ ےل

     1361    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

کی بٔ عیسی، عبساہلل، یوْص، زہری، حرضت عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ حاتِ بٔ نعیِ، َحُس بٔ َ :  راوی

 عبساہلل بٔ نعب بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

َٓا َعِبُس  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ عٔیَسی َقا ِّیِّ بِ ک ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔٔ نَُعِی ِٔ بِ ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرَْا  اہللٔ َقا

ِٔ ايزُّ  َٓا یُوُُْص َع َ ث َٔ َحسَّ ٍَ َسُِٔعُت َنِعَب بِ َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ ٔٔ َنِعٔب بِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح صِرٔیِّ َع

ٔ َتبُوَک َوَقا َِ فٔی َغزَِوة ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ـَ َع ًَّ ُث َحٔسیَثطُ حٔیَن َتَد َٕ یَُحسِّ ٔ اي ٍَ ؾٔیطٔ إٔذَا ََ

ٍُ َرُس  َِ َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ٍَ إ َِ َیأِتٔیىٔی َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل  و

دمحم نب احم نب میعن، دمحم نب یکم نب یسیع، دبع اہلل، ویسن، زرہی، رضحت دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ب ب نب امکل 

 ےن رضحت ب ب نب امکل ےس انس فہ اس فتق اک اانپ احؽ ایبؿ رفامےت ےھت ہک ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

سج فتق زغفہ وبتک ںیم اجےت فتق فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےھچیپ رہ ےئگ ےھت افر ایس 

ہل فملس اک اقدص ہلسلس ںیم رضحت ب ب نب امکل ےن رفامای اکی رفز اافتؼ ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

 افر اس ےن ایبؿ ایک سج رطہقی ےس آےگ یک دحثی ںیم ذموکر ےہ۔ ریمے اپس احرض وہا

دمحم نب احم نب میعن، دمحم نب یکم نب یسیع، دبعاہلل، ویسن، زرہی، رضحت دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ب ب  :  رافی

 نب امکل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ صخش ویبی ےس اس رطہقی ےس ےہک ہک اج وت اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت لم رک رہ ےل

     1362    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، یوْص، ابٔ طہاب، حرضت عبسايرحُٔ بٔ نعب رضی اہلل عٓہسًامیٕ بٔ زاؤز ، ابٔ وہب :  راوی

ُٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َعِبُس ا ٍَ ابِ ِٔ یُوَُْص َقا ُٔ َوصِٕب َع ٍَ أََِْبأََْا ابِ ُٔ َزاُوَز َقا ُٕ بِ امِیَ ًَ ُٔ ح و أَِخبََرنٔی ُس ٔٔ بِ َُ يرَِّح

َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ  َٕ أَ ٔ اي ََ  ٔٔ ٔٔ َنِعٔب بِ ُث َعِبٔس اہللٔ بِ َٕ یَُحسِّ ٔ اي ََ  َٔ ٍَ َسُِٔعُت َنِعَب بِ َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ َٔ َنِعٔب بِ

َتُط َوَقا َِ فٔی َغزَِوةٔ َتبُوَک َوَساَم قٔؼَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ـَ َع ًَّ ٍُ َحٔسیَثُط حٔیَن َتَد ٍَ إَٔذا َرُسو

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٔ ِٕ َتِعَتز رَُک أَ َُ ِ َِ َیأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ٍَ إ ِتٔی َؾَكا َِ َیأ

 ٔ َرأَتٔی اِيَحقٔی ب َِ ًُِت َّٔل بَِضا َؾُك ٌِ اِعَتزِٔيَضا َؾََل َتُِقَ ٍَ ََّل بَ اَذا َقا ََ  ِّ َ ًُِّكَضا أ َ ًُِت أُك ََ َؾُك َرأََت َِ َٔ َؾهُونٔی ا ٔ أَصًِ

 ِِ َِٓسصُ ٔ ٔ  ع ر َِ َ ٌَّ فٔی صََِذا اِْل َّ َوَج َّی َيِكٔضَی اہللُ َعز  َحً

امیلسؿ نب داؤد ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت دبعارلنمح نب ب ب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ںیم ےن رضحت ب ب نب امکل ےس انس فہ اانپ اس فتق اک احؽ ایبؿ رفامےت ےھت ہک سج فتق فہ رضحت روسؽ 

 ہیلع فآہل فملس وک زغفہ وبتک ںیم وھچ ڑ رک ےئگ ےھت رافی ایبؿ رکےت ںیہ ہک رھپ فہ وپرا فاہعق لقن رفامای رکمی یلص اہلل

افر ہی فاہعق رضحت ب ب نب امکل ےن لقن رفامای افر فہ رفامےن ےگل ںیم سج فتق اس احتل ںیم اھت اس فتق 

ےنہک اگل ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقدص احرض وہا افر

اہمترے فاےطس ہی مکح رفامای ےہ ہک م اینپ ویبی ےس انکرہ یشک اایتخر رکول رضحت ب ب ےن درایتف ایک ہک انکرہ 

رکےن ےس ایک رماد افر دصقم ےہ؟ اقدص ےن اہک ہک الطؼ دانی رماد ںیہن ہکلب گدحیہ رےنہ ےک فاےطس مکح رفامای ےہ 

فر اس ےک زندکی اجےن ےس عنم رفامای ےہ رضحت ب ب نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اینپ ویبی ےس اہک ہک م ا

اجؤ اےنپ رھگ فاولں ےک اپس اج رک روہ افر م فاہں ےس ریمے اپس ہن آان سج فتق کت ہک اہلل زعت افر زبریگ فاال 

 اس ہلئسم ںیم وکیئ مکح ہن اصدر رفام دے۔



 

 

 نب داؤد ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت دبعارلنمح نب ب ب ریض اہلل ہنعامیلسؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  لم رک رہ ےلارگ وکیئ صخش ویبی ےس اس رطہقی ےس ےہک ہک اج وت اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت

     1363    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ جبًہ و َحُس بٔ یحٌی بٔ َحُس، َحُس بٔ َوسٰی بٔ اعین، ابیہ، اسحام بٔ راطس،  :  راوی

 زہری، عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل نعب بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

ًََة َو  ُٔ َجَب ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٔٔ أَِعیََن َقا وَسی بِ َُ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٕس َقاََّل َحسَّ َُّ َح َُ  ٔٔ ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُّ َح َُ

ٔٔ َنِعٔب  ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ أَِخبََرنٔی َعِبُس ايرَِّح ٔٔ َرأطٕس َع ِٔ إِٔسَحَل بِ َٓا أَبٔی َع َ ث ِٔ َحسَّ َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ بِ

ٍَ َس  ٔلَیَّ أَبٔیطٔ َقا ٌَ إ ٍَ أَِرَس ُث َقا ِِ یَُحسِّ ٔ ًَِیض َٔ تٔیَب َع ََلثَٔة ائَِّذی ٍَ َوصَُو أََحُس ايثَّ َٕ َقا ٔ اي ََ  َٔ  ُِٔعُت أَبٔی َنِعَب بِ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔلَی َػاحَٔيیَّ أَ َِ َوإ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِ َرُسو ِٕ َتِعَتزٔيُوا َیأ ِِ أَ رُُن َُ

بَِضا َؾكُ  ٌِ َتِعَتزٔيَُضا َؾََل َتُِقَ ٍَ ََّل بَ ٌُ َقا اَذا أَِؾَع ََ  ِّ َرأَتٔی أَ َِ ًُِّل ا َ ٍٔ أُك ُسو ًُِت يرٔلَّ ِِ َؾُك َرأَتٔی نَٔشائَهُ َِ ًُِت َّٔل

 ِِ ٔ ًَٔحَكِت بٔض ِِ َؾ ٔ َٔ َؾهُونٔی ؾٔیض ٔ  اِيَحقٔی بٔأَصًِ

دمحم، دمحم نب ومٰیس نب انیع، اہیب، ااحسؼ نب رادش، زرہی، دبعارلنمح نب دبعاہلل ب ب  دمحم نب ہلبج ف دمحم نب ییحی نب

ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل رضحت ب ب ےس انس افر  نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت

تل اس رطح ےس ایبؿ رافی ےتہک ںیہ ہک ب ب اؿ نیت ارفاد ںیم ےس ںیہ ہک نج یک وتہب وبقؽ وہیئ فہ اینپ اح

رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک ریمے افر ریمے اسیھت ےک اپس اجیھب افر اس 

صخش ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن م وک مکح رفامای ےہ ہک م اینپ وخانیت ےس گدحییگ اایتخر 

ت ب ب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن اقدص ےس درایتف ایک ہک ایک ںیم رکول افر م اؿ ےک اپس ہن اجؤ۔ رضح



 

 

اینپ اہیلہ وک الطؼ دے دفں ای ںیم ایک رکفں؟ وت اس ےن وجاب دای ہک م اس وک الطؼ ہن دف ہکلب اس ےس گدحییگ 

 ےس اہک اجؤ وت اےنپ اایتخر رکول افر م اس ےک اپس ہن اجؤ۔ رضحت ب ب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہیلہ

 ولوگں ںیم اشلم وہ اجؤ افر وت فںیہ اج رک رہ۔ ہچنیم  اؿ یک ویبی اؿ یہ ولوگں ںیم اج رک اشلم وہ یئگ۔

دمحم نب ہلبج ف دمحم نب ییحی نب دمحم، دمحم نب ومٰیس نب انیع، اہیب، ااحسؼ نب رادش، زرہی، دبعارلنمح نب  :  رافی

 دبعاہلل ب ب نب امکل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ صخش ویبی ےس اس رطہقی ےس ےہک ہک اج وت اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت لم رک رہ ےل
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یوسـ بٔ سعیس، ححاد بٔ َحُس، يیث بٔ سعس، عكیٌ، ابٔ طہاب، عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل بٔ  :  راوی

 نعب، عبساہلل بٔ نعب، حرضت نعب رضی اہلل عٓہ

ُٔ َسِعٕس قَ  ًَِّیُث بِ َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َححَّاُد بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ـُ بِ ثَىٔی أَِخبََرَْا یُوُس ٍَ َحسَّ ا

َٔ َن  َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ٔٔ َنِعٕب أَ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ بِ َُ ٍَ أَِخبََرنٔی َعِبُس ايرَِّح ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ ٌْ َع ٍَ عَُكِی ِعٕب َقا

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ـَ َع ًَّ ُث َحٔسیَثُط حٔیَن َتَد ٍَ ؾٔیطٔ َسُِٔعُت َنِعّبا یَُحسِّ َِ فٔی َغزَِوةٔ َتبُوَک َوَقا

 ًَ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ٍُ إ َِ َیأِتٔیىٔی َوَيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٍُ َرُسو رَُک إَٔذا َرُسو َُ ِ َِ َیأ ًَّ ِیطٔ َوَس

اَذا أَؾِ  ََ  ِّ َ ًُِّكَضا أ َ ًُِت أُك ََ َؾُك َرأََت َِ ٍَ ا ٔ ِٕ َتِعَتز ٔلَی َػاحَٔيیَّ أَ ٌَ إ بَِضا َوأَِرَس ٌِ اِعَتزِٔيَضا َوََّل َتُِقَ ٍَ بَ ٌُ َقا َع

ٌَّ فٔی َصَِذا َّ َوَج َّی َيِكٔضَی اہللُ َعز ِِ َحً َِٓسصُ ٔ َٔ َوُنونٔی ع ٔ َرأَتٔی اِيَحقٔی بٔأَصًِ َِ ًُِت َّٔل ََ َؾُك ٔ ٌٔ َذي ِِ  بُِٔٔث ٔ َخاَيَؿُض ر َِ َ اِْل

ُٔ عُبَِیٔس اہللٔ  ٌُ بِ ٔ ِعك ََ 

فس نب دیعس، اجحج نب دمحم، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ب ب، دبعاہلل نب وی



 

 

ب ب، رضحت ب ب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ افر فہ اانپ احؽ ایبؿ رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک سج فتق فہ 

ںیم افر اس ہلسلس ںیم دحثی ےک  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ رہ ےئگ ےھت زغفہ وبتک

رافی لقن رکےت ںیہ ہک اس دفراؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ریمے اپس امندنئہ احرض وہا افر 

رعض رکےن اگل ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہمترے فاےطس مکح رفامای ےہ ہک م ولگ اینپ 

رکول ینعی ھجم وک افر ریمے اسویھتں وک مکح رفامای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل  وعروتں ےس گدحییگ اایتخر

ہیلع فآہل فملس ےک امندنئہ ےس درایتف ایک ہک ایک ںیم اینپ ویبی وک الطؼ دے دفں ای سک رطہقی ےس رکفں؟ 

 ںیہن وہا۔ رضحت ب ب امندنئہ ےن رعض ایک ہک اگل رےنہ ےک فاےطس مکح وہا ےہ افر الطؼ دےنی ےک فاےطس مکح

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہیلہ وک وت اجلہ وعرت )اج رک( اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت رہ۔ سج فتق کت ہک 

دخا افر اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اس ہلسلس ںیم وکیئ  ہلصی اصدر ہن وہ۔ رضحت لقعم نب دیبع اہلل 

التخػ ایک ےہ ینعی زرہی نب اہشب ےک اشرگدفں ںیم رضحت لقعم نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنع ےن ولوگں اک ا

 ریض اہلل ہنع یھب ںیہ اؿ یک رفاتی رضحت دبعاہلل نب ب ب ےس ےہ اسیج ہک آےگ ذموکر ےہ۔

ویفس نب دیعس، اجحج نب دمحم، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ب ب، دبعاہلل  :  رافی

 ، رضحت ب ب ریض اہلل ہنعنب ب ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ صخش ویبی ےس اس رطہقی ےس ےہک ہک اج وت اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت لم رک رہ ےل
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َحُس بٔ َعسإ بٔ عیسی، حشٔ بٔ اعین، َعكٌ، زہری، عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل بٔ نعب،  :  راوی

 حرضت عبساہلل بٔ نعب رضی اہلل عٓہ

َٓا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَِعیََن َقا ُٔ بِ َٓا اِيَحَش َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ عٔیَسی َقا َٕ بِ ِعَسا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ  أَِخبََرَْا  ٌْ َع ٔ ِعك ََ



 

 

ٍَ َسُِٔعُت  ٔٔ َنِعٕب َقا طٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ُِّ ِٔ َع ٔٔ َنِعٕب َع ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ بِ َُ ٍَ أَِخبََرنٔی َعِبُس ايرَِّح أَبٔی َنِعّبا  َقا

 َ ٔل َِ َوإ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٔلَیَّ َرُسو ٌَ إ ٍَ أَِرَس ُث َقا ًَِیطٔ یَُحسِّ َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ی َػاحَٔيیَّ إ

ٍَ ََّل  ٌُ َقا اَذا أَِؾَع ََ  ِّ َرأَتٔی أَ َِ ًُِّل ا َ ٍٔ أُك ُسو ًُِت يرٔلَّ ِِ َؾُك ِٕ َتِعَتزٔيُوا نَٔشائَهُ ِِ أَ رُُن َُ ِ َِ َیأ ًَّ ٌِ َتِعَتزٔيَُضا َوََّل  َوَس بَ

 ٔ َرأَتٔی اِيَحقٔی ب َِ ًُِت َّٔل بَِضا َؾُك رْ َتُِقَ َُ ِع ََ ِِ َخاَيَؿُط  ٔ ًَٔحَكِت بٔض ٌَّ َؾ َّ َوَج َّی َيِكٔضَی اہللُ َعز ِِ َحً ٔ َٔ َؾهُونٔی ؾٔیض ٔ  أَصًِ

دمحم نب دعماؿ نب یسیع، نسح نب انیع، لقعم، زرہی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ب ب، رضحت دبعاہلل نب ب ب 

 فہ لقن رفامےت ےھت ہک ریتے اپس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل رضحت ب ب ےس انس

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم ریمے اپس اجیھب افر ریمے اسیھت ےک اپس یھب اکی 

صخش وک اجیھب اس ےن )آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مکح لقن ایک( افر اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ای ےہ ہک م اینپ وعروتں ےس اگل روہ۔ رضحت ب ب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن فآہل فملس ےن مکح رفام

اس صخش ےس درایتف ایک ہک ایک ںیم اینپ اہیلہ وک الطؼ دے دفں ای ایک رکفں؟ اس صخش ےن وجاب دای ہک م اس وک 

 ےن اینپ ویبی ےس اہک ہک وت یلچ اج الطؼ ہن دف ہکلب م اےنپ اپس ےس اس وک اگل رک دف افر م اس ےک اپس ہن اجان۔ ںیم

افر اینپ رھگ فاولں ںیم اج رک اشلم وہ اج افر وت اؿ ںیم اج رک رہ۔ سج فتق کت ہک دخا زبرگ ف ربرت اس ہلسلس ںیم 

ی کہ اج رک رےنہ ںیگل۔ )رمعم ےن لقعم ےک الخػ 
م
مکح ہن رکے رھپ اؿ یک اہیلہ اےنپ رھگ فاولں ںیم یلچ ںیئگ ینعی 

 (ایک ےہ

دمحم نب دعماؿ نب یسیع، نسح نب انیع، لقعم، زرہی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ب ب، رضحت دبعاہلل  :  فیرا

 نب ب ب ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس رطہقی ےس ےہک ہک اج وت اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت لم رک رہ ےلارگ وکیئ صخش ویبی ےس 
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 َحُس بٔ عبساَّلعلی، َحُس، َعُر، زہری، حرضت عبسايرحُٔ بٔ نعب بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی  ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرنٔی  َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ ُٔ ثَِوٕر َع ْس َوصَُو ابِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َقا

َِ َقِس  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َٔ  ٍْ ٍَ فٔی َحٔسیثٔطٔ إَٔذا َرُسو ِٔ أَبٔیطٔ َقا َٕ َع ٔ اي ََ  ٔٔ ٔٔ َنِعٔب بِ ٍَ بِ  أََتانٔی َؾَكا

 ٍِ ٔ َٔ  اِعَتز ٔ ِ ؾٔیطٔ اِيَحقٔی بٔأَصًِ ُْ ِِ یَِِذ بَِضا َوَي ِٔ ََّل َتُِقَ ٍَ ََّل َوَلٔه ًُِّكَضا َقا َ ًُِت أُك ََ َؾُك َرأََت َِ  ا

دمحم نب دبعاالیلع، دمحم، رمعم، زرہی، رضحت دبعارلنمح نب ب ب نب امکل ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی 

 اافتؼ یک ابت ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رکےت ںیہ افر اوہنں ےن اینپ دحثی ںیم لقن ایک ےہ

امندنئہ ریمے اپس آای افر اس امندنئے ےن اہک م اینپ اہیلہ رتمہم وک اگل رک دف رھپ ںیم ےن اس امندنئہ ےس 

ر اس رعض ایک ایک ںیم اہیلہ وک الطؼ دے دفں؟ اس ےن اہک ہک م اؿ وک الطؼ ہن دف نکیل م اؿ ےک زندکی ہن اجؤ اف

 دحثی ںیم ذموکر ںیہن ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، دمحم، رمعم، زرہی، رضحت دبعارلنمح نب ب ب نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ےک الطؼ دےنی ےس قلعتم

 ااحدثیالطؼ ےس ہقلعتم  :   ابب

 الغؾ ےک الطؼ دےنی ےس قلعتم

     1367    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، علی بٔ َبارک، یحٌی بٔ ابونثیر، عُر بٔ َعتب، حرضت ابوحشٔ َولی بٔ  :  راوی

 ْوؾٌ

ٍَ حَ  ٍَ َسُِٔعُت َیِحٌَی َقا ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٕ أَِخبََرَْا َع ُٔ أَبٔی َنثٔیر َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ُٔ اِي َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث سَّ



 

 

ًُوَنیِٔن  ُِ ََ َرأَتٔی  َِ ُِٓت أََْا َوا ٍَ ُن ٌٕ أَِخبََرُظ َقا ِولَی بَىٔی َِْوَؾ ََ  ٕٔ َّٕ أَبَا َحَش ٕب أَ َعتِّ َُ  ٔٔ َر بِ َُ ِٔ عُ ًَِّكُتَضا  َع َؾَل

َٓا جَ  َِّ أُِعتِٔك ُ ٕ َقَضی َتِلًٔیَكَتیِٔن ث َِٓسَک َعلَی َواحَٔسة ٔ ِٕ َراَجِعَتَضا کَاَِْت ع ٔ ٍَ إ َٔ َعبَّإض َؾَكا ُٔیّعا َؾَشأَِيُت ابِ

رْ  َُ ِع ََ َِ َخاَيَؿطُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََ َرُسو ٔ  بَِٔذي

نب ونلف ےس رفاتی ےہ ہک  رمعف نب یلع، ییحی، یلع نب ابمرک، ییحی نب اوبریثک، رمع نب بتعم، رضحت اوبنسح ومیل

ںیم افر ریمی ویبی دفونں احتل الغیم ںیم ےھت ںیم ےن اس اخوتؿ وک دف الطؼ دے دی۔ رھپ اس ےک دعب مہ 

دفونں اکی رمہبت اےھٹک آزاد ےیک ےئگ ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک وت رضحت انب 

اجبن روجع رکول ینعی الطؼ فاسپ ےل ول وت فہ وعرت اہمترے اپس  ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ارگ م اس یک

یہ رےہ یگ افر اکی یہ الطؼ رپ اہمترے اپس رےہ یگ )ینعی اکی الطؼ دےنی یک وصرت ںیم م ادنرفؿ دعت 

روجع رک ےتکس وہ دعب دعت الطؼ ابنئ فاعق وہ اجےئ یگ افر وعرت اکنح ےس ابرہ وہ اجےئ یگ( رضحت روسؽ رکمی 

 ہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی مکح رفامای ےہ افر اس رفاتی ںیم رمعم ےن الخػ ایک ےہ۔یلص ا

 رمعف نب یلع، ییحی، یلع نب ابمرک، ییحی نب اوبریثک، رمع نب بتعم، رضحت اوبنسح ومیل نب ونلف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الغؾ ےک الطؼ دےنی ےس قلعتم

     1368    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، َعُر، یحٌی بٔ ابونثیر، عُر بٔ َعتب، حرضت حشٔ َولی بىی ْوؾٌ :  راوی

ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  َر بِ َُ ِٔ عُ ٕ َع ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ِٔ َیِحٌَی بِ ْر َع َُ ِع ََ ٍَ أََِْبأََْا  أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ

 ُ َرأََتُط َتِلًٔیَكَتیِٔن ث َِ ًََّل ا َ ِٔ َعِبٕس ك ُٔ َعبَّإض َع ٌَ ابِ ٔ ٍَ ُسئ ٌٕ َقا ِولَی بَىٔی َِْوَؾ ََ  ٔٔ ِٔ اِيَحَش ٕب َع َعتِّ َِّ عُتَٔكا َُ

ٍَ َعِبُس ايرَّزَّ أََیَتزَوَّ  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََ َرُسو ٔ ٍَ أَِؾًَی بَِٔذي ِٔ َقا َُّ ٍَ َع ِِ َقا ٍَ َنَع ٍَ ُجَضا َقا أم َقا



 

 

ّة  َُ ّة َعٔوی ٌَ َػَِخَ َُ ِٔ صَُو َيَكِس َح ََ ُٔ َصَِذا  ٕ اِيَحَش ر َُ ِع َُ ٔ َُُباَرٔک ي ُٔ اِي  ابِ

، ییحی نب اوبریثک، رمع نب بتعم، رضحت نسح ومیل ینب ونلف ےس رفاتی ےہ ہک یسک دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم

ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس اس الغؾ ےس قلعتم ہلئسم درایتف ایک سج ےن اینپ وعرت وک دف الطںیق 

رک  اتک ےہ۔ رضحت دے دی وہں افر رھپ فہ دفونں آزاد وہ ےئگ وہں وت ایک فہ آزاد الغؾ اس آزاد ابدنی ےس اکنح 

انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رک  اتک ےہ یسک ےن اس ہلئسم ےک ابرے ںیم دنس درایتف یک وت رضحت انب 

ابعس ےن اس وک وجاب دای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہلئسم ںیم ااسی یہ انب اابملرک 

ےن ڑبا اھبری رھتپ اےنپ افرپ الد ایل اس ےیل ہک ہی رفاتی طلغ وہ وت ےن رمعم ےس اہک ہک ہی نسح وکؿ ےہ وت اس 

 ڑکنیسفں اناجزئ اکنح اک ذعاب اس اک رگدؿ رپ وہاگ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب اوبریثک، رمع نب بتعم، رضحت نسح ومیل ینب ونلف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اڑےک اک سک رمع ںیم الطؼ دانی ربتعم ےہ؟

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اڑےک اک سک رمع ںیم الطؼ دانی ربتعم ےہ؟

     1369    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہ، ابی جعرف، عُارہ بٔ خزیُہ، حرضت نثیر بٔ ربیع بٔ سًامیٕ، اسس بٔ َوسی، حُازبٔ سًُ :  راوی

 سائب رضی اہلل عٓہ

 ٔ ِٔ أَب َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ َٓا أََسُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ی َجِعرَفٕ أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ

 ٔٔ ٔ بِ ِٔ َنثٔیر َة َع َُ ٔٔ ُخزَیِ اَرَة بِ َُ ِٔ عُ ٍٔ  اِيَدِلِّٔمِّ َع ُؿوا َعلَی َرُسو ِِ ُْعٔ َُّض یَِوَة أَْ َٓا َُقَ ثَىٔی ابِ ٍَ َحسَّ ائٔٔب َقا ايشَّ

ِٔ يَ  ََ ٌَ َو ٔ ا أَِو َْبََتِت َعاَُْتُط ُقت ُّ ٔ ِحَتً َُ  َٕ ِٔ کَا َُ یَِوَة َؾ َّ َُقَ َِ یَِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ا أَِو اہللٔ َػل ُّ ٔ ِحَتً َُ  ِٔ ِِ َیهُ



 

 

ِٓبُِت َعاَُْتطُ  ِِ َت  تُرَٔک  َي

رعیب نب امیلسؿ، ادس نب ومیس، امحدنب ہملس، ایب رفعج، امعرہ نب عاہمی، رضحت ریثک نب اسبئ ریض اہلل ہنع ونب 

رقظی ےک دف اڑوکں ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ولوگں وک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم رقظی ےک اگنہےم 

مکح رفامای ہک سج اڑےک وک االتحؾ وہ ای اس یک اشیپب یک ہگج  فاےل دؿ الےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ینعی زری انػ ابؽ اگ آےئ وہں اس وک لتق رک دف۔ ارگ اؿ دف اشنانت ںیم ےس وکیئ اشنؿ ای العتم ہن اپؤ وت اس وک 

 (وھچ ڑ دف )ینعی ابغل وک لتق رک دف افر انابغل وک وھچ ڑ دف

دنب ہملس، ایب رفعج، امعرہ نب عاہمی، رضحت ریثک نب اسبئ ریض اہلل رعیب نب امیلسؿ، ادس نب ومیس، امح :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اڑےک اک سک رمع ںیم الطؼ دانی ربتعم ےہ؟

     1370    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عبسايًَُ بٔ عُیر، حرضت علیہ َقهی رضی اہلل عٓہ :  راوی

هٔیِّ  َة اِيُُقَ ِٔ َعٔلیَّ ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ُِٓت أَِخبََرَْا  ٍَ ُن  َقا

 َّ ِِ َیحُٔسونٔی أََِْبتُّ َؾاِستُِبكٔیُت َؾَضا أََْا َذا بَیَِن  َیِو ًَ ا َؾَظهُّوا فٔیَّ َؾ َّ یَِوَة غََُل ِٔ َسِعٕس فٔی بَىٔی َُقَ ِِ  حُهِ  أَِهُضرُٔن

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت ہیطع رقیظ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اس فتق اڑاک 

ت دعس ریض اہلل ہنع ےن ینب رقظی ےک لتق ےک فاےطس مکح رفامای رھپ ھجم وک داھکی افر ریمے اھت ہک سج فتق رضح

لتق رکےن ںیم اوہنں ےن کش ایک۔ سج فتق اوہنں ےن ھجم وک زری انػ ےک ابولں فاال ںیہن اپای )ابغل وسحمس 



 

 

 ںیہن ایک وت وھچ ڑ دای( ںیم فہ یہ وہں وج ہک م ولوگں ےک اسےنم وموجد وہں۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت ہیطع رقیظ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اڑےک اک سک رمع ںیم الطؼ دانی ربتعم ےہ؟

     1371    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساہلل بٔ سعیس، یحٌی، عبیساہلل، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔٔ ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی َْاؾْٔع َع ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ َقا َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٍَ  أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ َّٕ َرُسو َر أَ َُ  عُ

ِِ یُحٔزُِظ َوَْعَ  ًَ َّٓة َؾ َة َس ُٔ أَِربََع َعَِشَ َّ أُحُٕس َوصَُو ابِ َؿطُ یَِو َِ َْعَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َِٓسٔم اہللٔ َػل َّ اِيَد َؿطُ یَِو

َّٓة َؾأََجاَزظُ  َة َس َص َعَِشَ ُِ ُٔ َخ  َوصَُو ابِ

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح ےک رفز سج دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض

فتق فہ وچدہ اسؽ ےک ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک وبقؽ ںیہن رفامای رھپ فہ دفرسی رمہبت زغفہ فاےل 

رفز شیپ ےیک ےئگ بج ہک فہ ردنرہ اسؽ ےک ےھت بج اؿ وک وبقؽ ایک۔ )ینعی انابغل وہےن یک فہج ےس اؿ وک اہجد ےک 

  وبقؽ ںیہن ایک ایگ(۔فاےطس

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضعب ولگ نج اک الطؼ دانی ربتعم ںیہن ےہ



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ولگ نج اک الطؼ دانی ربتعم ںیہن ےہضعب

     1372    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

يعكوب بٔ ابراہیِ، عبسايرحُٔ بٔ َہسی، حُاز بٔ سًُہ، حُاز، ابراہیِ، اسوز، حرضت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

 ٍَ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٕ أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ از َُّ ِٔ َح َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ِضٔسٓیٕ َقا ََ  ُٔ ٔٔ بِ َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث َحسَّ

ُِ عَ  ًَ ٍَ ُرؾَٔع اِيَك َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ َعائَٔظَة َع ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َع ِٔ ثَََلٕث َع

 َّ ِٔ َحً ٔ َّٓائ ٌَ أَِو ُئؿیَل اي ٔ َّی َيِعك ٕٔ َحً ِحُٓو َُ ِٔ اِي َّی یَهِبَُر َوَع ٔ َحً ػٔیر ِٔ ايؼَّ  ی َيِشتَِیكَٔى َوَع

وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس، امحد، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع 

رفامای نیت مسق ےک ولوگں ےس  مل ااھٹ دای ایگ )ینعی ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

نیت مسق ےک ولگ رموفع املقل افر ریغ فلکم ںیہ( اکی وت وسےن فاےل ےس اجےنگ کت افر ہچب ےس ڑبا وہےن کت 

 افر ونجمؿ ےس وہش آےن کت )بج کت ونجؿ ہن متخ وہ اجےئ اس فتق کت فہ ریغفلکم ےہ(۔

نمح نب دہمی، امحد نب ہملس، امحد، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض وقعیب نب اربامیہ، دبعارل :  رافی

 اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اےنپ دؽ ںیم الطؼ دے اس ےک قلعتم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الطؼ دے اس ےک قلعتموج صخش اےنپ دؽ ںیم 



 

 

     1373    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابراہیِ بٔ حشٔ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ، ححاد بٔ َحُس، ابٓحریخ، علاء، حرضت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ٔٔ بِ َُ ٔٔ َوَعِبُس ايرَِّح ُٔ اِيَحَش ُِ بِ ٔٔ  أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی ِٔ ابِ ٕس َع َُّ َح َُ  ُٔ َٓا َححَّاُد بِ َ ث ٕ َقاََّل َحسَّ ّ ٔٔ َسَلَّ ٔس بِ َُّ َح َُ

 ِٔ ٔٔ َع َُ ٍَ َعِبُس ايرَِّح َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ِٔ َعَلإئ َع َّی ُجَریِٕخ َع ٍٔ اہللٔ َػل َرُسو

َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِِ بٔطٔ أَِو اہللُ َع ًَّ َ ِِ َتک ا َي ََ ثَِت بٔطٔ أَِنُؿَشَضا  ٌَّ َطِیٕئ َحسَّ ُ ًٔی ک ََّ ُ ِٔ أ َّٕ اہلَل َتَعالَی َتَحاَوَز َع ٔ ٍَ إ

 ٌِ َُ  َتِع

اربامیہ نب نسح ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اجحج نب دمحم، ارجنبجی، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ریمی اتم وک اؿ ایخالت ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل

اعمػ رفام دے اگ وج ایخالت ااسنؿ ےک دؽ ںیم آےت ںیہ سج فتق ےک اؿ وک زابؿ رپ ہن الںیئ ای اؿ ایخالت رپ 

 لمع ہن رکںی۔

، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اربامیہ نب نسح ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اجحج نب دمحم، ارجنبجی :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اےنپ دؽ ںیم الطؼ دے اس ےک قلعتم

     1374    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساہلل بٔ سعیس، ابٔ ازریص، َشعر، قتازہ، زراہ بٔ اوفی، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

ٔٔ أَ  ِٔ ُزَراَرَة بِ ِٔ َقَتاَزَة َع ٕ َع َِٔشَعر  ِٔ ُٔ إِٔزرٔیَص َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ِوفَی َع

 ٍَ ٍَ َقا ا َوِسَوَسِت بٔطٔ  صَُریَِرَة َقا ََ ًٔی  ََّ ُ ٌَّ َتَحاَوَز ْٔل َّ َوَج َّٕ اہللَ َعز ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُسو

ِِ بٔطٔ  ًَّ َ ٌِ أَِو َتَتک َُ ِِ َتِع ا َي ََ ثَِت بٔطٔ أَِنُؿَشَضا   َوَحسَّ

ریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیبع اہلل نب دیعس، انب ادرسی، رعسم، اتقدہ، زراہ نب افیف، رضحت اوبرہ

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ریمی اتم یک اؿ ابوتں رپ رگتف ںیہن 

رفامےت وج ہک اس ےک بلق ںیم ںیہ ای وج اؿ ےک بلق ںیم فوسےس ادیا وہےت ںیہ اہیں کت ہک فہ اس رپ لمع 

 ںی۔رکںی ای اس ےک قلعتم وگتفگ رک

 دیبعاہلل نب دیعس، انب ادرسی، رعسم، اتقدہ، زراہ نب افیف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وج صخش اےنپ دؽ ںیم الطؼ دے اس ےک قلعتم

     1375    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َوسی بٔ عبسايرحُٔ، حشین جعفی، زائسہ، طيبإ، قتازہ، زرارہ بٔ اوفی، حرضت ابوہریرہ :  راوی

ِٔ َطِيبَ  ِٔ َزائَٔسَة َع َٓا حَُشیِْن اِيُحِعفٔیُّ َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح وَسی بِ َُ ِٔ أَِخبََرنٔی  ِٔ َقَتاَزَة َع َٕ َع ا

َّٕ اہلَل َتَعالَی تَ  ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ٔٔ أَِوفَی َع ا ُزَراَرَة بِ َُّ ًٔی َع ََّ ُ َحاَوَز ْٔل

ٌِ بٔطٔ  َُ ِِ أَِو َتِع ًَّ َ ِِ َتک ا َي ََ ثَِت بٔطٔ أَِنُؿَشَضا   َحسَّ

، نیسح  ،یف، زادئہ، ابیشؿ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ومیس نب دبعارلنمح

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ریمی اتم یک اؿ ابوتں رپ رگتف ںیہن 

کت ہک فہ اس رپ لمع  رفامےت وج ہک اس ےک بلق ںیم ںیہ ای وج اؿ ےک بلق ںیم فوسےس ادیا وہےت ںیہ اہیں



 

 

 رکںی ای اس ےک قلعتم وگتفگ رکںی۔

 ومیس نب دبعارلنمح، نیسح  ،یف، زادئہ، ابیشؿ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ھجمس ںیم آات وہ اےسی ااش رہ ےس الطؼ دانی وج

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اےسی ااش رہ ےس الطؼ دانی وج ھجمس ںیم آات وہ

     1376    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبْک بٔ ْاؾع، بہز، حُاز بٔ سًُہ، ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ْ ُٔ ٍَ أَِخبََرَْا أَبُو بَِْکٔ بِ ِٔ إََْٔص َقا َٓا ثَابْٔت َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا بَِضزْ َقا َ ث ٍَ َحسَّ اؾٕٔع َقا

َّی ٍَ اہللٔ َػل َتَی َرُسو َرَقٔة َؾأ َُ َِ َجاْر َؾارٔٔسیٌّ كَیُِّب اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َٕ ئَرُسو ًَِیطٔ  کَا َِ  اہللُ َع ًَّ َوَس

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل أَ َرُسو ََ ٍَ َوأَِو ِٕ َتَعا أَ إَٔيِیطٔ بَٔیٔسظٔ أَ ََ َِٓسُظ َعائَٔظُة َؾأَِو ٔ ٔلَی َعائَٔظَة َذاَت َیِوّٕ َوع َِ إ ًَّ  َوَس

رََّتیِٔن أَِو ثَََلثّ  ََ ِٕ ََّل  ٔ أَ أَ إَٔيِیطٔ اِْلرَخُ َصَهَِذا بَٔیٔسظ ََ ٔ َؾأَِو  اأَِی َوَصِٔذظ

اوبرکب نب انعف، زہب، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی ڑپفیس اھت وج ہک افرس اک ابدنشہ اھت وج ہک تہب دمعہ مسق اک وشرہب انبای رکات اھت فہ صخش اکی 

ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رضحت اعہشئ رمہبت دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دصہقی ریض اہلل اہنع ںیھت وت اس صخش ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ اہھت ےس ااشرہ ایک ہک فیرفی 

ینعی ایک ںیم ےل آںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یک اجبن ااشرہ رفامای 

اؿ وک یھب ےل رک آں۔ اس صخش ےن اہھت ےس ااشرہ ںیہن ایک دف رمہبت ای نیت رمہبت ینعی ارگ ااشرہ ےس الطؼ دانی 



 

 

 ھجمس ںیم آراہ ےہ وت الطؼ فاعق وہ اجےئ یگ۔

 اوبرکب نب انعف، زہب، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اےسی الکؾ ےک ابرے ںیم سج ےک دعتمد ینعم وہں ارگ یسک اکی ینعم اک ارادہ وہ وت فہ درتس وہاگ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہ درتس وہاگاےسی الکؾ ےک ابرے ںیم سج ےک دعتمد ینعم وہں ارگ یسک اکی ینعم اک ارادہ وہ وت ف
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عُرو بٔ َٓؼور، عبساہلل بٔ َشًُہ، َايَ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ  :  راوی

 سعیس، َحُس بٔ ابراہیِ، عًكُہ بٔ وقاؾ، حرضت عُر رضی اہلل عٓہ

ُِٓؼورٕ  ََ  ُٔ رُو بِ ُِ َِٔشٔهیٕن  أَِخبََرَْا َع  ُٔ َْ َواِيَحارُٔث بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ِش ََ  ُٔ َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َقا

سٔ  َُّ َح َُ  ِٔ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ َْ َع ٔ اي ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِ َٔقَ ٔٔ إٔبَِراصٔی بِ

َك  ًِ ِٔ َع ٍُ َع َر َيُكو َُ َُّط َسَُٔع عُ ُِٓط َوفٔی َحٔسیٔث اِيَحارٔٔث أَْ أب َرضَٔی اہللُ َع ٔٔ اِيَدلَّ َر بِ َُ ِٔ عُ إؾ َع ٔٔ َوقَّ َة بِ َُ ٍَ َقا

 َ ِٔ ک َُ ا ََْوی َؾ ََ رٕٔئ  َِ ا َّٔل َُ َّ ِّٓیَّةٔ َوإْٔ ٍُ بٔاي ا َُ ا اِْلَِع َُ َّ َِ إْٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٔلَی اہللٔ َرُسو اَِْت صِٔحَرتُطُ إ

ُجضَ  ٕ یََتزَوَّ َرأَة َِ ِٔ کَاَِْت صِٔحَرتُطُ ئُسَِْیا ُئؼيبَُضا أَِو ا ََ ٔلَی اہللٔ َوَرُسوئطٔ َو ا َوَرُسوئطٔ َؾضِٔحَرتُُط إ ََ ٔلَی  ا َؾضِٔحَرتُُط إ

 َصاَجَر إَٔيِیطٔ 

 اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ہملسم، امکل ف احرث نب نیکسم، انب

نب فاقص، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی ےن اراشد رفامای )دنبہ ےک( اامعؽ 

تین ےک اسھت یہ ربتعم ںیہ افر دصقم ںیم فیہ اکنایب وہاگ وج ہک تین رکے وت سج یسک اک اکمؿ ےس رجہت رکان 



 

 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس ےہ وت اس یک رجہت دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل  دخا افر اس ےک

ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس یک اجےئ یگ ینعی دخا افر اس یک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن رجہت رکےن اک 

 اح ل وہیگ افر ارگ وعرت ےک فاےطس وثاب اپےئ اگ افر سج صخش یک رجہت داین ےک فاےطس ےہ وت اس صخش وک داین

ارگ یسک یک رجہت وہیئ وت اس صخش وک ویبی اح ل وہ اجےئ یگ افر درا ل یسک اک اےنپ رھگ ابر فنط ےس رجہت رکان 

 سج ارادہ ےس وہاگ وت اس وک فہ یہ زیچ ےلم یگ ہک سج ےک ےیل اس ےن ہی رجہت یک ےہ۔

کل ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ہملسم، ام :  رافی

 اربامیہ، ہمقلع نب فاقص، رضحت رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ہک اس ےس ںیہن  اتلک وت فہ راکیر ارگ وکیئ اکی ظفل اصػ وبال اجےئ افر اس ےس فہ وہفمؾ رماد ایل اجےئ

 وہاگ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ اکی ظفل اصػ وبال اجےئ افر اس ےس فہ وہفمؾ رماد ایل اجےئ وج ہک اس ےس ںیہن  اتلک وت فہ راکیر وہاگ

     1378    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بکار، علی بٔ عیاغ، طعیب، ابوزْاز، عبسايرحُٔ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہعُرإ بٔ  :  راوی

ثَىٔی أَبُو ا ٍَ َحسَّ ثَىٔی ُطَعِیْب َقا ٍَ َحسَّ ُٔ َعیَّإغ َقا َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّإر َقا ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ا أَِخبََرَْا ع َُّ َٔ  ٔ َاز يزِّْ

 َٔ ُد  ٔٔ اِْلَِْعَ َُ ثَُط َعِبُس ايرَِّح َِ َحسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ُث َع َّطُ َسَُٔع أَبَا صَُریَِرَة یَُحسِّ َ أَْ َْ ا َذ َُّ

ًَِعُٓ  ا َوَی ُّ ََّ َِذ َُ  َٕ ُُو ٔ ِِ َيِظت َُّض ِِ إْٔ ُض َٓ یِٕع َوَيِع َِ َُقَ ُف اہللُ َعىِّی َطِت ـَ َيِِصٔ ٍَ اُِْورُوا َنِی ٍَ َقا ا َقا ُّ ََّ َِذ َُ  َٕ و

 َ ْس َوأَْ َُّ َح َُ  ا 

رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای دوھکی دخافدن دقفس رقشی ےک ھجم وک ربا الھب ےنہک وک ھجم ےس 

ں دےتی افر ھجم رپ تنعل ےتجیھب ںیہ ہکبج ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل سک رطح ریھپ دےتی ںیہ ہک فہ ولگ ھجم وک اگایل

 فملس وہں۔

 رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اایتخر یک دمت رقمر رک ےن ےک ابرے ںیم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اایتخر یک دمت رقمر رک ےن ےک ابرے ںیم
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یوْص بٔ عبساَّلعلی، ابٔ وہب، یوْص بٔ یزیس و َوسٰی بٔ علی، ابٔ طہاب، ابوسًُہ بٔ  :  راوی

 سايرحُٔ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہاعب

 ُٔ وَسی بِ َُ ُٔ یَزٔیَس َو ٍَ أََِْبأََْا یُوُُْص بِ ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ِٔ  أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ عُلَٓیٕ َع

 َّٕ ٔٔ أَ َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو َس ٔٔ ٔطَضإب َقا َِ َقاَيِت ابِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َعائَٔظَة َزِوَد اي

 َٔ ْ َي ْٔ ِّی َذا ٔن ٍَ إ ٔ أَِزَوأجطٔ بََسأَ بٔی َؾَكا َِ بَٔتِدیٔیر ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َر َرُسو َٔ ُ ا أ َُّ ِٕ ََّل َي َٔ أَ ِی ًَ ّرا َؾََل َع َِ  أَ

 َٔ ِ َّی َتِشَتأ لٔی َحً ٔ ُتَعحِّ َِّ َتََل صَِٔذظ ُ اقٔطٔ َقاَيِت ث ِّی برٔٔفَ َران َُ ِ ِِ یَهُوَْا ئَیأ َّٕ أَبََواَی َي َِ أَ ٔ َٔ َقاَيِت َقِس َعً رٔی أَبََویِ

ٔلَی َقِوئطٔ َجُٔیَّل َؾكُ  َِْیا إ َٕ اِيَحَیاَة ايسُّ ِٓتُنَّ تُرِٔز ِٕ ُن ٔ ََ إ ٌِ ْٔلَِزَوأج َّٓٔيیُّ ُق ٔ اِْلیََة یَا أَیَُّضا اي َٔرُ ًُِت أَف ِ ی َصَِذا أَِسَتأ

ٌَ أَِزَواُد ا َِّ َؾَع ُ َة َقاَيِت َعائَٔظُة ث اَر اِْلرٔخَ ٌَّ َوَرُسوَيطُ َوايسَّ ِّی أُرٔیُس اہللَ َعزَّ َوَج َّی اہللُ أَبََویَّ َؾإٔن َّٓٔيیِّ َػل ي

َّٔ َرُسو ٍَ َيُض ََ حٔیَن َقا ٔ ِٔ َذي ِِ َیهُ ًُِت َوَي ا َؾَع ََ  ٌَ ِث َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِ َواِختَرَِْطُ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل



 

 

َّٔ اِختَرَِْطُ  َُّض ٌٔ أَْ ِٔ أَِج َٔ  كَََلّقا 

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن نب سیدی ف ومٰیس نب یلع، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ابت اک مکح وہا دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز رضحت روسؽ رک

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اہیلہ رتحمہم وک اایتخر اطع رفام دںی وت فہ اایتخر دانی ھجم ےس رشفع رفامای افر رفامےن 

 راےئ ےک ریغب اس ےگل ہک ںیم م ےس اکی ابت اک ذترکہ رکفں اگ وت اس ںیم م دلجی ہن رکان افر م اےنپ فادلنی یک

ابت اک وجاب ہن دانی رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

فادلنی اک وشمرہ اح ل رکان اس فہج ےس رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ملع اھت ہک ریمے فادلنی ھجم وک 

 ےگ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ رھپ آپ یلص اہلل رضحت ےس اگل وہےن اک وشمرہ ںیہن دںی

ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ۔ اس آتی رکہمی اک رتہمج ہی ےہ ینعی اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وہ افر اہیں یک رفقن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبویں ےس رفامںیئ ہک ارگ م داینفی زدنیگ یک وخاشہ ریتھک

افر اہبر اچیتہ وہ وت م آؤ ھچک افدئہ ےک ےیل افر ںیم م وک ایھچ رطح ےس رتصخ رکفں۔ رضحت اعہشئ دصہقی 

ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن ہی آتی رکہمی نس رک اہک ایک ایس زیچ ےک فاےطس وشمرہ رک ولں افر ںیم اےنپ 

ےن اایتخر ایک اہلل زعت افر زبریگ فاےل وک افر اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فادلنی ےس وشمرہ ویکں رکفں؟ ںیم 

فآہل فملس افر آرخت ےک اکمؿ وک۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ امتؾ یک امتؾ ویبویں ےن 

 امتؾ ویبویں ےن ایس رطح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطہقی ےس اہک ہک سج رطہقی ےس ںیم ےن اہک اھت۔ ینعی

ےس اہک افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر رفامای افر رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ویبویں ےس وساؽ رکان افر اؿ وک اایتخر دے دانی الطؼ ںیہن اھت 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ویکہکن رضحت روسؽ 

 فملس وک اایتخر ایک افر اؿ ےک ریغ وک اایتخر ںیہن ایک

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن نب سیدی ف ومٰیس نب یلع، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح،  :  رافی

 اہنع رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اایتخر یک دمت رقمر رک ےن ےک ابرے ںیم

     1380    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ثور، َعُر، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا َحُس بٔ عبساَّلعلی، َحُس :  راوی

ِٔ ُْعِ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ ُٔ ثَِوٕر َع ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا  َوَة َع

َٕ اہلَل ِٓتُنَّ تُرِٔز ِٕ ُن ٔ ا َْزََيِت إ َُّ ٍَ یَا َقاَيِت َي َِ بََسأَ بٔی َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٌَ َعلَیَّ اي  َوَرُسوَيُط َزَخ

 َِ ٔ َٔ َقاَيِت َقِس َعً َٔرٔی أَبََویِ ِ َّی َتِشَتأ لٔی َحً ِٕ ََّل ُتَعحِّ َٔ أَ ِی ًَ ّرا َؾََل َع َِ َٔ أَ ْ َي ْٔ ِّی َذا ٔن َّٕ أَبََویَّ َعائَٔظُة إ َواہللٔ أَ

ِِ یَ  َٕ اِيَحیَ َي ِٓتُنَّ تُرِٔز ِٕ ُن ٔ ََ إ ٌِ ْٔلَِزَوأج َّٓٔيیُّ ُق أَ َعلَیَّ یَا أَیَُّضا اي اقٔطٔ َؾَُقَ ِّی برٔٔفَ َران َُ ِ ََٓتَضا هُوَْا ئَیأ َِْیا َوزٔی اَة ايسُّ

ٍَ أَبُو َعِبس ايرَّ  ِّی أُرٔیُس اہلَل َوَرُسوَيُط َقا َٔرُ أَبََویَّ َؾإٔن ِ ًُِت أَفٔی َصَِذا أَِسَتأ ٍُ أَِولَی َؾُك ْ َواِْلَوَّ ٔٔ صََِذا َخَلأ َُ ِح

 ُِ ًَ َوأب َواہللُ ُسِبَحاَْطُ َوَتَعالَی أَِع  بٔايؼَّ

دمحم نب دبعاالیلع، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج 

 ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک رفامای اے فتق آتی رکہمی ریمے اپس فیرفی الےئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع! ںیم  اتہ وہں ھجت وک اکی ابت وت دلجی ہن رک افر اےنپ فادلنی ےس وشمرہ اس ابت ںیم 

رک ےل۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وشمرہ ےنیل ےک فاےطس 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ملع اھت ہک ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس گدحییگ رکےن یک رفامای افر آ

راےئ ھجم وک ہن دںی ےگ۔ رھپ ہی آتی رکہمی ینعی اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام 

 افر اہیں یک رفقن )افر اہبر( اچیتہ وہ آرخ کت۔ رضحت دںی اینپ وعروتں ےس ہک ارگ م داین یک زدنیگ اچیتہ وہ

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ایک یہی اعمہلم ےہ وشمرہ افر االصح رک ولں ںیم اےنپ فادلنی یک ینعی اس ابت 

روسؽ  ںیم وشمرہ رکےن یک ایک رضفرت ےہ ہکلب ںیم ریغب وشمرہ ےیل ہی ابت یتہک وہں ہک ںیم ےن اہلل افر اس ےک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر ایک افر اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر ایک۔ رضحت 



 

 

 اوبدبعارلنمح فنصم اسنیئ رفامےت ںیہ اس رفاتی ںیم یسک مسق اک وکیئ اصقنؿ ںیہن ہکلب تہب زایدہ ہ کی ےہ۔

 زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع دمحم نب دبعاالیلع، دمحم نب وثر، رمعم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؿ وخانیت ےس قلعتم ہک نج وک اایتخر دے دای ایگ افر اوہنں ےن اےنپ وشرہ وک اایتخر دای

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس قلعتم ہک نج وک اایتخر دے دای ایگ افر اوہنں ےن اےنپ وشرہ وک اایتخر دایاؿ وخانیت 

     1381    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، اسُعیٌ، عاَر، َْسوم، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ٍَ حَ  ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا َع وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ ٕ َع َٔر ِٔ َعا ٌَ َع ٔعی َُ ِٔ إِٔس ُٔ َسٔعیٕس َع َٓا َیِحٌَی صَُو ابِ َ ث سَّ

َٕ كَََلّقا ٌِ کَا َِ َؾاِختَرَِْاُظ َؾَض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََّرَْا َرُسو  َقاَيِت َخی

ہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص رمعف نب یلع، ییحی، اامسلیع، اعرم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دص

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج رہطمات وک اایتخر دے دای افر اایتخر دےنی ےس اؿ وک الطؼ ںیہن وہیئ اس ےیل 

 ہک سج فتق اؿ وک اایتخر دے دای ایگ وت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر رک ایل۔

 رمعف نب یلع، ییحی، الیعمس، اعرم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وشرہ وک اایتخر دایاؿ وخانیت ےس قلعتم ہک نج وک اایتخر دے دای ایگ افر اوہنں ےن اےنپ 

     1382    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبہ، عاػِ، طعيی، َْسوم، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِعٔيیُّ َع ٍَ ايظَّ ٍَ َقا ِٕ َقا ِٔ َعأػ ا ُطِعَبُة َع

ِٔ كَََل  ِِ َیهُ ًَ َِ نَٔشائَُط َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََّر َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َقِس َخی وٕم َع ِْسُ  ّقاََ

 اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اعمص، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج رہطمات وک اایتخر دے دای افر اایتخر دےنی ےس اؿ وک الطؼ 

ںیہن وہیئ اس ےیل ہک سج فتق اؿ وک اایتخر دے دای ایگ وت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر 

 رک ایل۔

 دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اعمص، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعدمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وشرہ وک اایتخر دایاؿ وخانیت ےس قلعتم ہک نج وک اایتخر دے دای ایگ افر اوہنں ےن اےنپ 

     1383    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ابراہیِ بٔ ػسرإ، خايس بٔ حارث، اطعث، عاػِ، طعيی، َْسوم، حرضت عائظہ  :  راوی

 ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ِٔ َخائٔس بِ  َٕ َع ٔٔ ُػِسَرا َِ بِ ُٔ إٔبَِراصٔی ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرَْا  ٔ ً َُ ُٔ َعِبٔس اِي َٓا أَِطَعُث َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ اِيَحارٔٔث َقا



 

 

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ََّر اي ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َقِس َخی وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ِٕ َع ِٔ َعأػ ِِ َع ًَ  نَٔشائَُط َؾ

ِٔ كَََلّقا  َیهُ

اخدل نب احرث، اثعش، اعمص، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، 

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج رہطمات وک اایتخر رفامای افر اایتخر 

 دےنی ےس اؿ رپ الطؼ فاعق وہ یئگ۔

، اعمص، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، اخدل نب احرث، اثعش :  رافی

 اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اؿ وخانیت ےس قلعتم ہک نج وک اایتخر دے دای ایگ افر اوہنں ےن اےنپ وشرہ وک اایتخر دای

     1384    حسیث                               جًس زوّ  :  ًسج

َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طعبہ، سًامیٕ، ابوؿهی، َْسوم، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

 ِٔ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َهی َع ُـّ ِٔ أَبٔی اي َٕ َع ًَامِیَ ُس

َٕ كَََلّقا َِ نَٔشائَُط أََؾکَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََّر َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َقِس َخی وٕم َع ِْسُ ََ 

ی، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

ح

 

ص

ےہ ہک ےس رفاتی  دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، اوب

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج رہطمات وک اایتخر رفامای افر اایتخر دےنی ےس اؿ رپ الطؼ 

 فاعق وہ یئگ۔



 

 

ی، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

ح

 

ص

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اؿ وخانیت ےس قلعتم ہک نج وک اایتخر دے دای ایگ افر اوہنں ےن اےنپ وشرہ وک اایتخر دای

     1385    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َعاویہ، اعُع، َشًِ، َْسوم، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہاعبساہلل بٔ َحُس، ابو :  راوی

ِش  َُ  ِٔ ُع َع َُ َٓا اِْلَِع َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤَیَة َقا َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ ـُ َقا ٔعی َـّ ٕس اي َُّ َح َُ  ُٔ ِٔ أَِخبََرنٔی َعِبُس اہللٔ بِ ِٕ َع ٔ ً

ٍُ اہللٔ َػ  ََّرَْا َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت َخی وٕم َع ِْسُ َٓا َطِیّئاََ ِي ًَ َصا َع ِِ َيُعسَّ ًَ َِ َؾاِختَرَِْاُظ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ل

دبع اہلل نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ 

 فآہل فملس وک اایتخر اطع رفامای رھپ اایتخر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اایتخر اطع رفامای افر مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع

 وک امشر ںیہن رفامای۔

 دبعاہلل نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ویبی دفونں یہ الغؾ افر ابدنی وہں رھپ فہ آزادی اح ل رک ںیل وت اایتخر وہاگسج فتق وشرہ افر 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق وشرہ افر ویبی دفونں یہ الغؾ افر ابدنی وہں رھپ فہ آزادی اح ل رک ںیل وت اایتخر وہاگ



 

 

     1386    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، حُاز بٔ َشعسہ، ابٔ َوہب، حرضت قاسِ بٔ َحُس رضی اہلل عٓہ :  اویر

ِٔ اِيَكأس  ِوَصٕب َع ََ  ُٔ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِشَعَسَة َقا ََ  ُٔ ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ بِ

 ّْ َٕ ئَعائَٔظَة غََُل ٍَ کَا ٕس َقا َُّ َح َّی اہللُ  َُ ٍٔ اہللٔ َػل ََ ئَرُسو ٔ ُت َذي ِ َْ ا َؾَِذ َُ ِٕ أُِعتَٔكُض َوَجارٔیَْة َقاَيِت َؾأََرِزُت أَ

ٌَ اِيَحارٔیَةٔ  ٍَ ابَِسئٔی بٔاِيُػََلّٔ َقِب َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ہک رضحت  ااحسؼ نب اربامیہ، امحد نب دعسمہ، انب ومبہ، رضحت اقمس نب دمحم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےک اپس الغؾ افر ابدنی ےھت رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع اک ہی ارادہ وہا ہک اؿ 

دفونں وک آزاد رک دںی رھپ اوہنں ےن اس ابت اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایک وت 

 اے اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع م ابدنی ےس لبق الغؾ وک آزاد رکان۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ااحسؼ نب اربامیہ، امحد نب دعسمہ، انب ومبہ، رضحت اقمس نب دمحم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتمابدنی وک اایتخر دےنی 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ابدنی وک اایتخر دےنی ےس قلعتم

     1387    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ربیعہ، قاسِ بٔ َحُس، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا

ةَ  َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ بِ ِٔ اِيَكأس ِٔ َربٔیَعَة َع َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ُٔ اِيَكأس ٍَ أََِْبأََْا ابِ َقا



 

 

 َ نَٔن أ َٕ فٔی بَرٔیَرَة ثَََلُث ُسنَٕن إِٔحَسی ايشُّ َِ َقاَيِت کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ََّضا أُِعتَٔكِت َعائَٔظَة َزِؤد اي ْ

َِّرِت  ٍُ اہللٔ َػ َؾُدی ٌَ َرُسو ِٔ أَِعَتَل َوَزَخ َُ ٔ َِ اِيَوََّلُئ ي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َّی فٔی َزِؤجَضا َوَقا ل

ٍَ َر  ِٔ أُِزّٔ اِيبَِیٔت َؾَكا َٔ  ّْ َب إَٔيِیطٔ ُخِبزْ َوأُِز ِٕ َؾُُقِّ ِح ًَ ٔ ُة َتُؿوُر ب ََ َِ َواِيبُرِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُسو

َم بٔطٔ َعلَی  ِْ ُتُؼسِّ ََ َيِح ٔ ٍَ اہللٔ َذي ِْ َؾَكايُوا بَلَی یَا َرُسو ّة ؾٔیَضا َيِح ََ ِِ أََر بُرِ َِ أََي ًَّ ًَِیطٔ َوَس بَرٔیَرَة َوأََِْت ََّل َع

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َسَقَة َؾَكا ٌُ ايؼَّ ُ َٓا صَسٔیَّْة َتأِک ًَِیَضا َػَسَقْة َوصَُو َي  صَُو َع

دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، رہعیب، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فاہعق 

رضحت ربریہ ںیم نیت تنس ںیھت اکی تنس وت ہی ےہ ہک فہ آزاد یک یئگ رھپ اؿ وک اؿ ےک وشرہ ےک اسھت رےنہ اک 

ںیم اایتخر دای ایگ ینعی اؿ ےس اہک ایگ ہک ارگ اہمتری راضدنمی وہ وت م اےنپ وشرہ ےک اپس رہ ایل رکف ای م اس ہلسلس 

وشرہ وک وھچ ڑ رک )ینعی اس وشرہ ےس الطؼ اح ل رک ےک( دفرسے صخش ےس اکنح رکول افر دفرسی ابت ہی ےہ ہک 

ہ ےک فاہعق ےک ہلسلس ںیم اراشد رفامای ہک فراتث وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رضحت ربری

آزاد رکےن فاےل صخش ےک فاےطس ےہ افر رسیتی ابت ہی ےہ ہک اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس اکمؿ رپ فیرفی الےئ افر اس فتق اہڈنی ںیم وگتش الب راہ اھت۔ فہ وگتش ےل ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفیٹ افر اسنل وموجد اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ایک ںیم ےن وگتش یک اہڈنی  ف ملس ےک اپس

ںیہن دیھکی ےہ۔ )ینعی سج اہڈنی ںیم وگتش ایتر ایک اجات ےہ( م ولگ فہ اہڈنی سک فہج ےس ںیہن الےت وہ۔ رھگ 

رضحت ربریہ وک دصہق رک دای اجات ےہ افر ےک ولوگں ےن رعض ایک یج اہں وگتش وت کپ اجات ےہ نکیل فہ وگتش 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دصہق یک زیچ ںیہن اھکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ ےک فاےطس وت 

 دصہق ےہ افر امہرے فاےطس فہ دہہی ےہ۔

 ریض اہلل اہنعدمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، رہعیب، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ دصہقی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ابدنی وک اایتخر دےنی ےس قلعتم

     1388    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہ، ہظاّ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل َحُس بٔ ٓازّ، ابوَعاوی :  راوی

 عٓہا

 ِٔ ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ٕ َع ِٔ صَٔظاّ َعاؤیََة َع َُ َٓا أَبُو  َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرنٔی  أَبٔیطٔ َع

یَّ  ـٔ َٕ فٔی بَرٔیَرَة ثَََلُث َق ََ َعائَٔظَة َقاَيِت کَا ٔ ُت َذي ِ َْ ِٕ َیبٔیُعوصَا َوَيِظتَرٔكُوا اِيَوََّلَئ َؾَِذ إت أََراَز أَصًَُِضا أَ

ِٔ أَِعَتَل َوأُعِ  َُ ٔ ا اِيَوََّلُئ ي َُ َّ ٍَ اِطتَرٔیَضا َوأَِعتٔكٔیَضا َؾإْٔ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٍُ ئً ََّرَصا َرُسو تَٔكِت َؾَدی

َّی اہللُ ََ اہللٔ َػل ٔ ُت َذي ِ َْ ُِٓط َؾَِذ َٔ َٓا  ِیَضا َؾُتِضٔسی َي ًَ ُم َع َٕ یَُتَؼسَّ َِ َؾاِخَتاَرِت َنِؿَشَضا َوکَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َٓا صَسٔیَّْة  ًَِیَضا َػَسَقْة َوصَُو َي َّطُ َع ٍَ کًُُوُظ َؾإْٔ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل  ئً

اشہؾ، دبعارلنمح نب اقمس، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک دمحم نب آدؾ، اوباعمفہی، 

رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع یک فہج ےس نیت ںیتنس اجری وہںیئ ہچنیم  سج فتق اؿ ےک آاقؤں ےن اؿ وک آزادی 

روسؽ رکمی یلص دےنی اک ارادہ ایک افر اوہنں ےن فراتث )وخد( فوصؽ رکےن یک رشط رقمر یک وت ںیم ےن رضحت 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک ذترکہ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک رخدی رک آزاد رک دف افر 

فراتث وت اس اک قح ےہ وج ہک آزاد رکات ےہ رھپ اؿ وک آزاد رک دے اگ۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

امای ہک اہمترا دؽ اچےہ وت م اےنپ وشرہ یہ ےک اکنح ںیم روہ افر اہمترا دؽ اچےہ وت م یسک فملس ےن اؿ وک اایتخر اطع رف

دفرسے صخش ےس اکنح رکول ہچنیم  رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع ےن یسک دفرسے صخش ےک اسھت اکنح رکےن وک 

 ھچک اجیھب رکیت یھت سج فتق ںیم اایتخر ایک۔ رھپ اؿ وک دصہق دای اجات وت فہ اس دصہق ںیم ےس دہہی ہفحت ےک وطر رپ

ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التبای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک یھب اس ںیم 

 ےس اھکےن ےک فاےطس دف اس ےیل ہک اس ےک فاےطس دصہق افر امہرے فاےطس دہہی ےہ۔

 ارلنمح نب اقمس، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعدمحم نب آدؾ، اوباعمفہی، اشہؾ، دبع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس ابدنی ےک اایتخر دےنی ےس قلعتم وج ہک آزاد رک دی یئگ وہ افر اس اک وشرہ آزاد وہ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ابدنی ےک اایتخر دےنی ےس قلعتم وج ہک آزاد رک دی یئگ وہ افر اس اک وشرہ آزاد وہاس 

     1389    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، جریر، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

َٓا جَ  َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت اِطتََریُِت بَرٔیرََة أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ رٔیْر َع

 َّ ٍَ أَِعتٔكٔیَضا َؾإْٔ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ََ ئً ٔ ُت َذي ِ َْ ِٔ َؾاِطتََرَن أَصًَُِضا َوََّلئََضا َؾَِذ َُ ٔ ا اِيَوََّلُئ ي َُ

ِٔ َزِؤجَضا قَ أَِعَلی  َٔ ََّرَصا  َِ َؾَدی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل اَيِت َيِو اِيَورَٔم َقاَيِت َؾأَِعَتِكُتَضا َؾَسَعاَصا َرُسو

َٕ َزِوُجَضا ُُحًّا َِٓسُظ َؾاِخَتاَرِت َنِؿَشَضا َوکَا ٔ ُت ع ُِ ا أََق ََ  أَِعَلانٔی َنَِذا َوَنَِذا 

، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ربریہ ہبیتق، رجری، وصنمر، اربامیہ

ریض اہلل اہنع وک رخدیا افر اؿ ےک فاایلء ےن ہی رشط ریھک یھت ہک اس فراتث ےک دقحار مہ ولگ وہں ےگ رضحت 

ابت اک ذترکہ ایک آپ  اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک م اس وک آزاد رک دف اس ےیل ہک ابدنی ای الغؾ آزاد رکےن فاےل اک قح وہات 

ےہ )بلطم ہی ےہ ہک فہ امؽ دفتل وج وھچ ڑ رک اجےئ ہی دفونں اس ےک رففتخ رک ےن فاےل اک ہصح ںیہن ےہ ہکلب 

ہصح ےہ( ہی ابت نس رک رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن اؿ وک آزادی  فراتث ںیم بسح اضہطب رشیع

دے دی اؿ ےک وشرہ ےک ہلسلس ںیم رھپ فہ ےنہک گل ںیئگ ہک ارگ ھجم وک اچےہ سج دقر امؽ دفتل دے دے وت 

ربریہ ےک بج یھب ںیم اؿ ےک اپس ایقؾ ہن رکفں یگ افر رھپ اس ےک دعب فہ اب اایتخر اخوتؿ نب ںیئگ افر اؿ رضحت 

 وشرہ اکی آزاد صخش ےھت فہ یسک صخش ےک الغؾ ںیہن ےھت۔



 

 

 ہبیتق، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ابدنی ےک اایتخر دےنی ےس قلعتم وج ہک آزاد رک دی یئگ وہ افر اس اک وشرہ آزاد وہاس 
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 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، طعبہ، حهِ، ابراہیِ، اسوز، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ُٔ عَ  رُو بِ ُِ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا َع ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َع ِٔ اِيَحَه َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح لٓٔیٕ َع

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ََ ئً ٔ ِت َذي َ َْ ِٕ َتِظتَرَٔی بَرٔیَرَة َؾاِطتََركُوا َوََّلئََضا َؾَِذ ََّضا أََراَزِت أَ َِ ؾَ أَْ ًَّ ٍَ َس َكا

 َ َم بٔطٔ َعل ا ُتُؼسِّ َُّ َٔ َّٕ صََِذا  ٔ ٌَ إ ِٕ َؾكٔی ِح ًَ ٔ ُتَٔی ب ِٔ أَِعَتَل َوأ َُ ٔ َّٕ اِيَوََّلَئ ي ٔ ٍَ صَُو اِطتَرٔیَضا َوأَِعتٔكٔیَضا َؾإ ی بَرٔیَرَة َؾَكا

َِ َو  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََّرَصا َرُسو َٓا َصٔسیَّْة َوَخی َٕ َزِوُجَضا ُُحًّاَيَضا َػَسَقْة َوَي  کَا

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں 

ےن رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع وک رخدیےن اک ارادہ رفامای نکیل اؿ ےک افایلء ےن ہی رشط اگلیئ ہک فالء مہ ولگ 

ہ یک فراتث مہ وک اح ل وہ یگ( رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ فوصؽ رکںی ےگ )ینعی رضحت ربری

ہک ںیم ےن اس ابت اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف 

فراتث الغؾ ای ابدنی یک ےہ وج آزاد  ملس ےن اراشد رفامای ہک م اس وک رخدی ول افر م اس وک آزاد رک دف ویکہکن فالء ینعی

وہ ےکچ آزاد رکےن فاےل اک افر رففتخ رک ےن فاےل اک قح ںیہن وہات ارگہچ ارگ وکیئ رففتخ رکےن فاال صخش رشط 

اگلای رکے رففتخ رکےن ےک فتق۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ رھگ ےک ولگ آپ یلص اہلل 

تش ےل رک احرض وہےئ افر اؿ ولوگں ےن ہی ابت یھب  ہہ دی ہک ہی وگتش یسک اسےنم وگ ہیلع فآہل فملس ےک

صخش ےن رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع وک دصہق ںیم دای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ وگتش 

اہلل ہیلع فآہل  رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع ےک ےیل وت دصہق اھت افر امہرے فاےطس ہفحت افر دہہی ےہ افر آپ یلص



 

 

 فملس ےن رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع وک اایتخر اطع رفامای افر اؿ اک وشرہ آزاد اھت الغؾ ںیہن اھت۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس ہلئسم ےس قلعتم ہک سج ابدنی اک وشرہ الغؾ ےہ افر فہ آزاد وہیئگ وت اس وک اایتخر ےہ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس ہلئسم ےس قلعتم ہک سج ابدنی اک وشرہ الغؾ ےہ افر فہ آزاد وہیئگ وت اس وک اایتخر ےہ
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 اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ َعائَٔظَة َقايَ  ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ٔٔ ُْعِ ِٔ صَٔظأّ بِ ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی رٔیرَةُ ِت کَاَتَبِت بَ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ

ِٕ يَ  ٕة َؾأََتِت َعائَٔظَة َتِشَتٔعيَُٓضا َؾَكاَيِت ََّل إَّٔلَّ أَ َٕٓة بٔأُوقٔیَّ ٌِّ َس ُ صَا َعلَی َنِؿٔشَضا بٔتِٔشٔع أََوإم فٔی ک ِٕ أَعُسَّ َظاُؤا أَ

ََ أَصِ  ٔ ِت فٔی َذي َُ
ًَّ َ ُٕ اِيَوََّلُئ لٔی َؾَِذَصَبِت بَرٔیَرةُ َؾک ّة َواحَٔسّة َویَهُو ِِ َعسَّ َٕ اِيَوََّلُئ َيُض ِٕ یَهُو ًَِیَضا إَّٔلَّ أَ ًََضا َؾأَبَِوا َع

ا  ََ ََ َؾَكاَيِت َيَضا  ٔ َِٓس َذي ٔ َِ ع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٔلَی َعائَٔظَة َوَجاَئ َرُسو ِِ َؾَحائَِت إ ٍَ أَصًَُِضا َيُض َقا

َٕ اِيَوََّل  ِٕ َیهُو ا َصَِذا َؾَكاَيِت یَا َؾَكاَيِت ََّل َصا اہللٔ إّٔذا إَّٔلَّ أَ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ُئ لٔی َؾَكا

صَ  ِٕ أَعُسَّ ِٕ َيَظاُؤا أَ ًُِت ََّل إَّٔلَّ أَ َّٕ بَرٔیَرَة أََتِتىٔی َتِشَتٔعیُن بٔی َعلَی نَٔتابَتَٔضا َؾُك ٔ ٍَ اہللٔ إ ّة َواحَٔسّة َرُسو ِِ َعسَّ ا َيُض

ُٕ ايِ  ٍُ اہللٔ َػ َوَیهُو ٍَ َرُسو ِِ َؾَكا َٕ اِيَوََّلُئ َيُض ِٕ یَهُو ِیَضا إَّٔلَّ أَ ًَ ََ ْٔلَصًَِٔضا َؾأَبَِوا َع ٔ ِت َذي َ َْ َّی اہللُ َوََّلُئ لٔی َؾَِذ ل

َّ َؾَدَل  َِّ َقا ُ ِٔ أَِعَتَل ث َُ ٔ َّٕ اِيَوََّلَئ ي ٔ ِِ اِيَوََّلَئ َؾإ َِ ابَِتاعٔیَضا َواِطتَرِٔٔط َيُض ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّٓاَض َؾَحَُٔس اہللَ َع َب اي

ٌَّ َيُكويُو وكّا َيِیَشِت فٔی نَٔتأب اہللٔ َعزَّ َوَج َٕ رُشُ ٍُ أَِقَوإّ َيِظتَرٔكُو ا بَا ََ  ٍَ َِّ َقا ُ ًَِیطٔ ث َٕ أَِعتِٔل ُؾََلّْا َوأَثِىَی َع

ُن اہللٔ أَِوثَُل  ٌَّ أََحلُّ َورَشِ َٕ َواِيَوََّلُئ لٔی نَٔتاُب اہللٔ َعزَّ َوَج ِٕ کَا ٔ ٌْ َوإ ٕن َيِیَص فٔی نَٔتأب اہللٔ َؾُضَو بَاكٔ ٌُّ رَشِ ُ َوک



 

 

َٕ َعِبّسا َؾاِخَتاَرِت َنؿِ  ِٔ َزِؤجَضا َوکَا َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََّرصَا َرُسو ٕن َؾَدی ٍَ َٔائََة رَشِ َشَضا َقا

ََّرَصا َرُس  ا َخی ََ ا  َٕ ُُحًّ ِو کَا ًَ َوةُ َؾ َِ ُْعِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل  و

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

ربریہ ریض اہلل اہنع ےن اےنپ آپ وک غلبم ون افہیق رپ اکمبت انبای افر رہ اسؽ اکی افہیق ادا رکان رقمر وہا۔ اس ےک دعب 

ت ربریہ ریض اہلل اہنع ریمے اپس ںیچنہپ )ینعی رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےک اپس( احرض وہ رک رضح

رعض ایک افر اؿ ےس اےنپ دبؽ اتکتب ںیم دمد بلط یک۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک ںیم اس 

 یہ رمہبت رمق امشر رک ےک ادا رک دفں افر فالء رطہقی ےس وت دمد ںیہن رکیت وہں نکیل ارگ فہ ولگ اچںیہ وت ںیم اکی

ریما قح وہاگ اس ےک دعب رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع اےنپ ولوگں ےک اپس چنہپ ںیئگ افر اوہنں ےن اؿ ےس وگتفگ 

یک۔ اؿ ولوگں ےن اس ہلسلس ںیم ھچک ںیہن امان افر اہک ہک اس یک فالء مہ یہ فوصؽ رکںی ےگ۔ وت رھپ رضحت ربریہ 

ہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر اس فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رضحت اع

فآہل فملس یھب فیرفی ےل آےئ رھپ رضحت ربریہ ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس آرک اہک وج ھچک ہک 

ااسی ےہ وت دخا یک مسق ںیم دمد ںیہن اؿ ولوگں ےن اہک اھت۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن اس رپ رفامای ہک 

رکیت نکیل فالء ارگ ریما قح رہھٹے اگ وت اہمتری دمد رکفں یگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

درایتف ایک سک ابت اک ذترکہ ےہ۔ ہی ویبی رضحت اعہشئ دصہقی ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! 

ںیھت افر فہ ریمے اپس اےنپ دبؽ اتکتب ںیم دمد بلط رکےن ےک ےیل آیئ ںیھت۔ ںیم  رضحت ربریہ احرض وہیئ

ےن وت اؿ ےس  ہہ دای ہک ںیم اس رطہقی ےس وت دمد ںیہن رکیت وہں نکیل ارگ فہ اچںیہ وت اکی یہ رمہبت امتؾ دبؽ 

یہک اوہنں ےن ااکنر رک  اتکتب ںیم ادا رک  یتک وہں نکیل فالء ریمے فاےطس وہیگ ہی ابت رضحت ربریہ ےن اؿ ےس

دای افر اہک ہک فالء مہ ںیل ےگ افر اکی دفرسے یک ادماد رکںی ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اعہشئ 

دصہقی م اس وک رخدی ول افر اؿ ےس رشط رقمر رکول فالء یک افر رشط رکےن ےس اؿ ےک اسھت سک مسق اک وکیئ رحج 

قح آزاد رکےن فاےل اک وہات ےہ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع وک آپ یلص اہلل  ںیہن وہاگ اس ےیل ہک فالء

ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دےنی ےک فاےطس ڑھکے وہ ےئگ آپ 

وک ایک وہا ہک اس مسق یک رشط ابدنھ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمح ابری اعتیل شیپ رکےن ےک دعب رفامای ہک اؿ ولوگں 

ےتیل ںیہ وج ہک اؿ وک دخافدن دقفس یک اتکب ںیم افر ےتہک ںیہ فالء مہ ںیل ےگ اتکب اہلل زعت افر زبریگ فاےل یک 



 

 

تہب ہ کی ےہ افر قح ےہ افر وج رشاطئ دخافدن دقفس ےن اقمئ رفامیئ ںیہ افر رقمر رفامںیئ فہ یہ وبضمط افر اقلب 

رشط ابلط ےہ افر ےب ا ل ےہ اس اک ادا رکان ھچک الزؾ ںیہن ےہ ارگہچ فہ رشاطئ یسیک یہ ویکں ہن وہں  اامتعد ںیہ فہ

 رھپ اایتخر دای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس ہلئسم ےس قلعتم ہک سج ابدنی اک وشرہ الغؾ ےہ افر فہ آزاد وہیئگ وت اس وک اایتخر ےہ

     1392    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ عُر، یزیس بٔ روَإ، ْعوہ، حرضت اسحام بٔ ابراہیِ، َػیرہ بٔ سًُہ، وہیب، عبیساہلل :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ِٔ عُبَِیٔس ا َٓا ُوَصِیْب َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُُػٔیَرةُ بِ ٍَ أََِْبأََْا اِي َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َر َع َُ ٔٔ عُ ہللٔ بِ

 ٔ ِٔ َعائ َوَة َع ِٔ ُْعِ َٕ َع ا ََ ٔٔ ُرو َٕ َزِوُد بَرٔیَرَة َعِبّساَیزٔیَس بِ َِٓضا َقاَيِت کَا  َظَة َرضَٔی اہللُ َع

ااحسؼ نب اربامیہ، ریغمہ نب ہملس، فبیہ، دیبع اہلل نب رمع، سیدی نب رفامؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل 

 اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع ےک وشرہ اکی الغؾ صخش ےھت۔

نب اربامیہ، ریغمہ نب ہملس، فبیہ، دیبعاہلل نب رمع، سیدی نب رفامؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی  ااحسؼ :  رافی

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رہ الغؾ ےہ افر فہ آزاد وہیئگ وت اس وک اایتخر ےہاس ہلئسم ےس قلعتم ہک سج ابدنی اک وش

     1393    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار، حشین، زائسہ، سُاک، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، حرضت عائظہ ػسيكہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہا

 ٔٔ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ َز ُِ بِ ٔٔ  أَِخبََرَْا اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح إک َع َُ ِٔ ٔس ِٔ َزائَٔسَة َع َٓا حَُشیِْن َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓإر َقا زٔی

 ٍُ ٍَ َرُسو ِٔ اِْلَِنَؼارٔ َؾاِطتََركُوا اِيَوََّلَئ َؾَكا َٔ ِٔ أَُْإض  َٔ ََّضا اِطتََرِت بَرٔیَرَة  ِٔ َعائَٔظَة أَْ ِٔ َع َّی اِيَكأس  اہللٔ َػل

ًَِیطٔ َوَس  َٕ َزِوُجَضا عَ اہللُ َع َِ َوکَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ََّرَصا َرُسو َة َوَخی َُ ِع ِّٓ ِٔ َولَٔی اي َُ ٔ َِ اِيَوََّلُئ ي بِّسا ًَّ

ِٔ َصَِذا اي َٔ َٓا  ِِ َي َِ َيِو َوَؿِعُت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ا َؾَكا ُّ ِٔ َقاَيِت َوأَصَِسِت ئَعائَٔظَة َيِح ِح ًَّ

َٓا َصٔسیَّْة  ًَِیَضا َػَسَقْة َوصَُو َي ٍَ صَُو َع َم بٔطٔ َعلَی بَرٔیَرَة َؾَكا  َعائَٔظُة ُتُؼسِّ

اقمس نب زرکای نب دانیر، نیسح، زادئہ، امسک، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس 

ااصنری ولوگں ےس رخدیا۔ اؿ ااصنری ولوگں ےن فالء وک  رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع وک

اےنپ فاےطس رقمر رکا ایل اھت۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک فالء اک دقحار فہ 

ات۔ یہ وہات ےہ ہک سج ےن الغؾ رخدیا افر الغؾ رخدی رک آزاد ایک افر )رصػ( رخدیےن فاےل صخش اک قح ںیہن وہ

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ربریہ 

ریض اہلل اہنع وک اایتحر اطع رفامای افر رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع ےک وشرہ اکی الغؾ ےھت افر رضحت ربریہ ےن 

اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مہ وک اس  رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع وک وگتش دہہی اجیھب۔

وگتش ںیم ےس ہصح دے دیتی وت رتہب اھت۔ اکی ویبی ےن رفامای ہک ہی وگتش رضحت ربریہ وک یسک ےن دصہق ںیم دای 

 ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی وگتش رضحت ربریہ ےک فاےطس وت دصہق اھت افر امہرے فاےطس

 دصہق ںیہن ےہ ہکلب دہہی ےہ۔

 اقمس نب زرکای نب دانیر، نیسح، زادئہ، امسک، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےس قلعتم ہک سج ابدنی اک وشرہ الغؾ ےہ افر فہ آزاد وہیئگ وت اس وک اایتخر ےہ اس ہلئسم
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َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ ابوبْک، طعبہ، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، ابیہ، حرضت  :  راوی

 عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

 َ َ أَِخب ث ٍَ َحسَّ انٔیُّ َقا ََ ٕ اِلَْکِ ُٔ أَبٔی بَُهیِر َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َرَْا  َٓا ُطِعَبُة َع

ِقُت أَ  ٍَ َوََفٔ َٕ َوصٔیَّ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َوکَا ِٔ َعائَٔظَة َقا ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح َٔ ٍَ َسُِٔعُتطُ  ِٕ أَُقو

ِٕ أَِطتَرٔیَ  ِٔ بَرٔیَرَة َوأََرِزُت أَ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ََ َقاَيِت َعائَٔظُة َسأَِيُت َرُسو َضا َواِطتُرَٔن أَبٔی

ٍَ َوخُ  ِٔ أَِعَتَل َقا َُ ٔ َّٕ اِيَوََّلَئ ي ٔ ٍَ اِطتَرٔیَضا َؾإ ٍَ َبِعَس اِيَوََّلُئ ْٔلَصًَِٔضا َؾَكا َِّ َقا ُ َٕ َزِوُجَضا َعِبّسا ث ِّرَِت َوکَا ی

َم بٔطٔ  ا ُتُؼسِّ َُّ َٔ ِٕ َؾَكايُوا َصَِذا  ِح ًَ ٔ َِ ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُتَٔی َرُسو ا أَِزرٔی َوأ ََ  ََ ٔ ٍَ َذي َعلَی بَرٔیَرَة َقا

َٓا َصٔسیَّْة   صَُو َيَضا َػَسَقْة َوَي

 اربامیہ، ییحی نب اوبرکب، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع دمحم نب اامسلیع نب

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع ےک قلعتم 

ت ربریہ ریض اہلل اہنع ےک رخدیےن اک درایتف ایک افر ںیم ےن اس ہلسلس ںیم اانپ ارادہ رعض ایک ہک ریما ارادہ رضح

ےہ افر اس ےک فاےطس ولگ رشط اگل رےہ ںیہ ہک فالء اؿ وک دی اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

ہک م اس وک رخدی ول اس فاےطس ہک فالء ایس اک قح ےہ وج ہک آزاد رکات ےہ۔ رافی ےن اہک ہک رضحت ربریہ ریض اہلل 

ر دای اےنپ وشرہ ےک وھچ ڑےن اک افر اؿ اک وشرہ اکی الغؾ صخش اھت رھپ رافی ےن اہک ہک ںیم ہی ںیہن اجاتن اہنع وک اایتخ

ہک اس اک وشرہ الغؾ اھت افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگتش شیپ ایک ایگ افر رھگ ےک ولوگں ےن 

 وک دصہق دای اھت۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک ہک ہی وگتش یسک صخش ےن رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع



 

 

 رفامای ہک ہی وگتش رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع ےک قح ںیم دصہق اھت افر امہرے فاےطس وت دہہی ےہ۔

دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، ییحی نب اوبرکب، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض  :  رافی

 اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االیء ےس قلعتم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 االیء ےس قلعتم
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 عاویہ، حرضت ابوؿهیَحُس بٔ عبساہلل بٔ حهِ، َروإ بٔ َ :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤیََة َقا َُ  ُٔ ُٕ بِ رَِوا ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ یُّ َقا ِٔ اِيَبِِصٔ ٔٔ اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُ َٓا أَبُو َيِعُؿورٕ أَِخبََرَْا أَِح

َٓا ثَََلثٔیَن َوقَ  ـُ ٍَ َبِع َِٓسُظ َؾَكا ٔ ِضَر ع َْا ايظَّ ِ َْ ٍَ َتَِذا َهی َقا ُـّ ِٔ أَبٔی اي ٍَ أَبُو َع َٔ َؾَكا ی َٓا تِٔشّعا َوعَِٔشٔ ـُ ٍَ َبِع ا

َِ یَِبٔهیَن  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ا َونَٔشاُئ اي َّ َٓا یَِو ٍَ أَِػَبِح ُٔ َعبَّإض َقا َٓا ابِ َ ث َهی َحسَّ ُـّ ٌِّ  اي ُ َِٓس ک ٔ ع

ِْل  ََ ِشحَٔس َؾإٔذَا صَُو  َُ ًُِت اِي َّٔ أَصًَُِضا َؾَسَخ ُِٓض َٔ  ٕ َرأَة َِ ِٓطُ َؾَؼٔعَس ا رُ َرضَٔی اہللُ َع َُ ٍَ َؾَحاَئ عُ َّٓأض َقا ِٔ اي َٔ  ْٕ

 َِّ ُ ِِ یُحِٔبُط أََحْس ث ًَ ًَِیطٔ َؾ َِ َع ًَّ ٕة َيطُ َؾَش ًِّیَّ َِ َوصَُو فٔی عُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي َِّ  إ ُ ِِ یُحِٔبُط أََحْس ث ًَ َِ َؾ ًَّ َس

ِِ یُحِٔبطُ  ًَ َِ َؾ ًَّ ََ  َس َ ًَِّكَت نَٔشائ َ ٍَ أَك َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٌَ َعلَی اي َٓاَزی بََٔلَّّل َؾَسَخ َجَع َؾ أََحْس ََفَ

ٌَ َعلَی نَٔشائٔطٔ  ٍَ َؾَسَخ َ َِّ َْز ُ َٔ ث ی َهَث تِٔشّعا َوعَِٔشٔ َُ َّٔ َطِضّرا َؾ ُِٓض َٔ ٍَ ََّل َوَلٔهىِّی آَيِیُت   َؾَكا

ی ےس رضحت اوبوفعیر رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ دمحم نب دبعاہلل

ح

 

ص

 نب مکح، رمفاؿ نب اعمفہی، رضحت اوب

ی ےک زندکی ذرک ایک رکےت ےھت افر ےتہک ےھت ہک ہنیہم یک دمت سیت رفز ےہ افر ضعب رضحات رفامےت ےھت 

ح

 

ص

اوب



 

 

ی ےن لقن ایک ھجم ےس رضحت انب ابعس اکی دؿ اھٹ  >5ہک 

ح

 

ص

ےئگ حبص ےک دؿ ےہ۔ اس دفراؿ رضحت اوب

فتق وت ایک اعمہلم دےتھکی ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات رف ریہ ںیہ افر رہ 

اکی زفہج رہطمہ ےک اپس اؿ ےک رھگ ےک ولگ وموجد ےھت۔ رھپ ںیم دجسم ںیم احرض وہا وت ایک داتھکی وہں ہک دجسم 

یض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ولوگں ےس رھبی وہیئ ےہ۔ رضحت انب ابعس ر

فیرفی الےئ افر فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فیرفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس اس فتق ابالاخہن ںیم فیرفی ر ےتھ ےھت۔ رضحت رمع ےن السؾ رفامای ینعی یسک صخش ےن اؿ ےک السؾ اک 

اب ںیہن دای۔ اوہنں ےن رھپ السؾ ایک نکیل یسک ےن اؿ ےک السؾ اک وجاب ںیہن دای۔ اوہنں ےن نیت رمہبت ایس وج

رطہقی ےس ایک رھپ فہ فاسپ فیرفی الےئ افر رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک البای۔ فہ افرپ فیرفی ےل ےئگ انجب 

ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الطؼ دے دی؟ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس افر اہک ہک 

ینعی ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ رتحمؾ اہیلہ وک الطؼ دے دی ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ںیہن نکیل ںیم ےن اؿ ےس اکی امہ اک االیء ایک ح ے رافی ایبؿ رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس

رفز رہھٹے ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس ےچین ارت آےئ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع  >5اکمؿ ںیم 

 ےس اکمؿ ںیم ازفاج رہطمات ےک اپس فیرفی ےل ےئگ۔ فآہل فملس فاہں

ی :  رافی

ح

 

ص

 دمحم نب دبعاہلل نب مکح، رمفاؿ نب اعمفہی، رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 االیء ےس قلعتم

     1396    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، خايس، حُیس، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُُثَ  ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ًَِیطٔ أَِخبََرَْا  َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ آلَی اي ِٔ إََْٔص َقا ِیْس َع َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا ى



 

 

ٍَ ا ٌَ َیا َرُسو ٍَ َؾكٔی َ َِّ َْز ُ ّة ث ًَ َٔ َيِی ی َهَث تِٔشّعا َوعَِٔشٔ َُ بَٕة َيُط َؾ َِشَ ََ ِٔ نَٔشائٔطٔ َطِضّرا فٔی  َٔ  َِ ًَّ ہللٔ أََيِیَص َوَس

 َٕ و ِضرُ تِٔشْع َوعَِٔشُ ٍَ ايظَّ ٕ َقا  آَيِیَت َعلَی َطِضر

دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اکی رمہبت اینپ ازفاج رہطمات ےک اپس فیرفی ہن ےل اجےن یک مسق اھکیئ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےن ہی دہع رک ایل ہک ںیم اکی امہ کت ویبویں ےک اپس ںیہن اجؤں اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ابالاخہن ںیم 

راوتں کت ایقؾ رفام رےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارت رک آےئگ۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےن وت اکی امہ کت اک االیء رفامان اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہیلع فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دؿ اک یھب وہات ےہ۔ >5ہنیہم 

 دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  قلعتم ااحدثیاہظر ےس

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہظر ےس قلعتم ااحدثی

     1397    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ ُحیث، ؾـٌ بٔ َوسی، َعُر، حهِ بٔ ابإ، عْکَہ، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

یِٕث قَ  ُٔ ُُحَ َة أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ ََ ِٔ عِْٔکٔ َٕ َع ٔٔ أَبَا ِٔ بِ ِٔ اِيَحَه ٕ َع ر َُ ِع ََ  ِٔ وَسی َع َُ  ُٔ ٌُ بِ ـِ َٓا اِيَؿ َ ث ٍَ َحسَّ ا

َرأَتٔطٔ َؾَوَقَع عَ  َِ ِٔ ا َٔ َِ َقِس َهاَصَر  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ َرُجَّل أَتَی اي ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٍَ یَا َع ِیَضا َؾَكا ًَ

ٍَ اہللٔ ٍَ  َرُسو ََ اہللُ َقا ُُ ََ َیرَِح ٔ ََ َعلَی َذي ًَ َُ ا َح ََ ٍَ َو َ َقا ِٕ أَُنرفِّ ٌَ أَ َرأَتٔی َؾَوَقِعُت َقِب َِ ِٔ ا َٔ ِّی َهاَصرُِت  ٔن إ



 

 

 ٌَّ َّ َوَج َر اہللُ َعز ََ ا أَ ََ  ٌَ َّی َتِؿَع بَِضا َحً ٍَ ََّل َتُِقَ ٔ َؾَكا ر َُ ًَِداَيَضا فٔی َؿِؤئ اِيَك  َرأَیُِت َخ

لضف نب ومیس، رمعم، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  نیسح نب رحثی،

اکی صخش رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک ای روسؽ 

ےس رتسبمہی رکیل افکرہ ادا رکےن ےس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اینپ اہیلہ ےس اہظر ایک اھت رھپ ںیم ےن اس 

لبق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس درایتف ایک ہک م ےن ہی رحتک یک ےہ؟ اس صخش ےن رعض 

ایک ہک ںیم اس یک اپء زبی اس یک اچدنی ںیم دیھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای م اب اس 

 فہ اکؾ ہن رکف سج اک مکح اہلل افر اس ےک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےن ےک اپس ہن اجان ہک سج فتق کت م

 رفامای ےہ۔

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، رمعم، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثی الطؼ ےس ہقلعتم :   ابب

 اہظر ےس قلعتم ااحدثی

     1398    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، عبسايرزام، َعُر، حهِ بٔ ابإ، حرضت عْکَہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا َعِبُس  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ َة أَِخبََرَْا  ََ ِٔ عِْٔکٔ َٕ َع ٔٔ أَبَا ِٔ بِ ِٔ اِيَحَه ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا ايرَّزَّ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ََ ئً ٔ َ َذي َْ َ َؾَِذ ِٕ یَُهرفِّ ٌَ أَ َرأَتٔطٔ َؾأََػابََضا َقِب َِ ِٔ ا َٔ  ٌْ ٍَ َتَواَصَر َرُج ٍَ َيطُ َقا َِ َؾَكا ًَّ  َوَس

َّی اہللُ َّٓٔيیُّ َػل ًَِداَيَضا أَِو  اي ٍَ اہللٔ َرأَیُِت َخ ََ اہللُ یَا َرُسو َُ ٔ ٍَ َرح ََ َقا ٔ ََ َعلَی َذي ًَ َُ ا َح ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ا  ََ  ٌَ َّی َتِؿَع َِ َؾاِعَتزِٔيَضا َحً ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٔ َؾَكا ر َُ َرَک اہللَُساَقِیَضا فٔی َؿِؤئ اِيَك ََ َّ أَ  َعز

 ٌَّ  َوَج



 

 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، مکح نب اابؿ، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ 

ویبی ےس اہظر ایک نکیل اس ےن رھپ اس وعرت ےس رتسبمہی رکیل افکرہ ادا رکےن ےس لبق۔ اس ےک دعب اس ےن اانپ 

 رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک فہ وکیسن احؽ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم

زیچ یھت ہک سج ےن ھجت وک اس اکؾ رپ آامدہ ایک؟ اس ےن رعض ایک ہک دخافدن دقفس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ 

ےک اپؤں ںیم  رمح رفامےئ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن دیھکی اس ےک اپؤں یک ڑکی ینعی اس

اپزبی دیھکی ای اس ےن اہک ہک ںیم ےن اس یک ڈنپایلں اچدن یک رفینش ںیم دںیھکی۔ ہی ابت نس رک آرضحنت یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس ےس دفر روہ سج فتق کت ہک فہ اکؾ ااجنؾ دف وج ہک م وک زعت افر زبریگ فاےل 

 ےن مکح رفامای ےہ۔

 ، دبعارلزاؼ، رمعم، مکح نب اابؿ، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنعدمحم نب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اہظر ےس قلعتم ااحدثی

     1399    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َعتُر، ح، حهِ بٔ ابإ، حرضت عْکَہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ُُِعَتُٔرُ ح َوأََِْبأََْا  ٍَ أََِْبأََْا اِي َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُُِعَتُٔرُ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َٓا اِي َ ث َحسَّ

 َٔ َِ بِ ٍَ َسُِٔعُت اِيَحَه ٍَ یَا  َقا َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌْ َْٔيیَّ اہللٔ َػل ٍَ أَتَی َرُج َة َقا ََ ٍَ َسُِٔعُت عِْٔکٔ َٕ َقا أَبَا

ََ َعلَی ذَ  ًَ َُ ا َح ََ  ٍَ ًَِیطٔ َقا ا َع ََ  ٌَ ِٕ َيِؿَع ٌَ أَ َِّ َغٔظَیَضا َقِب ُ َرأَتٔطٔ ث َِ ِٔ ا َٔ َّطُ َهاَصَر  ٍَ یَ َْٔيیَّ اہللٔ إْٔ ََ َقا ٔ ا َْٔيیَّ ي

َّی  ٍِ َحً ٔ َِ َؾاِعَتز ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ َْٔيیُّ اہللٔ َػل ٔ َقا ر َُ ََ اہللٔ َرأَیُِت بََیاَق َساَقِیَضا فٔی اِيَك ِی ًَ ا َع ََ َتِكٔضَی 

ٕس  َُّ َُُح ٔ ِؿُى ي ًَّ ََ َواي ِی ًَ ا َع ََ َّی َتِكٔضَی  ٍَ إِٔسَحُل فٔی َحٔسیثٔطٔ َؾاِعَتزِٔيَضا َحً ٌُ َوَقا ُُرَِس ٔٔ اِي َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح َقا



 

 

 ُِ ًَ َٓٔس َواہللُ ُسِبَحاَْطُ َوَتَعالَی أَِع ُُِش ِٔ اِي َٔ َوأب   أَِولَی بٔايؼَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم، ح، مکح نب اابؿ، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم 

افر رعض رکےن اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس صخش ےن  وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا

اینپ اہیلہ ےس اہظر رک ایل اھت رھپ اس صخش ےن افکرہ ادا رکےن ےس لبق وعرت ےس رتسبمہی رک یل۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

ایک فہ صخش ےنہک اگل فآہل فملس ےن رفامای م ےن سک فہج ےس ہی رحتک یک؟ افر ھجت وک سک ابت ےن سک اکؾ رپ آامدہ 

اے دخا ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اس وعرت یک ا دی ا دی ڈنپایلں اچدنین ںیم رظن آںیئ۔ آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م اس ےس دفر روہ سج فتق کت م ادا ہن رکف وج ھچک اہمترے ذہم ادا رکان الزؾ ےہ 

ےہ ںیہ ہک رافی رضحت ااحسؼ ےن اینپ دحثی رشفی ںیم رفامای ےہ افر اس اب فنصم اسنیئ رشفی رفام ر

ح افر افیل ےہ دنسم وہےن ےس 

ح
صی 

دحثی ےک ظفل دمحم ےک ںیہ افر فنصم رفامےت ںیہ ہک اس دحثی اک رملس وہان 

 افر دخافدن دقفس زایدہ داان ےہ۔

  اہلل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم، ح، مکح نب اابؿ، رضحت رکعہم ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس ہقلعتم ااحدثی الطؼ :   ابب

 اہظر ےس قلعتم ااحدثی

     1400    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ سًُہ، ْعوہ اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، اعُع، ثُیِ :  راوی

َوَة عَ  ِٔ ُْعِ َة َع َُ ًَ ٔٔ َس ِٔ بِ ِٔ َتُٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ََّضا أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ َعائَٔظَة أَْ

ٔلَی َر  ُعطُ اِْلَِػَواَت َيَكِس َجائَِت َخِوَيُة إ ُِ ُُِس ِهَّلِل ائَِّذی َؤسَع َس َِ َقاَيِت اِيَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُسو

ٍَ ائًَّی تُحَ  ٌَّ َقِس َسَُٔع اہللُ َقِو َّ َوَج ٍَ اہللُ َعز َ َضا َؾأَِْز َُ َٕ َیِدفَی َعلَیَّ لَِکَ ََ فٔی َزِؤجَضا َتِظهُو َزِوَجَضا َؾکَا ازٔيُ



 

 

ا  َُ ُع َتَحاُوَرُن َُ ٔلَی اہللٔ َواہللُ َيِش  اِْلیَةَ َوَتِظَتکٔی إ

م نب ہملس، رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن 
 

سی

 

ی

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، 

رفامای ہک دخافدن دقفس اک رکش ےہ وج اتنس ےہ امتؾ آفازفں وک۔ رضحت وخہل دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

شیپ ایک ینعی اؿ ےک اہظر رکےن ےس اکمؿ افر ابؽ ےچب بس ےک ںیم احرض وہںیئ افر اوہنں ےن اےنپ وشرہ اک وکشہ 

بس  عاہ وہ ےئگ افر فہ اینپ وگتفگ ھجم ےس اپھچیت یھت۔ سج فتق دخافدن دقفس ےن زعت افر زبریگ فاےل دخا ےن 

 ہی آتی رکہمی آرخ کت انزؽ رفامیئ۔ ینعی دخافدن دقفس ےن اس اخوتؿ یک ابت نس یل وج ہک ھجت ےس ڑگھجا رکیت ےہ

افر دخافدن دقفس م دفونں اک وساؽ ف وجاب اتنس ےہ۔ اس ےک دعب دخافدن دقفس ےن اہظر افر اس ےک افکرہ اک 

 ایبؿ رفامای۔

م نب ہملس، رعفہ :  رافی
 

سی

 

ی

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علخ ےس قلعتم ااحدثی

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 علخ ےس قلعتم ااحدثی

     1401    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َدزومی، وہیب، ایوب، حشٔ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٍَ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ أَیُّوَب َع َٓا ُوَصِیْب َع َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُُػٔیَرةُ بِ ِدزُومٔیُّ َوصَُو اِي َُ أََِْبأََْا اِي

 ٔ ُُِدَتً َِٓتزَٔعاُت َواِي ُُ ٍَ اِي َُّط َقا َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ٔٔ َع َّٔ اِيَحَش َعاُت صُ

 ٔ َٓاؾ ُُ ِٔ اِي َٔ ِع  َُ ِِ َيِش ُٔ َي ٔٔ اِيَحَش َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ َغیِر َٔ ِعطُ  َُ ِِ أَِس ُٔ َي ٍَ اِيَحَش أَبٔی  َكاُت َقا



 

 

 صَُریَِرَة َطِیّئا

ااحسؼ نب اربامیہ، زخمفیم، فبیہ، اویب، نسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای اےنپ وشرہفں ےس ہدیشہ رےنہ فایل افر علخ رکےن فایل وخانیت انمقف افر یلص اہلل ہیلع

 دوھہک ابز اؿ وک یہ انہک اچےیہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، زخمفیم، فبیہ، اویب، نسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 علخ ےس قلعتم ااحدثی

     1402    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، یحٌی بٔ سعیس، عُرہ بٓت عبسايرحُٔ، حرضت حبيبہ بٓت  :  راوی

 سہٌ رضی اہلل عٓہا

ِٓ أَ  ٔ َرَة ب ُِ ِٔ َع ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ یَِحٌَی بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ُٔ اِيَكأس ٍَ أََِْبأََْا ابِ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ٔت َعبِسٔ ِخبََرَْا 

إض  َُّ ٔٔ َط ٔٔ َقِیٔص بِ ََّضا کَاَِْت َتِحَت ثَابٔٔت بِ ٌٕ أَْ ِٓٔت َسِض ٔ ِٔ َحبٔيَبَة ب ََّضا أَِخبََرِتُط َع ٔٔ أَْ َُ ٍَ  ايرَِّح َّٕ َرُسو َوأَ

ًَٔص  َِٓس بَابٔطٔ فٔی اِيَػ ٔ ٌٕ ع َِٓت َسِض ٔ ِبٔح َؾَوَجَس َحبٔيَبَة ب ٔلَی ايؼُّ َد إ َِ رَخَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو  َؾَكا

ٌٕ یَا  ُِٓت َسِض ٔ ٔ َقاَيِت أََْا َحبٔيَبُة ب ِٔ َصِٔذظ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َٔ َقاَيِت ََّل اہللٔ َػل ُ ا َطأِْ ََ  ٍَ ٍَ اہللٔ َقا َرُسو

 ًَ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيطُ َرُسو ُٔ َقِیٕص َقا ا َجاَئ ثَابُٔت بِ َُّ ًَ ُٔ َقِیٕص ئزَِؤجَضا َؾ َِ أََْا َوََّل ثَابُٔت بِ ًَّ ِیطٔ َوَس

ِٕ تَ  َ ا َطاَئ اہللُ أ ََ ِت  َ َْ ٌٕ َقِس َذ ُِٓت َسِض ٔ ٔ َحبٔيَبُة ب ا أَِعَلانٔی َصِٔذظ ََ  ٌُّ ُ ٍَ اہللٔ ک َ َؾَكاَيِت َحبٔيَبُة یَا َرُسو ُْ ِِذ

ًََشِت فٔی أَصِ  َِٓضا َوَج َٔ َِٓضا َؾأََخَِذ  َٔ َِ ئَثابٕٔت ُخِِذ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٓٔسی َؾَكا ٔ  ًَٔضاع



 

 

ارلنمح، رضحت ہبیبح تنب  لہ ریض اہلل اہنع ےس دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، رمعہ تنب دبع

رفاتی ےہ ہک فہ اہیلہ رضحت اصتم تنب سیق ریض اہلل اہنع یک رضحت ہبیبح تنب  لہ ایبؿ رکیت ںیہ ہک اکی 

دؿ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص اصدؼ ےک رشفع ںیم امنز ےک ےیل ےلک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وک درفازہ ےک زندکی اپای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م وکؿ وہ؟ وت رضحت ہبیبح ےن ےن رضحت ہبیبح 

رفامای ںیم ہبیبح تنب  لہ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک فہج ےس ایک ابت شیپ آیئ؟ رضحت 

ے وشرہ اک انؾ رضحت اثتب نب سیق ہبیبح ےن رفامای ہک ریمے افر ریمے وشرہ ےک درنایؿ اھبن ںیہن راتہ۔ ریم

ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ہبیبح تنب  لہ ھچک ایبؿ رک ریہ ںیہ وج ھچک ہک دخافدن دقفس ےن اچاہ 

اس یک زابؿ ےس الکن۔ ہی نس رک ہبیبح ےن ایبؿ ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن وج ھچک ھجم ےس  ہہ دای 

ے اپس وموجد ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م رضحت اثتب نب سیق ےک ےل ول۔ ینعی م اؿ فہ ریم

ےس اینپ زیچ فاسپ ےل ول۔ ہچنیم  رضحت اثتب نب سیق ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفامےن ےک اطمقب فہ 

ت ہبیبح ریض اہلل اہنع اےنپ رھگ فاولں ںیم ھٹیب زیچ اؿ ےس فاسپ ےل یل افر اانپ ڑچاھای وہا امؽ فاسپ ےل ایل افر رضح

 ںیئگ ینعی رضحت اثتب نب سیق ریض اہلل ہنع ےک رھگ یلچ ںیئگ۔

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت ہبیبح تنب  لہ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 علخ ےس قلعتم ااحدثی

     1403    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ازہر بٔ جُیٌ، عبسايوہاب، خايس، عْکَہ، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ جَ  َّٕ أَِخبََرَْا أَِزَصرُ بِ ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِبُس اِيَوصَّأب َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ُٔی

 ُٔ ٍَ اہللٔ ثَابُٔت بِ َِ َؾَكاَيِت یَا َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٔٔ َقِیٕص أََتِت اي َرأََة ثَابٔٔت بِ َِ ََ ا ِّی  ٔن ا إ ََ ا َقِیٕص أَ



 

 

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٔ َؾَكا ُظ اِلهرُِفَ فٔی اِْلِٔسََلّ َ ِْ ٕٔ َوَلٔهىِّی أَ ًَِیطٔ فٔی ُخًُٕل َوََّل زٔی َِ  أَعٔیُب َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َِ اقِ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِِ َقا ًَِیطٔ َحٔسيَكَتُط َقاَيِت َنَع َٔ َع ی ًِِّكَضا أََترُزِّ َ ٌِ اِيَحٔسيَكَة َوك َب

 َتِلًٔیَكّة 

ازرہ نب لیمج، دبعاولاہب، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اثتب نب 

سیق ریض اہلل ہنع یک اہیلہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر ےنہک ںیگل ہک ھجم وک ہصغ افر 

رضحت اثتب نب سیق ریض اہلل ہنع یک اعدت افر دنی یک رطػ ےس نکیل االسؾ ںیم رفک افر انرکشی انرات ی ںیہن 

رکان ربا یتھجمس وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اؿ اک ابغ فاسپ رک دف۔ فہ ےنہک گل ںیئگ ہک اہں 

 رفامای ہک م اانپ ابغ ےل ول افر اس وک اکی الطؼ فاسپ رک دفں یگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اثتب نب سیق ےس

 دے دف۔

 ازرہ نب لیمج، دبعاولاہب، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ااحدثیعلخ ےس قلعتم

     1404    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشین بٔ ُحیث، ؾـٌ بٔ َوسی، حشین بٔ واقس، عُارہ بٔ ابوحؿؼہ، عْکَہ، حرضت ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اہلل عٓہ

وَسی َقا َُ  ُٔ ٌُ بِ ـِ َٓا اِيَؿ َ ث ٍَ َحسَّ یِٕث َقا ُٔ ُُحَ اَرَة أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ َُ ِٔ عُ ُٔ َواقٕٔس َع َٓا اِيُحَشیُِن بِ َ ث ٍَ َحسَّ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ٌْ إ ٍَ َجاَئ َرُج ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ ٔٔ أَبٔی َحِؿَؼَة َع َّٕ  بِ ٔ ٍَ إ َؾَكا

ِٕ ٔط  ٔ بَِضا إ ٍَ َُغِّ َٕٔص َؾَكا َُٓع یََس ََّل ُِ َرأَتٔی ََّل َت َِ تِٔع بَٔضاا ُِ ٍَ اِسَت َّبَٔعَضا َنِؿٔسی َقا ِٕ َتت ِّی أََخاُف أَ ٔن ٍَ إ  ئَِت َقا



 

 

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، امعرہ نب اوبہصفح، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 

ہک ریمی ویبی  رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل

اکی ایسی وعرت ےہ ہک اس وک وج صخش یھب اہھت اگلےئ وت فہ اس وک عنم ںیہن رکیت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای م اس وک دفر افر دعف رک دف )ینعی اس وک الطؼ دے دف( اس صخش ےن رعض ایک ہک ھجم وک اس ابت اک ادنہشی ےہ 

ےئ ینعی ےب رقاری یک فہج ےس ریما دؽ اس یک رطػ ہن اگل رےہ افر ااسی ہن وہ ہک اس فہج ےس ریمی اجؿ ہن یلچ اج

ہک ںیم اس وک اےنپ ےس اگل رک ےک انگہ ںیم التبم وہ اجؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااسی ںیہن وہ  اتک 

 ہک م اس وک اےنپ اامعتسؽ ںیم روھک۔

نب فادق، امعرہ نب اوبہصفح، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 علخ ےس قلعتم ااحدثی

     1405    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، نرض بٔ طُیٌ، حُاز بٔ سًُہ، ہاروٕ بٔ رئاب، عبساہلل بٔ عبیس بٔ عُیر،  :  راوی

 حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 ٍَ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ٌٕ َقا ِی َُ ُٔ ُط َّٓرِضُ بِ َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ُٕ أَْ َبأََْا َصاُرو

 َّٕ ٔ ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو َّٕ َرُجَّل َقا ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ ٔٔ عُبَِیٔس بِ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُٔ رٔئَإب َع َرأَّة ََّل بِ َِ  َتِحًٔی ا

ٔشهِضَ  َِ َ ٍَ َؾأ َِٓضا َقا ِّی ََّل أَِػبٔرُ َع ٔن ٍَ إ ًِِّكَضا َقا َ ٍَ ك َٕٔص َقا ْ َترُزُّ یََس ََّل ٔٔ صََِذا َخَلأ َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح ا َقا

 ٌْ رَِس َُ َواُب   َوايؼَّ



 

 

 ب، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، رضحت انب ابعس 

ہ

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، امحد نب ہملس، اہرفؿ نب رئ

ے اکنح ںیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک صخش ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریم

اکی وعرت ےہ وج ہک یسک ےک اہوھتں وک رد ںیہن رکیت بج وکیئ اس وک اہھت اگلات ےہ )وت فہ اس ےک اہوھتں وک ںیہن 

رفیتک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک الطؼ دے دف اس ےن اہک ہک ںیم اس ےک العفہ ربص ںیہن رک 

رفامای م اس وک رفک دف )ینعی اس وعرت یک م وپری رطح ےس افحتظ افر   اتک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 رگناین رکف افر اس وک ااسی رکےن ےس رفک دف(۔

 ب، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، رضحت انب  :  رافی

ہ

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، امحد نب ہملس، اہرفؿ نب رئ

 ابعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ رشفع وہےن ےس قلعتم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اعلؿ رشفع وہےن ےس قلعتم

     1406    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

و ابراہیِ بٔ سعس، زہری، سہٌ بٔ سعس،  َحُس بٔ َعُر، ابوزاؤز ، عبسايعزیز بٔ ابو سًُہ :  راوی

 حرضت عاػِ بٔ عسی رضی اہلل عٓہ

 ٔ َة َوإ َُ ًَ ُٔ أَبٔی َس ٔ بِ َٓا َعِبُس اِيَعزٔیز َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ر َُ ِع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َسِعٕس أَِخبََرَْا  ُِ بِ بَِراصٔی

ٔٔ َسِعسٕ  ٌٔ بِ ِٔ َسِض ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٍَ  َع ٕٔ َؾَكا ِٔ بَىٔی اِيَعِحََل َٔ  ٌْ ٍَ َجائَىٔی عَُویُِْٔر َرُج ٔٔ َعٔسٓیٕ َقا ِٔ بِ ِٔ َعأػ َع

 ُِ ٌُ یَا َعأػ ـَ َيِؿَع ِّ َنِی َرأَتٔطٔ َرُجَّل أََيِكُتًُُط َؾَتِكُتًُوَْطُ أَ َِ َع ا ََ ِِ َرُجَّل َرأَی  ُِ أََرأَیُِت ٌِ لٔی أَِی َعأػ  َس

َّی اہللُ ٍَ اہللٔ َػل ٍُ اہللٔ َرُسو َِ َؾَعاَب َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ََ اي ٔ ِٔ َذي ِْ َع ٍَ َعأػ
َ َِ َؾَشأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع



 

 

 َٓ ٍَ َػ ُِ َؾَكا َِٓعَت یَا َعأػ ا َػ ََ  ٍَ َصَضا َؾَحائَطُ عَُویُِْٔر َؾَكا ٔ َْ ٌَ َو ٔ َشائ َُ َِ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّ َػل ِِ ِعُت أَْ ََ َي

ٍَ عَُویُِْٔر َواہللٔ ٌَ َوَعابََضا َقا ٔ َشائ َُ َِ اِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َظ َرُسو ٔ َْ  ٕ ََ َتأِتٔىٔی بَٔدیِر ٔ ِٔ َذي َّٔ َع  َْلَِسأََي

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ًََل إ َِ َؾاَِْل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍُ َرُسو ٍَ َيُط َرُسو َِ َؾَشأََيُط َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٍَ َسضِ  ََ َؾأِٔت بَٔضا َقا ٔ ََ َوفٔی َػاحٔبَت ٌَّ ؾٔی ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج َ َِ َقِس أَِْز ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓأض اہللٔ َػل َع اي ََ ٌْ َوأََْا 

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ َشهُِتَضا َيَكِس ع َِ ِٔ أَ ٔ ٍَ اہللٔ َواہللٔ َيئ ٍَ یَا َرُسو َٓا َؾَكا َِ َؾَحاَئ بَٔضا َؾَتََلَع ًَّ

اقَٔضا َؾَؼاَر  َِ برٔٔفَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُظ َرُسو َُ ِ ِٕ َیأ ٌَ أَ ِیَضا َؾَؿاَرَقَضا َقِب ًَ ََّٓة َنَِذبُِت َع ِت ُس

َٓیِٔن  ٔ َُُتََلع  اِي

 نب رمعم، اوبداؤد ، دبعازعلسی نب اوب ہملس ف اربامیہ نب دعس، زرہی،  لہ نب دعس، رضحت اعمص نب دعی ریض دمحم

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک الجعین ہلیبق ںیم اکی صخش ےنہک اگل ہک اے اعمص م ایک ےتہک وہ م اس ہلئسم ںیم ایک  ہہ 

رمد وک داھکی ارگ اس وعرت اک وشرہ اس ریغ افر ایبنج صخش رےہ وہ ہک اکی صخش ےن اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ 

وک لتق رک دے وت ایک م یھب اس ےک وشرہ وک لتق رک دف ےگ اے اعمص م ہی ہلئسم ریمے فاےطس رضحت روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکول ہچنیم  رضحت اعمص ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 ہلئسم درایتف ایک وت انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وساؽ وک درایتف رکان انوگار ایخؽ رفامای۔ ہی

رھپ رضحت وعرمی آےئ افر اؿ ےس ےنہک ےگل ہک اے اعمص م ےن ایک اہک۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ایک رکفں اہمتری 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انوگاری اظرہ رفامیئ۔ ابت یہ رخاب ےہ ویکہکن اس وساؽ ےس رضحت روسؽ رکمی یلص

رضحت وعرمی ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم ہی ہلئسم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکفں اگ 

افر فہ انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےچنہپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دخافدن دقفس ےن م ےس قلعتم مکح انزؽ رفامای ےہ افر اہمتری ویبی ےس قلعتم 

یھب اراشد رفامای ےہ م اس وک الب رک الؤ۔ لیہس لقن رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

س اخوتؿ وک ےل رک آےئ افر دفونں ےن آسپ ںیم اعلؿ ایک فملس یک دختم ںیم ےھت ہک سج فتق رضحت وعرمی ا

افر رضحت وعرمی ایبؿ رفامےن ےگل افر مسق ےس ایبؿ رفامےن ےگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس ارگ ںیم 

 الطؼ اس وک اب روھکں اگ وت ںیم اس وک تمہت افر ازلاؾ اگلےن فاال رقار دفں اگ ہی ابت  ہہ رک اوہنں ےن ویبی وک



 

 

دے دی افر اےنپ ےس اگل رک دای۔ ایھب رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح یھب ںیہن رفامای اھت اؿ 

وک وعرت ےک اگل رکےن اک۔ رافی  اتہ ےہ ہک رھپ یہی اعدت افر رطہقی رقاراپ ایگ اعلؿ فاولں ےک ےیل ینعی اعلؿ 

 ےک دعب وشرہ افر ویبی اگل اگل وہ اجںیئ۔

دمحم نب رمعم، اوبداؤد ، دبعازعلسی نب اوب ہملس ف اربامیہ نب دعس، زرہی،  لہ نب دعس، رضحت اعمص نب  :  رافی

 دعی ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لمح ےک فتق اعلؿ رکان

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 لمح ےک فتق اعلؿ رکان

     1407    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ علی، َحُس بٔ ابوبْک، عُر بٔ علی، ابراہیِ بٔ عكبہ، ابوزْاز، قاسِ بٔ َحُس، حرضت  :  راوی

 ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

 َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا ُس بِ َُ َٓا أَِح َ ث ُٔ َحسَّ ُِ بِ َٓا إٔبَِراصٔی َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُ بِ َُ َٓا عُ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَبٔی بَِْکٕ َقا ُس بِ

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل َٔ َرُسو ٍَ ََّلَع ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ بِ ِٔ اِيَكأس َازٔ َع ِٔ أَبٔی ايزِّْ َِ عُِكَبَة َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َرأَتٔطٔ َوکَاَِْت حُِبلَیبَیَِن اِيَعِحََل  َِ  نٔیِّ َوا

ادمح نب یلع، دمحم نب اوبرکب، رمع نب یلع، اربامیہ نب ہبقع، اوبزاند، اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت وعرمی الجعین افر اؿ یک اہیلہ رتحمہم ےک درنایؿ اعلؿ 

  وت اس فتق فہ لمح ےس ںیھت۔رکاای



 

 

ادمح نب یلع، دمحم نب اوبرکب، رمع نب یلع، اربامیہ نب ہبقع، اوبزاند، اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک انؾ ےل رک وعرت رپ تمہت اگلےئ اؿ ےک درنایؿ اعلؿ یک وصرت ارگ وکیئ صخش رقمرہ آدیم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ صخش رقمرہ آدیم اک انؾ ےل رک وعرت رپ تمہت اگلےئ اؿ ےک درنایؿ اعلؿ یک وصرت

     1408    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یِ، عبساَّلعلی، حرضت ہظاّاسحام بٔ ابراہ :  راوی

رَ  َِ ٌٔ َيِكِٔذُف ا ِٔ ايرَُّج ّْ َع ٌَ صَٔظا ٔ ٍَ ُسئ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اِْلَِعلَی َقا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َ ث أََتُط َؾَحسَّ

ََ َوأََْا أََری أَ  ٔ ِٔ َذي َٕ َع ٔ اي ََ  َٔ ٍَ َسأَِيُت أَََْص بِ ٕس َقا َُّ َح َُ  ِٔ ّْ َع َّٕ صَٔظا ٔ ٍَ إ ا َؾَكا ُّ ًِ ٔ ََ ع ٔ ِٔ َذي َٔ َِٓسُظ  ٔ َّٕ ع

 َٕ طٔ َوکَا َِّ ُ َٕ ْٔل ٔ اي ََ  ٔٔ َٕ أَُخو اِيبََرأئ بِ أئ َوکَا َُ ِح ٔٔ ايشَّ َٔ بِ ی َرأََتُط بََٔشٔ َِ َة َقَِذَف ا یَّ ََ ُ َٔ أ ٍَ بِ ِٔ  صََٔل ََ  ٍَ أَوَّ

َِ بَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٔ َرُسو َٔ َؾََلَع ِٕ َجائَِت بٔطٔ أَبَِیَف َسبّٔلا ََّلَع ٔ وُظ َؾإ ٍَ ابُِِصُ َِّ َقا ُ ا ث َُ ُض َٓ ِي

اَقیِٔن َؾُضَو ئََشٔ  َع ايشَّ َُ ٌَ َجِعّسا أَِح ِٕ َجائَِت بٔطٔ أَِنَح ٔ َة َوإ یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٍٔ بِ َٓیِٔن َؾُضَو ئضََٔل یَئ اِيَعِي ـٔ ٔٔ َق َٔ بِ ی

 ٔ ََّضا َجائَِت ب ٍَ َؾأُِْبٔئُِت أَْ أئ َقا َُ ِح اَقیِٔن ايشَّ َع ايشَّ َُ ٌَ َجِعّسا أَِح  طٔ أَِنَح

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاالیلع، رضحت اشہؾ ےس رمفی ےہ ہک اؿ ےس اس صخش ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ ہک 

وج اینپ اہیلہ رپ زان یک تمہت اگلات وہ وت اوہنں ےن رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس اک وقؽ ایبؿ رفامای ہک ںیم ےن رضحت 

کل ریض اہلل ہنع ےس یہی ہلئسم درایتف ایک اھت ہک اؿ وک اس ہلئسم اک ملع رضفر وہاگ۔ ہچنیم  اوہنں ےن رفامای ہک انب ام

رضحت الہؽ نب اہیم ےن اینپ اہیلہ رپ رضحت رشکی نب امسد ےک اسھت زان یک تمہت اگلیئ رضحت رشکی رضحت 

 ہک وہنجں ےن اعلؿ ایک ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی رباء نب امکل ےک اھبیئ ےھت )امں رشکی( افر فہ ےلہپ صخش ےھت



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس ےن اؿ ےک درنایؿ اعلؿ رکاای افر رفامای ہک اس وک دانھکی ہک ارگ اس ےن ایس رطح اک ہچب ادیا 

ےہ افر ایک ہک اس اک رگن ا دی افر اس ےک ابؽ دیسےھ افر اس یک آںیھکن ڑگبی وہیئ وہں وت فہ ہچب الہؽ نب اہیم اک 

ر ایےل وہں ےگ افر اس یک ڈنپایں یلتپ وہں یگ وت فہ 
ھ
گ

 

گی

ارگ اکےل رگن یک آوھکنں فاال وہاگ افر اس ےک ابؽ 

رشکی نب امسد اک وہاگ۔ رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رھپ ےھجم ولعمؾ وہا ہک اس ےن اکےل رگن یک 

 آوھکنں فاال افر یلتپ ڈنپویلں فاال ہچب ادیا ایک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاالیلع، رضحت اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک رطہقی

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     1409    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ یزیس، َدًس بٔ حشین، ہظاّ بٔ حشإ، َحُس بٔ سیریٔ، حرضت اْص بٔ َايَ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 َٕ ا ُٔ َحشَّ ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ حَُشیِٕن اِْلَِززٔیُّ َقا ًَُس بِ ِد ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیزٔیَس َقا ُٕ بِ َرا ُِ ٔ سٔ أَِخبََرَْا ع َُّ َح َُ  ِٔ  َع

ِٔ أََْٔص  َٔ َع ٔٔ ٔسیرٔی َٔ  بِ ََ بِ ی َة َقَِذَف رَشٔ یَّ ََ ُ َٔ أ ٍَ بِ َّٕ صََٔل َٕ فٔی اِْلِٔسََلّٔ أَ ٕٕ کَا ٍَ ئَعا َّٕ أَوَّ ٔ ٍَ إ َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ بِ

َّٓٔيیُّ  ٍَ َيطُ اي ََ َؾَكا ٔ َِ َؾأَِخبََرُظ بَِٔذي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َتَی اي َرأَتٔطٔ َؾأ َِ أئ بٔا َُ ِح َّی اہللُ  ايشَّ ًَِیطٔ َػل َع

ٍْ َواہللٔ ٍَ َيُط صََٔل ََٔراّرا َؾَكا ًَِیطٔ  ََ َع ٔ زُ َذي َِ أَِرَبَعَة ُطَضَساَئ َوإَّٔلَّ َؾَحسٌّ فٔی َهِضرَٔک یَُرزِّ ًَّ َّٕ َوَس ٔ ٍَ اہللٔ إ  یَا َرُسو

 ََ ِی ًَ ٌَّ َع َّ َوَج َّٔ اہللُ َعز ِٓزَٔي ِّی َػازْٔم َوَييُ ُِ أَن ًَ ٌَّ َيَیِع ِِ  اہلَل َعزَّ َوَج ا صُ َُ َٓ ًِٔس َؾبَِي ِٔ اِيَح َٔ ا یُبَرُِّئ َهِضرٔی  ََ

ٔلَی آرٔخٔ اِْلیَٔة َؾَسَعا صََٔلَّّل ؾَ  ِِ إ َٕ أَِزَواَجُض و َُ َٔ َیرِ ٕٔ َوائَِّذی ًَِّعا ًَِیطٔ آَیُة اي ََ إٔذِ َْزََيِت َع ٔ َظضَٔس أَِربََع َنَِذي



 

 

 َٔ ازٔقٔیَن َواِيَدا ِٔ ايؼَّ َُّط َئُ َِّ زُعَٔیِت َطَضاَزإت بٔاہللٔ إْٔ ُ ِٔ اِيکَاذٔبٔیَن ث َٔ  َٕ ِٕ کَا ٔ ًَِیطٔ إ ََٓة اہللٔ َع َّٕ َيِع َشُة أَ

َٕ فٔی ايرَّابَٔعٔة أَِو ا ِٕ کَا ا أَ َُّ ًَ ِٔ اِيکَاذٔبٔیَن َؾ َّطُ َئُ رِأَةُ َؾَظضَٔسِت أَِربََع َطَضاَزإت بٔاہللٔ إْٔ َُ ٍَ اِي ََٔشةٔ َقا ِيَدا

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل َِّ َرُسو ُ ََّضا َسَتِعتَرُٔف ث َٓا أَْ ا َطَههِ ََ َّی  ًَهَّأَِت َحً ؤجَبْة َؾَت َُ ََّضا  ُؿوَصا َؾإْٔ َِ َوقِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِت َعلَی اِيَیُٔیٔن َؾَكا ـَ َُ ٔ َؾ ُح َقِومٔی َسائَٔر اِيَیِوّ ـَ َِ اُِْورُوصَ َقاَيِت ََّل أَِؾ ا ًَّ

َّ َجِعّسا  ِٕ َجائَِت بٔطٔ آَز ٔ َة َوإ یَّ ََ ُ ٔٔ أ ٍٔ بِ َٓیِٔن َؾُضَو ئضََٔل یَئ اِيَعِي ـٔ ِٕ َجائَِت بٔطٔ أَبَِیَف َسبّٔلا َق ٔ َُِع َؾإ َربِّعا َح

ٍَ َر  اَقیِٔن َؾَكا َُِع ايشَّ َّ َجِعّسا َربِّعا َح أئ َؾَحائَِت بٔطٔ آَز َُ ِح ٔٔ ايشَّ َٔ بِ ی اَقیِٔن َؾُضَو ئََشٔ ٍُ اہللٔ ايشَّ ُسو

ِیُذ َو  ٍَ ايظَّ ْٕ َقا
ِ َٕ لٔی َوَيَضا َطأ ِٔ نَٔتأب اہللٔ َيکَا َٔ ا َسَبَل ؾٔیَضا  ََ َِ َيِوََّل  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٌُ َػل ُئ كَؤی ـٔ اِيَك

ا َواہللُ ُسِبَحاَْطُ َوَتَع  َُ ٔ ِؿُتوحٔ اِيَعیِٔن َوََّل َجاحٔٔوض َُ ٔ َٓیِٔن َيِیَص ب ٔ اِيَعِي ُِ َطِعر ًَ  الَی أَِع

رمعاؿ نب سیدی، دلخم نب نیسح، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

ما د ےک 
ح
ش

ہک یلہپ رمہبت رضحت الہؽ نب اہیم ریض اہلل ہنع ےن اعلؿ ایک افر اوہنں ےن اینپ ویبی وک رشکی نب 

ی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل اسھت تمہت زدہ ایک۔ ہچنیم  فہ اکی دؿ دختم وبن

ہیلع فآہل فملس وک التبای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر وگاہ شیپ رکےن ےک فاےطس رفامای فرہن م رپ دح اقمئ یک 

الہؽ ےنہک ےگل دخا یک مسق اجےئ یگ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دعتمد رمہبت یہی ےلمج اراشد رفامےئ وت 

دخافدن دقفس فافق ںیہ ہک ںیم اچس ااسنؿ وہں اس فہج ےس فہ ینیقی رطہقی ےس وکیئ اس مسق اک مکح انزؽ رفامںیئ 

ےگ سج یک فہج ےس ریمی تشپ وک ڑے امرے اجےن ےس چب اجےئ یگ۔ اس دفراؿ آتی اعلؿ انزؽ وہیئ ینعی افر 

اؿ ےک اےنپ العفہ وکیئ وگاہ وموجد ہن وہ وت اؿ یک وگایہ یہی ےہ ہک اچر  وج ولگ اینپ ویبویں رپ تمہت اگلںیئ افر

رمہبت دخا یک مسق اھک رک ہی  ہہ دے ہک البہبش ںیم وت اچس وہں افر اپوچنںی رمہبت ہی ےہک ہک ارگ ںیم وھجاٹ وہں وت ھجم رپ 

 اھک رک ےہک ہک ےب کش ہی صخش دخا یک تنعل افر اس وعرت یک زسا اس رطہقی ےس لٹ  یتک ےہ ہک فہ اچر رمہبت مسق

وھجاٹ ےہ افر اپوچنںی رمہبت ےہک ہک ارگ ہی صخش اچس وہ وت ھجم رپ دخا اک بضغ انزؽ وہ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت الہؽ وک مکح رفامای افر اوہنں ےن اچر رمہبت ہی اہشدت دی ہک دخا یک مسق ںیم اچس وہں 

ہبت اہک ارگ ںیم وھجاٹ وہں وت ھجم رپ دخا یک تنعل۔ رھپ اس وعرت وک البای ایگ افر اس ےن یھب اچر رمہبت افر اپوچنںی رم

وگایہ دی ہک اہلل یک مسق ہی صخش وھجاٹ ےہ۔ رافی لقن رفامےت ںیہ ہک وچیھت ای اپوچنںی رمہبت وگایہ دےتی فتق 



 

 

م اس وک رفک دف۔ اس ےیل ہک ہی اس ےک فاےطس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

الہتک اک ذرہعی وہ یگ۔ اس رپ اس صخش ےن وتفق ایک وت مہ ولگ ھجمس ےئگ ہک اب ہی ارقار رک ےل یگ۔ نکیل رھپ فہ 

ےنہک یگل ہک ںیم اینپ وقؾ وک ہشیمہ ےک فاےطس ذلیل ںیہن رکفں یگ افر اپوچنںی رمہبت یھب مسق وپری رکیل رھپ رضحت 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک م ولگ اس اخوتؿ وک دےتھکی رانہ ارگ اس ےن ا دی دیسےھ روسؽ 

ابولں فاال افر ڑگبی وہیئ آوھکنں فاال ہچب انج وت ہی ہچب الہؽ نب اہیم اک وہاگ افر ارگ اس ےن دنگیم رتگن فاال افر 

ر ایےل ابولں فاال درنایہن دق افر یلتپ ردنویل
ھ
گ

 

گی

ما د اک وہاگ ہچنیم  اس ےن دنگیم رتگن 
ح
ش

ں فاال ہچب انج وت ہی رشکی نب 

ر ایےل ابولں فاال درنایہن دق افر یلتپ ردنویلں فاال ہچب یہ ادیا ایک اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 
ھ
گ

 

گی

فاال افر 

رسا اعمہلم رکات۔ رضحت اامؾ اسنیئ فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اسہقب مکح انزؽ وہا وہات وت ںیم اس ےک اسھت دف

ی انینیعل ےس رماد آوھکنں ےک ابولں اک دراز وہان ےہ زین ہی آںیھکن ڑبی افر یلھک ہن وہں۔

 

قص

 رفامےت ںیہ۔ 

 رمعاؿ نب سیدی، دلخم نب نیسح، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ اک داع رکان ہک اہلل وت ریمی رربہی رفام

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اامؾ اک داع رکان ہک اہلل وت ریمی رربہی رفام

     1410    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ٔ حُاز، يیث، یحٌی بٔ سعیس، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ، قاسِ بٔ َحُس، حرضت ابٔ عباض عیسی ب :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ِٔ ٔٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي ٕ َقا از َُّ ُٔ َح ِٔ أَِخبََرَْا عٔیَسی بِ  َع

 ٔٔ ِٔ ابِ ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ بِ ٍَ اِيَكأس َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ ُٔ ع ََلعُ َ ايتَّ ْٔ ٍَ ذُ َُّط َقا َعبَّإض أَْ



 

 

َع ا ََ َُّط َوَجَس  َٔطٔ َيِظهُو إَٔيِیطٔ أَْ ِٔ َقِو َٔ  ٌْ َف َؾأََتاُظ َرُج َِّ اِنَِصَ ُ ََ َقِوَّّل ث ٔ ُٔ َعٔسٓیٕ فٔی َذي ُِ بِ َرأَتٔطٔ َرُجَّل َعأػ َِ

 ٍَ َ  َقا َِ َؾأَِخب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ا ابُِتًٔیُت بَٔضَِذا إَّٔلَّ بَٔكِولٔی َؾَِذَصَب بٔطٔ إ ََ  ِْ َرُظ بٔائَِّذی َعأػ

َٕ ايَِّذٔ  ٔ َوکَا ِعر ِٔ َسبَٔم ايظَّ ِح ًَّ ٌَ اي ا َقًٔی ِؼرَفًّ َُ  ٌُ ََ ايرَُّج ٔ َٕ َذي َرأََتُط َوکَا َِ ًَِیطٔ ا َّطُ َوَجَس َع ًَِیطٔ أَْ ی ازَّعَی َع

 َِّ ُض ًَّ َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٔ َؾَكا ِح ًَّ َّ َخِسَّّل َنثٔیَر اي َِٓس أَصًِٔطٔ آَز ٔ ِِّن َؾَوَؿَعِت  َوَجَسُظ ع بَی

َٔ َر  َِٓسَصا َؾََلَع ٔ َُّط َوَجَسُظ ع َ َزِوُجَضا أَْ َْ ٌٔ ائَِّذی َذ ا َطبٔیّضا بٔايرَُّج َُ َُٓض َِ بَِي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُسو

َِ َيِو َر  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِحًٔٔص أَهَٔی ائًَّی َقا َُ ٔٔ َعبَّإض فٔی اِي ٌْ َّٔلبِ ٍَ َرُج ُت أََحّسا َؾَكا ُِ َج

ُٔ َعبَّإض  ٍَ ابِ ٔ َقا ُت َصِٔذظ ُِ َٕٓة َرَج ٔ بَيِّ َّ  بَٔػیِر َرأَْة کَاَِْت تُِوضٔرُ فٔی اِْلِٔسََلّٔ ايَشَّ َِ ََ ا ًِ ٔ  ََّل ت

یسیع نب امحد، ثیل، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

وکیئ ابت  ہہ دی  ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اعلؿ اک ذترکہ وہا وت اعمص نب دعی ےن

افر رفاہن وہ ےئگ رھپ اؿ ےک اپس اؿ یک وقؾ اک اکی صخش آای افر ےنہک اگل ہک اکی صخش ےن اینپ اہیلہ ےک اسھت یسک 

ریغ آدیم وک داھکی ےہ اعمص ےنہک ےگل ےھجم اس ںیم اس فہج ےس التبای ایگ ےہ ہک ںیم ےن اس ےک ابرے ںیم ابت یک 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ اس ےن رضحت یھت۔ رھپ فہ اس وک ےل رک رضحت ر

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ںیم ےن اینپ ویبی وک یسک احتل ںیم داھکی ےہ۔ اس اک ہیلح اس 

اس اک ہیلح فتق اس رطح ےس اھت زرد رگن رھچریہ دبؿ افر دیسےھ ابؽ افر سج صخش ےک اسھت تمہت اگلیئ یھت 

اس رطح ےس اھت دنگیم رگن رھبی وہیئ ڈنپایلں افر ابیق مسج یھب وگتش ےس رھبا وہا۔ اس رپ رضحت روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے دخا مکح فاحض رفام۔ ہچنیم  سج فتق اس وعرت ےک ہچب یک 

ے ںیم اس صخش ےن التبای اھت ہک ںیم ےن اس وک اینپ اہیلہ فالدت وہیئ وت فہ ایس ااسنؿ یک لکش اک اھت ہک سج ےک ابر

ےک اسھت داھکی ےہ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں وک اعلؿ رکےن اک مکح رفامای۔ اس 

رپ احرضنی سلجم ںیم ےس اکی صخش ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک ایک ہی فیہ اخوتؿ ےہ 

سج ےک ابرے ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم یسک وک ریغب وگااہؿ ےک  ہک

اسگنسر رکات وت فہ ہی اخوتؿ وہیت۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای ںیہن فہ دفرسی وعرت یھت وج ہک االسؾ ںیم 

 اہ ای توبت ںیہن اھت۔رشازیگنی رکیت یھت افر دباکری ںیم التبم یھت۔ نکیل اس ےک فاےطس وگ



 

 

 یسیع نب امحد، ثیل، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ان ہک اہلل وت ریمی رربہی رفاماامؾ اک داع رک

     1411    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یحٌی بٔ َحُس بٔ سهٔ، َحُس بٔ جہـِ، اسُعیٌ بٔ جعرف، یحٌی، عبسايرحُٔ بٔ قاسِ،  :  راوی

 ابیہ، عبساہلل بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ٔٔ ايشَّ  ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ِٔ َیِحٌَی أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ ٔٔ َجِعرَفٕ َع ٌَ بِ ٔعی َُ ِٔ إِٔس ِٕ َع ـَ ُٔ َجِض ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َه

 َ ْٔ ٍَ ذُ َُّط َقا ٔٔ َعبَّإض أَْ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ُث َع ِٔ یَُحسِّ َٔ اِيَكأس ٔٔ بِ َُ ٍَ َسُِٔعُت َعِبَس ايرَِّح ُٔ َقا ََلعُ  ايتَّ

ٍٔ اہللٔ َػ  َِٓس َرُسو ٔ ِٔ ع َٔ  ٌْ ًَكَٔیطُ َرُج َف َؾ َِّ اِنَِصَ ُ ََ َقِوَّّل ث ٔ ُٔ َعٔسٓیٕ فٔی َذي ُِ بِ ٍَ َعأػ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ل

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو َرأَتٔطٔ َرُجَّل َؾَِذَصَب بٔطٔ إ َِ َع ا ََ َُّط َوَجَس  َ أَْ َْ َٔطٔ َؾَِذ َ َقِو َرُظ بٔائَِّذی َِ َؾأَِخب

َٕ ائَِّذی ازَّعَی عَ  ٔ َوکَا ِعر ِٔ َسبَٔم ايظَّ ِح ًَّ ٌَ اي ا َقًٔی ِؼرَفًّ َُ  ٌُ ََ ايرَُّج ٔ َٕ َذي َرأََتُط َوکَا َِ ًَِیطٔ ا َّطُ َوَجَس َع ًَِیطٔ أَْ

َّی ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ِٔ َجِعّسا َقَلّلا َؾَكا ِح ًَّ َّ َخِسَّّل َنثٔیَر اي َِٓس أَصًِٔطٔ آَز ٔ ِِّن  َوَجَس ع َِّ بَی ُض ًَّ َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٔ َرُسو َِٓسَصا َؾََلَع ٔ َّطُ َوَجَسُظ ع َ َزِوُجَضا أَْ َْ ا َؾَوَؿَعِت َطبٔیّضا بٔائَِّذی َذ َُ َُٓض َِ بَِي ًَّ َس

ِحًٔٔص أَهَٔی ائًَّی  َُ ٔٔ َعبَّإض فٔی اِي ٌْ َّٔلبِ ٍَ َرُج ُت أََحّسا َؾَكا ُِ َِ َيِو َرَج ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َقا

 ٔ َّ فٔی اِْلِٔسََلّ َرأَْة کَاَِْت تُِوضٔرُ ايَشَّ َِ ََ ا ًِ ٔ ُٔ َعبَّإض ََّل ت ٍَ ابِ ٔ َقا ُت َصِٔذظ ُِ َٕٓة َرَج ٔ بَيِّ  بَٔػیِر

م، اامسلیع نب رفعج، ییحی، 

 

 ہ ص
د

دبعارلنمح نب اقمس، اہیب، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ییحی نب دمحم نب نکس، دمحم نب 

 ہنع اس دحثی اک ومضمؿ زگہتش دحثی اسیج ےہ۔

م، الیعمس نب رفعج، ییحی، دبعارلنمح نب اقمس، اہیب، دبعاہلل نب ابعس  :  رافی

 

 ہ ص
د

ییحی نب دمحم نب نکس، دمحم نب 



 

 

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپوچنںی رمہبت مسق اھکےن ےک فتق اعلؿ رکےن فاولں ےک رہچہ رپ اہھت رےنھک اک مکح

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اپوچنںی رمہبت مسق اھکےن ےک فتق اعلؿ رکےن فاولں ےک رہچہ رپ اہھت رےنھک اک مکح

     1412    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ َیُوٕ، سؿیإ، عاػِ بٔ کًیب، ابیہ، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َّٕ ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ ِٔ أَبٔیطٔ َع ًَِیٕب َع ُ ٔٔ ک ِٔ بِ ِٔ َعأػ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٕٕ َقا ُُو ِی ََ  ُٔ َّٓٔيیَّ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ  اي

َّی اہللُ ََٔش َػل َِٓس اِيَدا ٔ َع یََسُظ ع ـَ ِٕ َي َٓا أَ ِٕ َیَتََلَع َ َٓیِٔن أ ٔ َُُتََلع َر اِي ََ َر َرُجَّل حٔیَن أَ ََ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔة َعلَی ؾٔیطٔ  َع

ؤجَبْة  َُ ََّضا  ٍَ إْٔ  َوَقا

ؾ یلص اہلل ہیلع یلع نب ومیمؿ، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، اہیب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارک

فآہل فملس ےن اکی آدیم وک مکح رفامای ہک سج فتق ہی اعلؿ رکےن فاےل اعلؿ رکںی وت اپوچنںی رمہبت مسق اھکےن 

 ےک فتق م اؿ ےک  ہن رپ اہھت رھک دانی افر رفامای اس ےس اہلل اک ذعاب الزؾ وہ اجات ےہ۔

 انب ابعس ریض اہلل ہنعیلع نب ومیمؿ، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، اہیب، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ اک اعلؿ ےک فتق رمف ف وعرت وک تحیصن رکان



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اامؾ اک اعلؿ ےک فتق رمف ف وعرت وک تحیصن رکان

     1413    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، یحٌی بٔ سعیس، عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ، حرضت سعیس بٔ جبیر  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا یَِحٌَی بِ َ ث َّی َقاََّل َحسَّ َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َعلٓٔیٕ َو رُو بِ ُِ ُٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َع َٔ بِ ٔ ً َُ َٓا َعِبُس اِي

ٔ أَيُ  ٔٔ ايزُّبَیِر اَرةٔ ابِ ََ ٔ َٓیِٔن فٔی إ ٔ َُُتََلع ِٔ اِي ًُِت َع ٔ ٍُ ُسئ ٕ َيُكو َٔ ُجَبیِر ٍَ َسُِٔعُت َسٔعیَس بِ َٕ َقا امِیَ ًَ ا ُس َُ َُٓض ُم بَِي رَفَّ

َر  َُ ٔٔ عُ ٍٔ ابِ ٔ ِٓز ََ ٔلَی  َكامٔی إ ََ  ِٔ َٔ ُت  ُِ ٍُ َؾُك ا أَُقو ََ ا َزَریُِت  َُ ُم َؾ َٓیِٔن أَُيرَفَّ ٔ َُُتََلع ٔٔ اِي َُ ًُِت یَا أَبَا َعِبٔس ايرَِّح َؾُك

ٍَ اہللٔ ٍَ َیا َرُسو ٕٕ َؾَكا ُٔ ُؾََل ُٕ بِ ََ ُؾََل ٔ ِٔ َذي ٍَ َع
َ ِٔ َسأ ََ  ٍَ َّٕ أَوَّ ٔ َٕ اہللٔ إ ِِ ُسِبَحا ٍَ َنَع ا َقا َُ ُض َٓ ِِ بَِي  أََرأَیَِت َوَي

 َّٓ َٔ  ٌَ ْرو أََرأَیَِت ايرَُّج ُِ ٌِ َع ِٕ َيُك ٔ ّرا َعٔوامّی َوإ َِ ْرو أَتَی أَ ُِ ٍَ َع ِْ َوَقا ْر َعٔوی َِ َ َِ َؾأ ًَّ َ ِٕ َتک ٔ َرأَتٔطٔ َؾاحَٔظّة إ َِ ا یََری َعلَی ا

َر ائَِّذی َسأَيِ  َِ َ َّٕ اِْل ٔ ٍَ إ ََ أََتاُظ َؾَكا ٔ َٕ َبِعَس َذي ا کَا َُّ ًَ ِِ یُحِٔبُط َؾ ًَ ََ َؾ ٔ ٌٔ َذي ِث َٔ ََ ابُِتًٔیُت َسَهَت َسَهَت َعلَی   ُت

 ًَ َّی بَ ِِ َحً َٕ أَِزَواَجُض و َُ َٔ َیرِ ُّٓورٔ َوائَِّذی ٌَّ َصُؤََّلٔئ اِْلَیأت فٔی ُسوَرةٔ اي ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج َّٕ بٔطٔ َؾأَِْزَ َ ََٔشَة أ َؼ َواِيَدا

ُظ َوأَخِ  َ
َّْ ٌٔ َؾَوَعَوطُ َوَذ َ بٔايرَُّج ازٔقٔیَن َؾَبَسأ ِٔ ايؼَّ َٔ  َٕ ِٕ کَا ٔ ًَِیَضا إ َب اہللٔ َع ـَ ُٕ َغ َِْیا أَصَِو َّٕ َعَِذاَب ايسُّ َ بََرُظ أ

صَ  َ
َّْ ٔ َؾَوَعَوَضا َوَذ رِأَة َُ َّی بٔاِي َِّ ثَى ُ ا َنَِذبُِت ث ََ ََ بٔاِيَحلِّ  ٍَ َوائَِّذی َبَعَث ٔ َؾَكا ة ِٔ َعَِذأب اِْلرٔخَ ا َؾَكاَيِت َٔ

ٌٔ َؾَظضَٔس  َّطُ َيکَاذْٔب َؾَبَسأَ بٔايرَُّج ََ بٔاِيَحلِّ إْٔ ازٔقٔیَن َوائَِّذی َبَعَث ِٔ ايؼَّ َُّط َئُ أَِربََع َطَضاَزإت بٔاہللٔ إْٔ

رِأَةٔ َؾَظضَٔسِت أَِربََع َط  َُ َّی بٔاِي َِّ ثَى ُ ِٔ اِيکَاذٔبٔیَن ث َٔ  َٕ ِٕ کَا ٔ ًَِیطٔ إ ََٓة اہللٔ َع َّٕ َيِع ََٔشُة أَ َّطُ َواِيَدا َضاَزإت بٔاہللٔ إْٔ

َّٕ غَ  ََٔشَة أَ ِٔ اِيکَاذٔبٔیَن َواِيَدا اَئُ َُ َُٓض َم بَِي ازٔقٔیَن َؾرَفَّ ِٔ ايؼَّ َٔ  َٕ ِٕ کَا ٔ ِیَضا إ ًَ َب اہللٔ َع  ـَ

رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ےن فاےل ےس قلعتم ےہ ہک ھجم ےس رضحت انب زریب ریض اہلل ہنع یک اامرت ےک دفراؿ یسک صخش ےن اعلؿ رک

درایتف ایک ہک اعلؿ ےک دعب اؿ دفونں ےک درنایؿ گدحییگ رکا دی اجیت ےہ؟ ھجم وک اس ابت اک وکیئ وجاب ںیہن 



 

 

نب اپای وت ںیم اھٹ ایگ افر رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےک اکمؿ یک اجبن رفاہن وہ ایگ ںیم ےن اؿ ےس اہک اے 

ا َؿ اہلل اوبدبعارلنمح! ایک اعلؿ رکےن فاےل ارف
َ
ج
ی  ُ
ش
اد ےک درنایؿ گدحییگ رکا دی اجیت ےہ؟ آپ ےن رفامای یج اہں 

ہی ہلئسم بس ےس ےلہپ الفں نب الفں ےن درایتف ایک اھت اس ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! 

صخش ھچک ےہک وت بج یھب ہی  ارگ وکیئ صخش اینپ اہیلہ ےک اسھت یسک وک انگہ اک اراکتب رکےت وہےئ دےھکی وت ارگ فہ

تہب ڑبی ابت ےہ افر ارگ فہ اخومش رےہ وت اس مسق یک ابت رپ اخومش رانہ یھب اس رطہقی ےس تہب ڑبی ابت 

ےہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک مسق اک وجاب اراشد ںیہن رفامای رھپ فہ آدیم دفرسی رمہبت 

ےک ابرے ںیم ںیم ےن وساؽ ایک اھت ںیم اس ںیم التبم وہ ایگ وہں اس رپ دخافدن احرض وہا افر رعض ایک ہک سج یئش 

دقفس ےن وسرہ ونر یک آتی اعلؿ انزؽ رفامیئ فہ آتی رکہمی ہی ےہ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اب آرخت ےک ذعاب ےن وشرہ ےس رشفاعت رفامںیئ افر اس وک فظع ف تحیصن رکےت وہےئ اراشد رفامای داین اک ذع

ےک اقمہلب ںیم ھچک ںیہن۔ فہ ےنہک اگل ہک اس ذات یک مسق ہک سج ےن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک 

اسھت یبن انب رک اجیھب ےہ۔ ںیم ےن وھجٹ ںیہن وبال رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح 

 یہی رعض ایک ہک اس ذات یک مسق ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےس وعرت وک یھب تحیصن رفامیئ اس ےن یھب

فملس وک قح ےک اسھت )یبن انب رک( اجیھب ےہ ہک ہی صخش وھجاٹ ےہ رھپ رمد ےن اچر رمہبت دخافدن دقفس یک مسق اھک رک 

زؽ وہ۔ رھپ رضحت وگایہ دی ہک فہ اچس ےہ افر اپوچنںی رمہبت اہک ہک ارگ فہ اچس ےہ وت اس وعرت رپ دخا اک بضغ ان

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک گدحیہ رفام دای۔

 رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ رکےن فاولں ےک درنایؿ گدحییگ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اعلؿ رکےن فاولں ےک درنایؿ گدحییگ



 

 

     1414    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

جبیر رضی  عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی، َعاذ بٔ ہظاّ، ابیہ، قتازہ، عزرہ، حرضت سعیس بٔ :  راوی

 اہلل عٓہ

 َ ث ُٔ صَٔظإّ َحسَّ َعاذُ بِ َُ َٓا  َ ث ًَِّؿُى َيُط َقاََّل َحسَّ َّی َواي َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َعلٓٔیٕ َو رُو بِ ُِ ِٔ َقَتاَزَة أَِخبََرَْا َع ىٔی أَبٔی َع

ُُتَ  ُُِؼَعُب بَیَِن اِي ِم اِي ِِ ُيرَفِّ ٍَ َي ٕ َقا ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیسٔ بِ ِٔ َعزَِرَة َع ََ َع ٔ ُت ذَي ِ َْ ٍَ َسٔعیْس َؾَِذ َٓیِٔن َقا ٔ ََلع

 ٕٔ َِ بَیَِن أََخَوِی بَىٔی اِيَعِحََل ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َم َرُسو ٍَ ََفَّ َر َؾَكا َُ ٔٔ عُ  َّٔلبِ

رفاتی ےہ ہک رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اہیب، اتقدہ، زعرہ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس 

ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رعض ایک ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی رپ زان یک تمہت اگلےئ وت ایک مکح ےہ؟ 

اراشد رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق ونب الجعؿ ےک درنایؿ گدحییگ رفام دی یھت۔ رھپ 

ملس ےن اؿ ےس رفامای دخافدن دقفس وخب فافق ںیہ ہک م دفونں ںیم ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اکی صخش وھجاٹ ےہ ایک اہمترے ںیم ےس وکیئ اکی انگہ ےس وتہب رکےن اک وخاشہ دنم ےہ؟ ایس رطہقی ےس روسؽ 

 ہیلع فآہل فملس رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اراشد رفامای نکیل دفونں ےن ااکنر رک دای وت آپ یلص اہلل

 ےن اس ےک دعب دفونں ںیم رفتقی رفام دی۔

 رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اہیب، اتقدہ، زعرہ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےل ولوگں ےس اعلؿ ےک دعب وتہب ےس قلعتماعلؿ رکےن فا

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اعلؿ رکےن فاےل ولوگں ےس اعلؿ ےک دعب وتہب ےس قلعتم



 

 

     1415    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہیں نہ َیں ےن  زیاز بٔ ایوب، ابٔ عًیہ، ایوب، حرضت سعیس بٔ جبیر رضی اہلل عٓہ َفَاےت :  راوی

 حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ًُِت َّٔلبِ  ٍَ ُق ٕ َقا ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیسٔ بِ ِٔ أَیُّوَب َع َة َع ًَیَّ ُٔ عُ َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ٌْ أَِخبََرَْا زٔیَازُ بِ َر َرُج َُ ٔٔ عُ

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َم َرُسو ٍَ ََفَّ َرأََتُط َقا َِ َّٕ  َقَِذَف ا ٔ ُِ إ ًَ ٍَ اہللُ َيِع ٕٔ َوَقا َِ بَیَِن أََخَوِی بَىٔی اِيَعِحََل ًَّ َوَس

ٍَ عَ  ٍَ أَیُّوُب َوَقا ا َقا َُ ُض َٓ َم بَِي ا ثَََلثّا َؾأَبََیا َؾرَفَّ َُ ٍَ َيُض ا َتائْٔب َقا َُ ِٓهُ َٔ  ٌِ ا کَاذْٔب َؾَض َُ َٓارٕ أََحَسُن ُٔ زٔی رُو بِ ُِ

َّٕ فٔی َصَِذا اِيَحٔسیٔث َطِیّئا ٔ َِٓت َػازّٔقا  إ ِٕ ُن ٔ ََ إ ٍَ َي ا ََ ٍَ ََّل  الٔی َقا ََ  ٌُ ٍَ ايرَُّج ٍَ َقا ُث بٔطٔ َقا ََّل أََراَک تَُحسِّ

 ََ ِٓ َٔ َِٓت کَاذٔبّا َؾهَٔی أَبَِعُس  ِٕ ُن ٔ ًَِت بَٔضا َوإ  َؾَكِس َزَخ

 رمع ریض زاید نب اویب، انب ہیلع، اویب، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب

اہلل ہنع ےس رعض ایک ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی رپ زان یک تمہت اگلےئ وت ایک مکح ےہ؟ وت رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق ونبالجعؿ ےک وشرہ افر ویبی ےک درنایؿ رفتقی افر گدحییگ رفام دی یھت۔ رھپ رضحت 

ےن اؿ ےس اراشد رفامای دخافدن دقفس وک ملع ےہ ہک اہمترے دفونں ںیم ےس  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وکؿ صخش وھجاٹ ےہ؟ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطہقی ےس نیت رمہبت اراشد رفامای نکیل 

یگ رفامدی۔ اؿ دفونں ےن ااکنر ایک۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک دعب اؿ دفونں ےک درنایؿ گدحی

رھپ وشرہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریمی دفتل اک ایک ااجنؾ وہاگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای اہمترے فاےطس وکیئ دفتل ںیہن ےہ اس ےیل ہک ارگ م اےنپ وقؽ ںیم ےچس وہ وت م اس ےس عفن 

 دفتل فاسپ رکان اکی لکشم اکؾ ےہ۔ اح ل رک ےکچ وہ افر ارگ وھجےٹ وہ وت

زاید نب اویب، انب ہیلع، اویب، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب  :  رافی

 رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اد اک اامتجعاعلؿ رکےن فاےل ارف

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اعلؿ رکےن فاےل ارفاد اک اامتجع

     1416    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عُرو، حرضت سعیس بٔ جبیر رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں نہ َیں ےن  :  راوی

 حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

 َ ٍُ َسأَِيُت أَِخب ٕ َيُكو َٔ ُجَبیِر ٍَ َسُِٔعُت َسٔعیَس بِ رٕو َقا ُِ ِٔ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٔ َرَْا  ابِ

َٓیِٔن حَٔشابُهُ  ٔ َُُتََلع ًِ ٔ َِ ي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َٓیِٔن َؾَكا ٔ َُُتََلع ِٔ اِي َر َع َُ ا َعلَی اہللٔ عُ َُ

َِٓت َػَسِقَت عَ  ِٕ ُن ٔ ََ إ ٍَ َي ا ََ ٍَ ََّل  الٔی َقا ََ ٍَ اہللٔ  ٍَ یَا َرُسو ِیَضا َقا ًَ ََ َع ٌَ َي ا کَاذْٔب َوََّل َسبٔی َُ ًَِیَضا أََحُسُن

 ََ ًَِیَضا َؾَِذاَک أَبَِعُس َي َِٓت َنَِذبَِت َع ِٕ ُن ٔ ٔجَضا َوإ ِٔ ََفِ َٔ ًَِت  ًَ ا اِسَتِح َُ ٔ  َؾُضَو ب

وصنمر، ایفسؿ، رمعف، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل  دمحم نب

ہنع ےس اعلؿ رکےن فاولں ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ونں اک اسحب ف اتکب دخافدن دقفس ےک ذہم فآہل فملس ےن اعلؿ رکےن فاولں ےس قلعتم اراشد رفامای اب م دف

ےہ م دفونں ںیم ےس اکی ہن اکی وھجاٹ ےہ )رھپ وشرہ ےس رفامای( اب اہمترا اس رپ یسک مسق اک وکیئ قح ںیہن ےہ۔ 

اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریما امؽ دفتل )وج ہک ںیم ےن اس وک دای ےہ( اس اک ایک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اہمترے فاےطس یسک مسق اک امؽ دفتل ںیہن ےہ اس ےیل ہک وہاگ؟ آپ یلص

ارگ م اکی ےچس ااسنؿ وہ وت م ےن فہ امؽ دفتل اینپ رشؾ اگہ الحؽ رکےن ےک دبےل ںیم دے دای افر ارگ م اکی 

 ر ےتھ وہ۔وھجےٹ ااسنؿ وہ وت م اس وک امےنگن اک یسک مسق اک وکیئ قح ںیہن 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع  :  رافی

 ریض اہلل ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس یک فادلہ ےک رپسد رکےن ےس قلعتم دحثیاعلؿ یک فہج ےس اڑےک اک اکنر رکان افر اس وک 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اعلؿ یک فہج ےس اڑےک اک اکنر رکان افر اس وک اس یک فادلہ ےک رپسد رکےن ےس قلعتم دحثی

     1417    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ضی اہلل عٓہقتيبہ، َايَ ، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر ر :  راوی

َّی اہللُ عَ  ٍُ اہللٔ َػل َٔ َرُسو ٍَ ََّلَع َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َِ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس

 ِّّ ُ ا َوأَِيَحَل اِيَوَيَس بٔاِْل َُ ُض َٓ َم بَِي َرأَتٔطٔ َوََفَّ َِ ٌٕ َوا  بَیَِن َرُج

رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمد  ہبیتق، امکل ، انعف،

افر وعرت ےک درنایؿ اعلؿ رکاےن ےک دعب اؿ دفونں ےک درنایؿ رفتقی رک دای افر اس ہچب وک اس یک فادلہ ےک 

 اسھت رک دای۔

 ہبیتق، امکل ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ آدیم اینپ اہیلہ یک اجبن ااش رہ رکے نکیل اس اک ارادہ اس اک ااکنر رکاتوہ؟

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اس اک ااکنر رکاتوہ؟ ارگ وکیئ آدیم اینپ اہیلہ یک اجبن ااش رہ رکے نکیل اس اک ارادہ



 

 

     1418    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، سعیس بٔ َشیب، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َس  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّٕ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ َُُشیَّٔب َع ٔٔ اِي ٔعیٔس بِ

 َّ َرأَتٔی َوَيَسِت غََُل َِ َّٕ ا ٔ ٍَ إ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِٔ بَىٔی َؾزَاَرَة أَتَی َرُسو َٔ ٍَ َرُجَّل  ا أَِسَوَز َؾَكا

 ََ ٌِ َي َِ َص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌِ ؾٔیَضا  َرُسو ٍَ َؾَض ْر َقا ُِ ٍَ حُ ا أَِيَواَُْضا َقا َُ ٍَ َؾ ِِ َقا ٍَ َنَع ٌٕ َقا ٔ ِٔ إٔب َٔ

 ٍَ ْم َؾَكا َٕ َْزََعُط ْٔعِ ِٕ یَهُو ٍَ َعَسی أَ ََ َقا ٔ َّی َتَری أَتَی َذي َن ٍَ َؾأ َّٕ ؾٔیَضا َيُوِرّقا َقا ٔ ٍَ إ ِٔ أَِوَرَم َقا ٍُ اہللٔ  َٔ َرُسو

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ْم َػل َٕ َْزََعطُ ْٔعِ ِٕ یَهُو  َِ َوصََِذا َعَسی أَ

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ہلیبق رفازہ اک 

اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک ریمی وعرت ےن اکی 

ےک ہچب وک منج دای ےہ افر اس اک ارادہ اےنپ ہچب ےس ااکنر رکےن اک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ابق ل اکےل رگن

ےن اراشد رفامای ہک اہمترے اپس افٹن وموجد ںیہ؟ اس ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمتری رفامای ایک اؿ ےک درنایؿ اخیک رگن ےک یھب ںیہ۔ رعض ایک یج اہں۔ آ

راےئ ںیم فہ اہکں ےس آای؟ اس ےن اہک نکمم ےہ ہک یسک رگ ےن چنیھک دای وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ہل وت رھپ ہی یھب وہ  اتک ےہ ہک یسک رگ ےن چنیھک ایل وہ۔ رافی لقن رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

 فملس ےن اس ےس ااکنر یک ااجزت اطع ںیہن رفامیئ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 آدیم اینپ اہیلہ یک اجبن ااش رہ رکے نکیل اس اک ارادہ اس اک ااکنر رکاتوہ؟ ارگ وکیئ



 

 

     1419    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع، یزیس بٔ زریع، َعُر، زہری، سعیس بٔ َشیب، حرضت ابوہریرہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ُس  َُّ َح َُ ِٔ  أَِخبََرَْا  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا یَزٔیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ بَزٔیٕع َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ بِ

ًَیِ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ِٔ بَىٔی َؾزَاَرَة إ َٔ  ٌْ ٍَ َجاَئ َرُج ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا َُُشیَّٔب َع ٔٔ اِي ٍَ طٔ َوَس َسٔعیٔس بِ َِ َؾَكا ًَّ

ِِ قَ  ٍَ َنَع ٌٕ َقا ٔ ِٔ إٔب َٔ  ََ ٌِ َي ٍَ َص ُِٓط َؾَكا َٔ ا أَِسَوَز َوصَُو یُرٔیُس أَّلِْتَٔؿاَئ  َّ َرأَتٔی َوَيَسِت غََُل َِ َّٕ ا ٔ ا أَِيَواَُْضا إ ََ  ٍَ ا

ا َذاَک تَُری  َُ ٍَ َؾ ٍَ ؾٔیَضا ذَِوزُ ُوِرٕم َقا ِٔ أَِوَرَم َقا َٔ ٌِ ؾٔیَضا  ٍَ َص ْر َقا ُِ ٍَ حُ َٕ َْزََعَضا َقا ِٕ یَهُو ًَّطُ أَ ٍَ َيَع َقا

ِٓطُ  َٔ ِؽ َيُط فٔی أَّلِْتَٔؿأئ  ِِ یَُرخِّ ًَ ٍَ َؾ ْم َقا َٕ َْزََعطُ ْٔعِ ِٕ یَهُو ٌَّ َصَِذا أَ َع ًَ ٍَ َؾ ْم َقا  ْٔعِ

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

ہلیبق رفازہ اک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک ریمی ہک 

وعرت ےن اکی ابق ل اکےل رگن ےک ہچب وک منج دای ےہ افر اس اک ارادہ اےنپ ہچب ےس ااکنر رکےن اک اھت۔ آپ یلص اہلل 

وجد ںیہ؟ اس ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اہمترے اپس افٹن وم

فآہل فملس ےن رفامای ایک اؿ ےک درنایؿ اخیک رگن ےک یھب ںیہ۔ رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای اہمتری راےئ ںیم فہ اہکں ےس آای؟ اس ےن اہک نکمم ےہ ہک یسک رگ ےن چنیھک دای وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن رفامای وت رھپ ہی یھب وہ اتک ےہ ہک یسک رگ ےن چنیھک ایل وہ۔ رافی لقن رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس ااکنر یک ااجزت اطع ںیہن رفامیئ۔

 ہ ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ارگ وکیئ آدیم اینپ اہیلہ یک اجبن ااش رہ رکے نکیل اس اک ارادہ اس اک ااکنر رکاتوہ؟

     1420    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ َحُس بٔ َػیرہ، ابوحیوة، طعیب بٔ ابوحُزہ، زہری، سعیس بٔ َشیب، حرضت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ُٔ َٓا ُطَعِیُب بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔصیٌّ َقا ُِ ٔ َٓا أَبُو َحِیَوَة ح َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ُُػٔیَرة ٔٔ اِي ٔس بِ َُّ َح َُ  ُٔ ُس بِ َُ ٔ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ  أَب زََة َع ُِ ی َح

َّی اہللُ  ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ ُٔ ع ا َِْح َُ َٓ ٍَ بَِي ِٔ أَبٔی صَُریِرََة َقا ٔب َع َُُشیَّ ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیٔس بِ َِ ايزُّصِرٔیِّ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٍُ ا ٍَ َرُسو ّْ أَِسَوزُ َؾَكا ِّی ُوئَس لٔی غََُل ٔن ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو ٌْ َؾَكا َّ َرُج َٕ َقا َّی کَا َن َِ َؾأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ہللٔ َػل

ٌِ ؾٔیَضا ٍَ َؾَض ْر َقا ُِ ٍَ حُ ا أَِيَواَُْضا َقا َُ ٍَ َؾ ِِ َقا ٍَ َنَع ٌٕ َقا ٔ ِٔ إٔب َٔ  ََ ٌِ َي ٍَ َؾَض ا أَِزرٔی َقا ََ  ٍَ ََ َقا ٔ ٌْ  َذي َُ َج

ََ َقا ٔ َٕ َذي َّی کَا ٍَ َؾأَن ٌْ ُوِرْم َقا ٔ ٍَ ؾٔیَضا إٔب ٍَ أَِوَرُم َقا ْم َقا َٕ َْزََعطُ ْٔعِ ِٕ یَهُو َ ٍَ اہللٔ إَّٔلَّ أ ا أَِزرٔی یَا َرُسو ََ  ٍَ

 ٔ َِ َصَِذا ََّل یَُحوُز ي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ِٔ أَِجًٔطٔ َقَضی َرُسو ْم َؾُٔ ًَّطُ َْزََعُط ْٔعِ َِٓتفَٔی َوَصَِذا َيَع ِٕ َی ٌٕ أَ َرُج

ا ِٔ َوَيٕس ُوئَس َعلَی َٔفَ َّطُ َرأَی َؾاحَٔظّة َٔ َِ أَْ ِٕ َیزِعُ  ٔططٔ إَّٔلَّ أَ

ادمح نب دمحم نب ریغمہ، اوبویحۃ، بیعش نب اوبزمحہ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت 

ںیہ ہک اکی دؿ مہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض ےھت ہک اکی صخش احرض وہا 

ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اہیں اکی اکےل رگن اک ہچب ادیا وہا ےہ؟ آپ  افر اس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ہچب اہکں ےس آای اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ہی 

ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہی اہکں ےس آای ہی گنس  ولعمؾ ںیہن ےہ ہک فہ سک ہگج ےس آای۔ آپ یلص اہلل

رگن اک۔ اس ےن اہک ھجم وک ملع ںیہن ےہ ہک فہ اہکں ےس آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن درایتف رفامای ایک اہمترے 

اپس افٹن یھب ںیہ۔ اس ےن اہک ہک آپ ےن اس ےک ایک رگن دےھکی ںیہ؟ اس ےن رعض ایک ہک رسخ رگن ےک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ اخیک رگن اک یھب اؿ ںیم ےہ۔ اس ےن اہک ہک اخیک رگن ےک یھب ںیہ۔ 

افٹن ںیہ اس ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ اخیک رگن سک ہگج ےس آای۔ اس ےن اہک ہک ھجم وک 

گ ےن اس وک رضفر چنیھک ایل وہاگ۔ اس وک رافی لقن رکات اس اک ابق ل ملع ںیہن ےہ ہک فہ سک ہگج ےس آای نکیل یسک ر



 

 

ےہ ہک ایس ےیل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک ہی اجزئ ںیہن ےہ رمد وک اس اک اکنر رکان 

رت اڑےک ےس وج ادیا وہ اس یک اہیلہ ےس رگم اس فتق ےہک ںیم ےن داھکی ےہ افر ںیم اس ےس فافق وہں ہک فہ وع

 اکی افہشح وعرت ےہ۔

 ادمح نب دمحم نب ریغمہ، اوبویحۃ، بیعش نب اوبزمحہ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےچب اک ااکنر رکےن رپ فدیع دشدی اک ایبؿ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   باب

 ےچب اک ااکنر رکےن رپ فدیع دشدی اک ایبؿ

     1421    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ، طعیب، يیث، ابٔ ايہاز، عبساہلل بٔ یوْص، سعیس بٔ ابی  :  راوی

 سعیس، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِٔ أَِخ  ٔ َع ٔٔ اِيَضاز ِٔ ابِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ ُطَعِیْب َقا ِٔ َقا ٔٔ َعِبٔس اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ  َعِبٔس اہللٔ بََرَْا 

ٍَ اہللٔ َػ  َُّط َسَُٔع َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَْ ِكبُرٔیِّ َع َُ ٔٔ أَبٔی َسٔعیٕس اِي ِٔ َسٔعیٔس بِ ٔٔ یُوَُْص َع َِ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ل

 ِٔ َٔ ًَِیَشِت  ِِ َؾ ُِٓض َٔ ًَِت َعلَی َقِوّٕ َرُجَّل َيِیَص  َرأَةٕ أَِزَخ َِ ا ا َُ َٓةٔ أَیُّ ََُُلَع ٍُ حٔیَن َْزََيِت آیَُة اِي  اہللٔ فٔی َطِیٕئ َيُكو

ٌٕ َجَحَس َوَيَسُظ َوصَُو  ا َرُج َُ ََّٓتُط َوأَیُّ َحُط َعلَی َوََّل یُِسخًَُٔضا اہللُ َج ـَ ُِٓط َوَؾ َٔ  ٌَّ ُِٓورُ إَٔيِیطٔ اِحَتَحَب اہللُ َعزَّ َوَج َی

ةٔ  ََ َّ اِيكَٔیا َٔ یَِو ی ئیَن َواِْلرٔخٔ  ُرُؤٔض اِْلَوَّ

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، انب ااہلد، دبعاہلل نب ویسن، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض 

 سج فتق اعلؿ یک آایت انزؽ وہںیئ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رفامای وج وعرت یسک وقؾ ںیم اؿ ےک العفہ یسک صخش وک دالخ رکے یگ وت اس ےک فاےطس دخافدن دقفس ےک اپس ھچک 



 

 

اجؿ وبھج رک اینپ افالد ںیہن ےہ افر دخافدن دقفس اس وک تنج ںیم دالخ ںیہن رفامےئ اگ اس رطہقی ےس وج صخش 

وک اینپ اجبن تبسن اک ااکنر رکے اگ وت اہلل اعتیل اس وک اس یک اگنوہں ےس دفر رک دںی ےگ افر ایقتم ےک دؿ اس وک 

 امتؾ ولخمؼ یک وموجدیگ ںیم ذلیل رکے اگ۔

دیعس، رضحت دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، انب ااہلد، دبعاہلل نب ویسن، دیعس نب ایب  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہکبج یسک وعرت اک وشرہ ےچب اک رکنم وہ وت ہچب ایس وک دے دانی اچےیہ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہچب ایس وک دے دانی اچےیہ ہکبج یسک وعرت اک وشرہ ےچب اک رکنم وہ وت

     1422    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، سؿیإ، زہری، سعیس و ابی سًُہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ ًَ ِٔ َسٔعیٕس َوأَبٔی َس ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ َة َع

ٔ اِيَحَحرُ  ًَِعاصٔر ٔ أغ َوي ًِرٔفَ ٔ ٍَ اِيَوَيُس ي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیعس ف ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 رتسب فاےل )وشرہ( اک ےہ افر زان رکےن فاےل صخش ےک فاےطس رھتپ ںیہ۔فآہل فملس ےن رفامای اڑاک 

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیعس ف ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  یسک وعرت اک وشرہ ےچب اک رکنم وہ وت ہچب ایس وک دے دانی اچےیہہکبج

     1423    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، َعُر، زہری، سعیس و ابی سًُہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَبٔی أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َة َع َُ ًَ ِٔ َسٔعیٕس َوأَبٔی َس ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ْر َع َُ ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا ِٔ َعِبٔس ايرَّزَّ َِ َع

ٔ اِيَحَحرُ  ًَِعاصٔر ٔ أغ َوي ًِرٔفَ ٔ ٍَ اِيَوَيُس ي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي  صَُریَِرَة أَ

، زرہی، دیعس ف ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہچب رتسب فاےل )ینعی وشرہ( اک ےہ افر زان رکےن فاےل 

 ےک ےیل وت رھتپ ےہ۔

 ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس ف ایب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکبج یسک وعرت اک وشرہ ےچب اک رکنم وہ وت ہچب ایس وک دے دانی اچےیہ

     1424    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ طہاب، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

َِ َسِعُس بِ  ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت اِخَتَؼ َوَة َع ِٔ ُْعِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَبٔی أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا

 ٔ َعَة ف َِ ُٔ َز إؾ َوَعِبُس بِ َّطُ َوقَّ ٔلَیَّ أَْ إؾ َعضَٔس إ ٔٔ أَبٔی َوقَّ ُٔ أَخٔی عُتَِبَة بِ ٍَ اہللٔ ابِ ٍَ َسِعْس َصَِذا یَا َرُسو ی غََُلّٕ َؾَكا



 

 

 ٍُ ََٓوَر َرُسو ِٔ َوئیَستٔطٔ َؾ َٔ أغ أَبٔی  َعَة أَخٔی ُوئَس َعلَی َٔفَ َِ ُٔ َز ٍَ َعِبُس بِ ٔلَی َطَبضٔطٔ َوَقا َّ ابُُِٓط اُِْورِ إ ی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٔ أغ َوي ًِرٔفَ ٔ ََ َیا َعِبُس اِيَوَيُس ي ٍَ صَُو َي ّٓا بُٔعتَِبَة َؾَكا أَی َطَبّضا بَيِّ ٔلَی َطَبضٔطٔ ََفَ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔ اِيَحَحرُ َع ًَِعاصٔر

ِِ یََر َسِوَزَة َقمُّ  ًَ َعَة َؾ َِ ُِٓت َز ٔ ُِٓط یَا َسِوَزةُ ب َٔ  َواِحَتحٔٔيی 

ہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ایب فاقص ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعف

ےن افر دبع نب زہعم ےن اکی دفرسے ےس ڑگھجا ایک اکی ہچب ےک ہلسلس ںیم۔ رضحت دعس ےن رعض ایک ای روسؽ 

اک ےہ افر ریمے اھبیئ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہچب ریما اجیتھب ےہ ہک نج اک انؾ ہبتع نب ایب فاقص ےہ ہی اؿ اک اڑ

ےن فتیص یک یھت ہک زہعم یک ابدنی اک اڑاک ریمے ہفطن ےس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک ابشتہ 

المہظح رفامںیل۔ اکی ہخسن ںیم ےہ ہک دبع زہعم ےن اہک ہک ہی ریما اھبیئ ےہ ہی ریمے فادل یک ابدنی ےس ادیا وہا ےہ 

ےن اس یک ابشتہ المہظح رفامیئ وت فہ ابشتہ ابق ل اصػ ولعمؾ وہیئ افر ہبتع یک  رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

لکش ف وصرت اس ےس  یتل یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے دبع نب زہعم فہ اہمترا اڑاک ےہ اس ےیل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہک ہچب وک رتسب فاےل )ینعی وشرہ( اک ےہ افر زاناکر ےک ےیل وت رھتپ ےہ افر آپ یلص 

 وسدہ ریض اہلل اہنع ےس رفامای ہک م اس ےس رپدہ رکول وت اس ےن یھبک رضحت وسدہ وک ںیہن داھکی۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکبج یسک وعرت اک وشرہ ےچب اک رکنم وہ وت ہچب ایس وک دے دانی اچےیہ

     1425    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہ اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، َٓؼور، َحاہس، یوسـ بٔ زبیر، حرضت عبساہلل بٔ زبیر :  راوی

 ٔ ٔٔ ايزُّبَیِر ـَ بِ ِٔ یُوُس َحاصٕٔس َع َُ  ِٔ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِِ َع ِولّی َيُض ََ



 

 

 ُّٔ َٕ َیُو َعَة َجارٔیَْة یََلُؤَصا صَُو َوکَا َِ ٍَ کَاَِْت ئزَ ٔ َقا ٔٔ ايزُّبَیِر ًَِیَضا َؾَحائَِت بَٔوَيٕس ٔطِبطٔ  َعِبٔس اہللٔ بِ بٔآرَخَ َيَكُع َع

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ََ َسِوَزةُ ئَرُسو ٔ ِت َذي َ َْ َعُة َوهَٔی حُِبلَی َؾَِذ َِ اَت َز َُ ُّٔ بٔطٔ َؾ َٕ َیُو َِ ائَِّذی کَا ًَّ طٔ َوَس

َِ اِيَوَيُس  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َٔ بٔأَرٕ  َؾَكا ًَِیَص َي ُِٓط یَا َسِوَزةُ َؾ َٔ أغ َواِحَتحٔٔيی  ًِرٔفَ ٔ  ي

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، ویفس نب زریب، رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

دنی ےک اسھت یسک زہعم یک اکی ابدنی یھت سج ےس زہعم تبحص ایک رکات اھت افر زہعم وک ہی یھب امگؿ اھت ہک اس اب

دفرسے صخش ےن زان ایک ےہ۔ آرخ اس وک اڑاک ادیا وہا اس صخش یک وصرت رپ ہک سج وک اس اک امگؿ اھت افر زہعم 

اس اڑےک ےک ادیا وہےن ےس لبق رم ایگ اھت۔ ہی فاہعق ویبی رضحت وسدہ ریض اہلل اہنع ےن روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہچب رتسب فاےل اک ےہ افر وت اس ےس رپدہ رک ےل۔ ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایک آپ یلص اہلل 

 اے وسدہ! اس ےیل ہک فہ اہمترا اھبیئ ںیہن ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، ویفس نب زریب، رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہکبج یسک وعرت اک وشرہ ےچب اک رکنم وہ وت ہچب ایس وک دے دانی اچےیہ

     1426    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل رضی اہلل عٓہاسحام بٔ ابراہیِ، جریر، َػیرہ، ابی وائٌ، حرضت عبس :  راوی

ِٔ َر  ِٔ َعِبٔس اہللٔ َع ٌٕ َع ٔ ِٔ أَبٔی َوائ ػٔیَرَة َع َُ  ِٔ َٓا َجرٔیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّی أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٍٔ اہللٔ َػل ُسو

ٍَ أَبُو عَ  ٔ اِيَحَحرُ َقا ًَِعاصٔر ٔ أغ َوي ًِرٔفَ ٔ ٍَ اِيَوَيُس ي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ َعِبٔس اہللٔ اہللُ َع ٔٔ َوََّل أَِحَشُب َصَِذا َع َُ ِبس ايرَِّح

 ُِ ًَ ِشُعوزٕ َواہللُ َتَعالَی أَِع ََ  ٔٔ  بِ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ریغمہ، ایب فالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 



 

 

 وشرہ اک ےہ( افر رحاؾ اکر ےک فاےطس رھتپ ےہ افر رضحت ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہچب رتسب فاےل اک ےہ )ینعی

 دبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک ریمے امگؿ ںیم ہی دبعاہلل نب وعسمد ںیہن ںیہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ریغمہ، ایب فالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابدنی ےک رتسب وہےن )ینعی ابدنی ےس تبحص( ےس قلعتم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ابدنی ےک رتسب وہےن )ینعی ابدنی ےس تبحص( ےس قلعتم

     1427    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہاسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہ :  راوی

ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت اِختَ  َوَة َع ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َِ َسِعُس أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َؼ

ٍَ َسِعْس أَِو  َعَة َقا َِ ٔٔ َز َعَة فٔی ابِ َِ ُٔ َز إؾ َوَعِبُس بِ ُٔ أَبٔی َوقَّ َٔ بِ هََّة َؾاُِْورِ ابِ ََ َت  َِ َػانٔی أَخٔی عُتَِبُة إَٔذا َقٔس

أَی َرُس  أغ أَبٔی ََفَ ٔة أَبٔی ُوئَس َعلَی َٔفَ ََ َ ُٔ أ َعَة صَُو ابِ َِ ُٔ َز ٍَ َعِبُس بِ َعَة َؾُضَو ابِىٔی َؾَكا َِ َّی َوئیَسةٔ َز ٍُ اہللٔ َػل و

 ِ ّٓا بُٔعت َِ َطَبّضا بَيِّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس أغ َواِحَتحٔٔيی اہللُ َع ًِرٔفَ ٔ َِ اِيَوَيُس ي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َبَة َؾَكا

ُِٓط یَا َسِوَزةُ  َٔ 

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب 

ڑگھجا وہا۔ رضحت دعس ےتہک ےھت ہک ریمے اھبیئ ہبتع ےن ایب فاقص افر رضحت دبعاہلل نب زہعم ےک درنایؿ 

فتیص یک یھت ہک سج فتق ہک ںیم ہکم رکمہم آای اس فتق اوہنں ےن فتیص یک ہک م زہعم یک ابدنی ےک اڑےک وک 

یک  دوھکی فہ ریما اٹیب ےہ افر دبعاہلل نب زہعم ےن لقن ایک ہک فہ ریمے فادل یک ابدنی اک اڑاک ےہ ہک اس وک ریمے فادل

تیکلم ںیم ادیا ایک رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی وت ہبتع یک اصػ ابشتہ یھت۔ رھپ آپ 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہچب وت اس اک ےہ ہک سج ےک فاےطس رفاش )رتسب( ےہ )ینعی وشرہ ہک سج ےن ہک 

  ےن رفامای اے وسدہ! م اس ےس رپدہ رک ول۔وعرت ےس تبحص یک( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقہع ڈاانل سج فتق ولگ یسک ہچب ےس قلعتم االتخػ رکںی وت اس فتق

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق ولگ یسک ہچب ےس قلعتم االتخػ رکںی وت اس فتق رقہع ڈاانل

     1428    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوعاػِ خظیع بٔ اِصّ، عبسايرزام، ثوری، ػايح، طعيی، عبس خیر، حرضت زیس بٔ ارقِ  :  راوی

 ہلل عٓہرضی ا

ِٔ َػا ِورٔیُّ َع ٍَ أََِْبأََْا ايثَّ أم َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّزَّ َّ َقا ُٔ أَِِصَ ِٕ ُخَظِیُع بِ َسانٔیِّ أَِخبََرَْا أَبُو َعأػ ُِ ئٕح اِيَض

 ِٓ ُتَٔی َعلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ َع ٍَ أ َِ َقا ٔٔ أَِرَق ِٔ َزیِٔس بِ ٕ َع ِٔ َعِبٔس َخیِر ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ٔٔ َوَقُعوا َعلَی َع َُ ُط بَٔثََلثَٕة َوصَُو بٔاِيَی

ا َٓیِٔن أَُتُٔقَّ ِ ٍَ اث
َ َِّ َسأ ُ ٕٔ ئَضَِذا بٔاِيَوَئس َقاََّل ََّل ث ا َٓیِٔن أَُتُٔقَّ ِ ٍَ اث

َ ٕ َواحٕٔس َؾَشأ َرأَةٕ فٔی كُِضر َِ ٕٔ ئَضَِذا بٔاِيَوَئس َقاََّل ا

ِِ َؾأَِيَحَل اِيَوَيَس بٔايَّ  َُٓض َع بَِي ََ ََّل َؾأََِقَ ٔ َ َذي ْٔ یَةٔ َؾُِذ ًَِیطٔ ثًُُثَِی ايسِّ ٌَ َع َعُة َوَجَع ًَِیطٔ اِيُُقِ ِٔذی َػاَرِت َع

َّی بََسِت ََْوأجُِذظُ  ََ َحً ٔح ـَ َِ َؾ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل  ئً

 ےس ہنع اوباعمص شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، وثری، اصحل، یبعش، دبع ریخ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل

رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک اپس نیت صخش کلم نمی ںیم آےئ ےھت۔ وہنجں ےن ہک اکی یہ 

وعرت ےس تبحص یک یھت اکی یہ رہط ںیم۔ )ہی نس رک( آپ ےن اؿ ںیم ےس دف صخش وک اگل رک ےک رفامای م 

وگں ےن اس وک میلست ںیہن ایک۔ رھپ رسیتے صخش )ینعی اےنپ اسیھت( ےک قح ںیم اس ہچب اک ارقار رکول نکیل اؿ ول



 

 

آپ ےن دفرسے دف صخش ےس درایتف رفامای رھپ اؿ ولوگں ےن یھب اس ابت وک میلست ںیہن ایک رھپ اؿ نیت وصخشں 

ےک انؾ اک رقہع ڈاال ایگ افر سج ےک انؾ رقہع الکن فہ اڑاک ایس وک دے دای ایگ افر اکی اہتیئ دتی اس ےس اؿ دفونں وک 

 دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس ہلئسم اک ذرک وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دولا دی یئگ۔ بج

 یسنہ آ یئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ڈا ڑیھ لھک یئگ۔

 اوباعمص شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، وثری، اصحل، یبعش، دبع ریخ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق ولگ یسک ہچب ےس قلعتم االتخػ رکںی وت اس فتق رقہع ڈاانل

     1429    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ ححر، علی بٔ َشہر، اجًح، طعيی، عبساہلل بٔ ابوخًیٌ، حرضت زیس بٔ ارقِ رضی اہلل  علی :  راوی

 عٓہ

ٍَ أَِخبََرنٔی عَ  ِعٔيیِّ َقا ِٔ ايظَّ ًَٔح َع ِٔ اِْلَِج ٕ َع ِشضٔر َُ  ُٔ َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ُٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ِبُس اہللٔ بِ

 ٔ م ٌٔ اِيَحرِضَ َِ إٔذِ َجائَطُ اِيَدًٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ ُٔ ع َٓا َِْح ٍَ بَِي َِ َقا ٔٔ أَِرَق ِٔ َزیِٔس بِ یُّ َع

ا ثَََلثَُة  ٍَ اہللٔ أَتَی َعًٔیًّ ٍَ َیا َرُسو ثُُط َوَعلٔیٌّ بَٔضا َؾَكا ٌَ یُِدبٔرُُظ َویَُحسِّ ٔٔ َؾَحَع َُ ِٔ اِيَی َٔ  ٌْ َٕ فٔی َنرَفٕ َیدِ َرُج ُُو َتٔؼ

ٕ َوَساَم اِيَحٔسیَث  َرأَةٕ فٔی كُِضر َِ  َوَيٕس َوَقُعوا َعلَی ا

ح، یبعش، دبعاہلل نب اوبلیلخ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

خ ل

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، ا

ؿ اکی صخش آپ یلص اہلل ہیلع اکی رفز ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھٹیب وہا اھت ہک اس دفرا

فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا وج ہک کلم نمی ےس آای اھت ۔ فہ صخش رعض رکےن اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس نیت صخش رضحت یلع ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم ڑگھجا رکےت وہےئ آےئ ہک وہنجں ےن 



 

 

رکیل یھت رھپ وپری دحثی ایبؿ یک )ینعی وج دحثی رشفی افرپ ذموکر اکی یہ رہط ںیم اکی وعرت ےس تبحص 

 ےہ(۔

ح، یبعش، دبعاہلل نب اوبلیلخ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع :  رافی

خ ل

 یلع نب رجح، یلع نب رہسم، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق ولگ یسک ہچب ےس قلعتم االتخػ رکںی وت اس فتق رقہع ڈاانل

     1430    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، اجًح، طعيی، عبساہلل بٔ ابوخًیٌ، حرضت زیس بٔ ارقِ رضی اہلل عٓہ :  راوی

رُو ُِ ِٔ َزیِسٔ  أَِخبََرَْا َع ٌٔ َع ٔٔ أَبٔی اِيَدًٔی ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ًَٔح َع ِٔ اِْلَِج َٓا َیِحٌَی َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا  بِ

ئِٕٔذ بٔا ََ ُِٓط یَِو َِ َوَعلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َِٓس اي ٔ ُِٓت ع ٍَ ُن َِ َقا ٔٔ أَِرَق ٌْ ِيیَ بِ ٔٔ َؾأََتاُظ َرُج َُ

ِِ َتَسعُُط ئَضَِذ  ٔ ٍَ َعلٔیٌّ ْٔلََحسٔص ٕ َؾَكا َرأَة َِ َعِوا َوَيَس ا ُتَٔی فٔی ثَََلثَٔة َنرَفٕ ازَّ ا أ ٍَ َطضِٔسُت َعًٔیًّ ٍَ ئَضَِذا َؾَكا َبَی َوَقا ا َؾأ

ٍَ َعلٔیٌّ َر  ٍَ ئَضَِذا َتَسعُُط ئَضَِذا َؾأَبَی َقا َبَی َوَقا َٕ َتَسعُُط ئَضَِذا َؾأ َتَظانُٔشو َُ کَاُئ  ُِٓط أْمُتَْن رُشَ ضَٔی اہللُ َع

ٍُ اہللٔ  ََ َرُسو ٔح ـَ یَٔة َؾ ًَِیطٔ ثًَُُثا ايسِّ َعُة َؾُضَو َيُط َوَع ِِ أََػابَِتُط اِيُُقِ ِِ َؾأَیُّهُ َٓهُ ُع بَِي ًَِیطٔ  َوَسأََِقَ َّی اہللُ َع َػل

َّی بََسِت ََْوأجُِذظُ  َِ َحً ًَّ  َوَس

ح، یبعش، دبعاہلل نب اوبلیلخ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رمعف نب یلع، ییحی

خ ل

، ا

ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت افر اؿ دونں رضحت یلع کلم نمی ںیم ےھت ہک نیت 

 ےس قلعتم دوعی دار ےھت۔ صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ فہ ونیتں صخش اکی ہچب

ےک فاےطس وھچ ڑ رےہ وہ وت اؿ ںیم ےس اکی  اس فتق رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اؿ ںیم ےس اکی اس

صخش ےن ہی ابت امےنن ےس ااکنر ایک۔ رھپ دفرسے صخش ےس درایتف ایک ہک ایک وت اسیھت ےک ےیل اس ہچب وک وھچ ڑات 



 

 

ےطس اےنپ قح ےس دربتسدار وہات ےہ؟( نکیل اس صخش ےن اس ابت وک میلست ےہ )ینعی ایک وت اےنپ اسیھت ےک فا

رکےن ےس ااکنر ایک۔ ہی ابت نس رک رضحت یلع ےن رفامای م ولگ آسپ ںیم فلتخم وہ افر ڑگھجا رکےت وہ افر ںیم 

فر اس رپ دف اہتیئ اب رقہع ڈاولں اگ افر اہمترے ںیم ےس سج یسک اک رقہع ںیم انؾ آےئ اگ وت اس وک فہ اڑاک ےلم اگ ا

دتی ڑپے یگ۔ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی فاہعق انس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس وک یسنہ آ یئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داتن ابمرک رظن آےن ےگل۔

ح، یبعش، دبعاہلل نب اوبلیلخ :  رافی

خ ل

 ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، ییحی، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج فتق ولگ یسک ہچب ےس قلعتم االتخػ رکںی وت اس فتق رقہع ڈاانل

     1431    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ طاہین، خايس، طيبانی، طعيی، رجٌ َٔ حرض َوت، حرضت زیس بٔ ارقِ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

وِ  ََ ِٔ َحرِضَ َٔ  ٌٕ ِٔ َرُج ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ِيَبانٔیِّ َع ِٔ ايظَّ َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َطاصٔیٕن َقا ِٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َت َع

 ٔٔ َٓاَزعَ  َزیِٔس بِ ٕ َت ُتَٔی بُٔػََلّ ٔٔ َؾأ َُ ا َعلَی اِيَی َِ َعًٔیًّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َبَعَث َرُسو َِ َقا ؾٔیطٔ  أَِرَق

 ٌٕ ُٔ ُنَضِی ُة بِ َُ ًَ ِِ َس  ثَََلثَْة َوَساَم اِيَحٔسیَث َخاَيَؿُض

 نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اشنیہ، اخدل، ابیشین، یبعش، رلج نم رضح ومت، رضحت زدی

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک کلم نمی یک اجبن رفاہن رفامای افر اؿ ےک اپس 

اکی اڑےک ےس قلعتم دقمہم شیپ وہا ہک سج دقمہم ںیم نیت آدویمں ےن ڑگھجا ایک اھت رھپ امتؾ دحثی ایبؿ یک وج 

ل ےن االتخػ ایک ےہ۔ہک زگر یکچ ےہ
 ی 
کہ

  فاحض رےہ ہک ذموکرہ دحثی ںیم رافی ہملس نب 



 

 

 ااحسؼ نب اشنیہ، اخدل، ابیشین، یبعش، رلج نم رضح ومت، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؼ ےس ہقلعتم ااحدثیالط :   ابب

 سج فتق ولگ یسک ہچب ےس قلعتم االتخػ رکںی وت اس فتق رقہع ڈاانل

     1432    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، حرضت سًُہ بٔ نہیٌ :  راوی

ْس  َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ َسُِٔعُت  أَِخبََرَْا  ٌٕ َقا ٔٔ ُنَضِی َة بِ َُ ًَ ِٔ َس َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َقا

 َ َْ ٕ َؾَِذ َّٕ ثَََلثََة َنرَفٕ اِطتََرُنوا فٔی كُِضر ٌٔ أَ ٔٔ أَبٔی اِيَدًٔی ٌٔ أَِو ابِ ِٔ أَبٔی اِيَدًٔی ُث َع ِعٔيیَّ یَُحسِّ ِِ ايظَّ  َِْحَوُظ َوَي

ِِ َیرِ  َِ َوَي َٔ أَِرَق ِ َزیَِس بِ ُْ ُِ یَِِذ ًَ ٔٔ صََِذا َػَواْب َواہللُ ُسِبَحاَُْط َوَتَعالَی أَِع َُ ٍَ أَبُو َعِبس ايرَِّح  َؾِعُط َقا

ل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یبعش وک دحثی لقن رکےت 
 ی 
کہ

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، رضحت ہملس نب 

دحثی رشفی ہی ےہ ہک نیت صخش وہےئ انس۔ اوہنں ےن ایب الیخل یک ای انب ایب الیخل ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ 

رشکی وہےئ )ینعی تبحص یک( اکی یہ رہط ںیم رھپ دحثی وک لقن رفامای اس رطہقی ےس افر اس رفاتی ںیم 

ح 

ح
صی 

رضحت زدی نب ارمق اک ذترکہ ںیہن ایک افر ہن یہ اس رفاتی وک رموفع ایک رضحت دبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک ہی 

 ےہ۔ ےہ افر دخافدندقفس زایدہ ملع راتھک

ل :  رافی
 ی 
کہ

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، رضحت ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع ایقہف ےس قلعتم ااحدثی



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ملع ایقہف ےس قلعتم ااحدثی

     1433    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، ابٔ طہاب، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ٍَ اہللٔ  َّٕ َرُسو ٔ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت إ َوَة َع ِٔ ُْعِ ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َّی اہللُ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا  َػل

ًَِیطٔ َو  ٔٔ َع ٔلَی َزیِٔس بِ َحزِّّزا ََْوَر إ َُ  َّٕ ِِ َتَرِی أَ ٍَ أََي وّرا َتبِرُُم أََسارٔیرُ َوِجضٔطٔ َؾَكا ِْسُ ََ ٌَ َعلَیَّ  َِ َزَخ ًَّ  َحارٔثََة َس

ِٔ َبِعٕف  ٔ اِْلَِقَسأّ َئُ َّٕ َبِعَف صَِٔذظ ٔ ٍَ إ َة َؾَكا ََ  َوأَُسا

 اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز ریمے اپس ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخیش ےس کمچ رےہ 

ےھت )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تہب زایدہ وخش رظن آرےہ ےھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےن ےگل 

 )اکی آدیم ہک سج اک انؾ ززجز ےہ وج ہک ایقہف اک ملع راتھک ےہ( اس ےن زدی نب احرب  وک داھکی رھپ ہک م وک ملع ےہ ہک

ایبؿ ایک ہک اؿ دفونں صخش یک اپؤں یک انبفٹ اکی دفرسے ےک اپؤں یک انبفٹ ےس  یتل ےہ )ینعی دفونں اپؤں 

 (ں ای ازیایں دفونں یک اشمہب وہں یگےک ےصح اکی دفرسے ےس ےتلم ںیہ وہ  اتک ےہ ہک دفونں یک اپؤں یک اایلگن

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ملع ایقہف ےس قلعتم ااحدثی

     1434    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ َعائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َوَة َع ِٔ ُْعِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َِٓضا َقاَيِت أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ  َع

ِِ َتَرِی  ٍَ یَا َعائَٔظُة أََي وّرا َؾَكا ِْسُ ََ  ٕ َِ َذاَت یَِوّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َعلَیَّ َرُسو َحزِّّزا َزَخ َُ  َّٕ أَ

َٔ َزیِٕس َو  َة بِ ََ أَی أَُسا ُٔ َزیِٕس ََفَ ُة بِ ََ ِٓٔسی أَُسا ٔ ٌَ َعلَیَّ َوع ُُِسئطٔیَّ َزَخ َیا اِي ا َقٔلیَؿْة َوَقِس َغلَّ َُ ٔ ًَِیض َزیِّسا َوَع

ِٔ َبِعٕف  َٔ َضا  ـُ ّْ َبِع ٔ أَِقَسا ٍَ َصِٔذظ ا َؾَكا َُ ُض َُ ا َوبََسِت أَِقَسا َُ  ُرُؤَسُض

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس اکی 

 فآہل فملس فیرفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق تہب وخش دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےن ےگل ہک اے اعہشئ دصہقی! ایک م وک ملع ںیہن )ایقہف اجےنن فاےل اکی 

 اجےنن فاےل صخش اک انؾ( ززجزدمیجل ےہ فہ آای اھت افر اس فتق ریمے اپس ااسہم نب زدی وموجد ےھت۔ اس ایقہف

ےن ااسہم نب زدی وک داھکی افر زدی وک داھکی افر دفونں اکرہچہ اچدر ےس ڈاکھ وہا اھت افر اپؤں ےلھک وہےئ ےھت اس ایقہف 

ےک ملع رےنھک فاےل صخش ےن اہک ہک ہی اپؤں اکی دفرسے ےس ادیا وہےئ ںیہ )ینعی اکی دفرسے ےک اشمہب 

 ںیہ(۔

 زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وشرہ افر ویبی ںیم ےس یسک اکی ےک املسمؿ وہےن افر اڑےک اک اایتخر

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 املسمؿ وہےن افر اڑےک اک اایتخر وشرہ افر ویبی ںیم ےس یسک اکی ےک

     1435    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 َحُوز بٔ غیَلٕ، عبسايرزام، سؿیإ، عثُإ، حرضت عبسايحُیس انؼاری :  راوی

َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ أم َقا َٓا َعِبُس ايرَّزَّ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ ِٔ َعِبسٔ أَِخبََرَْا  یِّ َع ًِّ َٕ اِيَب ا َُ ِٔ عُِث ُٕ َع ُسِؿَیا

َِ َؾَحاَئ  ٔ ِٕ ُتِشً َرأَتُطُ أَ َِ َِ َوأَبَِت ا ًَ َّطُ أَِس ٔ أَْ ظ ِٔ َجسِّ ِٔ أَبٔیطٔ َع َة اِْلَِنَؼارٔیِّ َع َُ ًَ ٔٔ َس ا اِيَحُٔیٔس بِ َُ ْٔ َيُض  ابِ

َّی اہللُ  َّٓٔيیُّ َػل ًََص اي َِ َؾأَِج ِِ یَِبًُِؼ اِيُحًُ ٍَ َػػٔیْر َي ََّرُظ َؾَكا َِّ َخی ُ َٓا ث َّّ َصا صُ ُ َٓا َواِْل َِ اِْلََب َصا صُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٔلَی أَبٔیطٔ  ٔ َؾَِذَصَب إ َِّ اصِسٔظ ُض ًَّ  اي

ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، امثعؿ، رضحت دبعادیمحل ااصنری اےنپ فادل امدج ےس افر اؿ ےک فادل امدج 

ںیہ فہ املسمؿ وہےئ ینعی دبعادیمحل ےک دادا افر اؿ یک اہیلہ رتحمہم ےن اؿ ےک اےنپ دادا ےس رفاتی لقن رکےت 

االسؾ وبقؽ رکےن ےس ااکنر ایک )ینعی دبعادیمحل یک دادی ےن ااکنر ایک( اؿ دفونں اک اکی اڑاک اھت وج ہک ایھب ابغل ںیہن 

اس ےک فادلنی فاہں رپ وموجد ےھت آپ وہا اھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک الھٹبای افر 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اس اڑےک وک اایتخر دای افر داع رفامیئ ہک اے دخا اس وک دہاتی اطع رفام۔ فہ اڑاک اےنپ 

 فادل ےک اپس الچ ایگ۔

 ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، امثعؿ، رضحت دبعادیمحل ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وشرہ افر ویبی ںیم ےس یسک اکی ےک املسمؿ وہےن افر اڑےک اک اایتخر

     1436    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ايس، ابٔ جریخ، زیاز، حرضت ہَلٍ بٔ اساَہ، حرضت َیُوْہ رضی اہلل َحُس بٔ عبساَّلعلی، خ :  راوی

 عٓہا

ٍَ أَِخبََرنٔی زٔیَا ُٔ ُجَریِٕخ َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ٍٔ بِ ِٔ صََٔل ْز َع



 

 

ٍَ بَيِ  ُُوََْة َقا ِی ََ ِٔ أَبٔی  َة َع ََ ًَِیطٔ أَُسا َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َرأَّة َجائَِت َرُسو َِ َّٕ ا ٔ ٍَ إ َِٓس أَبٔی صَُریَِرَة َؾَكا ٔ َٓا أََْا ع

ِٔ بٔئِ  َٔ ِٕ یَِِذَصَب بٔابِىٔی َوَقِس َنَؿَعىٔی َوَسَكانٔی  َّٕ َزِوظٔی یُرٔیُس أَ ٔ ِّی إ َِ َؾَكاَيِت ؾَٔساَک أَبٔی َوأُم ًَّ ََٓبَة َوَس ٔ ٔ أَبٔی ع ر

ا ٔط  َؾَحاَئ  َُ ٔ ََ َؾُدِِذ بَٔیٔس أَیِّض َُّ ُ ُّ َصَِذا أَبُوَک َوَصِٔذظٔ أ ٍَ یَا غََُل ُُىٔی فٔی ابِىٔی َؾَكا ِٔ یَُدأػ ََ  ٍَ ئَِت َزِوُجَضا َوَقا

ًََكِت بٔطٔ  طٔ َؾاَِْل َِّ ُ  َؾأََخَِذ بَٔیٔس أ

اہنع ےس رفاتی رکےت دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، زاید، رضحت الہؽ نب ااسہم، رضحت ومیمہن ریض اہلل 

ںیہ ہک ویبی رضحت ومیمہن ےن ایبؿ رفامای ہک مہ ولگ اکی دؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھت وت 

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن لقن رفامای ہک اکی اخوتؿ اکی رفز رضحت اوبرہریہ یک دختم ںیم احرض وہیئ افر اس 

۔ ریما اعمہلم ہی ےہ ہک ریما وشرہ ریمے ےچب وک ھجم ےس ےنیل اک ےن رعض ایک ریمے فادلنی آپ رپ دفا وہ اجںیئ

ارادہ رکات ےہ افر اس ےچب ےس ھجم وک عفن ےہ افر فہ ھجم وک ہلیبق ایب ہسبع ےک ونکںی اک اپین یھب الپات ےہ اس دفراؿ اس 

؟ آپ ےن رفامای اے اٹیب اخوتؿ اک وشرہ یھب آ ایگ افر ےنہک اگل ہک ریمے اڑےک ےک ہلسلس ںیم وکؿ صخش ڑگھج راہ ےہ

ہی ریتا فادل ےہ افر ہی ریتی فادلہ ےہ اؿ دفونں ںیم ےس سج اک ریتا دؽ اچےہ اس اک اہھت اھتؾ ےل ہچنیم  اڑےک 

 ےن اینپ امں اک اہھت اھتؾ ایل افر اس وک اےنپ اسھت ےل یئگ۔

 ومیمہن ریض اہلل اہنع دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، زاید، رضحت الہؽ نب ااسہم، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علخ رک ےن فایل اخوتؿ یک دعت

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 علخ رک ےن فایل اخوتؿ یک دعت
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ابوعلی َحُس بٔ یحٌی، طاذإ بٔ عثُإ، ابیہ، علی بٔ َبارک، یحٌی بٔ ابی نثیر، حرضت  :  راوی



 

 

 عبسايرحُٔ بٔ َشعوز بٔ عرفاء كی يڑكی ربیع

َٕ قَ  َٕ أَُخو َعِبَسا ا َُ ُٔ عُِث ُٕ بِ ٍَ أَِخبََرنٔی َطاَذا رَِوزٔیُّ َقا َُ ُٔ یَِحٌَی اِي ُس بِ َُّ َح َُ َٓا أَبٔی أَِخبََرَْا أَبُو َعلٓٔیٕ  َ ث ٍَ َحسَّ ا

 ٔٔ َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أَِخبََرنٔی  ٕ َقا ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ِٔ َیِحٌَی بِ َُُباَرٔک َع ُٔ اِي َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّٕ ايرُّبَیَِّع َقا  أَ

إض َضَ  َُّ ٔٔ َط َٔ َقِیٔص بِ َّٕ ثَابَٔت بِ اَئ أَِخبََرِتُط أَ ٔٔ َعرِفَ ٔ بِ َعوِّذ َُ َِٓت  ٔ ًَُة ب َرأََتُط َؾَهَْسَ یََسَصا َوهَٔی َجُٔی َِ َب ا

َِ َؾأَِر  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو َتَی أَُخوَصا َيِظَتٔهیطٔ إ ٔٔ أُبَٓیٕ َؾأ ُِٓت َعِبٔس اہللٔ بِ ٔ ٍُ اہللٔ ب ٌَ َرُسو َس

ٍَ َيطُ  ٔلَی ثَابٕٔت َؾَكا َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ  َػل َرَصا َرُسو ََ
َ ِِ َؾأ ٍَ َنَع ًََضا َقا ٌِّ َسبٔی ََ َوَخ ِی ًَ ُخِِذ ائَِّذی َيَضا َع

ًَِحَل بٔأَصًَِٔضا ّة َواحَٔسّة َؾَت ـَ ِٕ َتتََربََّؽ َحِی َ َِ أ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  اہللٔ َػل

، رضحت دبعارلنمح نب وعسمد نب رفعاء اوبیلع دمحم نب ییحی، اشذاؿ نب امثعؿ، اہیب، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک

یک اڑیک رعیب ےس نس رک ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اثتب نب امشس ےن اینپ اہیلہ ہلیمج، دبعاہلل نب ایب یک اڑیک ےک 

امرا افر اس اک اہھت وت ڑ دای اس ےک اھبیئ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس یک اکشتی یک۔ آپ 

فآہل فملس ےن رضحت اثتب وک بلط رفامای سج فتق رضحت اثتب احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع  یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای م اس اخوتؿ ےس اینپ زیچ فاسپ ےل ول افر م اس اک راہتس وھچ ڑ دف۔ رضحت اثتب ےن رعض ایک 

ؿ وک اکی ضیح یک دعت زگارےن ےک ہک تہب رتہب ےہ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اخوت

 فاےطس رھپ اس وک اس ےک فادلنی ےک رھگ ےلچ اجےن ےک ےیل مکح رفامای۔

اوبیلع دمحم نب ییحی، اشذاؿ نب امثعؿ، اہیب، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک، رضحت دبعارلنمح نب وعسمد  :  رافی

 نب رفعاء یک اڑیک رعیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 علخ رک ےن فایل اخوتؿ یک دعت
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بٔ عبازہ بٔ  عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ بٔ سعس، عِّم، ابیہ، ابٔ اسحام، عبازہ بٔ ويیس :  راوی

 ػاَت، حرضت ربیع بٓت َعوذ رضی اہلل عٓہا

ِٔ ابِ  َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِّمِّ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َسِعٕس َقا َِ بِ ٔٔ إٔبَِراصٔی ُٔ َسِعٔس بِ ٍَ أَِخبََرَْا عُبَِیُس اہللٔ بِ ٔٔ إِٔسَحَل َقا

ٔٔ ايؼَّ  ٔٔ عَُباَزَة بِ ُٔ اِيَوئیسٔ بِ ثَىٔی عَُباَزةُ بِ ثٔیىٔی َحسَّ ًُِت َيَضا َحسِّ ٍَ ُق ٕ َقا َعوِّذ َُ ِٓٔت  ٔ َع ب ِٔ ُربَیِّ َٔٔت َع ا

ٍَ ََّل عٔسَّ  ةٔ َؾَكا ِٔ اِئعسَّ َٔ اَذا َعلَیَّ  ََ َٕ َؾَشأَِيُتُط  ا َُ َِّ ٔجئُِت عُِث ُ ِٔ َزِوظٔی ث َٔ ًَِعُت  َٔ َقاَيِت اِخَت َٔ َحٔسیَث ِی ًَ َة َع

ِٕ َتهُونٔی َحٔسیَثَة َعِضٕس بٔطٔ َؾتَ  ٍٔ اہللٔ إَّٔلَّ أَ اَئ َرُسو ـَ ََ َق ٔ َّبْٔع فٔی َذي ت َُ ٍَ َوأََْا  ّة َقا ـَ َّی َتٔحیٔضی َحِی هُثٔی َحً ُِ

ًََعِت  إض َؾاِخَت َُّ ٔٔ َط ٔٔ َقِیٔص بِ ٔة کَاَِْت َتِحَت ثَابٔٔت بِ َػائیَّ َُ َِ اِي رِیَ ََ َِ فٔی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٓطُ  َػل َٔ 

دعس، یمع، اہیب، انب ااحسؼ، ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم، رضحت رعیب تنب  دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب

وعمذ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ وشرہ ےس علخ اح ل ایک رھپ ںیم امثعؿ یک دختم ںیم احرض 

ؿ ریض اہلل ہنع وہیئ افر ںیم ےن درایتف ایک ایک مکح ےہ ریمی دعت ےک فاےطس ینعی ںیم ینتک دعت زگارفں؟ امثع

ےن رفامای اہمترے ذہم دعت فابج ںیہن سج فتق م اؿ یہ دونں ںیم اےنپ وشرہ ےک اپس ریہ وہ وت م رہھٹ اجان 

اہیں کت ہک م وک اکی ضیح آاجےئ افر ایبؿ ایک ہک ںیم اس ہلئسم ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ہلصی اھت فہ رممی اثتب نب سیق یک اہیلہ یھت ہک وہنجں ےن وشرہ ےس علخ ایک   ہلصی اک اتعب وہں وج ہک رممی اغمہیل اک

 اھت۔

دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، یمع، اہیب، انب ااحسؼ، ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم، رضحت  :  رافی

 رعیب تنب وعمذ ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلطم وخانیت یک دعت ےس قلعتم وج آتی رکہمی ےہ اس ںیم ےس وکؿ وکؿ یس وخانیت ینثتسم ںیہ



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ہقلطم وخانیت یک دعت ےس قلعتم وج آتی رکہمی ےہ اس ںیم ےس وکؿ وکؿ یس وخانیت ینثتسم ںیہ
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زْیا بٔ یحٌی، اسحام بٔ ابراہیِ، علی بٔ حشین بٔ واقس، ابیہ، یزیس، عْکَہ، حرضت ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا َعلٔیُّ  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا إِٔسَحُل بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ ٍَ  أَِخبََرَْا َز ٔٔ َواقٕٔس َقا ُٔ اِيُحَشیِٔن بِ بِ

ِٔ آیَ  َٔ َِٓشِذ  َ ا ْ ََ ٔٔ َعبَّإض فٔی َقِوئطٔ  ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ َِّٓحؤیُّ َع ٍَ أََِْبأََْا َیزٔیُس اي ثَىٔی أَبٔی َقا ِٓٔشَضا َحسَّ ُ ٕة أَِو ْ

 ََ َٓا آیَّة  ِي ٍَ َوإَٔذا بَسَّ َِٔثًَٔضا َوَقا َِٓضا أَِو  َٔ  ٕ ا َْأِٔت بَٔدیِر ََ ُحو اہللُ  ُِ ٍَ یَ ٍُ اِْلیََة َوَقا َٓزِّ ُ ا ی َُ ٔ ُِ ب ًَ َٕ آَیٕة َواہللُ أَِع کَا

 َ ًََّكاُت َیت َل ُُ ٍَ َواِي ًَُة َوَقا ٕٔ اِيكِٔب آ ِٔ اِيُُقِ َٔ ا نُٔشَذ  ََ  ٍُ ُّّ اِلٔهَتأب َؾأَوَّ
ُ َِٓسُظ أ ٔ َٔ َيَظاُئ َویُِثبُٔت َوع َربَِّؼ

َّٔ ثَََلثََة َُقُوٕئ َو  ٔ َّٔ ثَََلثَُة بٔأَِنُؿٔشض تُُض ِِ َؾٔعسَّ ِٕ اِرَتبُِت ٔ ِِ إ ِٔ نَٔشائٔهُ َٔ ٔحیٔف  َُ ِٔ اِي َٔ  َٔ ئٔی َیئِٔش ٍَ َوايَلَّ َقا

 َّٔ ٔ ًَِیض ِِ َع ا َلهُ َُ َّٔ َؾ وصُ شُّ َُ ِٕ َت ٌٔ أَ ِٔ َقِب َٔ  َّٔ ُُوصُ ِكُت ًَّ َ ِٕ ك ٔ ٍَ َتَعالَی َوإ ََ َقا ٔ ِٔ َذي َٔ ٕ َؾُٓٔشَذ  ةٕ  أَِطُضر ِٔ عٔسَّ َٔ

وَْضَ   اَتِعَتسُّ

زرکای نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، اہیب، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن آتی رکہمی ےس قلعتم رفامای ینعی وج وموقػ رکےت ںیہ وکیئ آتی رکہمی ای مہ الھب دےتی 

ریض اہلل ہنع ےن رفامای۔ اراشد ابری اعتیل ےہ سج فتق  ںیہ وت مہ اس ےس رتہب اچنہپےت ںیہ افر رضحت انب ابعس

مہ دبےتل ںیہ اکی آتی رکہمی یک ہگج دفرسی آتی رکہمی افر دخافدن دقفس وخب فافق ےہ وج فہ انزؽ رکات ےہ 

وت )اس ابت رپ( فہ )اکرف( ولگ ےتہک ںیہ ہک وت وت انب رک الای ےہ اس رطہقی ےس ںیہن ےہ نکیل اؿ ںیم ےس تہب ےس 

ں وک وکیئ ربخ ںیہن ےہ افر رفامای رتہمج افر اہلل اعتیل اٹمات ےہ وج فہ اچاتہ ےہ افر اثتب رکات ےہ وج دؽ اچےہ افر ولوگ

اس ےک اپس ےہ ا ل اتکب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک بس ےس ےلہپ رقآؿ ںیم وج )مکح( 

فت رفامیئ ینعی ہقلطم وخانیت نیت ضیح کت دعت وسنمخ وہا فہ ایقؾ ےہ۔ رھپ اوہنں ےن اراشد ابری اعتیل الت

زگارںی افر ہی آتی رکہمی ینعی وعرںیت ضیح ےس ان ادیم وہ یکچ ںیہ وت ارگ م وک کش وہ وت اؿ یک دعت نیت امہ ےہ 



 

 

یھب اس آتی رکہمی ےس وسنمخ وہ ںیئگ ینعی ارگ م اؿ وک وھچےن ےس لبق یہ اؿ وک الطؼ دے دف وت اؿ رپ 

 دعت ںیم انھٹیب الزؾ ںیہن ےہ۔ اہمترے فاےطس

زرکای نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، اہیب، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  دعتسج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اس یک

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اس یک دعت

     1440    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ونیع، طعبہ، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت اّ سًُہ، حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ٔ ُٔ ايْسَّ َّٓازُ بِ َة أَِخبََرَْا َص َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٓٔت أ ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ ُٔ َْاؾٕٔع َع ِیُس بِ َُ ثَىٔی حُ ٍَ َحسَّ ِٔ ُطِعَبَة َقا ِٔ َونٔیٕع َع یِّ َع

 ٔ ُٔ ب َٔ ٕ تُِؤ َرأَة َِ ٌُّ َّٔل ٍُ ََّل َیٔح َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُّّ َحبٔيَبَة َسُِٔعُت َرُسو
ُ ٔ َقاَيِت أ اہللٔ َواِيَیِوّ

ا ٕ َوَعَِشّ یِّٕت َؾِوَم ثَََلثَٔة أَیَّإّ إَّٔلَّ َعلَی َزِوٕد أَِرَبَعَة أَِطُضر ََ  اِْلرٔخٔ َتٔحسُّ َعلَی 

انہد نب رسی، فعیک، ہبعش، دیمح نب انعف، زبع  تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ 

 افر ایقتم ےک رفز رپ اامیؿ الےن فایل اخوتؿ ےک فاےطس اجزئ ںیہن ہک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک اہلل

 فہ یسک ےک ااقتنؽ رپ نیت رفز ےس زایدہ مغ انمےئ ا ہتب وشرہ یک فافت رپ فہ اچر امہ دس رفز کت دعت زگارے۔

 انہد نب رسی، فعیک، ہبعش، دیمح نب انعف، زبع  تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اس یک دعت

     1441    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بہ، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت اّ سًُہ، حرضت اّ سًُہ رضی َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، طع :  راوی

 اہلل عٓہا

ٔٔ َْاؾٕٔع عَ  ِیٔس بِ َُ ِٔ حُ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ ِٓٔت أَِخبََرَْا  ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ

 ِِ ٍَ َنَع َضا َقا َِّ ُ ِٔ أ ًُِت َع َة ُق َُ ًَ ِّّ َس ُ َِٓضا َزِوُجَضا أ َِّی َع ٕ تُُوف َرأَة َِ ِٔ ا ٌَ َع ٔ َِ ُسئ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ٔ إ

هُُث فٔی بَِيتَٔضا فٔی رَشِّ أَِحََلٔسَضا َحِوَّّل  ُِ َّٔ َت ٍَ َقِس کَاَِْت إِٔحَساُن ٌُ َؾَكا َجِت َؾَداُؾوا َعلَی َعِيَٓٔضا أََتهَِتحٔ َِّ رَخَ ُ  ث

اَؾََل أَِرَبَع  ٕ َوَعَِشّ  َة أَِطُضر

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دیمح نب انعف، زبع  تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک اکی وعرت ےک وشرہ اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ افر اس 

ایک فہ رسہم ڈاؽ  یتک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ںیم ےس رہ  یک آںیھکن رخاب وہیئگ ںیہ

اکی دفر اجتیلہ ںیم اکی اسؽ کت اجکفے ےک ےچین ڈاےل اجےن ےسیج دبرتنی ڑپکے نہپ رک دعت زگارا رکیت 

 یھت افر اب اس ےک اچر امہ افر دس رفز یھب لکشم ےس زگر رےہ ںیہ۔

 یلع، اخدل، ہبعش، دیمح نب انعف، زبع  تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنعدمحم نب دبعاال :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اس یک دعت



 

 

     1442    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، یحٌی بٔ سعیس بٔ قیص بٔ قہس، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت اّ سًُہ،  :  راوی

 حرضت اّ سًُہ

ٔٔ َقِضسٕ  ٔٔ َقِیٔص بِ ٔٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ َیِحٌَی بِ ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُظ  أَِخبََرنٔی إِٔسَحُل بِ اِْلَِنَؼارٔیِّ َوَجسُّ

 ِٔ َة َع َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٓٔت أ ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ ٔٔ َْاؾٕٔع َع ِیٔس بِ َُ ِٔ حُ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ِّّ َقِس أَِزَرَک اي ُ َة َوأ َُ ًَ ِّّ َس ُ  أ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي َرأَْة إ َِ ِّی أََخاُف َحبٔيَبَة َقاَيَتا َجائَِت ا ٔن َِٓضا َزِوُجَضا َوإ َِّی َع ًَٓٔی تُُوف َّٕ ابِ ٔ َِ َؾَكاَيِت إ ًَّ َس

َّٔ َتِحًُٔص  َِ َقِس کَاَِْت إِٔحَساُن ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ا هَٔی َعلَی َعِيَٓٔضا أََؾأَِنُحًَُضا َؾَكا َُ َّ َحِوَّّل َوإْٔ

ٕ َوَعَِشّ  ٕ أَِرَبَعَة أَِطُضر ِت َوَرائََضا بَٔبِعَرة ََ َجِت َوَر ٍُ رَخَ َٕ اِيَحِو  ا َؾإَٔذا کَا

ہ د ، دیمح نب انعف، زبع  تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس افر 
ق
ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ییحی نب دیعس نب سیق نب 

 احرض وہیئ رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم

افر اس ےن رعض ایک ریمی اڑیک ےک وشرہ یک فافت وہیئگ ےہ افر ھجم وک اس یک آوھکنں ےس قلعتم رخاب وہےن 

یک فہج ےس ادنہشی ےہ ایک ںیم اس ےک رسہم ڈاؽ  یتک وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ںیم 

 افر ہی وت رصػ اچر امہ افر دس دؿ یہ ںیہ رھپ فہ اکی ےس رہ اکی وعرت اکی اسؽ کت دعت ںیم اھٹیب رکیت یھت

 اسؽ ےک لمکم رکےن ےک دعب یتلکن افر فہ اےنپ ےھچیپ اکی ینگنیم کنیھپ دیتی۔

ہ د ، دیمح نب انعف، زبع  تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس :  رافی
ق
 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ییحی نب دیعس نب سیق نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اس یک دعت

     1443    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہ رضی اہلل عٓہاَحُس بٔ بظار، عبسايوہاب، ْاؾع، ػؿیہ بٓت ابی عبیس، حرضت حؿؼ :  راوی

ٍُ َسُِٔعُت  َٔ َسٔعیٕس َيُكو ٍَ َسُِٔعُت َیِحٌَی بِ َٓا َعِبُس اِيَوصَّأب َقا َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َْاؾّٔعا أَِخبََرَْا 

َّٓٔيیِّ َػ  َر َزِوَد اي َُ َِٓت عُ ٔ ََّضا َسَُٔعِت َحِؿَؼَة ب ِٓٔت أَبٔی عُبَِیٕس أَْ ٔ َة ب ِٔ َػٔؿیَّ ٍُ َع َّٓٔيیِّ َيُكو ِٔ اي َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ل

یِّٕت  ََ ُٔ بٔاہللٔ َواِيَیِؤّ اِْلرٔخٔ َتٔحسُّ َعلَی  َٔ َرأَةٕ تُِؤ َِ ٌُّ َّٔل ٍَ ََّل َیٔح َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َؾِوَم ثَََلٕث إَّٔلَّ َعلَی  َػل

 ٕ ًَِیطٔ أَِرَبَعَة أَِطُضر ََّضا َتٔحسُّ َع ا َزِوٕد َؾإْٔ  َوَعَِشّ

دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، انعف، ہیفص تنب ایب دیبع، رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس افر ایقتم ےک رفز رپ اامیؿ الےن فایل اخوتؿ ےک فاےطس یسک رمدہ رپ 

 ےہ۔نکیل وشرہ ےک ااقتنؽ رپ اس وک اچر امہ دس رفز کت دعت زگاران الزؾ نیت دؿ ےس زایدہ امم رکان اجزئ ںیہن

 ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، انعف، ہیفص تنب ایب دیبع، رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؼ ےس ہقلعتم ااحدثیالط :   ابب

 سج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اس یک دعت

     1444    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبیساہلل بٔ ػباح، َحُس بٔ سواء، سعیس، ایوب، ْاؾع، حرضت حؿؼہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ بَّأح َقا ُٔ ايؼَّ ِٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اہللٔ بِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ِٔ أَیُّوَب َع ٍَ أََِْبأََْا َسٔعیْس َع ُٔ َسَوإئ َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا 

 َّٕ َة أَ َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ َِ َوَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ َبِعٔف أَِزَوأد اي ِٓٔت أَبٔی عُبَِیٕس َع ٔ َة ب َّی اہللُ َػٔؿیَّ َّٓٔيیَّ َػل  اي

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِٔ ثَََلثَٔة أَیَّإّ  َع َٔ یِّٕت أَِنثََر  ََ ُٔ بٔاہللٔ َواِيَیِؤّ اِْلرٔخٔ َتٔحسُّ َعلَی  َٔ َرأَةٕ تُِؤ َِ ٌُّ َّٔل ٍَ ََّل َیٔح إَّٔلَّ َعلَی َقا



 

 

ا ٕ َوَعَِشّ ًَِیطٔ أَِرَبَعَة أَِطُضر ََّضا َتٔحسُّ َع  َزِوٕد َؾإْٔ

ت ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل دیبع اہلل نب ابصح، دمحم نب وساء، دیعس، اویب، انعف، رضح

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس افر ایقتم ےک رفز رپ اامیؿ الےن فایل اخوتؿ ےک فاےطس یسک رمدہ رپ 

ان الزؾ نیت دؿ ےس زایدہ امم رکان اجزئ ںیہن ےہ۔نکیل وشرہ ےک ااقتنؽ رپ اس وک اچر امہ دس رفز کت دعت زگار

 ےہ۔

 دیبعاہلل نب ابصح، دمحم نب وساء، دیعس، اویب، انعف، رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اس یک دعت

     1445    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، سہِّم، سیعس، ایوب، ْاؾع، حرضت حؿؼہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

َٔ بَِْکٕ  ِضِّٔمُّ َيِعىٔی َعِبَس اہللٔ بِ َٓا ايشَّ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ َٓا َسٔعیْس أَِخبََرنٔی  َ ث ٍَ َحسَّ  َقا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ َبِعٔف أَِزَوأد اي ِٓٔت أَبٔی عُبَِیٕس َع ٔ َة ب ِٔ َػٔؿیَّ ِٔ َْاؾٕٔع َع ِٔ أَیُّوَب َع ُّّ َع
ُ َِ َوهَٔی أ ًَّ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َة َع َُ ًَ  َِْحَوظُ  َس

 عد ، اویب، انعف، رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص  دمحم نب اامسلیع
شت
نب اربامیہ، یمہس، 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس افر ایقتم ےک رفز رپ اامیؿ الےن فایل اخوتؿ ےک فاےطس یسک رمدہ 

 رپ اس وک اچر امہ دس رفز کت دعت زگاران الزؾ ےہ۔رپ نیت ےس زایدہ امم رکان اجزئ ںیہن ےہ۔نکیل وشرہ ےک ااقتنؽ 

 عد ، اویب، انعف، رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع :  رافی
شت
 دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، یمہس، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

 ےس ہقلعتم ااحدثی الطؼ :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1446    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشیهٔ، ابٔ قاسِ، َايَ، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت َشور بٔ  :  راوی

 َحزَہ رضی اہلل عٓہ

َة َواِيَحا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  ٕس َقاََّل أََِْبأََْا ابِ َُّ َُُح ٔ ِؿُى ي ًَّ ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ رُٔث بِ

 ُٔ ًَ َّٕ ُسبَِیَعَة اِْلَِس َ َة أ ََ َِخَ ََ  ٔٔ ِٔ اِئُِشَورٔ بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ٔٔ ُْعِ ٔ بِ ِٔ صَٔظاّ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع یََّة اِيَكأس

َٕ نُٔؿَشِت َبِعَس َوؾَ  ٔ ِٓٔهَح َؾأَذ ِٕ َت َِ َؾاِسَتأَِذَِْت أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍٕ َؾَحائَِت َرُسو َیا ًَ ٔ اةٔ َزِؤجَضا ب

ََٓهَحِت   َيَضا َؾ

، انب اقمس، امکل، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت وسمر نب زحمہم ریض اہلل ہنع 

 

ن

ی ک
س
م

ملہ ف احرث نب 
ش
دمحم نب 

ی ہ ےن اےنپ وشرہ ےک فافت ےک دنچ دؿ ےک دعب اکی ہچب وک منج دای وت رضحت  رفامےت ںیہ ہک رضحت
س
شل
 ی عہ ا
شت

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر اوہنں ےن اکنح رکےن یک ااجزت امیگن۔ آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ااجزت اطع رفام دی افر اوہنں ےن اکنح رک ایل۔

، انب اقمس، امکل، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت وسمر نب زحمہم ریض اہلل  :  افیر

 

ن

ی ک
س
م

ملہ ف احرث نب 
ش
دمحم نب 

 ہنع
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 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1447    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

نِص بٔ علی بٔ نِص، عبساہلل بٔ زاؤز ، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت َشور بٔ َحزَہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

َوةَ  ٔٔ ُْعِ ٔ بِ ِٔ صَٔظاّ ٔٔ َزاُوَز َع ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َنِِصٕ َع ُٔ َعلٔیِّ بِ ٔٔ  أَِخبََرَْا َنِِصُ بِ ِٔ اِئُِشَورٔ بِ ِٔ أَبٔیطٔ َع َع

ِٔ نَٔؿأسَضا َٔ ًَِّت  ِٓٔهَح إَٔذا َتَع ِٕ َت َر ُسبَِیَعَة أَ ََ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َة أَ ََ َِخَ ََ 

 ںیہ ہک رصن نب یلع نب رصن، دبعاہلل نب داؤد ، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت وسمر نب زحمہم ریض اہلل ہنع رفامےت

 ی عہ وک مکح رفامای ہک سج فتق فہ افنس ےس اپک وہ اجںیئ 
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت شت

 وت اکنح رک ںیل۔

 رصن نب یلع نب رصن، دبعاہلل نب داؤد ، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت وسمر نب زحمہم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1448    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ قساَہ، جریر، َٓؼور، ابراہیِ، اسوز، حرضت ابوسٓابٌ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَبٔی ايشَّ أَِخ  ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ٍَ أَِخبََرنٔی َجرٔیْر َع َة َقا ََ ُٔ ُقَسا ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ بََرنٔی  ٌٔ َقا ٔ َٓاب



 

 

 ًَ ّة َؾ ًَ َٔ َيِی ی َشٕة َوعَِٔشٔ ُِ َٔ أَِو َخ ی ٔ َزِؤجَضا بَٔثََلثَٕة َوعَِٔشٔ ًََضا َبِعَس َوَؾاة ُِ ًَِّت َوَؿَعِت ُسبَِیَعُة َح ا َتَع َُّ

 ٍَ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ََ ئَرُسو ٔ َ َذي ْٔ ِیَضا َؾُِذ ًَ ََ َع ٔ َؾِت ئِْلَِزَوأد َؾٔعیَب َذي َُٓعَضا َقِس َتَظوَّ ُِ ا یَ ََ  

 اِنَكَضی أََجًَُضا

 ی عہ ےک ہچب یک دمحم نب دقاہم، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اوبانسلب ریض اہلل ہنع رفام
ےت ںیہ ہک رضحت شت

رات زگری ںیھت ہچنیم  سج فتق فہ افنس ےس اپک وہ ںیئگ وت  58ای  56فالدت وہیئ وت اؿ ےک وشرہ یک فافت وک 

آپ ےس فہ اکنح رک ےن ےک فاےطس اھگنسر )فریغہ( رکےن ںیگل۔ ولوگں ےن اس وک ربا اھجمس افر رضحت روسؽ 

اس اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک فاےطس اب وکؿ یس  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 راکفٹ ےہ اس یک دعت وت زگر یکچ ےہ۔

 دمحم نب دقاہم، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اوبانسلب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1449    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُوز بٔ غیَلٕ، ابوزاؤز ، طعبہ، عبسربہ بٔ سعیس، حرضت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ غَِیََل  ُُوزُ بِ ِح ََ ٍَ أَِخبََرَْا  ُٔ َسٔعیٕس َقا ٍَ أَِخبََرنٔی َعِبُس َربِّطٔ بِ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبُو َزاُوَز َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا

َِٓضا َزِوُجَضا إَٔذا َوَؿَعِت  َّی َع َُُتَوف ُٔ َعبَّإض فٔی اِي ـَ أَبُو صَُریَِرَة َوابِ ًَ ٍُ اِخَت َة َيُكو َُ ًَ ٍَ َسُِٔعُت أَبَا َس ًََضا َقا ُِ   َح

َِّی  َة َؾَكاَيِت تُُوف َُ ًَ ِّّ َس ُ ٔلَی أ ًَیِٔن َؾَبَعُثوا إ ُٔ َعبَّإض أَبَِعَس اِْلََج ٍَ ابِ ُد َوَقا َزِوُد ُسبَِیَعَة َؾَوَيَسِت أَبُو صَُریَِرَة تُزَوَّ

 َٓ ٔ ِت ب ٕٔ َؾَحلَّ ٕ َقاَيِت َؾَدَلَبَضا َرُجََل ـٔ َطِضر َشَة َعََشَ نِٔؼ ُِ ٔ َزِؤجَضا بَٔد ا َبِعَس َوَؾاة َُّ ًَ ا َؾ َُ ٔ ٔلَی أََحٔسص ِؿٔشَضا إ

َّی اہللُ عَ  ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ًَِكُت إ ًِّیَن َقاَيِت َؾاَِْل َٔ ََّل َتٔح َّ َِٓؿٔشَضا َقايُوا إْٔ ٔ ِٕ َتِؿَتاَت ب َِ َخُظوا أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس



 

 

ِٔ ٔطئِٔت  ََ ًِٔت َؾأِْههٔی  ًَ ٍَ َقِس َح  َؾَكا

رہب نب دیعس، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد ، ہبعش، دبع

افر رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےک درنایؿ اس اخوتؿ یک دعت ےس قلعتم االتخػ وہ ایگ ہک سج اک وشرہ 

اس ےک فافت رک ایگ وہ افر فہ اخوتؿ لمح ےس وہ۔ رضحت اوبرہریہ رفامےن ےگل ہک سج فتق فہ ہچب ےنج یگ وت 

فاےطس اکنح رکان درتس وہاگ بج ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اک رفامان اھت ہک فہ زایدہ زامہن وپرا رکے یگ وت 

 ی عہ ےک وشرہ یک 
اس رپ اوہنں ےن رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےس درایتف رک دای وت اوہنں ےن رفامای ہک رضحت شت

 ےک دعب اوہنں ےن ہچب وک منج دای رھپ اںیہن دف آدویمں ےن اکنح اک دؿ ینعی آدےھ ہنیہم 48فافت وہیئگ وت فافت ےک 

اغیپؾ اجیھب وت اوہنں ےن اکی ےک اسھت رتبغ اظرہ یک۔ اس رپ دفرسے آدیم ےک رہتش دارفں وک ادنہشی وہا۔ ہی 

امای م الحؽ ابت نس رک فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 وہیئگ وہ افر م سج ےس دؽ اچوہ اکنح رک ول۔

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد ، ہبعش، دبعرہب نب دیعس، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1450    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبسربہ بٔ سعیس، حرضت ابوسًُہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 َ ائ َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  ٍَ أََِْبأََْا ابِ ٕس َقا َُّ َُُح ٔ ًَِّؿُى ي ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ّة َع

ُٔ َعبَّإض َوأَبُو صَُریَِرَة عَ  ٌَ ابِ ٔ ٍَ ُسئ َة َقا َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َعِبٔس َربِّطٔ بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع َّی اِيَكأس َُُتَوف ِٔ اِي



 

 

ٌْ َقا َٔ َِٓضا َزِوُجَضا َوهَٔی َحا ٌَ َع ًَِّت َؾَسَخ ٍَ أَبُو صَُریَِرَة إَٔذا َوَيَسِت َؾَكِس َح ًَیِٔن َوَقا ُٔ َعبَّإض آرٔخُ اِْلََج ٍَ ابِ

ٔ َزِو  ُة َبِعَس َوَؾاة ًَُٔیَّ ََ َؾَكاَيِت َوَيَسِت ُسبَِیَعُة اِْلَِس ٔ ِٔ َذي َة َؾَشأََيَضا َع َُ ًَ ِّّ َس ُ ٔلَی أ َة إ َُ ًَ ـٔ أَبُو َس ٔجَضا بِٔٓٔؼ

ٕ َؾَدَل  َٕ َطِضر ٌِ َوکَا ٔ ِِ َتِحً ٌُ َي ٍَ اِلَهِض ابِّ َؾَكا ٔلَی ايظَّ ِت إ ٌْ َؾَحلَّ ا َطابٌّ َواِْلرَخُ َنِض َُ ٕٔ أََحُسصُ َبَضا َرُجََل

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِٕ یُِؤثٔرُوُظ بَٔضا َؾَحائَِت َرُسو َجا إَٔذا َجاَئ أَصًَُِضا أَ َِ َؾَكاأَصًَُِضا غُيَّّبا ََفَ ٍَ َقِس ًَّ

ِٔ ٔطئِٔت  ََ ًِٔت َؾأِْههٔی  ًَ  َح

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعرہب نب دیعس، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع افر رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ایگ ہک ارگ یسک وعرت ےک وشرہ 

 افر فہ وعرت لمح ےس وہ وت فہ وعرت ےنتک زامہن ےس دعت ںیم رےہ۔ رضحت انب ابعس ریض یک فافت وہ اجےئ

اہلل ہنع ےن رفامای دفونں ںیم ےس زایدہ رعہص کت فہ دعت زگارے یگ بج ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک 

ت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامان اھت ہک سج فتق ہچب ادیا وہ اجےئ وت دعت لمکم وہ اجےئ یگ۔ ہی ابت نس رک رضح

ی ہ ےن اےنپ وشرہ یک 
س
شل
 ی عہ ا
رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس درایتف رفامای شت

فافت ےک فصن امہ ےک دعب ہچب وک منج دای وت دف آدویمں ےن اؿ وک اکنح اک اغیپؾ دای اؿ دفونں ںیم ےس اکی صخش 

اھت اوہنں ےن وجاؿ صخش ےک اسھت رتبغ اظرہ یک۔ اس رپ ادڑیھ رمع ےک آدیم ےن  وجاؿ اھت افر اکی ادڑیھ رمع اک

 ی عہ ےک رھگ ےک ولگ )فادلنی( وموجد ںیہن ےھت۔ اس فہج 
اہک ہک م ایھب الحؽ ںیہن وہیئ وہ۔ اؿ دونں رضحت شت

ےن رپ راضدنم رک ےس ادڑیھ رمع ےک صخش ےن وساچ ہک سج فتق فہ آںیئ ےگ وت اس وک اھجمس اھجب رک اس ےس اکنح رک

ںیل ےگ نکیل فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ ںیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای م الحؽ وہ یکچ وہ افر سج ےس م اچوہ اکنح رک  یتک وہ۔

 ، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنعدمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعرہب نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1451    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  بٔ بزیع، یزیس، ححاد، یحٌی بٔ ابونثیر، حرضت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہَحُس بٔ عبساہلل :  راوی

َٓا َححَّا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا یَزٔیُس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ بَزٔیٕع َقا ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا أَِخبََرنٔی  َ ث ٍَ َحسَّ ْد َقا

ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ أَبٔی َنثٔیر َرأَةٕ َوَؿَعِت َبِعَس َیِحٌَی بِ َِ ٔٔ َعبَّإض فٔی ا ٌَ َّٔلبِ ٍَ قٔی ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ أَبُو َس

 ٍَ ًُِت َقا ٍَ ُق ًَیِٔن َقا ٍَ ََّل إَّٔلَّ آرٔخَ اِْلََج َد َقا ِٕ َتزَوَّ ًَّة أََيِؼًُُح َيَضا أَ َٔ َيِی ی ٔ َزِؤجَضا بٔٔعَِشٔ  اہللُ َتَباَرَک َوَؾاة

ٍَ أَبُو صَُریَِرَة أَ َوَتَعالَی َو  ََلٔم َؾَكا ََ فٔی ايلَّ ٔ ا َذي َُ َّ ٍَ إْٔ َّٔ َؾَكا ُض ًَ ُِ َٔ َح ِع ـَ ِٕ َي َّٔ أَ ٍٔ أََجًُُض ا َُ َع أُوََّلُت اِْلَِح ََ َْا 

َٕ َصَِذا ٌِ کَا ًَِضا َص َة َؾَش َُ ًَ َّّ َس ُ ٍَ ائِٔت أ یِّبا َؾَكا َ ُْ ُط  ََ ٌَ غََُل َة َؾأَِرَس َُ ًَ ٔٔ أَخٔی َيِعىٔی أَبَا َس ِٔ  ابِ َٔ َّْٓة  ُس

ُة َوَؿَعِت َبِعَس  ًَُٔیَّ ِِ ُسبَِیَعُة اِْلَِس ٍَ َقاَيِت َنَع َِ َؾَحاَئ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َوَؾاةٔ َزِؤجَضا َرُسو

َد ؾَ  ِٕ َتزَوَّ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرَصا َرُسو ََ
َ ًَّة َؾأ َٔ َيِی ی ِٔ َیِدُلبَُضابٔٔعَِشٔ َُ ٌٔ ؾٔی ٔ َٓاب َٕ أَبُو ايشَّ  کَا

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی، اجحج، ییحی نب اوبریثک، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی اخوتؿ ےن 

اےنپ وشرہ یک فافت ےک سیب رات زگرےن ےک دعب ہچب وک منج دای ایک فہ اکنح رک  یتک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای ںیہن فہ زایدہ زامےن وپرا رکے یگ )ینعی اچر ہنیہم دس رفز دعت زگارے یگ( رضحت اوبہملس 

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک نکیل دخافدن دقفس اک ہی اراشد ےہ فہ رفامےن ےگل ہک ہی ہقلطم وعرت اک مکح ےہ۔ 

 رضحت اوبہملس ےک وقؽ یک اتدیئ رکات وہں ہچنیم  ہی نس رک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ہک ںیم یھب

اوہنں ےن اےنپ الغؾ رضحت رکبی وک اجیھب ہک رضحت اؾ ہملس ےس فہ درایتف رک ےک آںیئ ہک ایک یہی رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس ےہ ہچنیم  فہ آےئ افر اوہنں ےن درایتف ایک وت رضحت اؾ ہملس ریض 

ی ہ ےن اےنپ وشرہ یک فافت ےک سیب دؿ ےک دعب ہچب وک منج دای اہلل ہنع ےن رف
س
شل
 ی عہ ا
امای یج اہں اس ےیل ہک رضحت شت

وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اکنح اک مکح رفامای۔ نج ولوگں ےن اؿ وک اکنح اک اغیپؾ دای وت 

 اؿ ںیم رضحت اوب انسلب یھب ےھت۔



 

 

  نب زبعی، سیدی، اجحج، ییحی نب اوبریثک، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1452    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ، يیث، یحٌی، حرضت سًامیٕ بٔ يشار :  راوی

َٔ عَ  َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َوابِ ٔٔ َيَشإر أَ َٕ بِ ًَامِیَ ِٔ ُس ِٔ َیِحٌَی َع ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َة أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َُ ًَ بَّإض َوأَبَا َس

ةَ  وا عٔسَّ ُ َْ ٔٔ َتَِذا َُ َٔ َعِبٔس ايرَِّح ُٔ َعبَّإض َتِعَتسُّ  بِ ٍَ ابِ ٔ َزِؤجَضا َؾَكا َِٓس َوَؾاة ٔ ُع ع ـَ َِٓضا َزِوُجَضا َت َّی َع َُُتَوف اِي

ٔٔ أَخٔی َؾأَِرَس  َع ابِ ََ ٍَ أَبُو صَُریَِرَة أََْا  ُع َؾَكا ـَ ٌُّ حٔیَن َت ٌِ َتٔح َة بَ َُ ًَ ٍَ أَبُو َس ًَیِٔن َوَقا ِّّ آرٔخَ اِْلََج ُ ٔلَی أ ًُوا إ

َة َزِودٔ  َُ ًَ ٕ  َس ٔ َزِؤجَضا بَٔیٔشیر ُة َبِعَس َوَؾاة ًَُٔیَّ َِ َؾَكاَيِت َوَؿَعِت ُسبَِیَعُة اِْلَِس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل  اي

َد  ِٕ َتَتزَوَّ َ َرَصا أ ََ
َ َِ َؾأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل  َؾاِسَتِؿَتِت َرُسو

ر رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ افر رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ہبیتق، ثیل، ییحی، رضحت امیلسؿ نب اسی

اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےن اکی دفرسے ےس وعرت یک دعت ےک ابرے ںیم وگتفگ یک وج ہک وشرہ 

یک ےک ااقتنؽ ےک دنچ رفز ےک دعب ہچب وک منج دے۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ہک ںیہن ہکلب ہچب 

فاالدت ےک فتق فہ الحؽ وہ اجےئ یگ افر رضحت اوبرہریہ رفامےن ےگل ہک ںیم یھب اےنپ اجیتھب رضحت اوبہملس یک 

اتدیئ رکات وہں ہچنیم  اوہنں ےن رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس ہلئسم درایتف رکاای وت اوہنں ےن رفامای ہک 

ی ہ ےن اینپ وشرہ یک فافت ےک دعب ھچک 
س
شل
 ی عہ ا
رفز ےک دعب ہچب وک منج دای وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رضحت شت

 فآہل فملس ےس اس ہلسلس ںیم وتفی اح ل ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اکنح رکےن اک مکح رفامای۔

 ہبیتق، ثیل، ییحی، رضحت امیلسؿ نب اسیر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1453    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عبس اَّلعلی بٔ واػٌ بٔ عبساَّلعلی، یحٌی بٔ ٓازّ، سؿیإ، یحٌی بٔ سعیس، سًامیٕ بٔ يشار،  :  راوی

 حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا ْیب،

ِٔ َیحِ  َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا َّ َع ُٔ آَز َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ٌٔ بِ ُٔ َوأػ ٔٔ أَِخبََرَْا َعِبُس اِْلَِعلَی بِ ٌَی بِ

 ُِ ُٔ َع ُس بِ َُّ َح َُ َة َو َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ یِٕب َع َ ُْ  ِٔ ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ِٔ َسٔعیٕس َع یِٕب َع َ ُْ  ِٔ َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس رٕو َع

 ًَ َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرصَا َرُسو ََ
َ ٕ َؾأ ٔ َزِؤجَضا بٔأَیَّاّ َة َقاَيِت َوَؿَعِت ُسبَِیَعُة َبِعَس َوَؾاة َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٕ أ َِ أَ ًَّ ِیطٔ َوَس

َد   َتزَوَّ

 نب دیعس، امیلسؿ نب اسیر، رکبی، رضحت اؾ ہملس دبع االیلع نب فا ل نب دبعاالیلع، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ، ییحی

 ی عہ ےن اےنپ وشرہ یک فافت ےک ھچک دؿ ےک دعب ہچب وک منج دای وت رضحت 
ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت شت

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اکنح رکےن اک مکح رفامای۔

 نب آدؾ، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، امیلسؿ نب اسیر، رکبی، رضحت دبع االیلع نب فا ل نب دبعاالیلع، ییحی :  رافی

 اؾ ہملس ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1454    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ َٓؼور، جعرف بٔ عوٕ، یحٌی بٔ سعیس، حرضت سًامیٕ بٔ يشار :  راوی

ٔٔ َيَشارٕ  َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ أَِخبََرَْا   أَ

 َٔ ٍٕ َؾَك  َعِبَس اہللٔ بِ َیا ًَ ٔ َِٓؿُص َبِعَس َوَؾاةٔ َزِؤجَضا ب رِأَةٔ تُ َُ ًََؿا فٔی اِي ٔٔ اِخَت َُ َٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ٍَ َعبَّإض َوأَبَا َس ا

ًَِّت َؾَحاَئ أَبُو صَُریَِرةَ  َة إَٔذا نُٔؿَشِت َؾَكِس َح َُ ًَ ٍَ أَبُو َس ًَیِٔن َوَقا ُٔ َعبَّإض آرٔخُ اِْلََج َع  َعِبُس اہللٔ بِ ََ ٍَ أََْا  َؾَكا

َة يَ  َُ ًَ ِّّ َس ُ ٔلَی أ ٔٔ َعبَّإض إ ِولَی ابِ ََ یِّبا  َ ُْ ٔٔ َؾَبَعُثوا  َُ َٔ َعِبسٔ ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ٔٔ أَخٔی َيِعىٔی أَبَا َس ِٔ ابِ ِشأَيَُضا َع

ٔ َزِؤجَضا ََّضا َقاَيِت َوَيَسِت ُسبَِیَعُة َبِعَس َوَؾاة ِِ أَْ ِِ َؾأَِخبََرصُ ََ َؾَحائَُض ٔ ٍٔ اہللٔ  َذي ََ ئَرُسو ٔ ِت َذي َ َْ ٍٕ َؾَِذ َیا ًَ ٔ ب

ًِٔت  ًَ ٍَ َقِس َح َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، رضحت امیلسؿ نب اسیر رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب ابعس افر 

االتخػ وہ ایگ وج ہک وشرہ ےک فافت ےک ھچک رفز رضحت اوبہملس ےک درنایؿ اس وعرت یک دعت اک ابرے ںیم 

ےک دعب ہچب ےنج۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اک رفامان اھت ہک فہ زایدہ زامہن کت دعت زگارے یگ بج ہک 

اوبہملس اک انہک اھت ہک ہچب یک فالدت ےک فتق اس یک دعت لمکم وہ اجےئ یگ۔ اس دفراؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 افر رفامےن ےگل ہک ںیم اےنپ اجیتھب رضحت اوبہملس یک اتدیئ رکات وہں۔ ہچنیم  رضحت انب ابعس ہنع فیرفی الےئ

ےک الغؾ رکبی وک رضحت اؾ ہملس ےس ہی ہلئسم درایتف رکےن ےک فاےطس رفاہن ایک فہ فاسپ آےئ افر رفامای رضحت 

 ی عہ ےن وشرہ یک فاف
ت ےک ھچک رفز ےک دعب بج ہچب وک منج دای وت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےن ہی ایبؿ رفامای ہک رضحت شت

اوہنں ےن اس ابت اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای ہک م الحؽ وہیئگ وہ۔

 نیسح نب وصنمر، رفعج نب وعؿ، ییحی نب دیعس، رضحت امیلسؿ نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1455    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ يشار، حرضت ابو سًُہ رضی اہلل  حشین بٔ َٓؼور، جعرفبٔ عوٕ، یحٌی بٔ سعیس، سًامیٕ :  راوی

 عٓہ

ٍَ أَِخبَرَ  ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕٕ َقا ُٔ َعِو َٓا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُٕ أَِخبََرَْا حَُشیُِن بِ امِیَ ًَ نٔی ُس

ٍَ ُن  ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبُو َس ُٔ َيَشإر َقا ُٔ بِ ٍَ ابِ ُٔ َعبَّإض َوأَبُو صَُریَِرَة َؾَكا ُِٓت أََْا َوابِ

َة ؾَ  َُ ًَ ٍَ أَبُو َس ًَیِٔن َؾَكا َتَضا آرٔخُ اِْلََج َّٕ عٔسَّ ٔ رِأَةُ َبِعَس َوَؾاةٔ َزِؤجَضا َؾإ َُ ٔلَی َعبَّإض إَٔذا َوَؿَعِت اِي یِّبا إ َ ُْ َٓا  َبَعِث

ََ َؾحَ  ٔ ِٔ َذي َة َيِشأَيَُضا َع َُ ًَ ِّّ َس ُ َِٓضا َزِوُجَضا َؾَوَؿَعِت َبِعَس َوَؾاةٔ َزِؤجَضا أ َِّی َع َّٕ ُسبَِیَعَة تُُوف ِٓسَٔصا أَ ٔ ِٔ ع َٔ َٓا  َ ائ

َد  ِٕ َتَتزَوَّ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرَصا َرُسو ََ
َ  بٔأَیَّإّ َؾأ

وب ہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی نیسح نب وصنمر، رفعجنب وعؿ، ییحی نب دیعس، امیلسؿ نب اسیر، رضحت ا

رمہبت ںیم رضحت انب ابعس افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک اسھت اھت ہک رضحت انب ابعس ےن رفامای ہک 

ارگ وکیئ وعرت اےنپ وشرہ یک فافت ےک دعب ہچب ےنج وت اس یک دعت زایدہ زامہن کت وہ یگ۔ رضحت اوبہملس ریض 

 رھپ مہ ےن رکبی وک رضحت اؾ ہملس ےس ہی ہلئسم درایتف رکےن ےک فاےطس اجیھب وت فہ ہی ربخ اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک

 ی عہ ےک وشرہ اک ااقتنؽ وہ ایگ وت دنچ رفز ےک دعب اؿ ےک اہیں ہچب یک ادیاشئ وہیئ ہچنیم  
ےل رک آےئ ہک رضحت شت

 امای۔رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اکنح رکےن اک مکح رف

 نیسح نب وصنمر، رفعجنب وعؿ، ییحی نب دیعس، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوب ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1456    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

عبس ايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث بٔ سعس، ابیہ، جسہ، جعرف بٔ ربیعہ، عبسايرحُٔ بٔ ہرَز،  :  راوی

 ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ، زیٓب بٓت ابوسًُہ، اّ ايُوَٓین حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

ُٔ ُطَعِیٔب  َٔ بِ ٔ ً َُ ُٔ  أَِخبََرَْا َعِبُس اِي ثَىٔی َجِعرَفُ بِ ٍَ َحسَّ ی َقا ِٔ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی َع ٍَ َحسَّ ٔٔ َسِعٕس َقا ًَِّیٔث بِ ٔٔ اي بِ

 َُ ًَ َِٓت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب َّٕ َزیِ ٔٔ أَ َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس َ َع ز َُ ٔٔ صُرِ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبٔس ايرَِّح ِٔ َربٔیَعَة َع َة أَِخبََرِتطُ َع

 ِّّ ُ َضا أ َِّ ُ ٍُ َيَضا ُسبَِیَعُة کَاَِْت تَ أ َِ ُيَكا ًَ ِٔ أَِس َٔ َرأَّة  َِ َّٕ ا َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل َة َزِؤد اي َُ ًَ ِحَت َس

 ََ  ٍَ ِٓٔهَحطُ َؾَكا ِٕ َت َٕ َؾأَبَِت أَ ُٔ َبِعَه ٌٔ بِ ٔ َٓاب َِٓضا َوهَٔی حُِبلَی َؾَدَلَبَضا أَبُو ايشَّ َِّی َع َٔ َزِؤجَضا َؾُتُوف ا َيِؼًُُح َي

َِّ نُٔؿَشِت َؾَحائَِت َرُس  ُ ًَّة ث َٔ َيِی ی ِٔ عَِٔشٔ َٔ یّبا  َهَثِت ََقٔ َُ ًَیِٔن َؾ ی آرٔخَ اِْلََج َّی َتِعَتسِّ ِٓٔههٔی َحً ِٕ َت ٍَ اہللٔ أَ و

ٍَ أِْههٔی َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

رہعیب، دبعارلنمح نب رہزم، اوبہملس نب دبعارلنمح،  دبع اکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، اہیب، دجہ، رفعج نب

 ی عہ انؾ یک اخوتؿ 
زبع  تنب اوبہملس، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہلیبق ونبہملس یک اکی شت

 ی عہ 
ےک عنم ےک وشرہ یک فافت وہیئگ وت فہ اس فتق لمح ےس یھت رھپ اس وک اوبانسلب ےس اکنح اک اغیپؾ اجیھب نکیل شت

رکےن رپ فہ ےنہک اگل ہک م اس فتق اکنح ںیہن رک ںیتکس۔ سج فتق کت زایدہ زامہن کت دعت ہن لمکم رک ول۔ ایھب 

سیب راںیت یہ زگری ںیھت ہک اس ےک اہں ہچب ادیا وہ ایگ رھپ فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

  ےن رفامای اکنح رک ول۔دختم ںیم احرض وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

دبع اکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، اہیب، دجہ، رفعج نب رہعیب، دبعارلنمح نب رہزم، اوبہملس نب  :  رافی

 دبعارلنمح، زبع  تنب اوبہملس، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1457    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، عبسايرزام، ابٔ جریخ، زاؤز بٔ ابوعاػِ، حرضت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ ُٔ أَبٔی َعأػ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٍَ أَِخبََرنٔی َزاُوزُ بِ ُٔ ُجَریِٕخ َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ أم َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس ايرَّزَّ َِ َقا ِٕ إٔبَِراصٔی

ٔٔ َعبَّإض إٔذِ جَ  َِٓس ابِ ٔ ا أََْا َوأَبُو صَُریَِرَة ع َُ َٓ ٍَ بَِي ٔٔ أَِخبََرُظ َقا َُ َٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ َّٕ أَبَا َس َرأَْة َؾَكاَيِت اأَ َِ ئَِتُط ا

ُٔ َعبَّ  ٍَ ابِ اَت َؾَكا ََ  ٔ ِٔ یَِوّ َٔ  ٕ ِٔ أَِرَبَعٔة أَِطُضر َٔ ٌْ َؾَوَيَسِت ْٔلَِزنَی  َٔ َِٓضا َزِوُجَضا َوهَٔی َحا َِّی َع إض آرٔخُ تُُوف

َّی اہللُ  َّٓٔيیِّ َػل ِٔ أَِػَحأب اي َٔ  ٌْ َة أَِخبََرنٔی َرُج َُ ًَ ٍَ أَبُو َس ًَیِٔن َؾَكا ًَُٔیََّة اِْلََج َّٕ ُسبَِیَعَة اِْلَِس َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٌْ َؾَوَيَس  َٔ َِٓضا َزِوُجَضا َوهَٔی َحا َِّی َع َِ َؾَكاَيِت تُُوف ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِٔ َجائَِت إ َٔ ِت ْٔلَِزنَی 

َّی ا ٍُ اہللٔ َػل َرَصا َرُسو ََ
َ ٕ َؾأ ََ أَِرَبَعٔة أَِطُضر ٔ ٍَ أَبُو صَُریَِرَة َوأََْا أَِطَضُس َعلَی َذي َد َقا ِٕ َتَتزَوَّ َِ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  ہللُ َع

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، انب رججی، داؤد نب اوباعمص، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی 

ہلل ہنع ےک اپس وموجد ےھت ہک اؿ ےک اپس رمہبت ںیم افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رضحت انب ابعس ریض ا

اکی اخوتؿ یچنہپ ہک سج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ یھت۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای م زایدہ زامہن 

کت دعت زگارف یگ )ینعی اچر امہ دس دؿ دعت ےک وپرا رکف یگ( رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع ےنہک ےگل ہک ںیم ےن 

 ی عہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہںیئ  اکی احصیب ےس انس
ہک رضحت شت

افر رعض ایک ہک ریما وشرہ ااقتنؽ رک ایگ وت ںیم لمح ےس یھت۔ رھپ اؿ یک فافت وک اچر امہ وہےن ےس لبق یہ ریمے 

ےن اؿ وک اکنح رکےن اک مکح رفامای۔ ہی  اہیں ہچب یک فالدت وہ یئگ۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 نس رک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ںیم اس ابت اک وگاہ وہں۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، انب رججی، داؤد نب اوباعمص، رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1458    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یوْص بٔ بعساَّلعلی، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، عبیساہلل بٔ عبساہلل، حرضت سبیعہ اسًُیہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہا

َّٕ عُبَیِ أَِخ  ٔٔ ٔطَضإب أَ ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا َس اہللٔ بََرَْا یُوُُْص بِ

رُ  َُ ِ َِ ايزُّصِرٔیِّ َیأ ٔٔ أَِرَق ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َر بِ َُ ٔلَی عُ َّٕ أَبَاُظ َنَتَب إ ثَُط أَ َٔ َعِبٔس اہللٔ َحسَّ ٌَ َعلَی ُسبَِیَعَة بِ ِٕ یَِسُخ ُظ أَ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َيَضا َرُسو ا َقا َُّ ًَُٔیَّةٔ َؾَیِشأََيَضا َحٔسیَثَضا َوَع ِٓٔت اِيَحارٔٔث اِْلَِس ٔ َِ حٔیَن ب ًَّ

ٔٔ عُتَِبَة  ٔلَی َعِبٔس اہللٔ بِ ُٔ َعِبٔس اہللٔ إ رُ بِ َُ ََّضا کَاَِْت َتِحَت َسِعسٔ اِسَتِؿتَِتُط َؾَهَتَب عُ َّٕ ُسبَِیَعَة أَِخبََرِتُط أَْ یُِدبٔرُُظ أَ

ةٔ  َِٓضا َزِوُجَضا فٔی َححَّ َِّی َع ِٔ َطضَٔس بَِسّرا َؾُتُوف َُّ َٔ  َٕ ٔٔ يَُؤٓیٕ َوکَا ٔ بِ َٔر ِٔ بَىٔی َعا َٔ ٔٔ َخِوَيَة َوصَُو  اِيَوَزأع َوهَٔی  بِ

ِٕ َوَؿَعِت حَ  َِٓظِب أَ ِِ َت ًَ ٌْ َؾ َٔ ٌَ َحا أب َؾَسَخ ًُِدلَّ ٔ ًَِت ي َُّ ِٔ نَٔؿأسَضا َتَح َٔ ًَِّت  ا َتَع َُّ ًَ ًََضا َبِعَس َوَؾاتٔطٔ َؾ ُِ

ّة َيَع  ًَ ُِّ َتَح َُ ا لٔی أََرأک  ََ ٍَ َيَضا  ارٔ َؾَكا ِٔ بَىٔی َعِبسٔ ايسَّ َٔ  ٌْ َٕ َرُج ُٔ َبِعَه ٌٔ بِ ٔ َٓاب ِیَضا أَبُو ايشَّ ًَ َٔ َع ًَّ

َٔ َو  َّ ِّٓکَاَح إْٔ َٔ اي ٍَ تُرٔیٔسی ا َقا َُّ ًَ ا َقاَيِت ُسبَِیَعُة َؾ ٕ َوَعَِشّ َٔ أَِرَبَعُة أَِطُضر ِی ًَ ُُرَّ َع َّی َت َٓانٕٔح َحً ٔ ا أَِْٔت ب ََ اہللٔ 

َِ َؾَشأَِيتُ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َشِیُت َؾأََتِیُت َرُسو َِ ِعُت َعلَیَّ ثَٔیابٔی حٔیَن أَ َُ ََ َج ٔ ََ لٔی َذي ٔ ِٔ َذي  ُط َع

ِٕ بََسا لٔی ٔ زِؤیٔخ إ َرنٔی بٔايتَّ ََ لٔی َوأَ ُِ ًُِت حٔیَن َوَؿِعُت َح ًَ ِّی َقِس َح َن  َؾأَِؾَتانٔی بٔأ

ی ہ ریض اہلل اہنع ایبؿ 
س
شل
 ی عہ ا
ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت شت

 نب وخہم ےک اکنح ںیم یھت۔ رضحت دعس اؿ رضحات رکیت ںیہ ہک ںیم ہلیبق ونباعرم ےک اکی آدیم رضحت دعس

ںیم ےس ےھت وج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفہ دبر ںیم رشکی وہےئ ےھت۔ رہباحؽ ریمے وشرہ 

 اولداع ےک ومعق رپ وہ ایگ افر ںیم اس فتق لمح ےس یھت نکیل ایھب زایدہ فتق ںیہن زگرا اھت ہک 

 

ة
ج 
د
اک ااقتنؽ 



 

 

 ادیا وہ ایگ ںیم سج فتق افنس ےس افرغ وہیئگ وت اغیپؾ اکنح دےنی فاےل ےک فاےطس ںیم ےن ریمے اہیں ہچب

اھگنسر رکان رشفع رک دای اس رپ ونبدبعادلار ےک اکی آدیم رضحت اوبانسلب ےک اپس ےئگ افر ےنہک ےگل ایک ابت 

 اشدی رک ولں۔ دخا یک مسق م اچر ےہ؟ م وک اھگنسر افر زتنی رکےت وہےئ دھکی راہ وہں نکمم ےہ ہک م اچہ ریہ وہ

 ی عہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن ہی ابت نس رک اانپ ابلس 
امہ دس دؿ لمکم رکےن ےس لبق اشدی ںیہن رک  یتک وہ۔ رضحت شت

نہپ ایل افر ںیم اشؾ ےک فتق دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن ہلئسم درایتف ایک۔ 

 فآہل فملس ےن وتفی دای ہک ںیم ہچب ادیا رکےن ےک دعب الحؽ وہ یکچ )ینعی ریمی دعت وت زگر یکچ( آپ یلص اہلل ہیلع

 ارگ ریما دؽ اچےہ وت ںیم اشدی رک  یتک وہں۔

ی ہ ریض اہلل  :  رافی
س
شل
 ی عہ ا
ویسن نب دعباالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت شت

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1459    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زیس بٔ ابوحبیب، َحُس بٔ َحُس بٔ وہب، َحُس بٔ سًُہ، ابوعبسايرحیِ، زیس بٔ ابواْیشہ، ی :  راوی

 َشًِ، عبیساہلل بٔ عبساہلل، حرضت زَف بٔ اوض

ٍَ َحسَّ  ِٔ َقا ثَىٔی أَبُو َعِبٔس ايرَّحٔی ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َوصِٕب َقا ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی َزیُِس أَِخبََرَْا 

 ٔ ٔٔ أَبٔی َحب ِٔ َیزٔیَس بِ ُٔ أَبٔی أَُِْیَشَة َع َّٕ عُبَِیَس اہللٔ بِ ُ أَ ُْ ٍَ َنَتَب إَٔيِیطٔ یَِِذ ِٕ ايزُّصِرٔیِّ َقا ٔ ِشً َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ َح َُ  ِٔ یٕب َع

 َٔ ٌٔ بِ ٔ َٓاب َّٕ أَبَا ايشَّ ثَطُ أَ یَّ َحسَّ َِِّٓصٔ ٕٔ اي ٔٔ اِيَحَسثَا َٔ أَِؤض بِ َّٕ ُزََفَ بِ ثَطُ أَ َٔ َعِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔٔ  بِ َٔ بِ َبِعَه

بَّأم َقا ًَیِٔن ؾَ ايشَّ ا أَِقَصی اِْلََج ٕ َوَعَِشّ َٔ أَِرَبَعُة أَِطُضر ِی ًَ ُُرَّ َع َّی یَ ًِّیَن َحً ٔة ََّل َتٔح ًَُٔیَّ أََتِت ٍَ ئُشبَِیَعَة اِْلَِس

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِت أَ َُ ََ َؾزََع ٔ ِٔ َذي َِ َؾَشأََيِتطُ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َِ َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع



 

 

َِّی َزِوُجَضا َوکَاَِْت  ٕ حٔیَن تُُوف ًََضا َوکَاَِْت حُِبلَی فٔی تِٔشَعٔة أَِطُضر ُِ ِٓٔهَح إَٔذا َوَؿَعِت َح ِٕ َت َتِحَت َسِعسٔ  أَِؾَتاَصا أَ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َع َرُسو ََ ٔة اِيَوَزأع  َِّی فٔی َححَّ ٔٔ َخِوَيَة َؾُتُوف ََٔضا حٔیَن بِ ِٔ َقِو َٔ ََٓهَحِت َؾًّی  َِ َؾ ًَّ

ا فٔی بَِلَٓٔضا ََ  َوَؿَعِت 

دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب اوباہسین، سیدی نب اوببیبح، دمحم نب ملسم، دیبع اہلل نب دبع اہلل، 

 ی عہ ریض اہلل اہنع ےس رضحت زرف نب افس رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبانسلب ریض اہلل ہنع نب کبلعب ےن رضح
ت شت

ہک م اچر امہ دس دؿ ےس لبق اشدی ںیہن رک ںیتکس۔ دعت ینعی م وک زایدہ دمت کت زگاران وہیگ اس ابت رپ  رفامای

فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہیئ افر مکح رشیع ولعمؾ ایک۔ ہچنیم  فہ لقن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ہی مکح رشیع اراشد رفامای ہک فہ ہچب ادیا وہےن ےک دعب رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص

اشدی رک ںیتکس ںیہ اؿ وک اؿ ےک وشرہ یک فافت ےک فتق لمح اھت افر فہ ونںی امہ ںیم ںیھت ینعی اؿ وک ون امہ اک لمح اھت 

 اولداع ںیم رضحت روسؽ ہک اؿ ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اؿ ےک وشرہ اک انؾ رضحت دعس نب وخ

 

ة
ج 
د
ہم ےہ وج ہک 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر اؿ یک ایس ہگج فافت وہیئگ ہچنیم  ہچب یک فالدت ےک دعب اوہنں ےن 

 اینپ وقؾ ےک اکی ونوجاؿ صخش ےس اکنح رک ایل اھت۔

سیدی نب اوببیبح، دمحم نب ملسم، دیبعاہلل نب دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب اوباہسین،  :  رافی

 دبعاہلل، رضحت زرف نب افس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1460    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

نثیر بٔ عبیس، َحُس بٔ ُحب، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ عتبہ، حرضت زَف بٔ  :  راوی



 

 

 اوض

ِٔ عُبَِیٔس  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ِٔ ايزُّبَِیٔسیِّ َع ٕب َع ُٔ َُحِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عُبَِیٕس َقا ٔٔ َعبِ أَِخبََرَْا َنثٔیرُ بِ سٔ اہللٔ بِ

 ٌِ ِٕ اِزُخ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ أَ ٔٔ اِْلَِرَق ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َر بِ َُ ٔلَی عُ َٔ عُتَِبَة َنَتَب إ َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ِٓٔت  اہللٔ أَ ٔ َعلَی ُسبَِیَعَة ب

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ا أَِؾَتاَصا بٔطٔ َرُسو َُّ ًَُٔیَّةٔ َؾاِسأَِيَضا َع ٌَ  اِيَحارٔٔث اِْلَِس ٍَ َؾَسَخ ًَٔضا َقا ُِ َِ فٔی َح ًَّ َوَس

ِٔ أَِػ  َٔ  َٕ ٔٔ َخِوَيَة َوکَا ََّضا کَاَِْت َتِحَت َسِعٔس بِ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َؾَشأََيَضا َؾأَِخبََرِتطُ أَْ رُ بِ َُ ًَِیَضا عُ ٍٔ َع َحأب َرُسو

ِّیَ  ِٔ َطضَٔس بَِسّرا َؾُتُوف َُّ َٔ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٔضَی َيَضا  اہللٔ َػل ُِ ِٕ َت ٌَ أَ َِٓضا فٔی َححَّةٔ اِيَوَزأع َؾَوَيَسِت َقِب َع

ٌٔ َر  ٔ َٓاب ِیَضا أَبُو ايشَّ ًَ ٌَ َع ِٔ نَٔؿأسَضا َزَخ َٔ ًَِّت  ا َتَع َُّ ًَ ٔ َزِؤجَضا َؾ ِٔ َوَؾاة َٔ ا  ٕ َوَعَِشّ ِٔ أَِرَبَعُة أَِطُضر َٔ  ٌْ ُج

ّة َؾَكا ًَ ُِّ َتَح َُ آَصا  ارٔ ََفَ ا بَىٔی َعِبٔس ايسَّ ٕ َوَعَِشّ َٔ أَِرَبَعُة أَِطُضر ِی ًَ ُُرَّ َع ِٕ َت ٌَ أَ ِّٓکَاَح َقِب َٔ اي َٔ تُرٔیٔسی ًَّ ٍَ َيَع

ثِتُ  َِ َؾَحسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٌٔ ٔجئُِت َرُسو ٔ َٓاب ِٔ أَبٔی ايشَّ َٔ  ََ ٔ ا َسُِٔعُت َذي َُّ ًَ ُط َحٔسیثٔی َقاَيِت َؾ

ٍُ اہللٔ َػ  ٍَ َرُسو َٔ َؾَكا ًَ ُِ ًِٔت حٔیَن َوَؿِعٔت َح ًَ َِ َقِس َح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ل

ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب ہبتع، رضحت زرف نب افس رفامےت ںیہ ہک 

 ی عہ ےس رفامای ہک م اچر امہ دس دؿ ےس لبق اشدی ںیہن
 رک ںیتکس۔ دعت رضحت اوبانسلب نب کبلعب ےن رضحت شت

ینعی م وک زایدہ دمت کت زگاران وہیگ اس ابت رپ فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض 

وہیئ افر مکح رشیع ولعمؾ ایک۔ ہچنیم  فہ لقن رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ہی مکح 

ادیا وہےن ےک دعب اشدی رک ںیتکس ںیہ اؿ وک اؿ ےک وشرہ یک فافت ےک فتق لمح اھت رشیع اراشد رفامای ہک فہ ہچب 

افر فہ ونںی امہ ںیم ںیھت ینعی اؿ وک ون امہ اک لمح اھت ہک اؿ ےک وشرہ یک فافت وہیئگ اؿ ےک وشرہ اک انؾ رضحت دعس نب 

 اولداع ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 

ة
ج 
د
 اسھت ےھت افر اؿ یک ایس ہگج فافت وخہم ےہ وج ہک 

 وہیئگ ہچنیم  ہچب یک فالدت ےک دعب اوہنں ےن اینپ وقؾ ےک اکی ونوجاؿ صخش ےس اکنح رک ایل اھت۔

 ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب ہبتع، رضحت زرف نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1461    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، ابٔ عوٕ، حرضت َحُس :  راوی

ُٔ َعِبٔس ا ُس بِ َُّ َح َُ ُِٓت َجائّشا فٔی أَِخبََرَْا  ٍَ ُن ٕس َقا َُّ َح َُ  ِٔ ٕٕ َع ُٔ َعِو َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِْلَِعلَی َقا

َٕ ُسبَِیَع 
ِ وا َطأ ُ َْ ُٔ أَبٔی َيِیلَی َؾَِذ ٔٔ بِ َُ ِِ َعِبُس ايرَِّح ٔ ِٕ ؾٔیض ِحًٕٔص ئِْلَِنَؼارٔ َعٔوی ََ َة َْإض بٔاِلهُوَؾٔة فٔی 

ِٔ َعِبسٔ  ُت َع ِ َْ َّٔ  َؾَِذ ُٔ أَبٔی َيِیلَی َلٔه ٍَ ابِ َع َقا ـَ َّی َت ٕٕ َحً ٔٔ َعِو ٍٔ ابِ ِعىَی َقِو ََ ِشُعوزٕ فٔی  ََ  ٔٔ ٔٔ عُتَِبَة بِ اہللٔ بِ

ٔٔ عُتَِبَة َوصُ  ِٕ أَِنِٔذَب َعلَی َعِبٔس اہللٔ بِ ِّی َيَحرٔیْئ أَ ٔن ًُِت إ َؾِعُت َػِوتٔی َوُق ََ ََفَ ٔ ٍُ َذي ُط ََّل َيُكو َُّ ٔ َع َیةٔ َو فٔی َْاح

ٍَ أََتِحَعًُو ٍَ َقا ٕٔ ُسبَِیَعَة َقا ِ ٍُ فٔی َطأ ٕ َيُكو ِشُعوز ََ  ُٔ َٕ ابِ ـَ کَا ًُِت َنِی ائکّا ُق ََ ًَكٔیُت  ٍَ َؾ َٕ اِلهُوَؾةٔ َقا

ولَی ی َبِعَس ايلُّ َِّٓشأئ اِيُكِِصَ َٕ َيَضا ايرُِّخَؼَة َْلُِْزَٔيِت ُسوَرةُ اي ِػًٔیَى َوََّل َتِحَعًُو ًَِیَضا ايتَّ  َع

نب دبعاالیلع، اخدل، انب وعؿ، رضحت دمحم رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت وکہف ںیم ااصنر یک ڑبی سلجم ںیم  دمحم

 ی عہ اک ذترکہ ایک۔ اس فتق رضحت دبعارلنمح نب ایب یلیل یھب وموجد ےھت۔ 
اھٹیب وہا اھت ہک اوہنں ےن رضحت شت

۔ وج ہک رضحت انب وعؿ ےک اطمقب یھت ہک ہچنیم  ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد یک دحثی لقن یک

اس یک دعت ہچب یک فالدت کت ےہ۔ انب ایب یلیل ےنہک ےگل نکیل اؿ ےک اچچ اس ابت رپ اقلئ ںیہن ںیہ اس رپ ںیم 

ےن اینپ آفاز دنلب رک ےک اہک ایک ںیم اس یک رجات رک  اتک وہں ہک رضحت دبعاہلل نب ہبتع یک اجبن وھجٹ وسنمب 

 یہ ںیم وموجد وہں رھپ سج فتق ںیم ےن امکل ےس الماقت یک افر ںیم ےن درایتف ایک ہک رکفں افر فہ وکہف

 ی عہ ےک ابرے ںیم ایک رفامےت ےھت؟ فہ ایبؿ رکےن ےگل ہک م ولگ اس رپ یتخس رکےت 
رضحت انب وعسمد رضحت شت

ےک دعب انزؽ وہیئ  وہےئ رتصخ ںیہن دےتی۔ احالہکن وخانیت یک وھچیٹ وسرت وسرہ الطؼ یبمل وسرت وسرہ  ہرہ

 ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب وعؿ، رضحت دمحم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1462    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َشهین بٔ ُْیًہ یُامی، سعیس بٔ ابوَریِ، َحُس بٔ جعرف ح َیُوٕ بٔ عباض، سعیس  :  راوی

بٔ حهِ بٔ ابوَریِ، َحُس بٔ جعرف، ابٔ طبرَہ، ابراہیِ، عًكُہ بٔ قیص، حرضت ابٔ َشعوز رضی اہلل 

 عٓہ

 َُ ُ ْ ٔٔ َِٔشٔهیٔن بِ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َجِعرَفٕ أَِخبََرنٔی  ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أََِْبأََْا  َِ َقا رَِی ََ ُٔ أَبٔی  ٍَ أََِْبأََْا َسٔعیُس بِ امٔیٌّ َقا َُ َة یَ ًَ ِی

حَ  َُ ٍَ أَِخبََرنٔی  َِ َقا رَِی ََ ٔٔ أَبٔی  ِٔ بِ ُٔ اِيَحَه َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعبَّأض َقا ُٕ بِ ُُو ِی ََ ُٔ َجِعرَفٕ ح و أَِخبََرنٔی  ُس بِ َُّ

 ٍَ ٍَ  َقا ٕ َقا ِشُعوز ََ  َٔ َّٕ ابِ ٔٔ َقِیٕص أَ َة بِ َُ ًَِك ِٔ َع ََّٓدعٔیِّ َع َِ اي ِٔ إٔبَِراصٔی َة اِلهُوفٔیُّ َع ََ ُٔ َطبَِر ثَىٔی ابِ ِٔ َحسَّ ََ  

َُُتوَ  َّٔ إَّٔلَّ َبِعَس آیَةٔ اِي ُض ًَ ُِ َٔ َح ِع ـَ ِٕ َي َّٔ أَ ٍٔ أََجًُُض ا َُ ا أُِْزَٔيِت َوأُوََّلُت اِْلَِح ََ ُِٓتطُ  َِٓضا َزِوُجَضا َطاَئ ََّلَع َّی َع ف

 ٕٕ ُُو ِی َُ ٔ ِؿُى ي ًَّ ًَِّت َواي َِٓضا َزِوُجَضا َؾَكِس َح َّی َع َُُتَوف  إَٔذا َوَؿَعِت اِي

ی لہ امییم، دیعس نب اوبرممی، دمحم نب رفعجح ومیمؿ نب ابعس، دیعس نب مکح نب اوبرممی، دمحم نب 
س

 

ی
دمحم نب نیکسم نب 

، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وج صخش اچےہ ںیم اس رفعج، انب ربشہم، اربامیہ، ہمقلع نب سیق

ےس اس ہلئسم ںیم ابمہلہ رکےن ےک فاےطس آامدہ وہں ہک فہ آتی ینعی لمح فایل وخانیت ےک فاےطس دعت ہی ےہ ہک 

یسک  فہ ہچب ادیا رکںی۔ اس آتی ےک دعب انزؽ وہیئ ےہ سج ںیم وشرہ ےک رمےن رپ دعت اک ایبؿ ےہ ہچنیم  ارگ

 وعرت ےک وشرہ یک فافت وہ اجےئ وت ہچب یک فالدت ےک اسھت یہ اس یک دعت لمکم وہ اجیت ےہ۔

ی لہ امییم، دیعس نب اوبرممی، دمحم نب رفعج ح ومیمؿ نب ابعس، دیعس نب مکح نب  :  رافی
س

 

ی
دمحم نب نیکسم نب 

 د ریض اہلل ہنعاوبرممی، دمحم نب رفعج، انب ربشہم، اربامیہ، ہمقلع نب سیق، رضحت انب وعسم
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 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 احہلم یک دعت ےک ایبؿ ںیم

     1463    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

شٔ، زہیر، ح، َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یحٌی، زہیر بٔ َعاویہ، ابوزاؤز سًامیٕ بٔ سیـ، ح :  راوی

 ابواسحام، اسوز و َْسوم و عبیسہ، حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

َٓا ُزَصیِْر  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَِعیََن َقا ُٔ َوصَُو ابِ َٓا اِيَحَش َ ث ٍَ َحسَّ ـٕ َقا ُٔ َسِی ُٕ بِ امِیَ ًَ نٔی ح و أَِخبَرَ أَِخبََرَْا أَبُو َزاُوَز ُس

 َِ ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َٓا أَبُو إِٔسَحَل  َُ َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤیََة َقا َُ  ُٔ َٓا ُزَصیِرُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ َقا

ی َْزََيِت  َِّٓشأئ اِيُكِِصَ َّٕ ُسوَرَة اي ِٔ َعِبسٔ اہللٔ أَ وْم َوَعبٔیَسةُ َع ِْسُ ََ ٔ َو ِٔ اِْلَِسَوز ٔ َع ة  َبِعَس اِيَبَُقَ

اوبداؤد امیلسؿ نب فیس، نسح، زریہ، ح، دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ییحی، زریہ نب اعمفہی، اوبااحسؼ، اوسد ف 

رسمفؼ ف دیبعہ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وخانیت یک وھچیٹ وسرت )وسرہ الطؼ( وسرہ  ہرہ ےک 

 دعب انزؽ وہیئ۔

ؿ نب فیس، نسح، زریہ، ح، دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، ییحی، زریہ نب اعمفہی، اوبااحسؼ، اوبداؤد امیلس :  رافی

 اوسد ف رسمفؼ ف دیبعہ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااقتنؽ رک اجےئ وت اس یک دعت؟ارگ یسک اک وشرہ رتسبمہی ےس لبق یہ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ارگ یسک اک وشرہ رتسبمہی ےس لبق یہ ااقتنؽ رک اجےئ وت اس یک دعت؟

     1464    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ت ابٔ َشعوز رضی اہلل َحُوز بٔ غیَلٕ، زیس بٔ حباب، سؿیإ، َٓؼور، ابراہیِ، عًكُہ، حرض :  راوی

 عٓہ

 ٔ ِٔ إ ُِٓؼوٕر َع ََ  ِٔ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيُحَبأب َقا َٓا َزیُِس بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ُٔ غَِیََل ُُوزُ بِ ِح ََ َِ أَِخبََرَْا  بَِراصٔی

ِِ يَ  َرأَّة َوَي َِ َد ا ٌٕ َتزَوَّ ِٔ َرُج ٌَ َع ٔ َُّط ُسئ ٕ أَْ ِشُعوز ََ  ٔٔ ِٔ ابِ َة َع َُ َك ًِ ِٔ َع ٌِ بَٔضا َع ِِ یَِسُخ ِق َيَضا َػَساّقا َوَي رِفٔ

ةُ َوَيَضا ايِ  ًَِیَضا اِئعسَّ ٌُ َػَسأم نَٔشائَٔضا ََّل َوِنَص َوََّل َطَلَم َوَع َِٔث ِشُعوزٕ َيَضا  ََ  ُٔ ٍَ ابِ اَت َقا ََ َّی  ُٔیَراُث َحً

ٍُ اہللٔ  َٓا َرُسو ٍَ َقَضی ؾٔي ٕٕ اِْلَِطَحعٔیُّ َؾَكا َٓا ُٔ ٔس ٌُ بِ ٔ ِعك ََ  َّ ِٓٔت َؾَكا ٔ َِ فٔی بَرَِوَع ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ِٓطُ  ٕ َرضَٔی اہللُ َع ِشُعوز ََ  ُٔ َح ابِ ِیَت َؾرَفٔ ـَ ا َق ََ  ٌَ ِث َٔ َّٓا  َٔ َرأَةٕ  َِ  َوأطٕل ا

ومحمد نب الیغؿ، زدی نب ةحب، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک 

 درایتف ایک ایگ ہک اکی آدیم ےن یسک اخوتؿ ےس اکنح ایک افر اس ےک فاےطس رہم رقمر رکےن ےس لبق افر مہ اؿ ےس

رتسبی ےیک ریغب یہ فافت رک ایگ۔ انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن رفامای اس وک رہم لثم دای اجےئ اگ ہن اس ںیم یسک مسق یک 

رکان وہیگ افر اس وک ریماث افر فراتث ںیم یھب ہصح ےلم اگ۔ ہی  وکیئ یمک یک اجےئ یگ افر ہی ااضہف اس وک دعت لمکم

ابت نس رک لقعم نب انسؿ ا،یعج ڑھکے وہےئ افر رفامای امہرے ںیم ےس اکی ربفع تنب فاقث انیم اخوتؿ ےک 

س ابت رپ قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  ہلصی یک رطح یہ  ہلصی رفامای اھت ا

 انب وعسمد وخش وہ ےئگ۔

 ومحمد نب الیغؿ، زدی نب ةحب، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسگ ےس قلعتم دحثی



 

 

 ااحدثیالطؼ ےس ہقلعتم  :   ابب

 وسگ ےس قلعتم دحثی

     1465    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، سؿیإ، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ ُْعِ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّی اہللُ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة أَ َوَة َع

ِٔ ثَََلٕث إَّٔلَّ َعلَی َزِؤجَضا َٔ یِّٕت أَِنثََر  ََ َرأَةٕ َتٔحسُّ َعلَی  َِ ٌُّ َّٔل ٍَ ََّل َیٔح َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 فہ رفامیت ںیہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک اخوتؿ ےک فاےطس اےنپ وشرہ یک ومت ےک العفہ فہ یسک یک ومت رپ 

 نیت رفز ےس زایدہ امم رکان اجزئ ںیہن ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وسگ ےس قلعتم دحثی

     1466    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہا َحُس بٔ َعُر، حبإ، سًامیٕ بٔ نثیر، زہری، ْعوہ، حرضت عائظہ رضی :  راوی

َٓا ايزُّ  َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ َنثٔیر ُٕ بِ امِیَ ًَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا َحبَّا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ر َُ ِع ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َوَة أَِخبََرَْا  ِٔ ُْعِ صِرٔیُّ َع

َرأَةٕ تُ  َِ ٌُّ َّٔل ٍَ ََّل َیٔح َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي ِٔ َعائَٔظَة أَ ِٕ َتٔحسَّ َؾِوَم َع ُٔ بٔاہللٔ َواِيَیِؤّ اِْلرٔخٔ أَ َٔ ِؤ



 

 

 ثَََلثَٔة أَیَّإّ إَّٔلَّ َعلَی َزِودٕ 

دمحم نب رمعم، ةحؿ، امیلسؿ نب ریثک، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ذموکرہ ومضمؿ ےک اطمقب ہی 

 دحثی ےہ۔ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔

 امیلسؿ نب ریثک، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دمحم نب رمعم، ةحؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ ویبی الہ اتکب ںیم ےس وہ وت اس رپ دعت اک مکح اسطق وہ اجات ےہ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ےس وہ وت اس رپ دعت اک مکح اسطق وہ اجات ےہارگ ویبی الہ اتکب ںیم

     1467    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ َٓؼور، عبساہلل بٔ یوسـ، يیث، ایوب ابٔ َوسی، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت  :  راوی

 ابوسًُہ، حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہا

 ََ  ُٔ ُٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ثَىٔی أَیُّوُب بِ ٍَ َحسَّ ًَِّیُث َقا َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ـَ َقا ُٔ یُوُس َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا

ٍَ اہللٔ  َّّ َحبٔيَبَة َقاَيِت َسُِٔعُت َرُسو ُ َّٕ أ َ َة أ َُ ًَ ِٓٔت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ ٔٔ َْاؾٕٔع َع ِیٔس بِ َُ ِٔ حُ وَسی َع َّی اہللُ َُ َػل

 ًَ یِّ َع ََ ِٕ َتٔحسَّ َعلَی  ُٔ بٔاہللٔ َوَرُسوئطٔ أَ َٔ ٕ تُِؤ َرأَة َِ ٌُّ َّٔل ٔ ََّل َیٔح ِٓبَر ٍُ َعلَی صََِذا اِئُ َِ َيُكو ًَّ ٕت َؾِوَم ثَََلٔث ِیطٔ َوَس

ا ٕ َوَعَِشّ ٍٕ إَّٔلَّ َعلَی َزِوٕد أَِرَبَعَة أَِطُضر  َيَیا

 نب انعف، زبع  تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہبیبح ااحسؼ نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، اویب انب ومیس، دیمح

ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس ربنم رپ رفامای افر ایقتم ےک دؿ رپ 

اامیؿ الےن فایل یسک اخوتؿ ےک فاےطس اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ وشرہ ےک العفہ یسک یک ومت رپ نیت دؿ ےس زایدہ امم 



 

 

 رکے نکیل وشرہ یک فافت رپ اچر امہ دس رفز کت فہ مغ انمےئ )ینعی دعت زگارے(۔

ااحسؼ نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، اویب انب ومیس، دیمح نب انعف، زبع  تنب اوبہملس، رضحت  :  رافی

 اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وشرہ یک فافت یک فہج ےس دعت زگارےن فایل اخوتؿ وک اچےیہ ہک فہ دعت لمکم وہےن کت اےنپ رھگ 

 ںیم رےہ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وشرہ یک فافت یک فہج ےس دعت زگارےن فایل اخوتؿ وک اچےیہ ہک فہ دعت لمکم وہےن کت اےنپ رھگ ںیم رےہ

     1468    حسیث                               زوّ جًس  :  جًس

َحُس بٔ عَلء، ابٔ ازریص، طعبہ و ابٔ جریخ، یحٌی بٔ سعیس و َحُس بٔ اسحام، سعس بٔ  :  راوی

 اسحام، زیٓب بٓت نعب، حرضت ؾارعہ بٓت َايَ

 ِٔ ُٔ إِٔزرٔیَص َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَعََلٔئ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ُس أَِخبََرَْا  َُّ َح َُ ُٔ َسٔعیٕس َو ُٔ ُجَریِٕخ َویَِحٌَی بِ ُطِعَبَة َوابِ

 ٔ َد ف َّٕ َزِوَجَضا رَخَ َٕ أَ ٔ اي ََ ِٓٔت  ٔ ِٔ اِيَؿارَٔعةٔ ب ِٓٔت َنِعٕب َع ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ ٔٔ إِٔسَحَل َع ِٔ َسِعٔس بِ ُٔ إِٔسَحَل َع ًَٔب بِ َ ی ك

 َ ُٔ ُجَریِٕخ َوکَاْ ٍَ ُطِعَبُة َوابِ َّی أَِعََلٕد َؾَكَتًُوُظ َقا ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو َعَضا أَُخوصَا إ ََ ِت فٔی َزإر َقأػَیٕة َؾَحائَِت َو

 َّ َٔ َحً ٔ ٍَ اِجًٔٔسی فٔی بَِيت َّی إَٔذا َرَجَعِت َزَعاَصا َؾَكا َؽ َيَضا َحً خَّ وا َيُط ََفَ ُ َْ َِ َؾَِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی یَِبًَُؼ اہللُ َع

ًَطُ   اِلٔهَتاُب أََج

ادرسی، ہبعش ف انب رججی، ییحی نب دیعس ف دمحم نب ااحسؼ، دعس نب ااحسؼ، زبع  تنب ب ب، دمحم نب العء، انب 

رضحت افرہع تنب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اس اک وشرہ اےنپ الغؾ وک التش رکےن ےک فاےطس ایگ )فہ الغؾ یمجع اھت( 



 

 

اس وک لتق رک دای۔ رضحت ہبعش افر اؿ اک وشرہ فاہں لتق وہ ایگ اؿ الغومں ےن اس وک لتق رک دای ای یسک دفرسے ےن 

رضحت انب رجحی لقن رفامےت ںیہ آابدی ےس اس اخوتؿ اک اکمؿ افہلص رپ فاہعق اھت رھپ فہ اخوتؿ اےنپ اھبیئ ےک 

رمہاہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر اس ےن اانپ احؽ رعض ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اےنپ احالت رعض ےیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک دفرسے اکمؿ ںیم ےلچ  فملس یک دختم ںیم

اجےن یک ااجزت رفامیئ۔ سج فتق فہ اخوتؿ اےنپ اکمؿ اجےن یگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک البای افر 

 ۔رفامای م اےنپ اکمؿ ںیم ھٹیب اجؤ بج کت ہک )دقتری اک( اھکل وہا وپرا وہ اجےئ

دمحم نب العء، انب ادرسی، ہبعش ف انب رججی، ییحی نب دیعس ف دمحم نب ااحسؼ، دعس نب ااحسؼ، زبع  تنب  :  رافی

 ب ب، رضحت افرہع تنب امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فافت یک فہج ےس دعت زگارےن فایل اخوتؿ وک اچےیہ ہک فہ دعت لمکم وہےن کت اےنپ رھگ ںیم رےہ وشرہ یک

     1469    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سعس بٔ اسحام، زیٓب بٓت نعب، حرضت َفيعہ  \قتيبہ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، یزیس بٔ َحُس :  راوی

 بٓت َايَ

ٔٔ إِٔسحَ أَِخبَرَ  ِٔ َسِعٔس بِ ٕس َع َُّ َح َُ  ٔٔ ِٔ َیزٔیَس بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ِٔ َیزٔیَس بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َْا ُقتَِيَبُة َقا َل َع

ًُوا َيُط َؾَك  َُ َّٕ َزِوَجَضا َتکَاَری عًُُوّجا ئَیِع َ َٕ أ ٔ اي ََ ِٓٔت  ٔ ِيَعٔة ب ِٔ اِيرُفَ ِٓٔت َنِعٕب َع ٔ ََٓب ب تٔطٔ َزیِ َُّ َتًُوُظ َع

ٕٔ َيُط َوََّل َیِحرٔی ِشَه ََ ِّی َيِشُت فٔی  ٔن َِ َوَقاَيِت إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ََ ئَرُسو ٔ ِت َذي َ َْ ِٓطُ  َؾَِذ َٔ َعلَیَّ 

ـَ قُ  ٍَ َنِی َِّ َقا ُ ٍَ اِؾَعلٔی ث ِِ َقا ٔ ًَِیض ُّ َع اَی َوأَُقو ََ ٔلَی أَصِلٔی َویََتا ٌُ إ ٔ ًَِیطٔ َقِوَيَضا رِٔزْم أََؾأََِْتك ًِٔت َؾأََعاَزِت َع

َٔ اِيَدبَرُ  َػ ًَ ی َحِیُث بَ ٍَ اِعَتسِّ  َقا



 

 

دعس نب ااحسؼ، زبع  تنب ب ب، رضحت رفہعی تنب امکل ےس  \ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، سیدی نب دمحم

نکیل اؿ ولوگں ےن  رفاتی ےہ ہک ریمے وشرہ ےن یمجع الغومں وک المزؾ راھک ینعی اکؾ رکےن ےک فاےطس المزؾ راھک

اس وک لتق رک دای۔ رھپ ںیم ےن اس ابت اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک ینعی وشرہ یک 

فافت وہ اجےن ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک افر اہک رفہعی ےن ہک ریمے وشرہ یک 

یئ اھکےن اک مظن ےہ ریمے فاےطس ریمے وشرہ یک اجبن ےس ںیم اچیتہ وہں تیکلم ںیم ہن وت وکیئ اکمؿ ےہ افر ہن وک

ہک ںیم اےنپ ولوگں ںیم ںیم یلچ اجؤں افر ںیم اےنپ میتی وچبں ںیم اج رک رےنہ گل اجؤں افر ںیم اؿ یک ربخ ریگی 

اے رفہعی م ےن سک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م یلچ اجؤ۔ رھپ ھچک دری ےک دعب رفامای 

رطہقی ےس ایبؿ ایک ہک م دفابرہ وپرا فاہعق ذموکرہ ایبؿ رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ایس ہگج دعت 

 لمکم رکول ینعی سج ہگج م وک االطع  یل ےہ۔

 ہعی تنب امکلدعس نب ااحسؼ، زبع  تنب ب ب، رضحت رف \ہبیتق، ثیل، سیدی نب اوببیبح، سیدی نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 زگارےن فایل اخوتؿ وک اچےیہ ہک فہ دعت لمکم وہےن کت اےنپ رھگ ںیم رےہ وشرہ یک فافت یک فہج ےس دعت
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 قتيبہ، حُاز، سعس بٔ اسحام، زیٓب، حرضت َفيعہ بٓت َايَ :  راوی

َّٕ َزِوَجَضا رَخَ  ِيَعَة أَ ِٔ َُفَ ََٓب َع ِٔ َزیِ ٔٔ إِٔسَحَل َع ِٔ َسِعٔس بِ اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ًَٔب أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا َ َد فٔی ك

 ٌَ ٔ ٔ  أَِعََلٕد َيُط َؾُكت ٔلَی أَصِل َة إ ًَ ِك ُّٓ ُت َيُط اي ِ َْ َِ َؾَِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ؤّ َقاَيِت َؾأََتِیُت اي ٔف اِيَكسُّ ی بَٔطَ

َّی َٔ َحً ٔ هُثٔی فٔی أَصًِ َِ ٍَ ا ًُِت َْاَزانٔی َؾَكا ا أَِقَب َُّ ًَ َؽ لٔی َؾ خَّ ِٔ َحائَضا َقاَيِت ََفَ َٔ ِت َيطُ َحاَّّل  َ َْ ِبًَُؼ یَ  َوَذ

ًَطُ   اِلٔهَتاُب أََج



 

 

ہبیتق، امحد، دعس نب ااحسؼ، زبع ، رضحت رفہعی تنب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ اک وشرہ اےنپ الغومں یک التش 

ںیم الکن افر فہ دقفؾ انیم ہگج ںیم لتق وہ ایگ۔ رفہعی لقن رکیت ںیہ۔ ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

اےنپ فاہعق اک ذترکہ ایک ریمی وخاشہ ےہ ہک ںیم وشرہ ےک اکمؿ ےس رتصخ وہ اجؤں افر احرض وہیئ افر ںیم ےن 

ںیم اےنپ وشرہ ےک ہلیبق ںیم اج رک راہشئ اایتخر رک ولں افر ںیم ےن اانپ احؽ رعض ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہچنیم  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہ

ےن ھجم وک اس یک ااجزت اطع رفامیئ فملس ےک اسےنم اےنپ احالت رعض رک دی 

 ںیم سج فتق ےنلچ یگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م دعت زگارےن کت اےنپ وشرہ ےک رھگ ںیم روہ۔

 ہبیتق، امحد، دعس نب ااحسؼ، زبع ، رضحت رفہعی تنب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیہک یھب دعت زگارےن یک ااجزت

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ںیہک یھب دعت زگارےن یک ااجزت
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 رضی اہلل عٓہَحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یزیس، ورقاء، ابٔ ابوْحیح، حرضت ابٔ عباض  :  راوی

ٔٔ أَبٔی ِٔ ابِ َٓا َوِرَقاُئ َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیزٔیُس َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ  أَِخبََرنٔی  َْحٔیٕح َقا

َتَضا فٔی أَصًَِٔضا َؾَتِعَتسُّ َحِیُث َطائَِت  ٔ اِْلیَُة عٔسَّ ٔٔ َعبَّإض َنَشَدِت صَِٔذظ ِٔ ابِ ٌَّ  َعَلاْئ َع َّ َوَج ٍُ اہللٔ َعز َوصَُو َقِو

ادٕ   َغیَِر إرِٔخَ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، سیدی، فراقء، انب اوبحیجن، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی 

سج ںیم ہی وہفمؾ ایبؿ رفامای ایگ اھت ہک وعرت اےنپ وشرہ ےک اکمؿ ںیم دعت لمکم رکے ہی آتی رکہمی وسنمخ 



 

 

 وہیئگ اب وک اس اایتخر ےہ ہک فہ سج ہگج دؽ اچےہ دعت زگارے۔

 دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، سیدی، فراقء، انب اوبحیجن، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجےئ وت اس یک دعت ایس فتق ےس ےہ ہک سج رفز االطع ےلمسج ےک وشرہ یک فافت وہ 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج ےک وشرہ یک فافت وہ اجےئ وت اس یک دعت ایس فتق ےس ےہ ہک سج رفز االطع ےلم
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یإ، سعس بٔ اسحام، زیٓب بٓت نعب، حرضت َفيعہ بٓت اسحام بٔ َٓؼور، عبسايرحُٔ، سؿ :  راوی

 َايَ

 َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ إِٔسَحَل َقا ِٔ َسِعٔس بِ َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ٔٔ َع َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ِتىٔی أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ

 ُ َٕ أ ٔ اي ََ ُِٓت  ٔ ِيَعُة ب ثَِتىٔی َُفَ ُِٓت َنِعٕب َقاَيِت َحسَّ ٔ َُٓب ب َِّی َزِوظٔی َزیِ ِخُت أَبٔی َسٔعیٕس اِيُدِسرٔیِّ َقاَيِت تُُوف

َٕ َيَضا  ٔ َّٕ َزاَرَْا َطأسَعْة َؾأَذ ٔ ُت َيُط إ ِ َْ َِ َؾَِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ٍَ بٔاِيَكُسؤّ َؾأََتِیُت اي َِّ َزَعاَصا َؾَكا ُ ث

ٕ َوَعَِشّ  َٔ أَِرَبَعَة أَِطُضر ٔ هُثٔی فٔی بَِيت َِ ًَطُ ا َّی َیِبًَُؼ اِلٔهَتاُب أََج  ا َحً

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دعس نب ااحسؼ، زبع  تنب ب ب، رضحت رفہعی تنب امکل ےس رفاتی ےہ 

ہک )ہی رفہعی رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع یک نہب ںیہ( فہ لقن رکیت ںیہ ہک ریمے وشرہ یک دقفؾ انیم ہگج 

 دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن رعض ایک ہک امہرا اکمؿ ںیم فافت وہیئگ ںیم رھپ

یتسب ےس اکیف افہلص رپ فاعق ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ااجزت اطع رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رھگ رہھٹ اجؤ ینعی م اےنپ وشرہ ےک رھگ رہھٹ اجؤ اچر امہ دس فملس ےن ھجم وک اکپرا افر اراشد رفامای م رہھٹ اجؤ ینعی م اےنپ 



 

 

 رفز کت۔ اہیں کت ہک اھکل وہا اینپ دمت کت چنہپ اجےئ ینعی دعت وپری زگر اجےئ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دعس نب ااحسؼ، زبع  تنب ب ب، رضحت رفہعی تنب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 املسمؿ اخوتؿ ےک ےیل اھگنسر وھچ ڑ دانی ہن ہک دوہدی افر ئاسییئ اخوتؿ ےک ےیل

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 املسمؿ اخوتؿ ےک ےیل اھگنسر وھچ ڑ دانی ہن ہک دوہدی افر ئاسییئ اخوتؿ ےک ےیل
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َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، عبساہلل بٔ ابوبْک، حُیس بٔ ْاؾع،  :  راوی

 حرضت زیٓب بٓت سًُہ رضی اہلل عٓہا

عُ  َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ  أَِخبََرَْا  ٍَ أََِْبأََْا ابِ ًَِّؿُى َيُط َقا َواي

َة  َُ ًَ ِٓٔت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ ٔٔ َْاؾٕٔع َع ِیٔس بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ أَبٔی بَِْکٕ َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ََّضا أَِخبََرِتطُ اِيَكأس أَْ

 َ ًُِت َعل َُٓب َزَخ ََلثَةٔ َقاَيِت َزیِ ٔ اِْلََحازٔیٔث ايثَّ َِّی بَٔضِٔذظ َِ حٔیَن تُُوف ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِّّ َحبٔيَبَة َزِؤد اي ُ ی أ

ِت بَٔعارَٔؿِیضَ  شَّ ََ  َِّ ُ ِٓطُ َجارٔیَّة ث َٔ َِٓت  ُّّ َحبٔيَبَة بٔٔلیٕب َؾَسَص
ُ ٕب َؾَسَعِت أ ُٔ َُحِ َٕ بِ َِّ أَبُوَصا أَبُو ُسِؿَیا ُ ا ث

یٔب  ا لٔی بٔايلِّ ََ ٌُّ َقاَيِت َواہللٔ  ٍَ ََّل َیٔح َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِّی َسُِٔعُت َرُسو ِٔ َحاَجٕة َغیَِر أَن َٔ

ٍٕ إَّٔلَّ َعلَی َزِوٕد أَِرَبَع  یِّٕت َؾِوَم ثَََلٔث َيَیا ََ ٔ اِْلرٔخٔ َتٔحسُّ َعلَی  ُٔ بٔاہللٔ َواِيَیِوّ َٔ ٕ تُِؤ َرأَة َِ أَّل ٕ َوَعَِشّ  َة أَِطُضر

َِّ َقايَ  ُ ُِٓط ث َٔ ِت  شَّ ََ َِّی أَُخوصَا َوَقِس َزَعِت بٔٔلیٕب َو ِٓٔت َجِحٕع حٔیَن تُُوف ٔ ََٓب ب ًُِت َعلَی َزیِ َِّ َزَخ ُ َُٓب ث  ِت َزیِ

َِ يَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ِّی َسُِٔعُت َرُسو ِٔ َحاَجٕة غَیَِر أَن َٔ یٔب  ا لٔی بٔايلِّ ََ ٍُ َقاَيِت َواہللٔ  ٔ  ُكو ِٓبَر َعلَی اِئُ

ٍٕ إَّٔلَّ َعلَی َزِو  یِّٕت َؾِوَم ثَََلٔث َيَیا ََ ٔ اِْلرٔخٔ َتٔحسُّ َعلَی  ُٔ بٔاہللٔ َواِيَیِوّ َٔ ٕ تُِؤ َرأَة َِ ٌُّ َّٔل ٕ ََّل َیٔح ٕد أَِرَبَعَة أَِطُضر



 

 

ٔلَی َرُس  َرأَْة إ َِ ٍُ َجائَِت ا َة َتُكو َُ ًَ َّّ َس ُ َُٓب َسُِٔعُت أ ا َوَقاَيِت َزیِ َِ َؾَكاَيِت َوَعَِشّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل و

ٍُ اہللٔ ٍَ َرُسو ََٓضا أََؾأَِنُحًَُضا َؾَكا َِٓضا َزِوُجَضا َوَقِس اِطَتَهِت َعِي َِّی َع ًَٓٔی تُُوف َّٕ ابِ ٔ ٍَ اہللٔ إ َّی اہللُ َیا َرُسو  َػل

ا هَٔی أَِربَ  َُ َّ ٍَ إْٔ َِّ َقا ُ َِ ََّل ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔ عَِٔٓس َع ٔة َترِمٔی بٔاِيَبِعَرة َّٔ فٔی اِيَحاصًٔٔیَّ ا َوَقِس کَاَِْت إِٔحَساُن ٕ َوَعَِشّ َعُة أَِطُضر

 َ َُٓب کَاْ ٍٔ َقاَيِت َزیِ َِٓس َرأِٔض اِيَحِو ٔ ا َترِمٔی بٔاِيَبِعَرةٔ ع ََ ََٓب َو ًُِت ئزَیِ ِیْس َؾُك َُ ٍَ حُ ٍٔ َقا رِأَةُ إٔذَا َرأِٔض اِيَحِو َُ ِت اِي

 ِّ ُُرَّ بَٔضا َس تُُوف َّی َت صَّ كٔيّبا َوََّل َطِیّئا َحً َُ ِِ َت ًَِت حِٔؿّظا َوَيبَٔشِت رَشَّ ثَٔیابَٔضا َوَي َِٓضا َزِوُجَضا َزَخ َِّ تُِؤتَی َی َع ُ َْٓة ث

َِّ َتَِخُ  ُ اَت ث ََ ا َتِؿَتفُّ بَٔظِیٕئ إَّٔلَّ  َُ
ًَّ ٕ َؾَتِؿَتفُّ بٔطٔ َؾَك إر أَِو َطاةٕ أَِو كَیِر َُ ٔ ُد َؾُتِعَلی َبِعَرّة َؾتَرِمٔی بَٔضا بَٔسابَّٕة ح

ا ََ  ٍَ ٕس َقا َُّ َح َُ َشُح بٔطٔ فٔی َحسٔیٔث  ُِ َْ َتِؿَتفُّ َت ٔ اي ََ  ٍَ ٔ َقا ِٔ كٔیٕب أَِو َغیِرٔظ َٔ ا َطائَِت  ََ َْ َوتَُرأجُع َبِعُس  ٔ ي

َرأَةْ  اِئحِؿُع اِيُدؽُّ  َِ ٍُ َجائَِت ا َة َتُكو َُ ًَ َّّ َس ُ َُٓب َسُِٔعُت أ َِ  َوَقاَيِت َزیِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو إ

ٍَ َر  ََٓضا أََؾأَِنُحًَُضا َؾَكا َِٓضا َزِوُجَضا َوَقِس اِطَتَهِت َعِي َِّی َع ًَٓٔی تُُوف َّٕ ابِ ٔ ٍَ اہللٔ إ َّی َؾَكاَيِت یَا َرُسو ٍُ اہللٔ َػل ُسو

ا َُ َّ ٍَ إْٔ َِّ َقا ُ َِ ََّل ث ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔ  اہللُ َع ٔة َترِمٔی بٔاِيَبِعرَة َّٔ فٔی اِيَحاصًٔٔیَّ ا َوَقِس کَاَِْت إِٔحَساُن ٕ َوَعَِشّ هَٔی أَِرَبَعُة أَِطُضر

 َٓ ٍٔ َقاَيِت َزیِ َِٓس َرأِٔض اِيَحِو ٔ ٔ ع ا َترِمٔی بٔاِيَبِعَرة ََ ََٓب َو ًُِت ئزَیِ ِیْس َؾُك َُ ٍَ حُ ٍٔ َقا َِٓس َرأِٔض اِيَحِو ٔ ُب کَاَِْت ع

 ٔ رِأَةُ إ َُ ُُرَّ اِي َّی َت صَّ كٔيّبا َوََّل َطِیّئا َحً َُ ِِ َت ًَِت حِٔؿّظا َوَيبَٔشِت رَشَّ ثَٔیابَٔضا َوَي َِٓضا َزِوُجَضا َزَخ َِّی َع  بَٔضا َذا تُُوف

اَت  ََ ا َتِؿَتفُّ بَٔظِیٕئ إَّٔلَّ  َُ
ًَّ ٕ َؾَتِؿَتفُّ بٔطٔ َؾَك ٕ أَِو كَیِر إر أَِو َطاة َُ ٔ َِّ تُِؤتَی بَٔسابَّٕة ح ُ َْٓة ث ُد َؾُتِعَلی  َس َِّ َتَِخُ ُ ث

َشُح بٔطٔ فٔی حَ  ُِ َْ َتِؿَتفُّ َت ٔ اي ََ  ٍَ ٔ َقا ِٔ كٔیٕب أَِو َغیِرٔظ َٔ ا َطائَِت  ََ ٔسیٔث َبِعَرّة َؾتَرِمٔی بَٔضا َوتَُرأجُع َبِعُس 

َْ اِئحِؿُع اِيُدؽُّ  ٔ اي ََ  ٍَ ٕس َقا َُّ َح َُ 

اوبرکب، دیمح نب انعف، رضحت زبع  تنب ہملس ریض  دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب

اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن نیت ااحدثی رشہفی وک رضحت دیمح نب انعف ےس اہک۔ رضحت زبع  ریض 

اہلل اہنع ےن اہک ہک ںیم رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےک اپس احرض وہیئ وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

اہیلہ رتحمہم ںیھت اس فتق بج ہک اؿ ےک فادل اوبایفسؿ نب رحب یک فافت وہیئگ یھت اؿ اک ااقتنؽ  فآہل فملس یک

وہ ایگ اھت وت رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےن وخوبش اگنمیئ افر ےلہپ وخوبش ابدنی ےک اگلیئ رھپ فہ وخوبش اےنپ رہچہ رپ 

رضفرت ںیہن یھت رگم اس دقر ابت ےک فاےطس اگلیئ ہک ںیم  یل افر اس رطح ےس رفامای دخا یک مسق ھجم وک وخوبش یک 



 

 

ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس وج وعرت دخافدن دقفس افر آرخت ےک دؿ رپ 

اامیؿ ریتھک وہ اس ےک فاےطس یسک ےک ےیل نیت دؿ ےس زایدہ مغ انمان الحؽ ںیہن ےہ نکیل وشرہ ےک فاےطس اچر امہ 

ر دس دؿ کت وسگ رکے افر دفرسی دحثی ہی ےہ ہک رضحت زبع  ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک ںیم اف

اکی دؿ رضحت زبع  تنب شحج ریض اہلل اہنع ےک اپس یئگ فاہں رپ اؿ دونں اؿ ےک اھبیئ یک فافت وہیئگ یھت۔ 

یک رضفرت ںیہن یھت نکیل ںیم ےن رضحت  اوہنں ےن وخوبش اگنم رک وخوبش اگلیئ افر اہک ہک دخا یک مسق ھجم وک وخوبش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ رفامےت ےھت وج اخوتؿ نیقی الیئ دخا 

افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وت اس ےک فاےطس درتس ںیہن ہک فہ مغ انمےئ یسک ےک فاےطس نیت رات ےس 

فہ وشرہ ےک۔ اس ےیل ہک وشرہ اک مغ اچر ہنیہم دس دؿ کت ےہ رسیتی رفاتی ےک ایبؿ ںیم رضحت زبع  زایدہ الع

رفامیت ںیہ ںیم ےن رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع وک رفامےت وہےئ انس اکی اخوتؿ اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل 

ہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اڑیک ےک وشرہ یک ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر رعض رکےن یگل ہک ای روسؽ اہلل یلص ا

فافت وہیئگ ےہ افر اس یک آںیھکن دےنھک آ ںیئگ۔ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مکح رفامںیئ وت ںیم آوھکنں ںیم 

رسہم ڈاؽ ایل رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رسہم ہن اگلؤ افر رفامای دفر اجتیلہ ںیم رہ اکی )دعت 

رےن فایل( وعرت اسؽ زگارےن رپ ینگنیم یتکنیھپ یھت۔ رافی دیمح نب انعف ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت زگا

زبع  ےس درایتف ایک ہک ینگنیم ےنکنیھپ ےس ایک رماد ےہ؟ رضحت زبع  ےن رفامای ہک دفر اجتیلہ ںیم سج وعرت 

ںیم افر تہب زایدہ گنت افر اترکی رمکہ ںیم ےک وشرہ یک فافت وہ اجیت یھت وت فہ وعرت اکی وھچیٹ یس وکڑھٹی 

دالخ وہ اجیت یھت افر فہ وعرت رخاب ےس رخاب رت ابلس نہپ ایل رکیت یھت افر اکی اسؽ وپرا وہےن رپ اس ےک 

اپس وکیئ دگاھ ای رکبی ای وکیئ رپدنہ الےت رھپ فہ وعرت اینپ اھکؽ افر مسج وک رڑگیت فہ اجونر رم اجات۔ اس ےک دعب فہ 

ہ ےس ابرہ یتلکن۔ اس ادنہشی ےس اس فتق اس وک اکی افٹن یک ینگنیم دےتی اس وک کنیھپ دےنی ےک دعب وعرت رمک

سج رطػ اس اک دؽ اچاتہ فہ راحجؿ رکیت۔ ینعی اس اک دؽ اچےہ وت فہ وخوبش اگلےئ ای وکیئ دفرسا اکؾ رکے اس وک 

 

 

ض

 

فی

 

ث

ےہ اس ےک ہی ینعم ںیہ ہک فہ اےنپ مسج وک ےلم  اایتخر وہات۔ رضحت اامؾ امکل ےن رفامای اس دحثی ںیم وج ظفل 

 افر دمحم یک رفاتی ںیم رضحت امکل ےن اہک ہک شفخ صخ وک ےتہک ںیہ۔

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب اوبرکب، دیمح نب انعف، رضحت زبع  تنب  :  رافی

 ہملس ریض اہلل اہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وشرہ یک ومت اک( مغ انمےن فایل وخانیت اک رنیگن ابلس ےس رپزیہ)

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وشرہ یک ومت اک( مغ انمےن فایل وخانیت اک رنیگن ابلس ےس رپزیہ)

     1474    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حشین بٔ َحُس، خايس، ہظاّ، حؿؼہ، حرضت اّ علیہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

َة َقايَ  ِّّ َعٔلیَّ ُ ِٔ أ ِٔ َحِؿَؼَة َع ّْ َع َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ ٍَ أَِخبََرَْا حَُشیُِن بِ ِت َقا

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ًَِیطٔ َرُسو ََّضا َتحٔسُّ َع یِّٕت َؾِوَم ثَََلٕث إَّٔلَّ َعلَی َزِوٕد َؾإْٔ ََ َرأَْة َعلَی  َِ َِ ََّل َتٔحسُّ ا ًَّ طٔ َوَس

َتٔظُم َوََّل تَ  ُِ ٌُ َوََّل َت ِؼبُوّغا َوََّل ثَِوَب َعِؼٕب َوََّل َتهَِتٔح ََ ًَِبُص ثَِوبّا  ا َوََّل َت ٕ َوَعَِشّ صُّ كٔيّبا إَّٔلَّ أَِرَبَعَة أَِطُضر َُ 

ِٔ ُقِشٕم َوأَِهَؿارٕ  َٔ َِٓس كُِضرَٔصا حٔیَن َتِلُضرُ َُْبِّذا  ٔ  ع

نیسح نب دمحم، اخدل، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رپ فہ اچر امہ دس رفز کت  ےن رفامای وکیئ اخوتؿ یسک یک فافت رپ نیت رفز ےس زایدہ مغ ہن انمےئ نکیل وشرہ یک فافت

دعت زگارے افر اس دفراؿ ہن رگن دار ڑپکے ےنہپ ہن داھری دار ہن رسہم ڈاےل ہن یھگنک رکے افر ہن یہ وخوبش 

فا ر اگلےئ وت اس ںیم وکیئ 

 

اگلےئ۔ ا ہتب ارگ فہ ضیح ےس اپک وہےن رپ وخؿ یک دبوب زالئ رکےن ےک ےیل ھچک طسق ای اظ

 رحج ںیہن۔

 دمحم، اخدل، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اہنعنیسح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وشرہ یک ومت اک( مغ انمےن فایل وخانیت اک رنیگن ابلس ےس رپزیہ)

     1475    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ، یحٌی بٔ ابوبهیر، ابراہیِ بٔ كہُإ، بسیٌ، حشٔ بٔ َشًِ،  :  راوی

 ػؿیہ بٓت طيبہ، اّ ايُوَٓین حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

َٓا یَ  َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ٔٔ إٔبَِراصٔی ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس ُس بِ َُّ َح َُ َٕ أَِخبََرَْا  ا َُ ُٔ كَِض ُِ بِ َٓا إٔبَِراصٔی َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ أَبٔی بَُهیِر ِحٌَی بِ

َّٓٔيیِّ َػ  َة َزِؤد اي َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ ِٓٔت َطِيَبَة َع ٔ َة ب ِٔ َػٔؿیَّ ِٕ َع ٔ ِشً َُ  ٔٔ ٔٔ بِ ِٔ اِيَحَش ٌْ َع ثَىٔی بَُسیِ ٍَ َحسَّ َّی اہللُ َقا ل

َّی اہللُ َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َیأب َع ِٔ ايثِّ َٔ َُُعِؼرَفَ  ًَِبُص اِي َِٓضا َزِوُجَضا ََّل َت َّی َع َُُتَوف ٍَ اِي َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ٌُ ُب َوََّل َتهَِتٔح ـٔ َكَة َوََّل َتِدَت ظَّ َُ ُُ  َوََّل اِي

اؾ اوملنینم  دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ییحی نب اوبریکب، اربامیہ نب امہطؿ، دبلی، نسح نب ملسم، ہیفص تنب ہبیش،

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج وعرت ےک وشرہ یک 

فافت وہیئگ وہ وت ہن وت فہ مسک )زرفعاؿ فریغہ ںیم( رےگن وہےئ ڑپکے ےنہپ ہن ریگف ےک رگن ںیم رنیگن ابلس ےنہپ 

 ہم اگلےئ۔افر ہن فہ اضخب اگلےئ افر ہن یہ فہ رس

دمحم نب الیعمس نب اربامیہ، ییحی نب اوبریکب، اربامیہ نب امہطؿ، دبلی، نسح نب ملسم، ہیفص تنب ہبیش، اؾ  :  رافی

 اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی اگلاندفراؿ دعت دنہم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دعت دنہمی اگلان



 

 

     1476    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، عاػِ، حـؼہ، حرضت اّ علیہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ُٕ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َّٓٔيیِّ  أَِخبََرَْا  ِٔ اي َة َع ِّّ َعٔلیَّ ُ ِٔ أ ِٔ َحِؿَؼَة َع ِْ َع َٓا َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ َقا

 ََ ِٕ َتحٔسَّ َعلَی  ٔ اِْلرٔخٔ أَ ُٔ بٔاہللٔ َواِيَیِوّ َٔ ٕ تُِؤ َرأَة َِ ٌُّ َّٔل ٍَ ََّل َیٔح َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع یِّٕت َؾِوَم ثَََلٕث إَّٔلَّ َػل

ِؼبُوّغاَعلَی َزِوٕد َوََّل َتهَِتحٔ  ََ ًَِبُص ثَِوبّا  ُب َوََّل َت ـٔ  ٌُ َوََّل َتِدَت

صہ، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن 

 

ذص
دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اعمص، 

یسک یک  رکیت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ الےن فایل یسک اخوتؿ ےک فاےطس اجزئ ںیہن ہک

فافت رپ نیت دؿ ےس زایدہ مغ انمےئ اہں ا ہتب اخفدن یک فافت رپ اجزئ ےہ افر اس دفراؿ اس ےک فاےطس رسہم ڈاانل 

 اضخب اگلان افر رنیگن ابلس اامعتسؽ رکان اجزئ ںیہن ےہ۔

صہ، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

 

ذص
 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اعمص، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دعت ریبی ےک وتپں ےس رس دوھےن ےس قلعتم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دعت ریبی ےک وتپں ےس رس دوھےن ےس قلعتم

     1477    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عُرو بٔ رسح، ابٔ وہب، ََخَہ، ابیہ، َػیرہ بٔ ؿحاک، حرضت اّ حهیِ بٓت اسیس  :  راوی

 رضی اہلل عٓہا

 ٍَ ِٔ أَبٔیطٔ َقا ُة َع ََ َِخَ ََ ٍَ أَِخبََرنٔی  ُٔ َوصِٕب َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ حٔ َقا ِ ٔٔ ايْسَّ رٔو بِ ُِ ُٔ َع ُس بِ َُ  َسُِٔعُت أَِخبََرَْا أَِح



 

 

حَّ  َـّ َٔ اي ُُػٔیَرَة بِ َِّی َوکَاَِْت َتِظَتکٔی اِي َّٕ َزِوَجَضا تُُوف َضا أَ َِّ ُ ِٔ أ ُِٓت أَٔسیٕس َع ٔ ِٕ ب ُّّ َحٔهی
ُ ثَِتىٔی أ ٍُ َحسَّ أک َيُكو

ٌٔ اِيَحََلٔئ َؾَك  ِٔ ُنِح َة َؾَشأََيِتَضا َع َُ ًَ ِّّ َس ُ ٔلَی أ ِوََّلّة َيَضا إ ََ ًَِت  ٌُ اِيَحََلَئ َؾأَِرَس ََٓضا َؾَتهَِتٔح اَيِت ََّل َعِي

َِّی أَبُوَتهَِتحٔ  َِ حٔیَن تُُوف ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َعلَیَّ َرُسو ُِٓط َزَخ َٔ ٕ ََّل بُسَّ  ر َِ ِٔ أَ َٔ َة َوَقِس  ٌُ إَّٔلَّ  َُ ًَ َس

ٍَ اہللٔ  ا صَُو َػبِْر یَا َرُسو َُ َّ ًُِت إْٔ َة ُق َُ ًَ َّّ َس ُ ا َصَِذا یَا أ ََ  ٍَ ًُِت َعلَی َعِیىٔی َػبِّرا َؾَكا ٍَ َجَع  َيِیَص ؾٔیطٔ كٔیْب َقا

ـَ  َُّط خٔ َّٓأئ َؾإْٔ یٔب َوََّل بٔاِيحٔ َتٔظٔلی بٔايلِّ ُِ ٌٔ َوََّل َت ِی ًَّ َُّط َيُظبُّ اِيَوِجَط َؾََل َتِحَعًٔیطٔ إَّٔلَّ بٔاي ًُِت بٔأَیِّ إْٔ اْب ُق

 َٔ ًِّٔؿیَن بٔطٔ َرأَِس ِسرٔ ُتَػ ٍَ بٔايشِّ ٍَ اہللٔ َقا َتٔظُم یَا َرُسو َِ  َطِیٕئ أَ

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رخمہم، اہیب، ریغمہ نب احضک، رضحت اؾ میکح تنب ادیس ریض اہلل اہنع اینپ فادلہ 

ےس لقن رکیت ںیہ ہک اؿ ےک وشرہ یک بج فافت وہیئگ وت اؿ یک آںیھکن دےنھک گل ںیئگ اوہنں ےن ادمث اک رسہم 

 ادمث اک رسہم اگلےن اک مکح درایتف رکےن ےک فاےطس اجیھب۔ اگلای افر اینپ ابدنی وک رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس

اوہنں ےن رفامای اس فتق کت رسہم ہن اگلؤ سج فتق کت اس ےک ریغب وکیئ اچرہ ابیق ہن رےہ۔ اس ےیل ہک سج 

فتق رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع یک فافت وہیئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس 

 اس فتق ںیم ےن اینپ آوھکنں رپ اولیے اک پیل ایک وہا اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فیرفی الےئ

درایتف رفامای اے اؾ ہملس! ہی ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ہی اولیہ ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 

س ےس رہچے رپ کمچ آ اجیت ےہ اس فہج ےس م ںیم وخوبش ںیہن وہیت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا

اس وک رصػ رات ےک فتق اگل ایل رکف افر م وخوبشدار یئش ای دنہمی ےس رس ہن دوھای رکف۔ اس ےیل ہک ہی اضخب 

ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ںیم رھپ سک زیچ ےس رس دوھں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ای م ریبی ےک وتپں ےس رس دوھای رکف۔فملس ےن رفام

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رخمہم، اہیب، ریغمہ نب احضک، رضحت اؾ میکح تنب ادیس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ دعت رسہم اگلان



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دعت رسہم اگلان

     1478    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ربیع بٔ سًامیٕ، طعیب بٔ يیث، ابیہ، ایوب، حُیس، زیٓب بٓت ابوسًُہ، حرضت اّ سًُہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہا

ٍَ َحسَّ  َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس وَسی أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ َُ  ُٔ َٓا أَیُّوُب َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ أَبٔیطٔ َقا ًَِّیٔث َع ُٔ اي َٓا ُطَعِیُب بِ َ ث

ِٔ َُقَ  َٔ َرأَْة  َِ َة َقاَيِت َجائَِت ا َُ ًَ ِّّ َس ُ َضا أ َِّ ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَ ُِٓت أَبٔی َس ٔ َُٓب ب ثَِتىٔی َزیِ ِیْس َوَحسَّ َُ ٍَ حُ یِٕع َؾَكاَيِت یَا َقا

 َّٕ ٔ ٍَ اہللٔ إ ِّ  َرُسو ٔن َِّ َقاَيِت إ ُ ا ث ٕ َوَعَِشّ ٍَ أَََّل أَِرَبَعَة أَِطُضر َِٓضا َؾَكا ًّی َع َتَوف َُ ََٔسِت أََؾأَِنُحًَُضا َوکَاَِْت  ًَٓٔی َر ی ابِ

ٔة َتٔحسُّ  َّٔ فٔی اِيَحاصًٔٔیَّ ا َقِس کَاَِْت إِٔحَساُن ٕ َوَعَِشّ ٍَ ََّل إَّٔلَّ أَِرَبَعَة أَِطُضر َصا َؾَكا َعلَی َزِؤجَضا  أََخاُف َعلَی َبَِصٔ

 ٔ َٓٔة بٔاِيَبِعَرة َِّ َترِمٔی َعلَی َرأِٔض ايشَّ ُ َّٓة ث  َس

رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، اہیب، اویب، دیمح، زبع  تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ 

 وہیئ افر اس ےن رعض ہک اکی رمہبت اکی رقیشی ہلیبق یک اخوتؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض

ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم اڑیک یک آںیھکن دےنھک آ ںیئگ ںیہ ایک ںیم اس ےک رسہم ڈاؽ  یتک وہں 

رافی ےتہک ںیہ ہک فہ اخوتؿ اینپ وشرہ یک فافت ےک دعب دعت ںیم یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک م 

ربص ںیہن رک  یتک فہ رعض رکےن یگل ہک ےھجم اس یک آھکن ےک درد ف فیلکت ںیم التبم وہےن اک  اچر امہ دس دؿ یھب

ادنہشی ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک اچر ہنیہم دس دؿ ےس لبق ںیہن ایک م وک اید ںیہن ہک دفر 

 رےنہ ےک دعب لکن رک ینگنیم اکنیھپ رکیت اجتیلہ ںیم اکی اخوتؿ اےنپ وشرہ یک فافت ےک دعب اکی اسؽ کت دعت ںیم

 یھت )اس یک لیصفت زگر یکچ( ہک ہی ابت وت ھچک ںیہن۔

 رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، اہیب، اویب، دیمح، زبع  تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دعت رسہم اگلان

     1479    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، سؿیإ، یحٌی بٔ سعیس، حُیس بٔ ْاؾع، زیٓب بٓت ابوسًُہ، حرضت  :  راوی

 اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

 َ ٔ أَِخب ٔٔ َْاؾ ِیٔس بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َیزٔیَس َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َرَْا  ٕع َع

َِ َؾَشأََيتِ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َرأَّة أََتِت اي َِ َّٕ ا َضا أَ َِّ ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَ ِٓٔت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب اَت َزیِ ََ َٓتَٔضا  ِٔ ابِ ُط َع

 ٍٔ َِّ َترِمٔی اِيَبِعَرَة َعلَی َرأِٔض اِيَحِو ُ ََٓة ث َّٔ َتحٔسُّ ايشَّ ٍَ َقِس کَاَِْت إِٔحَساُن ا هَٔی  َزِوُجَضا َوهَٔی َتِظَتکٔی َقا َُ َّ َوإْٔ

ا ٕ َوَعَِشّ  أَِرَبَعُة أَِطُضر

، زبع  تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، دیمح نب انعف

رفامیت ںیہ ہک اکی اخوتؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر اس ےن اینپ اڑیک ےس قلعتم 

درایتف ایک ہک اس ےک وشرہ یک فافت وہیئگ ےہ افر اس یک آںیھکن دےنھک آیئگ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ای دفر اجتیلہ ںیم اہمترے ںیم ےس رہ اکی وعرت اکی اسؽ کت دعت ںیم ریتہ افر رھپ فہ دعت ےس ابرہ ےن رفام

 آ رک ینگنیم اکنیھپ رکیت ہی وت رصػ اچر امہ دس دؿ ںیہ۔

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، دیمح نب انعف، زبع  تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 دفراؿ دعت رسہم اگلان

     1480    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زہیر بٔ َعاویہ، یحٌی بٔ سعیس، حُیس بٔ َحُس بٔ َعسإ بٔ عیسٰی بٔ َعسإ، ابٔ اعین،  :  راوی

 ْاؾع، زیٓب بٓت ابوسًُہ، حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

 ُٔ َٓا ُزَصیِرُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَِعیََن َقا َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ِعَسا ََ  ٔٔ ٔٔ عٔیَسی بِ َٕ بِ ِعَسا ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َعاؤیََة أَِخبََرَْا  َُ  

 ُٔ َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َة  َقا َُ ًَ ِّّ َس ُ ِٔ أ َة َع َُ ًَ ِٓٔت أَبٔی َس ٔ ََٓب ب ِٔ َزیِ ِولَی اِْلَِنَؼارٔ َع ََ ٔٔ َْاؾٕٔع  ِیسٔ بِ َُ ِٔ حُ َسٔعیٕس َع

 ِّ ًَٓٔی تُُوف َّٕ ابِ ٔ َِ َؾَكاَيِت إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو یِٕع َجائَِت إ ِٔ َُقَ َٔ َرأَّة  َِ َّٕ ا َِٓضا َزِوجُ أَ َضا َوَقِس َی َع

 ٍٔ ٔ َعلَی َرأِٔض اِيَحِو َّٔ َترِمٔی بٔاِيَبِعَرة ٍَ َقِس کَاَِْت إِٔحَساُن ٌَ َؾَكا ا هَٔی خِٔؿُت َعلَی َعِيَٓٔضا َوهَٔی تُرٔیُس اِلهُِح َُ َّ  َوإْٔ

 ٔ رِأَةُ ف َُ ٍٔ َقاَيِت کَاَِْت اِي ا َرأُِض اِيَحِو ََ ََٓب  ًُِت ئزَیِ ا َؾُك ٕ َوَعَِشّ ََ َزِوُجَضا أَِرَبَعُة أَِطُضر ًَ ٔة إٔذَا َص ی اِيَحاصًٔٔیَّ

 ٕ ِت َوَرائََضا بَٔبِعرَة ََ َجِت ََفَ َْٓة رَخَ رَِّت بَٔضا َس ََ َّی إَٔذا  ًََشِت ؾٔیطٔ َحً ٔلَی رَشِّ بَِیٕت َيَضا َؾَح َسِت إ َُ  َع

 تنب اوبہملس، دمحم نب دعماؿ نب ٰیسیع نب دعماؿ، انب انیع، زریہ نب اعمفہی، ییحی نب دیعس، دیمح نب انعف، زبع 

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رقشی یک اکی اخوتؿ اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ںیم احرض وہیئ افر اینپ اڑیک ےس قلعتم درایتف ایک ہک اس ےک وشرہ یک فافت وہیئگ ےہ افر ےھجم وت اس یک 

اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک فہ اخوتؿ )دفراؿ دعت( رسہم  آوھکنں ےس قلعتم ادنہشی ےہ۔ رضحت اؾ ہملس ریض

اگلےن یک ااجزت اچیتہ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زامہن اجتیلہ ںیم ارگ اہمترے ںیم ےس یسک ےک 

 وشرہ یک فافت وہ اجیت وت فہ اکی اسؽ دعت زگارےن ےک دعب ینگنیم کنیھپ رک دعت ےس لکن اجای رکیت یھت۔ ہی وت

رصػ اچر امہ دس دؿ ںیہ دیمح لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت زبع  تنب ایب ہملس ریض اہلل اہنع ےس درایتف 

ایک راس اوحلؽ ےس ایک رماد ےہ؟ وت اوہنں ےن رفامای دفر اجتیلہ ںیم دوتسر اھت ہک ارگ یسک اک وشرہ رم اجات وت فہ اکی 

 رےنہ ےک دعب یتلکن افر اےنپ ےھچیپ فہ ینگنیم یتکنیھپ یھت )ہی دبرتنی اکمؿ ںیم رےنہ یتگل یھت افر اکی اسؽ کت فںیہ

 دفر اجتیلہ یک دعت زگارےن اک رطہقی یک رطػ ااشرہ ےہ(۔



 

 

دمحم نب دعماؿ نب ٰیسیع نب دعماؿ، انب انیع، زریہ نب اعمفہی، ییحی نب دیعس، دیمح نب انعف، زبع  تنب  :  رافی

 اوبہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دفراؿ دعت رسہم اگلان

     1481    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بٔ ْاؾع، حرضت زیٓب رضی اہلل عٓہایحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی، حُاز، یحٌی بٔ سعیس، حُیس  :  راوی

ٔٔ َْاؾٕٔع  ِیٔس بِ َُ ِٔ حُ ٔٔ َسٔعیٕس َع ِٔ َیِحٌَی بِ اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ بٓٔیٕ َقا ٔٔ َْعَ ُٔ َحبٔیٔب بِ ََٓب أَِخبََرَْا َیِحٌَی بِ ِٔ َزیِ  َع

 ٔ ت ٌُ فٔی عٔسَّ َّّ َحبٔيَبَة أََتهَِتٔح ُ َة َوأ َُ ًَ َّّ َس ُ َرأَّة َسأََيِت أ َِ َّٕ ا َّٓٔيیِّ أَ ٔلَی اي َرأَْة إ َِ ِٔ َوَؾاةٔ َزِؤجَضا َؾَكاَيِت أََتِت ا َٔ َضا 

 ِّ َّٔ فٔی اِيَحاصًٔٔیَّةٔ إَٔذا تُُوف ٍَ َقِس کَاَِْت إِٔحَساُن ََ َؾَكا ٔ ِٔ َذي َِ َؾَشأََيِتطُ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َِٓضا َزِوُجَضا َػل َی َع

ًِؿَ  َِّ َقَِذَؾِت َخ ُ َّٓة ث ِت َس ََ ٌُ أََقا َِٓكٔضَی اِْلََج َّی یَ ا َحً ٕ َوَعَِشّ ا هَٔی أَِرَبَعُة أَِطُضر َُ َّ َجِت َوإْٔ َِّ رَخَ ُ  َضا بَٔبِعَرةٕ ث

ییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی نب دیعس، دیمح نب انعف، رضحت زبع  ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اؾ 

افت یک دعت ںیم وعرت رسہم ڈاؽ  یتک ےہ؟ وت اوہنں ےن ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس درایتف ایک ایگ ہک وشرہ یک ف

رفامای ہک اکی رمہبت اکی اخوتؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر اس ےک قلعتم درایتف ایک 

وہ اجات  وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ںیم ےس ارگ زامہن اجتیلہ ںیم یسک وعرت ےک وشرہ اک ااقتنؽ

وت فہ وعرت اکی اسؽ کت دعت ںیم ریتہ افر رھپ اےنپ ےھچیپ ینگنیم یتکنیھپ۔ رھپ )دعتْ ( ےس ابرہ آیت افر ہی وت رصػ 

 اچر امہ دس دؿ ںیہ فہ دعت لمکم وہےن کت رسہم ںیہن ڈاؽ  یتک۔

  اہنعییحی نب بیبح نب رعیب، امحد، ییحی نب دیعس، دیمح نب انعف، رضحت زبع  ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

فا ر ےک اامعتسؽ ےس قلعتم

 

 دفراؿ دعت )وخوبش( طسق افر اظ

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

فا ر ےک اامعتسؽ ےس قلعتم

 

 دفراؿ دعت )وخوبش( طسق افر اظ

     1482    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عباض بٔ َحُس، اسوز بٔ عاَر، زائسہ، ہظاّ، حؿؼہ، حرضت اّ علیہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 ٕ ِٔ صَٔظاّ ِٔ َزائَٔسَة َع ٕ َع َٔر ُٔ َعا َٓا اِْلَِسَوزُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ورٔیُّ َقا ٕس صَُو ايسُّ َُّ َح َُ  ُٔ ِٔ َحِؿَؼ  أَِخبََرَْا اِيَعبَّاُض بِ َة َع

َِٓس كُِضرٔصَ  ٔ َِٓضا ع َّی َع َُُتَوف ًِ ٔ َؽ ي َُّط َرخَّ َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َة َع ِّّ َعٔلیَّ ُ ِٔ أ  ا فٔی اِيُكِشٔم َواِْلَِهَؿارٔ َع

یلص اہلل  ابعس نب دمحم، اوسد نب اعرم، زادئہ، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی

ہیلع فآہل فملس ےن وشرہ یک فافت ےک دعب دعت زگارےن فایل وخانیت ےک ےیل ضیح ےس اپک وہےن رپ طسق افر 

فا ر )وخوبش( ےک اامعتسؽ رکےن یک ااجزت دی۔

 

 اظ

 ابعس نب دمحم، اوسد نب اعرم، زادئہ، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وشرہ یک فافت ےک دعب وعرت وک اکی اسؽ اک رخہچ افر راہشئ دےنی ےک مکح ےک وسنمخ وہےن ےک 

 ابرے ںیم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 خ وہےن ےک ابرے ںیموشرہ یک فافت ےک دعب وعرت وک اکی اسؽ اک رخہچ افر راہشئ دےنی ےک مکح ےک وسنم



 

 

     1483    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

زْیا بٔ یحٌی، اسحام بٔ ابراہیِ، علی بٔ حشین بٔ واقس، ابیہ، یزیس، عْکَہ، حرضت ابٔ  :  راوی

 عباض رضی اہلل عٓہ

 َّٓ اُن ايشُّ ِحزٔیُّ َخیَّ ُٔ َیِحٌَی ايشِّ یَّا بِ ٔ َْ ُٔ أَِخبََرَْا َز َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا إِٔسَحُل بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔة َقا

 ٔ ٔٔ َعبَّإض ف ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ َِّٓحؤیُّ َع َٓا یَزٔیُس اي َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبٔی َقا ٔٔ َواقٕٔس َقا ی َقِوئطٔ اِيُحَشیِٔن بِ

ِِ َویََِذ  ِٓهُ َٔ  َٕ ِو َٔ یَُتَوؾَّ ََ بٔآیَةٔ َوائَِّذی ٔ إد نُٔشَذ َذي ٍٔ َغیَِر إرِٔخَ ٔلَی اِيَحِو َتاّعا إ ََ  ِِ ٔ ّة ْٔلَِزَوأجض َٕ أَِزَواّجا َؤػیَّ ُرو

 ٕ ٌَ أََجًَُضا أَِرَبَعَة أَِطُضر ِٕ ُجٔع ٍٔ أَ ٌَ اِيَحِو ٔٔ َوَنَشَذ أََج ُُ ِٔ ايرُّبُٔع َوايثُّ َٔ َق َيَضا  ا َُفٔ َُّ َٔ ااِئُیَرأث    َوَعَِشّ

، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، اہیب، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس زرکای نب ییحی

رفاتی ےہ افر فہ اس آتی رکہمی ےس قلعتم رفامےت ںیہ ہک ہی آتی رکہمی ےس وسنمخ ےہ سج ںیم ویبی ےک 

ر امہ دس رفز ےس وسنمخ وہ وچےھت افر آوھٹںی ہصح اک ذترکہ ےہ زین اکی اسؽ کت دعت ںیم رےنہ اک مکح یھب اچ

 ایگ۔

زرکای نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، اہیب، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وشرہ یک فافت ےک دعب وعرت وک اکی اسؽ اک رخہچ افر راہشئ دےنی ےک مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ابرے ںیم
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 قتيبہ، ابواَّلحوؾ، سُاک، حرضت عْکَہ رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

 ُ َٓا أَب َ ث ٍَ َحسَّ ِِ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة َقا ِٓهُ َٔ  َٕ ِو َٔ یَُتَوؾَّ ٌَّ َوائَِّذی َة فٔی َقِوئطٔ َعزَّ َوَج ََ ِٔ عِْٔکٔ إک َع َُ ِٔ ٔس و اِْلَِحَؤؾ َع

َٔ یُتَ  ٍَ َنَشَدِتَضا َوائَِّذی إد َقا ٍٔ غَیَِر إرِٔخَ ٔلَی اِيَحِو َتاّعا إ ََ  ِِ ٔ ّة ْٔلَِزَوأجض َٕ أَِزَواّجا َؤػیَّ ِِ َویََِذُرو ِٓهُ َٔ  َٕ ِو َوؾَّ

اَویََِذ  ٕ َوَعَِشّ َّٔ أَِرَبَعَة أَِطُضر ٔ َٔ بٔأَِنُؿٔشض َٕ أَِزَواّجا یَتََربَِّؼ  ُرو

ہبیتق، اوباالوحص، امسک، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک آتی رکہمی اس آتی رکہمی ےس وسنمخ 

 وہیئگ ےہ

 ہبیتق، اوباالوحص، امسک، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت الطوقں فایل اخوتؿ ےک فاےطس دعت ےک درنایؿ اکمؿ ےس ےنلکن یک ااجزت ےک قلعتم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیت الطوقں فایل اخوتؿ ےک فاےطس دعت ےک درنایؿ اکمؿ ےس ےنلکن یک ااجزت ےک قلعتم
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عبس ايحُیس بٔ َحُس، َدًس، ابٔ جریخ، علاء، حرضت عبسايرحُٔ بٔ عاػِ حرضت ؾاكُہ بٓت  :  راوی

 قیص رضی اہلل عٓہا

َٓا ابِ  َ ث ٍَ َحسَّ ًَْس َقا ِد ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ ٍَ أَِخبََرنٔی َعبُِس أَِخبََرَْا َعِبُس اِيَحُٔیسٔ بِ ِٔ َعَلإئ َقا ُٔ ُجَریِٕخ َع

 ًَّ َ َّطُ ك ٕ أَْ ِدزُوّ ََ ِٔ بَىٔی  َٔ  ٌٕ َِٓس َرُج ٔ َِٓت َقِیٕص أَِخبََرِتُط َوکَاَِْت ع ٔ َة ب َُ َّٕ َؾاكٔ َ ِٕ أ ُٔ َعأػ ٔٔ بِ َُ َكَضا ثَََلثّا ايرَِّح

ِٕ يُِعلٔ  ُط أَ ًَ َر َونٔی ََ َػازٔی َوأَ َُ ٔلَی َبِعٔف اِي َد إ ٔلَی َبِعٔف نَٔشأئ َورَخَ ًََكِت إ ََّٓؿَكٔة َؾَتَكايَِّتَضا َؾاَِْل َیَضا َبِعَف اي

َِٓسَصا َؾَك  ٔ َِ َوهَٔی ع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو َِ َؾَسَخ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٍَ اہللٔ اي اَيِت یَا َرُسو

ُِٓت َقِیٕص  ٔ ُة ب َُ ٔ َؾاكٔ ٍَ  َصِٔذظ ٍَ بٔطٔ َقا َُّط َطِیْئ َتَلوَّ َِ أَْ ِتَضا َوَزَع زَّ ََّٓؿَكةٔ ََفَ ٌَ إَٔيِیَضا بَٔبِعٔف اي ْٕ َؾأَِرَس ًََّكَضا ؾََُل َ ك



 

 

 ٍَ َِّ َقا ُ َِٓسَصا ث ٔ ی ع ٕ َؾاِعَتسِّ ًُِثوّ ُ ِّّ ک ُ ٔلَی أ َِ َؾاَِْتكٔلٔی إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ُ َػَسَم َقا َّٕ أ ٔ ًُِثوّٕ  إ ُ َّّ ک

ٔلَی  ًَِت إ َُّط أَِعَِّم َؾاَِْتَك ٕ َؾإْٔ هُِتوّ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ ٔلَی َعِبٔس اہللٔ ابِ ازَُصا َؾاَِْتكٔلٔی إ َرأَْة یَهِثُرُ عُوَّ َِ ِت ا َعِبٔس اہللٔ َؾاِعَتسَّ

ُٔ أَ  َعاؤَیُة بِ َُ ِٔ َو َِّ َخَلَبَضا أَبُو اِيَحِض ُ تَُضا ث ِت عٔسَّ ـَ َّی اِنَك َِٓسُظ َحً ٔ َّی اہللُ ع ٍَ اہللٔ َػل َٕ َؾَحائَِت َرُسو بٔی ُسِؿَیا

ًَِعَؼا َو  ٔ َٔ َقِشَكاَسَتُط ي ِی ًَ ٌْ أََخاُف َع ُج ِٔ ََفَ ا أَبُو اِيَحِض ََّ ٍَ أَ ا َؾَكا َُ ٔ َٔرُُظ ؾٔیض ِ َِ َتِشَتأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ا َع ََّ أَ

ةَ  ََ َجِت أَُسا ٍٔ َؾَتزَوَّ ا َُ ِٔ اِي َٔ ًَُل  َِ ٌْ أَ ُج َعاؤیَُة ََفَ َُ  ََ ٔ َٔ َزیِٕس َبِعَس َذي  بِ

دبع ادیمحل نب دمحم، دلخم، انب رججی، اطعء، رضحت دبعارلنمح نب اعمص رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےس 

لقن رکیت ںیہ ہک فہ ہلیبق ونبزخمفؾ ےک اکی آدیم ےک اکنح ںیم ںیھت اس ےن اؿ وک نیت الطںیق دے دںی افر یسک 

ےن اجےت وہےئ اےنپ فلیک وک مکح دای ہک اس وک ھچک رخہچ دے دانی۔ اس ےن رخہچ دای وت اہجد ںیم فہ الچ ایگ افر اس 

رضحت افہمط ےن اس وک مک ھجمس رک فاسپ رفام دای افر ضعب رضحات ازفاج رہطمات ےک اپس فیرفی ےل ںیئگ 

اوہنں ےن رضحت ہچنیم  سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ وت فہ فںیہ رپ ںیھت۔ 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التبای۔ ہی رضحت افہمط تنب سیق ےہ اؿ وک اؿ ےک وشرہ ےن الطؼ دے دی 

ےہ افر ھچک رخہچ یھب رفاہن ایک ےہ سج وک اس ےن فاسپ رک دای ےہ )ہک ہی مک ےہ( اس صخش اک انہک ےہ ہک ہی یھب اس 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ چس  ہہ راہ ےہ۔ م اس رطہقی اک ااسحؿ ےہ ہک فہ ھچک وت دے راہ ےہ۔ 

ےس رکف ہک م رضحت اؾ موثلؾ ےک رھگ لقتنم وہاجؤ افر م اینپ دعت لمکم رک ول۔ رھپ رفامای نکیل اؾ موثلؾ ےک رھگ 

اس ےیل ہک فہ اکی  ولوگں یک آدمفرتف زایدہ ریتہ ےہ اس فہج ےس م رضحت دبعاہلل نب وتکمؾ ےک رھگ یلچ اجؤ

انانیب صخش ںیہ ہچنیم  فہ رضحت دبعاہلل نب وتکمؾ ےک رھگ لقتنم وہ ںیئگ افر فںیہ دعت زگاری سج فتق دعت 

م افر رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےن اؿ وک اکنح ےک اغیپامت ےجیھب۔ اس رپ فہ رضحت 
 

 ھی
د

لمکم وہیئگ وت رضحت اوب

تم ںیم احرض وہںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخ

وشمرہ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک اہمترے ابرے ںیم الیھٹ اک ادنہشی ےہ ہک بج ہک 

رضحت اوباعمفہی اکی سلفم صخش ںیہ ہی ابت نس رک رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رضحت ااسہم نب زدی 

 یض اہلل ہنع ےس اکنح رک ایل۔ر

دبع ادیمحل نب دمحم، دلخم، انب رججی، اطعء، رضحت دبعارلنمح نب اعمص رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل  :  رافی



 

 

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الطوقں فایل اخوتؿ ےک فاےطس دعت ےک درنایؿ اکمؿ ےس ےنلکن یک ااجزت ےک قلعتم نیت
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َحُس بٔ راؾع، ححین بٔ َثىی، يیث، عكیٌ، ابٔ طہاب، حرضت ابوسًُہ ، حرضت ؾاكُہ بٓت  :  راوی

 قیص رضی اہلل عٓہا

 َُ ٔٔ ٔطَضإب أَِخبََرَْا  ِٔ ابِ ٌٕ َع ِٔ عَُكِی ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي َٓا حَُحیُِن بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح

ََّضا کَاَِْت َتِحَت أَبٔی  ََّضا أَِخبََرِتُط أَْ ِٓٔت َقِیٕص أَْ ٔ َة ب َُ ِٔ َؾاكٔ ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس رٔوَع ُِ ٔٔ َحِؿٔؽ  َع بِ

َّی اہللُ ٍَ اہللٔ َػل ََّضا َجائَِت َرُسو ُة أَْ َُ ِت َؾاكٔ َُ ًََّكَضا آرٔخَ ثَََلٔث َتِلًٔیَكإت َؾزََع ٔ َؾَل ُُػٔیَرة ٔٔ اِي َِ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

هِتُ  ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ ٔلَی ابِ ٌَ إ ٔ َِٓتك ِٕ َت َرَصا أَ ََ
َ ِٔ بَِيتَٔضا َؾأ َٔ ؤجَضا  َم َؾاِسَتِؿتَِتُط فٔی رُخُ ِٕ ُيَؼسِّ ُٕ أَ رَِوا ََ َبَی  وّٕ اِْلَِعَِّم َؾأ

ةَ  َُ ََ َعلَی َؾاكٔ ٔ ِت َعائَٔظُة َذي َوةُ أََِْْکَ ٍَ ُْعِ ِٔ بَِيتَٔضا َقا َٔ َكةٔ  ًَّ َُُل ؤد اِي َة فٔی رُخُ َُ  َؾاكٔ

 نب ینثم، ثیل، لیقع، انب اہشب، رضحت اوبہملس ، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع

 

ن
 
ج ت
د

ےس  دمحم نب راعف، 

لقن رکےت ںیہ ہک فہ اوبرمعف صفح نب ریغمہ ےک اکنح ںیم ںیھت ہک اوہنں ےن اؿ وک رسیتی افر آرخی الطؼ دے 

دی۔ فہ رفامیت ںیہ ہک اس ےک دعب ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر آپ یلص 

ؿ ےس لکن  یتک وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وتفی درایتف ایک ہک ایک ںیم اکم

رفامای انب وتکمؾ انانیب ےک رھگ م لقتنم وہ اجؤ۔ ہی نس رک رمفاؿ ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع یک ابت یک دصتقی 

اس ابت اک  ںیہن یک ہک ہقلطم وعرت اکمؿ ےس ابرہ اج  یتک ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن یھب

 ااکنر رفامای اھت۔



 

 

 نب ینثم، ثیل، لیقع، انب اہشب، رضحت اوبہملس ، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل  :  رافی

 

ن
 
ج ت
د

دمحم نب راعف، 

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الطوقں فایل اخوتؿ ےک فاےطس دعت ےک درنایؿ اکمؿ ےس ےنلکن یک ااجزت ےک قلعتم نیت

     1487    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، حؿؽ، ہظاّ، ابیہ، حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا :  راوی

ٍَ حَ  َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ًُِت یَا أَِخبََرَْا  َة َقاَيِت ُق َُ ِٔ َؾاكٔ ِٔ أَبٔیطٔ َع ّْ َع َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َحِؿْؽ َقا َ ث سَّ

َيِت  َرَصا َؾَتَحوَّ ََ
َ َِ َعلَیَّ َؾأ ِٕ ُيِكَتَح ًََّكىٔی ثَََلثّا َوأََخاُف أَ َ ٍَ اہللٔ َزِوظٔی ك  َرُسو

ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن اہک ای روسؽ دمحم نب ینثم، صفح، اشہؾ، اہیب، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمے وشرہ ےن ےھجم نیت الطںیق دے دی ںیہ افر ھجم وک ادنہشی ےہ ہک ااسی ہن وہ ہک ریمے 

 رھگ وچر فریغہ آ اجںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک اؿ وک اس ہگج ےس ےلچ اجےن اک مکح دای۔

  ینثم، صفح، اشہؾ، اہیب، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنعدمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیت الطوقں فایل اخوتؿ ےک فاےطس دعت ےک درنایؿ اکمؿ ےس ےنلکن یک ااجزت ےک قلعتم

     1488    حسیث                               جًس زوّ  :  سجً



 

 

يعكوب بٔ َاہإ بِصی، ہظیِ، سیار و حؼین و َػیرہ و زاؤز بٔ ابی ہٓس و اسُعیٌ بٔ ابوخايس،  :  راوی

 حرضت طعيی

َٓا َسیَّاْر َوحَُؼ  َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ِٔ صَُظِی یٌّ َع َٕ َبِِصٔ اَصا ََ  ُٔ ِٕٓس أَِخبََرَْا َيِعُكوُب بِ ٔ ُٔ أَبٔی ص ػٔیَرةُ َوَزاُوزُ بِ َُ یِْن َو

ِٓٔت َقِیٕص َؾَشأَِيُتضَ  ٔ َة ب َُ ًُِت َعلَی َؾاكٔ ٍَ َزَخ ِعٔيیِّ َقا ِٔ ايظَّ َٔ َع ی َ آرَخٔ َْ ُٔ أَبٔی َخائٕس َوَذ ٌُ بِ ٔعی َُ ِٔ َوإِٔس ا َع

ًَِیَضا َؾَكاَيِت  َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل أئ َرُسو ـَ ٍٔ اہللٔ  َق ٔلَی َرُسو ِتطُ إ َُ َة َؾَداَػ ًََّكَضا َزِوُجَضا اِيبَتَّ َ ك

َرنٔی ََ َ ٌِ لٔی ُسهِىَی َوََّل َنَؿَكّة َوأ ِِ یَِحَع ًَ ََّٓؿَكٔة َقاَيِت َؾ هِىَی َواي َِ فٔی ايشُّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٕ أَِعَتسَّ فٔی بَِیٔت  َػل أَ

 ٕ هُِتوّ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ  ابِ

ؿ رصبی، میشہ، ایسر ف نیصح ف ریغمہ ف داؤد نب ایب دنہ ف اامسلیع نب اوباخدل، رضحت یبعش رفامےت ںیہ وقعیب نب اماہ

ہک ںیم افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےک اپس اچنہپ افر ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

اھت؟ فہ رفامےن ںیگل ہک سج فتق ریمے وشرہ ےن  فملس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابرے ںیم ایک مکح دای

ھجم وک نیت الطںیق دے دںی وت ںیم اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر راہشئ افر 

ہن  رخہچ اک ںیم ےن اؿ ےس اطمہبل ایک۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت ھجم وک یسک مسق اک وکیئ رخہچ دالای افر

یہ رےنہ ےک فاےطس اکمؿ دالای افر ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعاہلل نب وتکمؾ ےک اکمؿ ںیم دعت 

 زگارےن اک مکح رفامای۔

 وقعیب نب اماہؿ رصبی، میشہ، ایسر ف نیصح ف ریغمہ ف داؤد نب ایب دنہ ف الیعمس نب اوباخدل، رضحت یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیت الطوقں فایل اخوتؿ ےک فاےطس دعت ےک درنایؿ اکمؿ ےس ےنلکن یک ااجزت ےک قلعتم

     1489    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 حام، ابوجواب، عُار، ابواسحام، حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہاابو بْک بٔ اس :  راوی

 ُٔ اْر صَُو ابِ َُّ َٓا َع َ ث ٍَ َحسَّ أب َقا َٓا أَبُو اِيَحوَّ َ ث ٍَ َحسَّ اغَانٔیُّ َقا ُٔ إِٔسَحَل ايؼَّ ِٔ أَبٔی  أَِخبََرنٔی أَبُو بَِْکٔ بِ ُرَزیِٕل َع

ِٓٔت  ٔ َة ب َُ ِٔ َؾاكٔ ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ٍَ اہللٔ  إِٔسَحَل َع ًََة َؾأََتِیُت َرُسو ِك ُّٓ َكىٔی َزِوظٔی َؾأََرِزُت اي ًَّ َ َقِیٕص َقاَيِت ك

ی ؾٔیطٔ  ٕ َؾاِعَتسِّ هُِتوّ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ رٔو بِ ُِ َٔ َع ُِّ ٔٔ َع ٔلَی بَِیٔت ابِ ٍَ اَِْتكٔلٔی إ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َؾَحَؼَبطُ َػل

 َِ ٔ ََ ي ًَ ٍَ َویِ ِٔ  اِْلَِسَوزُ َوَقا َٔ ا َسَُٔعاُظ  َُ َُّض ٕٔ أَْ ٔٔ َيِظَضَسا ِٕ ٔجئِٔت بَٔظاصَٔسیِ ٔ رُ إ َُ ٍَ عُ ٌٔ صََِذا َقا ُتِؿًٔی بُِٔٔث

 َّٔ ُجوصُ ٕ ََّل تَُِخٔ َرأَة َِ ٍٔ ا ِِ َْتِرُِک نَٔتاَب اہللٔ ئَكِو َِ َوإَّٔلَّ َي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َّٔ َوََّل َرُسو ٔ ِٔ بُُیوتٔض َٔ  

َٓةٕ َیَِخُ  بَيِّ َُ ِٕ َیأِتٔیَن بَٔؿاحَٔظٕة  َٔ إَّٔلَّ أَ  ِج

اوب رکب نب ااحسؼ، اوبوجاب، امعر، اوبااحسؼ، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق 

ریمے وشرہ ےن ھجم وک الطؼ دے دی وت ںیم ےن اس ہگج ےس ےلچ اجےن اک ارادہ ایک ہچنیم  ںیم آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م اےنپ اچچزاد اھبیئ رضحت فآہل

رمعف نب وتکمؾ ےک اکمؿ ںیم یلچ اجؤ افر م ایس ہگج رپ دعت زگارف۔ ہی ابت نس رک رضحت اوسد ےن اؿ وک رکنکی 

ےس دے ریہ وہ۔ رھپ رضحت رمع ےن رفامای ہک ارگ م امری ہک اہمتری الہتک وہ اجےئ م اس مسق اک وتفی سک فہج 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس رفامؿ ابمرک رپ دف وگاہ شیپ رکف وت ہ کی ےہ فرہن مہ وت اتکب 

فہ  اہلل وک اکی اخوتؿ یک فہج ےس ںیہن وھچ ڑ ےتکس افر فہ آتی رکہمی ہی ےہ ینعی م اؿ وک اؿ ےک اکمؿ ےس ہن اکنول افر

ہن وخد یہ اکمونں ےس ںیلکن۔ ا ہتب ارگ فہ فاحض وطر رپ ربے اکؾ اک اراکتب رکںی وت اؿ وک اکمونں ےس اکنؽ دای 

 اجےئ۔

 اوب رکب نب ااحسؼ، اوبوجاب، امعر، اوبااحسؼ، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وعرت ےک وشرہ یک فافت وہیئگ وت اس اک دعت ےک درنایؿ اکمؿ ےس انلکن



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 سج وعرت ےک وشرہ یک فافت وہیئگ وت اس اک دعت ےک درنایؿ اکمؿ ےس انلکن

     1490    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبس ايحُیس بٔ َحُس، َدًس، ابٔ جریخ، ابو زبیر، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ُٔ ُجَریِٕخ َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ًَْس َقا ِد ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ ٍَ  أَِخبََرَْا َعِبُس اِيَحُٔیسٔ بِ ٕ َقا ِٔ َجابٔر َع

ًَِّكِت َخاَيُتُط َؾأََراَزِت أَ  ُ ًَِیطٔ ك َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ََٓضاَصا َؾَحائَِت َرُسو ًَكَٔیِت َرُجَّل َؾ ٌٕ َيَضا َؾ ٔلَی َِْد َد إ ِٕ َتَِخُ

ِعرُوّؾا ََ قٔی َوَتِؿَعلٔی  ِٕ َتَؼسَّ َٔ أَ ًَّ َٔ َيَع ًَ ی َِْد ظٔی َؾُحسِّ ٍَ ارِخُ َِ َؾَكا ًَّ  َوَس

اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ یک اخہل وک الطؼ دی  دبع ادیمحل نب دمحم، دلخم، انب رججی، اوب زریب، رضحت

یئگ وت اوہنں ےن اےنپ وجھکرفں ےک ابغ ںیم ےلچ اجےن اک ارادہ رفامای۔ ہچنیم  اؿ یک اکی آدیم ےس الماقت وہیئ وت 

 فآہل فملس اس ےن اؿ وک عنم رک دای۔ فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع

 ےن رفامای م اےنپ ابغ ںیم یلچ اجؤ افر م اس ےک لھپ وت ڑف اتہک م دصہق دف افر وکیئ کین اکؾ رکف۔

 دبع ادیمحل نب دمحم، دلخم، انب رججی، اوب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابہنئ ےک رخہچ ےس قلعتم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ابہنئ ےک رخہچ ےس قلعتم

     1491    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عبساہلل بٔ حهِ، َحُس بٔ جعرف، طعبہ، ابوبْک بٔ ابوجہِ، حرضت ؾاكُہ بٓت قیص  :  راوی



 

 

 ارضی اہلل عٓہ

َٓا ُطِعَبُة عَ  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَحَه ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ أَبٔی بَِْکٔ بِ

ًََّكىٔی َزِوظٔ  َ ِٓٔت َقِیٕص َقاَيِت ك ٔ َة ب َُ َة َعلَی َؾاكٔ َُ ًَ ًُِت أََْا َوأَبُو َس ٍَ َزَخ ِٔ َقا ٌِ لٔی ُسهِىَی أَبٔی اِيَحِض ِِ َیِحَع ًَ ی َؾ

ْر َؾأََتِیُت  ُِ َشْة َت ُِ َشْة َطٔعیْر َوَخ ُِ ِٕٓ َيُط َخ ٔٔ َع َِٓس ابِ ٔ َة أَِقٔؿزَةٕ ع َّی  َوََّل َنِؿَكّة َقاَيِت َؾَوَؿَع لٔی َعَِشَ ٍَ اہللٔ َػل َرُسو

 َ َرنٔی أ ََ ٍَ َػَسَم َوأَ ََ َؾَكا ٔ ًُِت َيطُ َذي َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس ًََّكَضا كَََلّقا اہللُ َع َ َٕ َزِوُجَضا ك ٕٕ َوکَا ِٕ أَِعَتسَّ فٔی بَِیٔت ُؾََل

ا ّٓ ٔ  بَائ

ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب اوبمہج، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

 رےنہ ےک فاےطس ہگج دی رھپ دس ریف ریمے وشرہ ےن ھجم وک الطؼ دے دی ہن وت اس ےن ھجم وک رخہچ دای افر ہن یہ

اوہنں ےن اےنپ اچچزاد اھبیئ ےک ےیل روھکاےئ اؿ ںیم ےس اپچن زیفق وت وج ےک ےھت افر اپچن وجھکر ےک۔ اس ابت رپ 

ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن وپرا فاہعق رعض ایک۔ آپ یلص اہلل 

ےن رفامای اس ےن ہ کی اکؾ ایک رھپ ھجم وک مکح رفامای ہک م الفں آدیم ےک رھگ دعت زگارف۔ رافی ےتہک  ہیلع فآہل فملس

 ںیہ ہک اؿ ےک وشرہ ےن اؿ وک الطؼ ابنئ ددیی یھت۔

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب اوبمہج، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت الطؼ فایل احہلم اخوتؿ اک انؿ ف ہقفن

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیت الطؼ فایل احہلم اخوتؿ اک انؿ ف ہقفن

     1492    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر بٔ زیٓار، ابیہ، طعیب، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبہ،  :  راوی



 

 

 حرضت عبساہلل بٔ عُرو بٔ عثُإ

ٍَ ا ٍَ َقا ِٔ ُطَعِیٕب َقا َٓا أَبٔی َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓإر َقا ٔٔ زٔی ٔ بِ ٔٔ َنثٔیر ٔٔ َسٔعیسٔ بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ  يزُّصِرٔیُّ أَِخبََرَْا َع

 َٓ ًََّل ابِ َ َٕ ك ا َُ ٔٔ عُِث رٔو بِ ُِ َٔ َع َّٕ َعِبَس اہللٔ بِ ٔٔ عُتَِبَة أَ ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔٔ َزیِٕس أَِخبََرنٔی عُبَِیُس اہللٔ بِ َة َسٔعیٔس بِ

ُِٓت َقِیٕص بٔأَّلِْتَٔك  ٔ ُة ب َُ َرِتَضا َخاَيُتَضا َؾاكٔ ََ
َ َة َؾأ ُِٓت َقِیٕص اِيبَتَّ ٔ َُٓة ب ُِ َضا َح َُّ ُ ٔٔ َوأ ِٔ بَِیٔت َعِبسٔ اہللٔ بِ َٔ  ٍٔ ا

تُ  َِٓكٔضَی عٔسَّ َّی َت ِشَهَٓٔضا َحً ََ ٔلَی  ِٕ َترِٔجَع إ َرَصا أَ ََ
َ ٌَ إَٔيِیَضا َؾأ ُٕ َؾأَِرَس رَِوا ََ  ََ ٔ رٕو َوَسَُٔع بَِٔذي ُِ ًَِت َع َضا َؾأَِرَس

ََ َوأَِخبَرَ  ٔ َة أَِؾتَِتَضا بَِٔذي َُ َّٕ َخاَيَتَضا َؾاكٔ َِ أَِؾَتاصَا إَٔيِیطٔ تُِدبٔرُُظ أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِتَضا أَ

ٔلَی َٔ ذَُؤیِٕب إ ُٕ َقبٔیَؼَة بِ رَِوا ََ  ٌَ ِدزُومٔیُّ َؾأَِرَس َُ ُٔ َحِؿٕؽ اِي رٔو بِ ُِ ًََّكَضا أَبُو َع َ ٍٔ حٔیَن ك َة  بٔأَّلِْتَٔكا َُ َؾاكٔ

 َ ََّضا ک ِت أَْ َُ ََ َؾزََع ٔ ِٔ َذي َٔ أَبٔی َؾَشأََيَضا َع َِ َعلٔیَّ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َر َرُسو ََّ َ ا أ َُّ رٕو َي ُِ اَِْت َتِحَت أَبٔی َع

َر َيَضا اِيَحارَٔث  ََ
َ ُة كَََلقَٔضا َؾأ ٌَ إَٔيِیَضا بَٔتِلًٔیَكٕة َوهَٔی َبكٔیَّ َعُط َؾأَِرَس ََ َد  ٔٔ رَخَ َُ َٔ صَٔظإّ كَائٕب َعلَی اِيَی  بِ

َر َيضَ َوَعیَّ  ََ ََّٓؿَكَة ائًَّی أَ ا اي َُ إغ َتِشأَيُُض ٔلَی اِيَحارٔٔث َوَعیَّ ًَِت إ ََٓؿَكتَٔضا َؾأَِرَس ٔ َٔ أَبٔی َربٔیَعَة ب ا بَٔضا اَغ بِ

ِش  ََ َٔ فٔی  ِٕ َتِشهُ ا َيَضا أَ ََ ََّٔل َو َٕ َحا ِٕ َتهُو َٓا َنَؿَكْة إَّٔلَّ أَ ِي ًَ ا َيَضا َع ََ َٓا َزِوُجَضا َؾَكاََّل َواہللٔ  ٔ َٓا إَّٔلَّ بٔإٔذِْ ٔ َهٓ

ا  َُ َقُض ََ َيُط َؾَؼسَّ ٔ ِت َذي َ َْ َِ َؾَِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ََّضا أََتِت َرُسو ُة أَْ َُ ِت َؾاكٔ َُ ًُِت َؾزََع َقاَيِت َؾُك

ٕ َو  هُِتوّ ََ  ِّّ ُ ٔٔ أ َِٓس ابِ ٔ ٍَ اَِْتكٔلٔی ع ٍَ اہللٔ َؾَكا ٌُ یَا َرُسو ٔ َٔ أََِْتك ٌَّ فٔی أَیِ صَُو اِْلَِعَِّم ائَِّذی َعاَتَبُط اہللُ َعزَّ َوَج

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّی أََِْهَحَضا َرُسو َِٓسُظ َحً ٔ ُِٓت أََؿُع ثَٔیابٔی ع َِٓسُظ َؾهُ ٔ ًُِت ع ِت  نَٔتابٔطٔ َؾاَِْتَك َُ َِ َزَع ًَّ َوَس

َٔ َزیِسٕ  َة بِ ََ  أَُسا

 نب دانیر، اہیب، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک

رمعف نب امثعؿ ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن رضحت دیعس نب زدی افر رضحت ہنمح تنب سیق یک اڑیک وک نیت الطںیق 

ف ےک اکمؿ ےس دے دںی وت اؿ یک اخہل رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےن اؿ وک رضحت دبعاہلل نب رمع

ےلچ اجےن اک مکح رفامای سج فتق رضحت رمفاؿ ےن ہی ابت ینس وت اؿ وک مکح اجیھب ہک اےنپ اکمؿ فاسپ یلچ اجںیئ افر 

دعت لمکم وہےن کت فہ ایس ہگج رںیہ۔ اوہنں ےن التبای ہک اؿ یک اخہل رضحت افہمط تنب سیق ےن اؿ وک اس 

 ہک سج فتق رضحت اوبرمعف نب صفح ےن اؿ وک الطؼ دے دی وت رطہقی ےس رکےن اک مکح رفامای۔ اؿ اک انہک ےہ



 

 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب اؿ وک لقتنم وہےن اک مکح رفامای اھت۔ ہی ابت نس رک رضحت 

رمفاؿ ےن رضحت ہصیبق نب ذربی وک رضحت افہمط ےس یہی ہلئسم درایتف رکےن ےک فاےطس اجیھب۔ اوہنں ےن 

ںیم رضحت اوبرمعف نب صفح ےک اکنح ںیم ںیھت ہی اؿ دونں یک ابت ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ  رفامای ہک

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع وک کلم نمی اک احمک رقمر رفامای وت رضحت اوبرمعف یھب اؿ ےک اسھت یہ 

یھت اس ےیل ہک فہ دف الطؼ اس  اسھت رفاہن وہ ےئگ افر اؿ وک اوہنں ےن اکی الطؼ دے دی وج ہک آرخی الطؼ

ےس لبق دے ےکچ ےھت افر رضحت احرث نب اشہؾ افر رضحت ایعش نب رہعیب وک اؿ اک رخہچ دےنی اک مکح وہا۔ 

اوہنں ےن رضحت احرث افر رضحت ابعس وک اغیپؾ اجیھب ہک وج رخہچ ریمے وشرہ ےن ریمے فاےطس دای ےہ فہ 

امہرے ذہم اس اک رخہچ الزؾ ںیہن ےہ ا ہتب ہی وعرت لمح ےس وہیت دے دںی۔ فہ دفونں ےنہک ےگل ہک دخا یک مسق 

وت اس اک انؿ ف ہقفن امہرے ذےم الزؾ وہات۔ ایس رطہقی ےس ہی امہرے اکمؿ ںیم یھب امہری ریغب ااجزت ےک ںیہن 

یلص اہلل  رہ  یتک۔ رضحت افہمط رفامیت ںیہ ہک ںیم رھپ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ وت آپ

ہیلع فآہل فملس ےن یھب اؿ دفونں یک دصتقی رفامیئ ہچنیم  ںیم ےن رعض ایک ںیم سک ہگج لقتنم وہ اجؤں۔ آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رضحت انب وتکمؾ ےک رھگ م یلچ اجؤ ہی فہ یہ انانیب آدیم ںیہ نج یک فہج ےس دخافدن 

فآہل فملس اک اتعب رفامای۔ رضحت افہمط رفامیت ںیہ ہک رھپ ںیم اؿ ےک  دقفس ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

اکمؿ ںیم لقتنم وہیئگ افر ںیم اےنپ ڑپکے رگیم یک فہج ےس ااتر دای رکیت یھت۔ اہیں کت ہک رضحت روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ااسہم نب زدی ےس ریمی اشدی رک دی۔

 نب ریثک نب دانیر، اہیب، بیعش، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت رمعف نب امثعؿ نب دیعس :  رافی

 دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ظفل رقء ےس قلعتم اراشد وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ہقلعتم ااحدثیالطؼ ےس  :   ابب

 ظفل رقء ےس قلعتم اراشد وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
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عُرو بٔ َٓؼور، عبساہلل بٔ یوسـ، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، بهیر بٔ عبساہلل بٔ اطخ، َِٓذر بٔ  :  راوی

 ٓت ابی جیع رضی اہلل عٓہاَػیرہ، ْعوہ بٔ زبیر، حرضت ؾاكُہ ب

ثَىٔی یَ  ٍَ َحسَّ ًَِّیُث َقا َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ـَ َقا ُٔ یُوُس َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ُٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َع زٔیُس بِ

ُُػٔی ٔٔ اِي ِِٓٔذرٔ بِ ُُ ِٔ اِي ٔٔ اِْلََطخِّ َع ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔ بِ ِٔ بَُهیِر ََٓة أَبٔی َحبٔیٕب َع َة ابِ َُ َّٕ َؾاكٔ ٔ أَ ٔٔ ايزُّبَیِر َوَة بِ ِٔ ُْعِ َرةٔ َع

ٍَ َيضَ  َّ َؾَكا َِ َؾَظهَِت إَٔيِیطٔ ايسَّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ََّضا أََتِت َرُسو ثَِتطُ أَْ ٍُ اہللٔ حُبَِیٕع َحسَّ ا َرُسو

 ٔ ا َذي َُ َّ َِ إْٔ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ َػل ًَِتِلُضرٔی َقا ُؤٔک َؾ رَّ َُقِ ََ ِّی َؾإَٔذا  ُؤٔک َؾََل ُتَؼل ْم َؾاُِْورٔی إَٔذا أََتأک َُقِ ََ ْٔعِ

ئٔ  ٔلَی اِيُُقِ ٔئ إ ا بَیَِن اِيُُقِ ََ ِّی  َِّ َػل ُ  ث

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، ذنمر نب ریغمہ، رعفہ نب 

، رضحت افہمط تنب ایب  شی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زریب

دختم ںیم احرض وہںیئ افر اوہنں ےن )دشت ےس( وخؿ اجری وہےن یک اکشتی یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رگ ےس وخؿ آ راہ ےہ اس فہج  فملس ےن رفامای ہی یسک اکی رگ یک فہج ےس ےہ ینعی وکیئ رگ لھک اجیت ےہ ایس

ےس م اس اک ایخؽ روھک ہک سج فتق اہمترے رقف )ضیح( ےک دؿ آاجںیئ م اس زامہن ںیم امنز )رفزہ( وھچ ڑ دای 

رکف افر سج فتق )ضیح( وپرے وہ اجںیئ وت اپک وہ رک لسغ رک ول۔ رافی لقن رکےت ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل 

  دفرسے ضیح ےک دفراؿ م امنز ڑپھ ایل رکف۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی ضیح ےس

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، ذنمر نب ریغمہ، رعفہ  :  رافی

 نب زریب، رضحت افہمط تنب ایب  شی ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت الطؼ ےک دعب قح روجع وسنمخ وہےن ےس قلعتم



 

 

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 نیت الطؼ ےک دعب قح روجع وسنمخ وہےن ےس قلعتم

     1494    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشین بٔ واقس، ابیہ، یزیس، عْکَہ، حرضت ابٔ  زنیریا بٔ یحٌی، اسحام بٔ ابراہیِ، علی بٔ :  راوی

 عباض رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ ُٔ اِيُحَشیِٔن بِ َٓا َعلٔیُّ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َٓا إِٔسَحُل بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َیِحٌَی َقا یَّا بِ ٔ َْ َٓا َز َ ث ٍَ  َحسَّ َواقٕٔس َقا

َِّٓحؤیُّ  َٓا َیزٔیُس اي َ ث ٍَ َحسَّ ثَىٔی أَبٔی َقا ِٓٔشَضا َحسَّ ُ ِٔ آیَٕة أَِو ْ َٔ َِٓشِذ  َ ا ْ ََ ٔٔ َعبَّإض فٔی َقِوئطٔ  ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ َع

ٍُ اِْل  َٓزِّ ُ ا ی َُ ٔ ُِ ب ًَ َٕ آَیٕة َواہللُ أَِع کَا ََ َٓا آیَّة  ِي ٍَ َوإَٔذا بَسَّ َِٔثًَٔضا َوَقا َِٓضا أَِو  َٔ  ٕ ا َْأِٔت بَٔدیِر ََ ُحو اہللُ  ُِ ٍَ یَ یََة َوَقا

َٔ َيَظاُئ َو  ًََّكاُت َیتََربَِّؼ َل ُُ ٍَ َواِي ًَُة َوَقا ٕٔ اِيكِٔب آ ِٔ اِيُُقِ َٔ ا نُٔشَذ  ََ  ٍُ ُّّ اِلٔهَتأب َؾأَوَّ
ُ َِٓسُظ أ ٔ  یُِثبُٔت َوع

ٔلَی َقِوئطٔ  َّٔ إ ٔ َٔض ًََل اہللُ فٔی أَِرَحا ا َخ ََ  َٔ ُِ ِٕ یَهُِت َّٔ أَ ٌُّ َيُض َّٔ ثَََلثََة َُقُوٕئ َوََّل َیٔح ٔ ِٕ بٔأَِنُؿٔشض ٔ أََرازُوا إِٔػََلّحا إ

ََٓشَذ ذَ  ًََّكَضا ثَََلثّا َؾ َ ِٕ ك ٔ َرأََتُط َؾُضَو أََحلُّ بَٔرِجَعتَٔضا َوإ َِ ًََّل ا َ َٕ إَٔذا ك ٌَ کَا َّٕ ايرَُّج َ ََ بٔأ ٔ ََلُم َوَذي ٍَ ايلَّ ََ َوَقا ٔ ي

 ٕٕ یْح بٔإِٔحَشا ِعرُوٕف أَِو َتِْسٔ َُ ٔ َشاْک ب َِ ٔ ٕٔ َؾإ رََّتا ََ 

 اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، اہیب، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اؿ زریکای نب ییحی، ااحسؼ نب

نیت آایت رکہمی ینعی مہ یسک آتی رکہمی وک اس فتق کت وسنمخ ںیہن رکےت ای ںیہن الھبےت سج فتق کت ہک 

وک دفرسی آتی  اس ےس رتہب آتی رکہمی انزؽ ںیہن رکےت ہچنیم  اراشد ابری اعتیل ےہ ینعی بج مہ اکی آتی

ےس دبتلی رکےت ںیہ رھپ اراشد رفامای ایگ ینعی دخافدن رکمی وج اچےتہ ںیہ ابیق ر ےتھ ںیہ افر اؿ ےک اپس اؾ ااتکلب 

ےہ ہک ریسفت ںیم رفامےت ںیہ ہک بس ےس ےلہپ رقآؿ دیجم ںیم ہلبق اک مکح وسنمخ وہا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وتسر اھت ہک ارگ ےلہپ وکیئ صخش اینپ ویبی وک الطؼ دے داتی وت فہ صخش اس ےس روجع ےن ہی آتی دفر اجتیلہ ںیم د

رکےن اک زایدہ دقحار وہات اھت۔ اچےہ اس ےن نیت الطںیق ویکں ہن دی وہں نکیل رھپ دخافدن دقفس ےن اس آتی وک 

اطمقب رھک ایل اجےئ ای اےس  وسنمخ رفام دای فہ آتی ہی ےہ ینعی الطؼ رصػ دف رمہبت ےہ رھپ ای وت اس وک دوتسر ےک



 

 

 رطہقی ےک اطمقب اس وک وھچ ڑ دای اجےئ۔

زریکای نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، اہیب، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس روجع ےک ابرے ںیم

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الطؼ ےس روجع ےک ابرے ںیم

     1495    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، َحُس، طعبہ، قتازہ، یوْص بٔ جبیر، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ َٔ أَِخبََرَْا  ٍَ َسُِٔعُت یُوَُْص بِ ِٔ َقَتاَزَة َقا َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى اِي

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َتَی اي َرأَتٔی َوهَٔی َحائْٔف َؾأ َِ ًَِّكُت ا َ ٍَ ك َر َقا َُ َٔ عُ ٍَ َسُِٔعُت ابِ ٕ َقا َ ُجَبیِر َْ رُ َؾَِذ َُ َِ عُ ًَّ

ِٕ َطا ٔ ِٕ یَُرأجَعَضا َؾإَٔذا كَُضَرِت َيِعىٔی َؾإ رُِظ أَ َُ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ََ َؾَكا ٔ ًِِّكَضا َيُط َذي ًُِیَل َئ َؾ

َل  َُ ِٕ َعَحزَ َواِسَتِح ٔ َُٓعَضا أََرأَیَِت إ ُِ ا یَ ََ  ٍَ َِٓضا َؾَكا َٔ َر َؾاِحَتَشِبَت  َُ ٔٔ عُ ًُِت َّٔلبِ  ُق

 ینثم، دمحم، ہبعش، اتقدہ، ویسن نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اینپ اہیلہ وک ضیح دمحم نب

یک احتل ںیم الطؼ دی وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

وک مکح دے دف ہک اس الطؼ ےس روجع رک ےل افر ارگ احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس 

الطؼ یہ دانی اچاتہ وہ وت سج فتق فہ ضیح ےس اپک وہ اجےئ وت الطؼ دے دے رافی ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت 

انب رعفہ ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ایک یلہپ فایل الطؼ یھب امشر یک اجےئ یگ؟ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن 

 امشر ہن ےیک اجےن یک ایک فہج ےہ؟ رھپ دوھکی ہک ارگ وکیئ اعیز وہ اجےئ ای امحتق افر ےب فوقیف رکے وت رفامای اس ےک



 

 

 ایک فہ الطؼ امشر ںیہن وہ یگ؟

 دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، اتقدہ، ویسن نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الطؼ ےس روجع ےک ابرے ںیم

     1496    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بَش بٔ خايس یحٌی بٔ ٓازّ، ابٔ ازریص، َحُس بٔ اسحام، یحٌی بٔ سعیس و عبیساہلل بٔ عُر،  :  راوی

 ابٔ عُر ح زہیر، َوسٰی بٔ عكبہ، ْاؾع، حرضت ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ ْاؾع،

 َ ٔٔ إِٔسَحَل َوَیِحٌ ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٔٔ إِٔزرٔیَص َع ِٔ ابِ َّ َع ُٔ آَز ٍَ أََِْبأََْا َیِحٌَی بِ ُٔ َخائٕس َقا َٓا بَِٔشُ بِ َ ث ُٔ َحسَّ ی بِ

 ٔ ِٔ َْاؾ َر َع َُ ُٔ عُ ٔٔ َسٔعیٕس َوعُبَِیُس اہللٔ بِ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٔٔ عُِكَبَة َع وَسی بِ َُ  ِٔ َر ح و أَِخبََرَْا ُزَصیِْر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ٕع َع

َّی َّٓٔيیِّ َػل ُِٓط ئً رُ َرضَٔی اہللُ َع َُ َ عُ َْ َرأََتُط َوهَٔی َحائْٔف َؾَِذ َِ ًََّل ا َ َر ك َُ َٔ عُ َّٕ ابِ ٔ َر َقايُوا إ َُ َِ  عُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

 ٍَ ٔ  َؾَكا َشَهَضا َؾإ َِ ِٕ َطاَئ أَ ٔ ًََّكَضا َوإ َ ِٕ َطاَئ ك ٔ ی َؾإَٔذا كَُضَرِت َؾإ ّة أرُِخَ ـَ َّی َتٔحیَف َحِی ًِیَُرأجِعَضا َحً رُِظ َؾ َّطُ َُ ْ

 َّٔ ٔ تٔض َّٔ ئٔعسَّ ًُِّكوصُ ٍَ َتَعالَی َؾَل ٌَّ بٔطٔ َقا َر اہللُ َعزَّ َوَج ََ ََلُم ائَِّذی أَ  ايلَّ

ؾ، انب ادرسی، دمحم نب ااحسؼ، ییحی نب دیعس ف دیبع اہلل نب رمع، انعف، انب رمعح زریہ، ومٰیس رشب نب اخدل ییحی نب آد

نب ہبقع، انعف، رضحت انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس لقن رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن اینپ اہیلہ وک ضیح یک 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم رکمی یلص  احتل ںیم الطؼ دے دی وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ

ادقس ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک علطم ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک مکح 

دف ہک فہ اس الطؼ ےس رتعج رک ےل افر دفرسے ضیح ےس اپک وہےن کت فہ اس وک اکنح ںیم رےھک رھپ ارگ دؽ 

 رانھک اچےہ وت رھک ےل ویکہکن دخافدن دقفس ےن رقآؿ رکمی ںیم ایس رطح ےس اچےہ وت الطؼ دے دے افر ارگ



 

 

 الطؼ دےنی اک مکح رفامای ےہ ہچنیم  اراشد ابری اعتیل ےہ ینعی اؿ وک دعت ےک اطمقب الطؼ دف۔

نب رمع ح زریہ، رشب نب اخدل ییحی نب آدؾ، انب ادرسی، دمحم نب ااحسؼ، ییحی نب دیعس ف دیبعاہلل نب رمع، انعف، ا :  رافی

 ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الطؼ ےس روجع ےک ابرے ںیم

     1497    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُعیٌ، ایوب، حرضت ْاؾع َفَاےت ہیں حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٌَ ٔ َر إَٔذا ُسئ َُ ُٔ عُ َٕ ابِ ٍَ کَا ِٔ َْاؾٕٔع َقا ِٔ أَیُّوَب َع ٌُ َع ٔعی َُ ٍَ أََِْبأََْا إِٔس ٕ َقا ُٔ حُِحر ٌٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ ِٔ ايرَُّج  َع

ًََّل ا َ َّی اہللُ ك ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ََٓتیِٔن َؾإ ِ ًََّكَضا َواحَٔسّة أَِو اث َ ِٕ ك ٔ ا إ ََّ ٍُ أَ َرأََتطُ َوهَٔی َحائْٔف َؾَیُكو َِ َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ًَِّكَضا قَ  َِّ یَُل ُ َِّ َتِلُضَر ث ُ ی ث ّة أرُِخَ ـَ َّی َتٔحیَف َحِی ٔشَهَضا َحً ُِ ُ َِّ ی ُ ِٕ یَُرأجَعَضا ث َرُظ أَ ََ ِٕ أَ ٔ ا إ ََّ َضا َوأَ شَّ َُ ِٕ یَ ٌَ أَ ِب

 ََ َرأَتُ َِ ََ ا ِٓ َٔ ََ َوبَاَِْت  ٔ َرأَت َِ ِٔ كَََلٔم ا َٔ َرَک بٔطٔ  ََ َكَضا ثَََلثّا َؾَكِس َعَؼِیَت اہلَل ؾامَٔی أَ ًَّ َ  ك

یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، رضحت انعف رفامےت ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ایگ ہک سج 

ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دی وہ اس اک ایک مکح ےہ؟ وت رفامےت ارگ اس ےن اکی ای دف الطںیق دی  صخش

ںیہ وت ایسی وصرت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد رگایم ہی ےہ ہک اس ےس رتعج رکول 

دانی اچاتہ وہ وت اس ےس رتعج ےس لبق  افر دفرسے ضیح ےس اپک وہےن کت اےنپ اپس رھک ےل رھپ ارگ الطؼ

لبق الطؼ دے دے نکیل ارگ اس ےن اکی یہ اسھت نیت الطںیق دے دی ںیہ وت اس ےن دخا افر روسؽ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےک مکح یک انرفامین یک افر اس یک ویبی یھب ابہنئ وہ یئگ۔ )بلطم ہی ےہ ہک اب الحہل ےک ریغب ےلہپ 

 الحؽ ںیہن ریہ(۔ وشرہ ےک ےیل فہ وعرت



 

 

 یلع نب رجح، الیعمس، اویب، رضحت انعف رفامےت ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الطؼ ےس روجع ےک ابرے ںیم

     1498    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

 یوسـ بٔ عیسی، ؾـٌ بٔ َوسی، حٓوًہ، سايِ، حرضت ابٔ عُر :  راوی

ِٕ عَ  ٔ ِٔ َساي ًَُة َع َِٓو َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ ٌُ بِ ـِ َٓا اِيَؿ َ ث ٍَ َحسَّ رَِوزٔیٌّ َقا ََ ُٔ عٔیَسی  ـُ بِ ٔٔ أَِخبََرَْا یُوُس ِٔ ابِ

 َّ َر أَْ َُ اَجَعَضاعُ َِ ََفَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َرُظ َرُسو ََ
َ َرأََتُط َوهَٔی َحائْٔف َؾأ َِ ًََّل ا َ  طُ ك

ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، ہلظنح، اسمل، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اینپ اہیلہ وک احتل 

 فآہل فملس ےن اؿ وک مکح رفامای ہک فہ الطؼ ےس روجع ںیم ضیح الطؼ دے دی وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 رک ںیل۔

 ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، ہلظنح، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ابرے ںیم الطؼ ےس روجع ےک

     1499    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 عُرو بٔ علی، ابوعاػِ، ابٔ جریخ، حرضت كاؤض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ أَ  ُٔ كَاُوٕض َع ُٔ ُجَریِٕخ أَِخبََرْٔیطٔ ابِ ٍَ ابِ ِٕ َقا َٓا أَبُو َعأػ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َّطُ َسَُٔع َعبَِس أَِخبََرَْا َع بٔیطٔ أَْ

ٍَ َنَع  َر َقا َُ َٔ عُ ٍَ أََتِعرُٔف َعِبَس اہللٔ بِ ا َؾَكا ـّ ٔ َرأََتُط َحائ َِ ًََّل ا َ ٌٕ ك ِٔ َرُج ٍُ َع
َ َر ُيِشأ َُ َٔ عُ َّطُ اہللٔ بِ ٍَ َؾإْٔ ِِ َقا

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل رُ اي َُ َتَی عُ ا َؾأ ـّ ٔ َرأََتُط َحائ َِ ًََّل ا َ َّی َتِلُضرَ ك ِٕ یَُرأجَعَضا َحً َ َرُظ أ ََ
َ َِ َؾأَِخبََرُظ اِيَدبََر َؾأ ًَّ

ِعُط َیزٔیُس َعلَی َصَِذا َُ ِِ أَِس  َوَي

رمعف نب یلع، اوباعمص، انب رججی، رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس 

ینپ اہیلہ وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی وہ فہ رفامےن ےگل اکی آدیم ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ ہک سج ےن ا

ایک م رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع ےس فافق وہ؟ اس ےن رعض ایک یج اہں۔ اوہنں ےن رفامای اس ےن یھب 

اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دی یھت۔ ہچنیم  رضحت رمع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 ںیم احرض وہےئ افر فاہعق ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح دای ہک فہ اس ےس روجع رک دختم

ںیل افر اس ےک اپک وہےن کت اےنپ اکنح ںیم رھک ےل۔ رافی لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اس ےس زایدہ لقن 

 ںیہن ایک۔

 اہلل ہنع رمعف نب یلع، اوباعمص، انب رججی، رضحت اطؤس ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 الطؼ ےس روجع ےک ابرے ںیم

     1500    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ح، عُرو بٔ َٓؼور، سہٌ بٔ َحُس، یحٌی بٔ زْیا، ػايح بٔ عبسہ بٔ عبساہلل، یحٌی بٔ ٓازّ،  :  راوی

ػايح، سًُہ بٔ نہیٌ، سعیس بٔ جبیر، ابٔ عباض رضی اہلل عٓہُا حرضت ابٔ عُر اور حرضت عُر رضی اہلل 



 

 

 عٓہُا

رُو بِ  ُِ َّ ح َوأََِْبأََْا َع ُٔ آَز ٍَ أََِْبأََْا َیِحٌَی بِ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ُٔ أَِخبََرَْا َعِبَسةُ بِ ٌُ بِ َٓا َسِض َ ث ٍَ َحسَّ ُِٓؼوٕر َقا ََ  ُٔ

ٌٕ عَ  ٔٔ ُنَضِی َة بِ َُ ًَ ِٔ َس ٔٔ َػائٕح َع ِٔ َػائٔح بِ یَّا َع ٔ َْ ٔٔ َز ِٔ َیِحٌَی بِ ئُِت َع ٍَ ُْبِّ ٕس أَبُو َسٔعیٕس َقا َُّ َح ِٔ َسٔعیسٔ َُ

َّی ا َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر َّی بِ ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ْرو إ ُِ ٍَ َع َِ َوَقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ہللُ َع

 ُِ ًَ َِّ َراَجَعَضا َواہللُ أَِع ُ ًََّل َحِؿَؼَة ث َ َٕ ك َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس  اہللُ َع

ل،  دبعہ نب دبع اہلل، ییحی نب آدؾ، ح، رمعف نب وصنمر،  لہ نب دمحم، ییحی نب زرکای، اصحل نب اصحل، ہملس نب
 ی 
کہ

دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل امہنع رضحت انب رمع افر رضحت رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہصفح تنب رمع ریض اہلل امہنع وک الطؼ دی رھپ اؿ ےس روجع ایک۔

وصنمر،  لہ نب دمحم، ییحی نب زرکای، اصحل نب اصحل، ہملس نب دبعہ نب دبعاہلل، ییحی نب آدؾ، ح، رمعف نب  :  رافی

ل، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل امہنع رضحت انب رمع افر رضحت رمع ریض اہلل امہنع
 ی 
کہ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دثیوھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااح : ابب

 وھگ ڑ دف ڑ افر ریت ادنازی ےس قلعتم ااحدثی

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑ دف ڑ افر ریت ادنازی ےس قلعتم ااحدثی

     1501    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بو عبًہ، ويیس بٔ َحُس بٔ عبسايواحس، َروإ، خايس بٔ یزیس بٔ ػايح بٔ ػبیح، ابراہیِ بٔ ا :  راوی



 

 

 عبسايرحُٔ، جبیر بٔ نؿیر، حرضت سًُہ بٔ نؿیٌ نٓسی رضی اہلل عٓہ

ُٔ یَ  َٓا َخائُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ ُٕ َوصَُو ابِ رَِوا ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اِيَواحٔٔس َقا ُس بِ َُ ٔٔ َػائٔح أَِخبََرَْا أَِح زٔیَس بِ

ٍَ حَ  ُُرِّیُّ َقا ٔٔ َػبٔیٕح اِي ٔٔ بِ ٔ بِ ِٔ ُجَبیِر ٔٔ اِيُحَرٔشیِّ َع َُ ٔٔ َعِبٔس ايرَِّح ِٔ اِيَوئیٔس بِ َة َع ًَ ُٔ أَبٔی َعِب ُِ بِ َٓا إٔبَِراصٔی َ ث سَّ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َِٓس َرُسو ٔ ُِٓت َجائّشا ع ٍَ ُن ِٓٔسیِّ َقا ٌٕ اِلٔه ٔٔ نَُؿِی َة بِ َُ ًَ ِٔ َس ٕ َع ٍَ نَُؿیِر َِ َؾَكا

 ٌْ ُب أَِوَزاَرصَ  َرُج ََلَح َوَقايُوا ََّل ٔجَضاَز َقِس َوَؿَعِت اِيََّحِ ٌَ َوَوَؿُعوا ايشِّ َّٓاُض اِيَدِی ٍَ اي ٍَ اہللٔ أََذا ا یَا َرُسو

ٍُ َوََّل  َٕ َجاَئ اِيكَٔتا َٕ اِْل ٍَ َنَِذبُوا اِْل َِ بَٔوِجضٔطٔ َوَقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو ِٔ  َؾأَِقَب َٔ  ٍُ یَزَا

 َّ َّی َتُكو ِِ َحً ُِٓض َٔ  ِِ ٕ َوَیرُِزُقُض ِِ ُقًُوَب أَِقَواّ َٕ َعلَی اِيَحلِّ َویُزٔیُؼ اہللُ َيُض ْة ُيَكاتًُٔو ََّ ُ ًٔی أ ََّ ُ َّی أ اَعُة َوَحً  ايشَّ

ةٔ  ََ ٔ اِيكَٔیا ٔلَی یَِوّ ِعُكوْز فٔی ََْوأػیَضا اِيَدیِرُ إ ََ  ٌُ ِتَٔی َوِعُس اہللٔ َواِيَدِی ًَبَّٕث  َیأ َُ ِكبُوْق َغیَِر  ََ ِّی  ٔلَیَّ أَن َوصَُو یُووَی إ

 ُّ ا َٔٓٔیَن ايظَّ ُُِؤ ِِ رَٔقاَب َبِعٕف َوعُُِقُ َزارٔ اِي هُ ـُ ُب َبِع َٓاّزا َيرِضٔ َّبُٔعونٔی أَِؾ  َوأْمُتَْن َتت

ی لہ، فدیل نب دبع
ع
ارلنمح، ریبج نب ادمح نب دبعاولادح، رمفاؿ، اخدل نب سیدی نب اصحل نب حیبص، اربامیہ نب اوب 

ریفن، رضحت ہملس نب لیفن دنکی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےک اپس اھٹیب وہا اھت ہک اکی آدیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ولوگں ےک زندکی وھگ ڑفں 

اہحلس رھک دای ےہ افر ےتہک ںیہ ہک اہجد اک وت اخہمت وہ ایگ۔ اس ےیل ہک اہجد وت  یک دقر ف تمیق متخ وہیئگ ےہ اوہنں ےن

وموقػ وہ ایگ ےہ۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رہچہ ابمرک اس یک رطػ رک دای افر 

تع وت قح ےک فاےطس ہشیمہ رفامای ہی ولگ وت وھجےٹ ںیہ اہجد وت اب متخ وہ ایگ ےہ افر ریمی اتم ںیم ےس اکی امج

اہجد رکے یگ۔ دخافدن دقفس اؿ ےک ولقب وک اامیؿ ےس رفک یک اجبن ریھپ دںی ےگ افر اؿ وک ایقتم کت 

)ولوگں( ںیم ےس رزؼ انعتئ رفامںیئ ےگ اہیں کت ہک دخافدن دقفس اک ایک وہا فدعہ وپرا وہاگ زین اؿ وھگ ڑفں یک 

 ھکل دای ےہ رھپ ھجم وک فیح ےک ذرہعی التبای ایگ ےہ ہک دلج ریمی رفح اشیپین ںیم دخافدن دقفس ےن ایقتم کت ریخ

م وہ رک ریمی اتعب داری رکف ےگ زین آسپ ںیم اکی دفرسے وک 

قت ش

 

ث

ضبق رکیل اجےئ یگ افر م رفتمؼ امجوتعں ںیم 

 (۔لتق رکف ےگ )رھپ ونتفں ےک دفر ںیم( ؤمنینم اشؾ ںیم عمج وہں ےگ )افر فہ اؿ ونتفں ےس اپک وہاگ

ی لہ، فدیل نب دبعارلنمح، ریبج  :  رافی
ع
دمحم نب دبعاولادح، رمفاؿ، اخدل نب سیدی نب اصحل نب حیبص، اربامیہ نب اوب 



 

 

 نب ریفن، رضحت ہملس نب لیفن دنکی ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثیوھگ :   ابب

 وھگ ڑ دف ڑ افر ریت ادنازی ےس قلعتم ااحدثی

     1502    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ یحٌی بٔ حارث، َحبوب بٔ َوسی، ابواسحام، سہیٌ بٔ ابوػايح، ابیہ، حرضت  :  راوی

 ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ُٔ یَ  رُو بِ ُِ َٓا أَبُو إِٔسَحَل َيِعىٔی أَِخبََرَْا َع َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ ِحبُوُب بِ ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ اِيَحارٔٔث َقا ِحٌَی بِ

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ أَبٔی َػائٕح َع ٌٔ بِ ِٔ ُسَضِی َِ اِيَؿزَارٔیَّ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ٌُ ِ اِيَدِی ٌٕ َست ٌٕ أَِجْر َوهَٔی ئَرُج ٌُ ثَََلثَْة َؾهَٔی ئَرُج ةٔ اِيَدِی ََ ٔلَی یَِؤّ اِيكَٔیا ِعُكوْز فٔی ََْوأػیَضا اِيَدیِرُ إ ْر َوهَٔی َعلَی ََ

دُِٔذَصا َيطُ َوََّل  ٌٔ اہللٔ َؾَيتَّ ا ائَِّذی هَٔی َيُط أَِجْر َؾائَِّذی َیِحتَبُٔشَضا فٔی َسبٔی ََّ َ ٌٕ ؤِزْر َؾأ  ُتَػیُِّب فٔی بُُلؤَْضا َرُج

رِْد َوَساَم اِيَحٔسیَث  ََ َؿِت َيُط  ٌِّ َطِیٕئ غَيََّبِت فٔی بُُلؤَْضا أَِجْر َوَيِو َْعَ ُ  َطِیّئا إَّٔلَّ ُنتَٔب َيُط بٔک

رمعف نب ییحی نب احرث، بوبحب نب ومیس، اوبااحسؼ، لیہس نب اوباصحل، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وھگ ڑفں یک اشیپین ںیم ریخ )افر ربتک(  رفامےت ںیہ

اتایقتم ھکل دی یئگ ےہ افر وھگ ڑفں یک نیت مسق ںیہ اکی وت فہ ںیہ ہک نج یک فہج ےس ااسنؿ وک وثاب اتلم ےہ 

یلہپ مسق اک قلعت ےہ وت فہ وھگ ڑے ںیہ وج ہک  دفرسے فہ ںیہ وج ہک ااسنؿ ےک فاےطس رتس اک اکؾ دےتی ںیہ اہجں کت

راہ دخا ںیم اہجد رکےن ےک فاےطس رھک ےیل اجےت ںیہ افر اؿ ےک ٹیپ ںیم وج ذغا یھب اجیت ےہ اس ےک وعض اس 

 ےئگ ںیہ اس ےک 

ہ

ااسنؿ ےک فاےطس ارج ف وثاب ھکل دای اجات ےہ اچےہ فہ رچاےن ےک فاےطس رچااگہ ںیم یہ وھچ ڑ دی 

 لمکم دحثی رشفی لقن یک۔دعب رافی ےن 



 

 

رمعف نب ییحی نب احرث، بوبحب نب ومیس، اوبااحسؼ، لیہس نب اوباصحل، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ڑ افر ریت ادنازی ےس قلعتم ااحدثیوھگ ڑ دف

     1503    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، زیس بٔ اسًِ، ابوػايح، حرضت ابوہریرہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

َِٔش   ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ًَِّؿُى َيُط َع ُع َواي َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع ٔهیٕن َٔقَ

ٍَ اہللٔ  َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ٕٔ َع ا َُّ ِٔ أَبٔی َػائٕح ايشَّ َِ َع ًَ ٔٔ أَِس ِٔ َزیِٔس بِ َْ َع ٔ اي ََ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ َّی اہللُ  َقا َػل

 ٌُ ٍَ اِيَدِی َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٌْ َربََلَضا فٔی  َع ُج ا ائَِّذی هَٔی َيُط أَِجْر ََفَ ََّ َ ٌٕ ؤِزْر َؾأ ٌٕ َستِْر َوَعلَی َرُج ٌٕ أَِجْر َوئَرُج ئَرُج

رِٔد أَِو ايرَِّوَؿٔة  َُ ََ فٔی اِي ٔ ا أََػابَِت فٔی كَٔیًَٔضا َذي َُ رِٕد أَِو َرِوَؿٕة َؾ ََ ٍَ َيَضا فٔی  ٌٔ اہللٔ َؾأَكَا َٓ َسبٔی َٕ َيُط َحَش اْت کَا

َؾیِٔن کَاَِْت آثَاُرَصا َوفٔی َحٔسیٔث اِيَحارٔٔث َوأَ  ّؾا أَِو رَشَ َِّٓت رَشَ َ ََ َؾاِست ٔ ًََضا َذي ََّضا َقَلَعِت كَٔی ِرَواثَُضا َوَيِو أَْ

َٓإت  ََ َحَش ٔ َٕ َذي ِٕ ُتِشَقی کَا َ ِِ یُرِٔز أ ُِٓط َوَي َٔ بَِت  ٕ َؾََشٔ ََٓضر ٔ رَِّت ب ََ ََّضا  َٓإت َيُط َوَيِو أَْ ٌْ  َحَش َؾهَٔی َيُط أَِجْر َوَرُج

ََ َس  ٔ ٌَّ فٔی رَٔقابَٔضا َوََّل ُهُضورَٔصا َؾهَٔی ئَِذي َِٓص َحلَّ اہللٔ َعزَّ َوَج ِِ یَ ّؿا َوَي ِّّٓیا َوَتَعؿُّ ٌْ َربََلَضا َربََلَضا َتَػ تِْر َوَرُج

ََ ؤِزْر  ٔ ٌٔ اِْلِٔسََلّٔ َؾهَٔی َعلَی َذي ا َورٔیَاّئ َؤَْواّئ ْٔلَصِ ٔ  َؾَِخّ ِٔ اِيَحُٔیر َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٌَ اي ٔ َوُسئ

 ٕ ة ٍَ َذرَّ َِٔثَكا  ٌِ َُ ِٔ َيِع َُ ََٔعُة اِيَؿاذَّةُ َؾ ٔ اِْلَیُة اِيَحا ٍِ َعلَیَّ ؾٔیَضا َطِیْئ إَّٔلَّ َصِٔذظ ٔ ِٓز ِِ یَ ٍَ َي ِٔ  َؾَكا ََ َخیِّرا یََرُظ َو

ا یَرَ  ةٕ رَشًّ ٍَ َذرَّ َِٔثَكا  ٌِ َُ  ظُ َيِع

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، زدی نب املس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت 



 

 

ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وھگ ڑے ااسنؿ ےک فاےطس ارج ف وثاب اک ذرہعی 

دےتی ںیہ۔ اہجں کت ارج ف وثاب اک قلعت ےہ وت فہ فہ وھگ ڑے ںیہ  یھب ےتنب ںیہ افر فہ ااسنؿ ےک ےیل رتس اک اکؾ یھب

ہک سج وک یسک صخش ےن اہجد رکےن ےک فاےطس راھک وہ افر اؿ ےک رچےن ےک فاےطس یسک رچااگہ ای ابغ ںیم وھچ ڑےت 

ایس  وہےئ اکی یبمل ریس ابدنےھ ہچنیم  فہ اس یبمل ریس یک فہج ےس سج دقر افہلص کت اج رک اھگس اھکںیئ ےگ وت

دقر اس آدیم ےک فاےطس کین اامعؽ ھکل دےیئ اجںیئ ےگ رھپ ارگ فہ ریس وک وت ڑ رک اکی ای دف افیچن ہگج رپ ڑچےھ اگ وت 

 اجںیئ ےگ ارگ فہ یسک رہن ےس زگرںی ےگ 

ہ

اس ےک رہ اکی دقؾ دفرسی رفاتی ےہ افر اس رپ کین اامعؽ ھکل دی 

کل اک ارادہ اؿ وک فاہں ےس اپین الپےن اک ںیہن اھت بج یھب اس ےک افر فاہں ےس فہ اپین یپ ںیل ےگ احالہکن اؿ ےک ام

فاےطس کین اامعؽ ھکل دےیئ اجںیئ ےگ اس مسق ےک وھگ ڑے رانھک ااسنؿ ےک ےیل ارجفوثاب اک ابثع وہات ےہ رھپ 

یک  ارگ وکیئ صخش اجترت افر اکرفابر رکےن ےک فاےطس افر وساری ےس ےنچب ےک فاےطس وھگ ڑے راتھک ےہ افر فہ اؿ

زوکة اکناتل ےہ وت اےسی صخش ےک فاےطس وھگ ڑفں اک رانھک درتس ےہ افر فہ اس ےک فاےطس رتس اک اکؾ دےتی ںیہ نکیل ارگ 

وکیئ صخش رایاکری رخف ای الہ االسؾ ےک اسھت دعافت یک فہج ےس وھگ ڑے راتھک ےہ )ینعی اپاتل ےہ( وت اس وک اس رپ 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دگوھں ےک ابرے ںیم انگہ وہات ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت ر

درایتف ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اؿ ےک ابرے ںیم ھجم رپ یسک مسق یک وکیئ فیح انزؽ 

افر فہ ںیہن وہیئ ا ہتب اکی ایسی رفنمد افر اجعم آتی رکہمی رضفر ےہ ہک سج ںیم امتؾ ریخ افر رش دالخ ںیہ )

 (آتی ےہ

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، زدی نب املس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس تبحم رانھک

 دثیوھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااح :   ابب

 وھگ ڑفں ےس تبحم رانھک



 

 

     1504    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ حؿؽ، ابیہ، ابراہیِ بٔ كہُإ، سعیس بٔ ابوْعوبہ، قتازہ، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ثَىٔی إٔبِ  ٍَ َحسَّ ثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ َحسَّ ُٔ َحِؿٕؽ َقا ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرنٔی أَِح وبََة َع ٔٔ أَبٔی َْعُ ِٔ َسٔعیٔس بِ َٕ َع ا َُ ُٔ كَِض ُِ بِ َراصٔی

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ِٔ َطِیْئ أََحبَّ إ ِِ یَهُ ٍَ َي ِٔ إََْٔص َقا ٌٔ  َقَتاَزَة َع ِٔ اِيَدِی َٔ َِّٓشأئ   َبِعَس اي

رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ادمح نب صفح، اہیب، اربامیہ نب امہطؿ، دیعس نب اوب

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وعروتں ےک دعب وھگ ڑفں ےس زایدہ یسک ےس تبحم ںیہن یھت۔

 ادمح نب صفح، اہیب، اربامیہ نب امہطؿ، دیعس نب اوبرعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکؿ ےس رگن اک وھگ ڑا دمعہ وہات ےہ؟

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وکؿ ےس رگن اک وھگ ڑا دمعہ وہات ےہ؟

     1505    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

واحُس بزازہظاّ بٔ سعیس، َحُس بٔ َہاجر، عكیٌ بٔ طبیب، حرضت َحُس بٔ راؾع، اب :  راوی

 ابووہب رضی اہلل عٓہ

ٍَ حَ  اَيَكانٔیُّ َقا ُٔ َسٔعیٕس ايلَّ ُّ بِ َّاُز صَٔظا َس اِيَبز َُ َٓا أَبُو أَِح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث سَّ

 ِٔ ٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ َع َضأجر َّی اہللُ  َُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َوصِٕب َوکَاَِْت َيطُ ُػِحَبْة َقا ٔٔ َطبٔیٕب َع ٌٔ بِ َعكٔی

ٌَّ َعِبُس اہللٔ َو  ٔلَی اہللٔ َعزَّ َوَج أئ إ َُ أئ اِْلَِْبَٔیأئ َوأََحبُّ اِْلَِس َُ ِوا بٔأَِس َُّ َِ َتَش ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٔٔ َع َُ َعِبُس ايرَِّح



 

 

ٌِّ َواِر  ُ ِِ بٔک ًَِیهُ ًُِّسوَصا اِْلَِوَتاَر َوَع ًُِّسوَصا َوََّل ُتَك ََٓوأػیَضا َوأَِنَؿائَضا َوَق ٔ َشُحوا ب َِ ٌَ َوا ِیٕت َتبُٔلوا اِيَدِی َُ  ُن

 ٌٕ َححَّ َُ َِ أََُغَّ  ٌٕ أَِو أَِزَص َححَّ َُ ٌٕ أَِو أَِطَُقَ أََُغَّ  َححَّ َُ  أََُغَّ 

، دمحم نب اہمرج، لیقع نب بیبش، رضحت اوبفبہ ریض اہلل ہنع لقن رکےت دمحم نب راعف، اوبادمح زبازاشہؾ نب دیعس

ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ )وچبں ےک انؾ( رضحت اایبن ہیلع االسلؾ 

ںیہ زین م ولگ  ےک انؾ رپ روھک افر دخافدن دقفس ےک زندکی بس ےس زایدہ دنسپدیہ انؾ دبع اہلل، دبعارلنمح

وھگ ڑے راھک )ینعی اپال( رکف افر اؿ یک اشیپین افر راونں رپ اہھت ریھپا رکف ارگ م اؿ رپ وسار وہ وت دخا ےک دنی یک رس 

دنلبی ےک فاےطس وسار وہا رکف ہن ہک دفر اجتیلہ ےک ااقتنؾ ےنیل ےک فاےطس )اسیج ہک رعب یک اعدت یھت( ارگ م 

 )ینعی سج اک رگن رسخ افر ایسہ ےک درنایؿ وہ( افر اس یک اشیپین افر اپؤں ا دی سج فتق وھگ ڑے ےل ول وت تیمک

وہں ای الؽ رگن ےک وہں سج یک اشیپین افر اچرفں اپؤں ا دی وہں ای رھپ ایسہ رگن اک ول ہک سج یک اشیپین افر سج 

 ےک اچرفں اپؤں ا دی وہں۔

 نب اہمرج، لیقع نب بیبش، رضحت اوبفبہ ریض اہلل ہنع دمحم نب راعف، اوبادمح زبازاشہؾ نب دیعس، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس مسق ےک وھگ ڑفں ےک ابرے ںیم ہک سج ےک نیت اپں ا دی افر اکی اپں دفرسے رگن اک وہ

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ےک وھگ ڑفں ےک ابرے ںیم ہک سج ےک نیت اپں ا دی افر اکی اپں دفرسے رگن اک وہ اس مسق

     1506    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، َحُس بٔ جعرف، طعبہ ، ح، اسُعیٌ بٔ َشعوز، بَش، طعبہ، عبساہلل بٔ  :  راوی

 ی اہلل عٓہیزیس، ابوزرعہ، حرضت ابوہریرہ رض

َٓا ُطِعَبُة ح َوأََِْبأََْا إِٔس  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ُٔ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٌُ بِ ٔعی َُ



 

 

ِٔ أَبٔی ُز  ٔٔ َیزٔیَس َع ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا بَِٔشْ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا ََ َٕ ٍَ کَا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِرَعَة َع

 ٌَ ٔعی َُ ِؿُى ْٔلِٔس ًَّ ٌٔ َواي ِٔ اِيَدِی َٔ  ٍَ کَا ُظ ايظِّ َِ یَِْکَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل  اي

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رفعج، ہبعش ، ح، اامسلیع نب وعسمد، رشب، ہبعش، دبعاہلل نب سیدی، اوبزرہع، رضحت 

ہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس مسق ےک وھگ ڑے دنسپ ںیہن اوبرہری

رفامےت ےھت ہک سج ےک نیت اپؤں ا دی افر اکی یسک دفرسے رگن اک وہ ای اکی ا دی افر نیت دفرسے رگن ےک 

 وہں۔

د، رشب، ہبعش، دبعاہلل نب سیدی، اوبزرہع، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رفعج، ہبعش ، ح، الیعمس نب وعسم :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ے رگن اک وہاس مسق ےک وھگ ڑفں ےک ابرے ںیم ہک سج ےک نیت اپں ا دی افر اکی اپں دفرس

     1507    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، یحٌی، سؿیإ، سًِ بٔ عبسايرحُٔ، ابوزرعہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ٔٔ َع َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح ُِ بِ ًِ ثَىٔی َس ٍَ َحسَّ

ِٔ اِيَدیِ  َٔ  ٍَ کَا َظ ايظِّ ٔ َْ َّطُ  َِ أَْ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ٍَ أَبُو َعِبس أَبٔی ُزِرَعَة َع ٌٔ َقا

َٕ ثَََلُث قَ  ِٕ َتهُو ٌٔ أَ ِٔ اِيَدِی َٔ  ٍُ کَا ٔٔ ايظِّ َُ َكّة ايرَِّح ًَ ِل َُ ََلثَُة  َٕ ايثَّ ًََكّة أَِو َتهُو ِل َُ ّة َوَواحَٔسْة  ًَ َححَّ َُ  َِ ٔ َوائ

ُٕ فٔی اِيَیسٔ  ٌٕ َوََّل یَهُو ٍُ إَّٔلَّ فٔی رِٔج کَا ُٕ ايظِّ ّة َوَيِیَص یَهُو ًَ َححَّ َُ  ٌْ  َورِٔج

امےت ںیہ ہک رضحت دمحم نب اشبر، ییحی، ایفسؿ، ملس نب دبعارلنمح، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رف

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکشؽ وھگ ڑا دنسپ ںیہن رفامےت ےھت اامؾ اسنیئ رفامےت ںیہ ہک اکشؽ اس وھگ ڑے وک 



 

 

ےتہک ںیہ سج ےک نیت اپؤں ا دی وہں افر وچاھت ہن وہ ای اکی اپؤں ا دی وہ افر ابیق نیت اپؤں ا دی ہن وہں زین اکشؽ 

 اہھت ںیم ںیہن وہات ےہ۔ ہشیمہ اپؤں ںیم وہات ےہ

 دمحم نب اشبر، ییحی، ایفسؿ، ملس نب دبعارلنمح، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ںیم وحنتس ےس قلعتم

 دثیوھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااح :   ابب

 وھگ ڑفں ںیم وحنتس ےس قلعتم

     1508    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس و َحُس بٔ َٓؼور، سؿیإ، زہری، سايِ، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِؿُى َيطُ  ًَّ ُِٓؼوٕر َواي ََ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ َسٔعیٕس َو ِٔ  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ِٕ َع ٔ ِٔ َساي ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث َقاََّل َحسَّ

ارٔ  ٔض َوايسَّ رِأَةٔ َواِيرَفَ َُ ُّ فٔی ثَََلثَٕة اِي ِؤ ٍَ ايظُّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي  أَبٔیطٔ َع

ہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ ہبیتق نب دیعس ف دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض ا

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وحنتس نیت زیچفں ںیم وہیت ےہ وعرت وھگ ڑے افر اکمؿ ںیم۔

 ہبیتق نب دیعس ف دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 وھگ ڑفں ںیم وحنتس ےس قلعتم

     1509    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعٔ، َايَ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ابٔ طہاب، حُزہ،  :  راوی

 ، عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہسايِ

 َ ائ َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َْ َواِيَحارُٔث بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ْٔ َقا ِع ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ُٕ بِ ًَِیطٔ أَِخبََرنٔی َصاُرو ّة َع

ِٔ ابِ  َْ َع ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ًَِّؿُى َيُط َع ُع َواي َُ ِٕ ابِىَِی َعِبسٔ َوأََْا أَِس ٔ زََة َوَساي ُِ ِٔ َح ٔٔ ٔطَضإب َع

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ا أَ َُ ُِٓض َر َرضَٔی اہللُ َع َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ َر َع َُ ٔٔ عُ ُّ فٔی اہللٔ بِ ِؤ ٍَ ايظُّ َِ َقا ًَّ َس

ضٔ  رِأَةٔ َواِيرَفَ َُ ارٔ َواِي  ايسَّ

نعم، امکل، احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، زمحہ، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض  اہرفؿ نب دبع اہلل،

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وحنتس نیت زیچفں ںیم وہیت 

 ےہ وعرت وھگ ڑے افر اکمؿ ںیم۔

نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، زمحہ، اسمل، دبعاہلل نب  اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل، احرث :  رافی

 رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں ںیم وحنتس ےس قلعتم

     1510    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عبساَّلعلی، خايس، ابٔ جریخ، ابوزبیر، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

 ٔ ِٔ أَبٔی ايزُّبَیِر ُٔ ُجَریِٕخ َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اِْلَِعلَی َقا ُس بِ َُّ َح َُ َّٕ أَِخبََرَْا  َ ٕ أ ِٔ َجابٔر َع

 ٍَ ضٔ  َرُسو رِأَةٔ َواِيرَفَ َُ َُ فٔی َطِیٕئ َؾفٔی ايرَّبَِعٔة َواِي ِٕ َی ٔ ٍَ إ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  اہللٔ َػل

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

وحنتس )انؾ یک زیچ( یسک یئش ںیم ےہ وت وعرت اکمؿ افر وھگ ڑے ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ 

 ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں یک ربتک ےس قلعتم

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں یک ربتک ےس قلعتم

     1511    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، نِص، طعبہ، ابوتیاح، اْص، ح، َحُس بٔ بظار، یحٌی، طعبہ، ابوتیاح، اْص  :  راوی

 بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ٍَ َسُِٔعُت أََنّشا ح أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َّیَّأح َقا ِٔ أَبٔی ايت َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َّٓرِضُ َقا ٍَ أََِْبأََْا اي َِ َقا إٔبَِراصٔی

أح عَ  َّیَّ ثَىٔی أَبُو ايت ٍَ َحسَّ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َیِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ َوأََِْبأََْا  ِٔ أََْٔص بِ

 ٌٔ َِ اِيبَرََنُة فٔی ََْواصٔی اِيَدِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َٕ َقا ٔ اي ََ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رصن، ہبعش، اوبایتح، اسن، ح، دمحم نب اشبر، ییحی، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع 

 ہل فملس ےن اراشد رفامای وھگ ڑفں یک اشیپین ںیم ربتک ےہ۔رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ



 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، رصن، ہبعش، اوبایتح، اسن، ح، دمحم نب اشبر، ییحی، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکل ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں یک اشیپین ےک ابولں وک )اہوھتں ےس( ےنٹب ےس قلعتم

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں یک اشیپین ےک ابولں وک )اہوھتں ےس( ےنٹب ےس قلعتم

     1512    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یس، ابوزرعہ بٔ عُرو بٔ جریر، حرضت جریر رضی عُرإ بٔ َوسی، عبسايوارث، یوْص، عُرو بٔ سع :  راوی

 اہلل عٓہ

 ِٔ ٔٔ َسٔعیٕس َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع َٓا یُوُُْص َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َعِبُس اِيَوارٔٔث َقا َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ ُٕ بِ َرا ُِ ٔ أَبٔی ُزِرَعَة أَِخبََرَْا ع

ٍَ اہللٔ  ٍَ َرأَیُِت َرُسو ٕ َقا ِٔ َجرٔیر ٕ َع ٔٔ َجرٔیر رٔو بِ ُِ ٔٔ َع ٌُ َْأػَیَة ََفَٕض بَیَِن بِ ٔ َِ َيِؿت ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

ةُ  َُ ةٔ اِْلَِجرُ َواِيَػٓٔی ََ ٔلَی یَِؤّ اِيكَٔیا ِعُكوْز فٔی ََْوأػیَضا اِيَدیِرُ إ ََ  ٌُ ٍُ اِيَدِی  أُِػبَُعِیطٔ َوَيُكو

 رجری، رضحت رجری ریض اہلل ہنع ےس رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، ویسن، رمعف نب دیعس، اوبزرہع نب رمعف نب

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ دف 

اویلگنں ےس وھگ ڑے یک اشیپین وک لب دےتی وہےئ رفام رےہ ےھت ہک وھگ ڑفں یک اشیپین ںیم اتایقتم ریخ ف ربتک ھکل 

 فہ ارج افر تمینغ ےہ۔دی یئگ ےہ افر 

رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، ویسن، رمعف نب دیعس، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت رجری ریض اہلل  :  رافی

 ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ین ےک ابولں وک )اہوھتں ےس( ےنٹب ےس قلعتموھگ ڑفں یک اشیپ

     1513    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، يیث، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ًَِیطٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َر َع

ةٔ  ََ ٔلَی یَِؤّ اِيكَٔیا ٌُ فٔی ََْوأػیَضا اِيَدیِرُ إ ٍَ اِيَدِی َِ َقا ًَّ  َوَس

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک 

  ےن اراشد رفامای وھگ ڑفں یک اشیپین ںیم اتایقتم ریخ ھکل دی یئگ ےہآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اشیپین ےک ابولں وک )اہوھتں ےس( ےنٹب ےس قلعتموھگ ڑفں یک 

     1514    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ عَلء، ابوْیب، ابٔ ازریص، حؼین، عاَر، ْعوہ بارقی :  راوی

ُٔ إِٔزرٔیَص  َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ یِٕب َقا َ ُْ ُٔ اِيَعََلٔئ أَبُو  ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث َوَة اِيَبارٔقٔیِّ  َحسَّ ِٔ ُْعِ ٕ َع َٔر ِٔ َعا ِٔ حَُؼیِٕن َع َع



 

 

 ٔ ٔلَی یَِؤّ اِيك ِعُكوْز فٔی ََْوأػیَضا اِيَدیِرُ إ ََ  ٌُ َِ اِيَدِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ةٔ َقا ََ  َیا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت دمحم نب العء، اوبرکبی، انب ادرسی، نیصح، اعرم، رعفہ ابریق، آرضحنت 

 ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وھگ ڑفں یک اشیپین ںیم اتایقتم ریخ ھکل دی یئگ ےہ

 دمحم نب العء، اوبرکبی، انب ادرسی، نیصح، اعرم، رعفہ ابریق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں یک اشیپین ےک ابولں وک )اہوھتں ےس( ےنٹب ےس قلعتم

     1515    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابی جعس، عُر َحُس بٔ َثىی، َحُس بٔ بظار، ابٔ ابی عسی،طعبہ، حؼین،طعيی، ْعوہ بٔ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ حَُؼ  ِٔ ُطِعَبَة َع ُٔ أَبٔی َعسٔٓیٕ َع َٓا ابِ َ ث إر َقاََّل َحسَّ ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ َّی َو َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  یِٕن َع

ًَیِ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َُّط َسَُٔع اي ٔٔ أَبٔی اِيَحِعٔس أَْ َوَة بِ ِٔ ُْعِ ِعٔيیِّ َع ِعُكوْز فٔی ََْوأػیَضا ايظَّ ََ  ٌُ ٍُ اِيَدِی َِ َيُكو ًَّ طٔ َوَس

 ُِ َٓ ِػ َُ ةٔ اِْلَِجرُ َواِي ََ ٔلَی یَِؤّ اِيكَٔیا  اِيَدیِرُ إ

دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ایب دعی،ہبعش، نیصح،یبعش، رعفہ نب ایب دعج، رمع ریض اہلل ہنع آرضحنت یلص اہلل 

 انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وھگ ڑفں یک اشیپین ںیم ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ

 اتایقتم ریخ ھکل دی یئگ ےہ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ایب دعی،ہبعش، نیصح،یبعش، رعفہ نب ایب دعج، رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں یک اشیپین ےک ابولں وک )اہوھتں ےس( ےنٹب ےس قلعتم

     1516    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہلل عٓہعُرو بٔ علی، َحُس بٔ جعرف،طعبہ، عبساہلل بٔ ابی سرف،طعيی، ْعوہ رضی ا :  راوی

 ٍَ ُٔ َجِعرَفٕ َقا ُس بِ َُّ َح َُ ٍَ أََِْبأََْا  ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ِٔ  أَِخبََرَْا َع رَفٔ َع ٔٔ أَبٔی ايشَّ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ أََِْبأََْا ُطِعَبُة َع

 ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسُِٔعُت َرُسو َوَة َقا ِٔ ُْعِ ِعٔيیِّ َع ِعُكوْز فٔی ََْوأػیَضا ايظَّ ََ  ٌُ اِيَدِی

 ُِ َٓ ِػ َُ ةٔ اِْلَِجرُ َواِي ََ ٔلَی یَِؤّ اِيكَٔیا  اِيَدیِرُ إ

رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج،ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس،یبعش، رعفہ ریض اہلل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

د رفامای وھگ ڑفں یک اشیپین ںیم اتایقتم ریخ ھکل دی یئگ ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراش

 ےہ

 رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج،ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس،یبعش، رعفہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دثیوھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااح :   ابب

 وھگ ڑفں یک اشیپین ےک ابولں وک )اہوھتں ےس( ےنٹب ےس قلعتم

     1517    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، طعبہ، حؼین، عبساہلل بٔ ابی سرف،طعيی، ْعوہ بٔ ابی جعس :  راوی

 َٓ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ُٔ أَبٔی أَِخبََرَْا َع ٍَ أَِخبََرنٔی حَُؼیِْن َوَعِبُس اہللٔ بِ ٍَ أََِْبأََْا ُطِعَبُة َقا ٔٔ َقا َُ ا َعِبُس ايرَِّح



 

 

ًَِیطٔ  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٔٔ أَبٔی اِيَحِعٔس َع َوَة بِ ِٔ ُْعِ ُث َع ِعٔيیَّ یَُحسِّ ا َسَُٔعا ايظَّ َُ َُّض رَفٔ أَْ ٍَ ايشَّ َِ َقا ًَّ  َوَس

 ٌُ ُِ اِيَدِی َٓ ِػ َُ ٔة اِْلَِجرُ َواِي ََ ٔلَی یَِؤّ اِيكَٔیا ِعُكوْز فٔی ََْوأػیَضا اِيَدیِرُ إ ََ 

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ہبعش، نیصح، دبعاہلل نب ایب رفس،یبعش، رعفہ نب ایب دعج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وھگ ڑفں یک اشیپین ںیم اتایقتم ریخ ھکل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

 دی یئگ ےہ

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ہبعش، نیصح، دبعاہلل نب ایب رفس،یبعش، رعفہ نب ایب دعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑے وک رتتیب دےنی ےس قلعتم

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑے وک رتتیب دےنی ےس قلعتم

     1518    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حشٔ بٔ اسُعیٌ بٔ َحايس، عیسٰی بٔ یوْص، عبسايرحُٔ بٔ یزیس، بٔ جابر، ابوسَلّ، حرضت  :  راوی

 خايس بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

 ُٔ ٔٔ أَِخبََرَْا اِيَحَش ٔٔ َیزٔیَس بِ ٔٔ بِ َُ ِٔ َعِبسٔ ايرَِّح ُٔ یُوَُْص َع َٓا عٔیَسی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َحائٕس َقا َُ  ٔٔ ٌَ بِ ٔعی َُ ُٔ إِٔس بِ

 َٔ ُٔ َعا َٕ عُِكَبُة بِ ٍَ کَا ٔٔ َیزٔیَس اِيُحَضىٔیِّ َقا ِٔ َخائٔس بِ ِظقٔیُّ َع ََ ٕ ايسِّ ّ ثَىٔی أَبُو َسَلَّ ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُُرُّ بٔی َجابٔر ٕ َی ر

ٔ َؾَیكُ  ٍَ أُِخبٔرَِک ب ٍَ َیا َخائُس َتَعا ُِٓط َؾَكا ٕ أَبَِلأُِت َع َٕ َذاَت یَِوّ ا کَا َُّ ًَ َٓا َْرِمٔی َؾ ٔ ِد ب ٍُ َیا َخائُس ارِخُ ٍَ و ا َقا َُ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا َِ َؾأََتِيُتُط َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌُ َرُسو َّٕ اہلَل یُِسخٔ ٔ َِ إ ًَّ

ًَطُ  َٓبِّ َُ ِٓٔعطٔ اِيَدیَِر َوايرَّامَٔی بٔطٔ َو ََّٓة َػانَٔعُط َیِحَتٔشُب فٔی ُػ ِٔ اِيَواحٔٔس ثَََلثََة َنرَفٕ اِيَح ِض وا َواِرَنبُوا بٔايشَّ َُ  َواِر



 

 

ِضُو إَّٔلَّ  ًَّ ِٕ َترَِنبُوا َوَيِیَص اي ِٔ أَ َٔ ٔلَیَّ  وا أََحبُّ إ َُ ِٕ َترِ َرأََتطُ َوأَ َِ ََلَعبَتٔطٔ ا َُ ٌٔ ََفََسُط َو  فٔی ثَََلثَٕة َتأِزٔیٔب ايرَُّج

صَا أَ  ْة َنرَفَ َُ ََّضا نِٔع ِٓطُ َؾإْٔ ُط َرغَِبّة َع َُ ٔ ا َعً ََ ِٔ َتَرَک ايرَّمَِی َبِعَس  ََ یٔطٔ بَٔكِؤسطٔ َوَِْبًٔطٔ َو َِ ٍَ َنرَفَ بَٔضاَوَر  ِو َقا

سن، دبعارلنمح نب سیدی، نب اجرب، اوبالسؾ، رضحت اخدل نب زدی ریض اہلل نسح نب اامسلیع نب اجمدل، ٰیسیع نب وی

ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع سج فتق ریمے اپس ےس زگرےت ےھت وت رفامےت اے 

 ہک اخدل! م آاجؤ افر لچ رک مہ دفونں ریت ادنازی رکںی۔ ںیم ےن اکی دؿ آےن ںیم اتریخ رک دی وت فہ رفامےن ےگل

اخدل م آ اجؤ ںیم م وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ابمرک انسات وہں۔ ہچنیم  ںیم اؿ ےک 

اپس آای وت ےنہک ےگل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس اکی ریتادناز یک فہج 

ےگ۔ اکی وت اس اک انبےن فاال سج یک تین ریت ےک انبےن ےس ریخ افر  ےس نیت آدویمں وک تنج ںیم دالخ رفامںیئ

الھبیئ یک افر دفرسا اس وک ےنکنیھپ فاال افر رسیتا اس وک ریت دےنی فاال۔ سپ م ولگ ریت ادنازی رکف افر )وھگ ڑے رپ( 

ل ےک 
 ی 
کہ

العفہ وکیئ لیھک وساری ایک رکف رھپ ریمے زندکی ریتادنازی وھگ ڑوساری ےس رتہب ےہ افر نیت مسق ےک 

انلیھک درتس ںیہن ےہ اکی وت یسک صخش اک اےنپ وھگ ڑے وک رتتیب دانی )ینعی رفتحی رکان( افر رسیتے ریت امکؿ ےک 

اسھت ریتادنازی رکان افر اس ےک العفہ سج یسک صخش ےن ریتادنازی ےنھکیس ےک دعب اس وک وھچ ڑ دای وت درا ل اس 

  اس ےن اس وک انرکشی یک فہج ےس وھچ ڑا وہ۔ےن تمعن دخافدنی یک انرکشی یک۔ رشبہکیط

نسح نب الیعمس نب اجمدل، ٰیسیع نب ویسن، دبعارلنمح نب سیدی، نب اجرب، اوبالسؾ، رضحت اخدل نب زدی  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑے یک داع

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑے یک داع



 

 

     1519    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرو بٔ علی، یحٌی، عبسايحُیس بٔ جعرف، یزیس بٔ ابوحبیب، سویس بٔ قیص، َعاویہ بٔ حسیخ،  :  راوی

 حرضت ابوذر رضی اہلل عٓہ

ُٔ َعلٓٔیٕ  رُو بِ ُِ ُٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا َع ثَىٔی َیزٔیُس بِ ٍَ َحسَّ ُٔ َجِعرَفٕ َقا َٓا َعِبُس اِيَحُٔیٔس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أََِْبأََْا یَِحٌَی َقا َقا

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا ٔٔ حَُسیِٕخ َع َعاؤیََة بِ َُ  ِٔ ٔٔ َقِیٕص َع ِٔ ُسَویِٔس بِ ًَِیطٔ َحبٔیٕب َع َع

 َِ ًَّ َٔ  َوَس ِيَتىٔی  ِٔ َخوَّ ََ ِيَتىٔی  َِّ َخوَّ ُض ًَّ ٌِّ َسََّحٕ بَٔسِعَوَتیِٔن اي ُ َِٓس ک ٔ ُٕ َيُط ع بٓٔیٕ إَّٔلَّ یُِؤَذ ٕض َْعَ ِٔ ََفَ َٔ ا  ِٔ بَىٔی ََ

ائطٔ َوأَصًِٔطٔ إَٔيِیطٔ  ََ ِٔ أََحبِّ  َٔ ائطٔ إَٔيِیطٔ أَِو  ََ ًِىٔی أََحبَّ أَصًِٔطٔ َو ًَِتىٔی َيُط َؾاِجَع َّ َوَجَع  آَز

رمعف نب یلع، ییحی، دبعادیمحل نب رفعج، سیدی نب اوببیبح، وسدی نب سیق، اعمفہی نب دحجی، رضحت اوبذر ریض اہلل 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وکیئ ایلع مسق اک وھگ ڑا وج ہک اہجد 

ےک فتق دف داعںیئ رکےن یک ااجزت ہن دی اجیت وہ اکی ہی ہک  ےک ےیل راھک ایگ وہ اس مسق اک ںیہن اس وک رحسی

اکی دخا ھجم وک ااسنونں ںیم ےس سج یسک ہک رپسد رکے افر سج وک وت ھجم وک انعتئ رکے اس ےک زندکی اس ےس 

 الہ ف امؽ ںیم ےس بس ےس زایدہ زعسی رک دے۔

وسدی نب سیق، اعمفہی نب دحجی، رضحت اوبذر  رمعف نب یلع، ییحی، دبعادیمحل نب رفعج، سیدی نب اوببیبح، :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں وک رچخ ادیا رکاےن ےک ےیل دگوھں ےس یتفج رکاےن ےک انگہ ےس قلعتم

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

  ادیا رکاےن ےک ےیل دگوھں ےس یتفج رکاےن ےک انگہ ےس قلعتموھگ ڑفں وک رچخ



 

 

     1520    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، يیث، یزیس بٔ ابوحبیب، ابوخیر، ابٔ زریر، حرضت علی بٔ ابی كايب رضی اہلل عٓہ :  راوی

ُٔ َسٔعیٕس َقا ِٔ َعلٔیِّ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ٕ َع ٔٔ ُزَریِر ِٔ ابِ ٔ َع ِٔ أَبٔی اِيَدیِر ٔٔ أَبٔی َحبٔیٕب َع ِٔ َیزٔیَس بِ ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ

ًَْة ََفَ  َِ َبِػ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو ٍَ أُصِٔسیَِت إ ِٓطُ َقا ٔٔ أَبٔی كَائٕب َرضَٔی اہللُ َع ٔ بِ ٍَ َعل یٌّ نَٔبَضا َؾَكا

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٔ َقا ٌُ َصِٔذظ ِث َٔ َٓا  ٌٔ َيکَاَِْت َي َٓا اِيَحُٔیَر َعلَی اِيَدِی ًِ َُ ٌُ َيِو َح ا َيِؿَع َُ َّ َِ إْٔ

 َٕ ُُو ًَ َٔ ََّل َيِع ََ ائَِّذی ٔ  َذي

بل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوبریخ، انب زرری، رضحت یلع نب ایب اط

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی رچخ وطبر دہہی شیپ ایک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ 

ےن رعض ایک ارگ مہ دگوھں وک وھگ ڑفں رپ وھچ ڑ دںی ےگ وت ہی رچخ ادیا وہں ےگ۔ آپ یلص اہلل  وسار وہےئ وت ںیم

 رفامای ااسی فہ ولگ رکےت ںیہ وج ہک وھگ ڑفں ےک افدئفں ےس انفافق وہےت ںیہ۔ ہیلع فآہل فملس ےن

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوبریخ، انب زرری، رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں وک رچخ ادیا رکاےن ےک ےیل دگوھں ےس یتفج رکاےن ےک انگہ ےس قلعتم

     1521    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حُیس بٔ َشعسہ، حُاز، ابوجہـِ، عبساہلل بٔ عبیساہلل بٔ عباض، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ٔٔ عُبَِیٔس اہللٔ  ِٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ِٕ َع ـَ ِٔ أَبٔی َجِض اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ِشَعَسَة َقا ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ ٍَ أَِخبََرَْا حُ ٔٔ َعبَّإض َقا بِ



 

 

َِ يَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ٌْ أَکَا ٔٔ َعبَّإض َؾَشأََيُط َرُج َِٓس ابِ ٔ ُِٓت ع ٍَ ََّل ُن ٔ َواِيَعِِصٔ َقا ِضر أُ فٔی ايوُّ ُِقَ

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ ِٔ اِْلُولَی إ َٔ ٔ رَشٌّ  ّظا َصِٔذظ ُِ ٍَ َخ أُ فٔی َنِؿٔشطٔ َقا َٕ َيُِقَ ُط کَا ًَّ َع ًَ ٍَ َؾ َِ َعبِْس َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

ا ََ ًََّػُط َواہللٔ  ٔ َؾَب رٔظ َِ َ َرُظ اہللُ َتَعالَی بٔأ ََ َّٓأض إَّٔلَّ  أَ َٕ اي َِ بَٔظِیٕئ زُو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٓا َرُسو اِخَتؼَّ

 ٌٔ َُُر َعلَی اِيَدِی ِٓزَٔی اِيُح ُ َسَقَة َوََّل ْ ٌَ ايؼَّ ُ ِٕ ََّل َْأِک ِٕ نُِشبَٔؼ اِيُوُؿوَئ َوأَ َرَْا أَ ََ  بَٔثََلثَٕة أَ

م، دبعاہلل نب دیبع

 

 ہ ص
د

 اہلل نب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیمح نب دعسمہ، امحد، اوب

 اکی آدیم ےن اؿ ےس وساؽ ایک ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنزرہظ افر امنزرصع ںیم رقات

رفامای رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفامای ںیہن۔ اس صخش ےن رعض ایک وہ  اتک ےہ ہک فہ دؽ دؽ ںیم ڑپےتھ وہں۔ 

ں ےن رفامای اہمترا مسج افر رہچہ ج ل اجےئ ہی وت م ےن ےلہپ ےس ربی )افر طلغ( ابت  ہہ دی ےہ۔ اس ےیل ہک اوہن

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دنبے )افر اکی ااسنؿ ےھت( دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل 

 فملس ےن اس وک اچنہپ دای افر دخا یک مسق رضحت روسؽ ہیلع فآہل فملس وک سج ابت اک مکح رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ الہ تعیب ےک فاےطس نیت زیچ ےک العفہ وکیئ اخص ابت ںیہن رفامیئ۔ آپ یلص 

ف افر اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح رفامای ہک م ایھچ رطح ےس فوض رکف افر م دصہق ریخات یک یئش ہن اھکای رک

 دگوھں وک وھگ ڑفں رپ ہن وھچ ڑا رکف۔

م، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ہ ص
د

 دیمح نب دعسمہ، امحد، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں وک اچرہ  الھےن ےک وثاب ےس قلعتم

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں وک اچرہ  الھےن ےک وثاب ےس قلعتم

     1522    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 حارث بٔ َشهین، ابٔ وہب، كًحہ بٔ ابوسعیس، سیعس َكبری، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

َِٔشٔهی  ُٔ ٍَ اِيَحارُٔث بِ َّٕ َقا ُٔ أَبٔی َسٔعیٕس أَ ًَِحُة بِ َ ثَىٔی ك ٔٔ َوصِٕب َحسَّ ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع ٕن َٔقَ

ِٔ احِ  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع ثَطُ َع ِكبُرٔیَّ َحسَّ َُ ّسا فٔی َسٔعیّسا اِي تََبَص ََفَ

ٌٔ اہللٔ  ٔ َسبٔی َٔیزَاْ َٓإت فٔی  َٕ ٔطَبُعطُ َورٔیُُّط َوبَِويُُط َوَرِوثُطُ َحَش اّْا بٔاہللٔ َوَتِؼٔسيّكا ئَوِعٔس اہللٔ کَا َُ  طٔ  إٔی

 عد  ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع لقن رفامےت ںیہ ہک 
شت
احرث نب نیکسم، انب فبہ، ہحلط نب اوبدیعس، 

آہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش اامیؿ یک احتل ںیم دوعفں یک دصتقی رکےت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

وہےئ اہجد ےک فاےطس وھگ ڑا رےھک اگ وت اس وک وھگ ڑے اک اھکان انیپ اشیپب افر دیل رکان امتؾ ےک دبہل ںیم اس ےک انہم 

 اجںیئ ےگ۔

ہ

 اامعؽ ںیم کین اامعؽ ھکل دی 

 عد  ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاحرث نب نیکسم، انب فبہ، ہحلط نب :  رافی
شت
  اوبدیعس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغ رمضم وھگ ڑفں یک ڑھگ دف ڑ

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ریغ رمضم وھگ ڑفں یک ڑھگ دف ڑ

     1523    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، ابٔ ابوذئب، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َّٕ َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٔٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع ِٔ ابِ َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا إِٔس َرُسو

َّی ا َة اِيَوَزأع َوَساَػل ُسَصا ثَٓٔیَّ ََ َٕ أَ ِٔ اِيَحِؿَیأئ َوکَا َٔ ٌٔ یُرِٔسًَُضا  َِ َسابََل بَیَِن اِيَدِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس بََل بَیَِن ہللُ َع



 

 

ِشحٔٔس بَىٔی ُزَریِٕل  ََ ٔلَی  ٓٔیَّةٔ إ ِٔ ايثَّ َٔ ُسَصا  ََ َٕ أَ رِ َوکَا َُ ـِ ِِ ُت ٌٔ ائًَّی َي  اِيَدِی

، انب اوبذبئ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی اامسلیع نب وعسمد، اخدل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھگ دف ڑ وھگ ڑفں وک )اقمؾ( افیحء ےس رفاہن رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

ہ اولداع )انیم ہگج( کت رقمر رفامیئ رھپ ایس رطہقی

 

 ی
ت

 

ی

 

ب
 ےس ریغ رمضم وھگ ڑفں وک رفاہن رفامای وت یک )دف ڑےن یک دح( 

ہ اولداع ےس دجسم ونب زرقی کت دف ڑاای۔

 

 ی
ت

 

ی

 

 ب

 الیعمس نب وعسمد، اخدل، انب اوبذبئ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ف ڑےن ےک ےیل ایتر رکےن ےس قلعتموھگ ڑفں وک د

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وھگ ڑفں وک دف ڑےن ےک ےیل ایتر رکےن ےس قلعتم

     1524    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ أَ  ِٔ َقا ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ َة َواِيَحارُٔث بِ َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  ِخبََرَْا  َحسَّ

 ٌٔ َِ َسابََل بَیَِن اِيَدِی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َْ َع ٔ اي ائًَّی َقِس أُِؿَُٔرِت  ََ

 ٔ ٓٔیَّةٔ إ ِٔ ايثَّ َٔ رِ  َُ ـِ ِِ ُت ٌٔ ائًَّی َي َة اِيَوَزأع َوَسابََل بَیَِن اِيَدِی ُسصَا ثَٓٔیَّ ََ َٕ أَ ِٔ اِيَحِؿَیأئ َوکَا ِشحٔسٔ بَىٔی َٔ ََ لَی 

ِٔ َسابََل بَٔضا َُّ َٔ  َٕ َّٕ َعِبَس اہللٔ کَا  ُزَریِٕل َوأَ

، انب اقمس، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھگ دف ڑ رکایئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمضم وھگ ڑے وک افیح ےس 



 

 

ہ اولداع کت دف ڑےن اک مکح رفامای رھپ ریغ رمضم وھگ ڑفں ےک درنایؿ اقمہلب 

 

 ی
ت

 

ی

 

ب
ہ اولداع ےس ےل ےل رک 

 

 ی
ت

 

ی

 

ب
رکاای وت 

 رک دجسم ینب زرقی کت دف ڑےن اک مکح رفامای افر رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع یھب وھگ ڑ دف ڑ ںیم اشلم ےھت۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشط ےک امؽ ےس قلعتم

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رشط ےک امؽ ےس قلعتم

     1525    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضی اہلل عٓہ اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، ابٔ ذئب، ْاؾع بٔ ابوْاؾع، حرضت ابوہریرہ :  راوی

 ِٔ ٔٔ أَبٔی َْاؾٕٔع َع ِٔ َْاؾٔٔع بِ ٔٔ أَبٔی ذٔئِٕب َع ِٔ ابِ َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َّٕ أَِخبََرَْا إِٔس أَبٔی صَُریَِرَة أَ

ٌٕ أَِو َحأَفٕ  ٍَ ََّل َسَبَل إَّٔلَّ فٔی َنِؼ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ـٕٓ َرُسو   أَِو ُخ

الیعمس نب وعسمد، اخدل، انب ذبئ، انعف نب اوبانعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رشط اک امؽ انیل رصػ نیت زیچفں ںیم اجزئ ےہ ریتادنازی ںیم ای 

 افٹن افر وھگ ڑفں یک دف ڑ ںیم۔

 الیعمس نب وعسمد، اخدل، انب ذبئ، انعف نب اوبانعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رشط ےک امؽ ےس قلعتم

     1526    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 سعیس بٔ عبسايرحُٔ، ْاؾع بٔ ابوْاؾع، ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٔ ٔٔ أَب ِٔ ابِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِدزُومٔیُّ َقا َُ ٔٔ أَبُو عُبَِیٔس اہللٔ اِي َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح ِٔ َْاؾٔٔع أَِخبََرَْا َسٔعیُس بِ ی ذٔئِٕب َع

ٔٔ أَبٔی َْاؾٕٔع  ـٕٓ أَ بِ ٌٕ أَِو ُخ ٍَ ََّل َسَبَل إَّٔلَّ فٔی َنِؼ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َ ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أ  ِو َحأَفٕ َع

 دیعس نب دبعارلنمح، انعف نب اوبانعف، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 انعف نب اوبانعف، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دیعس نب دبعارلنمح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رشط ےک امؽ ےس قلعتم

     1527    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہیِ بٔ يعكوب، ابٔ ابی َریِ، يیث، ابٔ ابوجعرف، َحُس بٔ عبسايرحُٔ، سًامیٕ بٔ يشار، ابرا :  راوی

 ابوعبساہلل، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٔٔ أَبٔی جَ  ِٔ ابِ ًَِّیُث َع ٍَ أََِْبأََْا اي َِ َقا رَِی ََ ُٔ أَبٔی  َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َيِعُكوَب َقا ُِ بِ ِٔ أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی سٔ  ِعرَفٕ َع َُّ َح َُ

ِٔ أَبٔی صَُریِرَ  َِٓسعٔیِّیَن َع ِولَی اِيُح ََ ِٔ أَبٔی َعِبٔس اہللٔ  ٔٔ َيَشإر َع َٕ بِ ًَامِیَ ِٔ ُس ٔٔ َع َُ ٔٔ َعِبسٔ ايرَِّح ِٓطُ بِ َة َرضَٔی اہللُ َع

ـٕٓ أَِو َحأَفٕ  ٌُّ َسَبْل إَّٔلَّ َعلَی ُخ ٍَ ََّل َیٔح  َقا

نب اوبرفعج، دمحم نب دبعارلنمح، امیلسؿ نب اسیر، اوبدبع اہلل، رضحت اربامیہ نب وقعیب، انب ایب رممی، ثیل، ا



 

 

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ابزی افر 

 رشط اک امؽ انیل رصػ وھگ ڑ دف ڑ ای افٹن یک دف ڑ ںیم اجزئ ےہ۔

رممی، ثیل، انب اوبرفعج، دمحم نب دبعارلنمح، امیلسؿ نب اسیر، اوبدبعاہلل،  اربامیہ نب وقعیب، انب ایب :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رشط ےک امؽ ےس قلعتم

     1528    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ َثىی، خايس، حُیس، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َّ ٍٔ اہللٔ َػل ٍَ کَاَِْت ئَرُسو ِٔ إََْٔص َقا ِیْس َع َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َخائٕس َقا َّی َع َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ًَِیطٔ أَِخبََرَْا  ی اہللُ َع

 ًَّ ًَ َوَس ُُِشًُٔٔیَن َؾ ٕ َؾَشَبَكَضا َؾَظلَّ َعلَی اِي ابٔیٌّ َعلَی َقُعوز َباَئ ََّل ُتِشَبُل َؾَحاَئ أَِْعَ ـِ ا َِ َْاَقْة ُتَشِّمَّ اِيَع َُّ

ِٕ ََّل َیرَِتؿٔ  ا َعلَی اہللٔ أَ َّٕ َحكًّ ٔ ٍَ إ َباُئ َقا ـِ ٍَ اہللٔ ُسبَٔكِت اِيَع ِِ َقايُوا یَا َرُسو ٔ ا فٔی ُوُجوصٔض ََ َِْیا َرأَی  ِٔ ايسُّ َٔ َع 

 َطِیْئ إَّٔلَّ َوَؿَعطُ 

دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

ا  انیم افینٹن یھت۔ فہ )دشدی تبحم ےک ابفوجد( اہریت ںیہن یھت۔ ہچنیم  اکی رمہبت اکی داہییت صخش اکی 

 

ص
ع
اکی 

فٹن( رپ احرض وہا افر فہ صخش اس افینٹن ےس آےگ لکن ایگ۔ ہی ابت املسمونں رپ انوگار زگری وت روسؽ وعقد )ا

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےک رہچفں ےک ات رات دےھکی۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ا ء )افیٹن وت( اہر یئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

ص
ع
 ےن رفامای دخافدندقفس داین یک رہ اکی دنلبی فایل ہیلع فملس! 

 زیچ وک روسا رکےت ںیہ۔



 

 

 دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امؽ ےس قلعتمرشط ےک 

     1529    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُرإ بٔ َوسی، عبسايوارث، َحُس بٔ عُرو، ابوحهِ، يیث، َحُس، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ٔس بِ  َُّ َح َُ  ِٔ َٓا َعِبُس اِيَوارٔٔث َع َ ث ٍَ َحسَّ وَسی َقا َُ  ُٔ ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ِولّی ئَبىٔی َيِیٕث أَِخبََرَْا ع ََ  ِٔ ِٔ أَبٔی اِيَحَه رٕو َع ُِ ٔٔ َع

ـٕٓ أَِو َحأَفٕ  ٍَ ََّل َسَبَل إَّٔلَّ فٔی ُخ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َع  َع

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، دمحم نب رمعف، اوبمکح، ثیل، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رشط افر ابزی اگلان رصػ دف زیچفں ںیم اجزئ ےہ وھگ ڑے افر افوٹنں 

 یک دف ڑ ںیم۔

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث، دمحم نب رمعف، اوبمکح، ثیل، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بلج ےک ابرے ںیم

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 بلج ےک ابرے ںیم



 

 

     1530    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ن رضی اہلل عٓہَحُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع، یزیس، حُیس، حشٔ، حرضت عُرإ بٔ حؼی :  راوی

یِ  َُ َٓا حُ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ بَزٔیٕع َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا أَِخبََرَْا  َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا

ٍَ ََّل  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ٔٔ حَُؼیِٕن َع َٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ ع ُٔ َع ََٓب َوََّل ٔطَػاَر فٔی اِيَحَش ًََب َوََّل َج  َج

َّٓا َٔ ًَِیَص  ِٔ اَِْتَضَب ُِْضَبّة َؾ ََ  اِْلِٔسََلّٔ َو

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی، دیمح، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

بلج ےہ افر ہن یہ بنج ےہ افر ہن اغشر ےہ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای االسؾ ںیم ہن وت 

 سج صخش ےن ولٹ امر یک وت اس اک مہ ےس وکیئ قلعت ںیہن ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، سیدی، دیمح، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بنج ےس قلعتم دحثی

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 بنج ےس قلعتم دحثی

     1531    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، ابوقزعہ، حشٔ، عُرإ بٔ حؼین رضی اہلل عٓہ :  راوی

إر قَ  ُٔ َبظَّ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  َٕ بِ َرا ُِ ٔ ِٔ ع ٔٔ َع ِٔ اِيَحَش ِٔ أَبٔی َقزََعَة َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ا

 ٔ ََٓب َوََّل ٔطَػاَر فٔی اِْلِٔسََلّ ًََب َوََّل َج ٍَ ََّل َج َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو  حَُؼیِٕن أَ



 

 

، اوبزقہع، نسح، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش

 ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبزقہع، نسح، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےس ہقلعتم ااحدثیوھگ ڑف :   ابب

 بنج ےس قلعتم دحثی

     1532    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عُوٕ بٔ عثُإ بٔ سعیس، نثیر، بكیہ بٔ ويیس، طعبہ، حُیس، حرضت اْص بٔ َايَ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہ

ٕ قَ  ٔٔ َنثٔیر ٔٔ َسٔعیٔس بِ َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرنٔی َع ثَىٔی ُطِعَبُة َقا ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَوئیٔس َقا ُة بِ َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ ا

َِ أَِْعَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسابََل َرُسو َٕ َقا ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أََْٔص بِ ٌُ َع ؤی ِیْس ايلَّ َُ ثَىٔی حُ ابٔیٌّ َؾَشَبَكطُ َحسَّ

 َّ ٍٔ اہللٔ َػل َّٕ أَِػَحاَب َرُسو َ ٍَ َؾَهأ ََ َؾَكا ٔ ٌَ َيُط فٔی َذي ََ َؾكٔی ٔ ِٔ َذي َٔ  ِِ ٔ َِ َوَجُسوا فٔی أَِنُؿٔشض ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

َِْیا إَّٔلَّ َوَؿَعُط اہللُ  ِٕ ََّل َیرَِؾَع َطِیْئ َنِؿَشُط فٔی ايسُّ  َحلٌّ َعلَی اہللٔ أَ

 نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ومعؿ نب امثعؿ نب دیعس، ریثک، ہیقب نب فدیل، ہبعش، دیمح، رضحت اسن

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ اکی داہییت صخش ےس اقمہلب رفامای وت فہ صخش تیج ایگ۔ 

وگای ہک ہی ابت رضحات احصہب رکاؾ وک انوگار زگری افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی دخافدن دقفس ےک ذہم قح ےہ ہک سج فتق وکیئ زیچ از وخد  ذترکہ ایک ایگ وت

 رسدنلب وہےن گل اجیت ےہ وت دخافدن دقفس اس وک اھٹگ دےتی ںیہ۔



 

 

 ومعؿ نب امثعؿ نب دیعس، ریثک، ہیقب نب فدیل، ہبعش، دیمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ تمینغ ںیم وھگ ڑفں ےک ہصح ےک ابرے ںیم

 وھگ ڑفں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم وھگ ڑفں ےک ہصح ےک ابرے ںیم

     1533    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حارث بٔ َشیهٔ، ابٔ وہب، سعیس بٔ عبسايرحُٔ، ہظاّ بٔ ْعوہ، یحٌی بٔ عباز بٔ عبساہلل  :  راوی

 بٔ زبیر، حرضت عبساہلل بٔ زبیر رضی اہلل عٓہ

ُٔ َعِبسٔ ا ٍَ أَِخبََرنٔی َسٔعیُس بِ ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٍَ اِيَحارُٔث بِ ٔٔ يرََّقا َُ ِح

 ٍُ َٕ َيُكو َُّط کَا ٔ أَْ ظ ِٔ َجسِّ ٔ َع ٔٔ ايزُّبَیِر ٔٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ٔ بِ ٔٔ َعبَّاز ِٔ یَِحٌَی بِ َوَة َع ٔٔ ُْعِ ٔ بِ ِٔ صَٔظاّ ٍُ  َع َب َرُسو َضَ

 ِٕ ٔ أَِرَبَعَة أَِسُض اّ ٔٔ اِيَعوَّ ٔ بِ َّ َخِیبََر ئًزُّبَیِر َِ َعا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع بَی اہللٔ َػل ا ئِٔذی اِيُُقِ ُّ ٔ َوَسِض ا ئًزُّبَیِر ُّ َسِض

ضٔ  ًِرَفَ ٔ یِٔن ي َُ ٔ َوَسِض ِّّ ايزُّبَیِر ُ ًٔٔب أ ُُلَّ ِٓٔت َعِبٔس اِي ٔ َة ب  ئَؼٔؿیَّ

، انب فبہ، دیعس نب دبعارلنمح، اشہؾ نب رعفہ، ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب، رضحت 

 

ن

ی ک
س
م

احرث نب 

 فادل امدج ےس لقن رکےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع اےنپ

ےن زغفہ ربیخ ےک ومعق رپ رضحت زریب نب وعاؾ ریض اہلل ہنع وک امؽ تمینغ ںیم ہصح دای وت اچر ےصح دےیئ۔ اکی وت 

رضحت ہیفص تنب  اؿ ےک فاےطس افر اکی رہتش دارفں ےک فاےطس ینعی رضحت زریب ریض اہلل ہنع یک فادلہ امدجہ

 دبعابلطمل ریض اہلل اہنع ےک فاےطس افر دف ےصح وھگ ڑفں ےک فاےطس۔

، انب فبہ، دیعس نب دبعارلنمح، اشہؾ نب رعفہ، ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب،  :  رافی

 

ن

ی ک
س
م

احرث نب 



 

 

 رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم وھگ ڑفں ےک ہصح ےک ابرے ںیم

     1534    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وؾ، ابواسحام، حرضت عُرو بٔ حارث رضی اہلل عٓہقتيبہ بٔ سعیس، ابواَّلح :  راوی

 ٍَ ٔٔ اِيَحارٔٔث َقا رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َٓا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ا َتَرَک  أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ََ

 ُّ َٓاّرا َوََّل زِٔرَص َِ زٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٕ َرُسو ِضَباَئ ائًَّی کَا ًََتُط ايظَّ ّة إَّٔلَّ َبِػ ََ ا َوََّل َعِبّسا َوََّل أَ

ی َػَسَقّة  رَّّة أرُِخَ ََ ٍَ ُقتَِيَبُة  ٌٔ اہللٔ َوَقا َضا فٔی َسبٔی ًَ  َیرَِنبَُضا َؤسََلَحطُ َوأَِرّؿا َجَع

ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہبیتق نب دیعس، اوباالوحص، اوبااحسؼ، رضحت رمعف نب احرث ریض اہلل ہنع رفامےت 

ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت دانیر وھچ ڑے ہن درمہ ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الغؾ افر ہن ابدنایں وھچ ڑںی 

ا ہتب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ا دی رچخ ہک سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہےت ےھت فہ وھچ ڑا 

ہیلع فآہل فملس ےن ایھتہر افر ز نی وج ہک راہ دخا ںیم ففق رک دی ںیھت فہ وھچ ڑے۔ رضحت ہبیتق  افر آپ یلص اہلل

ریض اہلل ہنع ےن دفرسی رمہبت دحثی لقن رکےت وہےئ اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی اایشء دصہق رک دی 

 ںیھت۔

 ث ریض اہلل ہنعہبیتق نب دیعس، اوباالوحص، اوبااحسؼ، رضحت رمعف نب احر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم وھگ ڑفں ےک ہصح ےک ابرے ںیم

     1535    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی بٔ سعیس، سؿیإ، ابواسحام، حرضت عُرو بٔ حارث رضی اہلل عٓہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو إِٔس  ٍَ َحسَّ ُٕ َقا َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا َٓا َیِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ أَِخبََرَْا َع َحَل َقا

ا ََ  ٍُ َٔ اِيَحارٔٔث َيُكو َرو بِ ُِ اَئ َؤسََلَحطُ  َسُِٔعُت َع ـَ ًََتُط اِيبَِی َِ إَّٔلَّ َبِػ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َتَرَک َرُسو

 َوأَِرّؿا َتَرَنَضا َػَسَقّة 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوبااحسؼ، رضحت رمعف نب احرث ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ 

 ےن العفہ ا دی رچخ ایھتہرفں افر ز نی ےک العفہ ھچک ںیہن وھچ ڑا فہ ز نی یھب آپ یلص رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریخات رک دی یھت۔

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوبااحسؼ، رضحت رمعف نب احرث ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم وھگ ڑفں ےک ہصح ےک ابرے ںیم

     1536    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہعُرو بٔ علی، ابوبْکحٓفی، یوْص بٔ ابواسحام، ابیہ، عُرو بٔ حارث رضی  :  راوی



 

 

 ِٔ ُٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع َٓا یُوُُْص بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٓفٔیُّ َقا َٓا أَبُو بَِْکٕ اِيَح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٍَ  أَِخبََرَْا َع أَبٔیطٔ َقا

ا َترَ  ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍُ َرأَیُِت َرُسو َٔ اِيَحارٔٔث َيُكو َرو بِ ُِ ِضَباَئ َسُِٔعُت َع ًََتطُ ايظَّ َک إَّٔلَّ َبِػ

 َؤسََلَحطُ َوأَِرّؿا َترََنَضا َػَسَقّة 

رمعف نب یلع، اوبرکبیفنح، ویسن نب اوبااحسؼ، اہیب، رمعف نب احرث ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ زگہتش 

 دحثی اسیج ےہ۔

 ث ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، اوبرکبیفنح، ویسن نب اوبااحسؼ، اہیب، رمعف نب احر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ففق رکےن ےک رطےقی افر زری رظن دحثی ںیم رافویں اک االتخػ اک ایبؿ

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اک االتخػ اک ایبؿففق رکےن ےک رطےقی افر زری رظن دحثی ںیم رافویں 

     1537    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، ابوزاؤز ، عُر بٔ سعس، سؿیإ ثوری، ابٔ عوٕ، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٍَ أََِْبأََْا أَبُو َزاُوَز ايِ  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٕٕ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔٔ َعِو ِٔ ابِ ِورٔیِّ َع َٕ ايثَّ ِٔ ُسِؿَیا ُٔ َسِعٕس َع رُ بِ َُ یُّ عُ َحرَفٔ

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل ِٔ أَِرٔق َخِیبََر َؾأََتِیُت َرُسو َٔ ٍَ أََػِبُت أَِرّؿا  َر َقا َُ ِٔ عُ َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ًَِیطٔ َع  َع

 ُ ِِ أ ًُِت أََػِبُت أَِرّؿا َي َِ َؾُك ًَّ ِقَت بَٔضا َوَس ِٕ ٔطئَِت َتَؼسَّ ٔ ٍَ إ َِٓضا َقا َٔ ِٓٔسی  ٔ ٔلَیَّ َوََّل أَِنَؿَص ع اَّّل أََحبَّ إ ََ ٔػِب 

ٔٔ ايشَّ  ـٔ َوابِ ِی َـّ بَی َوايرَِّقأب َواي أئ َوذٔی اِيُُقِ ِٕ ََّل تَُباَع َوََّل تُوَصَب فٔی اِيُؿَُقَ َم بَٔضا َعلَی أَ ٌٔ ََّل َؾَتَؼسَّ بٔی

ِٔ َوئیَ  ََ َٓاَح َعلَی  َِ ُج اَّّل َویُِلٔع ََ  ٍٕ وِّ َُ َت َُ ِعرُؤف َغیَِر  َُ ٌَ بٔاِي ُ ِٕ َیأِک  َضا أَ



 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوبداؤد ، رمع نب دعس، ایفسؿ وثری، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج 

ھجم وک ربیخ ںیم ےس ھچک ز نی رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس لقن رفامےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 یل وت ںیم اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ھجم وک ایسی زیچ  یل ےہ ینعی ایسی ز نی  یل ےہ ہک ھجم وک اس ےس زایدہ دمعہ افر ایلع امؽ آج کت اح ل 

ا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اچوہ وت دصہق رک دف اس رپ ںیم ےن اس وک اس رطح ےس ںیہن وہ

ریخات رک دای ہک ہن وت ہی رففتخ وہ  یتک ےہ افر ہن ہبہ یک اج  یتک ےہ ہکلب اس وک ریقففں رہتش دارفں الغومں افر 

رففں یک رضفایت ےک فاےطس رخہچ ایک اجےئ اس ےک ابدنویں وک آزاد رکاےن افر زمکفر ارفاد یک ادماد رکےن افر اسم

العفہ اس ےک وتمیل وک یھب اس ںیم ےس اھکےن )افر اامعتسؽ( رکےن ںیم یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےہ نکیل رشط ہی 

ےہ ہک رعمفػ دقمار )ینعی سج دقر دقمار وک رگاں ہن اھجمس اجےئ( اس دقر اھکےئ )ای اامعتسؽ رکے( ہن ہک امؽ 

 اھٹک رکےن ےک فاےطس ہکلب اس ںیم ےس ولوگں وک  الھےئ۔دفتل ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوبداؤد ، رمع نب دعس، ایفسؿ وثری، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثیراہ ایہل :   ابب

 ففق رکےن ےک رطےقی افر زری رظن دحثی ںیم رافویں اک االتخػ اک ایبؿ

     1538    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل، َعاویہ بٔ عُرو، ابواسحام، ابٔ عوٕ، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی ايہ عٓہ،  :  راوی

 رضی اہلل عٓہحرضت عُر 

ِٔ ابِ  ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل اِيَؿزَارٔیِّ َع رٕو َع ُِ ُٔ َع َعاؤیَُة بِ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ُٕ بِ ِٔ أَِخبََرنٔی َصاُرو ٕٕ َع ٔٔ َعِو

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي ُِٓط َع َر َرضَٔی اہللُ َع َُ ِٔ عُ َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ َِ َِْحَوظُ َْاؾٕٔع َع ًَّ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اعمفہی نب رمعف، اوبااحسؼ، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہل ہنع، رضحت رمع ریض اہلل 



 

 

 ہنع ےک فاےطس ےس ذموکر دحثی لقن رکےت ںیہ سج اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

انعف، رضحت انب رمع ریض اہل ہنع، رضحت رمع  اہرفؿ نب دبعاہلل، اعمفہی نب رمعف، اوبااحسؼ، انب وعؿ، :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ففق رکےن ےک رطےقی افر زری رظن دحثی ںیم رافویں اک االتخػ اک ایبؿ

     1539    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُیس بٔ َشعسہ، یزیس، ابٔ عوٕ، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ َْاؾٕٔع  ٕٕ َع ُٔ َعِو َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ ُزَریِٕع َقا َٓا َیزٔیُس َوصَُو ابِ َ ث ٍَ َحسَّ ِشَعَسَة َقا ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ رَ  عَ أَِخبََرَْا حُ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ

 ُ ِِ أ ٍَ أََػِبُت أَِرّؿا َي َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َتَی اي رُ أَِرّؿا بَٔدِیبََر َؾأ َُ ٍَ أََػاَب عُ اَّّل َقمُّ َقا ََ ٔػِب 

ِقَت بَٔضا ًََضا َوَتَؼسَّ ِٕ ٔطئَِت َحبَِّشَت أَِػ ٔ ٍَ إ رُ بٔطٔ َقا َُ ِ ـَ َتأ ِٓسٔی َؾهَِی ٔ ِٕ ََّل  أَِنَؿَص ع َم بَٔضا َعلَی أَ َؾَتَؼسَّ

ٔٔ ايشَّ  ـٔ َوابِ ِی َـّ ٌٔ اہللٔ َواي بَی َوايرَِّقأب َوفٔی َسبٔی أئ َواِيُُقِ َٓاَح تَُباَع َوََّل تُوَصَب َوََّل تُوَرَث فٔی اِيُؿَُقَ ٌٔ ََّل ُج بٔی

َِ َػٔسيّكا  ِعرُؤف َویُِلٔع َُ َِٓضا بٔاِي َٔ  ٌَ ُ ِٕ َیأِک ِٔ َوئَیَضا أَ ََ ٍٕ ؾٔیطٔ َعلَی  وِّ َُ َت َُ  َغیَِر 

دیمح نب دعسمہ، سیدی، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل 

ہنع وک ربیخ ںیم ھچک ز نی  یل وت فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل 

! ھجم وک اس مسق یک ز نی  یل ےہ ہک آج کت اس دقر دنسپدیہ امؽ ھجم وک اح ل ںیہن وہا۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک ابرے ںیم ھجم وک ایک مکح اراشد رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

وک م دصہق ریخات وک دف اس ابت رپ رضحت  رفامای ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت فہ ز نی اےنپ اپس رھک ول افر اس ےک انمعف

رمع ریض اہلل ہنع ےن اس ز نی ےک انمعف وک اس رطہقی ےس دصہق رفام دےیئ ہک فہ ز نی ہن وت رففتخ یک اج  یتک یھت 



 

 

فر افر ہن یہ ہبہ یک اج  یتک یھت افر ہن فہ فراتث ںیم یسک وک میسقت یک اج  یتک یھت ہکلب اس وک رغابء رقفاء رہتش دارفں ا

الغومں فریغہ وک آزاد رکاےن امہمؿ اک ازعاز رکےن افر راہ دخا ںیم دےنی افر اسمرف یک دمد رکےن ںیم رخچ ایک 

اجےئ۔ اس رطہقی ےس ارگ اس ففق اک انمظ یھب رعػ ےک اطمقب دقمار ںیم اس ںیم ےس ھچک اھکےئ ےیپ ای اےنپ 

نکیل رشط ہی ےہ ہک فہ اس ںیم ےس دفتل ااھٹک ہن  یسک دفتس فریغہ وک  الھ دے اگ وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ

 رکےن گل اجےئ۔

 دیمح نب دعسمہ، سیدی، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دثیراہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااح :   ابب

 ففق رکےن ےک رطےقی افر زری رظن دحثی ںیم رافویں اک االتخػ اک ایبؿ

     1540    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسُیعٌ بٔ َشعوز، بَش، ابٔ عوٕ، حُیس بٔ َشعسہ، بَش، ابٔ عوٕ، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ٌُ ٔعی َُ َٓا أَِخبََرَْا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ِشَعَسَة َقا ََ  ُٔ ِیُس بِ َُ ٍَ َوأََِْبأََْا حُ ٕٕ َقا ٔٔ َعِو ِٔ ابِ َٓا بَِٔشْ َع َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا ََ  ُٔ بِ

َّٓٔيیَّ  َتَی اي رُ أَِرّؿا بَٔدِیبََر َؾأ َُ ٍَ أََػاَب عُ َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٕٕ َع ُٔ َعِو َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َّی اہللُ بَِٔشْ َقا   َػل

ِٓٔسی  ٔ اَّّل َقمُّ أَِنَؿَص ع ََ ِِ أُٔػِب  ِّی أََػِبُت أَِرّؿا َنثٔیّرا َي ٔن ٍَ إ َرُظ ؾٔیَضا َؾَكا ََ
ِ َِ َؾاِسَتأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ا َع َُ ِٓطُ َؾ َٔ

َُّط ََّل تُبَ  َم بَٔضا َعلَی أَْ ِقَت بَٔضا َؾَتَؼسَّ ًََضا َوَتَؼسَّ ِٕ ٔطئَِت َحبَِّشَت أَِػ ٔ ٍَ إ رُ ؾٔیَضا َقا َُ ِ اُع َوََّل تُوَصُب َتأ

 َٓ ـٔ ََّل ُج ِی َـّ ٌٔ َواي بٔی ٔٔ ايشَّ ٌٔ اہللٔ َوابِ بَی َوفٔی ايرَِّقأب َوفٔی َسبٔی أئ َواِيُُقِ َم بَٔضا فٔی اِيُؿَُقَ اَح َيِعىٔی َؾَتَؼسَّ

 ٌَ ٔعی َُ ِؿُى ْٔلِٔس ًَّ ٍٕ اي وِّ َُ َت َُ َِ َػٔسيّكا غَیَِر  ٌَ أَِو یُِلٔع ُ ِٕ َیأِک ِٔ َوئَیَضا أَ ََ  َعلَی 

ل نب وعسمد، رشب، انب وعؿ، دیمح نب دعسمہ، رشب، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس یھب 
سی ع
ش

ا



 

 

 ذموکرہ دنس ےک اسھت ہی دحثی وقنمؽ ںیہ ا ہتب اس دحثی ےک اافلظ اامسلیع ےن لقن ےیک ںیہ۔

ل نب وعسمد، رشب، انب وعؿ، دیمح نب دعسمہ، رشب، انب وعؿ، انعف :  رافی
سی ع
ش

 ، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ففق رکےن ےک رطےقی افر زری رظن دحثی ںیم رافویں اک االتخػ اک ایبؿ

     1541    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، ازہر سُإ، ابٔ عوٕ، ْایع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

رَ  َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٕٕ َع ٔٔ َعِو ِٔ ابِ ُٕ َع ا َُّ َٓا أَِزَصرُ ايشَّ َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َر أََػاَب  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َُ َّٕ عُ أَ

ِٕ ٔطئَِت َحبَِّشَت أَِػ أَِرّؿ  ٔ ٍَ إ ََ َؾَكا ٔ َٔرُُظ فٔی َذي ِ َِ َيِشَتأ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َتَی اي َضا ا بَٔدِیبََر َؾأ ًَ

أئ َو  َم بَٔضا َعلَی اِيُؿَُقَ ِٕ ََّل تَُباَع َوََّل تُوَصَب َوََّل تُوَرَث َؾَتَؼسَّ ًََضا أَ ِقَت بَٔضا َؾَحبََّص أَِػ بَی َوَتَؼسَّ اِيُُقِ

 َُ َِٓضا بٔاِي َٔ  ٌَ ُ ِٕ َیأِک ِٔ َوئَیَضا أَ ََ َٓاَح َعلَی  ـٔ ََّل ُج ِی َـّ ٌٔ َواي بٔی ٔٔ ايشَّ َشانٔیٔن َوابِ َُ ِعرُؤف أَِو َوايرَِّقأب َوفٔی اِي

ٍٕ ؾٔیطٔ  وِّ َُ َت َُ َِ َػٔسيَكُط غَیَِر   یُِلٔع

ہنع اس دحثی اک ومضمؿ یھب اسہقب دحثی ااحسؼ نب اربامیہ، ازرہ امسؿ، انب وعؿ، انعی، انب رمع ریض اہلل 

 رشفی اسیج ےہ ا ہتب اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک اس ںیم ظفل نیکسم اک ااضہف ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ازرہ امسؿ، انب وعؿ، انعی، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ففق رکےن ےک رطےقی افر زری رظن دحثی ںیم رافویں اک االتخػ اک ایبؿ

     1542    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ابوبْک بٔ ْاؾع، بہز، حُاز، ثابت، حرضت اْص رضی اہلل عٓہ :  راوی

ا أَِخبََرَْا َُّ ٍَ َي ِٔ إََْٔص َقا َٓا ثَابْٔت َع َ ث ٍَ َحسَّ اْز َقا َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا بَِضزْ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َْاؾٕٔع َقا َْزََيِت  أَبُو بَِْکٔ بِ

 َ َٓا َيَیِشأ َّٕ َربَّ ٔ ًَِحَة إ َ ٍَ أَبُو ك َٕ َقا و ا تُٔحبُّ َُّ َٔ ِٓٔؿُكوا  َّی تُ َٓايُوا اِيبٔرَّ َحً ِٔ َت ٔ اِْلیَُة َي َٓا َصِٔذظ ٔ َواي َِ ِٔ أَ َٓا َع يُ

 ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ًُِت أَِرضٔی ِهَّلِل َؾَكا ِّی َقِس َجَع ٍَ اہللٔ أَن ًَِضا فٔی َؾأُِطضُٔسَک یَا َرُسو َِ اِجَع

ٔٔ َنِعٕب  ٔٔ ثَابٕٔت َوأُبَیِّ بِ َٕ بِ ا ََ فٔی َحشَّ ٔ ابَت  ََقَ

تب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ہی آتی انزؽ وہیئ آرخ اوبرکب نب انعف، زہب، امحد، اث

کت وت اوبہحلط ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! دخافدن دقفس امہرے امؽ ف دفتل ںیم ےس 

ات وہں ہک ںیم ےن اینپ ھچک ریخات اچاتہ ےہ اس فہج ےس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انب رک رعض رک

ز نی راہ دخا ںیم ففق رک دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ز نی وک اےنپ رہتش دارفں ےک ےیل ففق 

 رک دف ینعی اسحؿ نب اثتب افر ایب نب ب ب ریض اہلل امہنع ےک فاےطس۔

 اوبرکب نب انعف، زہب، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتشمک اجدیئاد اک ففق

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رتشمک اجدیئاد اک ففق

     1543    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ُٔ، سؿیإ بٔ عييٓہ، عبیساہلل بٔ عُر، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہسعیس بٔ عبسايرح :  راوی

 ِٔ َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ََٓة َع ُٔ عَُيِي ُٕ بِ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ ُٔ َعِبسٔ ايرَِّح ٔٔ  أَِخبََرَْا َسٔعیُس بِ ِٔ ابِ َْاؾٕٔع َع

 َّ َّٓٔيیِّ َػل رُ ئً َُ ٍَ عُ ٍَ َقا َر َقا َُ ٔلَیَّ عُ اَّّل َقمُّ أَِعَحَب إ ََ ِِ أُٔػِب  ِٕ ائًَّی لٔی بَٔدِیبََر َي َّٕ اِئُائََة َسِض ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ی اہللُ َع

 ٌِ ًََضا َوَسبِّ َِ اِحبِٔص أَِػ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َم بَٔضا َؾَكا ِٕ أََتَؼسَّ َِٓضا َقِس أََرِزُت أَ رََتَضا َٔ َُ َ  ث

دیعس نب دبعارلنمح، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک 

رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ربیخ ںیم وج اکی وس ےصح ےلم ںیہ 

اکس افر فہ امؽ ف دفتل ھجم وک تہب دنسپدیہ یھب ےہ ذہلا ںیم اچاتہ اس مسق اک امؽ ف دفتل آج کت ھجم وک بیصن ہن وہ 

وہں ہک اس وک دصہق ریخات رک دفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس یک ا ل اےنپ اپس روھک افر 

 لھپ راہ دخا ںیم دے دف۔

 انب رمع ریض اہلل ہنع دیعس نب دبعارلنمح، ایفسؿ نب ہنییع، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رتشمک اجدیئاد اک ففق

     1544    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل، سؿیإ، عبیساہلل بٔ عُر، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہَحُس بٔ عبس :  راوی

ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ  ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِكٔسٔض َقا َُ ِٓطٔیُّ بٔبَِیٔت اِي ًَ ُٔ َعِبٔس اہللٔ اِيَد ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َر َع َُ ٔٔ عُ  بِ

َر َرضَٔی اہللُ  َُ ِٔ عُ َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ٍَ یَا َْاؾٕٔع َع َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ٔلَی َرُسو رُ إ َُ ٍَ َجاَئ عُ ِٓطُ َقا  َع

 ِٕ َٔائََة َسِض َٔائَُة َرإِٔض َؾاِطتََریُِت بَٔضا  َٕ لٔی  ًَطُ َقمُّ کَا َِٔث ِِ أُٔػِب  اَّّل َي ََ ِّی أََػِبُت  ٔن ٍَ اہللٔ إ ِٔ َخِیبَرَ  َرُسو َٔ



 

 

 ٔ ِٔ أَصًَِٔضا َوإ َرةَ َٔ َُ
ٌِ ايثَّ ًََضا َوَسبِّ ٍَ َؾاِحبِٔص أَِػ ٌَّ َقا َّ َوَج ٔلَی اہللٔ َعز َب بَٔضا إ ِٕ أََتَُقَّ َ ِّی َقِس أََرِزُت أ  ن

دمحم نب دبع اہلل، ایفسؿ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع 

 ف ملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

مسق یک دفتل لم یئگ ےہ ہک آج کت اس مسق اک امؽ ف دفتل یھبک اح ل ںیہن وہا۔ ریمے اپس وس افٹن فریغہ 

یرقب اح ل  ےھت نج وک دے رک ںیم ےن الہ رعب ےس ھچک ز نی رخدیی۔ اب ںیم اچاتہ وہں ہک اس ےس اہلل اک

 رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ز نی وک اےنپ اپس روھک افر اس ےک انمعف وک راہ دخا ںیم ففق رک دف۔

 دمحم نب دبعاہلل، ایفسؿ، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رتشمک اجدیئاد اک ففق

     1545    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َؼفی بٔ بًٗوٍ، بكیہ، سیعس بٔ سايِ، عبیساہلل بٔ عُر، ْاؾع، ابٔ عُر، حرضت عُر  :  راوی

  عٓہرضی اہلل

 َ ِٔ عُب ِّیِّ َع ک َُ ِٕ اِي ٔ ٔٔ َساي ِٔ َسٔعیٔس بِ ُة َع َٓا َبكٔیَّ َ ث ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا ٔٔ بَِضًُو َؼفَّی بِ َُ  ُٔ ُس بِ َُّ َح َُ رَ أَِخبََرَْا  َُ ٔٔ عُ ِیٔس اہللٔ بِ

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ َسأَِيُت َرُسو َر َقا َُ ِٔ عُ َر َع َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ٍَ َع ٕؼ َقا ُِ ِٔ أَِرٕق لٔی بَٔث َِ َع ًَّ َس

َرَتَضا َُ َ ٌِ ث ًََضا َوَسبِّ  اِحبِٔص أَِػ

 عد  نب اسمل، دیبع اہلل نب رمع، انعف، انب رمع، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 
شت
دمحم نب یفصم نب ولھبؽ، ہیقب، 

 )انیم ہگج( رپ ھچک ےہ ہک فہ لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

 

س

 

ی

 ےس اےنپ 

امؽ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس یک ا ل اےنپ اپس روھک افر اس اک عفن 



 

 

 راہ دخا ںیم ففق رک دف۔

 عد  نب اسمل، دیبعاہلل نب رمع، انعف، انب رمع، رضحت رمع ریض :  رافی
شت
 اہلل ہنع دمحم نب یفصم نب ولھبؽ، ہیقب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسم ےک فاےطس ففق ےس قلعتم

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسم ےک فاےطس ففق ےس قلعتم

     1546    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، َعتُر بٔ سًامیٕ، ابیہ، حرضت حؼین بٔ عبسايرحُٔ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ حُ  ُث َع ٍَ َسُِٔعُت أَبٔی یَُحسِّ َٕ َقا ًَامِیَ ُٔ ُس ُُِعَتُٔرُ بِ ٍَ أََِْبأََْا اِي َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ َعِبٔس أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َؼیِٔن بِ

َر  َُ ِٔ عُ ٔٔ َع َُ ٔٔ َقِیٕص ايرَِّح ـٔ بِ َٓ ٍَ اِْلَِح ًُِت َيُط أََرأَیَِت اِعتٔزَا ِّی ُق ِٕ َوَذاَک أَن ِٔ بَىٔی َتُٔی َٔ  ٌٕ َٕ َرُج ٔٔ َجاَوا بِ

ُع رٔ  ـَ َٓا َن ٔ َٓازٔي ََ ُٔ فٔی  َٓا َِْح ََٓة َوأََْا َحادٌّ َؾبَِي ٔسی َُ ٍُ أََتِیُت اِي ـَ َيُكو َٓ ٍَ َسُِٔعُت اِْلَِح َٕ َقا ا کَا ََ َ َٓا إٔذِ أَت ی َحاَي

َٕ َوإَٔذا بَیَِن أَِهضُ  ِحَتُُٔعو َُ َّٓاَض  ًَِعُت َؾإَٔذا َيِعىٔی اي َّ ِشحٔٔس َؾاك َُ َّٓاُض فٔی اِي َع اي َُ ٍَ َقِس اِجَت ِِ َنرَفْ إٓت َؾَكا ٔ رٔص

ُة اہللٔ َُ إؾ َرِح ُٔ أَبٔی َوقَّ ًَِحُة َوَسِعُس بِ َ ُٔ أَبٔی كَائٕب َوايزُّبَیِرُ َوك ُُِت ُقُعوْز َؾإَٔذا صَُو َعلٔیُّ بِ ا ُق َُّ ًَ ِِ َؾ ٔ ًَِیض  َع

ًُِت ئَؼاحٔٔيی َن  اُئ َؾُك ْة َػرِفَ ًَیَّ َُ ًَِیطٔ  ٍَ َؾَحاَئ َوَع َٕ َقِس َجاَئ َقا ا ُٔ َعؿَّ ُٕ بِ ا َُ ٌَ َصَِذا عُِث ِِ قٔی ٔ ًَِیض ا أََِْت َع َُ

َٓا ايزُّبَیِرُ  َٓا َعلٔیٌّ أََصاصُ ُٕ أََصاصُ ا َُ ٍَ عُِث ا َجاَئ بٔطٔ َؾَكا ََ َّی أَُِْوَر  ٍَ  َحً ِِ َقا َٓا َسِعْس َقايُوا َنَع ًَِحُة أََصاصُ َ َٓا ك أََصاصُ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ ِِ بٔاہللٔ ائَِّذی ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ صَُو أََتِع َٔرِبََس  َؾأَِنُظُسُن ِٔ َیبَِتاُع  ََ  ٍَ َقا

ٕٕ غرََفَ اہللُ َيطُ َؾابِ  َٔرِبََس بَىٔی بَىٔی ُؾََل ِّی ابَِتِعُت  ٔن ًُِت إ َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َتِعُتطُ َؾأََتِیُت َرُسو

 ٔ ِِ بٔاہللٔ ائَِّذی ََّل إَٔيَط إ ٍَ َؾأَِنُظُسُن ِِ َقا ََ َقايُوا َنَع ِشحٔٔسَْا َوأَِجرُُظ َي ََ ًِطُ فٔی  ٍَ َؾاِجَع ٕٕ َقا ٌِ ُؾََل َّلَّ صَُو َص



 

 

 ًَ َة غرََفَ اہللُ َيُط َؾأََتیِ َتِع ََ ِٔ َیبَِتاُع بٔئَِر ُرو ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ٍَ اہللٔ ُُو ُت َرُسو

ُُِش  ًِ ٔ ًَِضا ٔسَكایَّة ي ٍَ َؾاِجَع َة َقا ََ ًُِت َقِس ابَِتِعُت بٔئَِر ُرو َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ََ َقايُوا َػل ًُٔٔیَن َوأَِجرَُصا َي

َّی اہللُ عَ  ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ ٌِ َتِع ِِ بٔاہللٔ ائَِّذی ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ صَُو َص ٍَ َؾأَِنُظُسُن ِِ َقا ِٔ َنَع ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس

 َّ ِِ َحً زِتُُض ٔ غرََفَ اہللُ َيطُ َؾَحضَّ ة ُ َجِیَع اِيُعِْسَ ز َِّ یَُحضِّ ُض ًَّ ٍَ اي ِِ َقا ا َقايُوا َنَع َّ َٕ عَٔكاَّّل َوََّل خَٔلا ا َيِؿكُٔسو ََ ی 

َِّ اِطَضِس  ُض ًَّ َِّ اِطَضِس اي ُض ًَّ  اِطَضِس اي

ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم نب امیلسؿ، اہیب، رضحت نیصح نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ت افنح نب سیق ےک رضحت یلع افر رضحت اعمفہی ریض اہلل رضحت رمعف نب اجفاؿ ےس درایتف ایک ہک رضح

امہنع دفونں اک اسھت وھچ ڑ دےنی یک ایک فہج ےس ےہ؟ فہ رفامےن ےگل ہک ںیم ےن رضحت افنح وک لقن رکےت وہےئ 

انس ہک سج فتق ںیم جح ےک فاےطس اجےن ےک فتق دم ہنی رونرہ احرض وہا وت ایھب مہ ولگ اینپ ایقؾ رکےن یک ہگج 

ااترےت ےھت ہک اکی آدیم آای افر ےنہک اگل ہک ولگ دجسم ںیم ااھٹک وہ رےہ ںیہ ںیم فاہں اچنہپ وت ںیم ےن داھکی  اسامؿ

ہک ولگ دجسم ںیم ااھٹک وہ رےہ ںیہ افر ھچک ولگ اؿ ےک درنایؿ ےھٹیب وہےئ ںیہ فہ رضحت یلع نب ایب اطبل افر 

ہلل مہنع ےھت۔ دخافدندقفس اؿ رپ رمح رفامےئ رضحت زریب رضحت ہحلط افر رضحت دعس نب ایب فاقص ریض ا

ہچنیم  سج فتق ںیم فاہں رپ اچنہپ وت ےنہک ےگل ہک رضحت امثعؿ فیرفی ےل آےئ اوہنں ےن زدر رگن یک اچدر 

اف ڑھ ریھک یھت۔ ںیم ےن اےنپ اسیھت ےس اہک ہک رہھٹ اج ںیم دھکی ولں ہک رضحت امثعؿ ایک ابت رفام رےہ ںیہ؟ 

تف ایک ہک ایک اس ہگج رضحت ہحلط رضحت یلع رضحت دعس ریض اہلل مہنع ںیہ۔ ولوگں ےن اوہنں ےن آ رک درای

رعض ایک یج اہں۔ اوہنں ےن رفامای ںیم م وک اس دخا یک مسق دے رک رعض رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ 

د رفامای اھت ہک وک وکیئ رپفرداگر ںیہن ےہ ہک ایک م فافق وہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراش

الفں رمدب رخدیے اگ وت دخافدندقفس اس یک رفغمت رفامےئ اگ۔ ہچنیم  ںیم ےن فہ رمدب رخدی ایل افر ںیم دختم 

وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اس وک رخدی ایل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع 

م اس وک امہری دجسم ںیم اشلم رک دف۔ م وک اس اک وثاب لم اجےئ اگ۔ ولوگں ےن رعض فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

ایک یج اہں۔ رھپ رفامےن ےگل ہک ںیم م وک اس دخا یک مسق دے رک درایتف رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ ابعدت 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ےک القئ ںیہن ےہ ہک ایک م ولوگں وک اس ابت اک ملع ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

 رفام دںی ےگ۔ ںیم رضحت روسؽ رکمی 

 

،

 

س
 خ
ی

رفامای ہک وج صخش رفہم اک ونکاں رخدیے اگ وت دخافدندقفس اس یک 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم ےن رفہم اک ونکاں رخدی ایل ےہ آپ یلص اہلل 

م اس وک املسمونں ےک اپین ےنیپ ےک فاےطس ففق رک دف م وک اس اک ارج ف وثاب ےلم اگ۔  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

ولوگں ےن رعض ایک یج اہں۔ رھپ رفامےن ےگل ہک ںیم م وک ایس دخا یک مسق دے رک درایتف رکات وہں ہک سج ےک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن العفہ وکیئ وبعمد ںیہن ےہ ہک ایک م ولگ اس ابت ےس فافق وہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

اراشد رفامای اھت ہک وج صخش زغفہ وبتک ےک فاےطس رکشل اک اسامؿ ایہم رکے اگ وت دخافدندقفس اس یک ششخب 

رفامدے اگ۔ ںیم ےن اؿ یک رہ اکی زیچ اک ااظتنؾ رک دای اہیں کت ہک اؿ وک یسک ریس ای  لیک کت یک رضفرت ہن ریہ۔ 

 (ہ رانہ اے دخا وت وگاہ رانہ اے دخا وت وگاہ رانہ )نیت رمہبت رفامایفہ رفامےن ےگل اے دخا وت وگا

 ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم نب امیلسؿ، اہیب، رضحت نیصح نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی راہ ایہل :   ابب

 دجسم ےک فاےطس ففق ےس قلعتم

     1547    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

اسحام بٔ ابراہیِ، عبساہلل بٔ ازریص، حؼین بٔ عبسايرحُٔ، عُر بٔ جاوإ، حرضت احٓـ بٔ  :  راوی

 قیص رضی اہلل عٓہ

ُٔ إٔبَِرا ُث أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ٔٔ یَُحسِّ َُ َٔ َعِبٔس ايرَِّح ٍَ َسُِٔعُت حَُؼیَِن بِ ُٔ إِٔزرٔیَص َقا ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ بِ َِ َقا صٔی

ُٔ ُْرٔیُس ايِ  ََٓة َوَِْح ٔسی َُ َٓا اِي َِ َٓا حُحَّاّجا َؾَكٔس ِج ٍَ رَخَ ٔٔ َقِیٕص َقا ـٔ بِ َٓ ِٔ اِْلَِح َٕ َع ٔٔ َجاَوا َر بِ َُ ِٔ عُ َحخَّ َع

 َ َٓا ْ ِشحٔٔس َوَؾزٔعُوا َؾبَِي َُ ُعوا فٔی اِي َُ َّٓاَض َقِس اِجَت َّٕ اي ٔ ٍَ إ َٓا إٔذِ أََتاَْا إٓت َؾَكا ُع رَٔحاَي ـَ َٓا َن ٔ َٓازٔي ََ ُٔ فٔی  ِح

ًَِحُة َو  َ ِشحٔٔس َوإَٔذا َعلٔیٌّ َوايزُّبَیِرُ َوك َُ َٕ َعلَی َنرَفٕ فٔی َوَسٔم اِي ِحَتُُٔعو َُ َّٓاُض  َٓا َؾإَٔذا اي ِك ًَ ُٔ أَبٔی  َسِعُس َؾاَِْل بِ

ََّٓع بَٔضا َرأَِسطُ َؾَك  اُئ َقِس َق ََلئَْة َػرِفَ َُ ًَِیطٔ  َٕ َع ا ُٔ َعؿَّ ُٕ بِ ا َُ ََ إٔذِ َجاَئ عُِث ٔ َّا َلَهَِذي إؾ َؾإْٔ َٓا َوقَّ ٍَ أََصاصُ ا



 

 

ِّی أَِنُظ  ٍَ َؾإٔن ِِ َقا َٓا َسِعْس َقايُوا َنَع َٓا ايزُّبَیِرُ أََصاصُ ًَِحُة أََصاصُ َ َٓا ك ِِ بٔاہللٔ ائَِّذی ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ صَُو َعلٔیٌّ أََصاصُ ُسُن

ٕٕ غرََفَ اہللُ  َٔرِبََس بَىٔی ؾََُل ِٔ َیبَِتاُع  ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ  َيطُ َؾابَِتِعُتطُ أََتِع

 َ َٔ أَِيّؿا َؾأ ی َشٕة َوعَِٔشٔ ُِ َٔ أَِيّؿا أَِو بَٔد ی ًَِضا بٔٔعَِشٔ ٍَ اِجَع َِ َؾأَِخبَرِتُُط َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َتِیُت َرُسو

ِِ بٔاہللٔ ائَِّذی ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ صَُو أََتِع  ٍَ َؾأَِنُظُسُن ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ ََ َقايُوا اي ِشحٔٔسَْا َوأَِجرُُظ َي ََ ٍَ فٔی  َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ

َّی ا َة غرََفَ اہللُ َيُط َؾابَِتِعُتُط بَٔهَِذا َوَنَِذا َؾأََتِیُت َر اہللٔ َػل ََ ِٔ َیبَِتاُع بٔئَِر ُرو ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس ٍَ ہللُ َع ُسو

ُُِشًُٔٔی ًِ ٔ ًَِضا ٔسَكایَّة ي ٍَ اِجَع ًُِت َقِس ابَِتِعُتَضا بٔهََِذا َوَنَِذا َقا َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ََ اہللٔ َػل َن َوأَِجرَُصا َي

ٍَ اہللٔ َػ  َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ ِِ بٔاہللٔ ائَِّذی ََّل إَٔيَط إَّٔلَّ صَُو أََتِع ٍَ َؾأَِنُظُسُن ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ َِ َقايُوا اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ل

َ َصُؤََّلٔئ غرََفَ اہللُ َيطُ  ز ِٔ َجضَّ ََ  ٍَ ٔ َؾَكا ٔ اِيَكِوّ َٕ  ََْوَر فٔی ُوُجوظ ا َيِؿكُٔسو ََ َّی  ِِ َحً زِتُُض ٔ َؾَحضَّ ة َيِعىٔی َجِیَع اِيُعِْسَ

َِّ اِطَضِس  ُض ًَّ َِّ اِطَضِس اي ُض ًَّ ٍَ اي ِِ َقا َِّ َنَع ًَُّض ا َقايُوا اي َّ  عَٔكاَّّل َوََّل خَٔلا

ہنع  ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح نب دبعارلنمح، رمع نب اجفاؿ، رضحت افنح نب سیق ریض اہلل

رفامےت ںیہ ہک ولگ جح ےک فاےطس ےلک وت مہ دم ہنی رونرہ احرض وہےئ فاہں رپ مہ ولگ اےنپ رہھٹےن ےک اقمؾ رپ 

اسامؿ ااترےن ےگل وت وکیئ آدیم آای افر رعض رکےن اگل ہک ولگ ربھگاےئ وہےئ دجسم ںیم ااھٹک وہ رےہ ںیہ مہ 

ےک اچرفں رطػ ااھٹک وہ رےہ ںیہ وج ہک دجسم ےک درنایؿ ولگ یھب چنہپ ےئگ وت مہ ےن داھکی ہک ولگ ھچک رضحات 

ںیم ںیہ فہ رضحت یلع رضحت زریب رضحت ہحلط افر رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل مہنع ےھت۔ اس دفراؿ 

رضحت امثعؿ نب افعؿ یھب اکی زرد رگن یک اچدر ےس رس ڈےکھ وہےئ فیرفی الےئ افر درایتف ایک ایک رضحت 

دعس ریض اہلل مہنع اس ہگج وموجدہ ںیہ؟ ولوگں ےن رعض ایک یج اہں۔ فہ رفامےن ےگل ہک  یلع رضحت زریب رضحت

ںیم م وک اہلل یک مسق دے رک وساؽ رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ یھب ابعدت اک القئ ںیہن ہک ایک م وک ملع ےہ ہک 

ولوگں وک رمدب رخدیے اگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ الفں 

دخافدندقفس اس یک ششخب رفام دے اگ۔ ںیم ےن اس وک اازار ںیم رخدیا افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک التبای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک م ولوگں یک دجسم ںیم اشلم رک 

ےلم اگ۔ فہ ےنہک ےگل ہک یج اہں۔ اے دخا وت وگاہ ےہ۔ رھپ رفامےن ےگل ہک ںیم م وک دخا یک مسق  دف م وک اس اک وثاب

دے رک درایتف رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ رپفرداگر ںیہن ےہ ہک ایک م وک اس اک ملع ےہ ہک رضحت روسؽ 



 

 

دیے اگ وت دخافدندقفس اس یک ششخب رفام رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ رفہم اک ونکاں رخ

دے اگ افر ںیم ےن اس وک اس دقر رمق ادا رک ےک رخدیا افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

ںیم احرض وہ رک رعض ایک ںیم ےن اس وک رخدی ایل ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک املسمونں ےک 

ےک فاےطس ففق رک دف م وک اس اک وثاب ےلم اگ۔ فہ رفامےن ےگل یج اہں۔ اے دخا وت وگاہ ےہ۔ رفامےن ےگل اپین ےنیپ 

ںیم م وک اس دخا یک مسق دے رک وساؽ رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ رپفرداگر ںیہن ےہ ایک م وک ملع ےہ ہک 

اجبن المہظح رفام رک اراشد رفامای اھت ہک وج وکیئ  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےک رہچفں یک

اؿ وک )اہجد رکےن ےک فاےطس( اسامؿ ایہم رکے اگ وت دخافدندقفس اس یک ششخب رفام دںی ےگ )رماد زغفہ وبتک( 

ہچنیم  ںیم ےن اؿ وک رہ اکی زیچ ایہم یک اہیں کت ہک فہ  لیک ای ریس )ینعی ومعمیل ےس ومعمیل یئش( کت ےک فاےطس 

ج ہن رےہ۔ فہ ےنہک گل ےئگ ہک اے دخا وت وگاہ ےہ اس رپ رضحت امثعؿ ےن رفامای اے اہلل! وت وگاہ رانہ اے اہلل! اتحم

 وت وگاہ رانہ۔

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح نب دبعارلنمح، رمع نب اجفاؿ، رضحت افنح نب سیق  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسم ےک فاےطس ففق ےس قلعتم

     1548    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 رضت ثُاَہ بٔ حزٕ قظیریزیاز بٔ ایوب، سعیس بٔ عاَر، یحٌی بٔ ابوححاد، سعیسجریری، ح :  راوی

ِٔ َسٔعیٕس اِيحُ  ٔٔ أَبٔی اِيَححَّأد َع ِٔ َیِحٌَی بِ ٕ َع َٔر ُٔ َعا َٓا َسٔعیُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ أَیُّوَب َقا ِٔ أَِخبََرنٔی زٔیَازُ بِ َریِرٔیِّ َع

 َُ ِِ عُِث ٔ ًَِیض َف َع اَر حٔیَن أرَِشَ ٍَ َطضِٔسُت ايسَّ ٕٕ اِيُكَظیِرٔیِّ َقا ِ ٔٔ َحز َة بِ ََ ا َُ
ُ ِِ بٔاہللٔ ث ٍَ أَِنُظُسُن ُٕ َؾَكا ا

ََٓة َوَيِیَص بَٔضا  سٔی َُ َّ اِي َِ َقٔس ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ ٌِ َتِع ٔ َص اْئ َوبٔاِْلِٔسََلّ ََ



 

 

ٌُ ؾٔیضَ  َة َؾَیِحَع ََ ِٔ َيِظتَرٔی بٔئَِر ُرو ََ  ٍَ َة َؾَكا ََ ٔ ُرو ٕ ُيِشَتِعَِذُب غَیَِر بٔئِر ُُِشًُٔٔیَن بَٔدیِر َع زََّٔلٔئ اِي ََ ا َزِيَوُظ 

ُُِشًُٔٔیَن َوأْمُتَْن َع زََّٔلٔئ اِي ََ ًُِت َزِيؤی ؾٔیَضا  الٔی َؾَحَع ََ ًِٔب  ِٔ ُػ َٔ َّٓةٔ َؾاِطتََریُِتَضا  َِٓضا فٔی اِيَح َٔ َّ َيُط   اِيَیِو

أئ اِيَبَِّحٔ  ََ  ِٔ َٔ َب  َّی أرَِشَ َِٓضا َحً َٔ ٔب  ِ ِٔ ايَشُّ َٔ َُٓعونٔی  ُِ ِِ بٔاہللٔ َت ٍَ َؾأَِنُظُسُن ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ  َقايُوا اي

 ِِ ٍَ َؾأَِنُظُسُن ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ الٔی َقايُوا اي ََ  ِٔ َٔ  ٔ ة زُِت َجِیَع اِيُعِْسَ ِّی َجضَّ َٕ أَن ُُو ًَ ٌِ َتِع ٔ َص  بٔاہللٔ َواِْلِٔسََلّ

 ٔ ِشحَٔس َؿاَم ب َُ َّٕ اِي َ َٕ أ ُُو ًَ ٌِ َتِع ِٔ َيِظتَرٔی َواِْلِٔسََلّٔ َص ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو أَصًِٔطٔ َؾَكا

الٔی ؾَ  ََ ًِٔب  ِٔ ُػ َٔ َّٓةٔ َؾاِطتََریُِتَضا  َِٓضا فٔی اِيَح َٔ ٕ َيطُ  ِشحٔسٔ بَٔدیِر َُ ٕٕ َؾَیزٔیُسَصا فٔی اِي ٍٔ ُؾََل زِٔزتَُضا فٔی بُِكَعَة آ

َُٓعونٔی ُِ ِشحٔٔس َوأْمُتَْن َت َُ ٌِ  اِي ٔ َص ِِ بٔاہللٔ َواِْلِٔسََلّ ٍَ أَِنُظُسُن ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ َِّی ؾٔیطٔ َرِنَعَتیِٔن َقايُوا اي ِٕ أَُػل أَ

َعطُ أَبُو بَِْکٕ  ََ هََّة َو ََ  ٔ ٕ ثَبٔیر َٕ َعلَی ثَبٔیر َِ کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َٕ أَ ُُو ًَ رُ َوأََْا َؾتَ  َتِع َُ َک َوعُ ََّحَّ

 ََ ِی ًَ ا َع َُ َّ ِٔ ثَبٔیرُ َؾإْٔ ٍَ اِسهُ َِ بٔرِٔجًٔطٔ َوَقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل طُ َرُسو ـَ َن ٌُ ََفَ یْل  اِيَحَب َْٔيیٌّ َؤػسِّ

ٍَ اہللُ أَِنبَرُ َطضُٔسوا لٔی َوَربِّ اِلَهِعَبٔة َيِعىٔی ِِ َقا َِّ َنَع ُض ًَّ ٕٔ َقايُوا اي ِّی َطضٔیْس  َوَطضٔیَسا  أَن

زاید نب اویب، دیعس نب اعرم، ییحی نب اوباجحج، دیعسرجریی، رضحت امثہم نب زحؿ یریشی ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

سج فتق رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع تھچ رپ ڑچھ ےئگ وت ںیم اس ہگج وموجد اھت۔ اوہنں ےن رفامای اے ولوگ! ںیم 

درایتف رکات وہں ہک ایک م وک ملع ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی م وک اہلل افر ذمبہ االسؾ اک فاہطس دے رک 

  رفہم ےک العفہ اھٹیم اپین یسک ہگج رپ وموجد ںیہن اھت۔ 

ہ

 
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دم ہنی رونرہ فیرفی الےئ وت اس ہگج ب

  رفہم رخدی

ہ

 
رک املسمونں ےک فاےطس  ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ب

ففق رک دے اگ وت اس وک تنج ںیم رتہبنی دبہل اطع ایک اجےئ اگ۔ اس رپ ںیم ےن اس وک اخصل اےنپ امؽ ےس رخدیا 

افر اس وک املسمونں ےک فاےطس ففق رک دای افر م ولگ آج ھجم وک یہ اپین ےنیپ ےس رفک رےہ وہ؟ دنمسر اک اپین ےنیپ 

نس رک ولگ ےنہک ےگل ہک یج اہں اے دخا وت وگاہ ےہ۔ رفامےن ےگل ہک ںیم م ولوگں وک رپ رقمر رک رےہ وہ۔ ہی ابت 

اہلل افر االسؾ اک فاہطس دے رک ہی ابت ولعمؾ رکان اچاتہ وہں ہک ایک م ولگ اس ابت ےس فافق وہ ہک ںیم ےن اےنپ 

۔ اے دخا وت وگاہ ےہ۔ رفامےن ےگل ذایت امؽ ےس زغفہ وبتک ےک فاےطس رکشل اجسای اھت اس رپ فہ ےنہک ےگل ہک یج اہں

ہک ںیم م وک اہلل افر االسؾ اک فاہطس دے رک ولعمؾ رکات وہں ہک ایک م ولگ اس ابت ےس فافق وہ ہک سج فتق 

دجسم گنت ڑپ یئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش الفں ولوگں یک ز نی رخدی رک 



 

 

افر دالخ رک دے اگ وت اس وک تنج ںیم زایدہ دمعہ ہلص اطع ایک اجےئ اگ۔ ںیم ےن اس وک اےنپ ذایت  اس دجسم ںیم اشلم

امؽ ےس رخدی رک دجسم ںیم اشلم رک دای افر آج م ولگ ھجم وک ایس دجسم ںیم دف رتعک امنز ادا رکےن ےس عنم رک رےہ 

 ےگل ہک اے ولوگ! ںیم م وک اہلل افر االسؾ اک فاہطس وہ۔ فہ ےنہک ےگل ہک یج اہں دخا وت اس اک وگاہ ےہ۔ اس رپ فہ ےنہک

دے رک ولعمؾ رکات وہں ہک ایک م وک ملع ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم 

  انیم اہپ ڑ رپ ڑھکے ےھت۔ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع رضحت رمع ریض اہلل ہنع افر ںیم یھب آپ 
 

 

ےک ث

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت۔ ااچکن اہپ ڑ ںیم رحتک وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  یلص

   م رہھٹ اجؤ م رپ اکی یبن اکی دصقی افر دف  دیہ ںیہ۔ ہی نس رک ےنہک 
 

 

ےن اس وک وھٹرک امر رک رفامای اے )اہپ ڑ( ث

ت رپ رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای اہلل اربک ولوگں ےگل ہک یج اہں دخافدندقفس اس ےس فافق ںیہ اس اب

ےن وگایہ دے دی۔ اؿ ولوگں ےن وگایہ دے دی۔ اؿ ولوگں ےن وگایہ دے دی افر اخہن ہبعک ےک رپفرداگر 

 یک مسق ںیم  دیہ وہں۔

 زاید نب اویب، دیعس نب اعرم، ییحی نب اوباجحج، دیعسرجریی، رضحت امثہم نب زحؿ یریشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسم ےک فاےطس ففق ےس قلعتم

     1549    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عثُإ، عیسٰی بٔ یوْص، ابیہ ، ابواسحام، حرضت سًُہ بٔ عُرإ بٔ بکار بٔ راطس، خلاب  :  راوی

 عبسايرحُٔ

ُٔ یُوَُْص  َٓا عٔیَسی بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا ا َُ ُٔ عُِث اُب بِ َٓا َخلَّ َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َرأطٕس َقا َّارٔ بِ ُٔ بَک ُٕ بِ َرا ُِ ٔ ثَىٔی أَِخبََرَْا ع  َحسَّ

ٔٔ عَ  َة بِ َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ٍَ أَِنُظُس أَبٔی َع وُظ َؾَكا ِِ حٔیَن َحَِصُ ٔ ًَِیض َف َع َٕ أرَِشَ ا َُ َّٕ عُِث ٔٔ أَ َُ ِبٔس ايرَِّح

 َ ک ٌٔ حٔیَن اصَِتزَّ ََفَ َّ اِيَحَب ٍُ یَِو َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ِٔ َرُسو َٔ ٍَ بٔاہللٔ َرُجَّل َسَُٔع  ًَطُ بٔرِٔجًٔطٔ َوَقا



 

 

َُّط يَ  ِٔ َؾإْٔ ٍَ أَِنُظُس اِسهُ َِّ َقا ُ ٍْ ث َعُط َؾاَِْتَظَس َيُط رَٔجا ََ ٕٔ َوأََْا  یْل أَِو َطضٔیَسا ََ إَّٔلَّ َْٔيیٌّ أَِو ٔػسِّ ِی ًَ ِیَص َع

ٔ یَُس ا ٍُ صَِٔذظ ٕٔ َيُكو َّ بَِیَعٔة ايرِِّؿَوا َِ یَِو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٔ یَُس ہللٔ َوصَ بٔاہللٔ َرُجَّل َطضَٔس َرُسو ِٔذظ

ًَِیطٔ َوَس  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ أَِنُظُس بٔاہللٔ َرُجَّل َسَُٔع َرُسو َِّ َقا ُ ٍْ ث َٕ َؾاَِْتَظَس َيُط رَٔجا ا َُ َّ َجِیٔع عُِث َِ َیِو ًَّ

الٔی َؾا ََ  ِٔ َٔ ـَ اِيَحِیٔع  زُِت نِٔؼ ًَّة َؾَحضَّ َتَكبَّ َُ ِٓٔؿُل َنَؿَكّة  ُ ِٔ ی ََ  ٍُ ٔ َيُكو ة ٍَ اِيُعِْسَ َِّ َقا ُ ٍْ ث َِْتَظَس َيطُ رَٔجا

ِشحٔسٔ  َُ ِٔ یَزٔیُس فٔی صََِذا اِي ََ  ٍُ َِ َيُكو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل  بٔبَِیٕت فٔی أَِنُظُس بٔاہللٔ َرُجَّل َسَُٔع َرُسو

ٍَ أَِنُظ  َِّ َقا ُ ٍْ ث الٔی َؾاَِْتَظَس َيطُ رَٔجا ََ  ِٔ َٔ َّٓةٔ َؾاِطتََریُِتُط  َة تَُباُع َؾاِطتََریُِتَضا اِيَح ََ ُس بٔاہللٔ َرُجَّل َطضَٔس ُرو

 ٍْ ٌٔ َؾاَِْتَظَس َيطُ رَٔجا بٔی ٔٔ ايشَّ الٔی َؾأَبَِحُتَضا َّٔلبِ ََ  ِٔ َٔ 

رمعاؿ نب اکبر نب رادش، اطخب نب امثعؿ، ٰیسیع نب ویسن، اہیب ، اوبااحسؼ، رضحت ہملس نب دبعارلنمح ےس 

ت امثعؿ ریض اہلل ہنع وک دیق اخہن ںیم ڈاؽ دای وت فہ افرپ ڑچھ ےئگ افر رفاتی ےہ ہک سج فتق ولوگں ےن رضح

اوہنں ےن ولوگں وک اخمبط رک ےک رفامای اے ولوگ! ںیم م ےس دخادن دقفس اک فاہطس دے رک ولعمؾ رکان اچاتہ وہں 

رکمی یلص اہلل ہک ایک م ولوگں ںیم ےس وکیئ ااسی صخش ےہ سج ےن ہک اہپ ڑ ےک رحتک ںیم آےن رپ رضحت روسؽ 

ہیلع فآہل فملس وک وھٹرک امرےت وہےئ افر ہی رفامےت وہےئ انس ہک اے اہپ ڑ! وت ایس ہگج رہھٹ اج۔ ریتے افرپ اکی یبن 

دصقی افر دف دیہ ےک العفہ وکیئ ںیہن ےہ۔ اس فتق ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت۔ اس رپ 

یک۔ اوہنں ےن رفامای ںیم دخافدن دقفس اک فاہطس دے رک ولعمؾ رکان  ھچک ولوگں ےن اؿ آتی رکہمی یک دصتقی

اچاتہ وہں ہک ایک وکیئ اس مسق اک صخش آج ےہ سج ےن ہک تعیب روضاؿ رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ولوگں ےن رضحت فملس وک اراشد رفامےت وہےئ انس وہ ہک ہی اہلل اک اہھت ےہ افر ہی رضحت امثعؿ اک اہھت ےہ اس رپ ھچک 

امثعؿ ےک رفامؿ یک اتدیئ یک افر اس یک دصتقی یک رھپ اوہنں ےن رفامای ںیم دخافدن دقفس اک فاہطس دے رک ولعمؾ 

رکان اچاتہ وہں ہک ایک وکیئ صخش ااسی وموجد ےہ ہک سج ےن زغفہ وبتک ےک ومہعق رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہک وکؿ ےہ ہک وج وبقؽ وہےن فاال امؽ دصہق ںیم داتی ےہ؟ اس ابت رپ ںیم  ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس وہ

ےن اےنپ ذایت امؽ ےس آدےھ رکشل وک آراہتس ایک اس رپ یھب ولوگں ےن اؿ یک دصتقی یک۔ اوہنں ےن رھپ رفامای ںیم 

 ےک اکمؿ ےک دبہل دخا اک فاےطس دے رک ولعمؾ رکات وہں ہک ہک ایک وکیئ ااسی صخش یھب ےہ ہک وج اس دجسم ںیم تنج

وتعیس رکات ےہ اس ابت رپ ںیم ےن اےنپ ذایت امؽ ےس فہ ز نی رخدیی۔ اس ابت رپ ولوگں ےن اؿ یک دصتقی یک۔ 



 

 

اوہنں ےن رھپ رفامای ںیم دخافدن دقفس اک فاہطس دے رک درایتف رکات وہں ایک وکیئ اس مسق اک صخش وموجد ےہ سج 

  رفہم ےک ونکںی یک رففتخ اک اشم

ہ

 
دہہ ایک وہ سج وک ںیم ےن اےنپ ذایت امؽ ےس رخدی رک اسمرففں ےک ےن ہک ب

 فاےطس ففق رک دای اھت اس ابت رپ یھب ھچک ولوگں ےن اؿ یک ابت یک دصتقی یک۔

 رمعاؿ نب اکبر نب رادش، اطخب نب امثعؿ، ٰیسیع نب ویسن، اہیب ، اوبااحسؼ، رضحت ہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ایہل ںیم ففق ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 دجسم ےک فاےطس ففق ےس قلعتم

     1550    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 بواْیشہ، ابواسحام، ابوعبسايرحَُٔحُس بٔ وہب، َحُس بٔ سًُہ ، ابوعبسايرحیِ، زیس بٔ ا :  راوی

ٍَ َحسَّ  ِٔ َقا ثَىٔی أَبُو َعِبسٔ ايرَّحٔی ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی  ٍَ َحسَّ ُٔ َوصِٕب َقا ُس بِ َُّ َح َُ ثَىٔی َزیُِس أَِخبََرنٔی 

ًَِّٔمِّ  ٔٔ ايشَّ َُ ِٔ أَبٔی َعِبسٔ ايرَِّح ِٔ أَبٔی إِٔسَحَل َع ُٔ أَبٔی أَُِْیَشَة َع َّٓاُض  بِ َع اي َُ ُٕ فٔی َزارٔظٔ اِجَت ا َُ ا حُِٔصَ عُِث َُّ ٍَ َي َقا

ِِ َوَساَم اِيَحٔسیَث  ٔ ًَِیض َف َع ٍَ َؾأرَِشَ ٔ َقا ٍَ َزارٔظ  َحِو

ملہ ، اوبدبعارلمیح، زدی نب اوباہسین، اوبااحسؼ، اوبدبعارلنمح، اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب 
ش
دمحم نب فبہ، دمحم نب 

 دحثی ےک اطمقب ےہ۔

ملہ ، اوبدبعارلمیح، زدی نب اوباہسین، اوبااحسؼ، اوبدبعارلنمح :  رافی
ش
 دمحم نب فبہ، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی : ابب

 فتیص رکےن ںیم دری رکان رکمفہ ےہ

  ااحدثیفوتیصں ےس ہقلعتم :   ابب

 فتیص رکےن ںیم دری رکان رکمفہ ےہ

     1551    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ ُحب، َحُس بٔ ؾـیٌ، عُارہ، ابوزرعہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ٌٕ ِی ـَ ُٔ ُؾ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٕب َقا ُٔ َُحِ ُس بِ َُ ٍَ َجاَئ أَِخبََرَْا أَِح ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ِٔ أَبٔی ُزِرَعَة َع اَرَة َع َُ ِٔ عُ َع

 ٍَ ُِ أَِجّرا َقا َسَقٔة أَِعَو ٍَ اہللٔ أَیُّ ايؼَّ ٍَ َیا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ٌْ إ َم َوأََِْت َرُج ِٕ َتَؼسَّ  أَ

ٕٕ َنَِذا َوَقِس َػٔحیْح َطٔحیْح َتِدَشی اِيَؿُِقَ َو  ًَِت ئُؿََل َّ ُق ًُِكو ًََػِت اِيُح َّی إَٔذا بَ ٌِ َحً ٔ ُِض ٌُ اِيَبَكاَئ َوََّل تُ َُ ِ َتأ

 ٕٕ َٕ ئُؿََل  کَا

ادمح نب رحب، دمحم نب لیضف، امعرہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش دختم 

فر اس ےن درایتف ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! وکؿ ےس دصہق وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا ا

اک وثاب زایدہ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس احتل ںیم ریخات دانی ہک م دنترتس وہ افر امؽ 

وہ ہی ںیہن ہک اجؿ دفتل اک الچل اہمترے دؽ ںیم وہ افر م رغتب افر افہق ےس ڈرےت وہ افر م زدنیگ یک وتعق ر ےتھ 

 ےک قلح ںیم آےن اک ااظتنر رکےت روہ افر اس فتق م ےنہک وگل اس دقر الفں اک ہصح ےہ افر اس دقر الفں اک۔

 ادمح نب رحب، دمحم نب لیضف، امعرہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فتیص رکےن ںیم دری رکان رکمفہ ےہ

     1552    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہٓاز بٔ رسی، ابوَعاویہ، اعُع، ابراہیِ، حارث بٔ سویس، حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ ُسَویِٕس عَ أَِخبََرَْا صَ  ِٔ اِيَحارٔٔث بِ َِّیِّٔمِّ َع َِ ايت ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤیََة َع َُ ِٔ أَبٔی  یِّ َع ٔ ُٔ ايْسَّ ِٔ َّٓازُ بِ

 ِٔ َٔ ٍُ َوارٔثٔطٔ أََحبُّ إَٔيِیطٔ  ا ََ  ِِ َِ أَیُّهُ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ائطٔ َقايُوا یَا ََ َعِبٔس اہللٔ َقا

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍٔ َوارٔثٔطٔ َقا ا ََ  ِٔ َٔ ايُطُ أََحبُّ إَٔيِیطٔ  ََ ِٔ أََحٕس إَّٔلَّ  َٔ َّٓا  َٔ ا  ََ ٍَ اہللٔ  َِ َرُسو ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 ِٔ َٔ ٍُ َوارٔثٔطٔ أََحبُّ إَٔيِیطٔ  ا ََ ِٔ أََحٕس إَّٔلَّ  َٔ  ِِ ِٓهُ َٔ َّطُ َيِیَص  ُُوا أَْ ًَ ََ  اِع ٔ ٍُ َوارٔث ا ََ َت َو َِ ا َقسَّ ََ  ََ ايُ ََ ائطٔ  ََ

َت  ِ
ا أرَخَّ ََ 

انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، احرث نب وسدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت 

یک دفتل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ولوگں ںیم ےس وکؿ صخش ااسی ےہ ہک سج وک اےنپ فارث 

اےنپ امؽ دفتل ےس زایدہ دنسپدیہ ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اس مسق اک وکیئ 

صخش ںیہن ےہ رہ آدیم ےک زندکی اس اک اانپ امؽ اس ےک فارث ےک امؽ دفتل ےس زایدہ بوبحب ےہ اس ابت رپ 

رفامای وت رھپ م ہی ابت اجؿ ول ہک اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

اس مسق اک ںیہن ےہ ہک سج ےک زندکی اس ےک فارث یک دفتل اس یک اینپ دفتل ےس زایدہ بوبحب ہن وہ۔ اس 

 فہج ےس اہمتری دفتل فہ ےہ وج ہک م ےن ریخات رک دای افر وج م ےن وھچ ڑ دای فہ وت اہمترے فرب  یک تیکلم ےہ۔

 انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، احرث نب وسدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 فتیص رکےن ںیم دری رکان رکمفہ ےہ

     1553    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، یحٌی، طعبہ، قتازہ، حرضت َطف :  راوی

ِٔ أَبٔیطٔ  ٕف َع َطِّ َُ  ِٔ ِٔ َقَتاَزَة َع َٓا ُطِعَبُة َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا یَِحٌَی َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َّٓٔيیِّ أَِخبََرَْا َع ِٔ اي  َع

 ًَ َّی اہللُ َع اَػل َُ َّ الٔی َوإْٔ ََ الٔی  ََ  َّ ُٔ آَز ٍُ ابِ ٍَ َيُكو َكابَٔر َقا َُ ِِ اِي َّی ُزِرتُ کَاثُرُ َحً ِِ ايتَّ ٍَ أَِيَضاُن َِ َقا ًَّ  ِیطٔ َوَس

ِیَت  ـَ َِ َ ِقَت َؾأ ًَِیَت أَِو َتَؼسَّ َِٓیَت أَِو َيبِٔشَت َؾأَبِ ًَِت َؾأَِؾ َ ا أَک ََ  ََ ايُ ََ 

ػ اےنپ فادل امدج ےس لقن رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، اتقدہ، رضحت رطم

فآہل فملس ےن ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ ینعی ہی رخف م ولوگں وک  تلف ںیم ڈراےئ راتھک ےہ اہیں کت ہک م ولگ 

ےہ احالہکن ربقاتسؿ ںیم چنہپ اجےت وہ افر اراشد رفامای۔ ااسنؿ  اتہ ےہ ہک ریمی دفتل ےہ ہی ریمی دفتل 

درتقیقح اہمتری دفتل وت فیہ ےہ وج ہک م ےن اھک رک )ای اامعتسؽ رک ےک( متخ افر انف رک دای نہپ رک رپاان رک دای افر 

 دصہق ادا رک ےک آرخت ےک فاےطس جیھب دای۔

 رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، اتقدہ، رضحت رطمػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فتیص رکےن ںیم دری رکان رکمفہ ےہ

     1554    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ بظار، َحُس، طعبہ، ابواسحام، حرضت ابوحبيبہ كائی :  راوی

ُس  َُّ َح َُ ٍَ َسُِٔعُت أَبَا إِٔسَحَل َسَُٔع أَبَا َحبٔيَبَة أَِخبََرَْا  َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ ْس َقا َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ إر َقا ُٔ َبظَّ بِ



 

 

 َّ َّٓٔيیِّ َػل ِٔ اي َث َع ِرَزأئ َؾَحسَّ ٌَ أَبُو ايسَّ ٔ ٌٔ اہللٔ َؾُشئ ٌْ بَٔسَْأْیَر فٔی َسبٔی ٍَ أَِوَصی َرُج ائٔیَّ َقا ًَِیطٔ ی اہللُ عَ ايلَّ

ا َيِظَبعُ  ََ ٌُ ائَِّذی یُِضٔسی َبِعَس َث ََ ِوتٔطٔ  ََ َِٓس  ٔ ُم ع ٌُ ائَِّذی ُيِعتُٔل أَِو َیَتَؼسَّ َث ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ  َوَس

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت اوبہبیبح اطیئ رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن رمےن ےک فتق ھچک دفتل 

 وت رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع ےس اس ہلئسم ےک ابرے ںیم درایتف ایک۔ راہ دخا ںیم دصہق رکےن یک فتیص یک

اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش رمےن ےک فتق الغؾ 

ٹیپ رھبےن آزاد رکات ےہ ای دصہق ادا رکات ےہ وت اس صخش یک اثمؽ اس صخش یسیج ےہ وج ہک وخب ایھچ رطح 

 ےک دعب دہہی داتی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت اوبہبیبح اطیئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فتیص رکےن ںیم دری رکان رکمفہ ےہ

     1555    حسیث                               ًس زوّج  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، ؾـیٌ، عبیساہلل، ْاؾع، حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٍَ قَ  َر َقا َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ َع ٌُ َع ِی ـَ َٓا اِيُؿ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٍَ َر أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ٍُ اہللٔ ا ُسو

ًََتیِٔن إَّٔلَّ َوَؤػ  ِٕ َیبٔیَت َيِی ِٕ َيُط َطِیْئ یُوَصی ؾٔیطٔ أَ ٔ ِشً َُ رٕٔئ  َِ ا َحلُّ ا ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع هُِتوبَْة َػل ََ يَُّتُط 

َِٓسظُ  ٔ  ع

رکمی یلص اہلل ہیلع  ہبیتق نب دیعس، لیضف، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ

فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک املسمؿ ےک فاےطس ہی اجزئ ںیہن ےہ ہک اےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم فتیص رکان وہ 



 

 

 افر فہ رات اس احتل ںیم زگر اجےئ ہک فتیص اس ےک اپس یھکل وہیئ ہن وہ۔

 ہنعہبیتق نب دیعس، لیضف، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فتیص رکےن ںیم دری رکان رکمفہ ےہ

     1556    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َ، ْاؾع، ابٔ عُر رضی اہلل عٓہَحُس بٔ سًبُہ، ابٔ قاسِ، َاي :  راوی

َّٕ َرُسو َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ُٔ اِيَكأس َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ َّی أَِخبََرَْا  ٍَ اہللٔ َػل

ِٕ َيطُ َطِیْئ یُوَصی ؾٔیطٔ  ٔ ِشً َُ رٕٔئ  َِ ا َحلُّ ا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِٓسظُ  اہللُ َع ٔ هُِتوبَْة ع ََ ًََتیِٔن إَّٔلَّ َوَؤػيَُّتُط   َیبٔیُت َيِی

 مہ، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ۔
شلی
 دمحم نب 

 مہ، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی
شلی
 دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فتیص رکےن ںیم دری رکان رکمفہ ےہ

     1557    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اہلل عٓہَحُس بٔ خاتِ بٔ نعیِ، حبإ، عبساہلل، ابٔ عوٕ، ْایع، ابٔ عُر رضی  :  راوی



 

 

 ٕٕ ٔٔ َعِو ِٔ ابِ ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ َع ُٕ َقا َٓا حٔبَّا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا ٔٔ نَُعِی ِٔ بِ ٔ ُٔ َحات ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  أَِخبََرَْا  ِٔ ابِ ِٔ َْاؾٕٔع َع َع

َر َقِوَيطُ  َُ  عُ

اک ومضمؿ یھب اسقب ےک  دمحم نب اخم نب میعن، ةحؿ، دبع اہلل، انب وعؿ، انعی، انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی

 اطمقب ےہ۔

 دمحم نب اخم نب میعن، ةحؿ، دبعاہلل، انب وعؿ، انعی، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رکمفہ ےہ فتیص رکےن ںیم دری رکان

     1558    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 یوْص بٔ عبساَّلعلی، ابٔ وہب، یوْص، اب طہاب، سايِ، حرضت عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُ ٍَ أَِخبََرنٔی ی ُٔ َوصِٕب َقا ٍَ أََِْبأََْا ابِ ُٔ َعِبٔس اِْلَِعلَی َقا ا أَِخبََرَْا یُوُُْص بِ ُّ ٔ َّٕ َساي ٔ ٍَ َؾإ ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ وُُْص َع

 ٔ ِشً َُ رٕٔئ  َِ ا َحلُّ ا ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َر أَ َُ ٔٔ عُ ِٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ًَِیطٔ ثَََلُث أَِخبََرنٔی َع ُُرُّ َع ِٕ َت

ٍَ َعِبُس اہللٔ َِٓسُظ َؤػيَُّتطُ َقا ٔ ٍٕ إَّٔلَّ َوع ًَِیطٔ َيَیا َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُِِٓذ َسُِٔعُت َرُسو َُ رَِّت َعلَیَّ  ََ ا  ََ َر  َُ ُٔ عُ  بِ

ًٔی ِٓٔسی َؤػیَّ ٔ ََ إَّٔلَّ َوع ٔ ٍَ َذي َِ َقا ًَّ  َوَس

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، اب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج 

ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فتیص ےک ابرے ںیم اراشد رگایم انس ےہ وت اس فتق ںیم ےن رضح

 فتق ےس ریمی فتیص ریمے اپس وموجد ریتہ ےہ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، اب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فتیص رکےن ںیم دری رکان رکمفہ ےہ

     1559    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بٔ عبساہلل، احُس بٔ یحٌی، وزیر بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، یوْص و عُرو بٔ حارث، ابٔ طہاب، سايِ  :  راوی

 حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ٍَ أَِخبَرَنٔی یُوُُْص َوعَ  َٔ َوصِٕب َقا ٍَ َسُِٔعُت ابِ َٕ َقا ًَامِیَ ٔٔ ُس ٔ بِ ٔٔ اِيَوزٔیر ُٔ َیِحٌَی بِ ُس بِ َُ ُٔ أَِخبََرَْا أَِح رُو بِ ُِ

ِٔ َر  ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َع ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ٔٔ ٔطَضإب َع ِٔ ابِ ا اِيَحارٔٔث َع ََ  ٍَ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ُسو

هُِتوبَْة  ََ َِٓسُظ  ٔ ٍٕ إَّٔلَّ َوَؤػيَُّتُط ع ِٕ َيُط َطِیْئ یُوَصی ؾٔیطٔ َؾَيبٔیُت ثَََلَث َيَیا ٔ ِشً َُ رٕٔئ  َِ  َحلُّ ا

اہلل، رضحت انب رمع  ادمح نب ییحی، فزری نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن ف رمعف نب احرث، انب اہشب، اسمل نب دبع

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک املسمؿ ےک فاےطس 

اجزئ ںیہن ےہ ہک اس وک یسک زیچ ںیم فتیص رکین وہ افر نیت رات اس احتل ںیم زگر اجںیئ ہک اس یک فتیص اس 

 ےک اپس وموجد ہن وہ۔

ییحی، فزری نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن ف رمعف نب احرث، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت ادمح نب  :  رافی

 انب رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فتیص رفامیئ یھت؟



 

 

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فتیص رفامیئ یھت؟

     1560    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس بٔ حارث، َايَ بٔ َػوٍ، حرضت كًحہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َٓا أَِخبََرَْا إِٔس َ ث ٍَ َحسَّ ٍٕ َقا َِٔػَو  ُٔ َُ بِ ٔ اي ََ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ اِيَحارٔٔث َقا َٓا َخائُس بِ َ ث ٍَ َحسَّ ِشُعوزٕ َقا

ـَ  ًُِت َنِی ٍَ ََّل ُق َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َٔ أَبٔی أَِوفَی أَِوَصی َرُسو ٍَ َسأَِيُت ابِ ًَِحُة َقا َ َنَتَب َعلَی  ك

ُُِشًُٔٔی ٍَ أَِوَصی بٔٔهَتأب اہللٔ اِي َة َقا  َن اِيَؤػیَّ

الیعمس نب وعسمد، اخدل نب احرث، امکل نب وغمؽ، رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن انب ایب افیف 

ےس درایتف ایک ہک ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فتیص رفامیئ یھت؟ رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک وت 

رھپ املسمونں رپ ہی فتیص سک رطہقی ےس رفض وہیئ؟ اراشد رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتکب اہلل یک 

 فتیص رفامیئ یھت۔

 الیعمس نب وعسمد، اخدل نب احرث، امکل نب وغمؽ، رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فتیص رفامیئ یھت؟

     1561    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ابوَعاویة، َحُس بٔ راؾع، یحٌی بٔ ٓازّ، َؿـٌ، اعُع، َحُس بٔ عَلء، احُس بٔ ُحب،  :  راوی

 اعُص، طكیل، َْسوم، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا



 

 

 َ ٔع َوأََِْبأ َُ ِٔ اِْلَِع ٌْ َع َـّ َؿ َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ َّ َقا ُٔ آَز َٓا یَِحٌَی بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َراؾٕٔع َقا ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  ُس بِ َُّ َح َُ َْا 

َٓا َ ث ٕب َقاََّل َحسَّ ُٔ َُحِ ُس بِ َُ ِٔ َعائَٔظَة  اِيَعََلٔئ َوأَِح وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ ِٔ َطكٔیٕل َع ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َعاؤیََة َع َُ أَبُو 

ا َوََّل َطاّة َوََّل َبٔعیّرا َوََّل  ُّ َٓاّرا َوََّل زِٔرَص َِ زٔی ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ا َتَرَک َرُسو ََ   أَِوَصی بَٔظِیٕئ َقاَيِت 

، اشمع، دمحم نب العء، ادمح نب رحب، اوباعمفۃی، اسمع، قیقش، رسمفؼ، رضحت دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم

اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت وکیئ دانیر وھچ ڑا ہن 

 یئ۔درمہ ہن رکبی افر ہن افٹن زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ فتیص ںیہن رفام

دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، اشمع، دمحم نب العء، ادمح نب رحب، اوباعمفۃی، اسمع، قیقش، رسمفؼ،  :  رافی

 رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دثیفوتیصں ےس ہقلعتم ااح :   ابب

 ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فتیص رفامیئ یھت؟

     1562    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ راؾع، َؼعب، زاز، اعُع، طكیل، َْسوم، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

 َُ َٓا  َ ث ُٔ َراؾٕٔع َحسَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرنٔی  وٕم َع ِْسُ ََ  ِٔ ِٔ َطكٔیٕل َع ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع َٓا َزاُوزُ َع َ ث ِؼَعْب َحسَّ

 ََ َٓاّرا َوََّل َطاّة َوََّل َبٔعیّرا َو ا َوََّل زٔی ُّ َِ زِٔرَص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ا َتَرَک َرُسو ََ  ا أَِوَصیَقاَيِت 

، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت دمحم نب راعف، بعصم، داد، اشمع، قیقش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت وکیئ دانیر وھچ ڑا ہن درمہ ہن رکبی افر ہن افٹن زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن وکیئ فتیص ںیہن رفامیئ۔



 

 

 ، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعدمحم نب راعف، بعصم، داد، اشمع، قیقش، رسمفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فتیص رفامیئ یھت؟

     1563    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

جعرف بٔ َحُس بٔ ہِذیٌ و احُس بٔ یوسـ، عاػِ بٔ یوسـ، حشٔ بٔ عیاغ، اعُع، ابراہیِ،  :  راوی

 اسوز، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ُٔ یُوُس  ُِ بِ َٓا َعأػ َ ث ـَ َقاََّل َحسَّ ُٔ یُوُس ُس بِ َُ ٌٔ َوأَِح ٔٔ اِيُضَِذیِ سٔ بِ َُّ َح َُ  ُٔ َٓا أَِخبََرَْا َجِعرَفُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ـَ َقا

ٍُ اہللٔ َػ  ا َتَرَک َرُسو ََ ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت  ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٔع َع َُ ِٔ اِْلَِع ُٔ َعیَّإغ َع ُٔ بِ َّی اہللُ َحَش ل

 ِ ُْ ِِ یَِِذ َٓاّرا َوََّل َطاّة َوََّل َبٔعیّرا َوََّل أَِوَصی َي ا َوََّل زٔی ُّ َِ زِٔرَص ًَّ ًَِیطٔ َوَس ا َع ُّ َٓاّرا َوََّل زِٔرَص  َجِعرَفْ زٔی

رفعج نب دمحم نب ذہلی ف ادمح نب ویفس، اعمص نب ویفس، نسح نب ایعش، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ 

دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت وکیئ دانیر وھچ ڑا ہن درمہ ہن 

 فٹن زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ فتیص ںیہن رفامیئ۔رکبی افر ہن ا

رفعج نب دمحم نب ذہلی ف ادمح نب ویفس، اعمص نب ویفس، نسح نب ایعش، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت  :  رافی

 اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فتیص رفامیئ یھت؟

     1564    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، ازہر، ابٔ عوٕ، ابراہیِ، اسوز، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ أَِخ  ٔ َع ِٔ اِْلَِسَوز َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٕٕ َع ُٔ َعِو ٍَ أََِْبأََْا ابِ َٓا أَِزَصرُ َقا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ َعائَٔظَة َقاَيِت  بََرَْا َع

ِٓطُ  ٔلَی َعلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ َع َِ أَِوَصی إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ٔ َٕ إ ٍَ ؾٔیَضا َيُكويُو ِشٔت ئَيبُو َيَكِس َزَعا بٔايلَّ

ِٔ أَِوَصی ََ ا أَِطُعرُ َؾإٔلَی  ََ َِ َو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ََٓثِت َنِؿُشُط َػل  َؾاَِْد

رمعف نب یلع، ازرہ، انب وعؿ، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ولگ ےتہک ںیہ ہک 

 ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک اانپ ف ی انبای احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل روسؽ رکمی یلص اہلل

فملس یک اس فتق ہی احتل یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب رکےن ےک ےیل اکی ابطؼ اگنمای رھپ 

ا ء ڈےلیھ ڑپ ےئگ۔ اس فہج ےس ںیم اس ےس

 

ص
ع
 فافق ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ا

 فآہل فملس ےن سک وک فتیص یک۔

 رمعف نب یلع، ازرہ، انب وعؿ، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثیفوتیصں ےس ہقلعتم  :   ابب

 ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فتیص رفامیئ یھت؟

     1565    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ سًامیٕ، عارّ، حُاز بٔ زیس، ابٔ عوٕ، ابراہیِ، اسوز، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل  :  راوی

 عٓہا



 

 

 ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ِٔ أَِخبََرنٔی أَِح َِ َع ِٔ إٔبَِراصٔی ٕٕ َع ٔٔ َعِو ِٔ ابِ ُٔ َزیِٕس َع ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ ّْ َقا َٓا َعارٔ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ

 ٔ َِٓسُظ أََحْس َغیِر ٔ َِ َوَيِیَص ع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َِّی َرُسو ِٔ َعائَٔظَة َقاَيِت تُُوف ٔ َع ی َقاَيِت َوَزَعا اِْلَِسَوز

ِشٔت   بٔايلَّ

ادمح نب امیلسؿ، اعرؾ، امحد نب زدی، انب وعؿ، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ریمے العفہ 

 آہل فملس ےن اس فتق اکی تشط اگنمای اھت۔وکیئ وموجد ںیہن اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ادمح نب امیلسؿ، اعرؾ، امحد نب زدی، انب وعؿ، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1566    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس، سؿیإ، زہری، حرضت عاَر بٔ سعس رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ُٕ َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َسٔعیٕس َقا َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث رُو بِ ُِ ٍَ  أَِخبََرنٔی َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٔٔ َسِعٕس َع ٔ بِ َٔر ِٔ َعا ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع َع

ًُِت یَا َرُسو َِ َيُعوزُنٔی َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُِٓط َؾأََتانٔی َرُسو َٔ َرّؿا أَِطَؿِیُت  ََ رِٔؿُت  َّٕ لٔی ََ ٔ ٍَ اہللٔ إ

 َٓ اَّّل َنثٔیّرا َوَيِیَص َیرٔثُىٔی إَّٔلَّ ابِ ًَُث ََ ًُِت َؾايثُّ ٍَ ََّل ُق ِطَ َقا
ًُِت َؾايظَّ ٍَ ََّل ُق الٔی َقا ََ ُم بُٔثًُثَِی  ًٔی أََؾأََتَؼسَّ

ِِ َعاَيّة  ِٕ َتتِرَُنُض ِٔ أَ َٔ  ِِ ََ أَغَِٓٔیاَئ َخیِْر َيُض ِٕ َتتِرَُک َوَرثََت ََ أَ َّ ًُُث َنثٔیْر إْٔ ًَُث َوايثُّ ٍَ ايثُّ َٕ  َقا ُؿو یََتَهؿَّ

َّٓاَض   اي



 

 

ؿ نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج ےس لقن رکےت ںیہ رمعف نب امثع

اوہنں ےن ایبؿ رفامای سج فتق اکی رمہبت ںیم تخس امیبر وہ ایگ افر ںیم اےنپ رمےن ےک رقبی چنہپ ایگ وت رضحت 

ےئ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی زماج رپیس ےک فاےطس فیرفی ال

اہلل ہیلع فآہل فملس! ریمے اپس تہب زایدہ دفتل ےہ افر ریمی فارث ریمی اکی اڑیک ےہ۔ ایک ںیم اینپ دفتل 

ےک دف اہتیئ ہصح وک اس وک ریخات رک دفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک ایک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک اہتیئ امؽ۔ آپ یلص  آدیھ دفتل دصہق رک دفں؟

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اہتیئ امؽ م )دصہق رک دف( ہی یھب زایدہ ےہ اس فہج ےس ہک اہمترا اےنپ فرب  وک ینغ 

فر اتحمج وھچ ڑےن ےس رتہب ےہ ہک فہ )ینعی اؿ وک رقف ف افہق ےس ےب رپفاہ وخش احؽ( وھچ ڑان اؿ وک گنت دتس ا

 ولوگں ےک اسےنم اہھت الیھپےت ریھپںی۔

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثی فوتیصں ےس ہقلعتم :   ابب

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1567    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ َٓؼور و احُس بٔ سًامیٕ، ابونعیِ، سؿیإ، حرضت سعس ابراہیِ :  راوی

َس َقاََّل  َُ ًَِّؿُى ْٔلَِح َٕ َواي امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ُِٓؼوٕر َوأَِح ََ  ُٔ رُو بِ ُِ ُٕ أَِخبََرَْا َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو نَُعِی َ ث  َحسَّ

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ َجائَىٔی اي ِٔ َسِعٕس َقا ٔٔ َسِعٕس َع ٔ بِ َٔر ِٔ َعا َِ َع ٔٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َسِعٔس بِ  َيُعوزُنٔی َوأََْا َع

 ُ الٔی ک َُ ٔ ٍَ اہللٔ أُوصٔی ب ًُِت َیا َرُسو هََّة ُق َُ ٔ ًَُث ب ٍَ ايثُّ ًَُث َقا ًُِت َؾايثُّ ٍَ ََّل ُق ِطَ َقا
ًُِت َؾايظَّ ٍَ ََّل ُق ًِّطٔ َقا

َّٓاَض یَ  َٕ اي ُؿو ِِ َعاَيّة یََتَهؿَّ ِٕ َتَسَعُض ِٔ أَ َٔ ََ أَغَِٓٔیاَئ َخیِْر  ِٕ َتَسَع َوَرثََت ََ أَ َّ ًُُث َنثٔیْر إْٔ َٕ فٔی َوايثُّ ُؿو َتَهؿَّ



 

 

 ِِ ٔ  أَیِٔسیض

نب امیلسؿ، اوبمیعن، ایفسؿ، رضحت دعس اربامیہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب وصنمر ف ادمح 

مہ ںیم ریمی ایعدت رکےن ےک فاےطس فیرفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

ػغ
م

فملس ہکم 

آہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض فملس! ایک ںیم اینپ امتؾ یک امتؾ دفتل ریخات رک دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع ف

ایک آدیھ دفتل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک اہتیئ دفتل۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای م اکی اہتیئ دفتل )یک فتیص( رک دف نکیل اکی اہتیئ یھب زایدہ ےہ۔ اس ےیل ہک م اےنپ 

)وخاحشؽ( وھچ ڑ دف اس ےس ںیہک رتہب ےہ۔ ہک م اؿ وک اتحمج وھچ ڑ دف فہ ولوگں ےک اہھت  فاروثں وک دفتل دنم

 دےتھکی رںیہ )ینعی اتحمج افر دتس رگن رںیہ(۔

 رمعف نب وصنمر ف ادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، ایفسؿ، رضحت دعس اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1568    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عُرو بٔ علی، عبسايرحُٔ، سؿیإ، سعس بٔ ابراہیِ، عاَر بٔ سعس، حرضت سعس رضی اہلل عٓہ :  راوی

رُو ُِ ٔٔ  أَِخبََرَْا َع ٔ بِ َٔر ِٔ َعا َِ َع ٔٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َسِعسٔ بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َقا َُ َٓا َعِبُس ايرَِّح َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا بِ

 ِٕ ُظ أَ هََّة َوصَُو یَِْکَ َُ ٔ َِ َيُعوزُُظ َوصَُو ب ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل َٕ اي ٍَ کَا ِٔ أَبٔیطٔ َقا ُُوَت َسِعٕس َع بٔاِْلَِرٔق  َی

 ُِ اَئ أَِو َیرَِح َٔ َعرِفَ َِ اہللُ َسِعَس ابِ ٔ َِ َرح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َِٓضا َقا َٔ َٔ ائَِّذی َصاَجَر   اہللُ َسِعَس ابِ

 ٔ ال َُ ٔ ٍَ اہللٔ أُوصٔی ب ٍَ َیا َرُسو َْٓة َواحَٔسْة َقا ِٔ َيُط إَّٔلَّ ابِ ِِ َیهُ اَئ َوَي ًُِت َعرِفَ ٍَ ََّل ُق ـَ َقا ِؼ ِّٓ ًُِت اي ٍَ ََّل ُق ًِّطٔ َقا ُ ی ک

ِِ َعاَيّة  ِٕ َتَسَعُض ِٔ أَ َٔ ََ أَغَِٓٔیاَئ َخیِْر  ِٕ َتَسَع َوَرثََت ََ أَ َّ ًُُث َنثٔیْر إْٔ ًَُث َوايثُّ ٍَ ايثُّ ًَُث َقا َٕ َؾايثُّ ُؿو  یََتَهؿَّ



 

 

 ِِ ٔ ا فٔی أَیِسٔیض ََ َّٓاَض   اي

دعس نب اربامیہ، اعرم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، 

مہ فیرفی الےئ۔ ںیم ہی ںیہن اچاتہ ہک ںیم اس ہگج 

 

ػغ
م

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک فاےطس ہکم 

دقفس رضحت دعس  ااقتنؽ رکفں ہک اہجں ںیم ےن رجہت یک یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن

نب رفعاء رپ رمح رفامےئ اؿ یک رصػ اکی یہ اڑیک یھت۔ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس! ںیم اےنپ امتؾ ےک امتؾ امؽ یک فتیص رکات وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن 

 ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک اکی اہتیئ امؽ یک۔ آپ یلص رعض ایک آداھ امؽ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اہتیئ امؽ یک فتیص رک دف احالہکن ہی یھب زایدہ ےہ اس فہج ےس ہک م اےنپ فاروثں 

اؿ ےک اتحمج( ےنب  وک ینغ وھچ ڑ دف ہی اس ےس رتہب ےہ ہک م اؿ وک اتحمج وھچ ڑ دف افر فہ ولوگں ےک دتس رگن )ینعی

 رںیہ۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، اعرم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1569    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 احُس بٔ سًامیٕ، ابونعیِ، َشعر، سعس بٔ ابراہیِ، ٓاٍ سعس :  راوی

 َِ ٔٔ إٔبَِراصٔی ِٔ َسِعٔس بِ َِٔشَعْر َع َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َٓا أَبُو نَُعِی َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ثَىٔی َقا أَِخبََرَْا أَِح ٍَ َحسَّ

ٍَ اہللٔ  ٍَ یَا َرُسو َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌَ َرُسو رَٔق َسِعْس َؾَسَخ ََ  ٍَ ٍٔ َسِعٕس َقا أُوصٔی َبِعُف آ

ٍَ ََّل َوَساَم اِيَحٔسیَث  ًِّطٔ َقا ُ الٔی ک َُ ٔ  ب



 

 

 اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ۔ادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، رعسم، دعس نب اربامیہ، آؽ دعس، اس دحثی 

 ادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، رعسم، دعس نب اربامیہ، آؽ دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1570    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عباض بٔ عبسايعویِ، عبسالهبیر بٔ عبسايُحیس، بهیر بٔ َشُار، عاَر بٔ سعس، حرضت سعس  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ٔ ح َُ ُٔ َعِبٔس اِي ٔ بِ َٓا َعِبُس اِلَهبٔیر َ ث ٍَ َحسَّ ِٓبَرٔیُّ َقا ِٔ اِيَع ُٔ َعِبٔس اِيَعٔوی َٓا بَُهیِرُ أَِخبََرَْا اِيَعبَّاُض بِ َ ث ٍَ َحسَّ یٔس َقا

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل هََّة َؾَحائَُط َرُسو َُ ٔ َُّط اِطَتکَی ب ِٔ أَبٔیطٔ أَْ َٔ َسِعٕس َع َر بِ َٔ ٍَ َسُِٔعُت َعا إر َقا َُ َِٔش  ُٔ ًَِیطٔ بِ  َع

وُت بٔاِْلَِرٔق  َُ ٍَ اہللٔ أَ ٍَ یَا َرُسو ا َرآُظ َسِعْس بَکَی َوَقا َُّ ًَ َِ َؾ ًَّ ِٕ َطاَئ اہللُ  َوَس ٔ ٍَ ََّل إ َِٓضا َقا َٔ ائًَّی َصاَجرُِت 

 ٍَ ٍَ ََّل َقا ٍَ َيِعىٔی بُٔثًَُثِیطٔ َقا ٍَ ََّل َقا ٌٔ اہللٔ َقا ًِّطٔ فٔی َسبٔی ُ الٔی ک َُ ٔ ٍَ اہللٔ أُوصٔی ب ٍَ یَا َرُسو ٍَ ََّل َوَقا َؾِٓٔؼَؿطُ َقا

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َؾُثًَُثُط َقا ََ أَغَِٓٔیاَئ َقا ِٕ َتتِرَُک بَٓٔی َ ََ أ َّ ًُُث َنثٔیْر إْٔ ًَُث َوايثُّ َِ ايثُّ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َّٓاَض  َٕ اي ُؿو ِِ َعاَيّة یََتَهؿَّ ِٕ َتتِرَُنُض ِٔ أَ َٔ  َخیِْر 

ابعس نب دبعا میظع، دبعاریبکل نب دبعادیجمل، ریکب نب امسمر، اعرم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 ہک سج فتق فہ ہکم رکمہم ںیم امیبر ڑپ ےئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس فیرفی ےہ

الےئ سج فتق رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی وت فہ رفےن ےگل 

اقتنؽ ایس ہگج وہ راہ ےہ ہک سج ہگج ںیم ےن رجہت یک یھت افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریما ا

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیہن ااشنء اہلل ااسی ںیہن وہاگ۔ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 



 

 

ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم اانپ امتؾ اک امتؾ امؽ دفتل اہلل ےک راےتس ںیم دصہق رکےن یک فتیص رکات وہ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ )ینعی ااسی دقؾ ہن ااھٹ( اس رپ اوہنں ےن رعض ایک رھپ دفاہتیئ دفتل یک فتیص 

رک دفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ںیہن۔ رھپ رعض ایک آداھ امؽ دفتل یک فتیص رک داتی وہں 

 ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اکی اہتیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل افر اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

فملس ےن رفامای م فتیص رک دف نکیل اکی اہتیئ یھب تہب زایدہ ےہ اس ےیل ہک م اےنپ فاروثں وک دفتل فاال ینعی 

اجؤ افر فہ ولوگں ےک اسےنم وخاحشؽ وھچ ڑ دف ہی اس ےس رتہب ےہ ہک م اؿ وک اتحمج وھچ ڑ دف ینعی اؿ وک اتحمج وھچ ڑ رک 

 اہھت الیھپےت رھپںی۔

 ابعس نب دبعا میظع، دبعاریبکل نب دبعادیجمل، ریکب نب امسمر، اعرم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدثیفوتیصں ےس ہقلعتم :   ابب

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1571    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، علاء بٔ سائب، عبسايرحُٔ، حرضت سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 ِٔ ٍَ أََِْبأََْا َجرٔیْر َع َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی ٔٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ ِٔ َسِعٔس بِ ٔٔ َع َُ ِٔ أَبٔی َعِبٔس ايرَِّح ائٔٔب َع ٔٔ ايشَّ َعَلأئ بِ

 ٍَ ِِ َقا ًُِت َنَع ٍَ أَِوَػِیَت ُق َرضٔی َؾَكا ََ َِ فٔی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َعاَزنٔی َرُسو إؾ َقا ًُِت َوقَّ ِِ ُق بَٔه

ٌٔ اہللٔ قَ  ًِّطٔ فٔی َسبٔی ُ الٔی ک َُ ٔ ٍُ ب ٍَ َيُكو ا َزا َُ ٍَ أَِؤؾ بٔاِيُعَِشٔ َؾ ِِ أَغَِٓٔیاُئ َقا ًُِت صُ ا َتَرِنَت ئَوَئسَک ُق َُ ٍَ َؾ ا

ًُُث َنثٔیْر أَِو َنبٔیرْ  ًُٔث َوايثُّ ٍَ أَِؤؾ بٔايثُّ َّی َقا ٍُ َحً  َوأَُقو

 ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اطعء نب اسبئ، دبعارلنمح، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع

ریمی العتل ےک دفراؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک فاےطس فیرفی الےئ وت 



 

 

اوہنں ےن درایتف ایک ہک ایک م ےن فتیص یک ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

راہ دخا ںیم دےنی یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک دقر دفتل یک؟ ںیم ےن رعض ایک وپری دفتل 

رفامای ہک م ےن اینپ افالد ےک فاےطس ایک وھچ ڑا ےہ ںیم ےن رعض ایک فہ دفتل دنم ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںیم ےن رفامای م دوسںی ہصح یک فتیص رک دف۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رفامےت رےہ افر 

یھب ایس رطہقی ےس رعض رکات راہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ اہتیئ دفتل یک فتیص رک 

 دف احالہکن ہی یھب زایدہ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اطعء نب اسبئ، دبعارلنمح، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1572    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

  عٓہاسحام بٔ ابراہیِ، ونیع، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل :  راوی

ِٔ َسِع  ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ُٔ ُْعِ ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َونٔیْع َقا َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی َّٓٔيیَّ أَِخبََرَْا إِٔسَحُل بِ َّٕ اي ٕس أَ

 ًِّ ُ الٔی ک َُ ٔ ٍَ اہللٔ أُوصٔی ب ٍَ َیا َرُسو َرٔؿطٔ َؾَكا ََ َِ َعاَزُظ فٔی  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ ََّل َػل ِطَ َقا
ٍَ َؾايظَّ ٍَ ََّل َقا طٔ َقا

ًُُث َنثٔیْر أَِو َنبٔیرْ  ًَُث َوايثُّ ٍَ ايثُّ ًَُث َقا ٍَ َؾايثُّ  َقا

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی 

ملس ریمی ایعدت ےک فاےطس فیرفی الےئ وت اوہنں العتل ےک دفراؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےن درایتف ایک ہک ایک م ےن فتیص یک ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک 

دقر دفتل یک؟ ںیم ےن رعض ایک وپری دفتل راہ دخا ںیم دےنی یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م 



 

 

افالد ےک فاےطس ایک وھچ ڑا ےہ ںیم ےن رعض ایک فہ دفتل دنم ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ےن اینپ 

دوسںی ہصح یک فتیص رک دف۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رفامےت رےہ افر ںیم یھب ایس رطہقی 

ےن رفامای رھپ اہتیئ دفتل یک فتیص رک دف احالہکن ہی ےس رعض رکات راہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یھب زایدہ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلعتم ااحدثی فوتیصں ےس :   ابب

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1573    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 َحُس بٔ ويیس، َحُس بٔ ربیعہ، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، عائظہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ُس بِ  َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ُّ َقا ا ُٔ اِيَوئیٔس اِيَؿحَّ ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَبٔیطٔ أَِخبََرَْا  َوَة َع ُٔ ُْعِ ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َربٔیَعَة َقا

 ٍَ ٍَ َيطُ َسِعْس یَا َرُسو َِ أَتَی َسِعّسا َيُعوزُُظ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ِٔ َعائَٔظَة أَ  اہللٔ أُوصٔی َع

 ِّٓ ٍَ َؾأُوصٔی بٔاي ٍَ ََّل َقا الٔی َقا ََ ًُُث َنثٔیْر بُٔثًُثَِی  ًَُث َوايثُّ ِِ ايثُّ ٍَ َنَع ًُٔث َقا ٍَ َؾأُوصٔی بٔايثُّ ٍَ ََّل َقا ـٔ َقا ِؼ

 َٕ ُؿو اَئ یََتَهؿَّ ِِ ُؾَُقَ ِٕ َتَسَعُض ِٔ أَ َٔ ََ أَغَِٓٔیاَئ َخیِْر  ِٕ َتَسَع َوَرثََت ََ أَ َّ  أَِو َنبٔیْر إْٔ

 اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی العتل ےک دفراؿ دمحم نب فدیل، دمحم نب رہعیب، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، اعہشئ ریض اہلل

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک فاےطس فیرفی الےئ وت اوہنں ےن درایتف ایک ہک ایک 

م ےن فتیص یک ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک دقر دفتل یک؟ ںیم 

دفتل راہ دخا ںیم دےنی یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م ےن اینپ افالد ےک  ےن رعض ایک وپری

فاےطس ایک وھچ ڑا ےہ ںیم ےن رعض ایک فہ دفتل دنم ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م دوسںی ہصح یک 



 

 

 افر ںیم یھب ایس رطہقی ےس رعض فتیص رک دف۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رفامےت رےہ

رکات راہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ اہتیئ دفتل یک فتیص رک دف احالہکن ہی یھب زایدہ 

 ےہ۔

 دمحم نب فدیل، دمحم نب رہعیب، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1574    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، سؿیإ، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ٍَ َيِو غَ أَِخبََرْ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ٔٔ ُْعِ ِٔ صَٔظأّ بِ ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا فَّ ا ُقتَِيَبُة بِ

ًُُث َنثٔیْر أَِو َن  ًَُث َوايثُّ ٍَ ايثُّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو َ ٔلَی ايرُّبُٔع ْٔل َّٓاُض إ  بٔیرْ اي

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای 

ارگ ولگ اکی اہتیئ امؽ یک فتیص یک اجبےئ اکی وچاھتیئ امؽ یک فتیص رکںی وت ہی زایدہ انمبس ےہ اس ےیل ہک 

 یئ یھب زایدہ ےہ۔روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اہت

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 اکی اہتیئ امؽ یک فتیص

     1575    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ َثىی، ححاد بٔ َٓہاٍ، ہُاّ، قتازہ، یوْص بٔ جبیر، َحُس بٔ سعس، حرضت سعس  :  راوی

 بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

 َُّ َٓا َص َ ث ٍَ َحسَّ ٍٔ َقا َِٓضا ُٔ اِئُ َٓا َححَّاُد بِ َ ث ٍَ َحسَّ َّی َقا َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ یُوَُْص بِ ِٔ َقَتاَزَة َع ّْ َع ا

 َ َِ َجائ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َّٕ اي َ َٕ أ ٔ اي ََ  ٔٔ ِٔ أَبٔیطٔ َسِعسٔ بِ ٔٔ َسِعٕس َع ٔس بِ َُّ َح َُ  ِٔ ٕ َع رٔیْف ُجَبیِر ََ ُط َوصَُو 

الٔی َُ ٔ َْٓة َواحَٔسْة َؾأُوصٔی ب َّطُ َيِیَص لٔی َوَيْس إَّٔلَّ ابِ ٍَ إْٔ ٍَ َؾأُوصٔی  َؾَكا َِ ََّل َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ًِّطٔ َقا ُ ک

ًُُث َنثٔی ًَُث َوايثُّ ٍَ ايثُّ ٍَ َؾأُوصٔی بُٔثًُثٔطٔ َقا َِ ََّل َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي  رْ بِٔٓٔؼٔؿطٔ َقا

ریبج، دمحم نب دعس، رضحت دعس نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت  دمحم نب ینثم، اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدہ، ویسن نب

ںیہ ہک اؿ یک امیبری ےک دونں ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس فیرفی ےل ےئگ وت اوہنں ےن 

 ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمی رصػ اکی اڑیک ےہ

امتؾ دفتل یک فتیص رکات وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ اوہنں ےن رعض ایک آدےھ امؽ 

یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ رھپ اوہنں ےن رعض ایک اکی اہتیئ امؽ یک فتیص رک داتی وہں۔ 

 ہکن فہ یھب زایدہ ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اہتیئ احال

 دمحم نب ینثم، اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدہ، ویسن نب ریبج، دمحم نب دعس، رضحت دعس نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یئ امؽ یک فتیصاکی اہت



 

 

     1576    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار، عبیساہلل، طيبإ، َفاض، طعيی، حرضت جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ :  راوی

َٓا عُبَِیُس اہللٔ َ ث ٍَ َحسَّ َٓإر َقا ٔٔ زٔی یَّا بِ ٔ َْ ُٔ َز ُِ بِ ٍَ أَِخبََرَْا اِيَكأس ِعٔيیِّ َقا ِٔ ايظَّ إض َع ِٔ َٔفَ َٕ َع ِٔ َطِيَبا  َع

 ّٓ ًَِیطٔ َزیِ َٓإت َوَتَرَک َع َّ أُحُٕس َوَتَرَک ٔستَّ بَ َّٕ أَبَاُظ اِسُتِظضَٔس یَِو ُٔ َعِبسٔ اہللٔ أَ ثَىٔی َجابٔرُ بِ ا َحرَضَ َحسَّ َُّ ًَ ا َؾ

َّی اہللُ  ٍَ اہللٔ َػل ٌٔ أََتِیُت َرُسو َِّٓد َّ أُحُسٕ ٔجَسازُ اي َّٕ َوائسٔی اِسُتِظضَٔس َیِو َت أَ ُِ ٔ ًُِت َقِس َعً َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

ٕ َعلَی َْاحَٔیٕة ؾَ  ر ُِ ٌَّ َت ُ ٍَ اذَِصِب َؾبَِیٔسِر ک اُئ َقا ََ ِٕ َیَراَک اِيُػَر ِّی أُحٔبُّ أَ ٔن ّٓا َنثٔیّرا َوإ َِّ َزَعِوتُطُ َوَتَرَک َزیِ ُ ًُِت ث َؿَع

 ٔ ا ََْورُوا إ َُّ ًَ ٍَ أَِعَؤَُضا بَِیَسّرا ثَََلَث َؾ َٕ أَكَاَف َحِو َُٓعو ا َيِؼ ََ ا َرأَی  َُّ ًَ اَعَة َؾ ََ ايشَّ ًِ ٔ وا بٔی ت ا أُُِغُ َُ َّ َيِیطٔ َنأَْ

 ٔ اََْة َواي ََ َّی أَزَّی اہللُ أَ ِِ َحً ٌُ َيُض ٍَ یَٔهی ا َزا َُ ََ َؾ ٍَ اِزُع أَِػَحابَ َِّ َقا ُ ًَِیطٔ ث ًََص َع َِّ َج ُ رَّإت ث أََْا َرإق ٔسی َو ََ

َرّة َواحَٔسةّ  ُِ ُِٓكِؽ َت ِِ َت اََْة َوائٔسی َي ََ َی اہللُ أَ ِٕ یَُؤزِّ  أَ

اقمس نب زرکای نب دانیر، دیبع اہلل، ابیشؿ، رفاس، یبعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک زغفہ 

وھچ ڑںی اؿ رپ ھچک رقض یھب اھت۔ ہچنیم  سج ریمے فادل  دیہ وہ ےئگ افر اوہنں ےن ھچ اڑایکں  ادح ےک ومہعق رپ

فتق وجھکر ےک اکےنٹ اک فتق آای وت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا 

افر ںیم ےن رعض ایک ہک اسیج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ملع ےہ ہک ریمے فادل زغفہ ادح ںیم  دیہ وہ ےئگ 

ں ےن تہب رقہض ایل وہا اھت اس ےیل ںیم اچاتہ وہں رقض وخاہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریمے ےھت۔ اوہن

اکمؿ ںیم دھکی ںیل۔ اس ےیل وہ  اتک ےہ ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فہج ےس ھجم وک ھچک راعتی رکںی۔ 

 وجھکرفں اک اگل اگل ڈریھ اگل دف۔ ہچنیم  ںیم ےن ایس اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجؤ افر م رہ مسق یک

رطہقی ےس ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البای۔ سج فتق رقض وخاوہں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فآہل فملس وک داھکی وت فہ ھجم ےس افر زایدہ یتخس ےس اطمہبل رکےن گل ےئگ۔ ہچنیم  سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فملس ےن اؿ وک اس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس ےس ڑبے ڈریھ ےک 

اچرفں رطػ نیت رکچ اگلےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ھٹیب ےئگ رھپ اراشد رفامای م ولگ اےنپ رقض 

 فآہل فملس ربارب فزؿ رفامےت ینعی وتےتل رےہ اہیں کت ہک وخاوہں وک الب ول افر رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع



 

 

دخافدندقفس ےن ریمے فادل امدج یک امتؾ یک امتؾ اامتن ادا رفام دی افر ریمی یھب یہی وخاشہ یھت ہک یسک رطہقی 

 ی۔ےس ریمے فادل اک رقہض ادا وہ اجےئ دخافدن دقفس اک مکح یھب ایس رطہقی ےس وہا ہک اکی وجھکر یھب مک ہن ڑپ

 اقمس نب زرکای نب دانیر، دیبعاہلل، ابیشؿ، رفاس، یبعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فراتث ےس لبق رقض ادا رکان افر اس ےس قلعتم االتخػ اک ایبؿ

 ں ےس ہقلعتم ااحدثیفوتیص :   ابب

 فراتث ےس لبق رقض ادا رکان افر اس ےس قلعتم االتخػ اک ایبؿ

     1577    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عبسايرحُٔ بشٔ َحُس بٔ سَلّ، اسحام، زْیا، طعيی، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َُ  ُٔ ٔٔ بِ َُ ِٔ أَِخبََرَْا َعِبُس ايرَِّح یَّا َع ٔ َْ َٓا َز َ ث ٍَ َحسَّ َٓا إِٔسَحُل َوصَُو اِْلَِزَرُم َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ّ ٔٔ َسَلَّ ٔس بِ َُّ َح

َِ ؾَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ْٔ َؾأََتِیُت اي ًَِیطٔ َزیِ َِّی َوَع َّٕ أَبَاُظ تُُوف ٕ أَ ِٔ َجابٔر ِعٔيیِّ َع ٔ ايظَّ ٍَ اہللٔ إ ًُِت یَا َرُسو َّٕ ُك

ًَیِ  ا َع ََ ُد َِْدًُطُ  ا یَُِخٔ ََ ُد َِْدًُطُ َوََّل یَِبًُُؼ  ا یَُِخٔ ََ ِِ یَتِرُِک إَّٔلَّ  ْٔ َوَي ًَِیطٔ َزیِ َِّی َوَع َٕ أَبٔی تُُوف ٔٔ زُو یِ ِٔ ايسَّ َٔ طٔ 

 ٍُ َتَی َرُسو ُّ َؾأ ٍَ اہللٔ ئکَِی ََّل ُيِؿحَٔع َعلَیَّ اِيُػرَّا عٔی یَا َرُسو ََ َِ ٔسٓٔیَن َؾاَِْلًِٔل  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع اہللٔ َػل

ِِ َوبَقَٔی  َّ َؾأَِوَؾاصُ ًَِیطٔ َوَزَعا اِيُػرَّا ًََص َع َِّ َج ُ َِ َحِوَيطُ َوَزَعا َيطُ ث ًَّ ا أََخُِذوایَُسوُر بَِیَسّرا بَِیَسّرا َؾَش ََ  ٌُ ِث َٔ 

 دمحم نب السؾ، ااحسؼ، زرکای، یبعش، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع

  

 رفامےت ںیہ ہک ریمے فادل یک فافت دبعارلنمح ب

وہیئگ وت اؿ ےک ذہم رقض ابیق اھت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا 

افر ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فادل امدج یک فافت اس احتل ںیم وہیئ ےہ ہک اؿ 

افر رتہک ںیم وجھکرفں ےک ابغ ےک العفہ اوہنں ےن ھچک ںیہن وھچ ڑا افر فہ رقہض یئک اسؽ ےس لبق ےک ذہم رقہض اھت 

ںیہن ادا وہ  اتک اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اسھت ںیلچ اتہک فہ رقض وخاہ ھجم ےس دبزابین ہن 



 

 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی رک ںیکس اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ 

ڈریھ ےک رکچ رکےن ےگل۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع امیگن افر فاہں رپ ھٹیب رک آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رقض وخاوہں وک البای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ اکی آدیم وک اس اک رقہض ادا رفام دای افر

 رہ اکی صخش ےک رقہض ادا رک ےن ےک دعب یھب اس دقر ابیق رہ ایگ ہک سج دقر فہ ےل ےئگ ےھت۔

 دمحم نب السؾ، ااحسؼ، زرکای، یبعش، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

  

 دبعارلنمح ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فراتث ےس لبق رقض ادا رکان افر اس ےس قلعتم االتخػ اک ایبؿ

     1578    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، جریر، َػیرہ، طعيی، حرضت جابر رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ٔٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ رٔو بِ ُِ ُٔ َع َِّی َعِبُس اہللٔ بِ ٍَ تُُوف ٕ َقا ِٔ َجابٔر ِعٔيیِّ َع ِٔ ايظَّ ػٔیَرَة َع َُ  ِٔ َٓا َجرٔیْر َع

ـَ  ِٕ َي ائٔطٔ أَ ََ َِ َعلَی ُُغَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل ّٓا َؾاِسَتِظَؿِعُت بَٔرُسو ٍَ َوَتَرَک َزیِ ٕ َقا اّ ِٔ َُحَ َٔ ُعوا 

َٓاَزیِٓٔطٔ َطیِ  َرَک أَِػ ُِ ـِ َت ِّٓ َِ اذَِصِب َؾَؼ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ لٔی اي ِِ َؾأَبَِوا َؾَكا ٔ ًََب إَٔيِیض ّؾا اِيَعِحَوَة ّئا َؾَل

 ٍُ ًُِت َؾَحاَئ َرُسو ٍَ َؾَؿَع ٔلَیَّ َقا َِّ ابَِعِث إ ُ َٓاَؾطُ ث ٕ َوأَِػ ٔٔ َزیِٕس َعلَی حَٔسة ٕ َوعِِٔذَم ابِ َّی اہللُ  َعلَی حَٔسة اہللٔ َػل

َّی أَِوؾَ  ِِ َحً ًُِت َيُض ٔ ٍَ َؾک ٔ َقا ًَِكِوّ ٔ ٌِ ي ٔ ٍَ ک َِّ َقا ُ ًََص فٔی أَِعََلُظ أَِو فٔی أَِوَسٔلطٔ ث َِ َؾَح ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِّ بَقَٔی َع ُ ِِ ث ِيُتُض

ِٓطُ َطِیْئ  َٔ ُِٓكِؽ  ِِ یَ ِٕ َي َ رٔی َنأ ُِ  َت

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک دبعاہلل نب رمعف نب رحاؾ ولوگں اک رقہض یلع نب رجح، رجری، ریغمہ، یبعش، رضحت اجرب 

وھچ ڑ رک وفت وہ ےئگ ےھت وت ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دروخاتس یک ہک آپ یلص اہلل 

فآہل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک رقض وخاوہں ےس ریمی افسرش رک ےک رقض ںیم یمک رکا دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

فملس ےن اؿ ےس وگتفگ رفامیئ وت اوہنں ےن ااکنر رک دای۔ ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک 

مکح رفامای ہک م اجؤ افر م اینپ رہ اکی مسق یک وجھکرفں ینعی وجعہ ذعؼ نب زدی افر ایس رطہقی ےس رہ مسق یک وجھکرفں اک 

ھجم وک الب انیل۔ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ایس رطہقی ےس ایک وت  گدحیہ گدحیہ ڈریھ اگل رک م

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ افر اؿ ںیم بس ےس افےچن ڈریھ ای درنایؿ فاےل ڈریھ 

انپ رک دےنی اگل۔ اہیں کت ہک ںیم ےن  رپ ھٹیب ےئگ رھپ ھجم وک مکح رفامای ہک م ولوگں وک انپ دانی رشفع رک دف ںیم انپ

 امتؾ اک رقض ادا رک دای افر اب یھب ریمے اپس ریمی وجھکرںی ابیق رہ ںیئگ وگای ہک اؿ ںیم ابق ل یمک ںیہن وہیئ۔

 یلع نب رجح، رجری، ریغمہ، یبعش، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فراتث ےس لبق رقض ادا رکان افر اس ےس قلعتم االتخػ اک ایبؿ

     1579    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس، ابیہ، حُاز، عُار بٔ ابی عُار، حرضت  :  راوی

ارٔ  َُّ ِٔ َع اْز َع َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٓا أَبٔی َقا َ ث ٍَ َحسَّ مٔیٌّ َقا ٕس َُحَ َُّ َح َُ  ٔٔ ُٔ یُوَُْص بِ ُِ بِ ِٔ  أَِخبََرَْا إٔبَِراصٔی إر َع َُّ ٔٔ أَبٔی َع بِ

ْر َؾكُ  ُِ َٕ ئَیُضوزٓٔیٕ َعلَی أَبٔی َت ٍَ کَا ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َقا ٔ بِ رُ اِيَیُضوزٔیِّ َجابٔر ُِ َّ أُحُٕس َوَتَرَک َحٔسيَكَتیِٔن َوَت ٌَ یَِو ٔ ت

 ٔ َّ ن ِٕ َتأُِخَِذ اِيَعا ََ أَ ٌِ َي َِ َص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي ا فٔی اِيَحٔسيَكَتیِٔن َؾَكا ََ َ َيِشَتِوعُٔب  ِؼَؿطُ َوتَُؤرخِّ

َّٓئ  ٍَ اي َبَی اِيَیُضوزٔیُّ َؾَكا ِّی َؾآذَُِْتطُ َؾَحاَئ نِٔؼَؿُط َؾأ ٔن ِٕ َتأُِخَِذ اِيحَٔساَز َؾآذ ََ أَ ٌِ َي َِ َص ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع یُّ َػل

َِ یَ  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٌٔ َوَرُسو َِّٓد ٌٔ اي ِٔ أَِسَؿ َٔ  ٍُ ٌَ یَُحسُّ َویُکَا ِسعُو بٔاِيبََرَنةٔ صَُو َوأَبُو بَِْکٕ َؾَحَع

َّی َو  إئ َؾأَکًَُ َحً ََ ِِ بٔرُكَٕب َو َِّ أََتِيُتُض ُ اْر ث َُّ ٔ اِيَحٔسيَكَتیِٔن ؾامَٔی َیِحٔشُب َع ِٔ أَِػَػر َٔ طٔ  َٓاُظ َجُٔیَع َحكِّ وا َؾِي

ِٓطُ  َٕ َع ِٔ ائَِّذی ُتِشأَيُو َّٓٔعی ِٔ اي َٔ ٍَ َصَِذا  َِّ َقا ُ بُوا ث  َورَشٔ



 

 

رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ریمے فادل  اربامیہ نب ویسن نب دمحم، اہیب، امحد، امعر نب ایب امعر،

ےن اکی دوہدی صخش ےس وجھکرںی وطبر رقض ےل رںیھک یھت۔ زغفہ ادح ےک ومعق رپ فہ  دیہ وہ ےئگ افر اس ےن 

رتہک ںیم دف وجھکرفں ےک ابغ وھچ ڑے۔ اس دوہدی یک وجھکرںی اس دقر ںیھت ہک دفونں ابغ ےس ےنلکن فایل وجھکرںی 

ےک فاےطس اکیف وہ ںیئگ۔ ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس دوہدی ےس اراشد رفامای ایک  ایس

م اس رطہقی ےس رک ےتکس وہ ہک آدیھ اس اسؽ ےل ول افر م آدیھ آدنئہ اسؽ ےل انیل۔ نکیل اس ےن ااکنر رک دای۔ 

امای م اس رطہقی ےس رکف م وجھکرںی اکٹ ڈاول وت م ھجم وک الب اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رف

ول۔ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التبای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع وک اسھت 

ہلل ہیلع فآہل ےل رک فیرفی الےئ۔ مہ ےن ےچین ےس اکنؽ رک انپ انپ رک رقض دانی رشفع رک دای افر آپ یلص ا

فملس ربتک یک داع امےتگن رےہ۔ اہیں کت ہک رقض وھچےٹ فاےل ابغ ےس یہ ادا وہ ایگ۔ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع 

رفامےت ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل وجھکرںی افر اپین ےل رک احرض وہا افر فہ امتؾ ےک امتؾ ولوگں 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی تمعن اؿ وتمعنں ںیم ےس ےن اھکںیئ افر اپین ایپ۔ رھپ رضحت روس

 ےہ ہک نج ےک قلعتم م ولوگں ےس وساؽ وہاگ۔

 اربامیہ نب ویسن نب دمحم، اہیب، امحد، امعر نب ایب امعر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فراتث ےس لبق رقض ادا رکان افر اس ےس قلعتم االتخػ اک ایبؿ

     1580    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ت جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہَحُس بٔ َثىی، عبسايوہاب، عبیساہلل، وہب بٔ نیشإ، حرض :  راوی

ٔٔ َنیِ  ِٔ َوصِٔب بِ َٓا عُبَِیُس اہللٔ َع َ ث ٍَ َحسَّ ِٔ َحٔسیٔث َعِبٔس اِيَوصَّأب َقا َّی َع َُُثى ُٔ اِي ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  َٕ َع َشا

ْٔ َؾَعَرِؿُت َعلَی ُُغَ  ًَِیطٔ َزیِ َِّی أَبٔی َوَع ٍَ تُُوف ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َقا ٔ بِ ِِ َجابٔر ًَِیطٔ َؾأَبَِوا َوَي ا َع َُ ٔ َرَة ب َُ
ِٕ َیأُِخُِذوا ايثَّ ائٔطٔ أَ ََ



 

 

ٍَ إٔذَا َجَسِزتَ  ََ َيطُ َقا ٔ ُت َذي ِ َْ َِ َؾَِذ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُط َؾَوَؿِعَتُط فٔی َیَرِوا ؾٔیطٔ َوَؾاّئ َؾأََتِیُت َرُسو

ا َجَسِزتُطُ  َُّ ًَ ِّی َؾ ٔن َعطُ أَبُو  اِئُرِبَٔس َؾآذ ََ َِ َؾَحاَئ َو ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َوَوَؿِعُتُط فٔی اِئُرِبَٔس أََتِیُت َرُسو

ا َترَِنُت أََحّس  َُ ٍَ َؾ ِِ َقا ٔ ََ َؾأَِوؾٔض َ ائ ََ ٍَ اِزُع ُُغَ َِّ َقا ُ ًَِیطٔ َوَزَعا بٔاِيبََرَنٔة ث ًََص َع رُ َؾَح َُ  ا َيُط َعلَی أَبٔیبَِْکٕ َوعُ

ٍَ ائِٔت أَبَا بَِْکٕ َوعُ  ََ َوَقا ٔح ـَ ََ َيُط َؾ ٔ ُت َذي ِ َْ ٌَ لٔی ثَََلثََة َعََشَ َوِسّكا َؾَِذ ـَ ِيُتُط َوَؾ ـَ ْٔ إَّٔلَّ َق ا َزیِ َُ َر َؾأَِخبٔرِصُ َُ

ٍُ اہللٔ  ََٓع َرُسو َٓا إٔذِ َػ ُِ ٔ ا َؾَكاََّل َقِس َعً َُ َر َؾأَِخبَرِتُُض َُ ََ َؾأََتِیُت أَبَا بَِْکٕ َوعُ ٔ ا  َذي ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

 ََ ٔ ُٕ َذي َُّط َسَیهُو ََٓع أَْ  َػ

دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیبع اہلل، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

یک ہک اےنپ  ریمے فادل امدج یک فافت وہیئگ وت اؿ رپ ولوگں اک رقض اھت ںیم ےن اؿ رقض وخاوہں وک شیپ شک

رقض ےک وعض امہری امتؾ یک امتؾ وجھکرںی ےل ںیل۔ نکیل اوہنں ےن فہ وجھکرںی ےنیل ےس ااکنر رک دای۔ اس ےیل 

ہک ہی ابت د الھیئ دے ریہ یھت ہک فہ وجھکرںی مک دقمار ںیم ںیہ۔ اس رپ ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ےن اؿ ےس فاہعق رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر ںیم 

رفامای م اس رطہقی ےس رکف ہک سج فتق اؿ وک ااٹھک رک ےک رمدب ںیم روھک وت م ھجم وک التب دانی۔ ہچنیم  سج فتق ںیم 

 فآہل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع

فملس ےس رعض ایک ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح یک ک لیم رک دی ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس اےنپ اسھت رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل امہنع وک ےل رک فیرفی الےئ افر اؿ ےک زندکی ھٹیب رک 

 رھپ ھجم وک مکح رفامای ہک اےنپ رقض وخاوہں وک الب ول افر م اؿ وک ادا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربتک یک داع امیگن

رکان رشفع رک دف۔ ںیم ےن اس مسق اک وکیئ صخش ںیہن وھچ ڑا ہک سج اک ریمے فادل اصبح ےک ذہم رقض ابیق وہ 

رھپ سج فتق ںیم  افر ںیم ےن فہ رقہض ادا ہن ایک وہ افر اس ےک دعب یھب ریمے اپس ریتہ فقس وجھکر ابیق رہ یئگ وہ

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسنہ آ یئگ افر 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل امہنع یک دختم ںیم یھب اجؤ افر 

ں رضحات ےک اپس ایگ وت رفامےن ےگل ہک مہ ولگ فافق ےھت ہک وج ھچک رضحت روسؽ م اؿ وک التبؤ۔ ںیم دفون

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک ےہ اس اک ااجنؾ یہی وہاگ ۔



 

 

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیبعاہلل، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فارث یک قح ںیم فتیص ابلط ےہ

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فارث یک قح ںیم فتیص ابلط ےہ

     1581    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

حوطب، عبسايرحُٔ بٔ غِٓ، حرضت عُرو بٔ خارجہ قتيبةبٔ سعیس، ابوعواْہ، قتازہ، طہر بٔ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ َعِبٔس ايرَّ  ٔٔ َحِوَطٕب َع ٔ بِ ِٔ َطِضر ِٔ َقَتاَزَة َع َٓا أَبُو َعَواََْة َع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٔٔ أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ٔٔ بِ َُ ِح

ٍُ اہللٔ ٍَ َخَلَب َرُسو ٔٔ َخارَٔجَة َقا رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٕ َع ِٓ ٌَّ ذٔی غُ ُ َّٕ اہلَل َقِس أَِعَلی ک ٔ ٍَ إ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  َػل

َة ئَوارٕٔث  ُط َوََّل َؤػیَّ  َحٓلٕ َحكَّ

ۃبیتقنب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، رہش نب وحق ، دبعارلنمح نب منغ، رضحت رمعف نب اخرہج ریض اہلل ہنع ےس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وقؾ ےس اطخب ںیم اراشد رفامای دخافدن رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی 

دقفس ےن رہ اکی دقحار ےک فاےطس اس اک قح رقمر رفامای ےہ اس فہج ےس اب فارث ےک فاےطس فتیص رکان اجزئ 

 ںیہن۔

  اہلل ہنعۃبیتقنب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، رہش نب وحق ، دبعارلنمح نب منغ، رضحت رمعف نب اخرہج ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فارث یک قح ںیم فتیص ابلط ےہ

     1582    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بہ، قتازہ، طہر بٔ حوطب، ابٔ غِٓ، حرضت عُرو بٔ خارجہ اسُعیٌ بٔ َشعوز، خايس، طع :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

ِٔ َطضِ  َٓا َقَتاَزةُ َع َ ث ٍَ َحسَّ َٓا ُطِعَبُة َقا َ ث ٍَ َحسَّ َٓا َخائْس َقا َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ ٔٔ أَِخبََرَْا إِٔس ٔ بِ ر

َٔ َخارَٔجَة  َّٕ ابِ َ َ أ َْ ِٕ َذ ِٓ َٔ غُ َّٕ ابِ َِ َیِدُلُب َحِوَطٕب أَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّطُ َطضَٔس َرُسو َ َيُط أَْ َْ َذ

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٌُ َؾَكا َّٕ يَُعابََضا َيَیٔشی ٔ ََّضا َيَتِكَؼُع بَٔحرَّتَٔضا َوإ ًَتٔطٔ َوإْٔ ٔ َّٓاَض َعلَی َراح َِ اي ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 َّٕ ٔ ْة فٔی ُخِلبَتٔطٔ إ ِٔ اِئُیَرأث َؾََل َتُحوُز ئَوارٕٔث َؤػیَّ َٔ ُط  َُ ٕٕ قِٔش ٌِّ إِٔنَشا ُ َِ ئک  اہلَل َقِس َقشَّ

الیعمس نب وعسمد، اخدل، ہبعش، اتقدہ، رہش نب وحق ، انب منغ، رضحت رمعف نب اخرہج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم

اینپ وساری رپ ہبطخ دے رےہ ےھت فہ وساری )افینٹن( اگجیل رک ریہ یھت افر اس ےک  ہن ےس اعلب لکن راہ اھت۔ 

ہچنیم  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفراؿ ہبطخ رفامای ہک دخافدن دقفس ےن رہ اکی ااسنؿ ےک فاےطس فراتث 

  رقمر رفام دای ےہ اس فہج ےس اب فارث ےک فاےطس فتیص رکان اجزئ ںیہن ےہ۔ںیم ےس اکی ہصح

 الیعمس نب وعسمد، اخدل، ہبعش، اتقدہ، رہش نب وحق ، انب منغ، رضحت رمعف نب اخرہج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 فارث یک قح ںیم فتیص ابلط ےہ



 

 

     1583    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عتبہ بٔ عبساہلل، عبساہلل بٔ َبارک، اسُعیٌ بٔ ابوخايس، قتازہ، حرضت عُرو بٔ خارجہ رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ُٔ َعِبسٔ  ُٔ أَبٔی َخائٕس  أَِخبََرَْا عُتَِبُة بِ ٌُ بِ ٔعی َُ ٍَ أََِْبأََْا إِٔس َُُباَرٔک َقا ُٔ اِي ٍَ أََِْبأََْا َعِبُس اہللٔ بِ رَِوزٔیُّ َقا َُ اہللٔ اِي

َّٕ اہلَل َعزَّ  ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ٔٔ َخارَٔجَة َقا رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٔ َقَتاَزَة َع ُُطُ َع َقِس أَِعَلی  اِس

َة ئَوارٕٔث  طُ َوََّل َؤػیَّ ٌَّ ذٔی َحٓلٕ َحكَّ ُ  ک

ہبتع نب دبع اہلل، دبعاہلل نب ابمرک، اامسلیع نب اوباخدل، اتقدہ، رضحت رمعف نب اخرہج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 فآہل فملس ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع

اینپ وساری رپ ہبطخ دے رےہ ےھت فہ وساری )افینٹن( اگجیل رک ریہ یھت افر اس ےک  ہن ےس اعلب لکن راہ اھت۔ 

ہچنیم  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفراؿ ہبطخ رفامای ہک دخافدندقفس ےن رہ اکی ااسنؿ ےک فاےطس فراتث 

 ب فارث ےک فاےطس فتیص رکان اجزئ ںیہن ےہ۔ںیم ےس اکی ہصح رقمر رفام دای ےہ اس فہج ےس ا

 ہبتع نب دبعاہلل، دبعاہلل نب ابمرک، الیعمس نب اوباخدل، اتقدہ، رضحت رمعف نب اخرہج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےن ےس قلعتماےنپ رہتش دارفں ےس فتیص رک

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اےنپ رہتش دارفں ےس فتیص رکےن ےس قلعتم

     1584    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، جریر، عبسايًَُ بٔ عُیر، َوسٰی بٔ كًحہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی



 

 

ِٔ أَبٔی صَُریِرَةَ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل  ًَِحَة َع َ ٔٔ ك وَسی بِ َُ  ِٔ ٕ َع یِر َُ ٔٔ عُ َٔ بِ ٔ ً َُ ِٔ َعِبٔس اِي َٓا َجرٔیْر َع َ ث ٍَ َحسَّ َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی  بِ

ِيّظا َِ َُقَ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل بٔیَن َزَعا َرُسو ََ اِْلََِقَ ا َْزََيِت َوأَِِْٔذِر َعٔظیرََت َُّ ٍَ َي َِّ ؾَ  َقا ُعوا َؾَع َُ اِجَت

َٓإف  ََ ٕص َویَا بَىٔی َعِبسٔ  ُِ ٔٔ َنِعٕب یَا بَىٔی َعِبٔس َط رََّة بِ َُ ٔٔ يَُؤٓیٕ یَا بَىٔی  ٍَ یَا بَىٔی َنِعٔب بِ  َویَا بَىٔی َوَخؽَّ َؾَكا

 َ ُة أ َُ َّٓارٔ َویَا َؾاكٔ ِٔ اي َٔ  ِِ ًٔٔب أَِنكُِٔذوا أَِنُؿَشهُ ُُلَّ ِٕ َویَا بَىٔی َعِبٔس اِي ِّی ََّل َصأط ٔن َّٓارٔ إ ِٔ اي َٔ  َٔ ِنكِٔٔذی َنِؿَش

ًَُّضا بٔبََٔلئَضا ُ ا َسأَب ُّ ٔ ِِ َرح َّٕ َلهُ ِٔ اہللٔ َطِیّئا غَیَِر أَ َٔ  ِِ َُ َلهُ ٔ ً َِ  أَ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، دبعاکلمل نب ریمع، ومٰیس نب ہحلط، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

وہیئ ینعی اے دمحم یلص اہلل ہیلع فملس! اےنپ رقبی ےک اخدناؿ وک ڈراںیئ وت رضحت  سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقشی وک البای فہ ولگ ااھٹک وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 

ےت وہےئ رفامای۔ اے ونبب ب اعؾ وطر ےس بس ےک بس وک البای افر رھپ اخص رطہقی ےس اےنپ رہتش دارفں وک ڈرا

نب ومیل! )ہی رعب ےک اکی ہلیبق اک انؾ ےہ( افر اے ونب رمعف نب ب ب )ہی یھب اکی ہلیبق اک انؾ ےہ( اے ونب دبع 

نمث اے ونب دبع انمػ! اے ونباہمش! افر اے ونب دبعابلطمل! اےنپ وسفنں وک دفزخ ےس اچبؤ۔ اے افہمط! م اےنپ 

ںیم ایقتم ےک رفز م ولوگں وک دخافدندقفس یک رگتف ےس اچبےن ںیم یسک اکؾ ںیہن  سفن وک دفزخ ےس اچب ویکہکن

 آ  اتک۔ ا ہتب اانت رضفر ےہ ہک ریمے افر اہمترے درنایؿ رمح اک قلعت ےہ سج اک قح ںیم ادا رکفں اگ۔

 ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، دبعاکلمل نب ریمع، ومٰیس نب ہحلط، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اےنپ رہتش دارفں ےس فتیص رکےن ےس قلعتم

     1585    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ہلل بٔ َوسی، ارسائیٌ، َعاویہ، حرضت َوسٰی بٔ كًحہ رضی اہلل عٓہاحُس بٔ سًامیٕ، عبیسا :  راوی



 

 

َعا َُ  ِٔ ٌُ َع ائٔی ٍَ أََِْبأََْا إرِٔسَ وَسی َقا َُ  ُٔ َٓا عُبَِیُس اہللٔ بِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ُس بِ َُ ُٔ أَِخبََرَْا أَِح ؤَیَة َوصَُو ابِ

ٍَ َر  ٍَ َقا ًَِحَة َقا َ ٔٔ ك وَسی بِ َُ  ِٔ َٓإف اِطتَرُوا إِٔسَحَل َع ََ َِ یَا بَىٔی َعِبٔس  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ُسو

ًٔٔب اِطتَرُوا أَِنُؿَشهُ  ُُلَّ ِٔ اہللٔ َطِیّئا یَا بَىٔی َعِبٔس اِي َٔ  ِِ َُ َلهُ ٔ ً َِ ِّی ََّل أَ ٔن ِِ إ ِٔ َربِّهُ َٔ  ِِ ِّی ََّل أَِنُؿَشهُ ٔن ِِ إ ِٔ َربِّهُ َٔ  ِِ

 َٔ  ِِ َُ َلهُ ٔ ً َِ َضا بٔبََٔلئَضاأَ ِْ أََْا بَايُّ ٔ ِِ َرح َٓهُ ِٔ بَِیىٔی َوبَِي  ِٔ اہللٔ َطِیّئا َوَلٔه

ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، اعمفہی، رضحت ومٰیس نب ہحلط ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

اینپ اجونں وک کین اامعؽ رک ےک اہلل ےس رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے ونبدبع انمػ! م ولگ 

رخدی ول اس ےیل ہک ںیم م وک ایقتم ےک رفز ذعاب دخافدنی ےس اچبےن ںیم وکیئ یھب اکؾ ںیہن آ  اتک۔ ریمے افر 

 اہمترے ولوگں ےک درنایؿ ہلص ریمح اک فاہطس ےہ سج اک قح ںیم داین یہ ںیم ادا رکفں اگ۔

  ومیس، ارسالیئ، اعمفہی، رضحت ومٰیس نب ہحلط ریض اہلل ہنعادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اےنپ رہتش دارفں ےس فتیص رکےن ےس قلعتم

     1586    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

سًامیٕ بٔ زاؤز ، ابٔ وہب، یوْص، ابٔ طہاب، سعیس بٔ َشیب و ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ،  :  راوی

 حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٍَ أَِخبََرنٔی َس  ٔٔ ٔطَضإب َقا ِٔ ابِ ٍَ أَِخبََرنٔی یُوُُْص َع ٔٔ َوصِٕب َقا ِٔ ابِ ُٔ َزاُوَز َع ُٕ بِ امِیَ ًَ ُٔ أَِخبََرَْا ُس ٔعیُس بِ

ًَیِ  َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة َقا ٔٔ َع َُ ُٔ َعِبٔس ايرَِّح َة بِ َُ ًَ َُُشیَّٔب َوأَبُو َس َِ حٔیَن اِي ًَّ طٔ َوَس

یِٕع اِطتَرُوا أَِنؿُ  ِعََشَ َُقَ ََ ٍَ َیا  بٔیَن َقا ََ اِْلََِقَ ًَِیطٔ َوأَِِْٔذِر َعٔظیَرَت ٍَ َع ٔ ِٔ أُِْز َٔ  ِِ ِٓهُ ِٔ اہللٔ ََّل أُغِىٔی َع َٔ  ِِ َشهُ

ًٔٔب  ُُلَّ َٔ َعِبسٔ اِي ِٔ اہللٔ َطِیّئا یَا َعبَّاُض بِ َٔ  ِِ ِٓهُ ًٔٔب ََّل أُغِىٔی َع ُُلَّ ِٔ  اہللٔ َطِیّئا یَا بَىٔی َعِبسٔ اِي َٔ  ََ ِٓ ََّل أُغِىٔی َع



 

 

َّی ٍٔ اہللٔ َػل َة َرُسو َُّ ُة َع َِٓت  اہللٔ َطِیّئا یَا َػٔؿیَّ ٔ ُة ب َُ ِٔ اہللٔ َطِیّئا یَا َؾاكٔ َٔ  َٔ ِٓ َِ ََّل أُغِىٔی َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس اہللُ َع

ِٔ اہللٔ َطِیّئا َٔ  َٔ ِٓ ا ٔطئِٔت ََّل أُغِىٔی َع ََ ٕس َسًٔیىٔی  َُّ َح َُ 

امیلسؿ نب داؤد ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض 

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفامای اے رقشی ےک ولوگ! م ولگ اےنپ وفنس وک دخافدندقفس ےس رخدی ول۔ اس ےیل ہک ںیم م ولوگں ےک 

ہیلع فآہل فملس م وج اچیتہ ینعی سج زیچ یک وخاشہ ابق ل یسک اکؾ ںیہن آ  اتک وہں۔ اے افہمط تنب دمحم یلص اہلل 

 ریتھک وہ م اس وک امگن ول نکیل ںیم ایقتم ےک دؿ دخافدندقفس یک رگتف ےس اچبےن ںیم وکیئ اکؾ ںیہن آ اتک۔

امیلسؿ نب داؤد ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت  :  رافی

  ہنعاوبرہریہ ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اےنپ رہتش دارفں ےس فتیص رکےن ےس قلعتم

     1587    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

طعیب، ابیہ، زہری، سعیس بٔ َشیب و ابوسًُہ بٔ عبیسايرحُٔ،  َحُس بٔ خايس، بَش بٔ :  راوی

 حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٍَ أَِخبََرنٔی َسعٔ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َقا ِٔ أَبٔیطٔ َع ُٔ ُطَعِیٕب َع َٓا بَِٔشُ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َخائٕس َقا ُس بِ َُّ َح َُ ُٔ أَِخبََرَْا  یُس بِ

ُٔ عَ  َة بِ َُ ًَ َُُشیَّٔب َوأَبُو َس ٍَ اِي ٔ َِ حٔیَن أُِْز ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل َّ َرُسو ٍَ َقا َّٕ أَبَا صَُریَِرَة َقا ٔٔ أَ َُ ِبٔس ايرَِّح

ِٔ اہللٔ ََّل أُغِىٔی  َٔ  ِِ یِٕع اِطتَرُوا أَِنُؿَشهُ ِعََشَ َُقَ ََ ٍَ َیا  بٔیَن َؾَكا ََ اِْلََِقَ ًَِیطٔ َوأَِِْٔذِر َعٔظیَرَت ِٔ َع َٔ  ِِ ِٓهُ اہللٔ َع

ًٔٔب ََّل أُغِىٔی  ُُلَّ َٔ َعِبٔس اِي ِٔ اہللٔ َطِیّئا یَا َعبَّاُض بِ َٔ  ِِ ِٓهُ َٓإف ََّل أُغِىٔی َع ََ ِٔ اہللٔ َطِیّئا یَا بَىٔی َعِبٔس  َٔ  ََ ِٓ َع



 

 

 ِٔ َٔ  َٔ ِٓ َِ ََّل أُغِىٔی َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍٔ اہللٔ َػل َة َرُسو َُّ ُة َع ا  َطِیّئا یَا َػٔؿیَّ ََ ُة َسًٔیىٔی  َُ اہللٔ َطِیّئا یَا َؾاكٔ

ِٔ اہللٔ َطِیّئا َٔ  َٔ ِٓ  ٔطئِٔت ََّل أُغِىٔی َع

دمحم نب اخدل، رشب نب بیعش، اہیب، زرہی، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دیبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی

اراشد رفامای اے رقشی ےک ولوگ! م ولگ اےنپ وفنس وک دخافدندقفس ےس رخدی ول۔ اس ےیل ہک ںیم م ولوگں ےک 

ابق ل یسک اکؾ ںیہن آ  اتک وہں۔ اے افہمط تنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس م وج اچیتہ ینعی سج زیچ یک وخاشہ 

 ول نکیل ںیم ایقتم ےک دؿ دخافدندقفس یک رگتف ےس اچبےن ںیم وکیئ اکؾ ںیہن آ  اتک۔ ریتھک وہ م اس وک امگن

دمحم نب اخدل، رشب نب بیعش، اہیب، زرہی، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دیبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 اےنپ رہتش دارفں ےس فتیص رکےن ےس قلعتم

     1588    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسحام بٔ ابراہیِ، ابوَعاویہ، ہظاّ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا :  راوی

ِٔ  أَِخبََرَْا إِٔسَحُل  ِٔ أَبٔیطٔ َع َوَة َع ُٔ ُْعِ ّْ َوصَُو ابِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ َعاؤَیَة َقا َُ ٍَ أََِْبأََْا أَبُو  َِ َقا ُٔ إٔبَِراصٔی بِ

َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو بٔیَن َقا ََ اِْلََِقَ ٔ اِْلیَُة َوأَِِْٔذِر َعٔظیَرَت ا َْزََيِت صَِٔذظ َُّ ًَِیطٔ َو َعائَٔظَة َقاَيِت َي َِ یَا َع ًَّ َس

 ِٔ َٔ  ِِ ِٓهُ ًٔٔب ََّل أُغِىٔی َع ُُلَّ ًٔٔب یَا بَىٔی َعِبٔس اِي ُُلَّ َِٓت َعِبٔس اِي ٔ ُة ب ٕس یَا َػٔؿیَّ َُّ َح َُ َة  َٓ ُة ابِ َُ اہللٔ َطِیّئا َسًُونٔی َؾاكٔ

 ِِ ا ٔطئُِت ََ الٔی  ََ  ِٔ َٔ 

 ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ہی ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشہؾ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع



 

 

آتی رکہمی انزؽ وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی ےن اراشد رفامای اے افہمط تنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اے 

ہیفص تنب دبعابلطمل ریض اہلل اہنع! ںیم ایقتم ےک رفز م ولوگں وک دخافدن دقفس یک ڑکپ ےس اچبےن ںیم اکؾ 

  ریمی دفتل ںیم ےس م وج دؽ اچےہ امگن ول۔ںیہن آ  اتک اس فہج ےس داین ںیم

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، اشہؾ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ں ےک فاےطس اس یک اجبن ےس دصہق رکان بحتسم ارگ وکیئ صخش ااچکن رم اجےئ وت ایک اس ےک فاروث

 ےہ ای ںیہن؟

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ صخش ااچکن رم اجےئ وت ایک اس ےک فاروثں ےک فاےطس اس یک اجبن ےس دصہق رکان بحتسم ےہ ای ںیہن؟

     1589    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حُس بٔ سًُہ، ابٔ قاسِ، َايَ، ہظاّ بٔ ْعوہ، ابیہ، حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہاَ :  راوی

ِٔ أَبٔیطٔ عَ  َوَة َع ٔٔ ُْعِ ِٔ صَٔظأّ بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ُٔ اِيَكأس َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َة َقا َُ ًَ ُٔ َس ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ َعائَٔظَة أَِخبََرَْا 

ٍٔ اہللٔ  ٍَ ئَرُسو َّٕ َرُجَّل َقا َقِت أَ ِت َتَؼسَّ َُ
ًَّ َ ََّضا َيِو َتک ِّی اِؾُتًَٔتِت َنِؿُشَضا َوإْٔ َّٕ أُم ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

َِٓضا َم َع ِِ َؾَتَؼسَّ َِ َنَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َِٓضا َؾَكا ُم َع  أََؾأََتَؼسَّ

رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، اشہؾ نب 

یسک صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی فادلہ یک ااچکن فافت وہیئگ ےہ ھجم وک نیقی ےہ 

بن ےس دصہق رک  اتک ہک ارگ فہ وگتفگ رک ںیتکس وت الزیم رطہقی ےس فہ دصہق رکںیت۔ اس فہج ےس ایک ںیم اؿ یک اج

 وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں رک دف۔



 

 

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، اشہؾ نب رعفہ، اہیب، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ صخش ااچکن رم اجےئ وت ایک اس ےک فاروثں ےک فاےطس اس یک اجبن ےس دصہق رکان بحتسم ےہ ای ںیہن؟

     1590    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

یس بٔ سعس ، ابیہ، حارث بٔ َشهین، ابٔ قاسِ، َايَ، سعیس بٔ عُرو بٔ رشجیٌ بٔ سع :  راوی

 جسہ، حرضت سعس بٔ عبازہ رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ ِٔ َسٔعیٔس بِ َٕ َع ٔ اي ََ  ِٔ ِٔ َع ٔٔ اِيَكأس ِٔ ابِ ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٔٔ أََِْبأََْا اِيَحارُٔث بِ رٔو بِ ُِ  َع

ِٔ أَبٔی ٔٔ عَُباَزَة َع ٔٔ َسِعٔس بِ ٔٔ َسٔعیٔس بِ ٌَ بِ ِحبٔی َّی رُشَ َّٓٔيیِّ َػل َع اي ََ ُٔ عَُباَزَة  َد َسِعُس بِ ٍَ رَخَ ظٔ َقا ِٔ َجسِّ طٔ َع

ٌَ َيَضا أَِوصٔی َؾَكاَيِت  َٓةٔ َؾكٔی ٔسی َُ طُ اِيَوَؾاةُ بٔاِي ََّ ُ ِت أ َػازٔیطٔ َوَحرَضَ ََ َِ فٔی َبِعٔف  ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِ أُوصٔی  اہللُ َع ؾٔی

 ٌَ ٍُ َسِعٕس َؾُتُوؾَِّیِت َقِب ا ََ  ٍُ ا َُ ٌِ اِي ٍَ اہللٔ َص ٍَ یَا َرُسو ََ َيُط َؾَكا ٔ َ َذي ْٔ َّ َسِعْس ذُ ا َقٔس َُّ ًَ َّ َسِعْس َؾ ِٕ َيِكَس أَ

ٍَ َسِعْس َحائُٔم َنَِذا ِِ َؾَكا َِ َنَع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیُّ َػل ٍَ اي َِٓضا َؾَكا َم َع ِٕ أََتَؼسَّ َِٓؿُعَضا أَ َوَنَِذا َػَسَقْة  َی

َِٓضا ئَحائٕٔم  اظُ  َع َُّ  َس

احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دیعس نب رمعف نب رشلیج نب دیعس نب دعس ، اہیب، دجہ، رضحت دعس نب ابعدہ 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یسک گنج ےک فاےطس ےلک 

اؿ یک فافت وہیئگ فافت ےک فتق اؿ ےس اہک ایگ ہک فہ فتیص  وت اؿ یک فادلہ امدجہ وج ہک دم ہنی رونرہ ںیم ںیھت

رکںی فہ رفامےن ںیگل ہک سک زیچ ںیم فتیص رکفں امؽ دفتل وت رضحت دعس اک ےہ ںیم سک رطہقی ےس فتیص 

رکفں۔ ہچنیم  فہ رضحت دعس ےک دم ہنی رونرہ فاسپ آےن ےس لبق یہ فافت اپ ںیئگ سج فتق فہ دم ہنی رونرہ آےئ 

ےنم اس ابت اک ذترکہ ایک ایگ۔ اس رپ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ارگ ںیم اؿ وت اؿ ےک اس



 

 

یک اجبن ےس دصہق رکفں وت ایک اؿ وک اس اک عفن ےچنہپ اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ رضحت 

 یک اجبن ےس دصہق رکات وہں۔دعس ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ہک الفں الفں ابغ اینپ فادلہ 

احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دیعس نب رمعف نب رشلیج نب دیعس نب دعس ، اہیب، دجہ، رضحت دعس  :  رافی

 نب ابعدہ ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصہق ےک اضفلئرمےن فاےل یک اجبن ےس 

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رمےن فاےل یک اجبن ےس دصہق ےک اضفلئ

     1591    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 علی بٔ ححر، اسُاعیٌ، عَلء، ابیہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

 َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ُٔ حُِحر ٍَ اہللٔ أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َّٕ َرُسو ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ِٔ أَبٔیطٔ َع َٓا اِيَعََلُئ َع َ ث ٍَ َحسَّ ٌُ َقا ٔعی َُ َٓا إِٔس

ِٔ َػَسَقٕة َجارٔ َٔ ِٔ ثَََلثَٕة  َٔ ًُُط إَّٔلَّ  َُ ُٕ اِنَكَلَع َع اَت اِْلِٔنَشا ََ ٍَ إَٔذا  َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ِٕ َػل ًِ ٔ َیٕة َوع

َِٓتَؿُع بٔطٔ   َوَوَيٕس َػائٕح یَِسعُو َيطُ  یُ

یلع نب رجح، اامسلیع، العء، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای سج فتق وکیئ ااسنؿ رم اجات ےہ اؿ نیت اامعؽ ےک العفہ ابیق امتؾ اامعؽ وموقػ وہ اجےت ںیہ 

( اکی وت دصہق اجرہی دفرسے فہ ملع ہک سج ےس ولوگں وک عفن اح ل وہ افر رسیتے کین افالد )افر فہ اامعؽ ںیہ

وج ہک اس ےک فاےطس داع امیتگن رےہ )بلطم ہی ےہ ہک اؿ نیت زیچفں اک وثاب اجری راتہ ےہ ابیق امتؾ اامعؽ اک 

 (وثاب دنب وہاجات ےہ۔



 

 

 ریہ ریض اہلل ہنعیلع نب رجح، اامسلیع، العء، اہیب، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رمےن فاےل یک اجبن ےس دصہق ےک اضفلئ

     1592    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُاعیٌ، عَلء، ابیہ، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ علی بٔ ححر، :  راوی

َّٕ َرُجَّل  ِٔ أَبٔی صَُریَِرَة أَ ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ اِيَعََلٔئ َع ٌُ َع ٔعی َُ ٍَ أََِْبأََْا إِٔس ٕ َقا ُٔ حُِحر َّی أَِخبََرَْا َعلٔیُّ بِ َّٓٔيیِّ َػل ٍَ ئً  َقا

 ََ اَت َوَتَرَک  ََ َّٕ أَبٔی  ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس ِِ اہللُ َع ٍَ َنَع ِٓطُ َقا َم َع ِٕ أََتَؼسَّ ُِٓط أَ ُ َع ٌِ یَُهرفِّ ِِ یُؤؾ َؾَض  اَّّل َوَي

یلع نب رجح، اامسلیع، العء، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص 

 یک ارگ ںیم اؿ یک اجبن ےس اہلل ہیلع فملس! ریمے فادل دفتل وھچ ڑ رک رمے نکیل اوہنں ےن وکیئ فتیص ںیہن

 ریخات رکفں وت ایک اؿ یک فتیص ہن رکےن اک افکرہ وہ  اتک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، العء، اہیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رمےن فاےل یک اجبن ےس دصہق ےک اضفلئ

     1593    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َوسی بٔ سعیس، ہظاّ بٔ عبسايًَُ، حُاز بٔ سًُہ، َحُس بٔ عُرو، ابوسًُہ، حرضت رشیس  :  راوی



 

 

 فی رضی اہلل عٓہبٔ سویس ثك

 َُ  ِٔ َة َع َُ ًَ ُٔ َس ازُ بِ َُّ َٓا َح َ ث ٍَ َحسَّ َٔ َقا ٔ ً َُ ُٔ َعِبٔس اِي ُّ بِ َٓا صَٔظا َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا وَسی بِ َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ٔس بِ َُّ َح

ٍَ اہللٔ  ٍَ أََتِیُت َرُسو َكفٔیِّ َقا ٔٔ ُسَویِٕس ايثَّ یٔس بِ ٔ ِٔ ايَشَّ َة َع َُ ًَ ِٔ أَبٔی َس رٕو َع ُِ َّٕ  َع ٔ ًُِت إ َِ َؾُك ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َػل

 ِٓ ِٕ أُِعتَٔكَضا َع ّة أََؾُیِحزُٔئ َعىِّی أَ ِٓٔسی َجارٔیَّة ُْوبٔیَّ ٔ َّٕ ع ٔ َِٓضا َرَقَبْة َوإ ِٕ ُتِعَتَل َع ِّی أَِوَػِت أَ ٍَ ائِتٔىٔی أُم َضا َقا

َّی اہللُ َّٓٔيیُّ َػل ٍَ َيَضا اي ِٔ أََْا َقاَيِت أََِْت بَٔضا َؾأََتِيُتطُ بَٔضا َؾَكا ََ  ٍَ َٔ َقاَيِت اہللُ َقا ِٔ َربُّ ََ  َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

َْٓة  َٔ ِؤ َُ ََّضا  ٍَ َؾأَِعتِٔكَضا َؾإْٔ ٍُ اہللٔ َقا  َرُسو

ومیس نب دیعس، اشہؾ نب دبعاکلمل، امحد نب ہملس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت رشدی نب وسدی یفقث ریض اہلل ہنع 

ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض  رفامےت ںیہ

ایک ہک ریمی فادلہ امدجہ ےن فتیص رفامیئ یھت ہک اؿ یک اجبن ےس اکی ابدنی آزاد رک دفں۔ ریمے اپس اکی 

لمکم وہ اجےئ یگ۔ آپ یلص اہلل  اکےل رگن یک ابدنی ےہ ارگ ںیم اس وک آزاد رک دفں وت ایک ریمی فادلہ یک فتیص

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک ریمے اپس ےل رک آ ںیم اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم 

ےل رک احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف رفامای اہمترا رپفرداگر وکؿ ےہ؟ اس ےن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وکؿ وہں؟ اس ےن وجاب دای آپ یلص اہلل وجاب دای دخافدندقفس۔ آپ یلص

ہیلع فآہل فملس اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای م اس وک آزاد رک دف ہی اخوتؿ وم ہن ےہ۔

نب دبعاکلمل، امحد نب ہملس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت رشدی نب وسدی یفقث ومیس نب دیعس، اشہؾ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رمےن فاےل یک اجبن ےس دصہق ےک اضفلئ



 

 

     1594    حسیث                               ّجًس زو  :  جًس

 حشین بٔ عیسی، سؿیإ، عُرو، عْکَہ، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

َّٕ َسِعّس  ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ رٕو َع ُِ ِٔ َع ُٕ َع ٍَ أََِْبأََْا ُسِؿَیا ُٔ عٔیَسی َقا ٍَ أَِخبََرَْا اِيُحَشیُِن بِ
َ ا َسأ

 َّٓ ِِ اي ٍَ َنَع َِٓضا َقا ُم َع ِِ تُؤؾ أََؾأََتَؼسَّ اَتِت َوَي ََ ِّی  َّٕ أُم ٔ َِ إ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع  ٔيیَّ َػل

نیسح نب یسیع، ایفسؿ، رمعف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک دعس ریض اہلل ہنع ےن یبن 

فادلہ فتیص ےک ریغب فافت رک ںیئگ ںیہ ایک ںیم اؿ یک اجبن ےس  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ریمی

 دصہق رک دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں! رک دف۔

 نیسح نب یسیع، ایفسؿ، رمعف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رمےن فاےل یک اجبن ےس دصہق ےک اضفلئ

     1595    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ ازہر، روح بٔ عبازہ، زْیا بٔ اسحام، عُرو بٔ زیٓار، عْکَہ، حرضت ابٔ عباض رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

ٍَ حَ أَ  ُٔ إِٔسَحَل َقا یَّا بِ ٔ َْ َٓا َز َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ عَُباَزَة َقا َٓا َرِوُح بِ َ ث ٍَ َحسَّ ٔ َقا ُٔ اِْلَِزَصر ُس بِ َُ ُٔ ِخبََرَْا أَِح رُو بِ ُِ َٓا َع َ ث سَّ

طُ تُُوؾَِّیِت  ََّ ُ َّٕ أ ٔ ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو َّٕ َرُجَّل َقا ٔٔ َعبَّإض أَ ِٔ ابِ َة َع ََ ِٔ عِْٔکٔ َٓإر َع ِقُت  زٔی ِٕ َتَؼسَّ ٔ َِٓؿُعَضا إ أََؾَي

َِٓضا ِقُت بٔطٔ َع ِّی َقِس َتَؼسَّ ّؾا َؾأُِطضُٔسَک أَن َِخَ ََ َّٕ لٔی  ٔ ٍَ َؾإ ِِ َقا ٍَ َنَع َِٓضا َقا  َع

ادمح نب ازرہ، رفح نب ابعدہ، زرکای نب ااحسؼ، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 



 

 

ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمی فادلہ اصہبح یک فافت وہیئگ ےہ ارگ ںیم اؿ یک ہک اکی صخش ےن رعض 

اجبن ےس فتیص رک دفں وت ایک اؿ وک اس اک ارج ےلم اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ فہ ےنہک اگل ہک 

  ےن اانپ ابغ اؿ یک اجبن ےس دصہق رک دای ےہ۔ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انب رک  اتہ وہں ہک ںیم

 ادمح نب ازرہ، رفح نب ابعدہ، زرکای نب ااحسؼ، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدثیفوتیصں ےس ہقلعتم :   ابب

 رمےن فاےل یک اجبن ےس دصہق ےک اضفلئ

     1596    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

ہاروٕ بٔ عبساہلل، عؿإ، سًامیٕ بٔ نثیر، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل، ابٔ عباض، حرضت سعس  :  راوی

 بٔ عبازہ رضی اہلل عٓہ

ُٔ َعِبسٔ  ُٕ بِ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ  أَِخبََرنٔی َصاُرو ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ٕ َع ُٔ َنثٔیر ُٕ بِ ًَامِیَ َٓا ُس َ ث ٍَ َحسَّ ُٕ َقا ا َٓا َعؿَّ َ ث ٍَ َحسَّ اہللٔ َقا

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َُّط أَتَی اي ٔٔ عَُباَزَة أَْ ِٔ َسِعسٔ بِ ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َع َّٕ  بِ ٔ ٍَ إ اَتِت  َؾَكا ََ ِّی  أُم

 ََ َِّ ُ ِٔ أ ٍَ أَِعتِٔل َع َِٓضا َقا ِٕ أُِعتَٔل َع َِٓضا أَ ًَِیَضا َِِْذْر أََؾُیِحزُٔئ َع  َوَع

اہرفؿ نب دبع اہلل، افعؿ، امیلسؿ نب ریثک، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، رضحت دعس نب ابعدہ ریض 

 ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ افر اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی فادلہ ےن اکی ذنر امؿ یل ںیھت سج وک وپرا ےیک ریغب اؿ یک 

 فآہل فافت وہیئگ اب ارگ ںیم اؿ یک اجبن ےس وکیئ الغؾ ای ابدنی آزاد رک دفں وت ایک ہی اکیف وہاگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن رفامای یج اہں۔

اہرفؿ نب دبعاہلل، افعؿ، امیلسؿ نب ریثک، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، رضحت دعس نب ابعدہ  :  رافی



 

 

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدثیفوتیصں ےس ہقلعتم :   ابب

 رمےن فاےل یک اجبن ےس دصہق ےک اضفلئ

     1597    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ احُس بٔ ابویوسـ، عیسی، اوزاعی، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عباض، سعیس بٔ  :  راوی

 عبازہ، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ُس  َُّ َح َُ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ أَِخبََرَْا  ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع ُٔ یُوَُْص َع ِٔ عٔیَسی َوصَُو ابِ ِیَسََّلنٔیُّ َع ـَ ايؼَّ َس أَبُو یُوُس َُ ُٔ أََح بِ

َّٓئ  َّطُ اِسَتِؿًَی اي ٔٔ عَُباَزَة أَْ ِٔ َسِعٔس بِ ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َع ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ َّی اأَِخبََرُظ َع ہللُ یَّ َػل

َّی اہللُ ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َیُط َؾَكا ـٔ ِٕ َتِك ٌَ أَ طٔ َؾُتُوؾَِّیِت َقِب َِّ ُ َٕ َعلَی أ َِ فٔی َِِْذٕر کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َِ  َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

َِٓضا طٔ َع ـٔ  اِق

، رضحت انب ابعس دمحم نب ادمح نب اوبویفس، یسیع، افزایع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ابعس، دیعس نب ابعدہ

ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

درایتف ایک ہک اؿ یک فادلہ ےن اکی ذنر امین یھت سج ےک وپرا رکےن ےس لبق یہ اؿ یک فافت وہ یئگ۔ آپ یلص اہلل 

 ہ یک ذنر وپری رکف۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اینپ فادل

دمحم نب ادمح نب اوبویفس، یسیع، افزایع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ابعس، دیعس نب ابعدہ، رضحت  :  رافی

 انب ابعس ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ااحدثی فوتیصں ےس ہقلعتم :   ابب

 رمےن فاےل یک اجبن ےس دصہق ےک اضفلئ

     1598    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ ػسقہ، َحُس بٔ طعیب، اوزاعی، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل، ابٔ عباض، سعس بٔ  :  راوی

 عبازہ رضی اہلل عٓہ

 ُِ ُٔ َػَسَقَة اِئح ُس بِ َُّ َح َُ ِٔ أَِخبََرَْا  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ أَِخبَرَُظ َع ِٔ اِْلَِوَزاعٔیِّ َع ُٔ ُطَعِیٕب َع ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ٔصیُّ َقا

َّی اہللُ َّٓٔيیَّ َػل َّطُ اِسَتِؿًَی اي ٔٔ عَُباَزَة أَْ ِٔ َسِعٔس بِ ٔٔ َعبَّإض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َع َِ فٔی عُبَِیٔس اہللٔ بِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس  َع

 َ طٔ عَ ْ ـٔ َِ اِق ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َیُط َؾَكا ـٔ ِٕ َتِك ٌَ أَ اَتِت َقِب َُ طٔ َؾ َِّ ُ َٕ َعلَی أ  َِٓضاِِذٕر کَا

دمحم نب دصہق، دمحم نب بیعش، افزایع، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع اس 

 دحثی ےک اطمقب ےہ۔دحثی اک ومضمؿ زگہتش 

دمحم نب دصہق، دمحم نب بیعش، افزایع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، دعس نب ابعدہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 یک اجبن ےس دصہق ےک اضفلئرمےن فاےل 

     1599    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 عباض بٔ ويیس بٔ َزیس، اوزاعی، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل :  راوی



 

 

َٓا اِْلَِوَز  َ ث ٍَ َحسَّ ٍَ أَِخبََرنٔی أَبٔی َقا زِیَٕس َقا ََ  ٔٔ ُٔ اِيَوئیسٔ بِ َّٕ عُبَِیَس أَِخبََرَْا اِيَعبَّاُض بِ ٍَ أَِخبََرنٔی ايزُّصِرٔیُّ أَ اعٔیُّ َقا

ًَِیطٔ َو  َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ٍَ اِسَتِؿًَی َسِعْس َرُسو ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ َٔ َعِبٔس اہللٔ أَِخبَرَُظ َع َٕ اہللٔ بِ َِ فٔی َِِْذٕر کَا ًَّ َس

َیطُ ؾَ  ـٔ ِٕ َتِك ٌَ أَ طٔ َؾُتُوؾَِّیِت َقِب َِّ ُ َِٓضاَعلَی أ طٔ َع ـٔ َِ اِق ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو  َكا

 ابعس نب فدیل نب زمدی، افزایع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل اس دحثی اک ومضمؿ زگہتش دحثی اسیج ےہ۔

 ابعس نب فدیل نب زمدی، افزایع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت ایفسؿ ےس قلعتم زری رظن دحثی ںیم رافی ےک االتخػ ےس قلعتم

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ایفسؿ ےس قلعتم زری رظن دحثی ںیم رافی ےک االتخػ ےس قلعتم

     1600    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 حارث بٔ َشهین، سؿیإ، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ :  راوی

ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ  ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع َٕ َع ِٔ ُسِؿَیا ُع َع َُ ًَِیطٔ َوأََْا أَِس ائَّة َع َِٔشٔهیٕن َٔقَ  ُٔ ٍَ اِيَحارُٔث بِ ٔٔ َعِبٔس اہللٔ َقا

 ِٔ َِّ َع ُ َٕ َعلَی أ َِ فٔی َِِْذٕر کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل َٔ عَُباَزَة اِسَتِؿًَی اي َّٕ َسِعَس بِ ٔٔ َعبَّإض أَ طٔ َؾُتُوؾَِّیِت ابِ

َِٓضا طٔ َع ـٔ ٍَ اِق َیطُ َؾَكا ـٔ ِٕ َتِك ٌَ أَ  َقِب

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت احرث نب نیکسم، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس 

دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےن اینپ فادلہ یک ذنر امؿ ےنیل ےس قلعتم وفت وہےن ےک قلعتم وتفی بلط ایک اھت وت 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اؿ یک اجبن ےس ذنر وپری رکف۔



 

 

 ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعاحرث نب نیکسم، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ایفسؿ ےس قلعتم زری رظن دحثی ںیم رافی ےک االتخػ ےس قلعتم

     1601    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس، سؿیإ، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل، ابٔ عباض، حرضت سعس رضی  :  راوی

 اہلل عٓہ

 ٔٔ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ُٕ َع َٓا ُسِؿَیا َ ث ٍَ َحسَّ ٔٔ َیزٔیَس َقا ُٔ َعِبٔس اہللٔ بِ ُس بِ َُّ َح َُ ٔٔ  َعِبٔس اہللٔأَِخبََرَْا  ِٔ ابِ  َع

 َِ ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیَّ َػل ًَِیَضا َِِْذْر َؾَشأَِيُت اي ِّی َوَع اَتِت أُم ََ  ٍَ َُّط َقا ِٔ َسِعٕس أَْ ِٕ َعبَّإض َع َرنٔی أَ ََ
َ َؾأ

َِٓضا َیُط َع ـٔ  أَِق

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک  دمحم نب دبعاہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، رضحت دعس

ریمی فادلہ یک فافت وہیئگ افر اوہنں ےن تنم وپری ںیہن یک یھت۔ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک مکح دای ہک ںیم اؿ یک اجبن ےس ذنر وپری رکفں۔

 دی، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، رضحت دعس ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب سی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ایفسؿ ےس قلعتم زری رظن دحثی ںیم رافی ےک االتخػ ےس قلعتم



 

 

     1602    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 قتيبہ بٔ سعیس، يیث، زہری، عبیساہلل بٔ عبساہلل، ابٔ بعاض، سعس بٔ عبازہ :  راوی

ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ  ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ َع ًَِّیُث َع َٓا اي َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َسٔعیٕس َقا ٔٔ َعبَّإض أَِخبََرَْا ُقتَِيَبُة بِ ِٔ ابِ  َع

 َ َٕ َعل َِ فٔی َِِْذٕر کَا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل ُٔ عَُباَزَة اِْلَِنَؼارٔیُّ َرُسو ٍَ اِسَتِؿًَی َسِعُس بِ طٔ َقا َِّ ُ ی أ

َِ ا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍُ اہللٔ َػل ٍَ َرُسو َیطُ َؾَكا ـٔ ِٕ َتِك ٌَ أَ َِٓضاَؾُتُوؾَِّیِت َقِب طٔ َع ـٔ  ِق

ہبیتق نب دیعس، ثیل، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب اعبس، دعس نب ابعدہ، اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب 

 ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب اعبس، دعس نب ابعدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ایفسؿ ےس قلعتم زری رظن دحثی ںیم رافی ےک االتخػ ےس قلعتم

     1603    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

بیساہلل بٔ عبساہلل، حرضت ہاروٕ بٔ اسحام، عبسہ، ہظاّ، ابٔ ْعوہ، بْک بٔ وائٌ، زہری، ع :  راوی

 ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ٌٕ عَ  ٔ ٔٔ َوائ ِٔ بَِْکٔ بِ َوَة َع ُٔ ُْعِ ٕ صَُو ابِ ِٔ صَٔظاّ ِٔ َعِبَسَة َع َسانٔیُّ َع ُِ ُٔ إِٔسَحَل اِيَض ُٕ بِ ِٔ ايزُّصِرٔیِّ أَِخبََرَْا َصاُرو

 ٍَ ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٔٔ َعِبسٔ اہللٔ َع ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ َِ َع ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ُٔ عَُباَزَة إ َجاَئ َسِعُس بِ

َِٓضا طٔ َع ـٔ ٍَ اِق طٔ َقا ـٔ ِِ َتِك ِیَضا َِِْذْر َوَي ًَ اَتِت َوَع ََ ِّی  َّٕ أُم ٔ ٍَ إ  َؾَكا

س ریض اہلل اہرفؿ نب ااحسؼ، دبعہ، اشہؾ، انب رعفہ، رکب نب فالئ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابع



 

 

ہنع رفامےت ںیہ ہک دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمی فادلہ یک فافت وہیئگ ےہ اؿ ےک ذہم اکی ذنر یھت سج وک فہ وپری ےن رک 

 امای م اؿ یک اجبن ےس ذنر وپری رکف۔ںیکس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

اہرفؿ نب ااحسؼ، دبعہ، اشہؾ، انب رعفہ، رکب نب فالئ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلعتم ااحدثی فوتیصں ےس :   ابب

 رضحت ایفسؿ ےس قلعتم زری رظن دحثی ںیم رافی ےک االتخػ ےس قلعتم

     1604    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

َحُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک، ونیع، ہظاّ، قتازہ، سعیس بٔ َشیب، حرضت سعس بٔ عبازہ  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 َُّ َح َُ ٔٔ أَِخبََرَْا  ِٔ َسٔعیٔس بِ ِٔ َقَتاَزَة َع ٕ َع ِٔ صَٔظاّ َٓا َونٔیْع َع َ ث ٍَ َحسَّ َُُباَرٔک َقا ٔٔ اِي ُٔ َعِبسٔ اہللٔ بِ ُس بِ

ٍَ نَ  َِٓضا َقا ُم َع اَتِت أََؾأََتَؼسَّ ََ ِّی  َّٕ أُم ٔ ٍَ اہللٔ إ ًُِت یَا َرُسو ٍَ ُق ٔٔ عَُباَزَة َقا ِٔ َسِعٔس بِ َُُشیَّٔب َع ًُِت اِي ِِ ُق َع

ائٔ  َؾأَیُّ  َُ ٍَ َسِقُی اِي ٌُ َقا ـَ َسَقٔة أَِؾ  ايؼَّ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی فادلہ یک فافت وہیئگ ےہ۔ ایک ںیم اؿ یک اجبن 

 رک  اتک وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ ںیم ےن رعض ایک ہک رھپ وکؿ اسدصہق ےس دصہق

 الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اپین الپےن فاال۔



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ایفسؿ ےس قلعتم زری رظن دحثی ںیم رافی ےک االتخػ ےس قلعتم

     1605    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 وعُار، ونیع، ہظاّ، قتازہ، سعیس بٔ َشیب، حرضت سعس بٔ عبازہ رضی اہلل عٓہاب :  راوی

َُُشیَّٔب  ٔٔ اِي ِٔ َسٔعیسٔ بِ ِٔ َقَتاَزَة َع ِٔ صَٔظإّ َع ِٔ َونٔیٕع َع یِٕث َع ُٔ ُُحَ إر اِيُحَشیُِن بِ َُّ ِٔ َسِعسٔ أَِخبََرَْا أَبُو َع َع

ٍَ اہللٔ  ًُِت یَا َرُسو ٍَ ُق ٔٔ عَُباَزَة َقا ائٔ بِ َُ ٍَ َسِقُی اِي ٌُ َقا ـَ َسَقةٔ أَِؾ  أَیُّ ايؼَّ

اوبامعر، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی فادلہ یک فافت وہیئگ ےہ۔ ایک ںیم اؿ یک اجبن ےس دصہق رک 

؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ ںیم ےن رعض ایک ہک رھپ وکؿ اسدصہق الضف ےہ؟ آپ  اتک وہں

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اپین الپےن فاال۔

 اوبامعر، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 رضحت ایفسؿ ےس قلعتم زری رظن دحثی ںیم رافی ےک االتخػ ےس قلعتم

     1606    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس



 

 

 ہ، حشٔ، حرضت سعس بٔ عبازہ رضی اہلل عٓہابراہیِ بٔ حشٔ، ححاد، طعبہ، قتاز :  راوی

ٍَ َسُِٔعُت اِيَحَش  ِٔ َقَتاَزَة َقا ُث َع ٍَ َسُِٔعُت ُطِعَبَة یَُحسِّ ِٔ َححَّإد َقا ٔٔ َع ُٔ اِيَحَش ُِ بِ َٔ أَِخبََرنٔی إٔبَِراصٔی

 ٔ ٍَ اہللٔ إ ٍَ یَا َرُسو اَتِت َؾَكا ََ طُ  ََّ ُ َّٕ أ ٔٔ عَُباَزَة أَ ِٔ َسِعسٔ بِ ُث َع ِِ یَُحسِّ ٍَ َنَع َِٓضا َقا ُم َع اَتِت أََؾأََتَؼسَّ ََ ِّی  َّٕ أُم

َٓةٔ  ٔسی َُ ََ ٔسَكایَُة َسِعٕس بٔاِي ًِ ٔ أئ َؾت َُ ٍَ َسِقُی اِي ٌُ َقا ـَ َسَقةٔ أَِؾ ٍَ َؾأَیُّ ايؼَّ  َقا

اربامیہ نب نسح، اجحج، ہبعش، اتقدہ، نسح، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی فادلہ یک فافت وہیئگ ےہ۔ ایک ںیم اؿ یک اجبن ےس دصہق رک  اتک ایک ای

وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ ںیم ےن رعض ایک ہک رھپ وکاسن دصہق الضف ےہ؟ آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اپین الپےن فاال۔

 اربامیہ نب نسح، اجحج، ہبعش، اتقدہ، نسح، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میتی ےک امؽ اک فایل وہےن یک اممتعن ےس قلعتم

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 وہےن یک اممتعن ےس قلعتم میتی ےک امؽ اک فایل

     1607    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

عباض بٔ َحُس، عبساہلل بٔ یزیس، سعیس بٔ ابوایوب، عبیساہلل بٔ ابوجعرف، سايِ بٔ ابوسايِ،  :  راوی

 ابیہ، حرضت ابوذر رضی اہلل عٓہ

 ٍَ ٕس َقا َُّ َح َُ  ُٔ ٔٔ أَبٔی  أَِخبََرَْا اِيَعبَّاُض بِ ِٔ عُبَِیٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی أَیُّوَب َع ِٔ َسٔعیٔس بِ ُٔ یَزٔیَس َع َٓا َعِبُس اہللٔ بِ َ ث َحسَّ

َّی ٍُ اہللٔ َػل ٍَ لٔی َرُسو ٍَ َقا ِٔ أَبٔی َذٓرٕ َقا ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٕ اِيَحِیَظانٔیِّ َع ٔ ٔٔ أَبٔی َساي ِٔ بِ ٔ ِٔ َساي ًَِیطٔ  َجِعرَفٕ َع اہللُ َع



 

 

 ًَّ َٓیِٔن َوََّل َوَس ِ َّٕ َعلَی اث َر ََّ َ َِٓؿٔسی ََّل َتأ ٔ ا أُحٔبُّ ي ََ  ََ ِّی أُحٔبُّ َي ٔن ِّی أََراَک َؿٔعیّؿا َوإ ٔن ٍٔ  َِ یَا أَبَا َذٓرٕ إ ا ََ َتَويَّیَنَّ َعلَی 

 ِٕ  یَتٔی

اوبذر ریض  ابعس نب دمحم، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب اوباویب، دیبع اہلل نب اوبرفعج، اسمل نب اوباسمل، اہیب، رضحت

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای اے اوبذر! ںیم م وک زمکفر وسحمس رک 

راہ وہں افر ںیم اہمترے فاےطس فہ یہ دنسپ رکات وہں وج ہک اےنپ فاےطس دنسپ رکات وہں ہک م یھبک دف صخش یک اامرت 

 (ہن رکان )ینعی اریم اننب افر میتی ےک امؽ اک فیل نب اجان ذہم داری اک افر لکشم اکؾ ےہای میتی ےک امؽ یک فالتی وبقؽ 

ابعس نب دمحم، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب اوباویب، دیبعاہلل نب اوبرفعج، اسمل نب اوباسمل، اہیب، رضحت  :  رافی

 اوبذر ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ آدیم میتی ےک امؽ اک وتمیل وہ وت ایک اس ںیم ےس ھچک فوصؽ رک  اتک ےہ؟

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ آدیم میتی ےک امؽ اک وتمیل وہ وت ایک اس ںیم ےس ھچک فوصؽ رک  اتک ےہ؟

     1608    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 اسُعیٌ بٔ َشعوز، حشین، حرضت عُرو بٔ طعیب :  راوی

ِٔ جَ  ِٔ أَبٔیطٔ َع ٔٔ ُطَعِیٕب َع رٔو بِ ُِ ِٔ َع ِٔ حَُشیِٕن َع َٓا َخائْس َع َ ث ٍَ َحسَّ ٕ َقا ِشُعوز ََ  ُٔ ٌُ بِ ٔعی َُ َّٕ أَِخبََرَْا إِٔس ٔ أَ ظ سِّ

َّی اہللُ َّٓٔيیَّ َػل ََ  َرُجَّل أَتَی اي ٍٔ یَتٔیُٔ ا ََ  ِٔ َٔ  ٌِ ُ ٍَ ک ِْ َقا ِّی َؾكٔیْر َيِیَص لٔی َطِیْئ َولٔی یَتٔی ٔن ٍَ إ َِ َؾَكا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َع

 ٌٕ َتأَثِّ َُ َباذٕٔر َوََّل  َُ ٕف َوََّل  ِْسٔ َُ  َغیَِر 

الیعمس نب وعسمد، نیسح، رضحت رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ فادل امدج ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 



 

 

صخش رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک ںیم ریقف  اکی

وہں ریمے فاےطس ھچک یھب )امؽ فریغہ( وموجد ںیہن ےہ افر اکی میتی ےچب اک ںیم فیل یھب وہں۔ آپ ےن رفامای م 

 رکان افر م دح ےس زایدہ ہن اھکان افر ہن م دفتل ااھٹک اےنپ میتی ےک امؽ ںیم ےس ھچک اھک ایل رکف نکیل م لوضؽ رخیچ ہن

 رکان۔

 الیعمس نب وعسمد، نیسح، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ؽ اک وتمیل وہ وت ایک اس ںیم ےس ھچک فوصؽ رک  اتک ےہ؟ارگ وکیئ آدیم میتی ےک ام

     1609    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ، َحُس بٔ ػًت، ابونسیٓہ، علاء، سعیس بٔ جبیر، حرضت ابٔ عباض  :  راوی

 رضی اہلل عٓہ

 ٔٔ َٕ بِ ا َُ ُٔ عُِث ُس بِ َُ ِٔ َعَلإئ  أَِخبََرَْا أَِح ََٓة َع َٓا أَبُو ُنَسیِ َ ث ٍَ َحسَّ ًِٔت َقا ُٔ ايؼَّ ُس بِ َُّ َح َُ َٓا  َ ث ٍَ َحسَّ ِٕ َقا َحٔهی

بُوا ٔ اِْلَیُة َوََّل َتُِقَ ا َْزََيِت صَِٔذظ َُّ ٍَ َي ٔٔ َعبَّإض َقا ِٔ ابِ ٕ َع ٔٔ ُجَبیِر ِٔ َسٔعیٔس بِ ائٔٔب َع ُٔ ايشَّ ِٔ  َوصَُو ابِ ٍَ اِيَيتٔی ا ََ

 ًٔ ِٔ َوكََع إَّٔلَّ بٔايَّ ٍَ اِيَيتٔی ا ََ َّٓاُض  ََٓب اي َ ٍَ اِجت ا َقا ُّ ًِ ٍَ اِيَيَتامَی ُه َوا َِ َٕ أَ َٔ َیأِکًُُو َّٕ ائَِّذی ٔ ُٔ َو إ طُ ی هَٔی أَِحَش ََ ا

ٍَ اہللُ َو  َ َِ َؾأَِْز ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع َّٓٔيیِّ َػل ٔلَی اي ََ إ ٔ ُُِشًُٔٔیَن َؾَظَهِوا َذي ََ َعلَی اِي ٔ ِٔ َؾَظلَّ َذي ََ َع َ َيِشأَيُوْ

 ِِ ََٓتهُ ٔلَی َقِوئطٔ َْلَِع ِِ َخیِْر إ ٌِ إِٔػََلْح َيُض  اِيَيَتامَی ُق

ادمح نب امثعؿ نب میکح، دمحم نب تلص، اوبدک ہنی، اطعء، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ولگ میتی ےک امؽ دفتل ےک اپس  ےہ ہک سج فتق ہی آایت رکہمی انزؽ وہںیئ آرخ کت افر آرخ کت )ینعی م

رصػ اس یک ریخ وخایہ ےک فاےطس اجؤ افر وج ولگ اتییم اک امؽ انقح افر ابلط رطہقی ےس اھکےت ںیہ فہ درا ل 



 

 

اےنپ ٹیپ ںیم آگ رھبےت ںیہ( وت ولوگں ےن اتییم ےک امؽ دفتل ےس رپزیہ رکان رشفع رک دای اہیں کت ہک سج 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک یئگ اس رپ  فتق ہی ابت انوگار وسحمس وہیئ وت

 دخافدندقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ۔

 ادمح نب امثعؿ نب میکح، دمحم نب تلص، اوبدک ہنی، اطعء، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 ارگ وکیئ آدیم میتی ےک امؽ اک وتمیل وہ وت ایک اس ںیم ےس ھچک فوصؽ رک  اتک ےہ؟

     1610    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ، سیعس بٔ جبیر، حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہعُرو بٔ علی، عُرإ بٔ عييٓہ، علاء بٔ سائب :  راوی

ِٔ َسعٔ  ائٔٔب َع ُٔ ايشَّ َٓا َعَلاُئ بِ َ ث ٍَ َحسَّ ََٓة َقا ُٔ عَُيِي ُٕ بِ َرا ُِ ٔ َٓا ع َ ث ٍَ َحسَّ ُٔ َعلٓٔیٕ َقا رُو بِ ُِ ٕ أَِخبََرَْا َع ٔٔ ُجَبیِر یٔس بِ

 ٍَ َوا َِ َٕ أَ َٔ یَأِکًُُو َّٕ ائَِّذی ٔ ٔٔ َعبَّإض فٔی َقِوئطٔ إ ِٔ ابِ ُِ  َع ٌٔ اِيَيتٔی ٔ ايرَُّج ُٕ فٔی َحِحر َٕ یَهُو ٍَ کَا ا َقا ُّ ًِ اِيَيَتامَی ُه

 ِٕ ٔ ٌَّ َوإ ٍَ اہللُ َعزَّ َوَج ُُِشًُٔٔیَن َؾأَِْزَ ََ َعلَی اِي ٔ ابَطُ َوآَْٔيَتُط َؾَظلَّ َذي ُط َورَشَ ََ ٍُ َيُط كََعا ٔ ِِ  َؾَیِعز تَُدائُلوصُ

ٌَّ يَ  ٔٔ َؾأََح ی ِِ فٔی ايسِّ ِِ َؾإِٔخَواُْهُ ًَِلَتُض ِِ ُخ  ُض

 عد  نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
شت
رمعف نب یلع، رمعاؿ نب ہنییع، اطعء نب اسبئ، 

فہ آتی رکہمی یک ریسفت ںیم رفامےت ںیہ ہک سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ وت نج ولوگں ےک اپس )ینعی نج یک 

( سج فتق ہی ابت رسرپیتس ںیم( میتی ےچب ےھت وت اوہنں ےن 

ہ

اؿ اک اھکان انیپ افر ربنت بس ےک بس اگل رک دی 

املسمونں رپ انوگار زگری وت دخافدندقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ افر اس رطہقی ےس اؿ ےک اسھت اشلم 

 وہان الحؽ رک دای۔



 

 

 عد  نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی
شت
 ریض اہلل ہنع رمعف نب یلع، رمعاؿ نب ہنییع، اطعء نب اسبئ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ میتی اھکےن ےس رپزیہ رکان

 فوتیصں ےس ہقلعتم ااحدثی :   ابب

 امؽ میتی اھکےن ےس رپزیہ رکان

     1611    حسیث                               جًس زوّ  :  جًس

 ربیع بٔ سًامیٕ، ابٔ وہب، سًامیٕ بٔ بَلٍ، ثور بٔ زیس، ابوغیث، حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ :  راوی

ٔٔ َزیِٕس عَ  ِٔ ثَِورٔ بِ ٍٕ َع ٔٔ بََٔل َٕ بِ امِیَ ًَ ِٔ ُس ُٔ َوصِٕب َع َٓا ابِ َ ث ٍَ َحسَّ َٕ َقا امِیَ ًَ ُٔ ُس ِٔ أَبٔی اِيَػِیٔث أَِخبََرَْا ايرَّبٔیُع بِ

ِٔ أَبٔی صُرَ  ٍَ اہللٔ َع ٌَ یَا َرُسو ُُوبَٔكأت قٔی ِبَع اِي ٍَ اِجتَٓٔبُوا ايشَّ َِ َقا ًَّ ًَِیطٔ َوَس َّی اہللُ َع ٍَ اہللٔ َػل َّٕ َرُسو ا یَِرَة أَ ََ  

ٌُ ايرِّبَا  ِ َّ اہللُ إَّٔلَّ بٔاِيَحلِّ َوأَک َِّٓؿٔص ائًَّی َُحَّ ٌُ اي حُّ َوَقِت ُک بٔاہللٔ َوايظُّ ِ ٍَ ايَشِّ ِٔ هَٔی َقا ٍٔ اِيَيتٔی ا ََ  ٌُ ِ َوأَک

َٓأت  َٔ ُُِؤ َٓأت اِيَػاؾََٔلٔت اِي ُُِحَؼ ـٔ َوَقِِذُف اِي َّ ايزَِّح ِّی یَِو َول  َوايتَّ

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، وثر نب زدی، اوب،ثی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

است الہک رکےن فایل اایشء ےس م ولگ رپزیہ رکف۔ رعض ایک ایگ ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

( دخافدندقفس ےک اسھت یسک وک 4روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! فہ ایک ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )

( وسد اھکان 7وہ ) ( یسک وک انقح لتق رکان سج وک دخافدندقفس ےن رحاؾ رفامدای6( اجدف رکان )5رشکی رقار دانی )

 ( اپک دانم وخانیت رپ زان یک تمہت اگلان۔:( اہجد ےک دیماؿ ےس اھبگ اجان )9( میتی اک امؽ اھکان )8)

 رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، وثر نب زدی، اوب،ثی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 


