
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 صحیح بخاری
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 ;; ........................................................................................................ اضفلئ رقآؿ : ابب

 ;; .................................................................................................... ...وسرۃ افہحت یک تلیضف اک ایبؿ

 =; ..................................................................................................... ...وسرۃ رقبہ یک تلیضف اک ایبؿ

 <; .................................................................................................... ...وسرہ فہک یک تلیضف اک ایبؿ

 ?; ....................................................................................................... ...تلیضف اک ایبؿوسرہ حتف یک 

 6> ........................................ ... وسرہ االخص یک تلیضف اک ایبؿ، اس ابب ںیم رمعہ یک دحثی وباہطس رضحت اعہشئ ریض اہلل

 8> ...................................................................................................... ...وعمذات یک تلیضف اک ایبؿ

 9> ................................................................................. ...وبتق رقات ہنیکس افر رفوتشں ےک زنفؽ اک ایبؿ

 ;> ............................................. ... ینعرقآؿ یک دلج ےک درایمؿ وج ھچک ےہ روسؽ اہلل اک اس ےک العفہ افر ھچک ہن وھچڑےن

 >> ................................................................................. ...رقآؿ رشفی یک بس الکومں رپ تلیضف اک ایبؿ

 => ........................................................................................... ...رقآؿ یک فتیص رپ لمع رکےن اک ایبؿ

 <> ................................................ ...یسک صخش اک رقآؿ رشفی ےس ےب رپفاہ وہےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ایک ایہن

 6= ............................................................................................. ...رقآؿ ڑپےنھ فاےل رپ رکش اک ایبؿ

 7= ....................................................... ...اس صخش اک بس ےس رتہب وہےن اک ایبؿ وج رقآؿ رکمی ےھکیس ای یسک وک اھکسےئ

 9= ................................................................................ ...رقآؿ رشفی ریغب دےھکی ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

 ;= ....................................................................... ...رقآؿ رشفی ڑپےنھ افر اس یک ہشیمہ التفت رکےن اک ایبؿ

 <= ........................................................................................... ...وساری رپ رقآؿ رشفی ڑپےنھ اک ایبؿ

 <= ........................................................................................... ...وک رقآؿ رشفی ڑپاھےن اک ایبؿ وچبں

 6< ........................................... ...رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ )اجزئ ںیہن( ویکں ہک

 8< .................................................................... ...ہ ای الفں الفں وسرۃ م ےن ںیم وکح   جج ہن وہےن اک ایبؿوسرۃ رقب

 ;< .................................................... ...رقآؿ وک رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک رفامؿ ہک رقآؿ رکمی رہھٹ ھٹ

 >< .................................................... ...رقآؿ وک رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک رفامؿ ہک رقآؿ رکمی رہھٹ ھٹ

 =< ............................................................................................... ...اافلظ چنیھک رک التفت رکےن اک ایبؿ

 << ................................................................................. ...آفاز وک امھگ رک رقآؿ دیجم یک التفت رکےن اک ایبؿ



 

 

 ?< .........................................................................................وخش ااحلین ےس رقآؿ رشفی ڑپےنھ اک ایبؿ

 6? ........................................................................... ...ےس رقآؿ رشفی ڑپوھا رک ےننس اک ایبؿدفرسے صخش 

 7? ............................................................................ ...رقآؿ رکمی ڑپوھا رک ےننس فاےل وک سب سب م ےن اک ایبؿ

 7? ................................................... ... اجےئ ، اس اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج اؿےنتک دونں ںیم رقآؿ رکمی متخ ایک

 ;? ........................................................................................ ...رقآؿ رشفی ڑپےتھ فتق رفےن اک ایبؿ

 >? ................................................................. ... ےک  رر رپ رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿولوگں وک داھکےن،داین امکےن ای رخف

 ?? ........................................................................................ ...دؽ ےنگل کت رقآؿ رشفی ڑپےنھ اک ایبؿ

 767 .......................................................................................................... اکنح اک ایبؿ : ابب

و ا اماطب مکل نم ااسنلئ
ح
ک

 

ن

ٰی ےہ اف
ہ 
ل

 767 ..................................................... ...اکنح یک رتبیغ اک ایبؿ، ویکں ہک رفامؿ ا

 769 .............................................. ...  ہییبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک اشدی یک وقت رےنھک رپ اکنح رکول سج اک بلطم

 :76 .................................................................................... ...اشدی یک اطتق ہن وہےن رپ رفزہ رےنھک اک ایبؿ

 ;76............................................... ... سج اک بلطم ہی یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک اشدی یک وقت رےنھک رپ اکنح رکول

 <76 .................................... ... سج یسک ےن وعرت ےک اکنح ےک ےئل ای یسک افر اکؾ ےک ےئل رجہت یک، اس وک اس یک تین ےک

 <76 .......................................... ...آؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفدگنتتس املسمؿ وج رق

 >77 .................................... ...سک وعرت ےس اکنح رکے افر وکیسن وعرںیت دمعہ ںیہ افر اینپ لسن ےک ےئل دمعہ وعرت ےک ا

 =77 ........................................... ...ابدنویں ےس تبحم رکےن افر ابدنی وک آزاد رکےک اس ےس اکنح رکےن یک ربرتی اک ایبؿ

 786 .............................................................................................. ...ولڈنی اک آزاد رکان یہ اس اک رہم ےہ

 786 ............................................... ... اندار ےک اکنح رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ ہک ارگ فہ

 788 .................................................... ...دنی ںیم وفک )رباربی( اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ فہ اہلل سج ےن اپین ےس ااسن

 ;78......................................................................... ...رباربی ںیم امؽ اکاحلظ افر سلفم اک امدلار ےس اکنح اک ایبؿ

 >78........................................... ...ہک اہمترے ضعب ےچب ا وعرت یک وحنتس ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ

 ?78...................................................................................... ...آزاد وعرت اک الغؾ ےس اکنح رکےن اک ایبؿ

 796 ................................................... ...دف دف، نیت نیت، اچر، اچراچر وعروتں ےس زایدہ ہن رےنھک اک ایبؿ، اہلل اعت ی اک وقؽ 

 797 .............................................. ... دفدھ الپےن فا ی امں اک ایبؿ، )آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک( وج رےتش بسن یک

 799 ........................................ ...ےہک ہک دف اسؽ یک رمع ےک دعب راضتع یک  جتم اثتب ںیہن ویکں ہک اہلل اعت یوج صخش ہی 



 

 

 :79.................................................................................. ...ویبی اک دفدھ ےنیپ رپ وشرہ اک اٹیب امشر وہےن اک ایبؿ

 ;79 ..................................................................... ...دفدھ الپےن فا ی یک اہشدت ےس راضتع ےک وبثت اک ایبؿ

 >79 .................................................. ... الحؽ افر  جاؾ وعروتں اک ایبؿ، اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک ولوگ! مت رپ ہی وعرںیت  جاؾ

 <79 .................................................. ... اہلل اعت ی اک رفامؿ ) جاؾ ہی ےہ ہک( مت دف ونہبں وک اکی اکنح ںیم عمج رکف، رگم وج

 ?79 .......................................................... ...یسک صخش اک اینپ ویبی یک یجیتھب ای اھبیجن ےس اکنح ہن رکےن ےک مکح اک ایبؿ

( اک ایبؿ

ہ

 7:7 ....................................................................................................... ...اکنح اغشر)بٹ

 7:7 ........................................................................................وعرت اک اانپ سفن یسک وک ہبہ رک دےنی اک ایبؿ

 7:8 ............................................................................................ ...احتل ا جاؾ ںیم اکنح رکےن اک ایبؿ

 7:9.......................................................... ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اکنح ہعتم اریخ فتق ںیم عنم رکےن اک ایبؿ

 ;:7................................................................... ...رت وک  کی آد ی ےس ا ےن اکنح یک دروخاتس رکےن اک ایبؿوع

 =:7 ........................................................... ...یٹیب ای نہب یک یسک زبرگ ےس اشدی رک دےنی یک دروخاتس رکےن اک ایبؿ

م ےک ینعم ت

 

ت

 

ن

 

ن
ک

 ?:7 .............................................. ...زامہن دعت ںیم الع ہین اغیپؾ اکنح ےنجیھب ےس وخػ ہن رکےن اک ایبؿ، ا

 6;7.................................................................... ...وعرت وک اکنح ےس ےلہپ دھکی ےنیل ےک اجزئ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 8;7................................................... ... ریغب ف ی اکنح حیحص ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم، ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوک

 =;7 ........................................ ...ف ی وخد وعرت ےس اکنح رکان اچےہ وت اجزئ ےہ، ریغمہ نب ہبعش ےن اکی وعرت ےس ینگنم یک

 ?;7 ...................................................... ...اینپ وھچیٹ ویچبں اک وخد اکنح رک دےنی اک ایبؿ، اہلل اعت ی اک ہی رفامؿ االلح  مل ی

 ?;7 .................................................. ...ایبؿ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک  یفادل اک اامؾ ےس اینپ یٹیب ایبےنہ اک 

عک ؾ
م
 6>7................................................ ...ابداشہ ےک ف ی وہےن اک ایبؿ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی وقؽ ہک زفانجاھک امب

 7>7 ............................................ ...یسک صخش ایفادل ےک ےئل ابہغل ای یسک ویبہ وعرت اک ریغب اس یک رمیض احلص ےیک اکنح ہن

 8>7........................................................................ ...یٹیب ارگ اکنح ےس انراض وہ وت اکنح ےک اناجزئ وہےن اک ایبؿ

ما  ی، میتی ڑلیک ےک اکن

 

لن ت
و ا یف ا
سؼ
ق

 

ت

م اال

 

فت

 

خ

 :>7 ................................................. ...میتی ڑلیک ےک اکنح رکےن اک ایبؿ، فاؿ 

 ;>7 ....................................... ... ف ی ےہک کاغیپؾ دےنی فاال ارگف ی ےس ےہک ہک الفں وعرت ےس ریما اکنح رکدف، وجاب ںیم

 >>7.................................................. ...ا ےن املسمؿ اھبح  یک ینگنم )اغیپؾ اکنح( رپ اکنح اک اغیپؾ ہن ےجیھب، بج کت ہک یلہپ

 =>7.............................................................................................. ... اک ایبؿینگنم وھچڑےن یک فاضتح

 <>7 ............................................................................................................. ...ہبطخ اکنح اک ایبؿ

 ?>7........................................................................................... ...فہمیل افر اکنح ںیم دػ اجبےن اک ایبؿ



 

 

 6=7................................................. ...اہلل اعت ی اک مکح ہک وعروتں وکیسنہ وخیش رہمدف افر زایدہ ےس زایدہ افر مک ےس مک تک

 7=7 ........................................................ ...وعبض میلعت رقآؿ اکنح رکےن افر ریغب اداےئ رہم ےک اشدی رکےن اک ایبؿ

 8=7.................................................................. ...درگی اابسب افر ولےہ یک اوگنیھٹ یھب رہم ںیم رقمر وہےنکس اک ایبؿ

 9=7 ................................... ...رکےن ےک فتق اکنح ےک فتق رشںیط رکےن اک ایبؿ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای، رشط

 9=7 ..................................... ...اکنح ےک فتق رشںیط اعدئ رکان درتس ںیہن، انب وعسمد ےتہک ںیہ ہک وعرت اینپ نہب یک لط

 :=7 .............................................. ...امعتسؽ رکےن اک ایبؿ، دبعارلنمح نب وعػ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فدفاہل )زرد رگن( اک ا

 ;=7 .............................................................................................. ...ہی ابب رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ

 >=7........................................................................................................ ...ؿدفاہل وک داعدےنی اک ایب

 >=7.................................................................... ...دنہل انبےن فا ی وعروتں اک دنہل ےک قح ںیم داعرکےن اک ایبؿ

 ==7...................................................................................... ...رشتک گنج ےس ےلہپ زافػ رکےن اک ایبؿ

 <=7 .............................................................................. ...وناسؽ ےس مک رمع یک ویبی ےس ولخت رکےن اک ایبؿ

 ?=7............................................................................................... ...رفس ںیم یئن دنہل ےس ےنلم اک ایبؿ

 6<7 ...................................................................... ...رپدفں ایدرگی اھچبےن یک زیچفں اک اامعتسؽ وعروتں ےک ےئل

 6<7 ....................................................... ...دؿ ںیم ولخت رکےن افر ریغب وساری افر رفینش ےک ربات ےل اجےن اک مکح

 7<7 .......................................................... ...یئن دنہل وک اؿ ےک وشرہ ےک رھگ رسفر ےک اسھت رتصخ رکےن اک ایبؿ

 8<7...................................................................... ...دنہل ےک ےئل اعرًۃی ڑپکے افر زویر فریغہ امکن ےنیل اک ایبؿ

 9<7 ................................................................................ ...اینپ ویبی ےک اپس آےت وہےئ داع ڑپےنھ اک ایبؿ

 9<7 .......................................... ...فہمیل رکےن اک ایبؿ، دبعارلنمح نب وعػ ےتہک ںیہ ہک ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ػ

 ;<7 .............................................................................................. ...اکی یہ رکبی فہمیل رکےن اک ایبؿ

 <<7 ............................................................................... ...یسک ویبی اک یسک ویبی ےس زایدہ فہمیل رکےن اک ایبؿ

 ?<7 .......................................................................................... ...اکی رکبی ےس مک فہمیل رکےن اک ایبؿ

 ?<7 ........................................... ...دوعت فہمیل وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر است دؿ کت ارگ وکح  فہمیل فریغہ الھکےئ )وتاجزئ ہ

 8?7......................................... ... دوعت وک وبقؽ رکےنیل ےک دعب ارگ وکح  صخش دوعت ہن اجےئ، وت اس ےن اہلل افر روسؽ یک

 9?7 .......................................................................................... ...اپےئ الھکےن یک دوعت رکےن اک ایبؿ

 :?7 ..................................................................................... ...اشدی فریغہ ںیم دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ

 :?7 ........................................................................... ...دوعت فہمیل ںیم وعروتں افر وچبں وک ےل اجےن اک ایبؿ



 

 

 ;?7 ....................................... ... وتولن آےن اک ایبؿ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع اکی نؿ ؾدوعت ںیم وکح  ربی ابت دےھکی

 >?7............................................................................ ...یئن دنہل اک فہمیل ںیم رمدفں یک دختم رکےن اک ایبؿ

 =?7.................................................... ...وجھکرفں اکریشہ افر فہ رشتب وجہشن ہن رکے، اس ےک الپےن اک ایبؿ اشدی ںیم

 <?7 ......................................................................................... ...وعروتں ےک اسھت اےھچ ولسک اک ایبؿ

 ??7........................................... ...رکےن اک ایبؿ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ےہ ہک وعرت یلسپ وعروتں ےک اسھت رن ی

 ??7.......................................................................................... ...وعروتں ےک اسھت اےھچ ولسک اک ایبؿ

 866 ............................................................................... ...ں وک آگ ےس ناچےن اک ایبؿا ےن سفن افر ابؽ وچب

 867 .......................................................................................... ...ویبی ےک اسھت ااھچ رباتؤ رکےن اک ایبؿ

 :86 ....................................................................... ...اک ایبؿ فادل اک اینپ یٹیب وک اخفدن ےک اعمہلم ںیم تحیصن رکےن

 ?86 .................................................................... ...ا ےن اخفدن ےس ااجزت ےل رک وعرت اک یلفن رفزہ رےنھک اک ایبؿ

 876 ................................................................. ...اجےن اک ایبؿوعرت اک افخوہ رک اخفدن ےک رتسب ےس اگل رات وک وس

 877 ............................................................. ...وعرت اک اخفدن یک رمیض ےک ریغب یسک وک رھگ ںیم ہن آےن دےنی اک ایبؿ

 878 ............................................................................................... ...ہی ابب رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ

لی ط ینعمب اسیھج( ےہ، ریشع اعم

 

 879.............................................. ...اخفدن یک انرکشی رکےن اک ایبؿ )ریشع ینعمب وشرہ افر خ

 ;87............................................. ... روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس دحثی ایمں رپ ویبی ےک قح اک ایبؿ اوب ہفیحج ےن

 >87.............................................................................. ...وعرت اک ا ےن وشرہ ےک رھگ ےک احمظف وہےن اک ایبؿ

 =87............................................... ...د وعروتں رپ اقمئ رےنہ فاےل ںیہ اس ےئل ہک اہلل ےن ضعب وکاہلل اعت ی اک رفامؿ ہک رم

 =87.............................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ ویبویں ےس اس رطح دجا وہےن اک ایبؿ ہک وخد اؿ ےک ھگ

 ?87............................................... ...وعروتں وک امرےن ےنٹیپ اک ایبؿ، ویبویں وک ادب اھکسےن ےک ےئل ااسی امرفہک اںیہن لکت

 886 .................................................................................. ...انگہ ںیم ا ےن اخفدن یک ااطتع ہن رکےن اک ایبؿ

 887 ............................................................................. ...وعرت اک وشرہ ےس وخػ افر رفرگداین رکےن اک ایبؿ

 888 ............................................................................................................ ...زعؽ رکےن اک ایبؿ

 :88 ................................................................. ...وتں ےک درایمؿ رقہع ادنازی رکےن اک ایبؿرفس رکےت فتق وعر

 ;88 ................................................... ...وعرت اکوشرہ یک ابری ےک دؿ اینپ وسنک ےک قح ںیم دربتسدار وہاجےن اک ایبؿ

 ;88 ........................................................................................... ...ی ڑلیک ےس اشدی رکےن اک ایبؿونکار

 >88 ........................................................................ ...ونکاری ویبی یک وموجدیگ ںیم ہبیث ےس اکنح رکےن اک ایبؿ



 

 

 =88 ................................................................... ... شابرشت رکےن اک ایبؿاینپ امتؾ ویبویں ےس اکی یہ لسغ ںیم

 <88 ................................................................................. ...اکی دؿ ںیم امتؾ ویبویں ےک اپس اجےن اک ایبؿ

 <88 ..................................................................... ...اک ایبؿا ےن زامہن العتل ںیم یسک اکی یہ ویبی ےک اپس رےنہ 

 ?88 ....................................................................................... ...رمد اک یسک اکی ویبی وک زایدہ اچےنہ اک ایبؿ

 896 ........................................ ...  رر رپ د ہ دنیوسنک اک دؽ الجےن یک رتںیبیک رکےن افر مگ دشہ زیچفں ےک ابرے ںیم طلغ

 897........................................... ... ریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ

 898 ............................................ ...ؿ، فراد ےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگریغت رکےن اک ایب

 899 ........................................... ... ریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ

 <89 .............................................................................................. ...وعروتں یک ریغت افر یگفخ اک ایبؿ

 8:6 ............................................. ...رمد اک اینپ یٹیب ےس ریغت دالےن فا ی ابت ےک رعف رکےن افر ااصنػ یک ابت م ےن اک ایب

 8:6 ........................................ ...آرخزامہن ںیم رمدفں یک تلق افر وعروتں یک رثکت اک ایبؿ، اوبومیس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص

 8:7 ............................................. ...ہن وہ ا وعرت ےک اپس اہنتح  رحمؾ ےک العفہ وکح  ہن اجےئ افر سج وعرت اک اخفدن وموجد

 8:9 ................................................. ...ایکہی اجزئ ےہ ہک ولوگں یک وموجدیگ ںیم یسک وعرت ےس دحیلعیگ ںیم وگتفگ رکے

 8:9 ............................................. ... وخانیت ےک اپس آودفر ت یک نام تع اک ایبؿوعروتں اک سیھب دبےنل فاےل رمدفں اک

 ::8 .............................................................. ...ہنتف فاسفد ہن وہےن یک وصرت ںیم ویشبحں اک انچ فریغہ دےنھکی اک ایبؿ

 ;:8 ....................................................................... ...اک اینپ احتج وپری رکےن ےک ےئل ابرہ ےنلکن اک ایبؿ وعروتں

 >:8 ...................................................... ...دجسم فریغہ اجےن ےک ےئل ویبی اک ا ےن وشرہ ےس ااجزت بلط رکےن اک ایبؿ

 =:8 ................................................................ ...راضیع رہتش دارفں یک رطػ دےنھکی افر اؿ ےک اپس اجےن اک ایبؿ

 <:8 ................................................................. ...ویبی وک ا ےن وشرہ ےس یسک ریغ وعرت یک رعتفی ہن رکےن اک ایبؿ

 ?:8 ...................................................... ...یسک رمد اک ہی انہکہک آج رات ںیم اینپ بس ویبویں ےس ولمں اگ ہی م ےن اک ایبؿ

 6;8 ............................................... ... ےبمل رفس ےس رات وک ا ےن رھگ ہن آان افر رھگ فاولں رپ تمہت اگلےن اکومہعق اہھت آےن

 7;8......................................................................................................... ...افالد یک وخاشہ اک ایبؿ

 9;8 .................................................................... ...وعرت ادناؾ اہنین ےک ابولں وک اصػ رکےل افر یھگنک رکےل

 :;8 ........................................... ... اہلل اک وقؽ ہک وعرںیت اینپ زتنی ا ےن وشرہفں ےک وسایسک ےک اسےنم اظرہ ہن رکںی، مل

م یک ریسفت

ک

 

ن
م

و ا امکحل 

 

ٹلغ  ن
ی

 ;;8 ........................................................................................ ...آتی فاذلنی مل 

 >;8 ................................................ ...یسک آد ی اک ا ےن اسیھت ےس انہکہک ایک مت ےن آج رات زافػ ایک افر اینپ یٹیب یک وکھک



 

 

 =;8 .......................................................................................................... الطؼ اک ایبؿ : ابب

 =;8 ................................................ ... اہلل اعت ی اک وقؽ اے یبن بج مت اینپ ویبویں وک الطؼ دانی اچوہ وت اس فتق دف ہک اس

 <;8 ....................................................................... ...ارگ ضیح فا ی وعرت وک الطؼ دی اجےئ وت ہی الطؼ امشر وہیگ

 ?;8 ....................................... ... اس صخش اک ایبؿ وج الطؼ دے افر ایک ہی رضفری ےہ ہک رمد اینپ ویبی یک رطػ الطؼ دےتی

 8>8 ........................................... ...اس صخش یک دلیل سج ےن نیت الطوقں وک اجزئ اہک ےہ ، اس ےئل ہک اہلل ےن رفامای الطؼ د

 ;>8 ...................................................... ... اینپ ویبویں وک اایتخر دےنی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اینپ ویبویں ےس د ہ

 =>8 ............................................... ...وت ھجم رپ  جاؾ ےہ، نسح ےن اہک رمد یک تین اک ا اس صخش اک ایبؿ وج اینپ ویبی ےس ےہک

 <>8 ....................................................................................... ...آتی مل رحتؾ ام الح اہلل کل اک اشؿ زنفؽ

 7=8......................................... ... ںیم الطؼ دےنی افر  یطل افر وھبؽ رک الطؼ دےنی افر شزربدیتس، ہشن افر ونجؿ یک احتل

 9=8 ......................................... ...زربدیتس، ہشن افر ونجؿ یک احتل ںیم الطؼ دےنی افر  یطل افر وھبؽ رک الطؼ دےنی افر ش

 :=8 ......................................... ...زربدیتس، ہشن افر ونجؿ یک احتل ںیم الطؼ دےنی افر  یطل افر وھبؽ رک الطؼ دےنی افر ش

 >=8 .............................................. ...علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ج

 ?=8 .............................................. ...علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ج

 ?=8 ..................................................... ...رپ علخ اک ااشرہ ایکاجاتکس ےہ افر اہلل اعت ی االتخػ اک ایبؿ افر ایک رضفرت یک انبء

 6<8 .............................................................................................. ...ولڈنی یک عیب ےس الطؼ ںیہن وہیت

 7<8..................................................................... ...فتق اایتخر اک ایبؿولڈنی الغؾ ےک اکنح ںیم وہ وت آزادی ےک 

 9<8 ................................................................... ...ربریہ ےک وشرہ ےک قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک افسرش رکان

 :<8 ............................................................................................. ...ہی ابب ستۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ ۔

 ><8 ................................................................. ...رشمک وعرت املسمؿ وہاجےئ وت اس ےک اکنح افر دعت اک ایبؿ

 =<8 ....................................................... ...ےئوہ افر فہ املسمؿ وہاج رشمک ای رصناین وعرت ذ ی ای جیب ےک اکنح ںیم

 <<8 ............................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ولوگں ےک ےئل وجا ینپ ویبویں ےس االیء رکےت ںیہ، اچر امہ ت

 6?8 ............................................... ...ےکس الہ فایعؽ اک مکح افر انب بیسم ےن اہک ہک ارگ وکوقفمد اربخل ےک امؽ فدفتل افر ا

 7?8................................................. ...الطؼ افر درگی اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن

 8?8 ................................................. ...الطؼ افر درگی اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن

 :?8 ................................................. ...الطؼ افر درگی اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن
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ش

م 
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 =?8 ................................................. ...اعلؿ رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فاذلنی ریومؿ ازفامھج فمل نکی 

 968 .................................................................................................... ...انکہی ا ےن ےچب یک یفن اک ایبؿ

 969 ......................................................................................... ...اعلؿ رکےن فاےل وک مسق الھکےن اک ایبؿ

 969 ......................................................................................... ...اعلؿ ںیم ادتباء رمد ےس رکاح  اجےئ۔

 :96 ..................................................................... ...اعلؿ اک ایبؿ افر وج صخش اعلؿ ےک دعب الطؼ دے اس اک ایبؿ

 >96 .......................................................................................................دجسم ںیم اعلؿ رکےن اک ایبؿ

 =96 ........................................................... ... اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ریغب وگاہ ےک  راسگر رکاتروسؽ اہلل یلص

 ?96 ......................................... ... اامؾ اک دفاعلؿ رکےن فاولں ےس انہکہک مت ںیم ےس اکی رضفر وھجاٹےہ، اس ےئل وکؿ وتہب

 977 ............................................................................ ...اعلؿ رکےن فاولں ےک درایمؿ رفتقی رکےن اک ایبؿ

 978.......................................................................................... ...ہچب اعلؿ رکےن فا ی وعرت وک دای اجےئ

 979 ............................................................................. ...ؾ اک ہی انہکہک اے اہلل الص  تقیق اظرہ رکدےاام

 :97............................... ... بج وعرت وک نیت الطںیق دے رھپ فہ دعت ذگارےن ےک دعب دفرسے رمد ےس اکنح رکےل افر فہ

 ;97 ...................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک احہلم وعروتں یک دعت فعض لمح )ینع ہچب ےننج( کت ےہ

 =97 .................................................. ...افہمط تنب سیق اک فاہعق افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل ےس ڈرف وجاہمترا رپفرداگر ےہ

 986 ............................................. ...ہقلطم وعرت وک ا ےن رھگ ںیم ڈر ولعمؾ وہ ہک اس ےک رھگ ںیم وکح  دالخ وہاجےئ ای ہی خ

 987............................................... ...س زیچ وک اپھچںیئ وجاہلل تاہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ وعروتں ےک ےئل الحؽ ںیہن ہک فہ ا

 987.............................................. ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ اک وشرہ دعت ںیم اؿ ےک ولاٹےن اک زایدہ قحتسم ےہ افر سک رط

 :98 ....................................................................................... ... وعرت ےس روجع رکےن اک ایبؿضیح فا ی

 ;98 ......................................... سج وعرت اکوشرہ رماجےئ فہ اچر امہ دس دؿ کت اس اک وسگ انمےئ یگ افر زرہی ےن اہک ہک

 =98 ....................................................................................... ...ا ی وعرت ےک رسہم اگلےن اک ایبؿوسگ ف

 <98 .............................................................. ...ضیح ےس اپک وہےن ےک فتق وسگ فا ی وعرت اک طسق اامعتسؽ رکان

 ?98 ..............................................................ے ےنہپ وج ےننب ےس ےلہپ رےگن ےئگ وہںوسگ انمےن فا ی وعرت فہ ڑپک

م

ع

 

ت

 996 ................................................. ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت ںیم ےس وج فافت اپےت ںیہ افر ویبایں وھچڑ اجےت ںیہ، امب

 998 .................................................. ...زاہین یک امکح  افر اکنح افدس اک ایبؿ افر نسح ےن اہک ہک ارگ یسک ایسی وعرت ےس اندا

 :99 ...................................... ...اس وعرت ےک رہم اک ایبؿ، سج ےس تبحص یک اجیکچ ےہ افر دوخؽ بک ققحتم وہات ےہ ای دوخؽ

 ;99 ............................................... ...اس وعرت ےک ہعتم اک ایبؿ، سج اک رہم رقمر ںیہن وہا، اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای



 

 

 >99 ................................................................................................. رخچ رکےن اک ایبؿ : ابب

 >99 .................................... ...ابؽ وچبں رپ رخچ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ افر ولگ آپ ےس وساؽ رکےت ںیہ ہک ایکرخچ رکںی

 9:6 .............................................................................................. ...الہ فایعؽ وک رخچ دانی فابج ےہ

 9:7.......................................... ...ا ےن الہ فایعؽ ےک ےئل رمد اک اکی اسؽ اک رخچ عمج رکان افر الہ فایعؽ اک رخچ سک رطح

 ;:9 ........................................................ ...یسک وعرت اکوشرہ اغبئ وہاجےئ اس وعرت ےک افر ےچب ےک رخچ اک ایبؿ

 >:9 ................................................................................ ...وعرت اک ا ےن وشرہ ےک رھگ ںیم اکؾ رکےن اک ایبؿ

 =:9 .............................................................................................. ...وعرت ےک ےئل اخدؾ رےنھک اک ایبؿ

 <:9 .................................................................................. ...رمد اک ا ےن الہ فایعؽ یک دختم رکےن اک ایبؿ

 ?:9 ........................................ ...ارگ وشرہ رخچ ہن دے وت وعرت وک اایتخر ےہ ہک اس وک اتبےئ ریغب رضفرت ےک اطمقب اانتخ

 6;9 .......................................................................... ...ویبی اک ا ےن وشرہ ےک امؽ یک افحتظ رکان افر ہقفن اک ایبؿ

 6;9 ...................................................................................... ...وعرت وک دوتسر ےک اطمقب انہپےن اک ایبؿ

 7;9 .................................................................... ...وچبں یک دختم ںیم وعرت اک ا ےن وشرہ یک ودد رکےن اک ایبؿ

 8;9 ...................................................................................دگنتتس اک ا ےن الہ فایعؽ رپ رخچ رکےن اک ایبؿ

 9;9 .............................................. ...آتی فیلع اولارث لثم ذکل یک ریسفت افر ایک وعرت رپ وکح  زیچ ےہ افر اہلل اعت ی ےک ا

 ;;9 .......................................... ... آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک سج صخش ےن وکح  رقض وھچڑا ای ےچب وھچڑے وت

 >;9 .............................................................................................. ...داہی فریغہ ےس دفدھ الپےن اک ایبؿ

 =;9 ........................................................................................................ اھکےن اک ایبؿ : ابب

 =;9 .............................................. ...وقؽ ہک مہ ےن ںیہمت وج رزؼ الحؽ دایےہ، اس ںیم ےس اھکؤ افر اہلل اعتؽ اہلل اعت ی اک

 ?;9 ......................................................................... ...اھکےن رپ مسب اہلل ڑپےنھ افر داںیئ اہھت ےس اھکےن اک ایبؿ

 6>9 .............................................. ...ا ےن اسےنم ےس اھکےن اک ایبؿ افر اسن ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فلس

 7>9 ................................... ... اس صخش اک ایبؿ وج ہک ایپےل ںیم اچرفں رطػ ڈوھڈنے، بج یک اس ےک اسیھت وک انوگار ہن

 8>9 ...................................................اھکےن فریغہ ںیم داںیئ اہھت ےس اکؾ رکےن اک ایبؿ، رمع نب ایب ہملس ےن ایبؿ ایک ہک ؾ

 8>9 ..................................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج ٹیپ رھب رک اھکان اھکےئ

 >>9 ................................................. ... اہلل اعت ی اک وقؽ "ہک ہن وت ادنےھ رپ وکح   جج ےہ افر ہن ڑگنلے رپ افر ہن رمضی رپ

 =>9 ....................................................................................... ...ؿیلتپ رفیٹ افر وخاؿ فرفسہ رپ اھکےن اک ایب



 

 

 7=9 ................................................................................................................... ...وتس اک ایبؿ

 7=9 .............................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس وکح  زیچ ںیہن اھکےت ےھت بج کت ہک آپ ےس ایبؿ ہن ایک اجات ا

 9=9 ..................................................................................... ...اکی آد ی اک اھکان دف آدویمں وک اکیف وہات ےہ

 9=9 ....................................... ...ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رفاتی یبن یلص الل

 ==9 ........................................................................................................ ...ہیکت اگل رک اھکےن اک ایبؿ

 <=9 ..................................................... ...ینھب وہح  زیچ اھکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ انھب وہا ڑھچبا ےل رک آےئ

 ?=9 ............................................................................................................. ...زخریہ اک ایبؿ۔ اخل

 7<9 .................................................. ...رینپ اک ایبؿ افر دیمح ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس انس ہک یبن یلص ا

 8<9 ............................................................................................................ ...دنقچر افر وج اک ایبؿ

 8<9 ........................................................... ...وگتش وک اےلگ داوتنں ےس ونچ رک افر دیچگی ےس اکنؽ رک اھکےن اک ایبؿ

 9<9 ............................................................................................. ...ابزف اک وگتش ڑھچا رک اھکےن اک ایبؿ

 ;<9 ................................................................................................ ...رھچی ےس وگتش اکےنٹ اک ایبؿ

 ;<9 ................................................................... ... اھکےن وک ربا ںیہن اہکآرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یسک

 ><9 ............................................................................................................ ...وج وک وھپےنکن اک ایبؿ

 =<9 ...................................................... ...آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ایک اھکےت ےھت

ہ )ےٹپل( اک ایبؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
... .......................................................................................................... 9?7 

 8?9 .................................................................................................................... ...رثدی اک ایبؿ

 :?9 ......................................................................... ...ی افر ومڈنوھں افر کولہاکوگتش اھکےن اک ایبؿینھب رکب

 >?9 ........................................... ...اےلگ ولگ ا ےن رھگفں افر رفس ںیم یسک مسق اک اھکان افر وگتش فریغہ ذریخہ رک ےک رتھک

 اک ایبؿ
 
 =?9 ................................................................................................................... ...یح

 ??9 .................................................................................................................. ...اھکےن اک ذرک

 68: ................................................................................................................. ...رتاکری اک ایبؿ

 >6: ............................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج یسک وک اھکےن یک دوعت دے افر وخد یسک اکؾ ںیم وغشمؽ وہاجےئ

 =6: ................................................................................................... ...وسےھک وہےئ وگتش اک ایبؿ

 ارگ وکح 

 

می

 ?6: ....................................... ... صخش ا ےن دفتس ےک اپس وکح  زیچ الےئ ای اس وک دخرتوخاؿ رپ دے وت اس ےک 

 76: ...................................................................................... ...اتزہ وجھکرںی افر ڑککی الم رک اھکےن اک ایبؿ



 

 

 76: ................................................................................................. ...اس ابب ںیم وکح  ونعاؿ ںیہن

لہ استطق کیلع

 

ج

 

لت
 ع ا

 

ٹد ج
بٹ

زی اکیل 

 

 78: .................................................. ... رت افر کشخ وجھکر اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فھ

 :7: ............................................................................................................. ...د اھکےن اک ایبؿامج

 :7: .................................................................................................................... ...وجعہ اک ایبؿ

 ;7:....................................................................................... ...دفوجھکرںی اکی اسھت الم رک اھکےن اک ایبؿ

 >7: ................................................................................................................ ...ڑککویں اک ایبؿ

 =7: .............................................................................................. ...وجھکر ےک درتخ یک ربتک اک ایبؿ

 =7: ............................................................................. ...ایبؿاکی فتق ںیم دفاھکےن ای دف مسق یک ذغا اھکےن 

 <7:............................................. ...دس دس آدویمں وک ادنر البےن افر دس افر دس آدویمں ےک دخرتوخاؿ رپ ےنھٹیب اک ایبؿ

 ?7: ......................................... ...اھکےن یک رکاتہ اک ایبؿ، اس ابرے ںیم انب رمع ریض انسہل افر )دبوبدار( رتاکرویں ےک 

 86: ................................................................................................. ...ةکث ینع کولہ ےک لھپ اک ایبؿ

 87: ................................................................................................ ...اھکےن ےک دعب یلک رکےن اک ایبؿ

 88: ................................................................... ...رفامؽ ےس وپےنھچن ےس لبق اویلگنں ےک اچےنٹ افر وچےنس اک ایبؿ

 89: ....................................................................................................... ...رفامؽ ےس وپےنھچن اک ایبؿ

 :8: .............................................................................................. ...بج اھکےن ےس افرغ وہ وت ایک ےہک

 >8: ........................................... ...رکش ذگار اھکےن فاال، ربص رکےن فاال رفزہ دار یک رطح ےہ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض ا

 =8: ..................................................................... ...رات اک اھکان اسےنم آاجےئ وت اشعء یک امنز ںیم تلجع ہن رکے

 ?8: ............................................................................. ...اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک بج مت اھکان اھکول وت رشتنم وہاجؤ

 96: .......................................................................................................... ہقیقع اک ایبؿ : ابب

 96: ............................................ ...ونومولسج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپاوہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس یک کینحت اک ایب

 98: ............................................ ... ونومولد سج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپا وہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس یک کینحت اک

 :9: ............................................ ...ونومولسج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپاوہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس یک کینحت اک ایب

 :9: ................................................................................... ...ہقیقع رکےک ےچب ےس فیلکت دفر رکےن اک ایبؿ

 >9: ................................................................................................................... ...رفع اک ایبؿ

 سزہ اک ایبؿ
ی

 

ن
ع

... .................................................................................................................. :9< 



 

 

 ں افر اکشر اک ایبؿ : ابب
 
ٹ

 =9: ............................................................................................ ذب

 =9: ......................................................... ... جاؾ ایک ایگاکشر رپ مسب اہلل ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت رپ رمفاد 

ل
ع

 

می

 <9: ....................................... ...رعماض ےک اکشر اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن لیلغ ےس امرے وہےئ اکشر ےک 

 6:: ................................................... ...ایبؿ افر نسح افر اربامیہ ےن اہک ارگ مت یسک اکشر وک امرف افر امکؿ ےس اکشر رکےن اک

 7:: ............................................................................................. ...رکنکی ےنکنیھپ افر وگ ی امرےن اک ایبؿ

 8:: .......................................................... ... ااسی  ات اپےل ہک اکشر ای اجونر یک افحتظ ےک ےئل ہن وہاس صخش اک ایبؿ وج

 ::: ................................................ ...ارگ  ات اھکےل )وت ایک مکح ےہ( افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک آپ ےس وپےتھچ ںیہ ہک اؿ ےک

 ;:: .................................................................................. ...اس اکشر اک ایبؿ وج دف ای نیت دؿ کت اغبئ رےہ

 >:: .................................................................................................. ...ارگ اکشر ےک اپس دفرسا  ات وہ

 =:: ................................................................................. ... اکشر رکےن ےک قلعتم ںیہاؿ رفاایت اک ایبؿ وج

 6;: ................................................................................................... ...اہپڑفں رپ اکشر رکےن اک ایبؿ

 7;:................................................................................. ...اؿ رفاایت اک ایبؿ وج اکشر رکےن ےک قلعتم ںیہ

 9;: ..................................................اہلل اعت ی اک وقؽ ہک درای اک اکشر اہمترے ےئل الحؽ ےہ افر رضحت رمع ےن رفامای ہک ص

 :;: ..................................................ےہ افر رضحت رمع ےن رفامای ہک صاہلل اعت ی اک وقؽ ہک درای اک اکشر اہمترے ےئل الحؽ 

 ;;: ............................................................................................................ ...ڈٹی اھکےن اک ایبؿ

 >;: ............................................................................................... ...وجمس ےک ربنت افر رمدار اک ایبؿ

 <;: ............................................ ...ذہحیب رپ مسب اہلل ڑپےنھ اک ایبؿ، افر اس صخش اک ایبؿ وجدصقا وھچڑ دے، انب ابعس ریض

 ?;: ................................................................................. ...اس زیچ اک ایبؿ وجاانصؾ افر وتبں رپ ذحب یک اجےئ

 6>: .............................................................. ...آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ یک اہلل ےک انؾ رپ ذحب رکان اچےئہ

 7>: ..................................................... ...فریغہاس زیچ )ےس ذحب رکےن( اک ایبؿ وج وخؿ اہبدے الثمابسن، رھتپ افر ولاہ

 9>: .............................................................................................. ...وعرت افر ولڈنی ےک ذہحیب اک ایبؿ

 ;>: ....................................................................................... ...داتن، ڈہی افر اننخ ےس ذحب ہن ایک اجےئ

 ;>: ...................................................................................... ...ارعاب) ونگارفں( فریغہ ےک ذحب اک ایبؿ

 ں اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک آج اہمترے
 
ٹ

 >>: ............................................ ... دارارحلب فریغہ ےک الہ  اتب ےک ذب

 =>: ............................................. ... وج اجونر اھبگ اجےئ فہ زنمبہل یلگنج اجونر ےک ےہ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اس وک



 

 

 <>: ............................................. ...قلح رپ رھچی پرحن افر ذحب اک ایبؿ افر انب رججی ےن اطعء اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک ذحب )

 ?>: ............................................. ...رحن افر ذحب اک ایبؿ افر انب رججی ےن اطعء اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک ذحب )قلح رپ رھچی پ

 رہ )ابدنھ رک امران( افر ک ہمس یک رکاتہ اک ایبؿہلثم )اہھت اپؤں اکےنٹ
ٹ
 6=: ...................................................... ...(، وب

 :=: ..................................................................................................... ...رمیغ اھکےن ےک ایبؿ ںیم

 >=: .................................................................................................... ...وھگڑے ےک وگتش اک ایبؿ

 ==: .......................................... ...اپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 9<: ............................................................................. ...رہ یلچک فا ی دردنے ےک اھکےن )یک  جتم( اک ایبؿ

 9<: ........................................................................................................ ...رمدار یک اھکولں اک ایبؿ

 ;<: .................................................................................................................. ...کشم اک ایبؿ

 ><: ................................................................................................................ ... ایبؿرخوگش اک

 =<: .................................................................................................................... ...وگہ اک ایبؿ

 ?<: ................................................................................... ...دمجنم ای ےلھگپ وہےئ یھگ ںیم وچاہرگ اجےن اک ایبؿ

 7?: ........................................................................................ ...رہچہ رپ داغ اگلےن افر اشنؿ رکےن اک ایبؿ

 8?: ....................................... ... ارگ اکی امجتع وک امؽ تمینغ اہھت ےگل افر اؿ ںیم ےس وکح  صخش ا ےن اسیھت ےک مکح ےک

 9?: ............................................ ...ارگ یسک وقؾ اکاُفٹن اھبگ اجےئ افر اؿ ںیم ےس وکح  صخش اےس ریت الچ رک امر ڈاےل افر

 ;?: ..................................................................................................... رقابوینں اک ایبؿ : ابب

 ;?: ............................................. ...ہنع ےن رفامای ہک فہ تنس ےہ افر وہشم رقابین ےک تنس وہےن اک ایبؿ، انب رمع ریض اہلل

 >?: ............................................................................. ...اامؾ اک رقابین اک وگتش ولوگں ےک درایمؿ میسقت رکان

 =?: ...................................................................................... ...اسمرف افر وعروتں ےک رقابین رکےن اک ایبؿ

 <?: ........................................................................... ...رقابین ےک دؿ وگتش اھکےن یک وخاشہ رکےن اک ایبؿ

 ??: ........................................................... ...اؿ ولوگں یک دلیل اک ایبؿ، وج ےتہک ںیہ ہک رقابین رقب دیع یہ ےک دؿ ےہ

 66; ....................................................................................... ...رقابین اک ایبؿ افر رقابین یک ہگج دیعاگہ ےہ

 اکظفل وقنم

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 68; ................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دف وگنیسں فاےل دےبن رکےن اک ایبؿ افر 

 اکظفل وقنم

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 68; ................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دف وگنیسں فاےل دےبن رکےن اک ایبؿ افر 

 اکظفل وقنم

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 69; ................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دف وگنیسں فاےل دےبن رکےن اک ایبؿ افر 



 

 

 :6; .................................................. ...ھچ امہ ےک ےچب وک ذحب رکےل افآپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اوبربدہ ےس رفامان ہک وت اس 

 >6; ..........................................................................اس صخش اک ایبؿ وج ا ےن اہھت ےس رقابین اک اجونر ذحب رکے

 >6; ...................................... ...ابین اک اجونر ذحب رکے افر اکی صخش ےن رقابین ےک اجؿاس صخش اک ایبؿ، وج دفرسے یک رق

 =6; .................................................................................................. ...امنز ےک دعب ذحب رکےن اک ایبؿ

 <6; ........................................................................ ...دفابرہ )رقابین( رکےامنز ےس ےلہپ ارگ وکح  ذحب رکےل وت 

 77; .............................................................................................. ...ذہحیب ےک کولہ رپ دقؾ رےنھک اک ایبؿ

 77; ............................................................................................. ...ذحب ےک فتق اہلل اربک م ےن اک ایبؿ

 78;.................................................. ...ارگ وکح  صخش اینپ دہی ذحب رکےن ےئل جیھب دے وت اس رپ وکح  زیچ  جاؾ ںیہن ےہ

 79; ............................................................... ...رقابین اک وگتش سک دقر اھکای اجےئ افر سک دقر عمج ایک اجاتکس ےہ

 <7; .................................................................................................. رشمفابت اک ایبؿ : ابب

 <7; .................................................. ...افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشاب، وجا، تب افر اپےسن انکنیھپ دنگی ابںیت اطیشین اکؾ ہ

 87;......................................................................................................... ...اوگنر یک رشاب اک ایبؿ

 89; ........................................................... ...بج رشاب یک  جتم انزؽ وہح  وت ہی یچک افر یکپ وجھکرفں ےس یتنب یھت

 ;8; ............................................. ... رشاب دہش یک )یھب( وہیت ےہ افر ایس وک عبت ےتہک ںیہ افر نعم ےن اہک ہک ںیم ےن امکل

 =8; ................................................................ ...اس ارم اک ایبؿ ہک رمخ فہ ےنیپ یک زیچ ےہ وج ہک لقع وک ومخمر رکدے

 <8; ........................................................................... ...ربونتں ںیم افر ڑکلی ےک ایپولں ںیم ذیبن انبےن اک ایبؿ

 ?8; .......................................... ...ےن اکربونتں افر رظفػ یک نام تع ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت رمتمح رفام

 :9; ............................................................................. ...وجھکر ےک رس اک ایبؿ، بج کت ہک ہشن ہن دیپارکے

 :9; ............................................ ... ےس عنم ایک، افررشاب ابذؼ افر اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن رہ ہشن دیپارکےن فا ی زیچ

 >9; ........................................... ...اؿ ولوگں اک ایبؿ، وہنجں ےن یچک افر یکپ وجھکر ےک المےن وک بج فہ ہشن آفر وہاجےئ، ج

  راشلر نیدفدھ ےنیپ اک ایب

 
 

 <9; ................................................... ...ؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ نم  نی رفث فدؾ  انب اخ اص اسغ

 9:; ............................................................................................................ ...اھٹیم اپین ےنیپ اک ایبؿ

 ::; ............................................................................................... ...اک ایبؿاپین ےک اسھت دفدھ المےن 

 >:; ................................................... ...یھٹیم زیچ افر دہش ےنیپ اک ایبؿ افر زرہی ےن رفامای ہک آد ی اک اشیپب انیپ دشدی رضف

 =:; ....................................................................................................... ...ڑھکے وہ رک ےنیپ اک ایبؿ



 

 

 ?:; ............................................................................. ...افٹن رپ وسار وہےن یک احتل ںیم ےنیپ فاےل اک ایبؿ

 6;; .............................................................. ...ےنیپ ںیم ےلہپ داںیئ رطػ فاال رھپ اس یک داںیئ رطػ فاال قحتسم ےہ

 6;; ...................................... ...ایک آد ی ا ےن داںیئ رطػ فاےل آد ی ےس ااجزت ےل اتکس ےہ ہک ڑبے آد ی ےک ےئل دے

 7;; ................................................................................................ ...ولچ ےس وحض اک اپین ےنیپ اک ایبؿ

 8;; ....................................................................................... ...وھچوٹں اک ڑبفں یک دختم رکےن اک ایبؿ

 9;; .................................................................................................... ...ربنت ڈکھ رک رےنھک اک ایبؿ

 ;;; ............................................................................................. ...کشم اک ہنم وھکؽ رک اپین ےنیپ اک ایبؿ

 >;; ............................................................................................... ...کشم ےک ہنم ےس اپین ےنیپ اک ایبؿ

 <;; .................................................................................................. ...ربونتں ںیم اسسن ےنیل اک ایبؿ

 ?;; .............................................................................................. ...دفای نیت اسسن ںیم اپین ےنیپ اک ایبؿ

 ?;; ......................................................................................... ...وسےن ےک ربنت ںیم )اپین( ےنیپ اک ایبؿ

 6>; ........................................................................................................ ...اچدنی ےک ربنت اک ایبؿ

 9>; ......................................................................................................... ...ایپولں ںیم ےنیپ اک ایبؿ

 9>; ................................................. ...پ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربنت اک ایبیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ایپےل ےس ےنیپ افر آ

 ;>; ........................................................................................................ ...ربتمک اپین ےنیپ اک ایبؿ

 =>; ...................................................................................................... امیبرویں اک ایبؿ : ابب

 =>; ............................................ ... رمض ےک افکرہ وہےن ےک قلعتم وجااحدثی ںیہ، اؿ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج

 6=; ........................................................................................................ ...رمض یک دشت اک ایبؿ

 8=; ........................................................... ...ولوگں ںیم اایبنء رپ تہب زایدہ یتخس وہیت رھپ درہج فار دفرسے ولوگں رپ

 9=; ..................................................................................... ...رمضی یک ایعدت ےک فابج وہےن اک ایبؿ

 :=; ............................................................................................... ...ےب وہش آد ی یک ایعدت اک ایبؿ

 ;=; ............................................................. ...(اس یک تلیضف اک ایبؿ ےسج رمیگ آیت وہ )افر فہ اس رپ اصرب فاشرک وہ

 ==; ............................................................................ ... تلیضف اک ایبؿ، سج یک ئانیح  اجیت رےہاس صخش یک

 ==; ........................................ ...وعروتں اکرمدفں یک ایعدت رکےن اک ایبؿ افر اؾ درداء ریض اہلل اہنعےن اکی ااصنری رمد

 <=; ........................................................................................................ ...وچبں یک ایعدت اک ایبؿ



 

 

 6<; ............................................................................................... ...ارعاب یک ایعدت رکےن اک ایبؿ

 6<; ................................................................................................ ...رشمک یک ایعدت رکےن اک ایبؿ

 7<; ....................................... ...ارگ وکح  صخش یسک رمضی یک ایعدت وک اجےئ افر امنز اک فتق آاجےئ وت فںیہ امجتع ےس من

 8<; ................................................................................................... ...رمضی رپ اہھت رےنھک اک ایبؿ ۔

 :<; ................................................................................... ...رمضی ےس ایک اہک اجےئ افر فہ ایک وجاب دے

 ><; ..................................................... ...وسار وہ رک دیپا اپ افر دگےھ رپ یسک ےک ےھچیپ وسار وہ رک ایعدت وک اجےن اک ایبؿ

 <<; ....................................... ...رمضی اک انہک ہک ریمے فیلکت ےہ اہےئ ریما رس افر ےھجم تخس درد ےہ افر رضحت اویب یلع

 7?; .................................................................................... ...رمضی اک ہی انہک ہک ریمے اپس ےس ےلچ اجؤ

 9?; .................................................................. ...رمضی ےچب وک ےل اجان اتہک اس ےک ےئل داعےئ تحص ایک اجےئ

 9?; ................................................................................................... ...رمضی اکومت یک آرزف رکان

 =?; ...................................... ... ایعدت رکےن فاےل اکرمضی ےک ےئل داعرکان افر اعہشئ تنب دعس ےن ا ےن فادل ےس لقن ایک

 =?; ................................................................................. ...ایعدت رکےن فاےل اکرمضی ےک ےئل فوض رکان

 <?; ................................................................................. ...فاب افر اخبر ےک دعف وہےن ےک ےئل رکےن اک ایبؿ

 ??; ........................................................................................................... بط اک ایبؿ : ابب

 66> ...........................................................................افش یھب، دیپایک اہلل اعت ی ےن وج امیبری دیپایک اس ےک ےئل

 66> ................................................................................. ...ایک رمد وعرت اک ای وعرت رمد اک العج رکیتکس ےہ

 67>....................................................................................................... ...افشء نیت زیچفں ںیم ےہ

 68> ..................................................................... ...دہش ےس العج رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل ہک اس ںیم افشء ےہ

 :6> ................................................................... ...دہش ےس العج رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل الہک اس ںیم افشء ےہ

 ;6> ........................................................................................ ...افٹن ےک دفدھ ےس العج رکےن اک ایبؿ

 >6> ....................................................................................... ...افٹن ےک اشیپب ےس العج رکےن اک ایبؿ

 =6> ........................................................................................ ...اکالداہن )ولکیجن( ےس العج رکےن اک ایبؿ

ہ اک ایبؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 <6> ................................................................................................... ...رمضی ےک ےئل 

 76>...................................................................................................... ...انک ںیم دفاڈاےنل اک ایبؿ

 یھب ایس وک ےتہک ںیہ، ےسیج اکوفراقوفر)وبےتل یہ

 

 76>.............................................. ...درایح  طسق دنہی انک ںیم ڈاانل، سک



 

 

 77> ............................................................ ...وگلاےئسک فتق ےنھچپ وگلاےئ، افر اوبومیس ےن رات ےک فتق ےنھچپ 

ہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع ف

 

 ن
جٹن
بٹ

 78>.......................................................رفس افر ا جاؾ یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ، انب 

 79> .......................................................................................... ...اےن اک ایبؿامیبری یک فہج ےس ےنھچپ وگل

 :7> ..................................................................................................... ...رس ںیم ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ

 ;7> ......................................................................... ...آدےھ رس ای وپرے رس ےک درد ںیم ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ

 >7>.......................................................................................... ...فیلکت یک فہج ےس رس ڈنمفاےن اک ایبؿ

 =7>............................................. ...اس صخش اک ایبؿ، وج وخد داغ وگلاےئ ای یسک وک داغ اگلےئ افر اس صخش یک تلیضف اک ایب

 ?7>....................................... ...آھکن ںیم فیلکت ےک فتق دہشا فررسہم اگلےن اک ایبؿ، اس ابب ںیم اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ

 86> ...................................................................................... ...نم )اکی مسق منبش( آھکن ےک ےئل افشےہ

 87>............................................................................................ ...ہنم ںیم اکی رطػ دفا رےنھک اک ایبؿ

 89> ............................................................................................. ...اس ابب ںیم وکح  ونعاؿ ںیہن ےہ

 :8> ................................................................................................................... ...ذعرہ اک ایبؿ

 ;8> ....................................................................................................... ...دوتسں ےک العج اک ایبؿ

 >8> .................................................................. ...رفصوکح  زیچ ںیہن افر فہ اکی امیبری ےہ، وج ٹیپ ںیم وہاجیت ےہ

 =8> ............................................................................................. ...ذات ابنجل)یلسپ یک امیبری( اک ایبؿ

 ?8> ........................................................................................ ...وخؿ رفےنک ےک ےئل اٹچح  الجےن اک ایبؿ

 96> ........................................................................................................... ...اخبر منہج اکہلعش ےہ

 98> .................................................................... ...ایسی زنیم ےس لکن اجےن اک ایبؿ، سج یک آب ف وہا ایھچ ہن وہ

 99> ............................................................................. ...وقنمؽ ںیہ، اؿ اک ایبؿاطوعؿ ےک قلعتم وج رفاںیتی 

 6:> .................................................................... ...رقآؿ افر وعمذات )وسرہ قلف فانس( ڑپھ رکدؾ رکےن اک ایبؿ

 7:> ................................................ ...انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل یلع وسرۃ افہحت ڑپھ رک دؾ رکےن اک ایبؿ، افر

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 9:> ............................................................................................. ...رظن گل اجےن رپ م

 ::> .............................................................................................................. ...رظن اکانگل قح ےہ

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 ;:> ..................................................................................... ...اسپن، وھچب ےک اکےنٹ رپ م

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 >:> ..................................................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک م

 =:> .......................................... ...دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی ےتہک ںیہ ںیم افر اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےک اپ



 

 

 6;> ............................................................................................... ...اھجڑےن ےک فتق وھتےنک اک ایبؿ

 9;> ................................................................... ...فیلکت ےک اقمؾ رپ اھجڑےن فاےل اک داایں اہھت ریھپےن اک ایبؿ

 :;> ................................................................................................. ...وعرت اک رمد وک وھپےنکن اک ایبؿ

 :;> ....................................................................................... ... اک ایبؿ وج اھجڑ وھپکن ہن رکےاس صخش

 >;> .............................................................................................................. ...وگشؿ ےنیل اک ایبؿ

 =;> .................................................................................................................... ...افؽ اک ایبؿ

 <;> .............................................................................................................. ...اہہم وکح  زیچ ںیہن

 9>> ..................................................... ...اجدف اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ نکیل ایشنیط ےن ااکنر ایک فہ ولوگں وک اجدف س

 :>> ..................................................................................... ...رشک افر اجدف الہک رکےن فا ی زیچںی ںیہ

 ;>> .............................................. ...ایک اجدف اک العج رکان اجزئ ےہ افر اتقدہ ےن اہک ہک ںیم ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ ک

 >>> ................................................................................................................... ...اجدف اک ایبؿ

 <>> .........................................................................................................ضعب ایبؿ اجدف وہےت ںیہ

 ?>> ........................................................................................ ...اجدف اک وجعہ )وجھکر( ےک ذرےعی العج رکان

 6=> .............................................................................................................. ...اہہم وکح  زیچ ںیہن

 7=>......................................................................... ...دعفی )امیبری اک اکی ےس دفرسے وک انگل( وکح  زیچ ںیہن

 اجےن ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ رعفہ ےن رضحیبن

 

 9=> ............................................ ... یلص اہلل ہیلع فملس وک زرہدے 

 ;=> ................................................. ...زرہ ےنیپ افر اس اک العج رکےن افر سج زیچ ےس وخػ وہ اس ےک دفر رکےن اک ایبؿ

 ==> ........................................................................................................ ...دگیھ ےک دفدھ اک ایبؿ

 ?=> .......................................................................................................... ابلس اک ایبؿ : ابب

 ?=> .................................................. ...ملس د ہ دےئجی ہک سک ےن اہلل یک زتنی وک  جااہلل اعتٰیل اک وقؽ، آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ?=> .......................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج اانپ ازار ٹیسھگ رک ریغب ةکت ےک ےلچ

 7<> ............................................................................................................. ...ؿڑپکا ےنٹیمس اک ایب

 8<> ............................................................................ ...وج آد ی ےنخٹ ےس ےچین ڑپکے ےنہپ وت فہ دفزخ ںیم وہاگ

 ><> ......................................................ادیس فاعمفہی نب دبعاانکری دارہہت دنب اک ایبؿ، زرہی، اوبرکب نب دمحم، زمحہ نب ایب 

 =<> .............................................. ...اچدر اک ایبؿ، اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ع



 

 

 <<> .................................................. ... ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک وقؽ وج وی ف ہیلع امالسؾ یک یاکتی ایبؿ رکےتصیمق ےننہپ اک

و ں فاالہبج ےنہپ

 

 ی
ن

 

ن
ص

 8?> .......................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج رفس ںیم گنت آ

 8?> ...................................................................................................... ...گنج ںیم افؿ ےننہپ اک ایبؿ

 9?> .............................................. ...ابق افر ریمشی رففج اک ایبؿ، سج وک ابقء یھب ےتہک ںیہ افر ضعب ےک زندکی اےس ےتہک یہ

 ;?> ............................................ ...  یپ اک ایبؿ افر ھجم ےس دسمد ےن  رمتع ےس اںوہں ےن ا ےن فادل ےس رفاتی ایک ہک ںیموٹ

 >?> ............................................................................................................... ...اپاجئومں اک ایبؿ

 <?> ................................................. ...ر ےس ڈےنکھ اک ایبؿ افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبنہنم افر رس وک اچد

 66= ................................................................................................................ ...وخد ےننہپ اک ایبؿ

 67=............................................... ... اک ایبؿ، ن بب ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہللداھری دار انکری دار اچدرفں افر ہلمش

 >6= .......................................................................................... ...اچدرفں افر ولبمکں ےک افڑےنھ اک ایبؿ

 <6= ........................................................................................................ ...وھگن امر رک ےنھٹیب اک ایبؿ

 76=............................................................... ...(اکی یہ ڑپکا ےنٹیپل اک ایبؿ ) اس رطح ہک اس یک رشؾ اگہ رپ ھچک ہن وہ

 79= ............................................................................................................ ...زبس ڑپکفں اک ایبؿ

 :7= ............................................................................................................ ...دیفس ڑپکفں اک ایبؿ

 >7=............................................................... ...رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

 88= ........................................... ...رمشی اک ریغب ےنہپ وہےئ وھچان افر اس ابب ںیم زدیبی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع یبن یلص

 89= ...................................................................... ...رمشی اھچبےن اک ایبؿ، افر دیبعہ ےن اہک ہک فہ ےننہپ یک رطح ےہ

ی ےننہپ اک ایبؿ

قس

... ................................................................................................................ =8: 

 :8= ....................................................................... ...اخرش یک فہج ےس رمدفں ےک ےئل ریمشی ڑپکا اننہپ اجزئ ےہ

 ;8= ...................................................................................... ...وتں ےک ےئل ریمشی ڑپکے ےننہپ اک ایبؿوعر

 =8= ....................................................................یبن یلص اہلل ہیلع فملس سک دقر ابلس افر رفش رپ اافتکء رکےت ےھت

  ےئن ڑپکے ےننہپ ےک
ی

 

ن
 
ئ
 96= ................................................................................. ... فتق وکیسن داع رکین اچ

 97= ......................................................................................... ...رمدفں ےک ےئل زرفعاین رگن اک ایبؿ

 98= ............................................................................................... ...زرفعاین رگن ےک ڑپکفں اک ایبؿ

 98= ........................................................................................................... ...رسخ ڑپکفں اک ایبؿ

زہ )دگے( اک ایبؿ

 

 
 99= ................................................................................................... ...رسخ م



 

 

 :9= ..................................................................... ...یک وہح  اھکؽ ےک وجوتں اک ایبؿاصػ یک وہح  افر ریغب اصػ 

 =9= ........................................................................................................... ...ےلہپ داینہ وجیت ےنہپ

 <9= ............................................................................................... ...ےلہپ ابںیئ اپؤں ےس وجیت ااترے

 <9= ....................................................................................................... ...اکی وجیت نہپ رک ہن ےلچ

 ?9= ..............................................وجیت ںیم دفومستں ےک وہےن اک ایبؿ ضعب ولوگں ےن اکی ہمست وک یھب اجزئ رقار دای ےہ ۔

 6:= .......................................................................................................... ...رسخ رچ ی ہبق اک ایبؿ

 8:= ...................................................................................................... ...وبرای فریغہ رپ ےنھٹیب اک ایبؿ

 9:= ..................................................................................................... ...وسےن یک اوگنویھٹں اک ایبؿ

 ;:= ................................................................................................... ...اچدنی یک اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ

 =:= ........................................................................................................ ...اوگنیھٹ ےک ہنیگن اک ایبؿ

 ?:= ........................................................................................................ ...ولےہ یک اوگنیھٹ اک ایبؿ

 6;= ................................................................................................... ...اوگنیھٹ رپ شقن رکےن اک ایبؿ

 7;= .................................................................................................. ...یلگنھچ ںیم اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ

 8;= ................................................. ... یسک زیچ رپ رہم اگلےن ای الہ  اتب فریغہ ےک اپس طخ ےنھکل ےک ےئل اوگنیھٹ ونباےن اک

 9;= ........................................................................ ...اس صخش اک ایبؿ وجاوگنیھٹ اک ہنیگن یلیھتہ یک رطػ رکے

 :;= ................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک وکح  صخش اینپ اوگنیھٹ رپ شقن ہن دننکہ رکفاےئ

 :;= ............................................................................. ...اای اجےئایک اوگنیھٹ رپ نیت رطسفں ںیم شقن دننک رک

 ;;= .......................................... ...وعروتں ےک اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےک اپس وسےن یک اوگنن

 >;= ....................................................................................... ...ڑکے ےننہپ اک ایبؿوعروتں ےک اہر ےننہپ افر 

 =;= .......................................................................................................... ...اہر اعرتی ےنیل اک ایبؿ

 <;= .................................................... ...ہیلع ف ابویلں ےک ےننہپ اک ایبؿ، انب ابعس ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل

 ?;= ...................................................................................... ...وچبں اک اخسب) اکی مسق اکاہر( ےننہپ اک ایبؿ

 6>= .......................................... ...ر رکےن اک ایبؿرمدفں اک وعروتں یک یس وصرت افر وعروتں اک رمدفں یک یس وصرت اایتخ

 6>= ............................................................... ...وعروتں یک وصرت اایتخر رکےن فاےل وک رھگ ےس اکنؽ دےنی اک ایبؿ

 8>= ......................................... ...یض اہلل ہنع اینپ ومںیھچن اس دقر رتکفاےت تومںیھچن رتکفاےن اک ایبؿ، افر رضحت رمع ر

 9>= ........................................................................................................... ...اننخ وٹکاےن اک ایبؿ



 

 

 >>= ......................................................................................................... ...داڑیھ ڑباھےن اک ایبؿ

 >>= ....................................................................................... ...ڑباھےپ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ

 ?>= .......................................................................................................... ...اضخب رکےن اک ایبؿ

 6== ..................................................................................................... ... ایبؿوھگرھگنایےل ابولں اک

 === ................................................................................................ ...ابولں وک وگدن ےس امجےن اک ایبؿ

 ?== ............................................................................................................ ...امگن اکنےنل اک ایبؿ

 6<= ................................................................................................................ ...وسیگؤں اک ایبؿ

 8<= ................................................................................... ...زقع ) ھچک ابؽ اکےنٹ افر ھچک وھچڑےن( اک ایبؿ

 9<= ............................................................................... ...اک ایبؿوعرت اکوشرہ وک ا ےن اہھت ےس وخوبش اگلےن 

 :<= .......................................................................................... ...رس افر داڑیھ ںیم وخوبش اگلےن اک ایبؿ

 ;<= ............................................................................................................ ...یھگنک رکےن اک ایبؿ

 ;<= ............................................................................... ...احہضئ اک ا ےن وشرہ ےک رس ںیم یھگنک رکےن اک ایبؿ

 =<= .................................................................................................. ...ابولں ںیم یھگنک رکےن اک ایبؿ

 =<= .................................................................................................................. ...کشم اک ایبؿ

 <<= ..................................................................................................... ...رتہبنی وخوبش اگلےن اک ایبؿ

 ?<= ....................................................................................................... ...وخوبش رد ہن رکےن اک ایبؿ

 ?<= .................................................................................................................. ...ذرریہ اک ایبؿ

 6?= ................................................................................ ...وخوصبریت ےک ےئل داوتنں وک اشکدہ رکےن اک ایبؿ

 7?=.................................................................................................... ...ابولں ںیم وجڑ اگلےن اک ایبؿ

 ;?= ................................................................................ ...وعروتں اکرہچے ےک ابولں وک اصػ رےنھک اک ایبؿ

 >?= ................................................................................................. ...ابؽ ڑجفاےن فا ی وعرت اک ایبؿ

 ??= .......................................................................................................... ...وگدےنھ فاےل اک ایبؿ

 67< ..............................................................................................................دگفاےن فا ی اک ایبؿ

 69< .............................................................................................................. ...وصتریفں اک ایبؿ

 :6< ............................................................................ ...ایقتم ےک دؿ وصتری انبےن فاےل ےک ذعاب اک ایبؿ

 ;6< ...................................................................................................... ...وصتریںی وتڑ دےنی اک ایبؿ



 

 

 =6< ................................................................................................... ...ؿوصتریفں ےک اھچبےن اک ایب

 <6< ............................................................................................ ...وصتریفں رپ ےنھٹیب یک رکاتہ اک ایبؿ

 76< ........................................................................... ...وصتری فاےل ڑپکفں ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاتہ اک ایبؿ

 77< ................................................................... ...رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم وصتریںی وہں

 78<...................................................................................... ...وصتری فاےل رھگ ںیم دالخ ہن وہےن اک ایبؿ

 79< ...................................................................................... ...وصتری انبےن فاےل رپ تنعل رکےن اک ایبؿ

 79< ........................................ ...وج صخش یسک زیچ یک وصتری انبےئ اگ وت اےس ایقتم ےک دؿ فیلکت دی اجےئ یگ ہک اس ںیم ر

 :7<............................................................................................. ...وساری رپ یسک ےک ےھچیپ ےنھٹیب اک ایبؿ

 ;7< ........................................................................................ ...وساری رپ نیت آدویمں ےک ےنھٹیب اک ایبؿ

 >7< ............................................ ...اک یسک وک ا ےن آےگ اھٹبان ضعب ےن اہک ہک وساری اک امکل آےگ ےنھٹیب ک وساری ےک امکل

 >7< ................................................................................ ...آد ی اک یسک دفرسے وک ا ےن ےھچیپ اھٹبےن اک ایبؿ

 =7< .......................................................................................... ...وساری رپ وعرت اکرمد ےک ےھچیپ انھٹیب

 <7< ........................................................................ ...تچ ےنٹیل افر اکی اپؤں وک دفرسے اپؤں رپ رےنھک اک ایبؿ

 ?7< ......................................................................................................... ادب اک ایبؿ : ابب

 ?7< ............................................................... ...اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک مہ ےن ااسنؿ وک فادلنی ےک قلعتم تحیصن یک

 86< ................................................................................... ...نسح ولسک اک بس ےس زایدہ قحتسم وکؿ ےہ

 87<........................................................................................ ...فادلنی یک ااجزت ےک ریغباہجد ہن رکے

 88< .......................................................................................... ...وکح  صخش ا ےن فادلنی وک اگ ی ہن دے

 88< .............................................................. ...ایکس داعوبقؽ وہےن اک ایبؿ وج ا ےن فادلنی ےس نسح ولسک رکے

 ;8< ....................................................................................................فادلنی یک انرفامین انگہ ریبکہ ےہ

 =8< .............................................................................................. ...اک ایبؿ رشمک ابپ ےس ہلص ریمح

ج

ٹ

 <8< ........................................ ...وعرت اک اینپ امں ےس نسح ولسک رکےن اک ایبؿ، بج ہک اس اکوشرہ یھب افر ثیل ےن اہک م

 ?8< .................................................................................. ...یمح رکےن اک ایبؿرشمک اھبح  ےک اسھت ہلص ر

 96< .................................................................................................... ...ہلص ریمح یک تلیضف اک ایبؿ

 97< ............................................................................................................... ...عطق ریمح اک انگہ



 

 

 97< .................................................................................. ...ہلص ریمح یک فہج ےس رزؼ ںیم اشکدیگ اک ایبؿ

 99< .................................................................................... ...وج صخش ہلص ریمح رکات ےہ اہلل اےس المات ےہ

 ;9< ................................................................................ ...ڑی یس رتی ےس یھب رت وہاجیت ےہرہتش داری وھت

 >9< .................................................................................... ...دبہل دےنی فاال ہلص ریمح رکےن فاالںیہن ےہ

 =9< ..................................................... ...رھپ فہ املسمؿ وہاجےئ اس صخش اک ایبؿ وج احتل رشک ںیم ہلص ریمح رکے

 <9< ............................................................... ...دفرسے ےک ےچب وک ےنلیھک دانی افر اس وک وبہس دانی ای اس ےس یسنہ رکان

 <9< ................................................. ...س وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاےچب ےک اسھت رہمابین افر ا

 9:< ........................................................................................ ...اہلل اعت ی ےن رتمح ےک وسےصح ےئک ںیہ

 ::< ........................................................................ ...رکانہک فہ اس ےک اسھت اھکےئ یگافالد وک اس ڈر ےس لتق 

 ;:< .................................................................................................... ...ےچب وک وگد ںیم رےنھک اک ایبؿ

 ;:< ..................................................................................................... ...ےچب وک راؿ رپ رےنھک اک ایبؿ

 >:< ................................................................................................ ...ایھچ دختم رکان زجف اامیؿ ےہ

 =:< ................................................................................... ...میتی یک رپفرش رکےن فاےل یک تلیضف اک ایبؿ

 <:< ....................................................................................... ...اؤں ےک ےئل ک تن رکےن فاےل اک ایبؿویب

 ?:< ....................................................................................... ...نیکسم ےک ےئل ک تن رکےن فاےل اک ایبؿ

 6;< ............................................................................. ...ایبؿ آدویمں افر اجونرفں ےک اسھت رہمابین رکےن اک

 :;< ............................................... ...ڑپفیس ےک قح ںیم فیص رکےن فاولں اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل یک ابعدت رک

 ےک ینعم ںیہ اؿ وکاس صخش اک انگہ سج اک ڑپفیس 

 

ن

ھ
ٹق ت

 >;< ........................................ ...اس یک فیلکت ےس ےب وخػ ہن وہ، وی

 =;< .......................................................................................... ...وکح  وعرت اینپ ڑپفنس وک ریقح ہن ےھجمس

 =;< ................................................. ...ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ وت فہ ا ےن ڑپفیس وک فیلکت ہن اچنہپوج صخش اہلل افر ایقتم 

 ?;< ............................................................................... ...اسمہہی اک قح درفازے ےک رقب ےک احلظ ےس ےہ

 6>< .............................................................................................................. ...رہیکین دصہق ےہ

 7>< .............................................. ...ایھچ وگتفگ رکےن اک ایبؿ افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 8>< ................................................................................................... ...رہ ارم ںیم رن ی ربےنت اک ایبؿ

 9>< ............................................................................. ...اامیؿ دارفں اک اکی دفرسے ےک اسھت اعتفؿ رکان

 :>< ...................................... ... ےن ربی اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج صخش ےن ایھچ افسرش یک وت اس ںیم ےس اکی ہصح افر سج



 

 

 ;>< .................................................. ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہن وت شحف وگح  یک اعدت یھت افر ہن دصقاً شحف وگح  رکےت

 <>< ......................................... ... ؿ افر ہی ہک لخب رکمفہ ےہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےننسح قلخ افر اخسفت اک ایب

 9=< ............................................................................................. ...آد ی ا ےن رھگ ںیم سک رطح رےہ

 :=< .................................................................................................... ...تبحم اہلل یک رطػ ےس ےہ

 ;=< ................................................................................................ ...دخا ےک ےئل تبحم رکےن اک ایبؿ

 >=< .......................................... ... اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اے اامیؿ فاول ! وکح  امجتع یک دفرسی امجتع ےس ذماؼ ہن رکے

 ==< ........................................................................................... ...اگ ی ولگچ افر تنعل یک نام تع اک ایبؿ

ا  انہک افر آپ یلص اہلل ہیلع

 

ن
ھگ
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ب

 9<< .................................................... ... ولوگں اک ذرک سک رطح اجزئ ےہ الثم یسک وک ابمل ای 

 :<< .............................................. ...تبیغ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت ںیم ےس ضعب ضعب یک تبیغ ہن رکے ایک مت  ی

 ;<< ....................................................(ر ےک رھگفں ںیم بس ےس رتہب) وکؿ ےہآپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک ااصن

 ><< ......................................................................................................... ...وخلغچری انگہ ریبکہ ےہ

ج

ٹ ی

زہ ؽوخلغچری یک رکاتہ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ امھزاشمء 

 

ز
م
ھ

م افر فلی لکل 
 

مت

 

ت

... ................................................. >>= 

 <<< .............................................................................. ...اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک وھجیٹ ابت م ےن ےس رپزیہ رکف

 ?<< .................................................................................................. ...دفےلغ ےک قلعتم وج اہکایگےہ

 ?<< ....................................................................... ...ا ےن اسیھت ےس ایبؿ رکانہک اس ےک قلعتم ایک اہک اجات ےہ

 6?< .................................................................................................. ...سک مسق یک رعتفی رکمفہ ےہ

 8?< .......................................... ...ا ےن اھبح  یک ایسی رعتفی رکان سج ےک قلعتم )نیقی ےک اسھت( ولعمؾ وہا افر دعس ےن یب

 8?< .............................................. ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ےب کش اہلل دعؽ فااسحؿ اک افر رقاتب فاولں وک دےنی اک مکح دتی

 :?< ............................................ ...دسح افر تبیغ رکےن یک نام تع اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک افر دسح رکےن فاےل ک

 ;?< ................................................وچب اس ےئل ہک ضغب دب امگین ےہ افر ہن یسک ےک ویعباے اامیؿ فاول! زایدہ دبامگین ےس 

 >?< ......................................................................................................سک رطح امگؿ ایک اج اتکس ےہ

 =?< .................................................................................................. ...ومنم اک ا ےن انگہ رپ رپدہ ڈاانل

ج

 

ن

ٹھ
ج
م
ش

ؼفہ ےس رماد ا ےن دؽ ںیم ا ےن وک ڑبا 
ع
 ??< .................................................. ...ةکت اک ایبؿ افر اجمدہ ےن اہک ہک اثین 

 66? ................................................ ...  ہیلع فملس اک رفامان ہک یسک صخش ےک ےئلرتک الماقت اک ایبؿ افر روسؽ اہلل یلص اہلل

 69? .......................................... ...انرفامین رکےن فاےل ےس رتک الماقت اک اجزئ وہان افر بعک ےن ایبؿ ایک ہک بج فہ یبن ص

 :6? ......................................................... ...ایک ا ےن دفتس یک الماقت ےک ےئل رفزاہن ای حبص ف اشؾ ےک فتق اجای اجےئ



 

 

 ;6? ............................................. ...الماقت افر اس صخش اک ایبؿ، وج یسک امجتع یک الماقت وک اجےئ افر فاہں اھکان اھکےئ ا

 ;6? ....................................................................................... ...فدف ےس ےنلم ےک ےئل زتنی رکےن اک ایبؿ

 >6? .................................................. ...اھبح  اچرہ رکےن افر مسق اھکےن اک ایبؿ افر اوبہفیحج اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل یلع

 <6? ................................................. ...رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 =7?................................................ ...نیق ےک اسھت وہاجؤ افر ھجاہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اے اامیؿ فاول اہلل ےس ڈرف افر اصد

 ?7?.......................................................................................................... ...اےھچ رطوقیں اک ایبؿ

 86? ...................................................... اؿ اک ارجفیلکت رپ ربص رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک ربص رکےن فاولں وک

 88? .................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج اتعب ہک فہج ےس ولوگں یک رطػ وتمہج وہ

 89? ...................................................... ...فہ فاسی یہ ےہ ےسیج اس ےن اہکوج صخش ا ےن اھبح  وک ریغب اتفلی ےک اکرف ےہک وت 

 ;8? ................................................. ...اکرف م ےن فاےل وک اکرف ںیہن ہک اؿ ولوگں یک دلیل وج اہجتل ای اتفلی یک انبء رپ یسک

 <8? ................................................... ... اعت ی ےک ایاکؾ ںیم  بض افر یتخس اجزئ ےہ افر اہلل اعت ی ےن رفامای ہک افکر افاہلل

 98? ......................................... ... ےصغ ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای وج ولگ ڑبے ڑبے انگوہں

 ;9? ..................................................................................................................... ...ایح اک ایبؿ

 =9? ................................................................................................ ...بج وت ایح ہن رکے وت وج اچےہ رک

 <9? .......................................................................... ... قح ابت ےس ایح ہن یک اجےئدنی یک ابت ےنھجمس ےک ےئل

 6:? .................................................. ...آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک آاسین رکف یتخس ہن رکف افر آپ یلص اہلل یلع

 ::? ...................................... ...ں ےک اسھت ایھچ رطح  شی آےن افر رھگ فاولں ےک اسھت ذماؼ رکےن اک ایبؿ افر انب ؾولوگ

 ;:? ................................... ...ولوگں ےک اسھت نسح ولسک اک ایبؿ افر اوب ادلرداء ےس وقنمؽ ےہ ہک مہ ولگ ضعب ولوگں س

 =:? ............................................. ...ومنم اکی وسراخ ےس دف ابر ڈگن ںیہن اھکات افر اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک

 <:? .......................................................................................................... ...امہمؿ ےک قح اک ایبؿ

 ?:? .............................................. ...امہمؿ یک زعت رکےن افر وخد اس یک دختم رک ےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ارب

 9;? ........................................................................ ...امہمؿ ےک ےئل اھکان ایتر رکےن، افر فلکت رکےن اک ایبؿ ۔

 :;? ..................................................................... ...امہمؿ ےک اپس ہصغ رکےن افر ربھگاےن یک رکاتم اک ایبؿ۔

 ;;? ...................................................... ...امہمؿ اک اصبح اخہن ےس ہی انہک بج کت مت ہن اھکؤ ےگ ںیم ہن اھکؤں اگ۔ اخل

 =;? ............................................. ...ڑبفں یک زعت رکےن افر اس ارم اک ایبؿ ہک وساؽ افر وگتفگ ںیم ڑبا آد ی ادتباء رکے

 ?;? .................................................. ... اجزئ ےہ افر ایک رکمفہ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک رعش افر زجا افر دحی وخاین سک رطح یک



 

 

 :>? ................................................................................................. ...رشمنیک یک وجہ رکےن اک ایبؿ۔

 <>? ............................................. ... بل آ اجےئ ہک اہلل اعتٰیل ےک ذرک افر املفہی رکمفہ ےہ ہک یسک صخش رپ رعش اس رطح اغ

ج

 

قت
ک)ریتا داایں( اہھت اخک آولد وہ( افر رقعی خل

 

 ن
 من
ب

 ?>? ............................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رتتب 

 7=?.................................................................................................. ...ظفل زومعا ےک اامعتسؽ اک ایبؿ۔

 8=? ............................................................................................... ...یسک صخش اک )یسک وک( فن لک انہک۔
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 :;77 ............................................................................................ ...ااختسرہ ےک فتق داع رکےن اک ایبؿ

 ;;77............................................................................................. ...فوض ےک فتق داع رکےن اک ایبؿ ۔

 >;77.................................................................................... ...دنلب ہگج رپ ڑچےتھ فتق داع رکےن اک ایبؿ ۔

 =;77....................................................... ...دہ رک ےن ےک فتق ای رفس ےس فایسپ ےک وقت داع ڑپےنھ اک ایبؿ ۔رفس اک ارا

 <;77............................................................................................. ...دفاہل ےک ےئل داع رکےن اک ایبؿ ۔

 ?;77...................................................................................... ...ےئ وت ایک ےہک ۔بج اینپ ویبی ےک اپس آ

 6>77 .................................................................... ...آرضحت یلص اہلل ہیلع فملس اک رانب آانت یف ادلاین ۃنسح رفامان۔۔

 7>77 ........................................................................................... ...ؿ ۔داین ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن اک ایب

 8>77 ...................................................................................................... ...رکم ف داع رک ےن اک ایبؿ۔

 9>77..................................................................................................رشم نیک رپ دباع رک ےن اک ایبؿ ۔

 =>77 ....................................................................................... ...رشمنیک ےک ےئل دبد اع رکےن اک ایبؿ ۔

 <>77..................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ای اہلل ےھجم اعمػ رک دے وج ںیم ےن ےلہپ ایک ہ

 ?>77 .......................................................................... ...ہعمج ےک دؿ )وبقمؽ( استع ںیم داع رکےن اک ایبؿ ۔

 6=77 .................................................. ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک وہید ےک قلعتم امہری داع وبقمؽ وہیت ےہ، افر

 7=77 ........................................................................................................... ...آنیم م ےن اک ایبؿ

 8=77 .......................................................................................... ...ال اہل اال اہلل م ےن یک تلیضف اک ایبؿ ۔

 :=77 ........................................................................................... ...ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿاحبسؿ اہلل 

 :=77 ......................................................................................... ...احبسؿ اہلل ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ ۔



 

 

 ;=77.................................................................................. ...اہلل زبرگ فربرت ےک ذرک یک تلیضف اک ایبؿ ۔

 ==77 ............................................................................................ ...الوحؽ فالوقۃ اال ابہلل م ےن اک ایبؿ۔

 <=77............................................................................................... ...اہلل اعتٰیل ےک انن ونے انؾ ںیہ ۔

 ?=77 ............................................................................................... ...ھچک فہفق ےس فظع م ےن اک ایبؿ ۔

 6<77 ........................................................................... دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ : ابب

 6<77 ................................................... ...ں اک ایبؿ، افر ہی ہک آرخت یہ یک زدنیگ زدنیگ ےہ ۔دؽ وک رنؾ رک ےن فا ی ابوت

 7<77 ................................................ ...دؽ وک رنؾ رک ےن فالیل ابوتں اک ایبؿ، افر ہی ہک آرخت یہ یک زدنیگ زدنیگ ےہ ۔

 8<77 .............................................. ... آرخت ںیم داین یک اثمؽ ) یسیک ےہ( افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک دونیی زدنیگ لیھک وکد

 9<77................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک داین ںیم اس رطح روہ وگای اسمرف ای راہتس ےط ک

 :<77 .................................................... ... ادیم افر اس یک درازی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ، وک صخش منہج ےس ناچ ایل ایگ

 ><77.......................................... ...قلعتم اس ےک ذعر وک وبقؽ ہن رکے اگ، ویک سج یک رمع اسھٹ اسؽ وہ اجےئ وت اہلل رمع ےک

 <<77.................................... ...اس لمع اک ایبؿ، وج رصػ دخایک وخونشدی ےک ےئل ایک اجےئ، اس ابت ںیم دعس ریض اہلل عت

 6?77 ....................................................................داین یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔

 >?77 ...................................................... ... اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اے ولوگ ! اہلل اک فدعہ اچس ےہ وت ںیہمت داین یک زدن یگ دوھ

 =?77 ........................................................................................... ... کی ولوگں ےک سگر اجےن اک ایبؿ ۔

 <?77................................................... ...امؽ ےک ےنتف ےس ےنچب اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہمترا امؽ افر اہمتری افؽ

 7868 ...................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک ہی امؽ رتفاتزہ افر ریشںی ےہ، افر اہلل اعت ی

 7869 .................................................................... ...اانپ امؽ وج ےلہپ ) اینپ زدنیگ ںیم( رخچ رک اکچ فیہ اس اک ےہ ۔

 :786 .............................................. ...زایدہ امؽ فاےل مک یکین فاےل وہےت ںیہ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک وج صخش دونیی زدن

 >786 ............................................. ...ںیم دنسپ ںیہن رکات ہک ریمے اپس ادح اہپڑے ےکیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک 

 =786 ................................................ ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک ںیم دنسپ ںیہن رکات ہک ریمے اپس ادح اہپڑ ےک

 <786 .......................................................................................................وترگنی دؽ یک وترگنی ےہ

 <786 ...................................................................................................... ...رقف یک تلیضف اک ایبؿ ۔

 7878 ......................................... ... افر داین ) یک ذلوتں( ےس عیبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ےک زدنیگ سگارےن

 7886 ......................................................................................... ...ادتعاؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔



 

 

 >788 .................................. ...اس آتی ےس زایدہ یسک آتی ےس یمہ وخػ ےک اسھت ادیم اک ایبؿ، ایفسؿ ےک اہک ہک رقآؿ یک

 =788 ................................................. ...رحم امت اہیہل ےس رفےنک اک ایبؿ )اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک( ربص رکےن فاولں وک اؿ اک ا

 ?788 ................................................ ... وج صخش اہلل اعتٰیل رپ رھبفہس رکے، وت اہلل اعتٰیل اس وک اکیف ےہ، رعیب نب میثخ ےن

 ?788 ........................................................................................... ...لیق فاقؽ ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ ۔

 7896 ......................................... ...زابؿ یک افحتظ رکےن اک ایبؿ، افر وج صخش اہلل افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ، فہ

 :789 ................................................................................................ ...اہلل ےک ڈر ےس رف ےن اک ایبؿ ۔

 ;789 ...................................................................................................... ...اہلل ےس ڈرےن اک ایبؿ ۔

 =789 ................................................................................................ ...انگوہں ےس ابز رےنہ اک ایبؿ ۔

 78:6 ................................................ ...ں ارگ مت اجؿ ےتیل وت تآرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک وج ھچک ںیم اجاتن وہ

 78:7 ........................................................................................... ...دفزخ وہش وتں ےس ڈاھ یکن یئگ ےہ ۔

 78:8 .................................................... ...رقبی ےہ۔تنج افر ایس رطح منہج یھب اہمتری وجوہتں ےک ہمست ےس زایدہ 

 78:9 ................................... ...اس یک رطػ رظن رکان اچےئہ وج ) امؽ فدفتل ںیم( تسپ وہ اس یک رطػ رظن ہن رکے وج )امؽ

 ::78 ............................................................................................ ...رک ےن اک ایبؿ ۔ یکین ای رباح  اک ارادہ

  اک ایبؿ ۔

 

ن

 

ش
 

ت

 ;:78 ........................................................................................ ...انگوہں وک ریقح ےنھجمس ےس 

 ;:78 .................................................................... ...اامعؽ اخےمت رپ وموقػ ںیہ، افر اخےمت ےس ڈرےن اک ایبؿ ۔

 >:78 ............................................................................. ...وگہش ینیشن ربے اسویھتں ےس ےنچب اک ذرہعی ےہ ۔

 <:78 .................................................................................................... ...اامتن اھٹ اجےن اک ایبؿ ۔

 7;78 ...................................................................................................... ...رایء افر رہشت اک ایبؿ ۔

 8;78 ........................................................................ ...اس صخش اک ایبؿ وج اہلل یک ااطتع ںیم وکشش رکے ۔

 9;78 .............................................................................................................. ...ؿ ۔وتاعض اک ایب

 ;;78 ............................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ںیم افر ایقتم اس رطح ےجیھب ےئگ ںیہ سج رطح ہی

 =;78 ........................................................................................... ...ےہ۔ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی 

 <;78 .................................................. ...وج صخش اہلل یک الماقت وک دنسپ رکات ےہ اہلل اعتٰیل اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ ۔

 6>78 ...................................................................................................... ...رکسات ومت اک ایبؿ ۔

 ;>78 ........................................... ... وصر وھپےنکن اک ایبؿ، اجمدہ ےن اہک ہک وصر وبؼ یک رطح اکی زیچ ےہ زرجۃ ےک ینعم خیچ

 =>78 ................................................ ...اگ، انعف ےن اس وک انب رمع ریض اہلل اعت یاہلل اعتٰیل زنیم وک اینپ یھٹم ںیم ےل ےل 



 

 

 6=78 ....................................................................................................... ...رشح یک تیفیک اک ایبؿ ۔

 >=78 .............................................. ...ی زیچ ےہ ) اہلل اعتٰیل اک وقؽ کاہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ےب کش ایقتم اک ززلہل اکی ڑب

 <=78 ......................................... ...اہلل اعتٰیل اک وقؽ، ہک فہ ولگ نیقی ںیہن رکےت ںیہ ہک فہ ولگ ڑبے دؿ ںیم ااھٹےئ اجئ

 ?=78 ...................................... ...ایقتم ںیم اصقص ےئل اجےن اک ایبؿ افر اس اک انؾ احہق ےہ اس ےئل ہک اس دؿ امتؾ اکومں

 7<78 ........................................................................ ...سج ےک اسحب ںیم وپھچ ھچگ یک یئگ وت اس ذعاب وہاگ ۔

 ;<78 ................................................................... ...تنج ںیم خرت زہار ) آد ی( ریغب اسحب ےک دالخ وہں ےگ ۔

 6?78 ........................................... ...تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

 7978 ....................................................................................................... ...وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

 :798 ........................................................................................................ دقتری اک ایبؿ : ابب

 :798 ................................................................................................................ ...دقتری اک ایبؿ

 >798 ...................................................................................... ...ملق اہلل ےک مکح رپ کشخ وہاکچ ےہ۔ اخل

 >798 ............................................................................... ...اہلل اعت ی اس زیچ وک اجاتن ےہ فہ رکےن فاےل ےھت

 <798 ..................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اکمکح اکی دقر نیعم ےک اسھت ےہ

 7998 ................................................................................................... ...لمع اخےمت رپ وموقػ ےہ

 ;799 ................................................................................ ...دنبے وک دقر ےک وحاےل رکدےنی اک ایبؿذنر اک 

 >799 .........................................................................انگہ ےس ےنچب یک اطتق افر ابعدت یک وقت اہلل یہ ےس ےہ

 =799 ......................................................................................... ...ےئ۔ اخلوصعمؾ فہ ےہ سج وک اہلل ناچ

 <799 ............................................ ... اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج رہش ےک الہک رکےن اک مہ ےن ارادہ ایک اس رپ  جاؾ ےہ ہک فہ

 ?799 ........................................... ... مہ ےن وج وخاب ھجت وک دالھکای فہ رصػ ولوگں یک آزامشئ ےک ےیلاہلل اعت ی اک وقؽ ہک 

 79:6 ................................................................................... ...سج وک اہلل دے اس وک وکح  رفےنک فاال ںیہن

 79:7 ....................................................... ...ؿ وج دبک یت یک پ یت رپ ربی دقتری ےس اہلل یک انپہ امےگن۔ اخلاس صخش اک ایب

 79:8 ................................................................... ...اہلل اعت ی ااسنؿ افر اس ےک بلق ےک درایمؿ احلئ وہات ےہ

 ::79 ................................................ ...آتی( آپ د ہ دےیجی ںیمہ فیہ ےچنہپ اگ وج اہلل ےن امہرے ےیل ھکل دای ےہ۔ اخل)

 ::79 ............................................. ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک( مہ دہاتی اپےن فاےل ہن وہےت ارگ اہلل ےھجم دہاتی ہن داتی۔ اگ

 ;:79 ....................................................................................... ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ : ابب



 

 

 ;:79 ................................................................................................... ...ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ۔

 ?:79 ..................................................................... ... ہیلع فملس اک فامی اہلل )ینع مسق ےہ دخا یک( رفامانیبن یلص اہلل

 6;79 ............................................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

 :>79 ..................................................................................................... ...یک مسق ہن اھکؤ ا ےن ابوپں

 <>79 ............................................................................ ...وکح  صخش الت فزعی ےک وتبں یک مسق ہن اھکےئ۔

 ?>79 ............................................................................................ ...ریغب مسق الھکےئ مسق اھکےن اک ایبؿ

 6=79 ..................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج تلم االسؾ ےک وسا دفرسے ذمبہ یک مسق اھکےئ۔ اخل

 7=79....................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ولوگں ےن یکپ یکپ ںیمسق اھکںیئ۔

 :=79 ......................................................... ...بج وکح  صخش ےہک ہک ںیم اہلل وک وگاہ رکات وہں ای ںیم ےن اہلل وک وگاہ ایک

 :=79 ............................................................................................... ...اہلل زبرگ فربرت اک دہع اک ایبؿ۔

 ;=79 ................................................................ ...اہلل یک زعت افر اس یک افصت افر املکت یک مسق اھکےن اک ایبؿ۔

 >=79 ............................................................................................... ...یسک صخش اک رمعلاہلل م ےن اک ایبؿ

 ==79 .............................................................. ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل نیمی وغل ںیم اہمتراوماذخہ ںیہن رکےاگ۔

 <=79 ..................................................................................بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔

 ><79 ......................................................................................................... ...نیمی ومغس اک ایبؿ۔

 =<79 ......................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ےب کش وج ولگ اہلل ےک دہع افر اینپ ومسقں ےک ذرہعی وھتڑی یس ؼ

 <<79 ....................................................................................... ...اس زیچ ںیم مسق اھکانسج اک امکل ہن وہ۔

 7?79................................................................ ...بج وکح  صخش ےہک ہک دخا یک مسق ںیم آج الکؾ ںیہن رکفں اگ۔

 9?79 ................................................ ...ایبؿ وجمسق اھکےئ ہک اینپ ویبی ےک اپس اکی ہنیہم کت ہن اجےئ اگ۔ اس صخش اک

 ں اگ۔

 

 
 
 :?79 ........................................................................... ...ارگ وکح  صخش مسق اھکےئ ہک ںیم ذیبن ںیہن پ

 >?79 ........................................................................... ...ارگ وکح  صخش مسق اھکےئ ہک اسنل ںیہن اھکےئ اگ۔

 <?79 ...................................................................................................... ...ومسقں ںیم تین اک ایبؿ

 اانپامؽ ذنر افر وتہب ےک  رر رپ دص

 
  

 ??79 ................................................................... ...ہق رکے۔بج وکح  ش

 7:66 ................................................................................... ...بج وکح  صخش اھکےن یک زیچ  جاؾ رکے۔

 7:67 ...................................................................................................... ...ذنر وپری رکےن اک ایبؿ

 7:69 ....................................................................................... ...اس صخش اک انگہ وج ذنر وپری ہن رکے۔



 

 

 :7:6 ................................................................................................ ...اطتع ںیم ذنر امےنن اک ایبؿ۔

 ;7:6 .................................................................. ...زامہن ںیم ذنر امین ای مسق اھکح ۔ بج یسک صخش ےن اجتیلہ ےک

 ;7:6 ................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج رماجےئ افر اس ےک ذےم ذنر فابج وہ۔

 =7:6 .................................................................. ...ےنن اک ایبؿ سج رپ دقرت ہن وہ۔تیصعم افر اس زیچ یک ذنر ام

 7:77 ................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وجدنچ دونں ےک رفزے رےنھک یک ذنر امےن۔

 7:78 .......................................................... ...ایں ا یتی افر اابسب دالخ وہےگن۔ایکومسقں افر ذنرفں ںیم زنیم رکب

 7:79 .............................................................. ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل ےن اہمتری ومسقں اک وھکانل رقمر رکدای ےہ۔

 ;7:7 ................................................................. ...ؿ وج افکرے ںیم یسک دگنتتس یک ودد رکے۔اس صخش اک ایب

 >7:7 ........................................................... ...افکرہ ںیم دس ونیکسمں وک دایاجےئ وخاہ فہ زندکی ےک ای دفر ےک وہں

 <7:7 ............................................................ ...اصع افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ود افر اس ںیم ربتک۔ ودہنی ںیم

 ?7:7 ................................................................................ ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ای اکی الغؾ اک آزاد رکان ےہ۔

 7:86 ........................................ ... اہلل ہیلع فملس ےک اصع افر ود ںیم ربتک اک ایبؿ اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ریض یبن یلص

 7:87 ............................................................. ...بج افکرہ ںیم الغؾ آزاد رکے وت اس یک افالد سک ےک ےئل وہیگ؟

 7:88 ............................................................................................. ...مسق ںیم اؿ اشء اہلل م ےن اک ایبؿ۔

 :7:8 ......................................................................... ...مسق وتڑےن ےس ےلہپ افر اس ےک دعب افکرہ دےنی اک ایبؿ

 <7:8 .......................................................................................... ا ض یک میلعت اک ایبؿرف : ابب

 <7:8 ...................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی مت وک مکح داتی ےہ اہمتری افالد ےک ابرے ںیم۔

 ?7:8 ....................................................................................................... ...ایبؿ رفا ض یک میلعت اک

 7:96 ....................................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک امہرا وکح  فارث ہن وہاگ۔

 ;7:9 ............................................... ...ؽ وھچڑے وت فہ اس ےک رھگ فاولں اک ےہیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک وج صخش ام

 >7:9 ........................................................................... ...ابپ افر امں یک رطػ ےس افالد یک ریماث اک ایبؿ۔

 =7:9 .................................................................................................... ...ڑلویکں یک ریماث اک ایبؿ

 ?7:9 ........................................................................................ ...وپےت یک ریماث اک ایبؿ ہکبج اٹیب ہن وہ۔

 ?7:9 ................................................................................... ...یٹیب یک وموجدیگ ںیم ونایس یک ریماث اک ایبؿ

 6::7 ........................................................................... ...ابپ افر اھبح  یک وموجدیگ ںیم دادا یک ریماث اک ایبؿ



 

 

 8::7 ................................................................... ...افالد فریغہ یک وموجدیگ ںیم وشرہ افر ویبی یک ریماث اک ایبؿ

 9::7 ................................................................ ...ویٹیبں یک وموجدیگ ںیم ںینہب وجہبصع ںیہ اؿ یک ریماث اک ایبؿ

 ;::7 ..................................................................................... ...دنچ ونہبں افر اکی نہب یک ریماث اک ایبؿ

 >::7 ................................................. ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے یلص اہلل ہیلع فملس فہ مت ےس وتفی وپےتھچ ںیہ مت د ہ دف ہک

 >::7 ................................................... ...وعرت ےک دف اچچزاد اھبویئں اک ایبؿ ہک اؿ ںیم ےس اکی امں رشکی اھبح  وہ۔

 <::7 ........................................................................................................ ...ذفی االراحؾ اک ایبؿ۔

 ?::7 .......................................................................................... ...اعلؿ رکےن فاولں یک ریماث اک ایبؿ

 ?::7 ................................................................................. ...ہچب وعرت وک ےلم اگ، وخاہ فہ آزاد وہ ای ولڈنی۔

 7;:7 ......................................................................................... ...فالء اس ےک ےئل ےہ وجآزاد رکے۔

 8;:7 ...................................................................................................... ...اسہبئ یک ریماث اک ایبؿ

 :;:7 ................................................................. ...اس صخش اک انگہ وج ا ےن اموکلں یک رمیض ےک الخػ اکؾ رکے

 >;:7 ......................................................................... ...بج وکح  )اکرف( یسک املسمؿ ےک اہھت رپاالسؾ الےئ۔

 =;:7 ................................................................................ ...اس ارم اک ایبؿ ہک وعرت فالء یک قحتسم وہیگ۔

 ?;:7 ..................................................................................... ...یسک وقؾ اک آزاد رکدہ اؿ یہ ںیم ےس ےہ۔

 6>:7 ...................................................................................................... ...دیقی یک ریماث اک ایبؿ

 7>:7 ................................................................................. ...املسمؿ اکرف اک افر اکرف املسمؿ اک فارث ہن وہاگ

 7>:7 ................................................................ ...اھبح  افر اجیتھبوہےن اک دوعی رکےاس صخش اک ایبؿ وج یسک ےک 

 8>:7 ...................................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج ریغ وک اانپ ابپ اتبےئ

 :>:7 .......................................................................................... ...بج وعرت یسک ےٹیب اک دوعی رکے

 ;>:7 ........................................................................................................... ...ایقہف انشیس اک ایبؿ

 >>:7 ............................................................................... دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ : ابب

 =>:7 ......................................................................................................... ...رشاب ہن  یپ اجےئ۔

 =>:7 ........................................................................... ...رشاب ےنیپ فاےل وک امرےن ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ

 <>:7 ....................................................................... ...ؿ۔وج صخش مکح دے ہک رھگ ںیم دح اگلح  اجےئ اس اک ایب

 ?>:7 ......................................................................................... ...ڑھچویں افر وجوتں ےس امرےن اک ایبؿ



 

 

 9=:7 .................................................................................... ...رشاب ےنیپ فاےل رپتنعل رکان رکمفہ ےہ۔

 :=:7 ............................................................................................ ...وچر اک ایبؿ بج فہ وچری رکات ےہ

 ;=:7 .................................................................................... ...وچر اک انؾ ےل رک اس رپ تنعل رکےن اک ایبؿ

 >=:7 .............................................................................................................. ...افکرہ ںیہدحفد 

 ==:7 ........................................................................................... ...دح ایقح ےک وسااملسمؿ وفحمظ ےہ

 <=:7 .................................................................... ...دحفد اقمئ رکےن افر رحمامت اہیہل ےک ےئل ااقتنؾ ےنیل اک ایبؿ

 ?=:7 ....................................................................... ...رشفی افر فعیض رہ صخش رپ دحفد ےک اقمئ رکےن اک ایبؿ

 6<:7 ..................................................... ...بج دقمہم اطلسؿ ےک اسےنم  شی وہاجےئ وتدح ںیم افسرش رکےن اک ایبؿ

 7<:7 ................................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

 ;<:7 ........................................................................................................... ...وچر یک وتہب اک ایبؿ

 ><:7 ................................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

 <<:7 ........................................................................................................... ...وچر یک وتہب اک ایبؿ

 6?:7 ............................................................................................... گنج رکےن اک ایبؿ : ابب

 6?:7 ....................................................................................... ...گنج رکےن فاےل اکرف افر رمدت اک ایبؿ

 7?:7 ........................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمدت گنج رکےن فاےل ےک داغ ںیہن وگلاےئ

 8?:7 ............................................ ...اس زیچ اک ایبؿ ہک آپ ےن رمدت احمر نی وک اپین ںیہن الپای اہیں کت ہک فہ ولگ رمےئگ

 9?:7 .......................................................... ... ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک گنج رکےن فاولں یک آںیھکن ڑھپفاےن اک

 :?:7 .................................................................... ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ سج ےن وفاشح وک وھچڑ دای وہ۔

 >?:7 ............................................................................................... ...زان رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ

 =?:7 ........................................................................................ ...اشدی دشہ زاین وک  راسگر رکےن اک ایبؿ

 =?:7 ............................................................................................... ...زان رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ

 <?:7 ........................................................................................................ ...زاین ےک ےئل رھتپ ےہ

 ??:7 ........................................................................................ ...اشدی دشہ زاین وک  راسگر رکےن اک ایبؿ

 67;7 ........................................................................ ...۔ونجمؿ رمد افر ونجمؿ وعرت وک  راسگر ںیہن ایکاجےئ اگ

 68;7 ........................................................................................................ ...زاین ےک ےئل رھتپ ےہ



 

 

 68;7 ............................................................................................... ...زان رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ

 69;7 ................................................................................................. ...البط ںیم  راسگر رکےن اک ایبؿ

 :6;7 .............................................................................................. ...دیع اگہ ںیم  راسگر رکےن اک ایبؿ

 ;6;7 ........................................................................ ... دح ںیہن۔وجصخش یسک اےسی انگہ اک رمبکت وہا سج ںیم

 >6;7 ...................................................................... ...ارگ وکح  صخش دح اک ارقار رکے افر اےس اظرہ ہن رکے۔

 <6;7 .......................................................... ...وت ےن وھچا وہاگ۔ ایک اامؾ ارقار رکےن فاےل ےس ہی د ہ اتکس ےہ ہک اشدی

 <6;7 ............................................................... ...ارقار رکےن فاےل ےس اامؾ اک درای ت رکان ہک ایک وتاشدی دشہ ےہ

 76;7 .........................................................................................................زان اک ارقار رکےن اک ایبؿ

 78;7 ................................................................ ...اشدی دشہ وعرت وک زانء ےس احہلم وہےن رپ  راسگر رکےن اک ایبؿ

 =7;7.........................................................................ریغ اشدی دشہ رمد فوعرت ےک درے اگلےئ اجںیئ ےگ۔

 <7;7................................................................................. ...انگہ اگرفں افر ڑجیہفں وکرہش دبر رکےن اک ایبؿ

 ?7;7............................................................ ...اس صخش اک ایبؿ سج یک ریغوموجدیگ ںیم اامؾ دح اگلےن اک مکح دے

 86;7 .................................................................................................. ...ولڈنی ےک زان رکےن اک ایبؿ

 87;7 ................................................. ...ارگ ولڈنی زانء رکے وت اس وک المتم ہن ایکاجےئ افر ہن اوکس الجفنط ایکاجےئ۔

 88;7 ....................................... ...ذویمں ےک ایاکؾ افر اشدی ےک دعب اؿ ےس زانء رکےن افر اامؾ ےک اپس الےئ اجےن اک ایبؿ

 :8;7 ....................................... ... تمہت اگلےئ۔بج وکح  صخش اینپ ای دفرسے یک ویبی رپ احمک ای ولوگں ےک زندکی زانء یک

 ;8;7 ...................................................... ...اطلسؿ ےک العفہ وکح  صخش ا ےن رھگ فاولں وک ای دفرسفں وک ادب اھکسےئ۔

 >8;7 ............................................... ...اسھت یسک آد ی وک دےھکی افر اس وک لتق رکدے۔اس صخش اک ایبؿ وج اینپ ویبی ےک 

 =8;7 ............................................................................................. ...رعتضی ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ

 <8;7 .............................................................................................. ...زعتری افر ادب یک دقمار اک ایبؿ

 99;7 ......................................... ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ےب ایحح  ےک اکؾ افر آولدیگ افر تمہت وک ریغب وگاہ ےک ایبؿ یک

 ;9;7 .......................................................................... ...ایبؿ اشدی دشہ وعرت وک زانء ےک اسھت مہتم رکےن اک

 >9;7 ............................................................................................... ...الغومں رپ تمہت اگلےن اک ایبؿ

 =9;7 ............................................... ...ایک اامؾ یسک صخش وک مکح دے اتکس ےہ ہک اس یک ریغ وموجدیگ ںیم یسک رپ دح اگلےئ

 <9;7 ..................................................................................................... وخؿ اہب اک ایبؿ : ابب



 

 

 <9;7 .................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج ےن یسک ومنم وک دمعتما لتق ایک وت اس اک دبہل منہج ےہ

 8:;7 ......................................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

 ?:;7 ........................................................................... ...اقلت ےس وساؽ رکان اہیں کت ہک فہ ارقار رکےل۔

 یسک وک رھتپ ےس ایڈڈنے ےس لتق رکے

 
  

 6;;7 ....................................................................... ...بج وکح  ش

 7;;7..................................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اجؿ ےک دبےل اجؿ۔

 8;;7 .......................................................................................... ...ےس امرڈاےنل ےک اصقص اک ایبؿ رھتپ

 8;;7 ............................................... ...سج اک وکح  آد ی لتق ایک ایگ وت اس وک دف ارم ینع اصقص ای دتی ںیم ےس اکی اک اایتخ

 ;;;7 ................................................................................ ...صخش اک ایبؿ وج یسک اک وخؿ انقح رکان اچےہ اس

 ;;;7 ............................................................................... ...لتق اطخ ںیم رمےن ےک دعب اعمػ رکےن اک ایبؿ

 >;;7 .................................................................. ...وت اس وک لتق رکدای اجےئ اگ۔بج اکی ابر لتق اک ارقار رکے 

 =;;7 .............................................................................. ...وعرت ےک وعض رمد ےک لتق ےئک اجےن اک ایبؿ

 <;;7 ........................................................................ ...ؿرمدوعرت ےک درایمؿ زومخں ںیم اصقص ےنیل اک ایب

 ?;;7 ........................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج اانپ قح ےل ایابداشہ یک االطع ےک ریغب اصقص ےل

 6>;7 ............................................................................. ...ارگ وکح  صخش وجہؾ ںیم رم اجےئ ای لتق وہاجےئ۔

 7>;7............................................................ ...بج وکح  صخش ا ےن وک  یطل ےس لتق رکدے وت اس یک دتی ںیہن۔

 8>;7 .................................................................. ...بج وکح  ےہک ہک وکؿ وت اس ےک وجاب ںیم ںیم م ےن اک ایبؿ۔

 9>;7 .................................................................................................. ...داتن ےک دبےل داتن ےہ

 :>;7 ...................................................................................................... ...اویلگنں یک دتی اک ایبؿ

 ;>;7 .............................................. ...بج دنچ ولگ اکی صخش وک لتق رکںی وت ایک اؿ یھبس ےس دبہل ای اصقص ایلاجےئ اگ۔

 >>;7 ................................................................................................................ ...اسقہم اک ایبؿ

 =>;7 .............................................. ... رکںی وت ایک اؿ یھبس ےس دبہل ای اصقص ایلاجےئ اگ۔بج دنچ ولگ اکی صخش وک لتق

 7=;7....................................... ...وجصخش یسک وقؾ ےک رھگ ںیم اھجےکن افر فہ ولگ اس یک آھکن وھپڑ دںی وت اس یک دتی ںیہن

 9=;7 ................................................................................................................ ...اعہلق اک ایبؿ

 :=;7 ...................................................................................................... ...وعرت ےک نینج اک ایبؿ

 >=;7 ............................................ ...رپ ےہ ےٹیب رپ ںیہن۔ وعرت ےک نینج اک ایبؿ افر ہی ہک دتی ابپ رپ افر ابپ ےک ہبصع

 <=;7 .............................................................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج الغؾ ای ہچب اعراتی بلط رکے



 

 

 ?=;7 ............................................................... ...ؿ اعمػ ےہاکؿ ںیم افر ونکںی ںیم دب رک رماجےن فاولں اک وخ

 6<;7 ............................................................................................... ...وچاپؤں اک وخؿ رکان اعمػ ےہ

 6<;7 ......................................................................... ...اس صخش اک انگہ وج یسک ذ ی وک ریغب انگہ ےک لتق رکدے

 7<;7........................................................................................ ...املسمؿ اکرف ےک وعض لتق ہن ایکاجےئ

 8<;7 ........................................................... ...اس ارم اک ایبؿ ہک املسمؿ وہیدی وک ہصغ یک احتل ںیم امطہچن امرے۔

 :<;7 ......................................................................... رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان : ابب

 :<;7 ..................................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشک تہب ڑباملظ ےہ

 =<;7 ................................................................. ...رمد افر رمدت وعرت اک مکح افر اؿ ےس وتہب رکاےن اک ایبؿرمدت 

 ?<;7 ................................................... ...اس صخش ےک لتق رکےن اک ایبؿ وج رفا ض ےک وبقؽ رکےن ےس ااکنر رکے۔

 7?;7.............................................. ...بج ذ ی ای اس ےک العفہ وکح  صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک انکۃی رباالھب ےہک افر ص

 9?;7 ............................................................................................. ...ہی ابب یھب رسیخ ےس اخ ی ےہ۔

 :?;7 ...................................................................................... ...وخارج افر دحلمنی ےک لتق رکےن اک ایبؿ

 >?;7 ................................. ...اس صخش اک ایبؿ وج اتفیل ولقب ےک ےئل ای اس ایخؽ ےس ہک ولگ اس ےس رفنت رکےن ںیگل۔

 <?;7 ......................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک ایقتم اس فتق کت ہن اقمئ وہیگ بج کت ہک دف امجع

 ??;7 .......................................................................... ...اتفلی رکےن فاولں ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ

 69>7 .................................................................................................. ربج رکےن اک ایبؿ : ابب

 69>7 ................................................ ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رگم فہ سج رپ ربج ایک ایگ۔ افر اس اک بلق اامیؿ ےس نئمطم ےہ

 :6>7 .................................................. ...اس صخش اک ةیؿ وج رفک رپ امر اھکےن افر لتق ےئک اجےن افر ذتل وک رتحیج دے۔

 >6>7 ............................................................................... ...وبجمر فریغہ اک ا ےن وقحؼ رففتخ رکےن اک ایبؿ

 =6>7 ....................................................................................................... ...وبجمر اک اکنح اجزئ ںیہن

 ?6>7 ........................................ ...بج یسک صخش وک وبجمر ایکاجےئ ہک فہ یسک وک الغؾ ددیے ای رففتخ رکدے وتاجزئ ںیہن۔

 76>7 ....................................................................................... ...ارکاہ ےس رکہ افر رکہ ےک اکی ینعم ںیہ

 77>7 ......................................................................... ...ارگ وکح  وعرت زان رپ وبجمر یک یئگ وت اس رپ دح ںیہن ےہ

 77>7 ................................... ...یھت ےک قلعتم بج ہک اس ےک لتق ےئک اجےن ای اس رطح یک یسک افر زیچیسک صخش اک ا ےن اس



 

 

 79>7....................................................................................................... ولیحں اک ایبؿ : ابب

 79>7................................................................................................... ...ولیحں ےک وھچڑےن اک ایبؿ

 :7>7 ................................................................................................... ...امنز ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

 ;7>7......................................................................................................... ...زوکۃ ںیم ہلیح اک ایبؿ

 <7>7.................................................................................................. ...اکنح ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

 86>7 ............................................................................... ...رخدی فرففتخ ںیم ہلیح وجح  یک رکاتہ اک ایبؿ

 87>7 ...................................................................................................انتشج ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ

 87>7 ............................................................................. ...رخدی فرففتخ ںیم دوھہک دیہ یک نام تع اک ایبؿ

 88>7 ................................................ ...اس میتی ڑلیک ںیم وج رموغب وہہلیح وجح  افر اس اک رہم وپرارقمر ہن رکےن اک ةیؿ

 89>7 ..............................................................ارگ وکح  صخش یسک یک ولڈنی بصغ رکےل افر د ہ دے ہک فہ رمیئگ۔

 :8>7 ........................................................................................... ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 ;8>7 .................................................................................................. ...اکنح ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

 <8>7 ......................................................... ...وعرت اک ا ےن وشرہ افر وسونکں ےک اسھت ہلیح رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ

 96>7 ........................................................................ ...اطوعؿ ےس اھبےنگ ےک ےئل ہلیح وجح  یک رکاتہ اک ایبؿ

 98>7 ........................................................................................... ...ہبہ افر ہعفش ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

 ;9>7 .................................................................................... ...لم اک ہلیح رکان اتہک اس وک دہہی اجیھباجےئاع

 <9>7 ........................................................................................... وخاب یک ریبعت اک ایبؿ : ابب

 <9>7 ........................................................................................................ ...وخاب یک ریبعت اک ایبؿ

 7:>7 ................................................................................................ ... کی ولوگں ےک وخاب اک ایبؿ

 8:>7 ................................................................................................... ...رفایء اہلل یک اجبن ےس ںیہ

 9:>7 ...................................................................... ...وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زج ےہااھچ وخاب 

 >:>7 ............................................................................................................. ...رشبمات اک ایبؿ

 =:>7 ....................................................................... ...تہب ےس آدویمں اک اکی یہ رطح اک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

 =:>7 ...................................................................... ...دیقویں افر دسفمفں افر رشموکں ےک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

 <:>7 .............................................................. ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکی



 

 

 ?:>7 .................................................................................................. ...رات وک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

 6;>7 .............................................................. ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکی

 8;>7 .................................................................................................. ...رات وک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

 9;>7 .............................................................. ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکی

 :;>7 .................................................................................................... ...دؿ وک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

 >;>7 .................................................................................................... ...وعرت ےک وخاب اک ایبؿ

 =;>7 ......................................................................................... ...رباوخاب اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ۔

 <;>7 ................................................................................................ ...وخاب ںیم دفدھ دےنھکی اک ایبؿ

 ?;>7 ................................................................ ...وخاب ںیم دفدھ ےس ا ےن انونخں افر ارطاػ یک ریسایب اک ایبؿ

 6>>7 ................................................................................................ ...وخاب ںیم صیمق دےنھکی اک ایبؿ

 7>>7 ................................................................................................. ...اہھت ںیم اچایبں دےنھکی اک ایبؿ

 8>>7 .................................................................................... ...ابغ دےنھکی اک ایبؿوخاب ںیم زبسی افر زبس 

 9>>7 ........................................................................................ ...وخاب ںیم وعرت اک ہنم وھکےنل اک ایبؿ

 :>>7 ........................................................................................ ...وخاب ںیم ریمشی ڑپکے دےنھکی اک ایبؿ

 ;>>7 ................................................................................................. ...اہھت ںیم اچایبں دےنھکی اک ایبؿ

 >>>7 ............................................................................. ...القہب افر یسک ہقلح وک ڑکپ رک ےتکٹل وہےئ دےنھکی اک ایبؿ

 =>>7 ............................................................................... ...وخاب ںیم اربتسؼ افر دوخؽ تنج دےنھکی اک ایبؿ

 =>>7 .................................................................................................. ...وخاب ںیم دیق دےنھکی اک ایبؿ

 ?>>7 ......................................................................................... ...ا ہمشچ دےنھکی اک ایبؿوخاب ںیم اتہب وہ

 6=>7 ....................................................................................... ...وخاب ںیم ونکںیئ ےس اپین ےنچنیھک اک ایبؿ

 7=>7 .................................................. ... وہےئ دےنھکی اک ایبؿوخاب ںیم ونکںیئ ےس اکی دف ڈفؽ زمکفری ےک اسھت ےتچنیھک

 8=>7 .................................................................................................. ...دنین ںیم آراؾ رکےن اک ایبؿ

 9=>7 ................................................................................................. ...وخاب ںیم لحم دےنھکی اک ایبؿ

 ;=>7 ................................................................................................ ...وخاب ںیم فوض رکےن اک ایبؿ

 >=>7 ........................................................................................ ...وخاب ںیم ہبعک اک  راػ رکےن اک ایبؿ

 ==>7 .................................................................. ...ےنیپ ےس یچب وہح  زیچ دفرسفں وک دےنی اک ایبؿ وخاب ںیم ا ےن



 

 

 <=>7 ......................................................................... ...وخاب ںیم وخػ ےک دفر وہےن افر انم دےنھکی اک ایبؿ

 ?=>7 ......................................................................................... ... رپےنلچ اک ایبؿوخاب ںیم داںیئ راےتس

 6<>7 .................................................................................................... ...دنین ںیم ایپہل دےنھکی اک ایبؿ

 7<>7......................................................................................... ...بج وکح  زیچ دنین ںیم اڑیت وہح  دےھکی

 8<>7 ............................................................................... ...بج وکح  صخش اگےئ وک ذحب وہےت وہےئ دےھکی

 9<>7 .............................................................................................. ...وخاب ںیم وھپکن امرےن اک ایبؿ

 :<>7 ...................................................................... ...بج وکح  صخش دےھکی ہک اس ےن وکح  زیچ ڑھکیک ےس اکن ی

 ;<>7 ........................................................................................... ...وخاب ںیم ایسہ وعرت دےنھکی اک ایبؿ

 ;<>7 .......................................................................................... ... اک ایبؿرپاشیؿ ابؽ فا ی وعرت دےنھکی

 ><>7 .................................................................................... ...وخاب ںیم ولتار الہےت وہےئ دےنھکی اک ایبؿ

 =<>7 ................................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج وھجاٹ وخاب ایبؿ رکے

 ?<>7 ................................................ ...بج وکح  آد ی وخاب ںیم ایسی زیچ دےھکی وج اس وک اندنسپ وہ وت اس یک ربخ ہن دے۔

 7?>7 .............................................. ... طلغ ریبعت رکے۔اس صخش یک دلیل وج ہی ایخؽ رکات ےہ ہک الہپ ریبعت رکےن فال ارگ

 9?>7 ........................................................................... ...حبص یک امنز ےک دعب وخاب یک ریبعت ایبؿ رکےن اک ایبؿ

 >?>7 ....................................................................................................... ونتفں اک ایبؿ : ابب

 >?>7 .............................................اس زیچ اک ایبؿ وج اہلل اعت ی ےک وقؽ ںیم آای ےہ ہک ڈرفاس ےنتف ےس وج مت ںیم ےس رصػ

 66=7 ................................................ ...ےگ ںیہنج مت ربا وھجمس یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد مت رقنعبی ایسی ابںیت دوھکی

 69=7 ............................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک ریمی اتم یک الہتک مک لقع ونرمع ڑلوکں ےک اہوھت

 :6=7 ................................................. ...اہلل ہیلع فملس اک اراشدہک رعب یک الہتک ےہ اس رش ےس وج رقبی ےہیبن یلص 

 ;6=7 ................................................................................................. ...ونتفں ےک اظرہ وہےن اک ایبؿ

 ?6=7 ........................................................................ ...اس ےک دعب فاال زامہن ربا وہات ےہ وکح  زامہن ںیہن آات رگم

 77=7 ................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن

 ;7=7.................................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان۔

 <7=7..................................................... ...اکی ااسیہنتف آےئ اگ اس زامہن ںیم اھٹیب وہا آد ی ڑھکے آد ی ےس رتہب وہاگ

 86=7 ............................................ ...اس ارم اک ایبؿ ہک بج دف املسمؿ ولتارںی ےل رک اکی دفرسے ےک اقملب وہےگن۔



 

 

 87=7 .................................................................................... ...بج امجتع ہن وہ وت ویکرکن اعمہلم ےط وہ؟

 89=7 ......................................................... ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ےنتف افر ملظ یک امجتع ڑباھےن وک رکمفہ اھجمس

 :8=7 ................................................................... ...اس ارم اک ایبؿ ہک بج آد ی وکڑے یک رطح رہ اجںیئ ےگ۔

 ;8=7 .......................................................................................... ...ہنتف ےک فتق لگنج ںیم رےنہ اک ایبؿ

 =8=7 ................................................................................................... ...ونتفں ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

 <8=7 ............................................................ ...اک اراشدہک ہنتف رشمؼ یک رطػ ےس اظرہوہاگیبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 97=7................................................................................. ...اس ےنتف اک ایبؿ وج درای یک رطح ومزجؿ وہاگ۔

 ;9=7 ........................................................................................... ...۔ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ

 ?9=7 ....................................................................................بج اہلل اعت ی یسک وقؾ رپ ذعاب انزؽ رکات ےہ

 6:=7 .................................................. ...ا اٹیب ےہ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت نسح نب یلع ےک قلعتم رفامان ہک ہی ریم

 8:=7 ........................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج اکی امجتع ںیم ھچک ےہک رھپ فاہں ےس لکن رک اس ےک الخػ ےہک

 ;:=7 ........................................................... ...ربق فاولں رپ رکش ںیہن ایکاجےئ اگ ایقتم اقمئ ہن وہیگ بج کت ہک

 ہک ولگ وتبں یک رپشتس رکےن ںیگل ےگ

  

 >:=7 ................................................... ...زامہن ےک دبؽ اجےن اک ایبؿ اہین

 >:=7 ................................................. ...ؽ اجےن اک ایبؿ اہیں کت ہک ولگ وتبں یک رپشتس رکےن ںیگل ےگزامہن ےک دب

 =:=7 ....................................................................................................... ...آگ ےک ےنلکن اک ایبؿ۔

 ?:=7 ........................................................................................... ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 7;=7................................................................................................................ ...داجؽ اک ایبؿ

 ;;=7 ...................................................................... ...سج ےن وکحتم بلط ںیہن یک وت اہلل اس یک ودد رکات ےہ

 >;=7 ................................................................................................................ ...داجؽ اک ایبؿ

 =;=7 ............................................................................................ ...داجؽ ودہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

 ?;=7 .............................................................................................................ایوجج اموجج اک ایبؿ

 7>=7 ........................................................................................................ ایاکؾ اک ایبؿ : ابب

 7>=7 ............................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل افر روسؽ افر ا ےن احومکں یک ااطتع رکف

 9>=7 ................................................................................................. ...ارماء رقشی ںیم ےس وہےگن

 ;>=7 ........................................................................... ...وثاب وجتمکح ےک اسھت ہلصیف رکے۔جاس صخش اک 



 

 

 ;>=7 ............................................................. ... ایبؿ بج کت ہک انگہ اک اکؾ ہن وہاامؾ اک مکح ےننس افر ااطتع رکےن اک

 <>=7 ...................................................................... ...سج ےن وکحتم بلط ںیہن یک وت اہلل اس یک ودد رکات ےہ

 ?>=7 .....................................................................تم ےک وحاےل رکدای اجےئ اگوج صخش وکحتم امےگن وت فہ وکح

 6==7 ................................................................................................ ...وکحتم یک  جص اک رکمفہ وہان

 8==7 .............................................................................. ...وج رتیع اک احمک انبای ایگ افر اس یک ریخ وخایہ ہن یک

 9==7 .......................................................... ...سج ےن ولوگں وک تقشم ںیم ڈاال، وت اہلل اس وک تقشم ںیم ڈاےل اگ۔

 :==7 ................................................................................... ...راہتس ںیم وتفی دےنی افر ہلصیف رکےن اک ایبؿ

 ;==7 ...................................................................... ...اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وکح  درابؿ ہن اھت

 >==7 ........................................ ...اک مکح رکےن اک بامتحت احمک اک ا ےن احمک ایلع ےک اسےنم یسک فابج التقل صخش ےک لتق 

 <==7 .............................................................. ...ایکاحمک ہصغ یک احتل ںیم ہلصیف رکاتکس ےہ ای وتفی دے اتکس ےہ؟

 7<=7...................................... ...یض وکولوگں ےک اعمہلم ںیم ا ےن ملح ےس ہلصیف رکاس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک اق

 7<=7....................................................................... ...رہم ےئک وہےئ طخ رپ وگایہ افر اس ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

 8<=7 ............................................................................................ ...ں یک اوخناہ اک ایبؿ،۔یاکؾ افر اعولم

 :<=7 .................................................................................. ...دجسم ںیم ہلصیف رکےن افر اعلؿ رکےن اک ایبؿ

 ;<=7 ......................................... ...آای وت مکح دای ہک دجسم ےس لکن رک سج ےن دجسم ںیم ہلصیف ایکاہیں کت ہک بج دح اک فتق

 ><=7 ................................................................................ ...ڑگھجےن فاولں وک اامؾ ےک تحیصن رکےن اک ایبؿ

 =<=7 ............................................................ ...مک ےک اسےنم وہین اچےئہڑگھجےن فاولں ےک ےئل اقیض یک وگایہ اح

 6?=7 ........................................... ...احمک بج دف آدویمں وک یسک اکی ہگج ےجیھب وت اؿ دفونں وک مکح دانی ہک دفونں اکی دفرس

 6?=7 ......................................................................................... ...دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ۔ احمک ےک

 7?=7 ......................................................................................................... ...امعؽ ےک ہفحت اک ایبؿ

 8?=7 ............................................................................ ...الغومں وک اقیض انبےن افر اؿ وک اعلم انبےن اک ایبؿ

 9?=7 ....................................................................... ...احمک ےک اسےنم فافق اکرفں ےک  شی ےئک اجےن اک ایبؿ

 :?=7 .............................................. ...ابداشہ ےک اسےنم اس یک رعتفی رکان افر اس ےک ےھچیپ اس ےک الخػ انہک رکمفہ ےہ

 ;?=7 .............................................................................................. ...اغبئ صخش رپ مکح اگلےن اک ایبؿ

 >?=7 ............................................ ...سج صخش ےک ےئل اس ےک اھبح  ےک قح ںیم ےس وج ہلصیف ایکاجےئ وت فہ اس وک ہن ےل

 <?=7 ................................................................................... ...ونکںیئ فریغہ ےک قلعتم ہلصیف رکےن اک ایبؿ



 

 

 ??=7 ................................................................................. ...وھتڑے افر زایدہ امؽ ںیم ہلصیف رکےن اک ایبؿ

 66<7 .................................................................. ...ولوگں ےک امؽ افر اجدیئاد وک اامؾ ےک رففتخ رکےن اک ایبؿ۔

 68<7 .......................................................................... ...ادلامصخل ینع اس صخش اک ایبؿ وج ہشیمہ ڑگھجا رکے۔

 68<7 ............................................................. ...بج احمک ملظ ےس ای الہ ملع ےک الخػ ہلصیف رکے وت فہ رمدفد ےہ

 69<7 ................................................................. ...اامؾ اک یسک وقؾ ےک اپس آرک اؿ ےک درایمؿ حلص رکاےن اک ایبؿ

 ;6<7 ......................................................................... ...اکبت ےک ےئل بحتسم ےہ ہک فہ اامدتنار افر اعلق وہ۔

 =6<7 .......................................................... ...احمک اک ا ےن اعولمں ےک اپس افر اقیض اک ا ےن اونیمں وک طخ ےنھکل اک ایبؿ

 <6<7 ........................................... ...ایکاحمک ےک ےئل اجزئ ےہ ہک رصػ اکی صخش وک احتل درای ت رکےن ےک ےئل ےجیھب۔

 ?6<7 ...................................................................................................... ...یاکؾ ےک رتامجؿ اک ایبؿ

 76<7 ......................................................................................... ...اامؾ اک ا ےن امعؽ اک احمہبس رکےن اک ایبؿ

 77<7 ......................................................................................... ...اامؾ ےک رازدار افر ریشمفں اک ایبؿ۔

 79<7....................................................................................... ...ح  تعی رکںی؟ولگ اامؾ ےس سک رط

 ?7<7................................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج دف رمہبت  تعی رکے۔

 86<7 ..................................................................................................... ...ارعاب یک  تعی اک ایبؿ

 87<7 ................................................................................................ ...انابغل ےک  تعی رکےن اک ایبؿ

 88<7 ..................................................................... ... تعی رکےن ےک دعب اس یک فایسپ یک وخاشہ رکےن اک ایبؿ

 88<7 ............................................................... ...اس صخش یک  تعی اک ایبؿ سج ےن رصػ داین ےک ےئل  تعی یک

 89<7 ..................................................................................................... ...وعروتں یک  تعی اک ایبؿ

 >8<7 ....................................................................................... ...اس صخش اک ایبؿ وج تعی وک وتڑ ڈاےل۔

 =8<7 ..................................................................................................... ...ہفیلخ رقمر رکےن اک ایبؿ

 97<7........................................................................................... ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 98<7 ................................................................. ...دونمشں افر کش رکےن فاولں وک رھگفں ےس اکنؽ دےنی اک ایبؿ

 99<7 ........................................... ... ایک اامؾ ےک ےئل اجزئ ےہ ہک رجمومں افر انگاگہرفں وک ا ےن اپس آےن افر ےنلم ےس عنم

 :9<7 ............................................................................................... آرزف رکےن اک ایبؿ : ابب

 :9<7 .................................... ...انمت رکےن ےک قلعتم وجدحثی وقنمؽ ےہ افر اس صخش اک ایبؿ سج ےن اہشدت یک آرزف یک۔



 

 

 ;9<7 ................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ےلہپ یہ ا ےن اکؾ ےک قلعتم اجؿ اتیل ج

 >9<7 ............................................................................................. ...ایھچ ابوتں یک آرزف رکےن اک ایبؿ

 =9<7 ................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ےلہپ یہ ا ےن اکؾ ےک قلعتم اجؿ اتیل ج

 <9<7 .................................................................... ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک اکش ااسی افر ااسی وہات

 ?9<7 ............................................................................................ ...رقآؿ افر ملع یک انمت رکےن اک ایبؿ

 6:<7 ............................................................................................... ...اس آرزف اک ایبؿ وج رکمفہ ےہ۔

 8:<7 .................................................... ...یسک صخش اک ہی انہک ہک ارگ اہلل )دہاتی رکےن فاال( ہن وہات وت مہ دہاتی ہن اپےت

 9:<7 .......................................................................... ...دونمشں ےک اقمہلب یک آرزف ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ۔

 ::<7 ................................................................................ ...ظفل ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

 6;<7 ............................................. ...اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

 8><7 ...................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت زریب وک اہنت دنمش یک ربخ الےن ےک ےئل انجیھب

 9><7 ................................................. ... ہک ہماہلل اعت ی اک وقؽ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگفں ںیم دالخ ہن وہرگم ہی
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 :><7 ........................................... ...اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ارماء افر اقدصفں وک ےکی دعب درگیے 

 >><7 .............................................. ... اہلل ہیلع فملس یک فوتیصں اک ایبؿ ہک اؿ ولوگں وک اچنہپدںی رعب ےک فوفد وک یبن یلص

 =><7 ............................................................................................. ...اکی وعرت ےک ربخ دےنی اک ایبؿ

 <><7 ........................................................... س یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر تنس وک وبضم : ابب

 <><7 ........................................................................................... ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 ?><7 ............................................................................................. ...ہی ابب یھب رسیخ ےس اخ ی ےہ۔

 6=<7 ........................................................................................... ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 7=<7............................................................................................. ...ہی ابب یھب رسیخ ےس اخ ی ےہ۔

 7=<7........................................................................................... ...ب ےس اخ ی ےہ۔ہی ابت رتۃمج اابل

 8=<7 ............................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہک ںیم وجاعم املکل ےک اسھت اجیھب ایگ وہں

 :=<7 ................................................................ ...یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 :<<7 .......................................................................... ...رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 8?<7 ......................................................................... ...ادتقاء رکےن اک ایبؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااعفؽ یک



 

 

 9?<7 ............................................. ...اس ارم اک ایبؿ ہک ابمہ ڑگھجا افر اس ںیم قمعت افر دنی ںیم ولغ افر دبتع رکمفہ ےہ۔

 68?7 ........................................................................ ...ہ اک ایبؿ سج ےن یسک دبک ی وک انپہ دی۔اس صخش ےک انگ

 69?7 ....................................................................... ...راےئ یک ذمتم افر ایقس ںیم فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 ;6?7 ...................................... ...ےس بج یسک ایسی زیچ ےس قلعتم وساؽ ایکاجاتسج ےک قلعتم آپ رپیبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 >6?7 ........................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم ےک رمدفں افر وعروتں وک میلعت راےئ، لیثمت ےس ؿ

 =6?7 .......................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک ریمی اتم ںیم ےس ھچک ولگ ہشیمہ قح رپ اغ بل رںیہ

 <6?7 .............................................................................. ...اہلل اعت ی اک رفامان ہک ایںیہمت رفےق رفےق انبدے

 ?6?7 ................................... ... اس صخش اک ایبؿ وج اسلئ ےک ےنھجمس ےک ےئل الص ولعمؾ وک الص اظرہ ےس ہیبشت دے سج اک

 77?7 ......................................................... ... ایبؿوج اہلل اعت ی ےن انزؽ ایک ےہ اس ےک اطمقب اقویضں ےک ااہتجد اک

 78?7 ........................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ا ےن ےس یلہپ اوتمں ےک رطوقیں یک ریپفی رکےن

 :7?7 ............................................... ... ےن ارمایہ یک رطػ البای ای وکح  ربا رط ہق اداجد ایک۔اس صخش ےک انگہ اک ایبؿ سج

 ;7?7................................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

 97?7......................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک آپ وک اس ارم ںیم وکح  دلخ ںیہن

 98?7 ......................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ااسنؿ بس ےس زایدہ ڑگھجاول ےہ۔

 :9?7 ......................................................................... اعت ی اک وقؽ ہک مہ ےن ایس رطح مت وک  چی یک اتم انبای۔اہلل

 ;9?7 ............................................. ...ارگ وکح  اعلم ایاحمک ااہتجد رکے افر ملع ہن وہےن یک فہج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل یلع

 >9?7 ......................................................... ...احمک ےک ارج اک ایبؿ ہکبج فہ ااہتجد رکے افر ااہتجد ںیم  یطل ایتحص وہ

 =9?7 ......................................... ...اس صخش ےک الخػ دلیل وج اس اک اقلئ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک امتؾ ایاکؾ اظہ

 ?9?7 ............................................. ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ااکنر ہن رکان تجح ےہ۔

 6:?7 ...................................................................... ...اجےت ںیہ۔ اؿ ایاکؾ اک ایبؿ وج داللئ ےک ذرےعی اچہپےن

 ;:?7 ...................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک الہ  اتب ےس یسک زیچ ےک قلعتم ہن وپوھچ۔

 =:?7 ................................................................................................. ...ؿڑگھجا ےک رکمفہ وہےن اک ایب

 ?:?7 ................................................. ... اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک عنم رفامانرحتمی اک ببس ےہ زجب اس ےک

 7;?7.................................................... ...المت آ س ےک روشرے ےس ےط اپےت ںیہ۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ےک اعم

 9;?7 ........................................................................................................ وتدیح اک ایبؿ : ابب



 

 

 9;?7 ................................................. ...دیح یک رطػ البےن اکیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم وک اہلل ابترک فاعت ی یک وت

 =;?7 ............................................ ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے ربمغیپ آپ د ہ دےئجی ہک اہلل ےک انؾ رنمح ےک انؾ ےس سج انؾ

 ?;?7 ................................................... ...اک وقؽ ہک ںیم یہ رفزی دےنی فاال وہں افر تہب ڑبی وقت فاال وہں۔ اہلل اعت ی

 6>?7 ............................................. ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ بیغ اک اجےنن فاال ےہ  س ا ےن بیغ رپ یسک وک علطم ںیہن رکت

 7>?7 ........................................................................................ ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ السؾ ومنم ےہ

 8>?7 ............................................................................................ ...اہلل اعت ی اک ا ےن وک کلم اانلس رفامان

 9>?7 ...............................................................................اعت ی اک وقؽ ہک فہ تہب زربدتس تمکح فاال ےہ اہلل

 ;>?7 ................................................. ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ ذات ےہ سج ےن آامسؿ ف زنیم وک قح ےک اسھت دیپا ایک

 >>?7 ....................................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل عیمس فریصب ےہ۔

 <>?7 ............................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ، ہک آپ د ہ دےیجی ہک اہلل اس ابت رپ اقدر ےہ۔

 ?>?7 ..................................................................................... ... اعت ی ےک مللتٹ ابولقب وہےن اک ایبؿاہلل

 6=?7 .................................................................. ...اس ارم اک ایبؿ ہک اہلل اعت ی ےک اکی مک وس )اننونے( انؾ ںیہ۔

 7=?7 .................................................ومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایباہلل اعت ی ےک ان

 ==?7 ..................................................... ...اہلل اعت ی یک ذات فافصت افر اامسء ےک قلعتم وج ذرک ایکاجات ےہ اس اک ایبؿ۔

 <=?7 ...................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی مت وک اینپ ذات ےس ڈراات ےہ۔

 7<?7..................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اتہک ریمی آوھکنں ےک اسےنم ریتی رپفرش یک اجےئ۔

 9<?7 ............................................... ... اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ اہلل رہزیچ اک دیپا رکےن فاال درتس رکےن فاال افر وصرںیت

 :<?7 .................................................................................................. ...اہلل اک وقؽ امل تقلخ دیبی۔

 ><?7 ............................................... ... اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ اہلل رہزیچ اک دیپا رکےن فاال درتس رکےن فاال افر وصرںیت

 6??7 ............................................................ ...آتی آپ د ہ دےیجی ہک وکؿ یس زیچ اہشدت ےک احلظ ےس ڑبی ےہ۔

 7??7 .......................................................................................... ...اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین رپ اھت۔

 ???7 .................................................................... ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رفےتش افر رفح اس یک رطػ ڑچےتھ ںیہ

 8669 ......................................................................... ...اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

 8687 ............................................................. ...اہلل اک وقؽ ہک ےب کش اہلل یک رتمح  کی ولوگں ےس زندکی ےہ۔

 :868 ..................................................... ...اہلل اک وقؽ ہک ےب کش اہلل آامسونں افر زنیم وک ےنلٹ ےس رفےک وہےئ ےہ۔

 ;868 .................................................................... ...آامسونں افر زنیم افر دفرسی زیچفں ےک دیپا رکےن اک ایبؿ



 

 

 >868 ....................................................... ...اہلل اک وقؽ امہرے ےجیھب وہےئ دنبفں ےک قلعتم امہرامکح ےلہپ وہاکچ ےہ۔

 8697 ............................................................................................. ...اہلل اک وقؽ" اامن وقانل یئشل" اک ایبؿ

 :869 ....................................... ... اہلل اک وقؽ ہک آپ د ہ دےیجی ہک ارگ دنمسر ریمے رب املکت ےک ےیل رفانشح  وہاجےئ وت

 ;869 ..................................................................................................... ...تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

 6;86 ...................................... ...اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےک اپس افشتع ھچک اکؾ ہن دے یگ رگم سج ےک ابرے ںیم ااجزت دی اج

 9;86 ...................................................... ...رپفرداگر اک ربجلی ےس الکؾ رکےن افر رفوتشں وک اہلل اک آفاز دےنی اک ایبؿ۔

 ;;86 ........................................................... ...اہلل اک وقؽ اہلل ےن اس وک اجؿ وبھج رک انزؽ ایک ےہ افر رفےتش وگاہ ںیہ

 <;86 ..................................................................... ...اانل اچےتہ ںیہ۔اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈ

 8=86 ....................................................... ...دخاےئ زبرگ ف ربرت اک ایقتم ےک دؿ اایبنء فریغہ ےس الکؾ رکےن اک ایبؿ

 ?=86 ................................................................. ... ی ےن ومٰیس ہیلع امالسؾ ےس ابت یک۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت

 ;<86 .................................................................................... ...تنج فاولں ےس اہلل ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ

 =<86 ............................................................ ...رشکی تم انبؤ احالہکن مت اجےتن وہ اہلل اعتٰیل اک رفامؿ ہک یسک وک اہلل اک

 <<86 ........................................... ...اہلل اک وقؽ ہک مت ا ےن انگہ وک اس وخػ ےس ںیہن اپھچےت ےھت ہک اہمترے اکؿ افر اہمتر

 ?<86 ................................................................................. ...اہلل اک وقؽ ہک رہرفز فہ اکی ےئن اکؾ ںیم ےہ۔

 6?86 ........................................ ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اس ےک اسھت اینپ زابؿ وک  جتک ہن دف افر فیح ارتےت فتق آرضحنت

 7?86 .............................................. ...اہلل اک وقؽ ہک مت اینپ ابت آہتسہ آہتسہ رکف ای زفر ےس ےب کش اہلل دؽ یک ابوتں اک ج

 :?86 .............................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک اکی صخش سج وک اہلل ےن رقآؿ دای افر فہ اس وک ر

 ;?86 ........................................ ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے روسؽ اچنہپ دےئجی وج آپ رپ آپ ےک رب یک رطػ ےس ااترا ایگ۔

 <?86 .................................................................... ...ؤ افر اس وک ڑپوھ۔اہلل اک وقؽ ہک آپ د ہ دےیجی ہک وترات ال

 ??86 ...................................................................... ...اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل فملس ےن امنز وک لمع رفامای۔

 8766 ......................................................................... ...ٹہ فاال دیپا ایک ایگ۔اہلل اک وقؽ ہک ااسنؿ تہب یہ ربھگا

 8767 ........................................................ ...یبن اپک یلص اہلل فملس اک ا ےن رپفرداگر ےس ذرک ف رفاتی رکےن اک ایبؿ۔

 :876 ............................................ ... یک رعیب افر دفرسی زابونں ںیم ریسفت ےک اجزئ وہےن اک ایبؿوترات ف درگی بتک اہیہل`

 ;876 ............................................. ...وترات ف درگی بتک اہیہل یک رعیب افر دفرسی زابونں ںیم ریسفت ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

 >876 .................................................. ...یبن یلص اہلل فملس اک رفامؿ ہک امرہ رقآؿ زبرگ افر  کی ولوگں ےک اسھت وہاگ۔

 8777 ....................................................................... ...اہلل اک وقؽ ہک رقآؿ ڑپوھ وج مت ےس آاسین ےس وہےکس۔



 

 

 8778 ............................................................... ...اہلل اک وقؽ ہک مہ ےن رقآؿ وکتحیصن ےک ےیل آاسؿ رکدای ےہ۔

 :877 ................................................................. ...اہلل اک وقؽ ہک ہکلب فہ زبرگ رقآؿ ےہ وجولح وفحمظ ںیم ےہ،۔

 :877 .......................................................................... ...اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےن مت وک افر وج مت رکےت وہدیپا ایک؟

 ?877 ................................................................................... ...افرج افر انمقف ےک رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ اخل
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 اضفلئ رقآؿ : ابب

 ...وسرۃ افہحت یک تلیضف اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وسرۃ افہحت یک تلیضف اک ایبؿ

     1    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، حبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوسٌیس ب٩ ٣ٌلی :  راوی

بِ  ًَ ثَىٔی ُخبَِیُب ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَ َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ سٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِٔ

 َ٠ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَانٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َس َٓ ِّی  ٨ُِت أَُػل ُٛ ا٢َ  َٗ َّی  ل ٌَ ٤ُِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔی َس ِّی ًَأػ٥ٕ  ٔن ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ِ ٥ِ أُٔجِبُط 

١ِ اہللُ اِسَتحٔيبُوا ِهَّلِل َؤٟلَّ  ُ٘ ٥ِ َي َٟ ا٢َ أَ َٗ ِّی  ٨ُِت أَُػل ِب١َ أَِ٪ ُٛ َٗ آٔ٪  ُُِٟقِ ٕ فٔی ا ًَِو٥َ ُسوَرة ٤ُِّ٠ًََک أَ ُ ا٢َ أَََل أ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ُٛ ا ًَ ُسو٢ٔ َِٔذا َز

 ِّ٠ًَ ُ ٠َُِٗت ََل ََّک  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ َد  ا أََرِز٧َا أَِ٪ ٧َِْخُ َّ٤٠َ َٓ أََخَذ بَٔیٔسی  َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  َد ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َتِْخُ ًَِو٥َ ُسوَرةٕ ٩ِ٣ٔ ا آٔ٪ ٨٤َََّک أَ ُُقِ

َّٟٔذی أُوتٔيُتطُ  ٔوی٥ُ ا ٌَ ِٟ آُ٪ ا ُُِٟقِ ٤ََِٟثانٔی َوا ٍُ ا ِب ٤َٟٔيَن هَٔی اٟشَّ ا ٌَ ِٟ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َربِّ ا ا٢َ ا َٗ 

ی ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن اہک 

معل

یلع نب دبعاہلل ، ییحی نب دیعس، ہبعش، بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، اوبدیعس نب 

اہ اھت ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم البای، ںیم ےن آپ وک وکح  وجاب ںیہن دای، اہیں کت افرغ وہں، ںیم ےن ہک ںیم امنز ڑپھ ر

اکپرںی وت اہک ای روسؽ اہلل ںیم امنز ڑپھ راہ اھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک اہلل ےن ہی ںیہن رفامای ہک بج یھب اہلل فروسؽ ںیہمت 

امای ںیم ںیہمت دجسم ےس ےنلکن ےس ےلہپ اکی وسرت ؤالتؤں اگ، وج رقآؿ دیجم یک امتؾ وسروتں ےس ا لض ےہ، رھپ وجاب دلج دف، رف

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریما اہھت ڑکپ ایل، بج مہ ابرہ ےنلکن ےگل، وت ںیم ےن دروخاتس یک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےن

 بس ےس زایدہ ا لض وسرت ؤالتؤں اگ، آپ ےن رفامای فہ وسرت ادمحل ہلل رب ااعل نیم ےہ ایس اک انؾ عب رفامای اھت ںیم ںیہمت رقآؿ یک

 اثمین افر رقآؿ میظع ےہ، وج ےھجم دی یئگ۔



 

 

ی :  رافی

معل

 یلع نب دبعاہلل ، ییحی نب دیعس، ہبعش، بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، اوبدیعس نب 

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وسرۃ افہحت یک تلیضف اک ایبؿ

     2    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وہب، ہظا٦، ٣ح٤س، ٣ٌبس، ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ٣َُح٤َّ  ُٛ َحسَّ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َبٕس  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا َوصِْب َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٕ ُس ب٩ُِ ا ٨َّا فٔی ٣َٔشي ٍ

َض١ِ  َٓ ٧َا َُِیْب  َِٟهیِّ َس٠ٔی٥ْ َؤِ٪َّ َنََفَ َِٟت ِٔ٪َّ َسیَِّس ا ا َ٘ َٓ َحائَِت َجارٔیَْة  َٓ ٨َِٟا  ٨َزَ َٓ ٨َا  ٨َّا ٧َأِب٨ُُطُ َٟ ُٛ َضا َرُج١ْ ٣َا  ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ  ٕٚ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َرا

٨َِت تُِحٔش  ُٛ ُط أَ َٟ ٨َ٠ُِٗا   ٍَ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ َٟب٨َّا  ا٧َا  َ٘ ُط بَٔثََلثٔيَن َطاّة َوَس َٟ أ٣َََز  َٓ ب ٍََأَ  َٓ اُظ  َٗ َیٕة ََفَ ِٗ ا٢َ ََل ٣َا بٔزُ َٗ ٨َِت َتزِِٔی  ُٛ َیّة أَِو  ِٗ ٩ُ ُر

ِیُت َِٔلَّ بٔأ٦ُِّ  َٗ اَر َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِتَٔی أَِو َنِشأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی ٧َأ ٨َ٠ُِٗا ََل تُِحٔسثُوا َطِیّئا َحً َٜٔتأب  ٤َِٟٔسی٨ََة  اِل س٨َ٣ِٔا ا َٗ

َیْة ا ِٗ ََّضا ُر ا٢َ َو٣َا کَاَ٪ یُِسرٔیطٔ أ٧َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٧َاُظ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ث٨ََا َذََکِ ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ا٢َ أَبُو ٣َ َٗ بُوا لٔی بَٔشِض٥ٕ َو ٔش٤ُوا َواِْضٔ ِٗ

ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َبُس ب٩ُِ ٔسي ٍٔی٩َ  ٌِ ثَىٔی ٣َ ُس ب٩ُِ ٔسي ٍٔی٩َ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبُس ا ُِٟدِسرٔیِّ بَٔضَذاًَ  ا

 دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ رفس ںیم اکی اقمؾ رپ ےھت ہک اکی دمحم نب ینثم، فبہ، اشہؾ، دمحم، دبعم، اوبدیعس

ز 

  

ولڈنی ےن آرک اہک ہک اس وقؾ ےک رسدار وک اسپن ےن اکن ایل ےہ افر امہری آابدی ےک ولگ وموجد ںیہن ںیہ، ایک مت ںیم وکح  م

ز ںیہن ڑپھ اتکس، اس ےن اج رک اس ڑپےنھ فاال ےہ )انچہچ( اؿ ےک رمہاہ مہ ںیم ےس اکی صخش وہایگ، سج 

  

وکمہ اجےتن ےھت ہک فہ م

زج

  

ز ڑپاھ افر فہ صخش ااھچ وہایگ، اس ےن ںیمہ سیت رکبایں دںی افر ںیمہ دفدھ الپای، بج فہ ولاٹ وت مہ ےن اس ےس وپاھچ ایک وت م

  

 رپ م

ز رکات ےہ، رافی وک کش ےہ اس ےن وجاب دای ہک ںیم

  

ز ںیہن ڑپاھ ںیم ےن رصػ افہحت ڑپھ رک  ایھچ رطح اجاتن ےہ ای وت م

  

ےن یھبک م

اس رپ دؾ یک رھپ مہ ےن آ س ںیم روشرہ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک آپ ےن رفامای ںیہمت سک زیچ ےس ہبش 

ز ےہ اس امؽ وک مت ابوٹن افر ےھجم یھب ہصح دف، رمعم ےتہک ںیہ ہک مہ ےس دبعاولار

  

ث ےن اؿ ےس اشہؾ ےن اؿ ےس دمحم نب وہا ہک ہی م



 

 

 ریسنی ےن دحثی ایبؿ یک فہ اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس ہی دحثی رفاتی رکےت ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، فبہ، اشہؾ، دمحم، دبعم، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وسرۃ رقبہ یک تلیضف اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وسرۃ رقبہ یک تلیضف اک ایبؿ

     3    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، طٌبہ، س٠امی٪، ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، ابو٣شٌوز :  راوی

 َ ٕ أَِخب ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ   ٧ٍََا ُط

أَ بٔاِْلَیَتئِن  ا٢َ ٩ِ٣َ ََقَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  ٔ ٩ًَِ ِٔبَِزاص ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس و َحسَّ  ٩ًَِ ی٥َ 

أَ بٔاِْلَیَتئِن  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ََقَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  وز ٌُ َِٟی٠َةٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ٔ فٔی  ة َِٟبَُقَ ٔ ا ٔ ُسوَرة ِٔ  ٩ِ٣ٔ آ

َِٟضِیَث٥ٔ  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ا َٗ َتاُظ َو َٔ ٠ََّىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ  َٛ ا٢َ َوک َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔس ب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ْٖ ِو ًَ ث٨ََا  َحسَّ

 ُ٘ َٓ أََخِذتُُط  َٓ ا٦ٔ  ٌَ ١َ َیِحُثو ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٌَ َح َٓ أََتانٔی إٓت  َٓ اَ٪  ـَ ٔى َزکَاةٔ َر٣َ ِٔ ٥َ بٔٔح ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ٠ُِت َػل ٨ََّک ِ ٌَ َٓ ََلَِر

 ٩َِٟ ٔسیِّ  ِ آیََة اِلُُکِ أ َٓاَِقَ أطَک  ٔلَی َٔفَ ا٢َ َِٔذا أََویَِت ِ َ٘ َٓ َِٟحٔسیَث  ؽَّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َک ٩ِ٣ٔ اہللٔ َحآْٔى َوََل  َػل ٌَ یَزَا٢َ ٣َ

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ َّی ُتِؼبَٔح َو بَُک َطِیَلاْ٪ َحً ُذوْب َذاَک َطِیَلاْ٪ َيُِقَ َٛ َک َوصَُو  َٗ ٥َ َػَس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔيیُّ َػل

دمحم نب ریثک، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، دبعارلنمح، اوبوعسمد ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وج صخش دف 

 سیدی، اوبوعسمد ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وج صخش وسرۃ اہرقبہ یک آںیتی ڑپےھ، اوبمیعن، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، دبعارلنمح نب

آرخی دف آںیتی رات وک ڑپھ ےل وت فہ اس ےک ےئل اکیف ںیہ، امیلسؿ نب مثیہ ےتہک ںیہ ہک مہ ےس وعػ ےن ہی دحثی ایبؿ یک ےہ فہ دمحم 



 

 

 ےتہک ںیہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس نب ریسنی ےس فہ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

ےن دیع ارطفلےک دصہق یک رگناین رپ رقمر ایک اھت، اکی صخش اس ےس پل رھب رک اجےن اگل وت ںیم ےن اےس ڑکپایل افر اہک ہک ےھجت روسؽ 

 اتبای ہک بج ا ےن رتسب رپ آراؾ رکف اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس رضفر ےل ولچں اگ، اس ےک دعب وپری دحثی ایبؿ یک، رھپ اس ےن

فملس ےن وت آتی ارکلیس ڑپھ ایل رکف اس ےس ہشیمہ اہلل اعت ی اہمترا ابہگنؿ رےہ اگ افر حبص کت اطیشؿ اپس ہن ےکٹھپ اگ، وت یبن یلص اہلل ہیلع 

  اطیشؿ اھت۔رفامای، اس ےن وج ھچک اہک ےہ چس اہک ےہ، نکیل فہ وخد وھجاٹ ےہ )افر رفامای( ہک فہ م ےن فاال

 دمحم نب ریثک، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، دبعارلنمح، اوبوعسمد :  رافی

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

  

 ...وسرہ فہک یک تلیضف اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وسرہ فہک یک تلیضف اک ایبؿ

     4    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ خاٟس، زہي ٍ، ابواسحاٚ، بزاء رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َرُج١ْ  َٗ ًَازٕٔب  ِٟب ٍََأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٚ ث٨ََا أَبُو ِِٔسَحا ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا  ٕٔ َو َحسَّ َِٜض ُ ُسوَرَة اِل أ ٔلَی  َيُِقَ ِ

 َ٠ َٓ ُسُط َی٨َِٔفُ  ١َ ََفَ ٌَ ٠َِت َتِس٧ُو َوَتِس٧ُو َوَج ٌَ َح َٓ ِتُط َسَحابَْة  ظَّ َِ َت َٓ َّی اہللُ َجا٧ٔبٔطٔ حَٔؼاْ٪ ٣َزِبُوْن بَٔظَل٨َئِن  ا أَِػَبَح أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّ٤

َِٟت  ٜٔي٨َُة َت٨َزَّ ا٢َ ت٠َِٔک اٟشَّ َ٘ َٓ َٟطُ  َٔک  ََٓذََکَ ذَٟ آ٪ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُُِٟقِ  بٔا

رمعف نب اخدل، زریہ، اوبااحسؼ، رباء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش وسرۃ فہک ڑپھ راہ اھت افر اس ےک اکی رطػ 

اکی وھگڑا رویسں ےس دنباھ وہا اھت، اس صخش رپ ابدؽ اھچ ایگ افر اےکس رقبی آےن اگل وت )وھگڑا دبےنک اگل( حبص وک بج روسؽ اہلل یلص 

 ہلل ہیلع فملس ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک ایگ وت آپ ےن رفامای فہ ہنیکس اھت وج رقآؿ ےک ابثع ارتا اھت )ہنیکس ینعمب وکسؿ فامطتین( ۔ا



 

 

 رمعف نب اخدل، زریہ، اوبااحسؼ، رباء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وسرہ حتف یک تلیضف اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وسرہ حتف یک تلیضف اک ایبؿ

     5    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َئشي ٍُ فٔی َحسَّ َّی اہللُ  ٩ِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٥ِ٠َ یُحِٔبُط َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓ ٩ًَِ َطِیٕئ  ُط ٤ًَُزُ  َٟ َ ََٓشأ َِٟیَّل  ُط  ٌَ أب َئشي ٍُ ٣َ َِٟدلَّ ٔ َو٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ارٔظ َٔ ٔف أَِس ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َب ًَ َّی اہللُ   َػل

َّی اہللُ َک ٧َزَِرَت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ٤ًَُزُ ثَک٠َِٔتَک أ٣ُُّ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ  َٓ ُط  َٟ َ ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ ث٥َُّ َسأ َٓ ُط  َٟ َ ٥َ ثَََلَث ٣َزَّإت ک١َُّ َسأ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٨ُِت أ٣ََا٦َ ا٨َّٟأض  ُٛ َّی  ٌٔي ٍٔی َحً ُت َب ِٛ َََٓحَّ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ُت  َذَٟٔک ََل یُحٔيبَُک  ٌِ ٤َا َنٔظِبُت أَِ٪ َس٤ٔ َٓ آْ٪  َوَخٔظیُت أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ فٔیَّ َُقِ

َّی ا حٔئُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ آْ٪  ِس َخٔظیُت أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٧َز٢ََ فٔیَّ َُقِ َ٘ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُر بٔی  َش٤َِّ٠ُت َػارّٔخا َيِْصُ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

ِس  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  َتِح٨َ ًَ َٓ َّا  أَ ٧ِٔ ٤ُِص ث٥َُّ ََقَ ٠ًََِیطٔ اٟظَّ ِت  ٌَ ا ك٠ََ ٔلَیَّ ٤٣َّٔ َٟهَٔی أََحبُّ ِ ِی٠ََة ُسوَرْة  ًَلَیَّ ا٠َّٟ َِٟت  ٔ ِتّحا ٣ُبٔي٨ّاأ٧ُِز َٓ ََٟک   ا 

ےھت افر اامسلیع، امکل، زدی نب املس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یسک رفس ںیم رات ےک فتق لچ رےہ 

رضحت رمع ریض اہلل ہنع آپ ےک اسھت ےھت، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن آپ ےس ھچک وپاھچ آپ ےن اںیہن وجاب ںیہن دای، رھپ 

وپاھچ، رھپ وجاب ںیہن دای، رھپ رضحت رمع ےن آپ ےس وپاھچ، آپ ےن ھچک وجاب ںیہن دای، رضحت رمع ےن دؽ ںیم اہک اے رمع ریض 

 رفےئ وت ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس نیت ابر وساؽ ایک، رگم آپ ےن اکی ابر یھب وجاب ںیہن دای، اشدی اہلل ہنع! ریتی امں ھجت رپ

وضحر یلص اہلل ہیلع فملس انراض وہےئگ ںیہ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ا ےن افٹن وک اٹہ رک ولوگں ےس آےگ ڑبھ ایگ افر 

 رقآؿ اک وکح  مکح انزؽ ہن وہاجےئ، ںیم وھتڑی دری یھب رہھٹےن ںیہن اپای اھت ہک ںیم ےن انس ہک ںیم ڈر راہ اھت ہک ںیہک ریمے قح ںیم



 

 

 وکح  ےھجم اکپر راہےہ، ںیم ڈر ایگ ہک ںیہک ریمے قح ںیم رقآؿ ہن ارتا وہ رھپ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےک اپس آرک آپ وک السؾ

  ایک وت آپ ےن رفامای ہک آج یک رات ھجم رپ
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اکی وسرت ارتی ےہ وج ےھجم بس داین ف اماہیف ےس زایدہ دنسپ ےہ، رھپ وضحر ےن ِإن
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 اامسلیع، امکل، زدی نب املس :  رافی

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

  

 ... تلیضف اک ایبؿ، اس ابب ںیم رمعہ یک دحثی وباہطس رضحت اعہشئ ریض اہللوسرہ االخص یک 

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وسرہ االخص یک تلیضف اک ایبؿ، اس ابب ںیم رمعہ یک دحثی وباہطس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ

     6    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ اپ٨ے واٟس سے، وہ ابوسٌیس خسری  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

ًَِبسٔ اٟزَّحِ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ٌَ َؼ ٌِ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َػ

ا أَِػَبَح َجاَئ  َّ٤٠ََٓ زَُصا  ١ُِٗ صَُو اہللُ أََحْس یَُززِّ  ُ أ ٍَ َرُجَّل َيُِقَ ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُجَّل َس٤ٔ ٌٔیٕس ا ٠َِیطٔ أَبٔی َس ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِ 

 َ أ َٛ َُٟط َو ََٓذََکَ َذَٟٔک   ٥َ َٟتَ َوَس٠َّ ََّضا  ٧ِٔ ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َضا  ُّٟ ا َ٘ س٢ُٔ ٪َّ اٟزَُّج١َ یََت ٌِ

ِبٔس اٟزَّحِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ آٔ٪ َوَزاَز أَبُو ٣َ ُُِٟقِ ًَِبسٔ ث٠َُُث ا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

٤َأ٪  ٌِ َتاَزةُ ب٩ُِ ا٨ُّٟ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ أَِخب ٍََنٔی أَخٔی  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ٌَ َؼ ٌِ ا٦َ فٔی َز٩ٔ٣َ ا٨َّٟٔيیِّ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َػ َٗ أَ٪َّ َرُجَّل 

ُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ  أ ٥َ َيُِقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ  ا أَِػَبِح٨َا أَتَی اٟزَُّج١ُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیَضا  ١ُِٗ صَُو اہللُ أََحْس ََل َیزٔیُس  ََحٔ 

٥َ ٧َِحَوظُ   َوَس٠َّ



 

 

صعہ ا ےن فادل ےس، فہ اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع
صغ
 ےس دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یسک وک وسرہ االخص ابر ابر ڑپےتھ وہےئ انس، حبص وک اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس 

! آرک ایبؿ ایک افر فہ وسرہ االخص وک وھچیٹ وہےن یک فہج ےس رتمک اجاتن اھت، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس ذات ہک مسق

ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہی وسرۃ االخص اہتح  رقآؿ ےک ربارب ےہ، اوبرمعم ےن جادی ایبؿ ایک ہک مہ ےس اامسلیع نب رفعج سج 

صعہ ےن اؿ ےس اؿ ےک فادل ےن اؿ ےس 
صغ
ےن اؿ ےس امکل نب اسن ےن اؿ ےس دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبع ارلنمح نب اوب

ہک ےھجم ریمے اھبح  اتقدہ نب امعنؿ ےن ربخ دی ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےن رفاتی ایک

فملس ےک زامےن ںیم یلھچپ رات اھٹ رک وسرۃ االخص ڑپےنھ اگل افر اس ےک العفہ ھچک ہن ڑپاھ، بج حبص وہح  وت اس صخش ےن روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آرک یلہپ دحثی یک رطح ایبؿ ایک۔

صعہ ا ےن فادل ےس، فہ اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی
صغ
دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

 ہنع

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 ؿ، اس ابب ںیم رمعہ یک دحثی وباہطس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہوسرہ االخص یک تلیضف اک ایب

     7    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ؿحاک ا٤ٟرشِی، ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ُِٟدِسرٔیِّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ِٔیُّ  ٤َِٟرِشٔ اُک ا حَّ َـّ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ َواٟ ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ  َرضَٔی اہللُ ٕؽ َحسَّ

أَ  ٥ِ أَِ٪ َيُِقَ ُٛ ُ أََحُس حٔز ٌِ ٥َ َٔلَِػَحابٔطٔ أََي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ًَ َٔک  َّٙ ذَٟ َظ َٓ ِی٠َٕة  َٟ آٔ٪ فٔی  ُُِٟقِ ث٠َُُث ا

آٔ٪ ٗا٢ اَٟفبزی س٤ٌت ُُِٟقِ ٤َُس ث٠ُُُث ا َِٟواحُٔس اٟؼَّ ا٢َ اہللُ ا َ٘ َٓ ُٙ َذَٟٔک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  اُٟوا أَی٨َُّا یُٔلی َٗ اباجٌَف ٣ح٤س ب٩  َو

 ٣زس١ و٩ً اٟـحاک ا٤ٟرشکی ٣ش٨سابی حاك٥ واٟزاک ابی ًبس اہلل ٗا٢ ابوًبس اہلل ٩ً ابزاصی٥ 



 

 

رمعنب صفح، اشمع، اربامیہ، احضک ارشملیق، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ؾ وہا افر ےن احصہب رکاؾ ےس رفامای ہک مت ںیم ےس وکح  اہتح  رقآؿ ڑپےنھ ےس رات رھب ںیم اعزج وہاجات ےہ، وت احصہب وک ہی لکشم ولعم

م ےن ےگل ہک ای روسؽ اہلل! اینت اطتق سک ںیم ےہ، آپ ےن رفامای وسرۃ االخص سج ںیم اہلل فادح ادمصل یک افصت درج ںیہ، اہتح  

رقآؿ ےک ربارب ےہ، رفریی ےتہک ہک ںیم ےن اوبرفعج دمحم نب احمت اکبت اوبدبع اہلل )اخبری( ےس انس ےہ، اوبدبع اہلل ےتہک ےھت ہی 

 ربامیہ ےس رملس ےہ افر احضک رشمیق ےس دنسم ےک  رر رپ ایبؿ یک یئگ ےہ۔دحثی ا

 رمعنب صفح، اشمع، اربامیہ، احضک ارشملیق، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وعمذات یک تلیضف اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وعمذات یک تلیضف اک ایبؿ

     8    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک ب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  رُعِ

٨ُِت  ُٛ ُط  ٌُ ا اِطَتسَّ َوَج َّ٤٠ََٓ ُُٔث  وَِّذأت َوی٨َِ ٌَ ٤ُِٟ ٔشطٔ بٔا ِٔ ًَلَی َن  ُ أ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َِٔذا اِطَتکَی َيُِقَ ًَ ٔ ٠َِیطٔ َوأ٣ََِشُح بَٔیٔسظ ًَ  ُ أ  أََِقَ

تَٔضاَرَجا َٛ  َئ بََز

دبع اہلل نب وی ف، امکل نب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج 

امیبر وہےئ وت وعمذنیت ڑپھ رک ا ےن افرپ دؾ رکےت افر بج آپ یک امیبری زایدہ ڑبھ یئگ وت ایہن وسروتں وک ںیم آپ رپ ڑپیتھ افر آپ 

 اہوھتں وک ربتک یک ادیم رکےت وہےئ آپ رپ ریھپیت یھت۔ےک 



 

 

 دبع اہلل نب وی ف، امکل نب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وعمذات یک تلیضف اک ایبؿ

     9    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣ٔـ١، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ًَ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َة  َٟ ا ـَ َٓ ١ُ ب٩ُِ  َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ِ

 ٔ ٓ َ أ َُقَ َٓ َث ٓٔیض٤َٔا  َٔ ِیطٔ ث٥َُّ َن َّٔ َٛ  ٍَ ِی٠َٕة َج٤َ َٟ أططٔ ک١َُّ  ٔلَی َٔفَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َِٔذا أََوی ِ ًَ ١ُِٗ أًَُوذُ بٔزَبِّ اہللُ  ١ُِٗ صَُو اہللُ أََحْس َو  یض٤َٔا 

١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ اٟ ٙٔ َو  ٠َ َٔ ِٟ َب١َ ٩ِ٣ٔ ا ِٗ ًَلَی َرأِٔسطٔ َوَوِجضٔطٔ َو٣َا أَ ُ بٔض٤َٔا  ٔ یَِبَسأ ََ ٩ِ٣ٔ َجَشٔسظ ٨َّأض ث٥َُّ ی٤ََِشُح بٔض٤َٔا ٣َا اِسَتَلا

َٔک ثَََلَث ٣َزَّإت  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٔ َي  َجَشٔسظ

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج ہبیتق نب دیعس، لضفم، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ ا

ا ےن رتسب رپ آراؾ رفامےت وت رفزاہن رات وک ا ےن دفونں اہوھتں وک الم رک اؿ رپ وسرۃ االخص افر وعمذنیت ڑپھ رک دؾ رکےت افر ا ےن 

رپ اہجں کت  دفونں اہھت ا ےن امتؾ دبؿ رپ ریھپےتیل، ےلہپ ا ےن رس افر رہچے شابرک رپ ریھپےت اس ےک دعب ا ےن امتؾ افرپ ےک مسج

 ہک آپ اک اہھت اتچنہپ افر ہی لعف آپ نیت رمہبت رکےت ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، لضفم، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...ں ےک زنفؽ اک ایبؿوبتق رقات ہنیکس افر رفوتش



 

 

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وبتق رقات ہنیکس افر رفوتشں ےک زنفؽ اک ایبؿ

     10    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ أَُسِیٔس ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاز ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ُ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ُسوَرَة  َو أ ا٢َ بَِي٤َ٨َا صَُو َيُِقَ َٗ  ٕ ي ٍِ ـَ حُ

ُسُط ٣َزِبُوكَْة ٨ًَِٔسظُ  ٔ َوََفَ ة َِٟبَُقَ أَ  ا ُض ث٥َُّ ََقَ ََِٟفَ ََٜتِت ا ََٜت َوَس َش َٓ ُض  ََِٟفَ َِٟت ا َحا َٓ أَ  َُقَ َٓ ََٜتِت  َش َٓ ََٜت  َش َٓ ُض  ََِٟفَ َِٟت ا ِٔذِ َجا

َٖ َو  اِنَْصَ َٓ ُض  ََِٟفَ َِٟت ا َحا َّی َٓ ٤َأء َحً ٔلَى اٟشَّ ٍَ َرأَِسُط ِ َٓ ا اِجت ٍََُّظ َر َّ٤٠َ َٓ َٙ أَِ٪ ُتٔؼيَبُط  َٔ أَِط َٓ یّبا ٨ِ٣َٔضا  ٣َا کَاَ٪ اب٨ُُِط یَِحٌَی ََقٔ

أِ یَ  ٕ اَِقَ ي ٍِ ـَ ِ یَا اب٩َِ حُ أ ا٢َ اَِقَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  َث ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا أَِػَبَح َحسَّ َّ٤٠َ َٓ ُت یَا َرُسو٢َ ا َیَزاَصا  ِ٘ َٔ أَِط َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ي ٍِ ـَ اب٩َِ حُ

ٔلَى اٟشَّ  ُت َرأِٔسی ِ ٌِ َٓ َِٟیطٔ ََفَ ٔ ُِٓت ِ َٓاِنَْصَ ُت َرأِٔسی  ٌِ َٓ یّبا ََفَ َ َیِحٌَی َوکَاَ٪ ٨ِ٣َٔضا ََقٔ ٠َّةٔ ٓٔیَضا اہللٔ أَِ٪ َتَلأ إَٔذا ٣ِٔث١ُ اٟوُّ َٓ ٤َأء 

َّی ََل  َجِت َحً َْخَ َٓ ٤ََِٟؼابٔیٔح  أَِت أ٣ََِثا٢ُ ا ِو ََقَ َٟ َٝ َو ٔ َُٜة َز٧َِت َٟٔؼِوت ٔ ٤َََِٟلئ َٝ ا ا٢َ ت٠ِٔ َٗ ا٢َ ََل  َٗ  َٞ ا٢َ َوَتِسرٔی ٣َا َذا َٗ أََراصَا 

ِبُس اہللٔ ًَ َِٟحٔسیَث  ثَىٔی َصَذا ا َِٟضازٔ َوَحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ِیَضا ََل َتَتَواَرى ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٟ ٔ ٩ًَِ ََلَِػَبَحِت ی٨َُِوزُ ا٨َّٟاُض ِ ٌٔیٕس   ب٩ُِ َخبَّإب  أَبٔی َس

 ٕ ي ٍِ ـَ ٩ًَِ أَُسِیٔس ب٩ِٔ حُ ُِٟدِسرٔیِّ   ا

ثیل سیدی نب اہد اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک دمحم نب اربامیہ ےتہک ےھت ہک ادیس نب ریضح اکی رات وسرہ رقبہ ڑپھ رےہ ےھت افر وھگڑا اؿ 

 رھپ فہ ڑپےنھ ےگل وھگڑا رھپ دبےنک اگل رھپ فہ اخومش وہ ےک اپس دنباھ وہا اھت ااچکن وھگڑا دبےنک اگل فہ ےکپچ وہ رےہ وت وھگڑا یھب رہھٹ ایگ

اھت رےہ وت فہ رہھٹ ایگ رپھ فہ ڑپےنھ ےگل رھپ وھگڑا دبےنک اگل اس ےک دعب انب ریضح رک ےئگ وچہکن اؿ اک اٹیب ییحی وھگڑے ےک رقبی وس راہ 

 اٹہایل افر آامسؿ یک رطػ رظن دفڑاح  وت آامسؿ اںیہن ڈر وہا ںیہک وھگڑا اےس لچک ہن ڈاےل بج اںوہں ےن ا ےن ڑلےک وک فاہں ےس

را ہصق داھکح  ہن دای ہکلب اکی ارب سج ںیم رفاینشں کمچ ریہ ںیھت افرپ ااتھٹ وہا رظن آای حبص وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس آرک وپ

ض ایک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ییحی وھگڑے ےک ایبؿ ایک ۔ آپ ےن رفامای اے انب ریضح مت ربارب ڑپےتھ رےتہ وت ااھچ اھت اںوہں رع

اکی رقبی اھت ےھجم ڈر اگل ںیہک وھگڑا ییحی وک لچک ہن ڈاےل اس ےئل ںیم ییحی یک رطػ وتمہج وہایگ رھپ ںیم ےن آامسؿ یک رطػ رس ااھٹای وت 

ای وت فہ ےھجم رظن آح  ۔آپ ےن رفامای ےھجت بیجع رتھچی یس سج ںیم تہب ےس رچاغ ےگل وہےئ ےھت داھکح  رھپ بج ںیم ابرہ لکن آ



 

 

ے ولعمؾ فہ ایک اھت انب ریضح ےن اہک ےھجم ںیہن ولعمؾ ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ رفےتش ےھت وج ریتی آفاز نس رک ریت

ہی دحثی ھجم ےس دبعاہلل نب ن بب ےن اوب  اپس آےئگ ےھت ارگ وت حبص کت ڑپےھ اجات وت ولگ اںیہن اصػ دھکی ےتیل ۔ انب ااہلد ےتہک ںیہ

 دیعس دخری ےس ایبؿ یک سج وک ادیس نب ریضح ےن لقن ایک

  :  رافی

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

  

 ...وھچڑےن ینع رقآؿ یک دلج ےک درایمؿ وج ھچک ےہ روسؽ اہلل اک اس ےک العفہ افر ھچک ہن

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ یک دلج ےک درایمؿ وج ھچک ےہ روسؽ اہلل اک اس ےک العفہ افر ھچک ہن وھچڑےن ینع رقآؿ رتہک راسامتلٓب وہےن اک ایبؿ

     11    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌٟزیزٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪ ٛہتے ہیں ٛہ ًبسا :  راوی

ازُ  ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َوَطسَّ َٗ  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَبَّإض َحسَّ ًَلَی اب٩ِٔ   ١ٕٔ٘ ٌِ ب٩ُِ ٣َ

َّی اہللُ  ١ٕٔ٘ أََتَزَک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌِ ازُ ب٩ُِ ٣َ َٟطُ َطسَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَُِض٤َا  ا٢َ ٣َا َتَزَک َِٔلَّ ٣َا بَيَِن َرضَٔی اہللُ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ًَ  

ا٢َ ٣َا َتَزَک َِٔلَّ ٣َا بَيَِن اٟسَّ  َ٘ َٓ ٨َِٟاُظ  َ َشأ َٓ ٔة  ٔٔیَّ َِٟح٨َ ٔس ب٩ِٔ ا ًَلَی ٣َُح٤َّ ا٢َ َوَزَخ٨َ٠ِا  َٗ َتئِن  َّٓ َتئِن اٟسَّ َّٓ 

ؿ ےہ ہک ںیم افر دشاد نب لقعم انب ابعس ےک اپس ےئگ اؿ ےس دشاد نب لقعم ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک دبعازعلسی اک ایب

ےن وپاھچ ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچک یھکل وہح  زیچںی یھب وھچڑی ںیہ فہ وبےل دلج رقآؿ ےک درایمؿ وج الکؾ ایہل ےہ 

وت اںوہں ےن یھب یہی اہک ہک رقآؿ یک دلج ےک درایمؿ وج  رصػ فیہ وھچڑا رھپ مہ دمحم نب ہیفنح ےک اپس ےئگ افر اؿ ےس درای ت ایک

 ھچک ےہ اس ےک العفہ آپ ےن افر ھچک یھب ںیہن وھچڑا

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک دبعازعلسی :  رافی



 

 

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

  

 ... الکومں رپ تلیضف اک ایبؿرقآؿ رشفی یک بس

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ رشفی یک بس الکومں رپ تلیضف اک ایبؿ

     12    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ابوخاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص، ابو٣وسی :  راوی

ث٨ََا صُِسبَُة ب٩ُِ َخأٟٕس أَبُو َخأٟٕس َحسَّ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ

٤َُضا كَیِّْب َورٔیُحَضا كَیِّ  ٌِ َ ٔة ك آَ٪ کَاَِلُِتزُجَّ ُُِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َيُِقَ ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذیَػل آَ٪  ْب َوا ُُِٟقِ ُ ا أ ََل َيُِقَ

٤ََث١ٔ اٟزَّیَِحا٧َةٔ رٔی َٛ آَ٪  ُُِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َيُِقَ ٔ ا أجز َٔ ِٟ ََٟضا َو٣ََث١ُ ا ٤َُضا كَیِّْب َوََل رٔیَح  ٌِ َ ٔ ك ٤َِزة ٤َُضا ٣ُزٌّ َو٣ََث١ُ کَاٟتَّ ٌِ َ ُحَضا كَیِّْب َوك

َِٟح٨َِو٠َةٔ  ٤ََث١ٔ ا َٛ آَ٪  ُُِٟقِ أُ ا َّٟٔذی ََل َيُِقَ ٔ ا أجز َٔ ِٟ ََٟضا ا ٤َُضا ٣ُزٌّ َوََل رٔیَح  ٌِ َ  ك

دہہب نب اخدل، اوباخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن، اوبومیس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رقآؿ ڑپےنھ 

یک اثمؽ اس وجھکر یک فاےل ومنم یک اثمؽ رتگنسہ یک یس ےہ ہک اس اک جاہ یھب دمعہ افر وخوبشیھب دمعہ، افر رقآؿ ہن ڑپےنھ فاےل 

رطح ےہ سج اک جاہ وت ااھچ ےہ نکیل وخوبش ںیہن افر اس افقس یک اثمؽ وج رقآؿ ڑپاتھ ےہ لگ راحیؿ یک رطح ےہ ہک اس یک وخوبش 

 ایھچ ےہ افر جاہ ھچک ںیہن افر اس افقس یک اثمؽ وج رقآؿ ںیہن ڑپاتھ ادنرانئ ےک لھپ یک یس ےہ، سج اک جاہ یھب ڑکفا ےہ افر وب یھب

 رخاب۔

 دہہب نب اخدل، اوباخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن، اوبومیس :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب



 

 

 رقآؿ رشفی یک بس الکومں رپ تلیضف اک ایبؿ
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 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُت اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ًَ ثَىٔی  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ًَِ یَِحٌَی  ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ہللُ 

زٔٔب ا اہللُ ِِ ِْصٔ َو٣َ ٌَ ِٟ ٔ ا ٤َا بَيَِن َػََلة َٛ ٤ََّا أََج٥ُُِٜ٠ فٔی أََج١ٔ ٩ِ٣َ َخََل ٩ِ٣ٔ اَِل٥ٔ٣َُ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٤ِٔص َو٣ََث٥ُُِٜ٠ َو٣ََث١ُ ًَ ٟظَّ

ٔلَی نِٔؼ  ١ُ٤َ لٔی ِ ٌِ ا٢َ ٩ِ٣َ َي َ٘ َٓ اَّل  َّ١َ٤َ ٤ًُ ٌِ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ اِسَت َٛ ٔ َوا٨ََّٟؼاَری  َِٟیُضوز ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟیُضوزُ  ٠َٔ٤ِت ا ٌَ َٓ ًَلَی ٗٔي ٍَإن  ٕٔ ا٨ََّٟضارٔ 

٠٤َُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٠َٔ٤ِت ا٨ََّٟؼاَری ث٥َُّ أْمُتَْن َت ٌَ َٓ ًَلَی ٗٔي ٍَإن  ِْصٔ  ٌَ ِٟ ٔلَی ا ٕٔ ا٨ََّٟضارٔ ِ ١ُ٤َ لٔی ٩ِ٣ٔ نِٔؼ ٌِ زٔٔب ٩ِ٣َ َي ِِ ٤َِٟ ٔلَی ا ِْصٔ ِ ٌَ ِٟ  ا

اُٟوا ٧َِح٩ُ  َٗ لٔی أُوتٔیطٔ ٩ِ٣َ  بٔ٘ٔي ٍَاكَئِن ٗٔي ٍَاكَئِن  ـِ َٓ ََٓذاَک  ا٢َ  َٗ اُٟوا ََل  َٗ  ٥ُِٜ ِّ٘ ا٢َ َص١ِ َه٤ِ٠َُت٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َح َٗ ًََلاّئ   ُّ١ َٗ ٤ًَََّل َوأَ ث ٍَُ  ِٛ أَ

 ٔطئُِت 

جدسمد، ییحی ، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہمتری

رمع ذگہتش ولوگں یک رمعفں ےک اقمےلب ںیم ایسی ےہ ےسیج امنز رصع افر رغفب آاتفب ےک درایمؿ اک فتق افر وہید فاصنرٰی ےک 

اقمےلب ںیم اہمتری اثمؽ ایسی ےہ ہک اسیج اکی صخش جادفرفں وک ارجت رپ رےھک افر ےہک وکؿ ےہ وج دفرہپ کت اکی ریقاط رپ ریما 

ذہم فہ اکؾ ےل رک دفرہپ کت ایک، رھپ اس ےن اہک وکح  ےہ وج ریما اکؾ دفرہپ ےس رصعکت اکی ریقاط رپ  اکؾ رکے،انچہچن وہید ےن ا ےن

رکدے، وت فہ اکؾ اصنرٰی ےن ایک، رھپ مت رصع ےس رغفب آاتفب کت دف، دف ریقا رں رپ اکؾ رک رےہ وہ، وہید فاصنرٰی ےن اہک ہک امہرا 

اس صخش ےن اہک ہک ںیم ےن ایک اہمترا ھچک قح امر ایل ےہ، فہ وبےل ںیہن، رھپ اس ےن  اکؾ تہب زایدہ ےہ افر جادفری تہب وھتڑی ےہ،

 اہک ہک ہی ریما  لض ےہ ےسج اچوہں اےس دفں۔

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...رقآؿ یک فتیص رپ لمع رکےن اک ایبؿ



 

 

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ یک فتیص رپ لمع رکےن اک ایبؿ
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 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ك٠حہ :  راوی

ث٨ََا ٣َ  َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی آِوَصی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ث٨ََا ك٠ََِحُة  َو٢ٕ َحسَّ ِِ أُٟک ب٩ُِ ٣ٔ

 ٔ ا٢َ أَِوَصی ب َٗ ٥ِ یُؤؾ  َٟ ُة أ٣ُٔزُوا بَٔضا َو َِٟؤػیَّ ًَلَی ا٨َّٟأض ا تَٔب  ُٛ  َٕ ِی َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ ََل  َ٘ َٓ  ٥َ  اہللٔ  َٜٔتأب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

دمحم نب وی ف، امکل نب وغمؽ، ہحلط ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ایب افیف ےس وپاھچ ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ھچک فتیص یک ےہ؟ اںوہں ےن وجاب دای، ںیہن، ںیم ےن اہک رھپ ولوگں رپ فتیص رکان ویکں رفض ےہ؟ مہ ولوگں وک وت مکح دای ایگ ےہ، 

ر یلص اہلل ہیلع فملس ےن فتیص ںیہن یک، اںوہں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اتب اہلل رپ لمع رکےن یک افر وضح

 فتیص رفامح  ےہ۔

 دمحم نب وی ف، امکل نب وغمؽ، ہحلط :  رافی

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

  

 ...یسک صخش اک رقآؿ رشفی ےس ےب رپفاہ وہےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ایک ایہن

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

  اؿ رپ ڑپیھ اجیت ےہیسک صخش اک رقآؿ رشفی ےس ےب رپفاہ وہےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ایک اںیہن اکیف ںیہن ےہ ہک مہ ےن ھجت رپ  اتب اُاتری، وج

     15    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ أَِخب ٍََ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ نٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 

٥َِٟ َیأَِذِ٪   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ َّطُ کَاَ٪ َي ٨ُِط أ٧َ ًَ َّی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ى َِ اہللُ َٟٔظِیٕئ ٣َا أَذَٔ٪ ٨٠َّٟٔٔيیِّ أَِ٪ َیَت

ا٢َ  َٗ آٔ٪ َو ُُِٟقِ َٟطُ یُزٔیُس َیِحَضزُ بٔطٔ بٔا  َػاحْٔب 

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ےئل اکیف ہ ےتھج ںیہ، اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن یسک اک رقآؿ اینت وتہج ےس ںیہن انس، انتج اؿ )یبن( اک انس وج رقآؿ وک ا ےن

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک اکی دفتس ےن اہک ہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رماد دحثی ےک ظفل ینغت ےس رہج ےک اسھت ڑپانھ ےہ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

  اؿ رپ ڑپیھ اجیت ےہیسک صخش اک رقآؿ رشفی ےس ےب رپفاہ وہےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ایک اںیہن اکیف ںیہن ےہ ہک مہ ےن ھجت رپ  اتب اُاتری، وج

     16    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟ َحسَّ َّی اہللُ  أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔيیِّ َػل

 ِٔ َیاُ٪ َت ِٔ ا٢َ ُس َٗ آٔ٪  ُُِٟقِ َّی بٔا ى َِ ا٢َ ٣َا أَذَٔ٪ اہللُ َٟٔظِیٕئ ٣َا أَذَٔ٪ ٨٠َّٟٔٔيیِّ أَِ٪ َیَت َٗ ىٔی بٔطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ِِ  ٔشي ٍُُظ َيِشَت

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل اعت ی  یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ

ںیہ ہک ےن یسک اک رقآؿ اانت اکؿ اگل رک ںیہن انس انتج ہک اس یبن اک رقآؿ اکؿ اگل رک انس وج رقآؿ وک ا ےن ےئل اکیف اجےتن ںیہ، ایفسؿ ےتہک 

ی ےہ، افر اس ےس وخش ااحلین رماد ےہ۔
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 ینغت یک 

 ، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعیلع نب دبعاہلل  :  رافی



 

 

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

  

 ...رقآؿ ڑپےنھ فاےل رپ رکش اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ ڑپےنھ فاےل رپ رکش اک ایبؿ

     17    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبَس  ًَ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ًَ ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا   

ًَلَی اث٨ََِتئِن َرُج١ْ آَتاُظ اہللُ  و٢ُ ََل َحَشَس َِٔلَّ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٦َ بٔطٔ آ٧َاَئ ا٠َِّٟی١ٔ َس٤ٔ َٗ َٜٔتاَب َو اِل

ُٚ بٔطٔ آ٧َاَئ ا٠َّٟ  ُضَو یََتَؼسَّ َٓ ًَِلاُظ اہللُ ٣َاَّل   ِی١ٔ َوا٨ََّٟضارٔ َوَرُج١ْ أَ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 ہی رفامےت وہےئ انس ہک یسک صخش رپ رسی رکان وساےئ دف وصخشں ےک اجزئ ںیہن، اکی فہ صخش ےسج اہلل ےن  اتب دی افر فہ اھٹ رک

 اےس رات وک ڑپاتھ ےہ افر فہ اکی صخش ےسج اہلل اعت ی ےن امؽ دای افر فہ دؿ رات اےس اہلل یک راہ ںیم دصہق رکات ےہ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ ڑپےنھ فاےل رپ رکش اک ایبؿ

     18    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ابزاہی٥، روح، طٌبہ، س٠امی٪، ذٛوا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ  ث٨ََا  َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َواَ٪  ِٛ ُت َذ ٌِ َ٪ َس٤ٔ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٠ًََِیطٔ ث٨ََا َرِوْح َحسَّ  

ِی١ٔ  ُضَو َیِت٠ُوُظ آ٧َاَئ ا٠َّٟ َٓ آَ٪  ُُِٟقِ ٤ََّ٠ًَطُ اہللُ ا ا٢َ ََل َحَشَس َِٔلَّ فٔی اث٨ََِتئِن َرُج١ْ  َٗ  ٥َ ا٢َ  َوَس٠َّ َ٘ َٓ َٟطُ  طُ َجاْر  ٌَ َش٤ٔ َٓ َوآ٧َاَئ ا٨ََّٟضارٔ 

ُضَو یُِض٠ُٜٔطُ  َٓ ١ُ٤َ َوَرُج١ْ آَتاُظ اہللُ ٣َاَّل  ٌِ ٠ِٔ٤ُت ٣ِٔث١َ ٣َا َي ٌَ َٓ ََُٓلْ٪  َِٟيَتىٔی  َِٟيَتىٔی أُوتٔیُت ٣ِٔث١َ ٣َا أُوتَٔی  ا٢َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ  ِّٙ َِٟح فٔی ا

 ٌَ َٓ ََُٓلْ٪  ١٤َُ أُوتٔیُت ٣ِٔث١َ ٣َا أُوتَٔی  ٌِ  ٠ِٔ٤ُت ٣ِٔث١َ ٣َا َي

یلع نب اربامیہ، رفح، ہبعش، امیلسؿ، ذوکاؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت ی ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

دؿ رات ےن رفامای ہک، دسح )رکش( رصػ دف وصخشں رپ )اجزئ( ےہ، اکی اس صخش رپ ےسج اہلل اعتٰیل ےن رقآؿ دای ےہ افر فہ اےس 

ڑپاتھ ےہ افر اس اک ڑپفیس اےس نس رک اتہک ےہ ہک اکش ےھجم یھب اس یک رطح ڑپانھ بیصن وہات وت ںیم یھب ایس رطح لمع رکات، 

دفرسے اس صخش رپ ےسج اہلل اعت ی ےن دفتل دی وہ افر فہ اےس راہ قح ںیم رخچ رکات ےہ، رھپ وکح  اس رپ رکش رکےت وہےئ ےہک 

 امؽ رسیمآات وت ںیم یھب اےس ایس رطح رصػ رکات۔ےہ ہک اکش ےھجم یھب ہی 

 یلع نب اربامیہ، رفح، ہبعش، امیلسؿ، ذوکاؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت ی ہنع :  رافی

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

  

 ...آؿ رکمی ےھکیس ای یسک وک اھکسےئاس صخش اک بس ےس رتہب وہےن اک ایبؿ وج رق

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 اس صخش اک بس ےس رتہب وہےن اک ایبؿ وج رقآؿ رکمی ےھکیس ای یسک وک اھکسےئ

     19    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٠یم، حرضت ًث٤ا٪ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤ س :  راوی

َس ب٩َِ ًُبَیِ  ٌِ ُت َس ٌِ ٤َُة ب٩ُِ ٣َزِثَٕس َس٤ٔ َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  َسَة 



 

 

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ َرضَٔی اہللُ  ٠َیٔمِّ  أَ أَبُو  اٟشُّ ا٢َ َوأََِقَ َٗ ٤َُط  َّ٠ًَ آَ٪ َو ُُِٟقِ ٥ََّ٠ ا ٌَ ٥ِ ٩ِ٣َ َت ُٛ ا٢َ َخي ٍُِ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

ٔسی صََذا ٌَ ِ٘ َسنٔی ٣َ ٌَ ِٗ َّٟٔذی أَ ا٢َ َوَذاَک ا َٗ َِٟححَّاُد  َّی کَاَ٪ ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ فٔی ٣َِِٔزةٔ ًُِث٤َاَ٪ َحً ًَ 

 دیبعہ، اوبدبعارلنمح ،یمل، رضحت نامثؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، ہمقلع نب رمدث، دعس نب

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وج وکح  مت ںیم ےس رقآؿ ےھکیس ای اس یک میلعت دے فہ بس ےس ااھچ، اوبدیبعہ اک ایبؿ ےہ ہک ےھجم اوبدبعارلنمح

کت میلعت دےتی رےہ، اوبدبعارلنمح ےتہک ےھت ہک یہی دحثی ےہ سج  ےن رضحت نامثؿ یک الخ ت ںیم رقآؿ ڑپاھای افر فہ زامہن جح

 ےن ےھجم اس ہگج رپ میلعت رقآؿ ےک ےئل اھٹب راھک ےہ۔

 اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، ہمقلع نب رمدث، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح ،یمل، رضحت نامثؿ :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 اس صخش اک بس ےس رتہب وہےن اک ایبؿ وج رقآؿ رکمی ےھکیس ای یسک وک اھکسےئ

     20    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪ابونٌی٥، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، ابوًبساٟزح٩٤ س٠یم، حرضت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا :  راوی

 ٩ًَِ ٠َیٔمِّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ 

 ًَ آَ٪ َو ُُِٟقِ ٥ََّ٠ ا ٌَ ٥ُِٜ٠َ ٩ِ٣َ َت ـَ ِٓ ٥َ ِٔ٪َّ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٤ََّ٠طُ َػل

اوبمیعن، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، اوبدبعارلنمح ،یمل، رضحت نامثؿ نب افعؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن اراشد رفامای ہک مت ںیم فہ صخش بس ےس رتہب ےہ وج رقآؿ ےھکیس افر اھکسےئ۔

 ، رضحت نامثؿ نب افعؿاوبمیعن، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، اوبدبعارلنمح ،یمل :  رافی

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



 

 

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 اس صخش اک بس ےس رتہب وہےن اک ایبؿ وج رقآؿ رکمی ےھکیس ای یسک وک اھکسےئ

     21    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ ًو٪، ح٤از، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

َّی  ا٢َ أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ِوٕ٪ َحسَّ ًَ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َِٟت َحسَّ ا َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٣َِزأَْة  اہللُ 

َشَضا ِهَّلِل ِٔ ِس َوَصَبِت َن َٗ ََّضا  ِج٨ٔیضَ ٧ِٔ ا٢َ َرُج١ْ َزوِّ َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا لٔی فٔی ا٨َِّٟشأئ ٩ِ٣ٔ َحاَجٕة  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ  َؤَٟزُسؤٟطٔ َػل َٗ ا 

 ِٟ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ ٣َا ٣َ َ٘ َٓ ُط  َٟ ًَِت١َّ  ا َٓ ِو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٟ ًِٔلَضا َو ا٢َ أَ َٗ ا٢َ ََل أَٔجُس  َٗ ًِٔلَضا ثَِوبّا  ا٢َ أَ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ا٢َ  َٗ آٔ٪  ُُقِ

آ٪ٔ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ََٜضا ب٤َٔا ٣َ ِجُت ِس َزوَّ َ٘ َٓ 

رمعنب وعؿ، امحد، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وعرت ےن آرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ای 

وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ےھجم وعرت یک رضفرت ںیہن، اکی  رضحت! ںیم ےن اانپ سفن اہلل افر اس ےک روسؽ وک شخب دای،

احصیب ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل! اس اک اکنح ےھجم ےس رکدےئجی، آپ ےن رفامای ہک اےس اکی وجڑادے دف، اس ےن اہک ریمے اپس 

ے اپس ںیہن، فہ اچیبرہ تہب ردیجنہ وہا، آپ ےن ڑپکے ںیہن ںیہ، آپ ےن رفامای ھچک وت اےس دے دف، ایک ولےہ یک اوگنیھٹ یھب اہمتر

رفامای وت ےن ھچک رقآؿ ڑپاھ ےہ، اس ےن اہک ںیم ےن الفں الفں وسرت ڑپیھ ےہ، آپ ےن رفامای ںیم ےن اس اک ھجت ےس رقآؿ وخاین 

 یک فہج ےس اکنح رکدای۔

 رمعنب وعؿ، امحد، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 ...رقآؿ رشفی ریغب دےھکی ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ



 

 

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ رشفی ریغب دےھکی ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

     22    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ :  راوی

ٕس أَ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٪َّ ا٣َِزأَّة َجائَِت َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ

َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌَّ  َػل َؼ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٨ََوَز ِ َٓ ٔسی  ِٔ ََٟک َن َس َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٔجئُِت َٔلََصَب 

ٔف ٓٔیَضا َطِیّئا َج٠ََش  ِ٘ ٥َِٟ َي َّطُ  ٤َِٟزِأَةُ أ٧َ ا َرأَِت ا َّ٤٠َ َٓ َ َرأَِسطُ  بَطُ ث٥َُّ كَأِكَأ َِٟیَضا َوَػوَّ ٔ َوَز ِ ا٢َ یَا  ِت ا٨َّٟ َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َ٘ َٓ

ا٢َ ََل َواہللٔ یَ  َ٘ َٓ ا٢َ َص١ِ ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  َ٘ َٓ ِج٨ٔیَضا  زَوِّ َٓ ََٟک بَٔضا َحاَجْة  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٔلَی َرُسو٢َ اہللٔ ِِٔ٪  ا٢َ اذَِصِب ِ َٗ ا َرُسو٢َ اہللٔ 

ََٓذَصَب  َٓا٧ُِوزِ َص١ِ َتحُٔس َطِیّئا  ِو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  أَص٠َِٔک  َٟ ا٢َ ا٧ُِوزِ َو َٗ ا٢َ ََل َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َوَجِسُت َطِیّئا  َ٘ َٓ  ٍَ ث٥َُّ َرَج

ا٢َ َسضِ  َٗ ٩ِٜٔ َصَذا َِٔزارٔی  ا٢َ ََل َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوََل َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس َوَل َ٘ َٓ  ٍَ َٟ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج ُٔطُ ١ْ ٣َا  ٠ََضا نِٔؼ َٓ ُط رَٔزاْئ 

٠ًََِیَضا ٨٣ِٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟبِٔشَتُط  ٍُ بٔإَٔزارَٔک ِِٔ٪  ٥َ ٣َا َتِؼ٨َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٥ِ َی٩ُِٜ َٓ َٟ َٟبَٔشِتُط  ُط َطِیْئ َؤِِ٪ 

َّی كَا٢َ ٣َِح٠ُٔشُط ث٥َُّ  َح٠ََص اٟزَُّج١ُ َحً َٓ ٠َِیَک َطِیْئ  َُٓسعَٔی  ًَ أ٣َََز بٔطٔ  َٓ ِّّٟیا  ٥َ ٣َُو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  آُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٦َ ََفَ َٗ

ا٢َ أَ  َٗ َصا  ًَسَّ َذا  َٛ َذا َوُسوَرةُ  َٛ َذا َوُسوَرةُ  َٛ ا٢َ ٣َعٔی ُسوَرةُ  َٗ آٔ٪  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ ٣َاَذا ٣َ َٗ ا َجاَئ  َّ٤٠َ َٓ ٔ ٩ًَِ َهِضز ُُص٩َُّ  َتُِقَ

 ِ٠ آ٪ٔ َٗ ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ََٜضا ب٤َٔا ٣َ ِس ٠٣ََُِّٜت َ٘ َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  بَٔک 

ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ںیم ےن آپ وک اانپ سفن شخب دای، آپ ےن اس وک افرپ ےس ےچین کت وغر ےک اپس آح  افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ےس داھکی رھپ اانپ رساکھج ایل، بج وعرت ےن داھکی ہک آپ ےن اس ےک ابرے ںیم وکح  مکح ںیہن دای وت فہ ھٹیب یئگ، رھپ آپ ےک اکی 

 ھجم ےس اکنح رکدےئجی، آپ ےن رفامای ایک ریتے احصیب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ آپ وک اس وعرت یک رضفرت ہن وہ وت اس اک

اپس ھچک اسامؿ ےہ، اس ےن وجاب دای ھچک ںیہن، آپ ےن رفامای ا ےن رھگ اج رکدوھکی اشدی ںیہمت ھچک لم اجےئ، فہ ایگ رھپ ولن رک آای 

ےہ ولےہ یک اوگنیھٹ یہ ےل آؤ، فہ ایگ، رھپ آرک افر اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم ھچک یھب ںیہن الم، آپ ےن رفامای اجؤ دوھکی، اچ



 

 

رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ولےہ اک الھچ یھب ںیہن، اہتبل ہی ہہت دنب ےہ، لہس ےتہک ںیہ اس ےک اپس دفرسی اچدر یھب ہن یھت، نکیل اس 

 اینپ اس ازار وک ایک رکے اگ، ارگ وت اےس ےن اہک اس اخوتؿ وک آداھ ہہت دنب دے دےئجی، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وت

نہپ ےل اگ وت وعرت ےک اپس ہن رےہ یگ افر ارگ فہ نہپ ےل یگ وت ریتے اپس ھچک ہن رےہ اگ، بت فہ صخش ھٹیب ایگ افر دری کت اھٹیب راہ 

ھچک رقآؿ اید ےہ، اس ےن وجاب دای  رھپ اھٹ ڑھکا وہا، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ومغمؾ اجےت دھکی رک ولباای افر رفامای ےھجت

ےھجم الفں الفں وسرںیت اید ںیہ، اؿ وسروتں وکامشر رکےک دعتاد یھب اتبح ، آپ ےن رفامای ایک فہ ےھجت ظفح ںیہ؟ اس ےن وجاب دای اہں! 

 آپ ےن رفامای اج ںیم ےن ےھجت رقآؿ رشفی ظفح رکےن یک فہج ےس اس اک امکل انبدای۔

 وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل ہنعہبیتق نب دیعس،  :  رافی

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

  

 ...رقآؿ رشفی ڑپےنھ افر اس یک ہشیمہ التفت رکےن اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

  اک ایبؿرقآؿ رشفی ڑپےنھ افر اس یک ہشیمہ التفت رکےن

     23    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٥َ  و٢َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ََٜضا َؤِِ٪  ٠َِیَضا أ٣ََِش ًَ ًَاصََس  ٠َٔة ِِٔ٪  َّ٘
ٌَ ٤ُ ِٟ ٤ََث١ٔ َػاحٔٔب اِْلٔب١ٔٔ ا َٛ آٔ٪  ُُِٟقِ ٤ََّا ٣ََث١ُ َػاحٔٔب ا ا٢َ ٧ِٔ َضا َذَصَبِت َٗ َ٘  أَك٠َِ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رقآؿ ڑپےنھ فاےل دبع اہلل نب وی ف، امکل انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک

 یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج یسک اک افٹن دنباھ وہا وہ، ارگ فہ اس یک ابہگنین رکے اگ فہ اھبےنگ ےس وفحمظ رےہ اگ افر ارگ اےس وھچڑ دے اگ وت

 فہ الچ اجےئ اگ۔



 

 

 دبع اہلل نب وی ف، امکل انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ رشفی ڑپےنھ افر اس یک ہشیمہ التفت رکےن اک ایبؿ

     24    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابووائ١، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رعرعہ، طٌبہ، ٨٣ؼور :  راوی

ا٢َ اٟ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َة َحسَّ رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٨َّٔيیُّ َػل

و٢َ َنٔشیُت آیَ  ُ٘ ّیا ٩ِ٣ٔ ُػُسورٔ بٔئَِص ٣َا َٔلََحٔسص٥ِٔ أَِ٪ َي ؼِّ َٔ َُّط أََطسُّ َت إ٧ٔ َٓ آَ٪  ُُِٟقِ وا ا َی َواِسَتِذَٔکُ ِیَت ب١َِ ٧ُسِّ َٛ ِیَت َو َٛ َة 

 ٥ٔ ٌَ  اٟزَِّجا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ

دمحم نب رعرعہ، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

ربی ابت ےہ ہک وکح  مت ںیم ےس ہی ےہک ہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ، ہکلب ہی ےہک ہک فہ ےھجم ےس الھبدی یئگ، مت ولگ رقآؿ وک ہی 

 اید روھک ویکں ہک فہ ولوگں ےک ونیسں ےس لکن اجےن ںیم فیشح اجونر ےس زایدہ اھبگ اجےن فاال ےہ۔

 اہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعدمحم نب رعرعہ، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، دبع :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ رشفی ڑپےنھ افر اس یک ہشیمہ التفت رکےن اک ایبؿ

     25    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ،جزیز ، ٨٣ؼور، برش، اب٩ ٣بارک ،طٌبہ ، اب٩ جزیخ ، ًبسہ ،ط٘یٙ :  راوی

َبَة َوَتابَ  ٌِ ٩ًَِ ُط ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ُط برِٔشْ  ٌَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ٣ِٔث٠َُط َتاَب ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ ِبَسَة َحسَّ ًَ  ٩ًَِ طُ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٌَ

ًَِبَس  ُت  ٌِ ٕٙ َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ َط٘ٔی َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ  اہللٔ َس٤ٔ

نامثؿ ،رجری ، وصنمر، رشب، انب شابرک ،ہبعش ، انب رججی ، دبعہ ،قیقش ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل ےس انسفہ ےتہک ےھت 

 ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ےس ایس رطح یک دحثی ینس ےہ۔

 ، رشب، انب شابرک ،ہبعش ، انب رججی ، دبعہ ،قیقشنامثؿ ،رجری ، وصنمر :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ رشفی ڑپےنھ افر اس یک ہشیمہ التفت رکےن اک ایبؿ

     26    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیسہ، ابوبززہ بذريٌہ ابو٣وسی :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

اَصُسوا ٌَ ٠َٔضا َت ُ٘ ّیا ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ فٔی ًُ ؼِّ َٔ َُٟضَو أََطسُّ َت  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ آَ٪  ُُِٟقِ  ا

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ ذبرہعی اوبومیس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رقآؿ ہشیمہ ڑپےتھ

ںیم ریمی اجؿ ےہ رقآؿ ولوگں ےک ہنیس ےس دنبےھ وہےئ افٹن ےس زایدہ دلج لکن  روہ، مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق

 اھبےنگ فاال ےہ۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ ذبرہعی اوبومیس :  رافی

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



 

 

  

 ... ڑپےنھ اک ایبؿوساری رپ رقآؿ رشفی

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وساری رپ رقآؿ رشفی ڑپےنھ اک ایبؿ

     27    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، ابوایاض، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣ُ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو ِٔیَإض 

ِتٔح  َٔ ِٟ ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ ُسوَرَة ا أُ  ََّٜة َوصَُو َيُِقَ ِتٔح ٣َ َٓ ٥َ َیِو٦َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک حتف   اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، اوباایس، دبعاہلل نب لفغم

 ےک دؿ داھکی ہک فہ اینپ وساری رپ وسرت حتف ڑپھ رےہ ےھت۔

 اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، اوباایس، دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وچبں وک رقآؿ رشفی ڑپاھےن اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وچبں وک رقآؿ رشفی ڑپاھےن اک ایبؿ

     28    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍرضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

َّٟٔذی تَ َحسَّ  ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ١َ صَُو ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ِسًُو٧َُط ا

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَبَّإض تُُوف ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ َو َٗ  ٥َُٜ ٤ُِح ِٟ ٥ََٜ ا ٤ُِِٟح أُِت ا ِس ََقَ َٗ ًَرِشٔ ٔس٨ٔيَن َو  .َوأ٧ََا اب٩ُِ 

ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک نج وسروتں وک مت 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےک فتق لصفم ےتہک وہ، فہ مکحم ںیہ، دیعس ےتہک ںیہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای 

 دس ربس اک اھت افر مکحم وسرںیت ڑپھ اکچ اھت۔

 ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس نب ریبجریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 آؿاضفلئ رق :   ابب

 وچبں وک رقآؿ رشفی ڑپاھےن اک ایبؿ

     29    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍ :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجبَ  ٩ًَِ َس ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو برِٔشٕ  وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُت َحسَّ ٌِ ٨ًَُِض٤َا َج٤َ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ي ٍِ

 ُ١ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َُٜ ٤ُِح ِٟ َٟطُ َو٣َا ا ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ٥ََٜ فٔی  ٤ُِح ِٟ  ا

رفامےت ےھت ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقعیب نب اربامیہ، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج رفاتی رکےت ںیہ ہک انب ابعس 

زامےن ںیم مکحم وسرںیت اید رک اکچ اھت )دیعس ےتہک ںیہ( ںیم ےن انب ابعس ےس وپاھچ، مکحم ایک ےہ؟ اںوہں ےن اہک مکحم لصفم وک ےتہک 

 ںیہ )الصفمت ےس رماد وسرۃ رجحات ےس آرخکت یک وسرںیت ںیہ( ۔

 میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبجوقعیب نب اربامیہ،  :  رافی

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



 

 

  

 ...رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ )اجزئ ںیہن( ویکں ہک

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

الفں الفں آتی وھبؽ ایگ )اجزئ ںیہن( ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ دلج یہ مہ ےھجت ڑپاھںیئ ےگ رھپ وترہسگ ہن وھبےل اگ رگم  رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم

 وجاہلل اچےہ اگ

     30    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہاربیٍ ب٩ یحٌی ، زائسہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل :  راوی

 َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا َزائَٔسةُ َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َربٔی َّی اہللُ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َس٤ٔ ا

ِس  َ٘ َٟ ا٢َ یَزَِح٤ُطُ اہللُ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  أُ فٔی ا ٥َ َرُجَّل َيُِقَ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َذا َحسَّ َٛ َذا آیَّة ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ  َٛ َذا َو َٛ نٔی  أَذََِکَ

َذا َٛ ِلُتُض٩َّ ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ  َ٘ ا٢َ أَِس َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ َو ث٨ََا ًٔیَسی   ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی صخش وک دجسم رعیب نب ییحی ، زادئہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روس

 ںیم رقآؿ ڑپےتھ وہےئ انس وت آپ ےن رفامای اہلل اس صخش رپ رمح رکے ہک اس ےن ےھجم الفں الفں وسرت یک اید دالح ۔

 رعیب نب ییحی ، زادئہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 ےگ رھپ وترہسگ ہن وھبےل اگ رگم رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ )اجزئ ںیہن( ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ دلج یہ مہ ےھجت ڑپاھںیئ

 وجاہلل اچےہ اگ

     31    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ٣ی٤و٪، ًیسٰی سے روایت َکےت ہیں، وہ ہظا٦ :  راوی

 ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز طُ  ٌَ حسث٨ا ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ٣ی٤و٪ ٗا٢ حسث٨ا ًیسی ٩ً صظا٦ وٗا٢ اس٘لض٩ ٩٣ سورة ٛذا َتاَب

 ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ِبَسةُ  ًَ  َو

نب ومیمؿ، ٰیسیع ےس رفاتی رکےت ںیہ، فہ اشہؾ ےس ہک اہک ےھجم فہ آتی ایددال دی وج الفں الفں الفں وسرت ےس الھبای دمحم نب دیبع 

 ایگ اھت، دمحم نب دیبع یک یلع نب رہسم افر دبعہ ےن اتمتعب یک ےہ۔

 دمحم نب دیبع نب ومیمؿ، ٰیسیع ےس رفاتی رکےت ںیہ، فہ اشہؾ :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 ےگ رھپ وترہسگ ہن وھبےل اگ رگم رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ )اجزئ ںیہن( ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ دلج یہ مہ ےھجت ڑپاھںیئ

 اگوجاہلل اچےہ 

     32    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابی رجاء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَِح٤َُس اب٩ُِ أَبٔی َرَجإئ َحسَّ َّی َحسَّ ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َس٤ٔ ا َٗ َة 

َذ  َٛ َذا َو َٛ نٔی  ِس أَذََِکَ َ٘ َٟ ا٢َ َیزَِح٤ُُط اہللُ  َ٘ َٓ ِی١ٔ  أُ فٔی ُسوَرةٕ بٔا٠َّٟ ٥َ َرُجَّل َيُِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َذا اہللُ  َٛ ٨ُِت أُِنٔشيُتَضا ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ  ُٛ ا آیَّة 

َذا َٛ  َو

رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رات ےک ادمح نب ایب راجء، اوبااسہم، اشہؾ، 

فتق اکی صخش وک رقآؿ ڑپےتھ وہےئ انس وت آپ ےن رفامای اہلل اس رپ رمح رکے اس ےن ےھجم الفں الفں آتی وج الفں الفں وسرت 

 ںیم ےہ، ےسج ےھجم الھب دای ایگ اھت، اید دال دی ےہ۔



 

 

 ادمح نب ایب راجء، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ دلج یہ مہ ےھجت ڑپاھںیئ ےگ رھپ وترہسگ ہن وھبےل اگ رگم  رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ )اجزئ ںیہن( ویکں ہک

 وجاہلل اچےہ اگ

     33    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٨٣ؼور، ابووائ١، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٔ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ئَِص ٣َا ا ُس

یَ  ِیَت ب١َِ صَُو ٧ُسِّ َٛ ِیَت َو َٛ و٢ُ َنٔشیُت آیََة  ُ٘  َٔلََحٔسص٥ِٔ َي

 ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہی اوبمیعن، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل

 تہب ربی ابت ےہ ہک وکح  ےہک ہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ، ہکلب ویں ےہک ہک ھجم ےس الھب دی ںیئگ۔

 اوبمیعن، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وسرۃ رقبہ ای الفں الفں وسرۃ م ےن ںیم وکح   جج ہن وہےن اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وسرۃ رقبہ ای الفں الفں وسرۃ م ےن ںیم وکح   جج ہن وہےن اک ایبؿ

     34    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزب٩ حٔؽ، ابوحٔؽ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، ابو٣شٌوز انؼاری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس  ًَ ٤ََة َو َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٕ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحسَّ وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش َیزٔیَس 

ةٔ ٩ِ٣َ ََقَ  َِٟبَُقَ ٔ ُسوَرةٔ ا ِٔ ٥َ اِْلیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َتاظُ اَِلَِنَؼارٔیِّ  َٔ َٛ ِی٠َٕة  َٟ  أَ بٔض٤َٔا فٔی 

ااصنری ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل  رمعنب صفح، اوبصفح، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعارلنمح نب سیدی، اوبوعسمد

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وسرۃ رقبہ یک آرخی دف آںیتی وج وکح  رات وک ڑپےھ اگ، وت ہی اےس اکیف وہاجںیئ یگ )رہ آبیس ےس اجنت

 دالںیئ یگ( ۔

 اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنعرمعنب صفح، اوبصفح، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعارلنمح نب سیدی،  :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وسرۃ رقبہ ای الفں الفں وسرۃ م ےن ںیم وکح   جج ہن وہےن اک ایبؿ

     35    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، رعوہ، ٣شور ب٩ ٣ْخ٣ہ وًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساٟ٘اری، حرضت ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َحٔسیٔث ا  ٔ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٣ََة َو َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ

 ُ أ ٕ َيُِقَ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ ُت صَٔظا٦َ ب٩َِ َح ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ أب َي َِٟدلَّ ا ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ ارٔیِّ أ٧َ َ٘ ِٟ ِبٕس ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  أ٪ فٔی َحَیاة َٗ َُِٟفِ  ُسوَرَة ا

ائَتٔطٔ  ُت ُٟٔٔقَ ٌِ اِسَت٤َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ئ٨ِٔیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ ُيُِقٔ َٟ ثٔي ٍَةٕ  َٛ  ٕٖ ًَلَی ُُحُو َُُصا  إَٔذا صَُو َيُِقَ َٓ

٠ُِت ٩ِ٣َ أََِقَ  ُ٘ َٓ ٠َبَبُِتُط  َٓ  ٥َ َّی َس٠َّ َٓا٧َِتَوزِتُُط َحً  ٔ ََلة ِٜٔسُت أَُساؤُرُظ فٔی اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٌِ اہللُ  ًَّٟٔی َس٤ٔ وَرَة ا ٔ اٟشُّ ُتَک أََک صَٔذظ

َواہللٔ ِٔ٪َّ َرُس  َٓ َذبَِت  َٛ َٟطُ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٧َٔیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أََِقَ َٗ  ُ أ َُٟضَو َتُِقَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

 َ ٔل ُت بٔطٔ ِ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ُتَک  ٌِ ًَّٟٔی َس٤ٔ وَرَة ا ٔ اٟشُّ أَنٔی َصٔذظ ِّی أََِقَ ٔن ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ ُ٘ َٓ ُٗوزُُظ  ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل



 

 

 َٓ أ٪  َٗ َُِٟفِ أَِتىٔی ُسوَرَة ا ََّک أََِقَ ئ٨ِٔیَضا َو٧ِٔ ٥َِٟ ُتُِقٔ  ٕٖ ًَلَی ُُحُو أ٪  َٗ َُِٟفِ أُ ُسوَرَة ا ُت َصَذا َيُِقَ ٌِ َُقَ َس٤ٔ َٓ أَِصا  ا٢َ یَا صَٔظا٦ُ اَِقَ أََصا َ٘

ا٢َ اَِقَ  َٗ َِٟت ث٥َُّ  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصََٜذا أ٧ُِز ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُتطُ  ٌِ ًَّٟٔی َس٤ٔ ائََة ا ُِٟٔقَ أ٧َٔیَضا ا ًَّٟٔی أََِقَ أِتَُضا ا ََُٓقَ ِ یَا ٤ًَُزُ  أ

 ِ ََٜذا أ٧ُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َص ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ًَلَی َٓ آَ٪ أ٧ُِز٢َٔ  ُُِٟقِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت ث٥َُّ  ٔ ز

َ ٨ِ٣ٔطُ  ُُا ٣َا َتَیَّسَّ َٓاَِقَ  ٕٖ ٔة أَُِحُ ٌَ  َسِب

ںیم ےن  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، وسمر نب رخمہم فدبعارلنمح نب دبعااقلری، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زدنیگ ںیم اشہؾ نب میکح نب زحاؾ وک وسرۃ رفاقؿ ڑپےتھ وہےئ انس، ںیم ےن وغر ےس وج اؿ اک ڑپانھ انس وت فہ

اس رط ےقی ےس ڑپھ رےہ ےھت ہک ںیم ےن یھبک اس رطح ںیہن ڑپاھ اھت، ںیم ےن وساچ ہک امنز یہ ںیم اس یک درتگ انبؤں، رگم ںیم 

متخ رکےن اک ااظتنر ایک، بج اںوہں ےن السؾ ریھپا وت ںیم اؿ ےک ےلگ ںیم اچدر ڈاؽ دی، رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک ہی وسرت مت وک  ےن امنز

سک ےن ڑپاھح  ےہ، وج ںیم ےن ایھب ینس ےہ، فہ وبےل اس وسرت یک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن میلعت دی ےہ، ںیم ےن اہک 

مسق! ہی وسرت وج ںیم ےن مت ےس ینس ےھجم یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑپاھح  ےہ )رگممت افر رطح ڑپھ  مت وھجےٹ وہ، اہلل یک

رےہ وہ( ںیم اںیہن اتچنیھک وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےل ایگ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! اؿ وک ںیم ےن وسرت 

 ےہ ہک ںیم ےن اس رطےقی رپ ںیہن ڑپیھ، احالہکن ےھجم آپ ےن )وخد( وسرت رفاقؿ ڑپاھح  رفاقؿ ڑپےتھ وہےئ اےسی رط ہق رپ انس

ےہ، آپ ےن رفامای اے اشہؾ! وسرت رفاقؿ انسؤ، اںوہں ےن ایس رطح ڑپاھ سج رطح ںیم ےن انس اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

مت یھب ڑپوھ، ںیم ےن یھب ایس رطح ڑپانھ رشفع ایک، سج رطح  رفامای ایس رطح )ہی( وسرت ارتی ےہ، اس ےک دعب رفامای اے رمع!

آپ ےن ےھجم ڑپاھای اھت، آپ ےن رفامای ہی وسرت ایس رطح ارتی ےہ، اس ےک دعب آپ ےن رفامای رقآؿ رشفی است رقاوتئں ںیم 

 ارتا ےہ، مت وج آاسین ےس ڑپھ وکس، ڑپوھ۔

 فدبعارلنمح نب دبعااقلری، رضحت رمع ریض اہلل ہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، وسمر نب رخمہم  :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وسرۃ رقبہ ای الفں الفں وسرۃ م ےن ںیم وکح   جج ہن وہےن اک ایبؿ



 

 

     36    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برشب٩ آز٦، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕ أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ آَز٦َ أَِخب ٧ٍَََا  َّ  َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ی ٨ًََِضا 

َذ  َٛ نٔی  ِس أَذََِکَ َ٘ َٟ ا٢َ َیزَِح٤ُطُ اہللُ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ُ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ فٔی ا أ ارٔئّا َيُِقَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٔ اہللُ  ِلُتَضا ٩ِ٣ٔ ُسوَرة َ٘ َذا آیَّة أَِس َٛ ا َو

َذا َٛ َذا َو َٛ 

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اقری  رشبنب آدؾ، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفاتی رکیت

وک رات ےک فتق دجسم ںیم رقآؿ ڑپےتھ وہےئ انس آپ ےن رفامای اہلل اس صخش رپ رمح رکے اس ےن ےھجم الفں الفں آتی وج الفں 

 الفں وسرت ےس وھچڑ ایگ اھت، اید دال دی۔

 یض اہلل اہنعرشبنب آدؾ، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ر :  رافی

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

  

 ...رقآؿ وک رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک رفامؿ ہک رقآؿ رکمی رہھٹ ھٹ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 یلع اانلس یلع ثکم رتلیت ےس ڑپےنھ یک رقآؿ وک رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل 

 

اک رفامؿ ہک رقآؿ رکمی رہھٹ رہھٹ رک ڑپوھافر)افر دفرسا( وقؽ فرقآان رفانقہ رقتلائ

ج

 

ن
ضل
ف
 ا ہ ےس یک ےہدلیل ےہ، رعشفں یک رطح دلج دلج ہن ڑپاھ اجےئ، اامؾ اخبری ظفل رفیؼ یک ریسفت لیصفت ےس یک ےہ، افر انب ابعس ےن رفانقہ یک ریسفت 

     37    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪، واػ١، ابووائ١ :  راوی

 َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ث٨ََا َوأػ١ْ  ث٨ََا ٣َِضٔسیُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ًَبِ َحسَّ ًَلَی  ا٢َ ا٢َ ََُسِو٧َا  َ٘ َٓ سٔ اہللٔ 

ِّی ََلَحِ  ٔن ائََة َوِ ُِٟٔقَ ٨َا ا ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ َّا  ٧ِٔ ٔ ز ٌِ َضذِّ اٟظِّ َٛ ا  ا٢َ َصذًّ َ٘ َٓ َِٟبارَٔحَة  ١َ ا ؼَّ َٔ ٤ُِٟ أُِت ا ُ بٔض٩َّٔ َرُج١ْ ََقَ أ ًَّٟٔی کَاَ٪ َيُِقَ ٧َاَئ ا ُُِٟقَ ُى ا َٔ



 

 

ةَ  ًَرِشَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٤ََانَٔی  َّی اہللُ  ١ٔ َوُسوَرَتئِن ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ ح٥ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ؼَّ َٔ ٤ُِٟ  ُسوَرّة ٩ِ٣ٔ ا

اوباامعنلؿ، دہمی نب ومیمؿ، فالص، اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اچتش ےک فتق دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےک 

 ےن اہک ہی وت اس اپس ےئگ، اکی صخش ےن اہک آج یک رات ںیم ےن وپری لصفم وسرںیت ڑپںیھ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع

اھ اکینٹ وہح ، ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ڑپےتھ وہےئ انس افر فہ ےھجم وخب اید ےہ، وج وسرںیت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ڑپ

 رکےت ےھت، فہ ااھٹرہ وسرںیت لصفم یک وہح  ںیھت، نج ںیم ےس دف وسرںیت مح فا ی وہح  ںیھت۔

 ی نب ومیمؿ، فالص، اوبفالئاوباامعنلؿ، دہم :  رافی

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

  

 ...رقآؿ وک رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک رفامؿ ہک رقآؿ رکمی رہھٹ ھٹ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 یلع اانلس یلع ثکم رتلیت ےس ڑپرقآؿ وک رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ اک ایبؿ اف

 

ےنھ یک ر اہلل اعتٰیل اک رفامؿ ہک رقآؿ رکمی رہھٹ رہھٹ رک ڑپوھ افر )افر دفرسا( وقؽ فرقآان رفانقہ رقتلائ

ج
ضل
ف
ا ہ ےس یک ےہدلیل ےہ، رعشفں یک رطح دلج دلج ہن ڑپاھ اجےئ، اامؾ اخبری ظفل رفیؼ یک ریسفت لیصفت ےس یک ےہ، افر انب ابعس ےن رفانقہ یک ریسفت 

 

 ن

     38    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٣وسٰی اب٩ ابی ًائظہ، سٌیس ب٩ جبي ٍ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ًَائَٔظَة  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٨ًَُِض٤َا فٔی َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  اب٩ِٔ 

 َ ٥َ َِٔذا ٧َز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َح١َ بٔطٔ  ٌِ ِک بٔطٔ َٟٔشا٧ََک َٟٔت ِؤٟطٔ ََل تََُحِّ ُک َٗ ا یََُحِّ َِٟوؤِی َوکَاَ٪ ٤٣َّٔ ٢َ ٔجب ٍِٔی١ُ بٔا

َیِظتَ  َٓ تَِیطٔ  َٔ ِک بٔطٔ َٟٔشا٧َطُ َوَط َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ََل تََُحِّ ٔش٥ُ بَٔیِو٦ٔ ا ِٗ ُ ًَّٟٔی فٔی ََل أ َٓأ٧َِز٢ََ اہللُ اِْلیََة ا ُٖ ٨ِ٣ُٔط  َز ٌِ ٠َِیطٔ َوکَاَ٪ يُ ًَ بٔطٔ َٟٔشا٧ََک  سُّ 

 َ أ٧ِ إَٔذا ََقَ َٓ آ٧َُط  ُط فٔی َػِسرَٔک َوَُقِ ٌَ ٠َِي٨َا أَِ٪ ٧َِح٤َ ًَ إٔ٪َّ  َٓ ُط  ٌَ ٠َِي٨َا َج٤ِ ًَ َح١َ بٔطٔ ِٔ٪َّ  ٌِ ٍِ ث٥َُّ َٟٔت َٓاِسَت٤ٔ ٨َِٟاُظ  َ إَٔذا أ٧َِز َٓ آ٧َطُ  ٍِ َُقِ ٔ َٓاتَّب اُظ 

 َٓ  َٚ ا٢َ َوکَاَ٪ َِٔذا أََتاُظ ٔجب ٍِٔی١ُ أَِْطَ َٗ ٨َطُ ب٠َٔٔشا٧َٔک  ٠َِي٨َا أَِ٪ ٧ُبَيِّ ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ٠َِي٨َا بََیا٧َُط  ًَ ًََسُظ اہللُِٔ٪َّ  ٤َا َو َٛ أَُظ   إَٔذا َذَصَب ََقَ



 

 

ِش ہبیتق نب دیعس، رجری

ِ
ٹ ن
ََل 
ٹ ْج
َع

 

لِی

 
َ َ

 

ا ن
َ
ش
ِ ل
ِش 

ِ
ٹ ن
 
ْ
ِک
ّ
ز َ
ُ

 

  ت
َ
، ومٰیس انب ایب اعہشئ، دیعس نب ریبج ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل اعت ی ےک وقؽ ل

)زابؿ وک دلجی ہن الچای رکف( یک ریسفت ںیم ویں رفاتی ےہ ہک ربجلی بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس فیح الےت وت آپ اینپ 

دلج الہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ ہی ابر ذگرات افر دفرسے ولوگں وک یھب اس اک ملع وہات، اس فتق اہلل اعت ی ےن زابؿ افر وہٹن 

ِش( ینع دلجی ےک امرے زابؿ تم الہؤ، ریتے ہنیس ںیم وفحمظ رانھک ا

ِ
ٹ ن
ََل 
ٹ ْج
َع

 

لِی

 
َ َ

 

ا ن
َ
ش
ِ ل
ِش 

ِ
ٹ ن
 
ْ
ِک
ّ
ز َ
ُ

 

  ت
َ
فر ڑپاھان امہری ہی آتی انزؽ رفامح  )ل

داری ےہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ظفل انیلع ہعمج یک ریسفت ہعمج یف دصرک ےس یک ےہ ینع ریتے ہنیس ںیم اس اک وفحمظ رانھک ذہم 

َج

 

ن ْن
َل
َ
ع
َّ ِإّؿَ 

ُ

 

( ینع بج مہ اس وک ڑپاھںیئ وت اکؿ اگل رک نس، )ث
ُ
ش
َ

 

ْ  رُقْآن
ِ
ٹ َّی

 

ی

 َ

 

ُ ف ـ  َ

 

ن
ْ
ٔ َِذا َرَقأ َ

 

( امہری ذہم داری ےہ، )ف
ُ
ش
َ

 

 ن
َ
 َ
َٹ ینع رھپ اس اک ریتی ا  

زابؿ ےس ایبؿ رکاان امہرے ذہم ےہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ اس ےک دعب بج ربجلی فیح الےت وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 فملس رس اچین رکےک ےتنس افر بج ربجلی ےلچ اجےت وت آپ اہلل ےک فدعے ےک اطمقب اےس ڑپھ ےتیل۔

 انب ایب اعہشئ، دیعس نب ریبج ہبیتق نب دیعس، رجری، ومٰیس :  رافی

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

  

 ...اافلظ چنیھک رک التفت رکےن اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 اافلظ چنیھک رک التفت رکےن اک ایبؿ

     39    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، جزیز ب٩ حاز٦، ٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُِٟت أ٧َََص  َ ا٢َ َسأ َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ٕ اَِلَِززٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ائَٔة ا٨َّٟٔيیِّ  َحسَّ ٩ًَِ َٔقَ ب٩َِ ٣َأٟٕک 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  اَػل ا٢َ کَاَ٪ ی٤َُسُّ ٣َسًّ َ٘ َٓ  ٥َ  ِیطٔ َوَس٠َّ

ملسم نب اربامیہ، رجری نب احزؾ، اتقدہ ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس آپ یلص 

 اہلل ہیلع فملس یک رقآت اک احؽ وپاھچ وت آپ ےن وجاب دای ہک آپ وخب چنیھک رک ڑپےتھ ےھت۔



 

 

 نب اربامیہ، رجری نب احزؾ، اتقدہ ریض اہلل ہنعملسم  :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 اافلظ چنیھک رک التفت رکےن اک ایبؿ

     40    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، ٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ائَُة ا٨َّٟٔيیِّ َػ  َٕ کَا٧َِت َٔقَ ِی َٛ ا٢َ ُسئ١َٔ أ٧ََْص  َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

أَ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا ث٥َُّ ََقَ  اٟزَّحٔی٥ٔ ی٤َُسُّ بٔبِٔش٥ٔ اہللٔ َوَی٤ُسُّ بٔاٟزَِّح٩ٔ٤َ َوی٤َُسُّ بٔاٟزَّحٔی٥ٔ  کَا٧َِت ٣َسًّ

رمعفنب اعمص، امہؾ، اتقدہ ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

ِ افر  رقآت سک رطح یھت وت اںوہں ےن وجاب دای ہک آپ چنیھک رک
َ
ِ اّ
ْ ِ
ٹ

ِ ڑپھ رک اہک ہک ِب

 
ِ

ِح
َ
ِ ارلّ

 

َ
ْ

ْح
َ
ِ ارلّ
َ
ِ اّ
ْ ِ
ٹ

ڑپےتھ ےھت، رھپ ِب

ِ وک چنیھک رک ڑپےتھ ےھت۔

 
ِ

ِح
َ
ِ افر ارلّ

 

َ
ْ

ْح
َ
 ارلّ

 رمعفنب اعمص، امہؾ، اتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...آفاز وک امھگ رک رقآؿ دیجم یک التفت رکےن اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 آفاز وک امھگ رک رقآؿ دیجم یک التفت رکےن اک ایبؿ



 

 

     41    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل ٨ًہآز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ابوایاض، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ رضی ا :  راوی

 ١ٕ َّٔ َِ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣ُ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبُو ِٔیَإض  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ

 ٔ تٔطٔ أَِو َج٠٤َٔطٔ َوهَٔی َتٔشي ٍُ ب َٗ ًَلَی ٧َا أُ َوصَُو  ٥َ َيُِقَ أُ َوصَُو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٨َّة َيُِقَ َٟيِّ ائَّة  ِتٔح َٔقَ َٔ ِٟ ِتٔح أَِو ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ ا َٔ ِٟ أُ ُسوَرَة ا طٔ َوصَُو َيُِقَ

 ٍُ  یَُزجِّ

آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، اوباایس، دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی 

 ھ ںیم( وسرت حتف ای وسرت حتف اک ھچک ہصح رنؾ آفاز ےس رتعیج ےک اسھت ڑپھ رےہ ےھت۔ <ا ےن افٹن رپ ) ہک آپ اینپ افینٹن ای

 آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، اوباایس، دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ااحلین ےس رقآؿ رشفی ڑپےنھ اک ایبؿ وخش

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 وخش ااحلین ےس رقآؿ رشفی ڑپےنھ اک ایبؿ

     42    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابو٣وسی رضی ٣ح٤س ب٩ خ٠ٕ ابوبُک، ابویحٌی ح٤انی، بزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی بززہ اپ٨ے زازا ابوبززہ سے وہ حرضت  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ًَِبٔس اہللٔ ث٨ََا بَُزیُِس ب٩ُِ  انٔیُّ َحسَّ ِٟح٤َّٔ ث٨ََا أَبُو َیِحٌَی ا ٕٕ أَبُو بَُِکٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ َخ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ ٔ أَبٔی بُزَِزَة  ظ ٩ًَِ َجسِّ ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة 

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٔ آ٢ٔ َزاُوزَ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ  ِس أُوتٔیَت ٣ٔز٣َِاّرا ٩ِ٣ٔ ٣َزَا٣ٔي ٍ َ٘ َٟ َٟطُ یَا أَبَا ٣ُوَسی  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ی اہللُ 



 

 

دمحم نب فلخ اوبرکب، اوبییحی امحین، ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ ا ےن دادا اوبربدہ ےس فہ رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے ابرے ںیم رفامای، اے اوبومیس! ےھجت داؤد ہیلع امالسؾ یک وخش ااحلین دیرکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 دمحم نب فلخ اوبرکب، اوبییحی امحین، ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ ا ےن دادا اوبربدہ ےس فہ رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...دفرسے صخش ےس رقآؿ رشفی ڑپوھا رک ےننس اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 دفرسے صخش ےس رقآؿ رشفی ڑپوھا رک ےننس اک ایبؿ

     43    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ابوحٔؽ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا أَبٔی  ِٔٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٨ًَِطُ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ   

َّی اہللُ ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  ِّی أُحٔبُّ أَِ٪ أَِس٤َ َٗ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠ًََِیَک أ٧ُِز٢َٔ  ٠َِیَک َو ًَ  ُ أ ٠ُُِٗت آَِقَ آَ٪  ُُِٟقِ ًَلَیَّ ا  ِ أ ٥َ اَِقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُط ٩ِ٣ٔ   ٌَ

 َُي ٍِٔی

اہلل رمع نب صفح نب ایغث، اوبصفح، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ہیلع فملس ےن رفامای اے دبع اہلل! ےھجم رقآؿ انس، فہ وبےل آپ ھجم ےس اننس اچےتہ ںیہ احالہکن آپ رپ رقآؿ رشفی ااترا ایگ ےہ، 

 آپ ےن رفامای ےھجم دفرسے ےس اننس ااھچ ولعمؾ وہات ےہ۔

 ہلل ہنعریض ا رمع نب صفح نب ایغث، اوبصفح، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

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

  



 

 

 ...رقآؿ رکمی ڑپوھا رک ےننس فاےل وک سب سب م ےن اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ رکمی ڑپوھا رک ےننس فاےل وک سب سب م ےن اک ایبؿ

     44    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٢َ لٔی ب٩ِٔ ٣َِش

٠َِیَک أ٧ُِز٢َٔ  ًَ ٠ًََِیَک َو أُ  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ آَِقَ ًَلَیَّ  أِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اَِقَ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أُِت ُسوَرَة ا٨َِّٟشأئ َحً ََُٓقَ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ

ٕة بٔ  َٕ َِٔذا ٔجئ٨َِا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أ٣َُّ َِٜی َٓ ٔ اِْلیَةٔ  ٔلَی َصٔذظ َِٟیطٔ أََتِیُت ِ ٔ تُّ ِ َٔ َِٟت ا َٓ ا٢َ َحِشبَُک اِْلَ٪  َٗ ًَلَی َصُؤََلٔئ َطضٔیّسا  َظضٔیٕس َؤجئ٨َِا بَٔک 

ا٪ٔ  َٓ ًَِي٨َاُظ َتِذرٔ إَٔذا  َٓ 

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ای ہک اے دبع اہلل! ےھجم رقآؿ انس، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم آپ وک ایک انسؤں، آپ رپ یہ وت ااترا ایگ ےہ، آپ ےن ھجم ےس رفام
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 اگ بج ہک مہ اتمرفامای اہں، )مت انسؤ( ںیم ےن وسرہ اسنء ڑپانھ رشفع یک، بج "

ےس وگاہ الںیئ ےگ افر ےھجت اے ربمغیپ! اؿ رپ وگاہ الںیئ ےگ( کت اچنہپ وت آپ ےن رفامای اب سب رک، ںیم ےن ڑم رک آپ یک رطػ داھکی 

 وت آپ یک آوھکنں ےس آوسن اجری ےھت۔

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ےنتک دونں ںیم رقآؿ رکمی متخ ایک اجےئ ، اس اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج اؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب



 

 

 ؿ آاسین ےس ڑپھ ےکس فہ ڑپےھےنتک دونں ںیم رقآؿ رکمی متخ ایک اجےئ ، اس اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ااسن

     45    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪ :  راوی

٥ِ٠َ أَجٔ  َٓ آٔ٪  ُُِٟقِ ٥ِ یَِٜفٔی اٟزَُّج١َ ٩ِ٣ٔ ا َٛ ا٢َ لٔی اب٩ُِ ُطب ٣ٍََُِة ٧ََوزُِت  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ١َّ ٩ِ٣ٔ َحسَّ َٗ ثَََلٔث  ِس ُسوَرّة أَ

 َ َیاُ٪ أَِخب ٧ٍََ ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ا٢َ  َٗ ١َّ ٩ِ٣ٔ ثَََلٔث آیَإت  َٗ أَ أَ ٠ُِت ََل ی٨ََِبغٔی َٔلََحٕس أَِ٪ َيُِقَ ُ٘ َٓ ِبٔس آَیإت  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ا ٨ِ٣َُؼوْر 

َٟ٘ٔيُتطُ  ٕ َو وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ٤َُة  َ٘ ٠ِ ًَ َُّط  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ یَزٔیَس أَِخب ٍََُظ  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِو٢َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ََٓذََکَ  ِٟبَِیٔت  ُٖ بٔا َوصَُو َیُلو

َتاظُ  َٔ َٛ ِی٠َٕة  َٟ ةٔ فٔی  َِٟبَُقَ ٔ ُسوَرةٔ ا ِٔ أَ بٔاِْلیََتئِن ٩ِ٣ٔ آ  ٩ِ٣َ ََقَ

 وک )امنز ںیم(  ینت آںیتی رقآؿ یک اکیف ںیہ، یلع، ایفسؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم ےس انب ربشہم ےن اہک ہک ںیم ےن وغر ایک آد ی

وت وکح  وسرت نیت آوتیں ےس مک ہن اپح ، ںیم ےن وساچ ہک نیت آتی ےس مک ہن ڑپانھ اچےئہ، ایفسؿ ےن ادتسالؽ ےک  رر رپ اوب وعسمد 

بج ہک فہ تیب اہلل رشفی اک ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی یک ہک ہمقلع ےتہک ےھت، ںیم اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےس اس فتق الم 

 راػ رک رےہ ےھت، وت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک وج صخش رات ےک فتق وسرت رقبہ یک 

 آرخی دف آںیتی ڑپھ ےل وت اےس اکیف ںیہ۔

 یلع، ایفسؿ :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 ےنتک دونں ںیم رقآؿ رکمی متخ ایک اجےئ ، اس اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ااسنؿ آاسین ےس ڑپھ ےکس فہ ڑپےھ

     46    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل ٨ًہ ٣وسی، ابوًوا٧ہ، ٣ِي ٍہ، ٣حاہس، :  راوی



 

 

ََٜحىٔی ِ ا٢َ أ٧َ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٣ُِٔي ٍََة  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ َٓکَاَ٪  َحسَّ أَبٔی ا٣َِزأَّة َذاَت َحَشٕب 

 ُ٘ َت َٓ ٠َٔضا  ٌِ ٩ًَِ َب َیِشأََُٟضا  َٓ ٨ََّتُط  َٛ اَصُس  ٌَ ا ٨ِ٣ُُذ أََتِي٨َاُظ َیَت ّٔ ٨َ َٛ ٨ََٟا  ِع  تِّ َٔ ٥ِ ُي َٟ اّطا َو ٨َا َٔفَ َٟ  ِ ٥ِ َیَلأ َٟ ٥َ اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ  ٌِ ٔ و٢ُ ن

ُس  ٌِ ٠َ٘ٔيُتُط َب َٓ ىٔی بٔطٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َذََکَ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ًَ َٔک  ا كَا٢َ ذَٟ َّ٤٠َ َٕ َتُؼوَٓ ِی َٛ ا٢َ  َ٘ ا٢َ ک١َُّ یَِو٦ٕ َٓ َٗ  ٦ُ

ا٢َ  َٗ  ٕ آَ٪ فٔی ک١ُِّ َطِضز ُُِٟقِ ٔ ا ِ ٕ ثَََلثَّة َواَِقَ ا٢َ ُػ٥ِ فٔی ک١ُِّ َطِضز َٗ َِٟی٠َٕة  ا٢َ ک١َُّ  َٗ َٕ َتِدت٥ُٔ  ِی َٛ ا٢َ َو ا٢َ َٗ َٗ َٔک  ث ٍََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ُٙ أَ ٠ُُِٗت أُكٔی  

ث ٍََ ٣ٔ  ِٛ ُٙ أَ ٠ُُِٗت أُكٔی ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ُػ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ فٔی ا َٗ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ِٛ ُٙ أَ ٠ُُِٗت أُكٔی ا٢َ  َٗ ِِٓٔطِ یَِو٣َئِن َوُػ٥ِ یَِو٣ّا  ا٢َ أَ َٗ َٔک  ٩ِ ذَٟ

٠َِيَتىٔ  َٓ ََٟیا٢ٕ ٣َزَّّة   ٍٔ أِ فٔی ک١ُِّ َسِب َِٓلاَر یَِو٦ٕ َواَِقَ ٔ ِو٦ٔ َػِو٦َ َزاُوَز ٔػَیا٦َ َیِو٦ٕ َوِ ١َ اٟؼَّ ـَ ِٓ ب٠ُِٔت ُرِخَؼَة َرُسو٢ٔ اہللُٔػ٥ِ أَ َٗ َّی ی   َػل

آ٪ٔ  ُُِٟقِ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا ِب ٔف أَص٠ِٔطٔ اٟشُّ ٌِ ًَلَی َب  ُ أ َٓکَاَ٪ َيُِقَ ُت  ِٔ ٌُ ب ٍُِٔت َوَؿ َٛ ِّی  ٥َ َوَذاَک أَن ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُُُظ اہللُ  َّٟٔذی َيُِقَ  بٔا٨ََّٟضارٔ َوا

٠َِیطٔ بٔا٠َِّٟی١ٔ َؤَِذا أََراَز  ًَ  َّٕ زُٔؿُط ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟضارٔ َٟٔیُٜوَ٪ أََخ ٌِ اصَٔیَة أَِ٪ َي َِِٓطَ أَیَّا٣ّا َوأَِحَصی َوَػا٦َ ٣ِٔث٠َُض٩َّ ََکَ ی أَ وَّ َ٘ أَِ٪ یََت

 ٔ ُض٥ِ ف ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ًَِبس اہللٔ َو ا٢َ أَبُو  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓاَر ًَلَی َیت ٍَُِک َطِیّئا  ث ٍَُص٥ُِ  ِٛ ی ثَََلٕث َوفٔی َخ٤ِٕص َوأَ

 ٍٕ َسبِ 

ومیس، اوبوعاہن، ریغمہ، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ریمے فادل ےن اکی اےھچ اخدناؿ فا ی 

وعرت ےس ریما اکنح رکدای اھت، افر ریمے فادل اینپ وہب ےس )ارثکافاقت( ریما احؽ وپےتھچ رےتہ ےھت، فہ وجاب دیتی ہک فہ اکی ااھچ 

 بج ےس ںیم آح  وہں، ریمے وھچبےن رپ دقؾ یھب ہن راھک افر ہن ریمے رقبی آےئ، بج اکی رعگ  ذگرایگ وت  کی آد ی ےہ، رگم

ریمے فادل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی ہصق ایبؿ ایک، آپ ےن رفامای اےس ریمے اپس الؤ،انچہچن ںیم آپ ےک اپس اجیھب 

، ںیم ےن اہک لسلسم، رھپ رفامای رقآؿ سک رطح متخ رکےت وہ، ںیم اہک رہ رات، وت ایگ، آپ ےن وپاھچ مت رفزے سک رطح رےتھک وہ

آپ ےن رفامای رہ ےنیہم ںیم نیت رفزے راھک رکف، افر اکی امہ ںیم رقآؿ دیجم متخ ایک رکف، ںیم ےن رعض ایک ےھجم اس ےس زایدہ اطتق 

ض ایک ےھجم اس ےس یھب زایدہ اطتق ےہ، ہشیمہ دف دؿ اراطر ایک ےہ، آپ ےن رفامای اکی ہتفہ ںیم نیت رفزے رھک ایل رکف، ںیم ےن رع

رکف افر اکی دؿ رفزہ راھک رکف، رعض ایک ھجم ںیم اس یھب زایدہ اطتق ےہ، رفامای ااھچ داؤد ہیلع امالسؾ یک رطح رفزے راھک رکف وج 

ںیم متخ ایک رکف )دبع اہلل ےتہک ںیہ( اکش ںیم بس ےس ا لض ےہ، ینع اکی دؿ رفزہ روھک افر اکی دؿ اراطر رکف، افر رقآؿ است رفز 

وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک رتصخ وظنمر رکاتل ویکں ہک اب ںیم وبڑاھ افر فیعض وہایگ وہں افر ھجم ںیم فیسی اطتق ںیہن ریہ، 

آاسؿ وہاجےئ افر بج ڑباھےپ ںیم ا ےن یسک رھگ فاےل وک دؿ ںیم اسوتاں ہصح رقآؿ انسدای رکےت ےھت اتہک اس اک ڑپانھ رات ںیم 

تہب زمکفر وہاجےت افر اطتق احلص رکان اچےتہ وت یئک رفز کت رفزہ ہن رےتھک، رھپ امشر رکےک اےنت رفزے رھک ےتیل ہک ںیہک وکح  ابیق ہن 



 

 

 راوتں رہ اجےئ، سج اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ںیم ےن دہع ایک اھت )اامؾ اخبری( ےتہک ںیہ ہک ضعب رضحات ےن نیت

 افر اپچن راوتں ںیم متخ رقآؿ ایبؿ ایک ےہ، افر زایدہ رفاںیتی است راوتں یک یہ اپح  اجیت ںیہ۔

 ومیس، اوبوعاہن، ریغمہ، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 ےنتک دونں ںیم رقآؿ رکمی متخ ایک اجےئ ، اس اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ااسنؿ آاسین ےس ڑپھ ےکس فہ ڑپےھ

     47    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہسٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، یحٌی ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوس٤٠ہ،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ٕؽ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َح ٌِ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ِ

٥ِ َتُِقَ  َٛ ٥َ فٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  آَ٪ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُُِٟقِ ُ ا ٩ًَِ  أ ٩ًَِ َطِيَباَ٪  ُٚ أَِخب ٧ٍَََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ثَىٔی ِِٔسَحا ا٢َ َحسَّ َٗ

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ َوأَِحٔشبُىٔی  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َِولَی بَىٔی ُزصَِزَة  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِبٔس أ٧ََا ٩ِ٣ٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة َیِحٌَی  ًَ  ٩ًَِ

 ِّ ٔن ٠ُُِٗت ِ  ٕ آَ٪ فٔی َطِضز ُُِٟقِ ٔ ا ِ ٥َ اَِقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ٍٕ اہللٔ ب٩ِٔ  أُِظ فٔی َسِب َٓاَِقَ ا٢َ  َٗ َّی  ّة َحً ُٗوَّ ی أَٔجُس 

ًَلَی َذَٟٔک   َوََل َتزِٔز 

نمح، اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم ےس روسؽ دعس نب صفح، ابیشؿ، ییحی ، دمحم نب دبعارل

ااحسؼ، دیبع اہلل ، ابیشؿ، ییحی ، دمحم نب دبعارلنمح )ینب زرہہ  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت رقآؿ  ینت ودت ںیم متخ رکےت وہ،

 اہک ہک ںیم ےن اوبہملس ےس انس ہک فہ دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں اک الغؾ( اوبہملس افر ریما ہی ایخؽ ےہ ہک اںوہں ےن

ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رقآؿ اکی امہ ںیم متخ ایک رکف، ںیم رعض ایک ںیم اس ےس زاید اطتق راتھک 

  فملس ےن رفامای ہک است دؿ ںیم متخ رکایل رکف افر اس ےس زایدہ ہن ڑپوھ۔وہں افر یہی نہمل وہاتراہ، آرخاکر آرضحنت یلص اہلل ہیلع



 

 

 دعس نب صفح، ابیشؿ، ییحی ، دمحم نب دبعارلنمح، اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...آؿ رشفی ڑپےتھ فتق رفےن اک ایبؿرق

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ رشفی ڑپےتھ فتق رفےن اک ایبؿ

     48    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ، یحٌی ، سٔیا٪، س٠امی٪، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبساہلل )ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ( یحٌی :  راوی

 َٗ ث٨ََا َػَس ٌِ َحسَّ ا٢َ یَِحٌَی َب َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ًَِ ُة أَِخب ٧ٍَََا َیِحٌَی  َِٟحٔسیٔث  ُف ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ًَ ٩ًَِ َیِحٌَی  ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ ِٔبِزَاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاَ٪  ِٔ ٩ِ ُس

 ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َو ٤ِزُو ب٩ُِ ٣ُزََّة  ًَ ثَىٔی  َِٟحسٔیٔث َحسَّ ُف ا ٌِ ٤ًَُِع َوَب َ ا٢َ اَِل َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ أَبٔیطٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ ِّی أَِطَتهٔی أَِ٪ اہللٔ  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠ًََِیَک أ٧ُِز٢َٔ  ٠َِیَک َو ًَ أُ  ٠ُُِٗت أََِقَ ا٢َ  َٗ ًَلَیَّ  أِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اَِقَ ًَ َّی اہللُ  ُط ل ٌَ  أَِس٤َ

ٕة بَٔظضٔیٕس َو  َٕ َِٔذا ٔجئ٨َِا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أ٣َُّ َِٜی َٓ ُت  ِِ َّی َِٔذا ب٠ََ أُِت ا٨َِّٟشاَئ َحً ََُٓقَ ا٢َ  َٗ َُي ٍِٔی  ًَلَی َصُؤََلٔئ َطضٔیّسا ٩ِ٣ٔ  ٔجئ٨َِا بَٔک 

أ٪ يٌىی تشٔیحا٪ ٩ً ابیط َٓ ًَِي٨َِیطٔ َتِذرٔ أَیُِت  َّٕ أَِو أ٣َِٔشِک ََفَ ُٛ ا٢َ لٔی  َٗ 

دصہق، ییحی ، ایفسؿ، امیلسؿ، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل )نب وعسمد ریض اہلل ہنع( ییحی ےن اہک ہک دحثی اک ھچک ہصح رمعفنب رمہ ےک 

ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای )دفرسی دنس( دسمد، ییحی ، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل )نب وعسمد فاےطس ےس ےہ 

ریض اہلل ہنع( ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس رفامای اے دبع اہلل! ےھجم رقآؿ 

ض ایک، الھب آپ ھجم ےس ایک ےتنس ںیہ آپ یہ رپ وت فہ ااترا ایگ ےہ، آپ ےن وجاب دای ہک ےھجم دفرسے ےس رشفی انسؤ، ںیم ےن رع

َ ج

 

ْ

 

ِ
ٹ
ج
َ
ن د ٍ ف ِ
ھ
َ

 

س
ِ
تٹ

 ٍ

 

ش
َ
ّ
م
ُ
ِ أ ّ

ُ
َ  نِْم ک

 

ْ

 

ِ
ٹ
 ِإَذا ج

َ
ف
ْ
ی 
َ
فَک
 ِئ اننس زایدہ دنسپ ےہ، بت ںیم ےن وسرت اسنء ڑپانھ رشفع یک افر بج ںیم )

َ
ل ُ 

 

 َؤ

َ
َ
 یَل
َ ِ
 نٹ



 

 

ا رپ د ً
ن  ِ
ھ
َ

 

ش

 اچنہپ وت آپ ےن ھجم ےس رفامای، رہھٹ اجؤ، ںیم ےن داھکی وت آپ یک آوھکنں ےس آوسن کپٹ کپٹ رک رگ رےہ ےھت۔ 

 دصہق، ییحی ، ایفسؿ، امیلسؿ، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل )نب وعسمد ریض اہلل ہنع( ییحی :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رقآؿ رشفی ڑپےتھ فتق رفےن اک ایبؿ

     49    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ٗیص ب٩ حٔؽ، ًبساٟواحس، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیسہ س٤٠انی، ًبساہلل )ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِٔ  َحسَّ ِیُص ب٩ُِ َح ًَِبٔس اہللٔ بِ َٗ  ٩ًَِ ٤َ٠ِانٔیِّ  ًَبٔیَسَة اٟشَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َِٟواحٔسٔ َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ ٕؽ َحسَّ وز ٌُ ٩ٔ ٣َِش

 ًَ أُ  ٠ُُِٗت أََِقَ ًَلَیَّ  أِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اَِقَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ طُ َرضَٔی اہللُ  ٌَ ِّی أُحٔبُّ أَِ٪ أَِس٤َ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠َِیَک أ٧ُِز٢َٔ  ًَ ٠َِیَک َو

َُي ٍِٔی  ٩ِ٣ٔ 

سیق نب صفح، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، دیبعہ املسین، دبعاہلل )نب وعسمد ریض اہلل ہنع( رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم ےس روسؽ اہلل 

، الھب ںیم آپ وک ایک انسؤں اگ آپ یہ رپ وت فہ انزؽ وہا ےہ، آپ ےن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ےھجم رقآؿ انسؤ، ںیم ےن رعض ایک

 رفامای ےھجم دفرسے ےس اننس ااھچ ولعمؾ وہات ےہ۔

 (سیق نب صفح، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، دیبعہ املسین، دبعاہلل )نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ولوگں وک داھکےن،داین امکےن ای رخف ےک  رر رپ رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب



 

 

 ولوگں وک داھکےن،داین امکےن ای رخف ےک  رر رپ رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ

     50    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، خثی٤ہ، سویس ب٩ ٠ُٔہ، حرضت ًلی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٠ََة  َٔ َُ ٩ًَِ ُسَویِٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َخِیَث٤ََة  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ٨ُِط َس٤ٔ ًَ ًَلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ  ا٢َ 

َّی  وُٟوا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ ٔ َي َضاُئ اَِلَِحََل٦ َٔ ِو٦ْ حَُسثَاُئ اَِلَِس٨َأ٪ ُس َٗ ٔ اٟز٣ََّأ٪  ِٔ ِتٔی فٔی آ و٢ُ َیأ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ ِو٢ٔ اہللُ  َٗ  ٔ َ٪ ٩ِ٣ٔ َخي ٍِ

ٔة ََل یَُحاؤُز ِٔی٤َا٧ُضُ  ِض٥ُ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا َی٤ِزُ َٛ  ٔ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ ِٟب ٍَٔیَّٔة ی٤َِزُ إٔ٪َّ ا َٓ ُت٠ُوص٥ُِ  ِٗ ا َٓ َٟ٘ٔيُت٤ُوص٥ُِ  أَی٤َ٨َِا  َٓ ٥ِ َح٨َأجَزص٥ُِ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َت٠َُض٥ِ یَِو٦َ ا َٗ ِت٠َُض٥ِ أَِجْز ٩ِ٤َٟٔ  َٗ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، ہمیثخ، وسدی نب ہلفغ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وہےئ انس ےہ ہک آرخ زامہن ںیم ونرمع ولگ  یکل ںولقں ےک دیپا وہں ےگ، وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک وقؽ ایبؿ فملس وک رفامےت

رکںی ےگ افر فہ دنی ےس اےسی ےلکن وہےئ وہں ےگ ےسیج ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ، اؿ اک اامیؿ اؿ ےک ولگں ےس ےچین ہن ارتے اگ، 

 ر ڈاول، ویکں ہک امرےن فاولں وک اؿ ےک امرےن اک ایقتم ےک دؿ وثاب ےلم اگ۔اہجں فہ ںیہمت ںیلم، اںیہن ام

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، ہمیثخ، وسدی نب ہلفغ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ؿاضفلئ رقآ :   ابب

 ولوگں وک داھکےن،داین امکےن ای رخف ےک  رر رپ رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ

     51    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ حارث تییم، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت  :  راوی

 ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ



 

 

 ِٟ ٔس ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ َِّییٔمِّ  َحارٔٔث اٟت

ا َٗ َّطُ  ٨ُِط أ٧َ ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُد ب٩ِٔ  و٢ُ َیِْخُ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٢َ َس٤ٔ

 ُُ ٠٤ًََٔض٥ِٔ َوَيُِقَ  ٍَ ٥ُِٜ٠َ٤ًََ ٣َ ٍَ ٔػَیا٣ٔض٥ِٔ َو ٍَ َػََلتٔض٥ِٔ َؤػَیا٥ُِٜ٣َ ٣َ وَ٪ َػََلَت٥ُِٜ ٣َ ِو٦ْ َتِحُٔقُ َٗ آَ٪ ََل یَُحاؤُز ٓٔی٥ُِٜ  ُُِٟقِ َ٪ ا

 ُٗ ِِٟ٘ٔس َح٨َأجَزص٥ُِ ی٤َِزُ ََل یََزی َطِیّئا َوی٨َُِوزُ فٔی ا َٓ ٔة َی٨ُِوزُ فٔی ا٨َِّٟؼ١ٔ  ِض٥ُ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ی٩ٔ  ََل َیَزی َطِیّئا وَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ َٓ ٔح 

 ٔٚ ُٔو ِٟ ََل َیَزی َطِیّئا َویََت٤َاَری فٔی ا َٓ  َوَی٨ُِوزُ فٔی اٟزِّیٔع 

دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع  دبع اہلل نب وی ف، امکل، ییحی نب دیعس،

رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک مت ںیم اکی وقؾ ےلکن یگ، نج ےک اقمےلب ںیم 

 فہ رقآؿ ڑپےھ یگ، وج اؿ ےک ولگں ےس ےچین ہن ارتے اگ، دنی ےس فہ اےسی مت ا ےن امنز رفزے افر درگی اامعؽ وک ریقح وھجمسےگ، نکیل

رپ  لکن اجےئ یگ، ےسیج ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ ہک اکشری وکہن اکیپؿ ںیم ھچک ولعمؾ ےہ افر ہن ڈڈنی ںیم ھچک اگل وہا وسحمس وہ افر ہن یہ

 رپ ھچک ارث وہا، اہتبل وس افر رپ ھچک ہبش اس وہ۔

اہلل نب وی ف، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس دخری  دبع :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رخف ےک  رر رپ رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿولوگں وک داھکےن،داین امکےن ای 

     52    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی 

٤ُِٟؤِ  ٤َُضا كَیِّْب َورٔیُحَضا كَیِّْب َوا ٌِ َ ٔة ك ١ُ٤َ بٔطٔ کَاَِلُِتزُجَّ ٌِ آَ٪ َوَي ُُِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َيُِقَ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ا ا٢َ ا آَ٪ َٗ ُُِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی ََل َيُِقَ ٩ُ٣ٔ ا



 

 

 ِ٤ ١ُ٤َ بٔطٔ کَاٟتَّ ٌِ آَ٪ کَاٟزَّیَِحا٧َةٔ رٔیُحَضا كَیِّْب َوَي ُُِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َيُِقَ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ََٟضا َو٣ََث١ُ ا ٤َُضا كَیِّْب َوََل رٔیَح  ٌِ َ ٔ ك ٤َُضا ٣ُزٌّ َزة ٌِ َ َوك

٤َُضا ٣ُزٌّ أَِو َخبٔیْث َورٔیُحَضا ٣ُزٌّ  ٌِ َ َِٟح٨َِو٠َةٔ ك آَ٪ کَا ُُِٟقِ أُ ا َّٟٔذی ََل َيُِقَ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ  َو٣ََث١ُ ا

دسمد، ییحی ، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل، اوبومیس ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وج ومنم 

رقآؿ ڑپاتھ ےہ افر اس رپ لمع رکات ےہ فہ لثم رتگنسے ےک ےہ، سج اک جاہ ااھچ ےہ افر وب یھب ایھچ ےہ افر وج املسمؿ رقآؿ ںیہن 

لمع رکات ےہ وت فہ وجھکر یک رطح ےہ ہک اس اک جاہ وت ااھچ ےہ، رگم وب ھچک ںیہن افر اس انمقف یک اثمؽ وج رقآؿ ڑپاتھ ےہ ڑپاتھ افر 

وخوبشدار وھپؽ یک رطح ےہ ہک اس یک وب وت ایھچ ےہ، رگم جاہ ڑکفا ےہ، افر اس انمقف یک اثمؽ وج رقآؿ ںیہن ڑپاتھ ادنرانئ ےک لھپ 

 ربا ےہ افر وب یھب رخاب۔ یک یس ےہ، سج اک جاہ یھب

 دسمد، ییحی ، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...دؽ ےنگل کت رقآؿ رشفی ڑپےنھ اک ایبؿ

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 رشفی ڑپےنھ اک ایبؿ دؽ ےنگل کت رقآؿ
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 ابون٤ٌا٪، ح٤از، ابو٤ًزا٪ جونی ج٨سب ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 ًَ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ُج٨َِسٔب ب٩ِٔ  َِٟحِونٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٨ًَِطُ  و٣ُوا  ُ٘ َٓ ُت٥ِ  ِٔ َٓإَٔذا اِخَت٠َ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  ِت  َٔ آَ٪ ٣َا ائَِت٠َ ُُِٟقِ ُُا ا  اَِقَ

ای ہک اوبامعنؿ، امحد، اوبرمعاؿ وجین دنجب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

 بج کت اہمترا دؽ اگل رےہ رقآؿ ڑپےتھ روہ افر بج دؽ ااچن وہاجےئ وت ہن ڑپوھ۔



 

 

 اوبامعنؿ، امحد، اوبرمعاؿ وجین دنجب نب دبع اہلل :  رافی

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

  

 اضفلئ رقآؿ :   ابب

 آؿ رشفی ڑپےنھ اک ایبؿدؽ ےنگل کت رق
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 ٤ًزوب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سَل٦ ب٩ ابی ٣لیٍ، ابو٤ًزا٪ جونی، حرضت ج٨سب :  راوی

ث٨ََا َس  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ُج٨َِسٕب  َِٟحِونٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا  ٍٕ ٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ٣ُٔلی َلَّ

ُت٥ِ  ِٔ َٓإَٔذا اِخَت٠َ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  ٠َِیطٔ  ًَ ِت  َٔ آَ٪ ٣َا ائَِت٠َ ُُِٟقِ ُُا ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اَِقَ ًَ َّی اہللُ  َِٟحارُٔث ب٩ُِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُط ا ٌَ ٨ًَُِط َتاَب و٣ُوا  ُ٘ َٓ

َبَة  ًُبَِیسٕ  ٌِ ٩ًَِ ُط ا٢َ ٨َُُِسْر  َٗ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوأَبَاُ٪ َو طُ َح٤َّ ٌِ َٓ ٥ِ َیزِ َٟ ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ َو ٌٔیُس ب٩ُِ َزیِٕس  ُت َوَس ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ َس٤ٔ

 ٩ًَِ ا٣ٔٔت  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪  ًَِوٕ٪  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َٟطُ َو ِو َٗ ث ٍَُ  ُج٨َِسبّا  ِٛ َُٟط َوُج٨َِسْب أََػحُّ َوأَ ِو َٗ  ٤ًََُز 

رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، السؾ نب ایب عیطم، اوبرمعاؿ وجین، رضحت دنجب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یب ایب عیطم یک احرث نب دیبع افر ےن رفامای ہک بج کت اہمترادؽ اگل رےہ رقآؿ ڑپےتھ روہ افر بج دؽ ااچن وہاجےئ ہن ڑپوھ، السؾ 

دیعس نب زدی ےن اتمتعب یک ےہ وجاوبرمعاؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی ابت دنجب ےس ینس ےہ ینع آپ یلص اہلل ہیلع 

فملس اک وقؽ ںیہن ےہ، انب وعؿ ےتہک ںیہ اوبرمعاؿ ےس رفاتی ےہ وج دبعاہلل نب اصتم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اس وقؽ وک فہ 

 ت رمع ریض اہلل ہنع اک وقؽ ایبؿ رکےت ںیہ، رگم دنجب یک رفاتی درتس فحیحص ےہ۔رضح

 رمعفنب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، السؾ نب ایب عیطم، اوبرمعاؿ وجین، رضحت دنجب :  رافی

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

  

 لئ رقآؿاضف :   ابب



 

 

 دؽ ےنگل کت رقآؿ رشفی ڑپےنھ اک ایبؿ
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 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٣یَّسہ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ٤ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٍَ َرُجَّل َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ ا٨َّٟزَّا٢ٔ ب٩ِٔ َسب ٍََِة  َة  ٠ٔٔک ب٩ِٔ ٣َِیََّسَ

ٔلَی اٟ ُت بٔطٔ ِ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ  ٔ أََخِذُت بَٔیٔسظ َٓ َضا  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ خََٔل ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ آَیّة َس٤ٔ أ ٠َِیطٔ َو َيُِقَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٨َّٔيیِّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

أُص٠ُِٜٔوا َٓ ُٔوا  ِب٥ُِٜ٠َ اِخَت٠َ َٗ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ کَاَ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ب ٍَُ ٠ًِٔیٔم  ِٛ أَا أَ َٓاَِقَ ٤َا ٣ُِحٔش٩ْ  ُٛ  لِٔکَ

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، دبعاکلمل نب رسیمہ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی صخش وک اکی آتی 

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس رطح ںیہن انس اھت وت ںیم اہھت ڑکپ رک اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ڑپےتھ وہےئ انس سج وک

ےک اپس ےل ایگ، آپ ےن رفامای ہک مت دفونں رقآؿ ااھچ )درتس( ڑپےتھ وہ، ہبعش ےتہک ںیہ ریمااغ بل امگؿ ےہ ہک آپ ےن رفامای وج 

 ( یک فہج ےس الہک وہ ےئگ۔ولگ مت ےس ےلہپ ےھت فہ االتخػ )یہ

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، دبعاکلمل نب رسیمہ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ہ 
ل
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 ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ سٌیس ب٩ ابو٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ح٤یس ب٩ ابوح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩ :  راوی

ؤی١ُ  ََفٕ أَِخب ٧ٍَََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟلَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَِخب ٧ٍَََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َس ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضَٔی َحسَّ َّطُ َس٤ٔ  أ٧َ

ٔلَی بُیُؤت أَِزَوادٔ  و٢ُ َجاَئ ثَََلثَُة َرصِٕم ِ ُ٘ ٨ًَِطُ َي ٠َِیطٔ  اہللُ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ًَٔباَزةٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشأَُٟوَ٪  َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  اُٟوا َوأَی٩َِ ٧َِح٩ُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ َٓ ُّٟوَصا  ا َ٘ َُّض٥ِ َت أ٧َ َٛ ا أُِخب ٍُٔوا  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ َٟطُ َوَس٠َّ ِس َُُٔفَ  َٗ  ٥َ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ  ٠َّ سَّ َ٘ ٣َا َت

صَِز َوََل  ُ أ٧ََا أَُػو٦ُ اٟسَّ َِ ا٢َ آ َٗ ِّی ا٠َِّٟی١َ أَبَّسا َو ِّی أَُػل إٔن َٓ ا أ٧ََا  ا٢َ أََحُسص٥ُِ أ٣ََّ َٗ  َ
َِّ َ ًَِتز٢ُٔ ا٨َِّٟشاَئ  َو٣َا َتأ ُ أ٧ََا أَ َِ ا٢َ آ َٗ ِِٓٔطُ َو ُ أ

ََٓحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ  ُد أَبَّسا  ََل أََتزَوَّ ِّی ََلَِخَظ َٓ ٔن َذا أ٣ََا َواہللٔ ِ َٛ َذا َو َٛ ٠ُُِٗت٥ِ  َّٟٔذی٩َ  ا٢َ أْمُتَْن ا َ٘ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َػل ُٛ ا

٩ًَِ ُس٨َّ  ٩ِ٤َ َرَُٔب  َٓ ُد ا٨َِّٟشاَئ  ُُٗس َوأََتزَوَّ ِّی َوأَِر ِِٓٔطُ َوأَُػل ُ ٜٔىِّی أَُػو٦ُ َوأ َٟطُ َل  ٥ِ ُٛ ا َ٘ ٠َِیَص ٣ٔىِّیِهَّلِل َوأَِت َٓ  ًٔی 

دیعس نب اوبرممی، دمحم نب رفعج، دیمح نب اوبدیمح  رلی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

رکےت ےک رھگ ںیم نیت آد ی آپ یک ابعدت اک احؽ وپےنھچ آےئ، بج اؿ ےس ایبؿ ایک ایگ وت اںوہں ےن آپ یک ابعدت تہب مک ایخؽ 

وہےئ اہک ہک مہ آپ یک رباربی سک رطح رکےتکس ںیہ، آپ ےک وت اےلگ ےلھچپ انگہ بس اعمػ وہےئگ ںیہ، اکی ےن اہک ںیم رات 

رھبامنزڑپاھ رکفں اگ، دفرسے ےن اہک ںیم ہشیمہ رفزہ روھکں اگ، رسیتے ےن اہک ںیم اکنح ںیہن رکفں اگ افر وعرت ےس ہشیمہ اگل 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای ایک مت ولوگں ےن ویں ویں اہک ےہ؟ اہلل یک روہں اگ، اس ےک دعب روسؽ ا

مسق! ںیم اہلل اعت ی ےس اہمتری ہب ةسن تہب زایدہ ڈرےن فاال افر وخػ اھکےن فاال وہں، رھپ رفزہ راتھک وہں افر اراطر یھب رکات وہں، 

اسھت اسھت وعروتں ےس اکنح یھب رکات وہں، اید روھک وج ریمی تنس ےس رفرگداین رکے اگ، فہ  امنز ڑپاتھ وہں افر وسات یھب وہں، افر

 ریمے رطےقی رپ ںیہن۔

 دیعس نب اوبرممی، دمحم نب رفعج، دیمح نب اوبدیمح  رلی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب
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 ًلی، حشا٪ ب٩ ابزاہی٥، یو٧ص ب٩ یزیس، زہزی :  راوی

ٍَ حَ  ًَلٔیٌّ َس٤ٔ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ًَائَٔظَة  َّطُ َسأ٢ََ  َوةُ أ٧َ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ َیزٔیَس  اَ٪ ب٩َِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  الَی  شَّ ٌَ ِؤٟطٔ َت َٗ

ُٜٔحوا ٣َا كَاَب َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ ٣َِثىَی َوثََُلَث  ِ َٓا٧ َِٟيَتامَی  ٔشُلوا فٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََلَّ ُت ِٔ سُٟٔوا  َؤِِ٪ خٔ ٌِ ُت٥ِ أََلَّ َت ِٔ إِٔ٪ خٔ َٓ  ََ َوُربَا

 ٔ َِٟيتٔی٤َُة َتُٜوُ٪ ف َِٟت َیا اب٩َِ أُِخًٔی ا ا َٗ وُٟوا  ٌُ َِٜت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧ َذَٟٔک أَِزنَی أََلَّ َت َواحَٔسّة أَِو ٣َا ٠َ٣َ ي ٍََُُِب فٔی ٣َأَٟضا َٓ َٓ ٔ َؤٟیَِّضا  ی َحِحز

 ٔ َجَضا ب َٚ َوأ٣ُٔزُوَوَج٤َأَٟضا یُزٔیُس أَِ٪ یََتزَوَّ َسا ُی٠ٔ٤ُِٜوا اٟؼَّ َٓ َُٟض٩َّ  ٔشُلوا  ِ٘ ُٜٔحوص٩َُّ َِٔلَّ أَِ٪ ُي ٨َُُٓضوا أَِ٪ ی٨َِ ا أَِزنَی ٩ِ٣ٔ ُس٨َّةٔ َػَساَٗٔضا 

 ب٨ٔٔکَأح ٩ِ٣َ ٔسَواص٩َُّ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشائٔ 

ِإْؿ یلع، اسحؿ نب اربامیہ، ویسن نب سیدی، زرہی ےتہک ںیہ ھجم ےس رعفہ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضح
َ
ت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس )ف
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اب ںیم رفامای اھب!ےج! وکح  میتی ڑلیک 

فہ ہی اچےہ ہک ںیم اس ڑلیک ےس وھتڑی رمق ںیم وخد اکنح رکولں وت ونس!  وج ف ی ےک اپس وہ )ارگ( اس اک امؽ افر امجؽ ااھچ ولعمؾ وہ افر

وپرا  اس ےلئسم ںیم ایس ےئل اہلل اعتٰیل ےن عنم رکدای ےہ افر آتی ذموکرہ ںیم رفامای ہک ارگ مت ااصنػ رکوکس وت اؿ ےس اکنح رکول افر اؿ اک

 رکول۔ وپرا رہمرقمر رکف، فرہن اؿ ڑلویکں ےک العفہ اہجں مت اچوہاکنح

 یلع، اسحؿ نب اربامیہ، ویسن نب سیدی، زرہی :  رافی

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

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک اشدی یک وقت رےنھک رپ اکنح رکول سج اک بلطم ہی

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

اگنہ وک )رپاح  وعرت وک دےنھکی  اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک اشدی یک وقت رےنھک رپ اکنح رکول سج اک بلطم ہی ےہ سج یسک ںیم امجع یک اطتق وہ فہ اکنح رکےل ویکں ہک یبن یلص



 

 

 ےس( اچین رک داتی ےہ افر  جاؾ ےس ناچات ےہ، سج وک اکنح یک احتج ہن وہ اےس اکنح رضفری ںیہن
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 ٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ :  راوی

 ِ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٠ََ٘ٔیُط ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٓ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٍَ  ُت ٣َ

ًَِبسٔ  ََٟک یَا أَبَا  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َص١ِ  َ٘ َٓ َد٠ََوا  َٓ َِٟیَک َحاَجّة  ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ِٔ٪َّ لٔی ِ ا٢َ یَا أَبَا  َ٘ َٓ ا ب٤ٔٔىّی  َجَک بُِٔکّ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ فٔی أَِ٪ ٧ُزَوِّ

َُٟط َحاَجْة  َِٟیَص  ًَِبُس اہللٔ أَِ٪  ا َرأَی  َّ٤٠ََٓ َضُس  ٌِ ٨َِت َت ُٛ َک ٣َا  ُ
و٢ُ  تَُذَکِّ ُ٘ َِٟیطٔ َوصَُو َي ٔ ا٧َِتَضِیُت ِ َٓ ٤َُة  َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ٔلَیَّ  ٔلَی َصَذا أََطاَر ِ ِ

َبأب ٩ِ٣َ اِستَ  رَشَ اٟظَّ ٌِ ٥َ یَا ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َٗ ِس  َ٘ َٟ ٠َُِٗت َذَٟٔک  َٟئ٩ِٔ  ِد أ٣ََا  ٠َِيَتزَوَّ َٓ َِٟبائََة  ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا  َلا

َٟطُ ؤَجاْئ  َُّط  إ٧ٔ َٓ ِو٦ٔ  ٠َِیطٔ بٔاٟؼَّ ٌَ َٓ  ٍِ ٥ِ َيِشَتٔل َٟ  َو٩ِ٣َ 

رمع نب صفح، اشمع، اربامیہ، ہمقلع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم دبعاہلل ےک اپس اھت ہک اؿ ےس ینم ںیم رضحت نامثؿ ریض اہلل ہنع 

اکی دحیلعہ ہگج رپ ےلچ ےئگ، رضحت نامثؿ ریض ےلم افر وبےل اے اوبدبعارلنمح! ےھجم آپ ےس اکی رضفری اکؾ ےہ افر فہ دفونں 

اہلل ہنع ےن اہک اے اوبدبعارلنمح! ایک آپ اک دؽ اچاتہ ےہ ہک ںیم اکی ونکاری وعرت ےس آپ اک اکنح رکدفں، وج زامہن ذگہتش یک 

رہ( ےک افر ھچک اکؾ آرزفںیئ آپ وک اید دال دے، دبعاہلل )نب وعسمد ریض اہلل ہنع( ےن بج داھکی ہک رضحت نامثؿ وک زجب اس )روش

پ ںیہن وت ےھجم ااشرہ ایک افر رفامای ہمقلع ںیم اؿ ےک اپس اچنہپ افر فہ )وجباب رضحت نامثؿ ریض اہلل ہنع( د ہ رےہ ےھت ہک ےینس! ارگ آ

رےھک فہ اشدی  ہی رفامےت ںیہ وت مہ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک اے ونوجاونں یک امجتع! مت ںیم ےس وج اکنح یک اطتق

 رکےل افر سج ںیم اطتق ہن وہ فہ رفزے رےھک، رفزہ اس وک یصخ رک داتی ےہ )وہشت مک رک داتی ےہ( ۔

 رمع نب صفح، اشمع، اربامیہ، ہمقلع :  رافی

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

  

 ... رفزہ رےنھک اک ایبؿاشدی یک اطتق ہن وہےن رپ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اشدی یک اطتق ہن وہےن رپ رفزہ رےنھک اک ایبؿ
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 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ٤ًارہ، ًبساٟزح٩٤ :  راوی

 َ ث٨ََا أ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ َزَخ٠ُِت َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ  ٩ًَِ ثَىٔی ٤ًَُاَرةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل بٔی َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِبٔس اہللٔ  ًَلَی   ٔ ٤ََة َواَِلَِسَوز َ٘ ٠ِ ًَ  ٍَ ٥َ َطَبابّا ََل ٧َحُٔس ٣َ ٨ََٟا  ٠َّ ا٢َ  َ٘ َٓ َطِیّئا 

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ِد  ٠َِيَتزَوَّ َٓ َِٟبائََة  ََ ا َبأب ٩ِ٣َ اِسَتَلا رَشَ اٟظَّ ٌِ ٥َ یَا ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  أََُفُّ ٠َِٟٔبَْصٔ َوأَِحَؼ٩ُ ٠ََِٟٔفِ

َٟطُ ؤجَ  َُّط  إ٧ٔ َٓ ِو٦ٔ  ٠َِیطٔ بٔاٟؼَّ ٌَ َٓ  ٍِ ٥ِ َيِشَتٔل َٟ  اْئ َو٩ِ٣َ 

رمع نب صفح نب ایغث، اشمع، امعرہ، دبعارلنمح رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ہمقلع افر اوسد ےک اسھت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع 

 ےک اپس ایگ وت اںوہں ےن رفامای مہ سج زامہن ںیم وجاؿ ےھت افر مہ وک ھچک رسیم ہن اھت وت مہ ےس اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 اے ونوجاونں ےک رگفہ! وج وکح  اکنح یک اطتق راتھک وہ فہ اکنح رکےل ویکں ہک اکنح رپاح  وعرت وک دےنھکی ےس اگنہ وک اچین رک ےن رفامای

 داتی ےہ افر  جاؾ اکری ےس ناچات ےہ، اہتبل سج ںیم وقت ہن وہ وت فہ رفزہ رےھک ویکں ہک رفزہ رےنھک ےس وہشت مک وہاجیت ےہ۔

 ایغث، اشمع، امعرہ، دبعارلنمحرمع نب صفح نب  :  رافی

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

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک اشدی یک وقت رےنھک رپ اکنح رکول سج اک بلطم ہی

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  اشدی یک وقت رےنھک رپ اکنح رکول سج اک بلطم ہی ےہ سج یسک ںیم امجع یک اطتق وہ فہ اکنح رکےل ویکں ہک اگنہ وک )رپاح  وعرت وک دےنھکییبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک

 ےس( اچین رک داتی ےہ افر  جاؾ ےس ناچات ےہ، سج وک اکنح یک احتج ہن وہ اےس اکنح رضفری ںیہن
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 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰی، ہظا٦، اب٩ یوسٕ، اب٩ جزیخ، ًلاء :  راوی

َل  ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ َٕ أَ٪َّ اب٩َِ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََص٥ُِ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ًَبَّإض َحسَّ ٍَ اب٩ِٔ  ٧َا ٣َ ا٢َ َحرَضِ َٗ اْئ 

َظ ٔج٨َاَزَة ٣َیِ  ٌِ ُت٥ِ َن ٌِ َٓ َٓإَٔذا َر  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض َصٔذظٔ َزِوَجُة ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  َٖ ًِزًُٔوَصا َوََل ٤ُو٧ََة بََّٔسٔ ََل تُزَ َٓ َضا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ تِٔش  َّی اہللُ  َّطُ کَاَ٪ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل إ٧ٔ َٓ وا  ُ٘ ِٟزُٟٔوَصا َواِرُٓ ٕ تُزَ ٔش٥ُ َٟٔواحَٔسة ِ٘ ٔش٥ُ َٟٔث٤َإ٪ َوََل َي ِ٘  ٍْ کَاَ٪ َي

اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، انب وی ف، انب رججی، اطعء ےتہک ںیہ ہک ںیم انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک رمہاہ )اقمؾ( رسػ ںیم رضحت 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج ںیہ اؿ ومیمہن ریض اہلل اہنع ےک انجزے ےک اسھت اجراہ اھت وت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اہک ہی روس

ےک انجزے وک ااھٹ رک زایدہ  جتک ہن دف افر آہتسہ آہتسہ ولچ، وبتق رتلح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ون ویبایں ںیھت، آھٹ یک 

ہن یھت )فہ رضحت وسدہ ریض آپ ےن ابرایں رقمر رک ریھک ںیھت )نج ںیم ومیمہن ریض اہلل اہنع اشلم ںیھت( افر اکی ویبی یک ابری 

 (اہلل اہنع ںیھت افر فہ وبڑیھ وہںیئگ ںیھت

 اربامیہ نب ومٰیس، اشہؾ، انب وی ف، انب رججی، اطعء :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

رت وک دےنھکی اک رفامؿ ہک اشدی یک وقت رےنھک رپ اکنح رکول سج اک بلطم ہی ےہ سج یسک ںیم امجع یک اطتق وہ فہ اکنح رکےل ویکں ہک اگنہ وک )رپاح  وعیبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےس( اچین رک داتی ےہ افر  جاؾ ےس ناچات ےہ، سج وک اکنح یک احتج ہن وہ اےس اکنح رضفری ںیہن

     61    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٨ًَُِط أَ٪َّ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَر  ُة َحسَّ َٔ ا٢َ لٔی َخ٠ٔی َٗ ٍُ نِٔشَوةٕ و  ُط تِٔش َٟ َِٟی٠َٕة َواحَٔسةٕ َو ًَلَی نَٔشائٔطٔ فٔی   ُٖ َتاَزَة کَاَ٪ یَُلو َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ یِ



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ثَُض٥ِ   أَ٪َّ أََنّشا َحسَّ

نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اینپ امتؾ ویبویں ےک اپس رات ںیم  دسمد، سیدی

دفرہ رفامےت ےھت افر آپ یک ون ویبایں ںیھت، )اخبری ےتہک ںیہ( ھجم ےس ہفیلخ ےن )وج ریما خیش ےہ( اہک مہ ےس سیدی نب زرعی ےن 

اتی اتقدہ، اںوہں ےن ربفاتی اسن ریض اہلل ہنع ہی دحثی ایبؿ یک، وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ربفاتی دیعس، اںوہں ےن ربف

 ےس رفاتی یک یئگ ےہ۔

 دسمد، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ں ہک اگنہ وک )رپاح  وعرت وک دےنھکی یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک اشدی یک وقت رےنھک رپ اکنح رکول سج اک بلطم ہی ےہ سج یسک ںیم امجع یک اطتق وہ فہ اکنح رکےل ویک

 اکنح رضفری ںیہن ےس( اچین رک داتی ےہ افر  جاؾ ےس ناچات ےہ، سج وک اکنح یک احتج ہن وہ اےس

     62    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ح٥ٜ انؼاری، ابوًوا٧ہ، رٗبہ، ك٠حہ یامی، سٌیس ب٩ جبي ٍ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ك َبَة  َٗ ٩ًَِ َر ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٥َٜٔ اَِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ َِٟح ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ لٔی اب٩ُِ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس َِٟیامٔیِّ  ٠َِحَة ا

ث ٍََُصا نَٔشاّئ  ِٛ ٔة أَ ٔ اَِل٣َُّ إٔ٪َّ َخي ٍَِ َصٔذظ َٓ ِد  َتزَوَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت ََل  ِجَت   ًَبَّإض ص١َِ َتزَوَّ

ہک ھجم ےس انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن وپاھچ ہک  یلع نب مکح ااصنری، اوبوعاہن، رہبق، ہحلط ای ی، دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ

اہمتری اشدی وہیئگ )ای ںیہن( ںیم ےن وجاب دای ںیہن، وت اںوہں ےن رفامای اکنح رکول ویکں ہک اس اتم اک رتہبنی صخش فہ ےہ سج یک 

 ویبایں زایدہ وہں۔

  ہنعیلع نب مکح ااصنری، اوبوعاہن، رہبق، ہحلط ای ی، دیعس نب ریبج ریض اہلل :  رافی



 

 

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

  

 ... سج یسک ےن وعرت ےک اکنح ےک ےئل ای یسک افر اکؾ ےک ےئل رجہت یک، اس وک اس یک تین ےک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ت یک، اس وک اس یک تین ےک اطمقب وثاب ےلم اگسج یسک ےن وعرت ےک اکنح ےک ےئل ای یسک افر اکؾ ےک ےئل رجہ

     63    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ حارث، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، حرضت ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

 ًَ ث٨ََا ٣َأْٟک  ًََة َحسَّ زَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  إؾ َحسَّ َّٗ ٤ََة ب٩ِٔ َو َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٔس ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس

١ُ٤َ بٔا٨ِّٟ  ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ٤ََّا َٔل٣ِزٕٔئ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔة َو٧ِٔ ٩ِ٤َ کَا٧َِت یَّ َٓ ٣َا ٧ََوی 

٥َ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َػل َٓضِٔحَزتُُط ِ ٔلَی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ٔلَی ز٧َُِیا ُئؼيبَُضا أَِو ا٣َِزأَةٕ صِٔحَزتُُط ِ صِٔحَزتُُط ِ

َِٟیطٔ  ٔ ٔلَی ٣َا َصاَجَز ِ ضِٔحَزتُُط ِ َٓ ُٜٔحَضا   َی٨ِ

 نب زقہع، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ نب احرث، ہمقلع نب فاقص، رضحت رمع نب اطخب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی

ہیلع فملس ےن رفامای رہ لمع تین رپ وموقػ ےہ، ااسنؿ وک اس یک تین ےک اطمقب یہ اتلم ےہ، وت سج یک رجہت اہلل اعت ی افر اس ےک 

ےئل وہیگ، وت اس یک رجہت راض دنمی دخا فروسؽ وہیگ افر سج یک رجہت داین احلص رکےن ای یسک وعرت  روسؽ یک راضدنمی ےک

 ےس اکنح رکےن ےک ےئل وہیگ، وت اس یک رجہت اک دبہل فیہ ےہ، سج ےک ےئل اس ےن رجہت یک۔

 ت رمع نب اطخبییحی نب زقہع، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ نب احرث، ہمقلع نب فاقص، رضح :  رافی

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

  

 ...دگنتتس املسمؿ وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رف



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےہدگنتتس املسمؿ وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح 
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، اس٤اًی١، ٗیص، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ٔ ث٨ََا ِِٔس٤َاً ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َّا َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِط  ٕ َرضَٔی اہللُ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ِیْص  َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ی١ُ 

٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَََل َنِشَتِدٔص  ُ٘ َٓ ٨ََٟا نَٔشاْئ  َِٟیَص  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل زُو ٣َ ِِ َٔک َن ٩ًَِ ذَٟ ٨ََضا٧َا  َٓ  ی 

اامسلیع، سیق، انب وعسمد رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اہجد رکےت ےھت، اس دمحم نب ینثم، ییحی ، 

فتق امہری ویبایں ہن ںیھت، وت مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک آپ ااجزت دےتی ںیہ ہک مہ یصخ وہاجںیئ، وت آپ 

 ےن اس ےس ںیمہ عنم رفامای۔

 دمحم نب ینثم، ییحی ، اامسلیع، سیق، انب وعسمد :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  فملس ےس ےہدگنتتس املسمؿ وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩ ٣اٟک ٛہتے ہیں ٛہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ :  راوی

ُت أ٧َََص ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٕ ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٖٕ َحسَّ ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٣َأٟٕک 

ٍٔ اَِلَِنَؼارٔیِّ َو٨ًَِٔس اَِلَنِ  ٔس ب٩ِٔ اٟزَّبٔی ٌِ ٥َ بَِي٨َُط َوبَيَِن َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ أَِ٪ َٓآَخی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ َزَق  ٌَ َٓ َؼارٔیِّ ا٣َِزأََتأ٪ 



 

 

 َ٘ َٓ ُط  َٟ ُط أَص٠َُِط َو٣َا َٔ بَٔح َطِیّئا ٩ِ٣ٔ إَٔٗٔم َوَطیِ ی٨َُأػ َٚ ََفَ و َتَی اٟشُّ أ َٓ  ٔٚ و ًَلَی اٟشُّ ونٔی  ُّٟ ََٟک فٔی أَص٠َِٔک َو٣َأَٟک زُ ّئا ا٢َ بَاَرَک اہللُ 

ا٢َ ٣َضِ  َ٘ َٓ ةٕ  ٠ًََِیطٔ َوَْضْ ٩ِ٣ٔ ُػَِفَ َس أَیَّا٦ٕ َو ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ  آُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِجُت یَ ٩ِ٣ٔ َس٩ٕ٤ِ ََفَ ا٢َ َتزَوَّ َ٘ َٓ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٥ِ یَا 

 ٕ َِٟو بَٔظاة ا٢َ أَِو٥ِٟٔ َو َٗ ا٢َ َوِزَ٪ ٧ََواةٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  َٗ َِٟیَضا  ٔ َت ِ ِ٘ ٤َا ُس َٓ ا٢َ  َٗ  أَِنَؼارٔیَّّة 

یلص اہلل ہیلع فملس  دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دیمح  رلی، اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک دبعارلنمح نب وعػ ودہنی رشتفی الےئ وت روسؽ اہلل

ےن دبعارلنمح افر دعس نب رعیب ااصنری ںیم اھبح  اچرہ رکا دای، دعس ااصنری یک دف ویبایں ںیھت، دعس ےن دبعارلنمح ےس اہک ہک ریمی 

، ویبایں افر امؽ بس ںیم ےس آداھ آپ ےل ںیل، اںوہں ےن وجاب دای ہک اہلل مت وک اہمترا امؽ زایدہ رکے افر ویبایں شابرک وہں

 ےھجم ابزار اتب دف،انچہچن ابزار ںیم اج رک رینپ افر رفنغ یک اجترت ےس عفن احلص ایک، دنچ دونں ےک دعب آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن

اؿ ےک ڑپکفں رپ زردی دھکی رک رک رفامای، اے دبعارلنمح! ہی ایک ابت ےہ، اںوہں ےن وجاب دای ہک ںیم ےن اکی ااصنری وعرت ےس 

، آپ ےن رفامای ےنتک رہم رپ، رعض ایک )رقتةی( اچروتہل وسان، اس رپ آپ ےن رفامای فہمیل یھب رکف ارگہچ اکی رکبی یہ اکنح رکایل ےہ

 وہ۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دیمح  رلی، اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک دبعارلنمح نب وعػ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دگنتتس املسمؿ وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےہ

     66    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، سٌس ب٩ وٗاؾاح٤س ب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩  :  راوی

٤َُِٟشیَّ  ٌٔیَس ب٩َِ ا ٍَ َس ٕس أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ٔطَضإب َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َس ب٩َِ َحسَّ ٌِ ُت َس ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٔب َي

َّی اہللُ و٢ُ َرزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ إؾ َي َّٗ َٟطُ ََلِخَتَؼِي٨َا أَبٔی َو ِو أَذَٔ٪  َٟ ١َ َو َّبَتُّ وٕ٪ اٟت ٌُ ًَلَی ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َِو ث٨ََا أَبُو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ

 ٔ َس ب٩َِ أَب ٌِ ٍَ َس َُّط َس٤ٔ ٤َُِٟشیَّٔب أ٧َ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َس َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ُ٘ ا إؾ َي َّٗ ِس َرزَّ َذَٟٔک ی َو َ٘ َٟ و٢ُ 



 

 

١َ ََلِخَتَؼ  َّبَتُّ َٟطُ اٟت ِو أََجاَز  َٟ وٕ٪ َو ٌُ ًَلَی ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َِو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ  ِي٨َاَي

 ےن نامثؿ نب ادمح نب ویسن، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، دعس نب فاقص ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

وعظمؿ وک عنم رفامدای اھت افر ارگ آپ اںیہن یصخ وہےن یک ااجزت رمتمح رفامےت وت مہ یصخ وہاجےت، )افر یھبک اکنح اک وسےتچ یھب 

ںیہن( )دفرسی دنس( اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، دعس نب فاقص ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ؿ نب وعظمؿ وک رتک اکنح ےس عنم رفام دای اھت، ارگ آپ اںیہن اکنح ہن رکےن یک ااجزت دے دےتی وت مہ یصخ وہاجےت فملس ےن نامث

 ()افر یھبک اکنح اک وسےتچ یھب ہن

 ادمح نب ویسن، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، دعس نب فاقص :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دگنتتس املسمؿ وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےہ
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 (سٌیس، جزیز، اس٤اًی١، ٗیص ٛہتے ہیں ًبساہلل )ب٩ ٣شٌوزرضی اہلل ٨ًہ ٗتيبہ ب٩ :  راوی

زُو ِِ ٨َّا َن ُٛ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ

َِٟیَص  ٥َ َو ِؤب ث٥َُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٤َِٟزِأََة بٔاٟثَّ َح ا ٜٔ ٨ََٟا أَِ٪ ٨َِ٧ َؽ  َٔک ث٥َُّ َرخَّ ٩ًَِ ذَٟ ٨ََضا٧َا  َٓ ٨َ٠ِا أَََل َنِشَتِدٔصی  ُ٘ َٓ ٠َِي٨َا یَا ٨ََٟا َطِیْئ  ًَ أَ   ََقَ

َتُسوا ِٔ٪َّ اہلَل ٌِ َبأت ٣َا أََح١َّ اہللُ َل٥ُِٜ َوََل َت ٣ُوا كَيِّ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََل تََُحِّ ُّ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ أَیَُّضا ا ا٢َ أَِػَب َٗ َتٔسی٩َ َو ٌِ ٤ُ ِٟ  ََل یُٔحبُّ ا

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ یَزٔیَس  ِّی َرُج١ْ َوصِٕب  ٔن ُت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ

 َ ًَل  ُٖ ُ َطابٌّ َوأ٧ََا أََخا ًَىِّی ث ََٜت  ََٓش ٠ُُِٗت ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  ًَىِّی ث٥َُّ  ََٜت  َش َٓ ُد بٔطٔ ا٨َِّٟشاَئ  ٨ََت َوََل أَٔجُس ٣َا أََتزَوَّ ٌَ ِٟ ٔسی ا ِٔ ٥َّ ی َن

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أَبَ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٠ُُِٗت ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  ًَىِّی ث٥َُّ  ََٜت  َش َٓ َٔک  ٕٚ ٠ُُِٗت ٣ِٔث١َ ذَٟ ٥ُ٠َ ب٤َٔا أ٧ََِت ََل َ٘ ِٟ َّٕ ا ا صَُزیَِزَة َج



 

 

ًَلَی َذَٟٔک أَِو ذَِر  اِخَتٔؽ  َٓ 

 ہبیتق نب دیعس، رجری، اامسلیع، سیق ےتہک ںیہ دبعاہلل )نب وعسمد ریض اہلل ہنع( ےتہک ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت

 مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک مہ یصخ ہن وہاجںیئ، وت آپ ےن ںیمہ اس اہجد رکےت ےھت، وچہکن امہرے اپس ھچک ہن اھت، اس ےئل

لعف ےس عنم رفامای رھپ ںیمہ اکی ڑپکے ےک وعض وعرت ےس اکنح یک ااجزت دے دی، رھپ آپ ےن مہ رپہی آتی ڑپیھ، اے 

، ویکں ہک اہلل اعت ی زایدیت رکےن فاولں وک دفتس اامیؿ فاول! فہ اپک زیچںی وج اہلل ےن مت رپ الحؽ یک ںیہ  جاؾ ہن رکف افر زایدیت ہن رکف

ںیہن راتھک، )دفرسی دنس( اغبص، فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، ایب ہملس، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آرضحنت 

ںیم اکنح یک اطتق ںیہن، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ںیم وجاؿ وہں، افر ےھجم وخػ ےہ ہک ھجم ےس زان ہن وہاجےئ افر ھجم 

ےن ھچک وجاب ہن دای، ںیم ےن رھپ یہی رعض ایک، آپ اخومش رےہ، ںیم ےن رھپ رعض ایک، بت یھب آپ ےن ھچک وجاب ہن دای، ںیم 

ٰج
ہ 
ل

ی ےن رھپ ایس رطح رعض ایک، آرخ آپ ےن وجاب دای، اوبرہریہ وج ھچک ریتی دقتری ںیم اھت ملق )اےس ھکل رک( کشخ وہایگ، اب مکح ا

 ںیم دبتیلی ںیہن وہیتکس، اچےہ وت یصخ وہ ای ہن وہ۔

 (ہبیتق نب دیعس، رجری، اامسلیع، سیق ےتہک ںیہ دبعاہلل )نب وعسمدریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےہ دگنتتس املسمؿ
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 اس٤اًی١، ًبساہلل ، ًبساٟح٤یس، س٠امی٪، ہظا٦، رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ث٨ََا ِ ًَائَٔظةَ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَخٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٨ًََِضا  ِس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  َرضَٔی اہللُ 

ِس أُک١َٔ ٨ِ٣َٔضا َو  َٗ َِٟت َوازّٔیا َوٓٔیطٔ َطَحَزْة  َِٟو ٧َزَ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت  َِٟت  ا ٨َِت َٗ ُٛ ٥ِ یُِؤک١َِ ٨ِ٣َٔضا فٔی أَیَِّضا  َٟ َوَجِسَت َطَحّزا 

 َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ىٔی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٍِ ٨ِ٣َٔضا َت ٥َِٟ یُزَِت َّٟٔذی  ا٢َ فٔی ا َٗ ٌٔي ٍََک  ٍُ َب ٔ َُي ٍَِصَاتُزِت ا  ِد بُِٔکّ  ٥ِ یََتزَوَّ



 

 

اشہؾ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ آپ اامسلیع، دبعاہلل ، دبعادیمحل، امیلسؿ، 

یسک اقمؾ رپ ارتںی افر اس ںیم اےسی درتخ وہں سج ںیم ےس اھکای وہا وہ افر وکح  درتخ آپ وک ااسی ےلم، سج ںیم ھچک ہن اھکای ایگ وہ 

آپ ےن رفامای سج ےس ںیہن رچاای ایگ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یک اس  وت اتبےیئ آپ وکؿ ےس ڑیپ ےس ا ےن افٹن وکرچاںیئ ےگ،

 ےس رماد ہی یھت یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے العفہ یسک ونکاری وعرت ےس اشدی ںیہن یک۔

 اامسلیع، دبعاہلل ، دبعادیمحل، امیلسؿ، اشہؾ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دگنتتس املسمؿ وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےہ
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 ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے، وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ا٢َ َرُسو َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ   ٢ُ اہللٔ َػل

 َ أ َٓ ٔ ا٣َِزأَتَُک  و٢ُ صَٔذظ ُ٘ َی َٓ  ٕ یز ٔة َُحٔ َٗ ٔ ٣َزََّتئِن َِٔذا َرُج١ْ َیِح٠ٔ٤ُٔک فٔی ََسَ ٨َ٤َِٟا٦ ٥َ أُرٔیُتٔک فٔی ا ُٗو٢ُ ِِٔ٪ َوَس٠َّ َ أ َٓ إَٔذا هَٔی أ٧َِٔت  َٓ َُٔضا  ٔظ ِٛ

طٔ  ـٔ  َی٩ُِٜ صََذا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس اہللٔ ی٤ُِ

، فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس

فملس ےن رفامای ےہ ہک ںیم ےن مت وک دفابر وخاب ںیم داھکی اھت، اکی صخش ریتی وصرت )وصتری( ریمشی ڑپکے ںیم ےٹیپل وہےئ اتہک 

ری( یھت، رھپ ںیم ےن اہک ارگ ہی ابت اہلل اعت ی یک رطػ ےس ےہ ہک ہی آپ یک زفہج ںیہ، ںیم ےن اےس وھکال وت فہ اہمتری وصرت )وصت

 ےہ وت فہ اس وک اجری رکےک رےہ اگ۔

 دیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس، فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دگنتتس املسمؿ وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےہ
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 ابو ن٤ٌا٪، ہظی٥، سیار، طٌيی، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اْر  ث٨ََا َسیَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ َحسَّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٠ًََِیطٔ سَّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َ٠ِا ٣َ َٔ َٗ

 ٔ ىٔی َراٛ َ٘ ٠َحٔ َٓ  ٕٖ ُلو َٗ ٕ لٔی  ٌٔي ٍ ًَلَی َب ح٠َُِّت  ٌَ َت َٓ  ٕ َُزَِوة  ٥َ ٩ِ٣ٔ َٙ َوَس٠َّ َٓا٧َِل٠َ ُط  ٌَ ٕ کَا٧َِت ٣َ ٨َزَة ٌَ ٌٔي ٍٔی بٔ ٨ََدَص َب َٓ ْب ٩ِ٣ٔ َخ٠ِفٔی 

ح٠ُٔ  ٌِ ا٢َ ٣َا يُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٔ ٣َا أ٧ََِت َرإئ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  أَِجَوز َٛ ٌٔي ٍٔی  ِضٕس َب ًَ ٨ُِت َحٔسیَث  ُٛ ٠ُُِٗت  َک 

ا أَ  ا٢َ أَبُِٔکّ َٗ زُٕض  ٌُ ا٢َ أ٣َِ بٔ َٗ ا َذَصب٨َِا ٨َِٟٔسُخ١َ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َضَلَّ َجارٔیَّة تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک  َٓ ا٢َ  َٗ ّبا  ٠ُُِٗت ثَيِّ ّبا  َّی ٦ِ ثَيِّ ض٠ُٔوا َحً

٤ُِِٟٔيَبةُ  ٌَٔثُة َوَتِشَتحٔسَّ ا َِٟیَّل أَِی ًَٔظاّئ ٟٔکَِی َت٤َِتٔظَم اٟظَّ  َتِسُخ٠ُوا 

، اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی زغفہ ےس فا س آرےہ ےھت، ںیم اوب امعنؿ، میشہ، ایسر، یبعش

ا ےن افٹن وک وج ڑبا تسس اھت، الچےن یک وکشش رک راہ اھت ہک ریمے ےھچیپ ےس اکی وسار ےن آرک ریمے افٹن وک زینہ وھبچ دای، وت ریما 

ٹن وک مت اتلچ دےتھکی وہ، ںیم ڑم رک وج داھکی وت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یہ ےھت، آپ ےن وپاھچ افٹن اےسی ےنلچ اگل ےسیج اےھچ ےس اےھچ اف

اے اجرب! ںیہمت ایک دلجی ےہ؟ ںیم ےن اہک ریمی یئن یئن اشدی وہح  ےہ آپ ےن رفامای ونکاری ےس ای ویبہ ےس ںیم ےن رعض ایک ویبہ 

یک ابیمہ فطل وخب آات ےہ، اجرب ےتہک ںیہ بج مہ ودہنی ےک رقبی ےچنہپ وت آپ ےس، آپ ےن رفامای یسک ونرمع ےس ویکں اشدی ںیہن 

ےن رفامای رہھٹ اجؤ، رات وک ودہنی ںیم ہن اجان اتہک فہ وعرںیت نج ےک وشرہ اؿ ےس اغبئ ےھت فہ ا ےن رھکبے ابولں وک یھگنک رکںیل 

 افر ا ےن ابؽ اصػ رکںیل۔

  نب دبع اہللاوب امعنؿ، میشہ، ایسر، یبعش، اجرب :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دگنتتس املسمؿ وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےہ
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 آز٦، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

٨ًَُِض٤َا ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا ٣َُحارْٔب  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ا٢َ لٔی  َحسَّ َ٘ َٓ ِجُت  و٢ُ َتزَوَّ ُ٘ َي

َذاَری َو َرُسو ٌَ ََٟک َو٠ِٟٔ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ّبا  ِجُت ثَيِّ ٠ُِت َتزَوَّ ُ٘ َٓ ِجَت  ٥َ ٣َا َتزَوَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َذَٟٔک ٢ُ اہللٔ َػل ََٓذََکِ ابَٔضا  ٌَ ٔ ٟ

ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ٤ًَِْزو َس٤ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٌَ ٔ ٥َ َصَلَّ َجارٔیَّة  ٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک 

 آدؾ، ہبعش، احمرب نب داثر، اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک بج ںیم ےن اشدی یک وت ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ ہک وت

ہ ےس، آپ ےن رفامای ےھجت ونکارویں افر اؿ ےک لیھک ےس رتبغ ںیہن ےہ، ےن یسیک وعرت ےس اشدی یک ےہ؟ ںیم رعض ایک، ویب

ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رمعفنب دانیر ےس ہی ایبؿ ایک وت اںوہں ےن وجاب دای ہک ںیم ےن اجرب نب دبعاہلل ےس انس ہک ےھجم روسؽ اہلل 

 اتہک وت اس ےس اتلیھک افر فہ ھجت ےس یتلیھک۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وت ےن ون رمع ڑلیک ےس اشدی ویکں ہن یک 

 آدؾ، ہبعش، احمرب نب داثر، اجرب نب دبع اہلل :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ، اس ںیم لہس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےہدگنتتس املسمؿ وج رقآؿ رکمی اجاتن وہ اس اک اکنح رکادےنی
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، یزیس، رعاک، رعوہ :  راوی



 

 

إک  ٩ًَِ رٔعَ ٩ًَِ َیزٔیَس  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ ٥َ َخَلَب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َوَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ رُعِ

ا٢َ أ٧ََِت أَخٔی فٔی زٔی٩ٔ اہللٔ َوَٛٔتابٔطٔ َوهٔیَ  َ٘ َٓ ٤ََّا أ٧ََا أَُخوَک  َٟطُ أَبُو بَُِکٕ ٧ِٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی أَبٔی بَُِکٕ   لٔی َحََل٢ْ  ِ

فہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعہشئ ےک اکنح اک اغیپؾ اوبرکب وک دبع اہلل نب وی ف، ثیل، سیدی، رعاک، رع

اجیھب، رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ںیم وت آپ اک اھبح  وہں، آپ ےن وجاب دای وت ریما اھبح  اہلل ےک دنی افر اس یک  اتب 

 یک رف ےس ےہ )اس ےئل( اعہشئ ھجم رپ الحؽ ےہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، سیدی، رعاک، رعفہ :  رافی

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

  

 ...سک وعرت ےس اکنح رکے افر وکیسن وعرںیت دمعہ ںیہ افر اینپ لسن ےک ےئل دمعہ وعرت ےک ا

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 افر وکیسن وعرںیت دمعہ ںیہ افر اینپ لسن ےک ےئل دمعہ وعرت ےک ااختنب اک ایبؿسک وعرت ےس اکنح رکے 
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 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ اٟز٧َِّاز

 ًَ ًَاُظ  ٔ َوأَِر زٔظ َِ َٟٕس فٔی ٔػ ًَلَی َو یِٕع أَِح٨َاُظ  ا٢َ َخي ٍُِ نَٔشإئ َرٛٔبَِن اِْلٔب١َٔ َػأُٟح نَٔشأئ َُقَ َٗ  ٥َ ٔ لَی َزِوٕد فٔی َذاَوَس٠َّ  ٔت یَٔسظ

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دمعہ رتنی وعرںیت رمد ےک 

ؿ ےئل ہقیقع وعرںیت رقشی یک ںیہ فہ ا ےن وچبں رپ اؿ یک ینسمک ںیم از دح قیفش افر ا ےن افر ا ےن وشرہ ےک امؽ یک زایدہ احمظف فابہگن

 وہیت ںیہ۔



 

 

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...ابدنویں ےس تبحم رکےن افر ابدنی وک آزاد رکےک اس ےس اکنح رکےن یک ربرتی اک ایبؿ

 ؿاکنح اک ایب :   ابب

 ابدنویں ےس تبحم رکےن افر ابدنی وک آزاد رکےک اس ےس اکنح رکےن یک ربرتی اک ایبؿ
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 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، ػاٟح ہ٤سانی، طٌيی، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ حَ  ثَىٔی أَبُو َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔيیُّ  ٌِ ث٨ََا اٟظَّ َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َػأُٟح ب٩ُِ َػأٟٕح ا َِٟواحٔٔس َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  سَّ

٥َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ کَا٧َِت ٨ًَِٔسُظ َؤٟیَسةْ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٠َّ بُزَِزَة  ٌَ َٓ ٠ٔی٤ََضا   ٌِ أَِحَش٩َ َت َٓ ٤ََضا 

َٜٔتا ٠َطُ أَِجَزأ٪ َوأَی٤َُّا َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل َٓ َجَضا  َضا َوَتزَوَّ َ٘ ًَِت أَِحَش٩َ َتأِزٔیَبَضا ث٥َُّ أَ َٓ ٠َطُ َوأَزَّبََضا  َٓ ٔب آ٩َ٣َ ب٨َٔبٔیِّطٔ َوآ٩َ٣َ بٔی 

 َّٙ َّٙ ٣ََوأٟیطٔ َوَح ِس کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ َیزَِح١ُ ٓامَٔی  أَِجَزأ٪ َوأَی٤َُّا ٠٤ِ٣َُوٕک أَزَّی َح َٗ ٔ َطِیٕئ  ي ٍِ َِ ٔيیُّ ُخِذَصا بٔ ٌِ ا٢َ اٟظَّ َٗ ٠َطُ أَِجَزأ٪  َٓ َربِّطٔ 

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ا٢َ أَبُو بَُِکٕ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة َو ٔلَی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ زُو٧ََضا ِ ًَ َضا ث٥َُّ  ہللُ  َ٘ َت ًِ َ أ

َضا َٗ  أَِػَس

 این، یبعش، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس 
 
ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اصحل ہ

اےس آزاد ہک سج صخش ےک اپس ابدنی وہ افر اس ےن اےس )اسملئ رضفرہی یک( ایھچ میلعت دی افر اےس ااھچ ادب اھکسای، رھپ 

رکےک اس ےس اکنح رکایل اےس دفرہا وثاب ےلم اگ، افر وج صخش الہ  اتب ںیم ےس ا ےن یبن رپ افر ھجم رپ اامیؿ الےئ اس وک یھب دفرہا 

وثاب ےلم اگ افر وج الغؾ ا ےن امکل افر ا ےن دخا اک قح ادا رکے وت اس اک دانگ وثاب ےہ، یبعش ےن اسلئ ےس اہک اجؤ ہی دحثی تفم 

 فریغہ یک فیلکت ااھٹےئ ریغب ےل اجؤ ، ےلہپ زامےن ںیم اس ےس رتمک  نومؿ یک دحثی ےک ےئل ودہنی کت رفس رکےت ےھت، ںیم رفس

اوبرکب ےتہک ںیہ ہک اوبنیصح ےس رفاتی ےہ فہ اوبربدہ ےس فہ ا ےن فادل ےس افر فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت 



 

 

 رھپ اےس رہم یھب دے دای۔ںیہ ہک ولڈنی وک آزاد رکدای افر 

 این، یبعش، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
 
 ومٰیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اصحل ہ

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اس ےس اکنح رکےن یک ربرتی اک ایبؿابدنویں ےس تبحم رکےن افر ابدنی وک آزاد رکےک 
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سٌیس ب٩ ت٠یس، اب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ، ح، س٠امی٪، ح٤از ب٩ زیس،  :  راوی

 ایوب، ٣ح٤س، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ

ٌٔیُس  ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔی صُ َحسَّ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب   ٕ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ا٢َ ب٩ُِ َت٠ٔیٕس  َٗ ا٢َ  َٗ َزیَِزَة 

٩ًَِ أَیُّوَب  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  از ٩ًَِ َح٤َّ  ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح َحسَّ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

 ٌَ َذبَإت بَِي٤َ٨َا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ٣َزَّ بَٔحبَّإر َو٣َ َٛ ٥ِ َیِٜٔذِب ِٔبَِزاصٔی٥ُ َِٔلَّ ثَََلَث  َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ًَِلاَصا اہللُ  َ أ َٓ َِٟحٔسیَث  ََٓذََکَ ا ُط َساَرةُ 

 َّٕ َٛ َِٟت  ا َٗ ٤َائٔ  َصاَجَز  ٥ُِٜ یَا بَىٔی ٣َأئ اٟشَّ َٓت٠َِٔک أ٣ُُّ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ِٟکَأَفٔ َوأَِخَس٣َىٔی آَجَز   اہللُ یََس ا

  ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع، ح، امیلسؿ، امحد نب زدی، اویب، دمحم، اوبرہریہ 

 

دیعس نب ت

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رضحت اربامیہ ہیلع امالسؾ ےن نیت وم ںوں ےک العفہ یھبک ذفینعم ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ

ابت ںیہن یک، ااچکن اکی دہعف رضحت اربامیہ ہیلع امالسؾ اکی اجرب ابداشہ یک رطػ ےئگ، اس فتق آپ ےک اسھت )آپ یک ویبی( 

ایک، اس ابداشہ ےن رضحت اسرہ وک رضحت اہرجہ یک دختم ےک ےئل دی یھت،  رضحت اسرہ یھب ںیھت، آپ ےن اس ہصق وک ذرک

رضحت اسرہ ےن رعض ایک اہلل ےن اکرف ےس ےھجم ناچایل، ہکلب اس ےن دختم ےک ےئل ےھجم )اہرجہ( دی ےہ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن 

 اہک ہک اے آامسؿ ےک اپین یک افالد یہی اہرجہ اہمتری امں ےہ۔

  ، انب فبہ، رجری نب احزؾ، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع، ح، امیلسؿ، امحد نب زدی، اویب، دمحم، دیعس نب :  رافی

 

 ت



 

 

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےن افر ابدنی وک آزاد رکےک اس ےس اکنح رکےن یک ربرتی اک ایبؿابدنویں ےس تبحم رک

     76    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٥َ بَيَِن َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ أَ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ 

 َ٤َٓ ٔلَی َؤٟی٤َتٔطٔ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ِ ِوُت ا ًَ ََٓس َة ب٨ِٔٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔیَّ ٠َِیطٔ بَٔؼ ًَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ثَََلثّا یُِبىَی  ٕ َوََل َخِیب ٍََ َوا َِٟح٥ٕ أ٣َُٔز  ا کَاَ٪ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ُخِبز

 ُ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ِِٔحَسی أ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٓکَا٧َِت َؤٟی٤ََتُط   ٩ٔ٤ِ ٔ َواَِلَٗٔٔم َواٟشَّ ٤ِز َِٟقی ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َ أ َٓ  َٔ ا بٔاَِل٧ََِلا ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَِو ٤٣َّٔ َضأت ا َّ٣

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔي َضأت ا َٓهَٔی ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ اُٟوا ِِٔ٪ َحَحَبَضا  َ٘ َٓ َِٜت َی٤ٔي٨ُُط  ا اِرَتَح١َ َوَّطَّ ٠َ٣َ َّ٤٠َ َٓ َِٜت ی٤َٔي٨ُطُ  ا ٠َ٣َ هَٔی ٤٣َّٔ َٓ ٥ِ َیِحُحِبَضا  َٟ َن َؤِِ٪ 

ِٟٔحَحاَب بَِي٨ََضا َوبَيَِن ا٨َّٟاضٔ  ُط َو٣َسَّ ا َٔ َضا َخ٠ِ َٟ 

 ےک درایمؿ نیت ہبیتق، اامسلیع نب رفعج، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربیخ افر ودہنی

دؿ کت ایقؾ ایک، اہجں ہیفص تنب ییح ےس ولخت یک افر وخد ںیم ےن آپ ےک فہمیل ےک ےئل ولوگں وک البای، اس فتق اس ںیم رفیٹ افر 

ےن وگتش ھچک ہن اھت، آپ ےن دخرتوخاؿ اھچبےن اک مکح دای، اس رپ ھچک وجھکرںی، رینپ افر رچیب ریھک یئگ، یہی آپ اک فہمیل اھت، ولوگں 

آ س ںیم وگتفگیک آای ہی آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک ویبویں ںیم امشر وہیگ ای ابدنویں ںیم، اںوہں ےن وساچ ہک ارگ آپ ےن ہیفص 

 بج ےک ےئل رپدہ اک مکح دای بت اؿ وک آپ یک زفہج انھجمس اچےئہ افر ارگ ہیفص ےک ےئل رپدہ اک مکح ہن دای وت اس وک ابدنی اجانن اچےئہ، رھپ

 ےن وکچ ایک وت ہیفص ےک ےئل افٹن رپ ا ےن ےھچیپ ہگج رک ےک رپدہ ڈاؽ دای اھت۔ آپ

 ہبیتق، اامسلیع نب رفعج، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...ولڈنی اک آزاد رکان یہ اس اک رہم ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی اک آزاد رکان یہ اس اک رہم ےہ

     77    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ح٤از ب٩ ثابت، طٌیب ب٩ ححاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ازْ  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟحِبَحأب  ِیٔب ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ثَابٕٔت َوُط

َضا َٗ َضا َػَسا َ٘ ١َ ًِٔت ٌَ َة َوَج ٔٔیَّ َٙ َػ َت ًِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت ہبیتق نب دیعس، امحد نب اثتب، بیعش نب اجحب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ 

 ہیفص وک آزاد ایک افر یہی اؿ اک رہم رقار دای۔

 ہبیتق نب دیعس، امحد نب اثتب، بیعش نب اجحب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...  اکنح رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ ہک ارگ فہاندار ےک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دے اگاندار ےک اکنح رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ ہک ارگ فہ اندار ںیہ وت اہلل ا ےن  لض ےس اںیہن امدلار رک

     78    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ًبساٌٟزیزب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ أًٔسیِّ  ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٔلَی َرُسو٢ٔ َحسَّ اہللٔ  َجائَِت ا٣َِزأَْة ِ

َِٟیَضا َرُسو٢ُ ا ٔ ٨ََوَز ِ َٓ ا٢َ  َٗ ٔسی  ِٔ ََٟک َن َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٔجئُِت أََصُب  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َّی اہللُ َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل بَطُ ث٥َُّ كَأِكَأ َس ا٨ََّٟوَز ٓٔیَضا َوَػوَّ ٌَّ َؼ ٔف ٓٔیَضا َطِیّئا َٓ ِ٘ ٥َِٟ َي َّطُ  ٤َِٟزِأَةُ أ٧َ ا َرأَِت ا َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَِسطُ  ًَ  

 َ٘ َٓ ِج٨ٔیَضا  َٓزَوِّ ََٟک بَٔضا َحاَجْة  ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِِٔ٪  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َ٘ َٓ ا٢َ َوَص١ِ ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ َج٠ََشِت 

ا٢َ  ا٢َ  َٗ َ٘ َٓ  ٍَ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج َٓا٧ُِوزِ َص١ِ َتحُٔس َطِیّئا  ٔلَی أَص٠َِٔک  ا٢َ اذَِصِب ِ َ٘ َٓ ََل َواہللٔ ٣َا َوَجِسُت َطِیّئا ََل َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 َٓ َِٟو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧ُِوزِ َو ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہلل َػل َ٘ ا٢َ ََل َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوََل َخاَت٤ّا َٓ َ٘ َٓ  ٍَ َذَصَب ث٥َُّ َرَج

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُط  ُٔ ٠ََضا نِٔؼ َٓ َٟطُ رَٔزاْئ  ا٢َ َسِض١ْ ٣َا  َٗ ٩ِٜٔ َصَذا َِٔزارٔی  ٍُ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس َوَل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َتِؼ٨َ

َٟبِٔش  َّی َِٔذابٔإَٔزارَٔک ِِٔ٪  َح٠ََص اٟزَُّج١ُ َحً َٓ ٠َِیَک ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ  ًَ ٥َِٟ َی٩ُِٜ  َٟبَٔشِتُط  ٠َِیَضا ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ َؤِِ٪  ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ كَا٢َ  َتُط 

ا َجاَئ  َّ٤٠َ َٓ َُٓسعَٔی  أ٣َََز بٔطٔ  َٓ ِّّٟیا  ٥َ ٣َُو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  آُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٦َ ََفَ َٗ ا٢َ ٣َِح٠ُٔشُط  َٗ آٔ٪  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ ٣َاَذا ٣َ َٗ

ِس ٣َ  َ٘ َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ِبَٔک  َٗ  ٔ ٩ًَِ َهِضز ُُص٩َُّ  ا٢َ َتُِقَ َ٘ َٓ َزَصا  ًَسَّ َذا  َٛ َذا َوُسوَرةُ  َٛ َک ٩ِ٣ٔ ٣َعٔی ُسوَرةُ  ٌَ ََٜضا ب٤َٔا ٣َ ٠َُِّٜت

آ٪ٔ  ُُِٟقِ  ا

 اسدعی ےتہک ںیہ ہک اکی وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آح  افر ہبیتق، دبعازعلسینب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس

رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم اینپ ذات اک آپ وک امکل انبیت وہں، آپ ےن اےس افرپ ےس ےچین کت داھکی افر رس شابرک اچین رکایل، وعرت 

ےک اکی احصیب ےن ڑھکے وہ رک رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ارگ آپ ےن بج ہی داھکی ہک آپ ےن ھچک مکح ںیہن دای، وت فہ ھٹیب یئگ، آپ 

وک احتج ہن وہ وت ھجم ےس اس اک اکنح رکدےئجی، آپ ےن وپاھچ ریتے اپس ھچک ےہ؟ اس ےن اہک ھچک ںیہن، وت آپ ےن رفامای اجفء ا ےن 

 ھچک ںیہن الم، آپ ےن رفامای اجؤ دوھکی، اچےہ رھگ ںیم التش رکف اشدی ھچک لم اجےئ، فہ ایگ افر فا س آرک رعض ایک، اہلل یک مسق ےھجم

ولےہ یک اوگنیھٹ یہ یہس، فہ ایگ افر فا س اج رک رعض ایک، اہلل یک مسق ریمے اپس ولےہ یک اوگنیھٹ یھب ںیہن ےہ، اہتبل رصػ ریما ہہت 

ہہت دنب اس وک دے دےئجی، وت روسؽ دنب وموجد ےہ، لہس ےتہک ںیہ ہک اس ےک اپس دفرسی اچدر یھب ہن یھت، نکیل اس ےن اہک آپ آداھ 

فڑھ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ ریتے اس ہہت دنب ےس ایک رکے یگ، ارگ وت اےس ابدنھ ےل اگ وت فہ یگنن رےہ یگ افر ارگ اےس فہ ا

ےن ےک ےئل ڑھکا وہایگ، بج روسؽ ےل یگ وت وت اگنن رےہ اگ، آرخفہ )امویس وہ رک( ھٹیب ایگ افر تہب دری کت اھٹیب راہ، اےس ےک دعب فہ اج

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس اجےت وہےئ داھکی وت آپ ےن اےس الب رک رفامای ہک ےھجت رقآؿ یک وکؿ وکؿ یس آںیتی اید ںیہ اس ےن اہک 

ںیہن زابین ڑپاتھ ےہ، اس ےن ہک الفں الفں وسرںیت اید ںیہ ںیہنج اس ےن نگ رک اتبای، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک وت ا



 

 

وجاب دای، یج اہں، رھپ آپ ےن رفامای ہک رقآؿ رشفی یک ربرتی ےک ابثع ںیم ےن ےھجت اس وعرت اک امکل انب دای افر ھجت ےس اکنح 

 رکدای۔

 ہبیتق، دبعازعلسینب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی :  رافی

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

  

 ...دنی ںیم وفک )رباربی( اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ فہ اہلل سج ےن اپین ےس ااسن

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 داامدی اک بسن انبای افر آپ اک رب اقدر ےہدنی ںیم وفک )رباربی( اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ فہ اہلل سج ےن اپین ےس ااسنؿ وک دیپا ایک افر اس ےس 

     79    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َة ب٩َِ  َحسَّ َٔ ٨ًََِضا أَ٪َّ أَبَا حَُذِي ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ رُعِ

٥َ تَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ِ َطضَٔس بَِسّرا ٣َ ِبٔس َط٤ِٕص َوکَاَ٪ ٤٣َّٔ ًَ َة ب٩ِٔ  ٌَ ََٜحُط ب٨َِٔت ًُتَِبَة ب٩ِٔ َربٔی ِ َّی َسا٤ّٟٔا َوأ٧َ َبى

َّی ا٨َّٟ أَ  ٤َا َتَبى َٛ ٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  َة َوصَُو ٣َِولّی َٔل٣َِزأَة ٌَ َِٟؤٟیسٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ َربٔی ٥َ َزیِّسا خٔیطٔ ص٨َِٔس ب٨َِٔت ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

َِٟیطٔ َوَورٔ ٔ ًَاُظ ا٨َّٟاُض ِ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ َز َّی َرُجَّل فٔی ا ِؤٟطٔ َوکَاَ٪ ٩ِ٣َ َتَبى َٗ ٔلَی  َّی أ٧َِز٢ََ اہللُ اِزًُوص٥ُِ ْٔلبَائٔض٥ِٔ ِ َث ٩ِ٣ٔ ٣ٔي ٍَاثٔطٔ َحً

َحائَِت َسِض٠َةُ  َٓ ی٩ٔ  ُط أَْب کَاَ٪ ٣َِولّی َوأَّخا فٔی اٟسِّ َٟ  ٥ِ٠َ ٌِ ٥ِ ُي َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٔلَی آبَائٔض٥ِٔ  یِّ َو٣ََوأٟی٥ُِٜ ََفُزُّوا ِ ِٔ ُُِٟقَ ٤ًَِزٕو ا  ب٨ُِٔت ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ 

َِٟت یَا َرُسو ث٥َُّ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َة ب٩ِٔ ًُتَِبَة ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٔ ا٣ٔزٔیِّ َوهَٔی ا٣َِزأَةُ أَبٔی حَُذِي ٌَ َّٟسا اٟ ٨َّا ٧ََزی َسا٤ّٟٔا َو ُٛ َّا  ٢َ اہللٔ ٧ِٔ

َِٟحٔسیَث  ََٓذََکَ ا ٤ِٔ٠ًََت  ِس  َٗ ِس أ٧َِز٢ََ اہللُ ٓٔیطٔ ٣َا  َٗ  َو

، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ اوبیذ ہف نب  ہبت نب ر ہعی نب دبع  سم ےن وج گنج اوباامیلؿ، بیعش

، دبر ںیم رشکی ےھت، ےن اسمل وک اٹیب انب رک اینپ یجیتھب دنہہ تنب فدیل نب  ہبت نب ر ہعی اک اکنح رکدای اھت، اسمل اکی ااصنری الغؾ ےھت



 

 

 فملس ےن زدی وک اٹیب انبای اھت، زامہن اجتیلہ ںیم ہی دوتسر اھت ہک وج یسک وک اٹیب انب ایل رکات وت انبےن فاےل یک رطػ ےسیج آرضحنت یلص اہلل ہیلع
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وسنمب رکےک اےس اکپرا اجات اھت، افر اس ےک رمےن ےک دعب دفتل فریغہ اک فیہ فارث وہات اھت، اہیں کت ہک ﴿اد

صخش وک اس ےک ابپ ےک انؾ ےس اکپرف یہی اہلل ےک زندکی رتہب ےہ ارگ مت اؿ ےک ابوپں وک ہن اجون وت فہ اہمترے دینی اخل انزؽ وہح  )رہ

اھبح  ںیہ اس رفامؿ ایہل ےک زنفؽ ےک دعب فہ بس ا ےن یقیقح ابوپں ےک انومں ےس اکپرے اجےن ےگل افر ارگ یسک اک انؾ ولعمؾ ہن وہات 

اہک اجات اھت، ہلہس تنب لیہس نب رمعف رقیشی مث ااعلرمی اوبیذ ہف یک ویبی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وت اےس وم ی افر دینی اھبح  

ی رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ اسمل وک اانپ اٹیب ہ ےتھج ںیہ، اب اہلل ےن وج مکح اجیھب ےہ اس ےک  شی رظن )ےھجم ایک رکان اچےئہ( رھپ وپر

 دحثی ایبؿ یک۔

 ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعاوباامیلؿ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےس داامدی اک بسن انبای افر آپ اک رب اقدر ےہ دنی ںیم وفک )رباربی( اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ فہ اہلل سج ےن اپین ےس ااسنؿ وک دیپا ایک

     80    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیسب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ص ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َِٟت َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ َظا٦

َِٟت َواہللٔ ََل أَٔجُسنٔی َِٔلَّ  ا َٗ َِٟحخَّ  ٠َّٔک أََرِزٔت ا ٌَ َٟ ََٟضا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ َة ب٨ِٔٔت اٟزُّبَي ٍِ ًَ ًَلَی ُؿَبا  ٥َ ِّی َواِطت ٍََّٔٔط  َوَس٠َّ ََٟضا حُط ا٢َ  َ٘ َٓ ّة  ٌَ  َؤج

 ٔ ٔ ب٩ِٔ اَِلَِسَوز َساز ِ٘ ٔ٤ِٟ ِّی َحِیُث َحَبِشَتىٔی َوکَا٧َِت َتِحَت ا ُٗولٔی ا٠َُّٟض٥َّ ٣َٔحل  َو

دیبعنب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابضہع تنب زریب نب 

مت جح رکےن اجریہ وہ، اس ےن اہک، یج اہں، رگم ےھجم تخس درد یک امیبری وہیئگ ےہ، اس رپ آپ  دبع ابلطمل ےس درای ت رفامای ہک ایک

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، مت جح وک یلچ اجؤ افر رشط رکول ہک اے اہلل! ریمے ا جاؾ ےس ابرہ وہےن یک ہگج فہ ےہ اہجں وت ھجم وک 



 

 

 (ہغ( دقماد نب اوسد ےک اکنح ںیم ںیھتریمی امیبری ےک ذعر ےس رفک دے اگ، ہی اخوتؿ )ابض

 دیبعنب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اعت ی اک رفامؿ فہ اہلل سج ےن اپین ےس ااسنؿ وک دیپا ایک افر اس ےس داامدی اک بسن انبای افر آپ اک رب اقدر ےہدنی ںیم وفک )رباربی( اک ایبؿ، افر اہلل 

     81    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اہلل ، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ْز حَ  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َس ثَىٔی َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ٩ًَِ سَّ ٨ِطُ  ًَ اہللُ 

ٍٕ ٤َٟٔأَٟضا َؤَٟحَشبَٔضا َوجَ  ٤َِٟزِأَةُ َٔلَِربَ َُٜح ا ا٢َ ت٨ُِ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ی٩ٔ َتزٔبَِت ا٨َّٟٔيیِّ َػل اِهََفِ بَٔذأت اٟسِّ َٓ ٤َأَٟضا َؤٟٔسی٨َٔضا 

 یََساَک 

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اشدی ےک ےئل وعرت

ار وک احلص رکان اچےئہ )ارگوت ہن امےن( وت ریتے دفونں اہھت یک اچر ابںیت دیھکی اجیت ںیہ، امؽ، بسن، وخوصبریت، دنی، ےھجت ددنی

 اخک آولد وہں ےگ۔

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اک رب اقدر ےہ وفک )رباربی( اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ فہ اہلل سج ےن اپین ےس ااسنؿ وک دیپا ایک افر اس ےس داامدی اک بسن انبای افر آپ دنی ںیم



 

 

     82    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، اب٩ ابی حاز٦، سہ١ :  راوی

ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی َّی اہللَُحسَّ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٣َزَّ َرُج١ْ  َٗ ٩ًَِ َسِض١ٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ  

 ٔ ٍَ َوِ َّٔ ٍَ أَِ٪ ُيَظ َٔ ََٜح َؤِِ٪ َط یٌّ ِِٔ٪ َخَلَب أَِ٪ ی٨ُِ اُٟوا َُحٔ َٗ وُٟوَ٪ فٔی َصَذا  ُ٘ ا٢َ ٣َا َت َ٘ ٤َزَّ َرُج١ْ َٓ َٓ ََٜت  ا٢َ ث٥َُّ َس َٗ  ٍَ ا٢َ أَِ٪ ُيِشَت٤َ َٗ  ٪ِ

ٍَ أَ  َٔ ََٜح َؤِِ٪ َط یٌّ ِِٔ٪ َخَلَب أَِ٪ ََل ی٨ُِ اُٟوا َُحٔ َٗ وُٟوَ٪ فٔی صََذا  ُ٘ ا٢َ ٣َا َت َ٘ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  أئ ا َُُٓقَ ا٢َ أَِ٪ ََل ٩ِ٣ٔ  َٗ ٍَ َؤِِ٪  َّٔ ِ٪ ََل ُيَظ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٍَ ٥َ َصَذا َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ٔٔئ اَِلَِرٔق ٣ِٔث١َ َصَذا ُيِشَت٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اربامیہ، انب ایب احزؾ، لہس ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےس اکی ارعایب ےک ذگرےن رپ آپ ےن وپاھچ 

ای ارگ ںیہک ةسن وہاجےئ وت اکنح ےک اقلب ےہ، ارگ یسک یک مت ولوگں یک اس صخش ےک ابرے ںیم ایک راےئ ےہ؟ اںوہں ےن وجاب د

افسرش رکے وت وظنمر رک ی اجےئ، ارگ وکح  ابت ےہک وت دیعمجل ےس ینس اجےئ، رھپ اکی دفرسا املسمؿ ریقف ذگرا، آپ ےن وپاھچ اس 

اجےئ وت اکنح ہن رکے، ارگ افسرش صخش ےک ابرے ںیم اہمتری ایکراےئ ےہ؟ اںوہں ےن وجاب دای ہک یسک ےک اہں اغیپؾ اکنح اجیھب 

نیم رکے وت وظنمر ہن یک اجےئ، ارگ وکح  ابت ےہک وت وتہج )یہ( ہن یک اجےئ، ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، مت رفےئ ز

 ےک رسامہی دارفں افر اریمفں ےس ہی ریقف رتہب ےہ۔

 اربامیہ، انب ایب احزؾ، لہس :  رافی

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

  

 ...رباربی ںیم امؽ اکاحلظ افر سلفم اک امدلار ےس اکنح اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رباربی ںیم امؽ اکاحلظ افر سلفم اک امدلار ےس اکنح اک ایبؿ
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 یحٌی ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب :  راوی

 َ َّطُ َسأ َوةُ أ٧َ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨َِضا َؤِِ٪ َحسَّ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٢َ

 ِٟ ٔشُلوا فٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََلَّ ُت ِٔ َُُب فٔی َج٤َأَٟضا َو٣َأَٟضا َویُ خٔ ي ٍَِ َٓ َضا  ٔ َؤٟیِّ َِٟيتٔی٤َُة َتُٜوُ٪ فٔی َحِحز ٔ ا َِٟت یَا اب٩َِ أُِخًٔی َصٔذظ ا َٗ زٔیُس أَِ٪ َيَتامَی 

ٚٔ َوأ٣ُٔزُوا ب٨ٔٔکَأح ٣َ  َسا ٤َا٢ٔ اٟؼَّ ِٛ ٔ ٔشُلوا فٔی ِ ِ٘ ٩ًَِ ٧ٔکَاحٔض٩َّٔ َِٔلَّ أَِ٪ يُ ٨ُُضوا  َٓ َضا  َٗ ًَی َی٨َِتَ٘ٔؽ َػَسا ِٔ َِٟت َواِسَت ا َٗ ٩ِ ٔسَواص٩َُّ 

ُتو٧ََک فٔی ا٨َِّٟشأئ  ِٔ أ٧َِز٢ََ اہللُ َوَيِشَت َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٜٔحوص٩َُّ ا٨َّٟاُض َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔلَی َوَتزَُِبُوَ٪ أَِ٪ َت٨ِ ِ

 َ َِٟيتٔی٤ََة َِٔذا کَا٧ َُٟض٥ِ أَ٪َّ ا أ٧َِز٢ََ اہللُ  ٚٔ َؤَِذا کَا٧َِت َٓ َسا ٤َا٢ٔ اٟؼَّ ِٛ ٔ ِت َذاَت َج٤َا٢ٕ َو٣َا٢ٕ َرُٔبُوا فٔی ٧ٔکَاحَٔضا َوَنَشبَٔضا َوُس٨َّتَٔضا فٔی ِ

 ُٛ ٤ََٜا َیت ٍُِ َٓ َِٟت  ا َٗ َُي ٍََِصا ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ  وَصا َوأََخُذوا  ُٛ َِٟح٤َا٢ٔ َتَز ٤َِٟا٢ٔ َوا ٨ًََِضا فٔی ٠َّٔٗٔة ا ٨ًََِضا و٧ََضا حٔيَن یَ ٣َزُُِوبَّة  َُبُوَ٪  زِ

َضا اَِلَِوفَی فٔی اٟؼَّ  َّ٘ ُلوَصا َح ٌِ ََٟضا َويُ ٔشُلوا  ِ٘ ُٜٔحوَصا َِٔذا َرُٔبُوا ٓٔیَضا َِٔلَّ أَِ٪ ُي ُض٥ِ أَِ٪ ی٨َِ َٟ ٠َِیَص  َٓ ٔٚ  َسا
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َ
( اک بلطم وپاھچ ییحی ، ثیل، لیقع، انب اہشب ےتہک ںیہ ہک رعفہ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس )ف

َ
َ َم

 

َ 
ْ
ِ  ال

 

و ا ف ُ
ؼ

وت اںوہں ےن رفامای اے اھب!ےج! اس ےس فہ میتی ڑلیک رماد ےہ وج یسک ف ی ےک اپس وہ افر اےس اس اک امؽ فامجؽ دنسپ وہ )افر اس ےس 

دی رکےن ےس عنم رفامای ےہ افر اؿ اکنح رکان اچاتہ وہ( نکیل رہم وپرا ادا ہن رکان اچاتہ وہ، اےسی ولوگں وک اہلل اعت ی ےن میتی ڑلیک ےس اش

ےک العفہ دفرسی وعروتں ےس اکنح رکےن اک مکح دای ےہ، رشبہکیط اؿ وک وپرا رہم ادا رکےن ںیم یمک ہن رکںی، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

ِ   اہنع رفامیت ںیہ ہک اس ےک دعب ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وتفی اماگن، اہلل اعت ی زعفلج ےن ہی
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َ َ

 

ُو ن

 

َفْی

 

ن
ْ
 َش
ت

َ
آتی )ف

ا ئِ( انزؽ رفامح ، سج اک بلطم ےہ ہک میتی ڑلیک ارگ وخوصبرت افر امدلار وہ وت فویلں وک اس اک بسن افر اس ےس اکنح رکان 
َ
ِّش

 

لن
ا

ح رموغب ولعمؾ وہات ےہ افر بج سلفم افر دبوصرت وہ وت فہ اس وک اندنسپ رکےت ںیہ، بت اےس وھچڑ رک یسک افر وعرت ےس اکن

رکےتیل ےھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن )بلطم( اتبای ہک ےسیج مت اندنسپی یک فہج ےس وھچڑ دےتی وہ ویں یہ رتبغ ےک فتق 

 یھب وھچڑ دف، رگم بج ہک مت ااصنػ رکوکس افر اس اک وپرا وپرا قح رہم ادا رکوکس۔

 ییحی ، ثیل، لیقع، انب اہشب :  رافی

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

  

 ...وعرت یک وحنتس ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اہمترے ضعب ےچب ا



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رے ےئل دنمش ںیہوعرت یک وحنتس ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اہمترے ضعب ےچب افر ویبی اہمت
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤زہ اور سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز ٛے بیٹے، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َح٤ِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی َحسَّ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  زََة َوَسا٥ٕٟٔ ابِىَِی 

ََِٟفَ  ارٔ َوا ٤َِٟزِأَةٔ َواٟسَّ ِؤ٦ُ فٔی ا ا٢َ اٟظُّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٔض اہللُ 

، دبعاہلل نب رمع ےک ےٹیب، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اامسلیع، امکل، انب اہشب، زمحہ افر اسمل

 فملس ےن رفامای ےہ وحنتس نیت زیچفں ںیم ےہ )افر فہ ہی ںیہ( وعرت، رھگ، وھگڑا۔

 اہلل ہنعاامسلیع، امکل، انب اہشب، زمحہ افر اسمل، دبعاہلل نب رمع ےک ےٹیب، دبعاہلل نب رمع ریض  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت یک وحنتس ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اہمترے ضعب ےچب افر ویبی اہمترے ےئل دنمش ںیہ
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 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، زیس ب٩ زریٍ، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ًشَ٘لنی اپ٨ے واٟس سے، وہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٩ًَِ ََلنٔیُّ  َ٘ ِش ٌَ ِٟ ٕس ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ وا  َحسَّ ا٢َ َذََکُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  أَبٔیطٔ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِِٔ٪ کَاَ٪  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِؤ٦َ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ  اٟظُّ ٤َِٟزِأَة ارٔ َوا َٓفٔی اٟسَّ ِؤ٦ُ فٔی َطِیٕئ  اٟظُّ

ضٔ  ََِٟفَ  َوا



 

 

، رمع نب دمحم نالقسین ا ےن فادل ےس، فہ رضحت انب رمع ریض اہلل  امہن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ دمحم نب اہنمؽ، زدی نب زرعی

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم وحنتس اک ذترکہ ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ وحنتس ےہ وت رھگ، وعرت افر وھگڑے ںیم ےہ۔

 دمحم نالقسین ا ےن فادل ےس، فہ رضحت انب رمع ریض اہلل  امہندمحم نب اہنمؽ، زدی نب زرعی، رمع نب  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اہمترے ےئل دنمش ںیہوعرت یک وحنتس ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اہمترے ضعب ےچب افر ویبی 
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابی حاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ا٢َ ِِٔ٪  َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َػل

٤َِِٟش٩َٜٔ  ٤َِٟزِأَةٔ َوا ٔض َوا ََِٟفَ َٓفٔی ا  کَاَ٪ فٔی َطِیٕئ 

وت  دبع اہلل نب وی ف، امکل، ایب احزؾ، لہس نب دعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارگ وکح  رباح  یسک زیچ ںیم ےہ

 ت ںیم ےہ۔وھگڑے، نؿ افر وعر

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، ایب احزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی اہمترے ےئل دنمش ںیہوعرت یک وحنتس ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اہمترے ضعب ےچب افر 
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 آز٦، طٌبہ، س٠امی٪ اٟتییم، ابوًث٤ا٪ ا٨ٟہسی، اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

ُت أَبَا ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضسٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِّییٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َرضَٔی اہللُ  یَّ 

ًَلَی اٟزَِّجا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشائٔ  سٔی ٓٔت٨َِّة أََْضَّ  ٌِ ُت َب ِٛ ا٢َ ٣َا َتَز َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ریمے دعب رمدفں رپ  آدؾ، ہبعش، امیلسؿ ایمیتل، اوبنامثؿ ادہنلی، ااسہم نب زدی ےتہک ںیہ ہک روسؽ

 وکح  ہنتف وعروتں ےس زایدہ رضرراسں ںیہن رےہ اگ۔

 آدؾ، ہبعش، امیلسؿ ایمیتل، اوبنامثؿ ادہنلی، ااسہم نب زدی :  رافی

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

  

 ...د وعرت اک الغؾ ےس اکنح رکےن اک ایبؿآزا

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 آزاد وعرت اک الغؾ ےس اکنح رکےن اک ایبؿ
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ربیٌہ، ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َة ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔی َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ٩ًَِ ٕس  ٣َُح٤َّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ِّ ٍَِت َو ُدي َٓ ِت  َ٘ َت ًَ َِٟت کَاَ٪ فٔی بَزٔیَزَة ثَََلُث ُسنَٕن  ا َٗ ٨َِضا  َٙ َوَزَخ١َ ًَ ًَِت َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ِٟ ٔ ا َِٟیطٔ ُخِبزْ َوأُِز٦ْ ٩ِ٣ٔ أُِز٦ ٔ َب ِ َُُٓقِّ ًَلَی ا٨َّٟارٔ  ٥َ َوبُز٣َِْة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٘ٔی١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ِٟب ٣ٍََُِة  ٥َِٟ أََر ا ا٢َ أَ َ٘ َٓ بَِیٔت 

٨َا َصٔسیَّْة َِٟح٥ْ تُ  َٟ ْة َو َٗ ٠َِیَضا َػَس ًَ ا٢َ صَُو  َٗ َة  َٗ َس ًَلَی بَزٔیَزَة َوأ٧ََِت ََل َتأِک١ُُ اٟؼَّ َٚ بٔطٔ   ُؼسِّ

دبع اہلل نب وی ف، امکل، ر ہعی، نب ایب دبعارلنمح، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ربریہ ےک فاہعق ںیم نیت 



 

 

ریہ آزاد یک یئگ وت رساکر دفاعمل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اایتخر دای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای قح رشیع اسملئ ںیہ، بج رب

فالء آزاد رکےن فاےل اک قح ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رھگ ںیم رشتفی الےئ وت داھکی اہڈنی وچےہل رپ یھت، آپ ےک اسےنم 

 ایگ، وت آپ ےن رفامای، اس یک ایک فہج ےہ ہک دخرتوخاؿ رپاہڈنی اک اسنل دےنھکی ںیم ںیہن آای، وجاب دای ایگ ہک رفیٹ افر رھگ اک اسنل راھک

اس ںیم دصہق اک وگتش ےہ وج ربریہ وک الم ےہ افر آپ وت دصہق ںیہن اھکےت وت رفامای فہ ربریہ ےک ےئل دصہق ےہ افر امہرے ےئل 

 دہہی۔

 کل، ر ہعی، نب ایب دبعارلنمح، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدبع اہلل نب وی ف، ام :  رافی

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

  

 ...اچر وعروتں ےس زایدہ ہن رےنھک اک ایبؿ، اہلل اعت ی اک وقؽ دف دف، نیت نیت، اچر، اچر

  ایبؿاکنح اک :   ابب

 نیت، ای اچر اچر ںیہ )عومجہع رماد ںیہن( اچر وعروتں ےس زایدہ ہن رےنھک اک ایبؿ، اہلل اعت ی اک وقؽ دف دف، نیت نیت، اچر، اچر یلع نب نیسح رفامےت ںیہ اس ےس رماد دف دف ، نیت

  ینثم فالثث فرابع ینع دف دف ای نیت نیت ای اچر اچ

 

جہ

 

خٹت
 رافر اہلل اعت ی اک رفامؿ اف ی ا
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 ٣ح٤س، ًبسہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ِٟيَ  ٔشُلوا فٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََلَّ ُت ِٔ ًَائَٔظَة َؤِِ٪ خٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ًَِبَسةُ  ْس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَحسَّ َٗ َِٟيتٔی٤َُة َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس َتامَی  َِٟت ا

ِد  ٠َِيَتزَوَّ َٓ س٢ُٔ فٔی ٣َأَٟضا  ٌِ ًَلَی ٣َأَٟضا َوُئشیُئ ُػِحبََتَضا َوََل َي ُجَضا  َيَتزَوَّ َٓ َضا  َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ  اٟزَُّج١ٔ َوصَُو َؤٟیُّ ٣َا كَاَب 

 ََ  ٔسَواَصا ٣َِثىَی َوثََُلَث َوُربَا

( یک ریسفت ےس فہ میتی ےچب رماد ںیہ وج دمحم، دبعہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت 
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َ 
ْ
ِ  ال

 

و ا ف ُ
سِؼ
ُْق

 

ت

  
َ
ّل
َ
ْم أ

ُ

 

ِفْت

 

خ

ِإْؿ 
َ
اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ )ف

ف ی ےک اپس وہں افر فہ اؿ ےک امؽ یک فہج ےس اؿ ےس اشدی رکے، نکیل تبحص رکان ربا ےھجمس افر اؿ ےک امؽ ںیم قح یفلت رکے، 

 اھچ ہی ےہ ہک فہ ف ی اؿ ےک العفہ یسک دفرسی وعرت ےس دف، نیت، ای اچر اکنح رکےل۔اؿ امتؾ انزةی  جاکت ےس ا



 

 

 دمحم، دبعہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ... یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک( وج رےتش بسن یکدفدھ الپےن فا ی امں اک ایبؿ، )آپ 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اؾ وہاجےت ںیہدفدھ الپےن فا ی امں اک ایبؿ، )آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک( وج رےتش بسن یک فہج ےس  جاؾ وہےت ںیہ فہ راضتع یک فہج ےس یھب  ج
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی بُک، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٕ   ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ًَائَٔظَة َزِوَد اَحسَّ َّی  أَ٪َّ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

ََّضا َس  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ٨ًَِٔسصَا َوأ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخب ٍََِتَضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِت َػِوَت َرُج١ٕ َيِشَتأِذُٔ٪ فٔی بَِیٔت اہللُ  ٌَ ٔ٤

 ٔ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصَذا َرُج١ْ َيِشَتأِذ ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َؼَة  ِٔ َؼَة َح ِٔ ٥ِّ َح ٌَ ٔ ََُٓل٧ّا ٟ ٥َ أَُراُظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُ٪ فٔی بَِيتَٔک 

٥ِ اٟزَّ  ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ًَلَیَّ  ًَةٔ َزَخ١َ  َضا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ِّ٤ ٌَ ٔ ا ٟ ََُٓلْ٪ َحیًّ َِٟو کَاَ٪  ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ًَةٔ  ٦ُ ٣َا تََُحِّ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ًَُة تََُحِّ ٦ُ َؿا

ِٟؤََلَزةُ   ا

اامسلیع، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ریمے رھگ رشتفی رفامےت ےھت ہک ںیم ےن اکی صخش یک آفاز ینس، وج ہصفح ےک نؿ ںیم اجےن یک ااجزت امگن راہ اھت، وت ںیم ےن 

  ای روسؽ اہلل وکح  ریغ آد ی آپ ےک نؿ ںیم اجان اچاتہ ےہ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم اجاتن وہں ہک ہی الفں صخشاہک

ےہ وج ہصفح اک راضیع اچچ ےہ، رضحت اعہشئ ےن وپاھچ ارگ الفں صخش زدنہ وہات وج ریما راضیع اچچ اھت وت ایک ںیم اس ےس رپدہ ہن رکیت، 

  رفامای اہں! وج رہتش بسن ےس  جاؾ ےہ فہ دفدھ ےنیپ ےس یھب  جاؾ وہاجات ےہ۔آپ ےن

 اامسلیع، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اؾ وہاجےت ںیہدفدھ الپےن فا ی امں اک ایبؿ، )آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک( وج رےتش بسن یک فہج ےس  جاؾ وہےت ںیہ فہ راضتع یک فہج ےس یھب  ج
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 ٩ زیس، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ٗتازہ، جابز ب :  راوی

ا٢َ ٗٔی١َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل

ََّضا اب٨َِ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ُد اب٨ََِة َح٤ِزََة  ٥َ أَََل َتَتزَوَّ ُت َوَس٠َّ ٌِ َتاَزَة َس٤ٔ َٗ ُت  ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ برِٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َٗ ًَةٔ َو ُة أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا

 َجابَٔز ب٩َِ َزیِٕس ٣ِٔث٠َطُ 

ہ دسمد، ییحی ، ہبعش، اتقدہ، اجرب نب زدی، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یسک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اہک ہک آپ زمح

یک یٹیب ےس اشدی ویکں ںیہن رکےتیل، وت آپ ےن رفامای ہک فہ ریمی راضیع یجیتھب ےہ افر رشب نب رمع ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبؿ ایک 

 ہک ںیم ےن اتقدہ ےس انس ہک فہ اجرب نب زدی ےس ایس رطح یک رفاتی لقن رکےت ےھت۔

 س ریض اہلل ہنعدسمد، ییحی ، ہبعش، اتقدہ، اجرب نب زدی، انب ابع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اجےت ںیہاؾ وہدفدھ الپےن فا ی امں اک ایبؿ، )آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک( وج رےتش بسن یک فہج ےس  جاؾ وہےت ںیہ فہ راضتع یک فہج ےس یھب  ج
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 ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، رعوہ ب٩ زبي ٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ حبيبہ ب٨ت ابوسٔیا٪ :  راوی



 

 

َوةُ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٍٕ أَِخب ٧ٍَََا ُط ٔ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧َآ َِٟح ث٨ََا ا ٔ أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٍََِتُط أَ٪َّ أ٦َُّ  َحسَّ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ

 َٓ َیاَ٪  ِٔ ِٜٔح أُِخًٔی ب٨َِٔت أَبٔی ُس ِ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا٧ ا َٗ ََّضا  َیاَ٪ أَِخب ٍََِتَضا أ٧َ ِٔ ٥ِ َحبٔيَبَة ب٨َِٔت أَبٔی ُس ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ يَن َذٟٔٔک  ا٢َ أََوتُٔحبِّ َ٘

ٔ  َِٟشُت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ َذٟ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٕ أُِخًٔی  ىٔی فٔی َخي ٍِ َٛ َّا ََٟک ب٤ُِٔد٠َٔیٕة َوأََحبُّ ٩ِ٣َ َطاَر إ٧ٔ َٓ ٠ُُِٗت  ٔک ََل َیٔح١ُّ لٔی 

 ِ٠ُٗ ا٢َ ب٨َِٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َٗ َٜٔح ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  ََّک تُزٔیُس أَِ٪ َت٨ِ ُث أ٧َ ٥ِ َت٩ُِٜ َربٔيَبًٔی فٔی َحِحزٔی ٣َا ٧َُحسَّ َٟ ََّضا  ِو أ٧َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ُت َن

ًَلَیَّ ب٨ََ  زِٔؿ٩َ  ٌِ ََل َت َٓ ِتىٔی َوأَبَا َس٤َ٠ََة ثَُویَِبُة  ٌَ ًَٔة أَِرَؿ ََّضا ََلب٨َُِة أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َوةُ َح٠َِّت لٔی ٧ِٔ ا٢َ رُعِ َٗ ات٩َُّٜٔ َوََل أََخَوات٩َُّٜٔ 

ا ٣َاَت وثَُویَِبُة ٣َ  َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ أَِرَؿ َٓ َضا  َ٘ ًَِت ََٟضٕب أَ ََٟضٕب کَاَ٪ أَبُو  ُف ِوََلْة َٔلَبٔی  ٌِ ََٟضٕب أُرٔیَطُ َب  أَبُو 

َُي ٍَِ   ٥ِ ُٛ َس ٌِ َٙ َب ِٟ ٥َِٟ أَ ََٟضٕب  ا٢َ أَبُو  َٗ َٟ٘ٔیَت  َُٟط ٣َاَذا  ا٢َ  َٗ ًٔی ثَُویَِبةَ أَص٠ِٔطٔ برَٔشِّ حٔيَبٕة  َٗ َتا ٌَ ٔ بٔ ِّی ُس٘ٔیُت فٔی َصٔذظ  أَن

مکح نب انعف، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہبیبح تنب اوبایفسؿ یتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل آپ 

 ےن رعض ایک اب یھب ںیم یہ آپ یک ریمی نہب تنب اوبایفسؿ ےس اکنح رکےئجیل، اراشد رفامای، ےھجت وسنک انوگار ولعمؾ ہن وہیگ، ںیم

ایلیک ویبی ںیہن وہں، ہکلب ںیم وت اینپ نہب وک الھبویئں ںیم اانپ رشکی رکان اچیتہ وہں، اس رپ آپ ےن رفامای ریمے ےئل ہی اجزئ ںیہن 

 ےس اکنح رکان اچےتہ ہک دف ونہبں وک اکی فتق ںیم ا ےن اکنح ںیم روھکں، اس رپ ںیم ےن رعض ایک مہ ےن انس ےہ آپ اوبہملس یک یٹیب

 ںیہ، آپ ےن رفامای اوبہملس یک یٹیب ےس؟ ںیم ےن اہک اہں ! آپ ےن رفامای ارگ ےلہپ اخفدن ےس ویبی یک یٹیب فہ ہن وہیت بت یھب ریمے ےئل

 ونہبں افر ویٹیبں وک الحؽ ہن یھت، ویکں ہک فہ ریمی راضیع یجیتھب ےہ، ےھجم افر اوبہملس وک وثہیب ےن دفدھ الپای اھت، ریمے اسےنم مت اینپ

 شی ہن رکف، ویکں ہک فہ ریمے ےئل الحؽ ںیہن، رعفہ ےتہک ںیہ ہک وثہیب اوببہل یک ولڈنی یھت، ےسج اوببہل ےن آزاد رکدای، رھپ اس 

 وپاھچ ہک ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دفدھ الپای اھت، بج اوببہل رم ایگ وت یسک رھگ فاےل ےن اس وک وخاب ںیم ربے احؽ ںیم داھکی وت

ھجت ےس ایک اعمہلم ایک ایگ، وجاب دای بج ےس مت ےس دجا وہاوہں تخس ذعاب ںیم التبم وہں، وثہیب ےک آزاد رکےن یک فہج ےس وھتڑا اس 

 اپین لم اجات ےہ، سج ےس ریمی ایپس ھجب اجیت ےہ۔

 اوبایفسؿ مکح نب انعف، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہبیبح تنب :  رافی

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

  

 ...وج صخش ہی ےہک ہک دف اسؽ یک رمع ےک دعب راضتع یک  جتم اثتب ںیہن ویکں ہک اہلل اعت ی



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

اثتب ںیہن ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای وج وکح  راضتع وپری رکان اچےہ وت اس یک ودت دف اسؽ ےہ افر فاہعق ہی وج صخش ہی ےہک ہک دف اسؽ یک رمع ےک دعب راضتع یک  جتم 

 ےہ ہک وعرت اک دفدھ ےنیپ راضتع اثتب وہاجیت ےہ، وخاہ وھتڑا وہ ای زایدہ
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 اطٌث، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا ابووٟیس، طٌبہ، :  راوی

 ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔث  ٌَ ٩ًَِ اَِلَِط َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨َِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٠َِیَضا َو٨ًَِٔسَصا َرُج١ْ  ًَ ٥َ َزَخ١َ  ٤ََّ  َوَس٠َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ا٧ُِوزَِ٪ ٩ِ٣َ ِِٔخَوا٩ُُٜ٧َّ  َ٘ َٓ َّطُ أَخٔی  َِٟت ٧ِٔ ا َ٘ َٓ َظ َذَٟٔک  َُّط ََکٔ أ٧َ َٛ َّ ٍَ َوِجُضطُ  ي َِ َّطُ َت َٜأ٧َ ا َٓ

ًَةٔ  ٤ََِٟحا ُة ٩ِ٣ٔ ا ًَ  اٟزََّؿا

رشتفی الےئ افر اکی اوبفدیل، ہبعش، اثعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس 

 صخش ریمے اپس اھٹیب اھت، آپ اک رہچہ ریغتم وہایگ وگای آپ وک ہی ابت انوگار ذگری، ںیم ےن اہک )ای روسؽ اہلل( ہی ریما )راضیع( اھبح 

دفدھ  ےہ، آپ ےن رفامای وغر رکف اہمترا اھبح  وکؿ وکؿ ےہ اس ےئل ہک دفدھ اک رہتش اس فتق اثتب وہات ےہ بج ہک ہچب یک ذغا یہ

 وہ۔

 اوبفدیل، ہبعش، اثعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...ویبی اک دفدھ ےنیپ رپ وشرہ اک اٹیب امشر وہےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ اک اٹیب امشر وہےن اک ایبؿ ویبی اک دفدھ ےنیپ رپ
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ِیٔص  َحسَّ ٌَ ُ٘ ِٟ ٠ََح أََخا أَبٔی ا ِٓ ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَ  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ رُعِ

 َّ٤٠َ َٓ َٟطُ  أَبَِیُت أَِ٪ آَذَ٪  َٓ ِٟحَٔحاُب  َس أَِ٪ ٧َز٢ََ ا ٌِ ًَٔة َب َضا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ُّ٤ًَ ٠َِیَضا َوصَُو  ًَ َّی اہللُ َجاَئ َيِشَتأِذُٔ٪  ا َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َٟطُ ٠ًََِیطٔ  أ٣َََزنٔی أَِ٪ آَذَ٪  َٓ ُت  ٌِ َّٟٔذی َػ٨َ  َوَس٥ََّ٠ أَِخب ٍَِتُُط بٔا

دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ریمے راضیع اچچ رپدہ اک مکح انزؽ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ وت  وہےن ےک دعب ریمے اپس آےئ ںیم ےن اںیہن ادنر آےن یک ااجزت ہن دی، رھپ بج

 ںیم ےن آپ ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای مت ےن اےس الب ایل وہات ویکہکن فہ اہمترے راضیع اچچ ںیہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...دفدھ الپےن فا ی یک اہشدت ےس راضتع ےک وبثت اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ الپےن فا ی یک اہشدت ےس راضتع ےک وبثت اک ایبؿ

     95    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساہلل ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ ًلی :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا أَیُّوُب  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثَىٔی ًُبَِیُس ب٩ُِ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ََٜة   أَبٔی ٠َ٣ُِی

 ٩ًَِ ِجُت ا٣َِزأَةّ أَبٔی ٣َزِی٥ََ  ا٢َ َتزَوَّ َٗ ُى  َٔ ٜٔىِّی َٟٔحٔسیٔث ًُبَِیٕس أَِح َبَة َل ِ٘ ُتُط ٩ِ٣ٔ ًُ ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ َِٟحارٔٔث ٗا٢َ َو َبَة ب٩ِٔ ا ِ٘ َحائَت٨َِا ًُ َٓ  

٠ُِت َتزَوَّ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ُت٤َُٜا  ٌِ َِٟت أَِرَؿ ا َ٘ َٓ َحائَت٨َِا ا٣َِزأَْة ا٣َِزأَْة َسِوَزاُئ  َٓ ََُٓلٕ٪  ََُٓل٧ََة ب٨َِٔت  ِجُت 

 ِ٠ُٗ أََتِيُتُط ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ َوِجضٔطٔ  َٓ ًَىِّی  َق  أرَِعَ َٓ ُت٤َُٜا َوهَٔی کَاذٔبَْة  ٌِ ِس أَِرَؿ َٗ ِّی  ٔن َِٟت لٔی ِ ا َ٘ َٓ َٕ بَٔضا َسِوَزاُئ  ِی َٛ ا٢َ  َٗ ََّضا کَاذٔبَْة  ُت ٧ِٔ



 

 

ِس أَِرَؿ  َٗ ََّضا  ٤َِت أ٧َ ًَ ِس َز َٗ ُِٟوِسَلی َیِحکٔی أَیُّوَب َو بَّابَةٔ َوا ِیطٔ اٟشَّ ٌَ ٨ًََِک َوأََطاَر ِِٔس٤َأًی١ُ بٔإِٔػَب ًَِضا  ِت٤َُٜا َز ٌَ 

ن کہ ےتہک ںیہ ہک دیبع نب ایب رممی ےن ہبقع نب احرث ےس ایبؿ ایک، افر
مل
 یلع نب دبعاہلل ، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دبعاہلل نب ایب 

وک ہبقع ےس یھب انس ےہ نکیل دیبع یک دحثی ےھجم زایدہ اید ےہ، ہبقع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اکی وعرت ےس اکنح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس 

ایک وت اکی نشبح ےن آرک اہک ہک ںیم ےن مت دفونں وک دفدھ الپای ےہ، رھپ ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک ںیم ےن 

اکی نشبح ےن آرک اہک ہک مت دفونں وک ںیم ےن دفدھ الپای ےہ، احالہکن فہ وھجیٹ ےہ، وت آپ  الفں الفں وعرت ےس اکنح ایک اھت، نکیل

ےن ریمی رطػ ےس ہنم ریھپ ایل، ںیم ےن رھپ آرک رعض ایک ہک فہ وھجیٹ ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وت اس ویبی وک ےسیک رھک 

ں وک دفدھ الپای ےہ، اےس وھچڑ دف، اامسلیع ےن اہشدت افر درایمؿ یک ا یلگ ےس اتکس ےہ احالہکن فہ نشبح یتہک ےہ ہک ںیم ےن مت دفون

 ااشرہ رکےک اتبای ہک اویب ویں ایبؿ رکےت ےھت۔

ن کہ :  رافی
مل
 یلع نب دبعاہلل ، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دبعاہلل نب ایب 

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

  

 ... الحؽ افر  جاؾ وعروتں اک ایبؿ، اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک ولوگ! مت رپ ہی وعرںیت  جاؾ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ا ت نم اخلالحؽ افر  جاؾ وعروتں اک ایبؿ، اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک ولوگ! مت رپ ہی وعرںیت  جاؾ ںیہ، یٹیب، نہب، وھپیھپ، اخہل، یجیتھب، اھبیجن 

 

ن
حص
م
ل

، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ہک فا

وج الغؾ ےہ، وت وکح  ابت ںیہن،  ااسنلء ےس آزاد اخفدن فا ی وعرںیت رماد ںیہ، وج  جاؾ ںیہ افر ابدنایں الحؽ ںیہ، ارگ وکح  صخش اینپ ولڈنی وک اس ےک وشرہ ےس ڑھچاےل،

ریغب اکنح اجزئ ںیہن، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اچر ےس زایدہ ویبایں رکان یھب ایس رطح  جاؾ ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ ہک رشمک وعروتں ےس اامیؿ الےئ 

وہا( افر رسسا ی رہتش ےس ںیہ سج رطح امں، نہب افر یٹیب  جاؾ ےہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک بسن ےس است وعرںیت  جاؾ وہاجیت ںیہ )نج اک ذرک ایھب 

 اخل ڑپھ رک انسح  افر دبعاہلل نب رفعج ےن یلع یک یٹیب افر ویبی وک ا ےن )یھب( است 

 

ھا کت

م

اکنح ںیم عمج رکایل اھت، انب وعرںیت  جاؾ وہاجیت ںیہ، رھپ اںوہں ےن  جتم مکیلع ا

 جج ںیہن، نسح نب نسح نب یلع نب ایب اط بل ےن اکی رات ریسنی ےن اہک ہک اس ںیم وکح   جج ںیہن، نسح رصبی ےن افال اس وک رکمفہ ایخؽ ایک اھت رھپ رفامای اس ںیم وکح  

راشد ےہ ہک )رحمامت ذموکرہ( ےک العفہ ابیق دف اچچ زاد ونہبں وک عمج ایک، اجرب نب زدی ےن اےس عطق ریمح یک فہج ےس رکمفہ اھجمس ےہ نکیل  جاؾ ںیہن اہک، ویکں ہک اہلل اعت ی اک ا

ہنع ےتہک ںیہ ہک ارگ اس ی ےس زان رکے وت اس یک ویبی اس رپ  جاؾ ںیہن وہیگ، )ویکں ہک دف ونہبں ںیم ےس اکی ےس اکنح وہا  امتؾ وعرںیت الحؽ ںیہ، انب ابعس ریض اہلل

 اک صخش ڑلیک ےس لعف حیبقوہ رھپ دفرسی ےس اکنح رکے وت یلہپ  جاؾ وہاجیت، زان ےس  جاؾ ںیہن وہیت( ٰییحی دنکی، یبعش افر رفعج ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ارگ وکح  

 ی ےن )اس رفاتی ںیم( اس یک اراکتب رکے وت اس رپ اس ڑلیک یک امں  جاؾ وہاجیت ےہ افر رھپ اس یک امں ےس فہ اکنح ںیہن رکاتکس، ٰییحی وکح  تیصخش ںیہن، زین یسک آد

 وہیت افر اوب رصن ےس ہی وقنمؽ ےہ ہک اس ی ےس زان رکےن اتمتعب ںیہن یک، رکعہم انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اس ی ےس زانرکےن رپ ویبی  جاؾ ںیہن



 

 

اہلل ہنع ےتہک ںیہ ) رظن  ےک دعب ویبی  جاؾ وہاجیت ےہ، رمعاؿ نب نیصح افر اجرب نب زدی افر نسح افر ضعب رعاویقں ےس رفاتی ےہ ہک ہی بس  جاؾ ںیہ، اوبرہریہ ریض

 یک اجےئ، انب بیسم رعفہ افر زرہی ےن اہک )ویبی یک امں فریغہ ےک زان رکےن ےس( ویبی  جاؾ ںیہن رکےن ےس  جتم اصمرہت اثتب ںیہن وہیت( بج کت مہ رتسبی ہن

 ےس ںیہ مت رپ اؿ ےک  جاؾ وہےن وہیت، زرہی ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ےن رفامای  جاؾ ںیہن وہیت افر زرہی اک وقؽ رملس ےہ اہمتری فہ ایٹیبں وج اہمتری ویبی ےک ےلہپ اخفدن

س، افر سمل ےک ینعم امجع ےک ںیہ افر اہک ہک ویبی یک وپایتں افر وناایسں یھب اس یک افالاک ایبؿ، 

شن 
م

دی یک رطح  جاؾ ںیہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک دوخؽ، 

فر اےسی یہ وپےت یک ویبی افر ےٹیب یک ویبی ربارب ےہ، افر ویکں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؾ ہبیبح ےس اراشد رفامای اھت ہک ریمے اسےنم اینپ ایٹیبں افر ںینہب ہن  شی رکف ا

ایکےہ ) الخگ  ہی ہک رہ مسق یک یٹیب  اہک ہک بس ظفل رہبیب ےس انجاد ںیہ، وخاہ وگد ںیم وہں ای ہن وہں، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن وناےس وک ےٹیب ےک ظفل ےس وموسؾ

 (ےہ افر رہ ونع یک امں افر رہ رطح یک نہب  جاؾ
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 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦، رعوہ، زی٨ب، ا٦ حبيبہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ِ٠ُٗ َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔيَبَة  ٩ًَِ َزی٨ََِب  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ََٟک فٔی  ُت َحسَّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ص١َِ 

ََٟک ب٤ُِٔد٠َٔیٕة َوأََحبُّ ٣َ  َِٟشُت  ٠ُُِٗت  يَن  ا٢َ أَتُٔحبِّ َٗ ُٜٔح  ٠ُُِٗت َت٨ِ ١ُ ٣َاَذا  ٌَ ِٓ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َیاَ٪  ِٔ ا٢َ ب٨ِٔٔت أَبٔی ُس َٗ ىٔی ٓٔیَک أُِخًٔی  َٛ ٔ ََ  ٩ِ

 َٗ ََّک َتِدُلُب  ىٔی أ٧َ َِ ٠ُُِٗت ب٠ََ ََّضا ََل َتٔح١ُّ لٔی  ِتىٔی ٧ِٔ ٌَ ٥ِ َت٩ُِٜ َربٔيَبًٔی ٣َا َح٠َِّت لٔی أَِرَؿ َٟ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ اب٨ََِة أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

ةُ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ زُرَّ ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ًَلَیَّ ب٨ََات٩َُّٜٔ َوََل أََخَوات٩َُّٜٔ َو زِٔؿ٩َ  ٌِ ََل َت َٓ  ب٨ُِٔت أَبٔی َس٤َ٠َةَ  َوأَبَاَصا ثَُویَِبُة 

ی، ایفسؿ، اشہؾ، رعفہ، زبنی، اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اہک ہک، ایک آپ وک ریمی دیمح

نہب، تنب اوبایفسؿ ےس رتبغ ےہ، آپ ےن رفامای رھپ ںیم ایک رکفں، ںیم ےن اہک رھپ آپ اکنح رکےئجیل، آپ ےن رفامای وت رایض ےہ، 

آپ یک اکی یہ ویبی وہں، ںیم اینپ نہب وک آپ یک زفتیج ںیم بس ےس زایدہ دنسپ رکیت وہں، آپ ےن رفامای فہ ںیم ےن اہک ایک ںیم 

ریمے ےئل الحؽ ںیہن، ںیم ےن اہک ںیمہ وت ربخ یلم ےہ ہک آپ ےن )اؾ رہبیب( درہ درتخ اوبہملس وک اغیپؾ اکنح دای ےہ، رفامای فہ ریمے 

ؽ ہن یھت، ویکں ہک ےھجم افر اس ےک ابپ وک وثہیب ےن دفدھ الپای ےہ، ریمے اسےنم اینپ ونہبں رھگ ںیم ہن آیت بت یھب ریمے ےئل الح

 افر ویٹیبں وک  شی ہن رکف، ثیل ےتہک ںیہ ہک مہ ےس اشہؾ ےن ایبؿ ایک افر فہ سگراکچ درہ درتخ اوبہملس یہ اتبای۔

 دیمحی، ایفسؿ، اشہؾ، رعفہ، زبنی، اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 ... اہلل اعت ی اک رفامؿ ) جاؾ ہی ےہ ہک( مت دف ونہبں وک اکی اکنح ںیم عمج رکف، رگم وج

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 عمج رکف، رگم وج ذگر اکچ اہلل اعت ی اک رفامؿ ) جاؾ ہی ےہ ہک( مت دف ونہبں وک اکی اکنح ںیم
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ حبيبہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٔ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ٩ٔ ٔطَضإب أَ٪َّ رُعِ

ي ا٢َ َوتُٔحبِّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ِٜٔح أُِخًٔی ب٨َِٔت أَبٔی ُس ِ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا٧ َِٟت  ا َٗ ََٟک ب٤ُِٔد٠ٔیَ أَِخب ٍََِتُط أَ٪َّ أ٦َُّ َحبٔيَبَة  َِٟشُت   ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ٕة َن 

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ َذٟٔٔک ََل َیٔح١ُّ ل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٕ أُِخًٔی  ىٔی فٔی َخي ٍِ َٛ َّا َوأََحبُّ ٩ِ٣َ َطاَر ََٓواہللٔ ٧ِٔ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ی 

ا٢َ  َٗ َة ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  َٜٔح زُرَّ ََّک تُزٔیُس أَِ٪ َت٨ِ ُث أ٧َ ٨ََتَحسَّ ٥ِ َت٩ُِٜ فٔی َحِحزٔی ٣َا َٟ َٟ ِو  َٟ ََٓواہللٔ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ب٨َِٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

ًَلَیَّ ب٨ََ  زِٔؿ٩َ  ٌِ ََل َت َٓ ِتىٔی َوأَبَا َس٤َ٠ََة ثَُویَِبُة  ٌَ ٔة أَِرَؿ ًَ ََّضا ََلب٨َُِة أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا  ات٩َُّٜٔ َوََل أََخَوات٩َُّٜٔ َح٠َِّت لٔی ٧ِٔ

وی ف، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہبیبح یتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل! آپ  دبع اہلل نب

ریمی نہب تنب اوبایفسؿ ےس اکنح رکےئجیل، آپ ےن اہک ےھجت ہی دنسپ ےہ، اںوہں ےن اہک اہں افر اس فتق یھب ںیم آپ یک ایلیک ویبی وت 

ویبایں یھب ںیہ( افر وج وکح  الھبح  ںیم ریمے رشکی وہں، ےھجم اؿ بس ےس زایدہ اینپ نہب ایھچ یتگل  ںیہن وہں )ہکلب آپ یک افر

ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ ریمے ےئل الحؽ ںیہن ےہ، ںیم ےن اہک اہلل یک مسق! مہ ےن انس ےہ ہک آپ تنب اوبہملس ےس 

 اؾ ہملس یک یٹیب ےہ، ںیم ےن اہکیج اہں، وت آپ ےن رفامای اہلل یک مسق! ارگ فہ ریمی رہبیب ہن اکنح رکان اچےتہ ںیہ، آپ ےن رفامای ایک فہ وج

وہیت بت یھب فہ ریمے ےئل الحؽ ںیہن ویکں ہک دفدھ ےک رہتش ےس فہ ریمی یجیتھب ےہ، ےھجم افر اوبہملس وک وثہیب ےن دفدھ الپای ےہ، 

 رکف۔ مت ریمے اسےنم اینپ ونہبں افر ویٹیبں وک  شی ہن

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہبیبح :  رافی

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

  



 

 

 ...یسک صخش اک اینپ ویبی یک یجیتھب ای اھبیجن ےس اکنح ہن رکےن ےک مکح اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک اینپ ویبی یک یجیتھب ای اھبیجن ےس اکنح ہن رکےن ےک مکح اک ایبؿ
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 ًبسا٪، ًبساہلل ، ًاػ٥، طٌيی، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ًَ ث٨ََا  َّیَحسَّ ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٍَ َجابّٔزا َرضَٔی اہللُ  ٔيیِّ َس٤ٔ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ْ  اہللُ  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا 

ئ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَِوٕ٪  ا٢َ َزاُوزُ َواب٩ُِ  َٗ َٟتَٔضا َو تَٔضا أَِو َخا َّ٤ًَ ًَلَی  ٤َِٟزِأَةُ  ََٜح ا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ت٨ُِ  یِّ 

 دبعاؿ، دبعاہلل ، اعمص، یبعش، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ابت ےس عنم رفامای ےہ

ریہ ریض اہلل ہنع ہک وکح  صخش اینپ ویبی یک اھبیجن ای یجیتھب ےس اکنح رکے، )ہی دحثی( داؤد افر وعؿ ےن یبعش ےس، اںوہں ےن اوبرہ

 ےس لقن یک ےہ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، اعمص، یبعش، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہن رکےن ےک مکح اک ایبؿ یسک صخش اک اینپ ویبی یک یجیتھب ای اھبیجن ےس اکنح
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

 ًَ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 



 

 

َٟتَٔضا ٤َِٟزِأَةٔ َوَخا تَٔضا َوََل بَيَِن ا َّ٤ًَ ٤َِٟزِأَةٔ َو ٍُ بَيَِن ا ا٢َ ََل یُِح٤َ َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک  دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےتہک

 یجیتھب افر وھپیھپ وک اکنح ںیم عمج ںیہن رکان اچےئہ، افر ہن اخہل اھبیجن وک عمج رکان اچےئہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک اینپ ویبی یک یجیتھب ای اھبیجن ےس اکنح ہن رکےن ےک مکح اک ایبؿ
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 ت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ٗبیؼہ ب٩ ذویب، حرض :  راوی

بٔیَؼُة ب٩ُِ ذُ  َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َس٤ٔ یِٕب أ٧َ َُ

٥َ أَِ٪ تُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔة َٔلَ٪َّ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ٔ ٨ِ٤َِٟز ََٟة أَبٔیَضا بٔت٠َِٔک ا َٓن ٍَُی َخا َُٟتَضا  ٤َِٟزِأَةُ َوَخا تَٔضا َوا َّ٤ًَ ًَلَی  ٤َِٟزِأَةُ  ََٜح ا ٨ِ

٦ُ ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟشٔب  ًَٔة ٣َا َیَِحُ ٣ُوا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َِٟت َُحِّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ثَىٔی  َوَة َحسَّ  رُعِ

ذفبی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وھپیھپ دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، ہصیبق نب 

رپ اس یک یجیتھب ےس افر اخہل رپ اس یک اھبیجن ےس اکنح رکےن ےس عنم رفامای ےہ، )زرہی ےتہک ںیہ( مہ وعرت ےک ابپ یک اخہل اک یھب 

ےہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وج رےتش بسن ےس  جاؾ ںیہ  یہی مکح ہ ےتھج ںیہ، ویکں ہک رعفہ ےن ھجم ےس رفاتی یک

 فیہ دفدھ ےنیپ ےس  جاؾ وہاجےت ںیہ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، ہصیبق نب ذفبی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

( اک ایبؿ

ہ

 ...اکنح اغشر)بٹ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

( اک ایبؿ

ہ

 اکنح اغشر)بٹ
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ أْٟک 

َِٟیَص بَِي٨َ  ُ اب٨ََِتطُ  َِ َجطُ اِْل ًَلَی أَِ٪ یُزَوِّ َد اٟزَُّج١ُ اب٨ََِتطُ  اُر أَِ٪ یُزَوِّ َِ ارٔ َواٟظِّ َِ ٩ًَِ اٟظِّ ْٚ ٧ََهی   ُض٤َا َػَسا

فہ  دبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکنح اغشر ےس عنم رفامای ےہ، افر

ہی ےہ ہک رمد اینپ یٹیب اک اس رشط رپ اکنح رکے ہک فہ دفرسا اینپ یٹیب اک اس ےس اکنح رکدے افر اؿ دفونں ےک درایمؿ رہم ھچک ہن 

 وہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف انب رمع ریض اہلل ہنع :  افیر

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

  

 ...وعرت اک اانپ سفن یسک وک ہبہ رک دےنی اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ؿوعرت اک اانپ سفن یسک وک ہبہ رک دےنی اک ایب
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 ٣ح٤س ب٩ سَل٦، اب٩ ٓـی١، ہظا٦، رعوہ :  راوی

 ٜٔ ُة ب٨ُِٔت َح َٟ ا٢َ کَا٧َِت َخِو َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ َسََل٦ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٔی َوصَ َحسَّ بَِن ی٥ٕ ٩ِ٣ٔ اَٟلَّ

َش  ِٔ ٤َِٟزِأَةُ أَِ٪ َتَضَب َن ًَائَٔظُة أ٣ََا َتِشَتهٔی ا َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُٔشُض٩َّ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َِٟت تُزِٔجُئ ٩ِ٣َ أَِن ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ ُج١ٔ  َضا ٟٔلَّ

 َُ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أََری َربََّک َِٔلَّ يَُشارٔ ِبَسةُ  َتَظاُئ ٨ِ٣ُٔض٩َّ  ًَ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َو ُب َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟؤزِّ ٌٔیٕس ا فٔی َصَواَک َرَواُظ أَبُو َس

ٕف  ٌِ ًَلَی َب ُض٥ِ  ـُ ٌِ ًَائَٔظَة َیزٔیُس َب  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ 

 آرضحنت یلص اہلل دمحم نب السؾ، انب لیضف، اشہؾ، رعفہ ےتہک ںیہ ہک وخہل درتخ میکح اؿ وعروتں ںیم ےس ںیھت وہنجں ےن اانپ سفن

ہیلع فملس وک ہبہ رکدای اھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع م ےن ںیگل ہک وعرت وک اانپ سفن ہبہ رکےت وہےئ رشؾ ںیہن آیت، رھپ بج 

( فا ی آتی انزؽ وہح ، وت ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل! ںیم آپ ےک رب وک دیتھکی وہں ہک فہ آپ یک َ
ّ
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 رمیض ےک )ت

اطمقب مکح اتجیھب ےہ، اس دحثی وک اوبدیعس ومدئب، دمحم نب رشب افر دبعہ ےن اشہؾ ےک فادل ےک ذرہعی رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع 

 ےس رفاتی ایک، اکی ےن دفرسے ےس مک فشیب یھب ایبؿ ایک۔

 دمحم نب السؾ، انب لیضف، اشہؾ، رعفہ :  رافی

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

  

 ...احتل ا جاؾ ںیم اکنح رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 احتل ا جاؾ ںیم اکنح رکےن اک ایبؿ
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 ر، جابز ب٩ زیس رضی اہلل ٨ًہ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًيي٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ا :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ َزیِٕس  ٤ًَِْزو َحسَّ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة أَِخب ٧ٍَََا  ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٧َِبأ٧ََا اب٩ُِ 



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٦ْ  َتزَوَّ  َوصَُو ٣َُِحٔ

امکل نب اامسلیع، انب ہنییع، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ےس انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن احتل ا جاؾ ںیم اکنح ایک ےہ۔

 نب زدی ریض اہلل ہنع امکل نب اامسلیع، انب ہنییع، رمعف نب دانیر، اجرب :  رافی

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

  

 ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اکنح ہعتم اریخ فتق ںیم عنم رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ںیم عنم رکےن اک ایبؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اکنح ہعتم اریخ فتق
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 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًيي٨ہ، زہزی، حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلی :  راوی

 ٔ و٢ُ أَِخب ٍََن ُ٘ ٍَ اٟزُّصِزٔیَّ َي َّطُ َس٤ٔ ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة أ٧َ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ًَِبُس َحسَّ ًَلٓٔیٕ َوأَُخوُظ  سٔ ب٩ِٔ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ی ا

َّی اہللُ ًَبَّإض ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ َٔلب٩ِٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٠ًَٔیًّا َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیض٤َٔا أَ٪َّ  ٕس  ٩ًَِ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ةٔ َو ٌَ ٤ُِِٟت ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ٔ ا ُِٟح٤ُز  َِلَص٠ِٔیَّةٔ َز٩َ٣َ َخِیب ٍََ ُُٟحو٦ٔ ا

امکل نب اامسلیع، انب ہنییع، زرہی، نسح نب دمحم نب یلع افر اس ےک اھبح  دبعاہلل ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ 

افر دگےھ ےک  ایک ہک رضحت یلع ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زامہن گنج ںیم اکنح ہعتم

 وگتش ےس عنم رفامای۔

 امکل نب اامسلیع، انب ہنییع، زرہی، نسح نب دمحم نب یلع :  رافی



 

 

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  عنم رکےن اک ایبؿروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اکنح ہعتم اریخ فتق ںیم

     105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابی ح٤زہ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َج٤ِ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔة ا٨َِّٟشأئ َحسَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُِت ًَبَّإض ُسئ١َٔ  ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َزَة 

ا٢َ ابِ  َ٘ َٓ ٔسیسٔ َوفٔی ا٨َِّٟشأئ ٠َّْٔٗة أَِو ٧َِحَوُظ  َِٟحا٢ٔ اٟظَّ َٔک فٔی ا ٤ََّا ذَٟ َٟطُ ٧ِٔ ُط ٣َِولّی  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َؽ  خَّ ٥ِ ََفَ ٌَ ًَبَّإض َن  ٩ُ 

ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس اکنح ہعتم اکہلئسم وپاھچ، وت اںوہں ےن اےس اجزئ دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، ایب زمحہ ےتہک ںیہ 

 !اتبای، اؿ ےک آزاد ےئک وہےئ الغؾ ےن اہک ہی وت بج اھت ہک تخس رضفرت وہیت افر وعرںیت مک وہںیت، وت انب ابعس اہک، اہں

 انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، ایب زمحہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اکنح ہعتم اریخ فتق ںیم عنم رکےن اک ایبؿ

     106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪، ٤ًزو، حش٩ ب٩ ٣ح٤س، جابز ب٩ ًبساہلل ، اور س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ َوَس٤٠ََ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٕس  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا ٤ًَِْزو  ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ٨َّا فٔی َجِیٕع َحسَّ ُٛ اََل  َٗ  َٔ َو ِٛ َ َة ب٩ِٔ اَِل

آَ  َٓ وا  ٌُ ٔ ِس أُذَٔ٪ َل٥ُِٜ أَِ٪ َتِشَت٤ِت َٗ َُّط  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب أََتا٧َا َرُسو٢ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ وا َو ٌُ ٔ ِسَت٤ِت



 

 

َّی  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َٔ َو ِٛ َ ثَىٔی ِٔیَاُض ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اَِل ةُ ٣َا َحسَّ ٌٔرِشَ َٓ ا  َ٘ َٓ ٕ َتَوا ٥َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ َوا٣َِزأَة ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٨ََٟا ٤َا أَِزرٔی أََطِیْئ کَاَ٪  َٓ إِٔ٪ أََحبَّا أَِ٪ یََتزَایََسا أَِو یَتََتاَرکَا َتَتاَرکَا  َٓ ََٟیا٢ٕ  ا٢َ أَبُو  بَِي٨َُض٤َا ثَََلُث  َٗ ّة  ًَا٣َّ ّة أ٦َِ ٨٠َّٟٔأض  َخاػَّ

َُّط ٨ِ٣َُشوْر ًَبِ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلٔیٌّ  ٨َُط   س اہللٔ َوبَيَّ

ےن  یلع، ایفسؿ، رمعف، نسح نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل ، افر ہملس نب اوکع ےتہک ہک مہ اکی رکشل ںیم ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ہعتم رکےن یک ااجزت دی یئگ ےہ، مت ہعتم رکول )اخبری ےتہک ںیہ ہک( ہملس نب اوکع ےتہک ںیہ ہک روسؽ  امہرے اپس آرک اراشد رفامای ہک

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وعرت فرمد ابمہ وماقف وہاجںیئ وت نیت راوتں ےک ےئل ابمہ رشعت رکان اجزئ ےہ، اس ےک دعب ارگ 

ںیہ، ہن ولعمؾ ہی امہرے ےئل اخص اھت ای بس ولوگں ےئلیک اجزئ اھت، )اوب دبعاہلل اخبری ےتہک ںیہ ہک( رھپ یمک زایدیت رکان اچںیہ وت فہ اتخمر 

 ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن اس مکح ےک وسنمخ وہےن وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ےہ۔

 اوکعیلع، ایفسؿ، رمعف، نسح نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل ، افر ہملس نب  :  رافی

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

  

 ...وعرت وک  کی آد ی ےس ا ےن اکنح یک دروخاتس رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وک  کی آد ی ےس ا ےن اکنح یک دروخاتس رکےن اک ایبؿ

     107    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ٣زحو٦ ب٩ ًبساٌٟزیزب٩ ٣ہزا٪ :  راوی

 ِٟ ُت ثَابّٔتا ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ث٨ََا ٣َزِحُو٦ُ ب٩ُِ  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ُِت ٨ًَِٔس أ٧ََٕص َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ب٨َُانٔیَّ 

َشضَ  َو٨ًَِٔسظُ  ِٔ ٠َِیطٔ َن ًَ زُٔق  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َت ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ أ٧ََْص َجائَِت ا٣َِزأَْة ِ َٗ َٟطُ  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اب٨َِْة  ا َٗ ا 

١َّ َحَیائََضا َوا َسِوأََتاِظ َوا َسِوأََتاِظ  َٗ َِٟت ب٨ُِٔت أ٧ََٕص ٣َا أَ ا َ٘ َٓ ََٟک بٔی َحاَجْة  ٠ًََِیطٔ أَ َّی اہللُ  ا٢َ هَٔی َخي ٍِْ ٨ِ٣ٔٔک َرَُٔبِت فٔی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ



 

 

َشَضا ِٔ ٠َِیطٔ َن ًَ َزَؿِت  ٌَ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

یلع نب دبعاہلل ، رموحؾ نب دبعازعلسینب رہماؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم افر اسن یک یٹیب اسن ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب ےھت، رضحت اسن 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ اانپ سفن  شی ایک افر اہک ای روسؽ اہلل! ایک آپ وک ریمی احتج ےہ، رفامےن ےگل ہک اکی وعرت 

رضحت اسن یک یٹیب ےن اہک، فہ یسیک ےب رشؾ وعرت یھت، اوسفس ےب رش ی! ےب رش ی! رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک 

 ہیلع فملس یک رتبغ رکےک اؿ ےک اسےنم اانپ سفن  شی ایک۔فہ ھجت ےس رتہب یھت ہک اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 یلع نب دبعاہلل ، رموحؾ نب دبعازعلسینب رہماؿ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿوعرت وک  کی آد ی ےس ا ےن اکنح یک دروخاتس 

     108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

ٕس أَ٪َّ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أَبُو  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ث٨ََا َس ًَلَی ا٣َِزأَ  َحسَّ َشَضا  ِٔ َؿِت َن ّة رَعَ

ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا ٨ًَِٔسَک  َ٘ َٓ ِج٨ٔیَضا  ُط َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َزوِّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اذِصَِب  ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ٣َا ٨ًِٔٔسی َطِیْئ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج ِو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٟ َِٟت٤ِٔص َو ا ٩ِٜٔ َصَذا َِٔزارٔی  َٓ ََل َواہللٔ ٣َا َوَجِسُت َطِیّئا َوََل َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس َوَل

ٍُ بٔإَٔزارٔ  ٥َ َو٣َا َتِؼ٨َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُط رَٔزاْئ  َٟ ا٢َ َسِض١ْ َو٣َا  َٗ ُُٔط  ََٟضا نِٔؼ ٠َِیَضا َو ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟبِٔشَتُط  َک ِِٔ٪ 

ا٦َ ََفَ  َٗ َّی َِٔذا كَا٢َ ٣َِح٠ُٔشُط  َح٠ََص اٟزَُّج١ُ َحً َٓ ٠َِیَک ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ  ًَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  َٟبَٔشِتطُ  ٠ًََِیطٔ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ َؤِِ٪  َّی اہللُ  آُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ٔ ا٢َ ٣َع َ٘ َٓ آٔ٪  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟطُ ٣َاَذا ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  ًَاُظ أَِو زُعَٔی  َس َٓ  ٥َ ا٢َ َوَس٠َّ َ٘ َٓ زَُصا  سِّ ٌَ َذا ُٟٔشَوٕر يُ َٛ َذا َوُسوَرةُ  َٛ ی ُسوَرةُ 

آ٪ٔ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َضا ب٤َٔا ٣َ َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٨َِٜ٠َ٣َِا َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیُّ َػل



 

 

ا ےن آپ وک  شی دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس ےتہک ںیہ ہک اکی وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم 

ایک، اکی احصیب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! اس اک ھجم ےس اکنح رکا دےئجی، آپ ےن وپاھچ ریتے اپس ایک زیچ ےہ؟ فہ وبال ریمے اپس 

ںیہن الم، ہن  ھچک ںیہن، رفامای اج رک ڈوھڈنف، ارگہچ ولےہ ہک اوگنیھٹ وہ، فہ ایگ افر دفابرہ آرک م ےن اگل ای روسؽ اہلل! اہلل یک مسق ےھجم ھچک

ولےہ یک اوگنیھٹ یہ یلم، اہتبل ریما ہہت دنب ےہ، آداھ اس وک دے دےئجی، لہس ےتہک ںیہ ہک اس ےک اپس دفرسی اچدر ہن یھت، آپ ےن 

، تہب دری وجاب دای ریتی اچدر وک ایک رکںی، ارگ وت افڑھ ےل وت فہ یگنن افر ارگ فہ افڑھ ےل وت وت اگنن، فہ ےب اچرہ )امویس وہ رک( اھٹیب ایگ

، کت ھٹیب رک اجےن اگل، آپ ےن اےس )اجےت( وہےئ دھکی رک البای، ای یسک ےس ولباای، افر رفامای ےھجت رقآؿ یک وکؿ وکؿ یس وسرںیت اید ںیہ

اس ےن دنچ وسروتں اک انؾ ےل رک اہکالفں الفں وسرت اید ےہ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےھجت رقآؿ رشفی یک 

  ےک فہج ےس اس وعرت اک امکل انبدای۔تلیضف

 دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس :  رافی

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

  

 ...یٹیب ای نہب یک یسک زبرگ ےس اشدی رک دےنی یک دروخاتس رکےن اک ایبؿ

 ایبؿ اکنح اک :   ابب

 یٹیب ای نہب یک یسک زبرگ ےس اشدی رک دےنی یک دروخاتس رکےن اک ایبؿ
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 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبُس ا ث٨ََا  َ َحسَّ ا٢َ أَِخب َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ  ٍَنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ِٟ

 ِٟ ُث أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٨ًَُِض٤َا یَُحسِّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍَ َُّط َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ أ٧َ َؼُة ب٨ُِٔت ٤ًََُز ٩ِ٣ٔ ًَ ِٔ أب حٔيَن َتأَی٤ََِّت َح َدلَّ

َِّی بٔا ُتُوف َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِضیٔمِّ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َة اٟشَّ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ُخ٨َِیٔص ب٩ِٔ حَُذا َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ 

اَ٪  َّٔ ًَ أب أََتِیُت ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َِٟدلَّ ِس بََسا لٔی أَِ٪  ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٟ٘ٔیىٔی  ََٟیالَٔی ث٥َُّ  ٠َبِٔثُت  َٓ ا٢َ َسأ٧َُِوزُ فٔی أ٣َِزٔی  َ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ٠ًََِیطٔ َح َزِؿُت  ٌَ َٓ



 

 

َؼَة ب٨َِٔت  ِٔ ِجُتَک َح ٠ُِت ِِٔ٪ ٔطئَِت َزوَّ ُ٘ َٓ  َٙ ی سِّ ٠َ٘ٔیُت أَبَا بَُِکٕ اٟؼِّ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ َد یَِومٔی صََذا  ٍِ  ًُ ََل أََتزَوَّ ٥ِ٠َ َیزِٔج َٓ ََٓؼ٤ََت أَبُو بَُِکٕ  ٤ََز 

َّی َیالَٔی ث٥َُّ َخَلَبَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ٠َبِٔثُت  َٓ ًَلَی ًُِث٤َاَ٪  ٠َِیطٔ ٣ٔىِّی  ًَ ٨ُِت أَِوَجَس  ُٛ ٔلَیَّ َطِیّئا َو َِٜحُتَضا ِٔیَّاُظ  ِ ِ أ٧َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ اہللُ 

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ََ٘ٔیىٔی أَبُو بَُِکٕ  ا٢َ أَ َٓ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ َِٟیَک َطِیّئا  ٔ ِ ٍِ ٥ِ٠َ أَِرٔج َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَیَّ َح ِؿَت  ًَلَیَّ حٔيَن رَعَ ٠ََّک َوَجِسَت  بُو ٌَ

٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٨ُِت  ُٛ ِّی  ًَلَیَّ َِٔلَّ أَن ِؿَت  َِٟیَک ٓامَٔی رَعَ ٔ ِ ٍَ ىٔی أَِ٪ أَِرٔج ٌِ ٥ِ ی٨َ٤َِ َٟ َُّط  إ٧ٔ َٓ َصا اہللٔبَُِکٕ  ِس َذََکَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ   َػل

َّی اہللُ َضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ِو َتَز َٟ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٓٔشَی َٔسَّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ ٩ِ َٔل ُٛ ٥ِ٠َ أَ ب٠ُِٔتَضآَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

حل نب شیکؿ، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب رمعےتہک ہک ہصفح تنب رمع، سنخ دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اص

نب ذخاہف یمہس ا ےن وشرہ ےک رماجےن ےک دعب ویبہ وہںیئگ افر ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفوتسں ںیم ےس ےھت افر ودہنی 

نب افعؿ ےک اپس ہصفح اک ذرک ایک وت اںوہں ےن وجاب دای ہک ںیم وغر  ںیم وفت وہےئگ ےھت، رمع نب اطخب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن نامثؿ

رکفں اگ، اس ےک دعب ںیم یئک دؿ رہھٹا راہ، رھپ فہ اکی دؿ ھجم ےس لم رک م ےن ےگل، ےھجم ایھب اکنح رکان انمبس ولعمؾ ںیہن وہات، 

 اہک، ارگ مت اچوہ وت ںیم اینپ یٹیب ہصفح اک آپ ےس رضحت رمع افرفؼ رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےس

ز ایبہ رک دفں، اوبرکب اخومش وہےئگ، افر ےھجم ھچک وجاب ہن دای، ےھجم اؿ رپ نامثؿ ریض اہلل ہنع ےس یھب زایدہ ہصغ آای، رھپ ںیم دنچ رف

 اکنح آپ ےس رک دای، اس ےک دعب ھجم ےس اوبرکب ےلم، رہھٹا اھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہصفح اک اغیپؾ اجیھب، ںیم ےن ہصفح اک

وت اہک بج مت ےن ھجم ےس ذرک ایک اھت افر ںیم ےن ھچک وجاب ہن دای اھت وت مت انراض وہ ےئگ ےھت، رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وجاب 

 اھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اک ذرک دای اہں! اوبرکب ےن رفامای ےھجم اہمتری ابت وبقؽ رکےن ےس ااکنر ہن اھت، نکیل ںیم اجاتن

وت ںیم وظنمر  ایک ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک دیھب وھکانل ےھجم وصقمد ہن اھت، ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہی ارادہ وھچڑ دےتی

 رکاتیل۔

 ؿ، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب رمعدبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل نب شیک :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یٹیب ای نہب یک یسک زبرگ ےس اشدی رک دےنی یک دروخاتس رکےن اک ایبؿ
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 ٗتيبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، رعاک ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ أک ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أ ٩ًَِ رٔعَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  بٔيَبَة بٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٍََِتُط أَ٪َّ أ٦َُّ حَ َحسَّ

َة ب٨َِٔت أَبٔی َس٠َ  ََّک ٧َاْٛٔح زُرَّ ث٨َِا أ٧َ ِس َتَحسَّ َٗ َّا  ٥َ ٧ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ََة 

ِٜٔح أ٦َُّ َس٤َ٠ََة ٣َ  ِ ٥ِ أ٧َ َٟ ِو  َٟ ًَلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٥َ أَ ًَةٔ َوَس٠َّ  ا َح٠َِّت لٔی ِٔ٪َّ أَبَاَصا أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا

ہبیتق، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، رعاک نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس زبنی تنب اوبہملس ےن ایبؿ ایک ہک اؾ ہبیبح ریض 

 ریض اہلل اہنع ےس اکنح رکےن اک ارادہ ےہ، اہلل اہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اہک، مہ ےن انس ےہ آپ اک درہ تنب ایب ہملس

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہک، ایک اؾ ہملس ےک وہےت وہےئ اکنح رک اتکس وہں، ارگ ںیم اؾ ہملس ےس اکنح ہن یھب رکات، بج یھب 

 فہ ریمے فاےطس الحؽ ہن وہیت ویکہکن ااکس فادل ریما دفدھ رشکی اھبح  ےہ۔

 دی نب ایب بیبح، رعاک نب امکل ریض اہلل ہنعہبیتق، ثیل، سی :  رافی

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

  

م ےک ینعم ت

 

ت

 

ن

 

ن
ک

 ...زامہن دعت ںیم الع ہین اغیپؾ اکنح ےنجیھب ےس وخػ ہن رکےن اک ایبؿ، ا

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

م ےک ینعم مت ےن اپھچای )افر سج زیچ یک افحتظ یک اجےئ اےس نونکؿ ےتہک ںیہ( مت وکزامہن دعت ںیم الع ہین

 

ت

 

ن

 

ن
ک

 )وعرت ےک  اغیپؾ اکنح ےنجیھب ےس وخػ ہن رکےن اک ایبؿ، ا

 رگم ہیفخ وقؽ فرقار ہن رکفزامہن دعت ںیم( اغیپؾ اکنح ےنجیھب ےس ھچک وخػ ںیہن، ای اچےہ ا ےن دولں ںیم روھک اہلل اجاتن ےہ ہک مت ذرک ےئک ریغب ہن روہےگ، 
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 زائسہ، ٨٣ؼور، ٣حاہس، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِؿُت٥ِ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ خِٔلَبةٔ ا٨َِّٟشا ًَبَّإض ٓامَٔی رَعَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َزائَٔسةُ  زِؤیَخ َحسَّ ِّی أُرٔیُس اٟتَّ ٔن و٢ُ ِ ُ٘ ٔئ َي



 

 

 َٟ ِّی ٓٔیٔک  ٔن ی٤َْة َوِ ًَلَیَّ ََکٔ َّٔک  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ أس٥ُ َي َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َ لٔی ا٣َِزأَْة َػأَٟحْة َو َّطُ َتَیَّسَّ ََٟوزِٔزُت أ٧َ َِٟیٔک َخي ٍِّا أَِو َو ٔ ِ ْٙ ٔ ََٟشائ َزأُْب َؤِ٪َّ اہللَ 

زِّ  ٌَ ًََلاْئ يُ ا٢َ  َٗ ٍُ ٣َا َت ٧َِحَو َصَذا َو ِس أَِس٤َ َٗ و٢ُ هَٔی  ُ٘ ْة َوَت َ٘ ٔ ی َوأ٧َِٔت بَٔح٤ِٔس اہللٔ ٧َآ و٢ُ ِٔ٪َّ لٔی َحاَجّة َوأَبرِٔشٔ ُ٘ و٢ُ ُق َوََل یَبُوُح َي ُ٘

ََٜحَضا بَ  َ تَٔضا ث٥َُّ ٧ ًََسِت َرُجَّل فٔی ًٔسَّ ٔ ٤٠ًَِٔٔضا َؤِِ٪ َوا ي ٍِ َِ َضا بٔ ٌُٔس َطِیّئا َوََل یَُوأًُس َؤٟیُّ َِٟحَش٩ُ َوََل َت ا٢َ ا َٗ ِٚ بَِي٨َُض٤َا َو ٥َِٟ ُيََفَّ ُس  ٌِ

ةُ  ٌٔسَّ ِٟ ٔضَی ا َ٘ َٜٔتاُب أََج٠َطُ َت٨ِ َّ اِل َّی یَِب٠ُ ًَبَّإض َحً ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا اٟز٧َِّا َویُِذََکُ   ََل تَُوأًُسوص٩َُّ َٔسًّ

م یک ریسفت ںیم رفامےت ںیہ ہک

 

ت

 

ص

)یسک وعرت ےس وج دعت ںیم وہ( ےہک ہک  زادئہ، وصنمر، اجمدہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع امیف رع

ریمااشدی اک ارادہ ےہ افر ںیم اچاتہ وہں ہک وکح   کی وعرت لم اجےئ، اقمس ےتہک ںیہ ہک )آتی اک بلطم ہی ےہ( وکح  ےہک وت ریمے 

 ہک ااشرۃ ےہک اظرہ زندکی زبرگ ےہ افر ںیم ےھجت دنسپ رکات وہں، اہلل ےھجت الھبح  اچنہپےئ ای )افر ھچک( اس رطح ےس ےہک، اطعء ےتہک

رکےک ہن ےہک )ہکلب ہی( ےہک ےھجم ہی احتج ےہ، مت وک اشبرت وہ افر مت دخا ےک  لض ےس وھکیٹ ںیہن وہ، وت وعرت رصػ ہی د ہ دے ہک 

ںیم یتنس وہں نکیل وکح  فدعہ ہن رکے افر ہن ف ی ریغب اس ےس ےہک فدعہ رکے افر ارگ وعرت زامہن دعت ںیم یسک صخش ےس فدعہ 

ے اس ےک دعب اس ےس اکنح رکے وت رمد ف وعرت ںیم رفتقی ہن رکاح  اجےئ، افر نسح ےتہک ہک وپدیشہ فدعہ ےس زان رماد ےہ، رک

( ےک ینعم ںیہ بج کت دعت امتؾ ہن وہ اجےئ۔
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 انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک )

  ہنعزادئہ، وصنمر، اجمدہ، انب ابعس ریض اہلل :  رافی

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

  

 ...وعرت وک اکنح ےس ےلہپ دھکی ےنیل ےک اجزئ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وک اکنح ےس ےلہپ دھکی ےنیل ےک اجزئ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّ َحسَّ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ی اہللُ َٗ



 

 

ٔ ا٣َِزأَتَُک  ا٢َ لٔی َصٔذظ َ٘ َٓ  ٕ یز ٕة ٩ِ٣ٔ َُحٔ َٗ ٠َ٤َُِٟک فٔی ََسَ ٔ َیحٔیُئ بٔٔک ا ٨َ٤َِٟا٦ ٥َ َرأَیُِتٔک فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِوَب ًَ ٩ًَِ َوِجضٔٔک اٟثَّ ُت  ِٔ ََٜظ َٓ

طٔ  ـٔ ٠ُِت ِِٔ٪ یَُک صََذا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اہللٔ ی٤ُِ ُ٘ َٓ إَٔذا أ٧َِٔت هَٔی  َٓ 

نب زدی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک وخاب ںیم دسمد، امحد 

داھکی ہک اکی رفہتش ریمشی ڑپکے ںیم اہمتری وصتری الای افر اس ےن ھجم ےس اہک ہی آپ یک ویبی ےہ، ںیم ےن اہمترے رہچہ ےس ڑپکا اٹہ 

 وت یھت، ںیم ےن وساچ ہک ارگ ہی اہلل اعت ی یک رطػ ےس ےہ وت وہ رک رےہ اگ۔ رک داھکی وت فہ ہنیعب

 دسمد، امحد نب زدی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ح ےس ےلہپ دھکی ےنیل ےک اجزئ وہےن ےک ایبؿ ںیموعرت وک اکن
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 ٗتيبہ، يٌ٘وب، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 َ ٕس أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َجائ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َِٟیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٨ََوَز ِ َٓ ٔسی  ِٔ ََٟک َن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٔجئُِت َٔلََصَب  ا َ٘ بَُط ث٥َُّ َٓ َِٟیَضا َوَػوَّ ٔ َس ا٨ََّٟوَز ِ ٌَّ َؼ َٓ  ٥َ

ا َّ٤٠َ َٓ ٔ  كَأِكَأَ َرأَِسطُ  ا٢َ أَِی َرُسو٢َ اہللٔ ِ َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َ٘ َٓ ٔف ٓٔیَضا َطِیّئا َج٠ََشِت  ِ٘ ٥َِٟ َي َّطُ  ٤َِٟزِأَةُ أ٧َ ٥َِٟ َت٩ُِٜ َرأَِت ا  ٪ِ

ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ا٢َ َص١ِ ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  َ٘ َٓ ِج٨ٔیَضا  زَوِّ َٓ َٓا٧ُِوزِ َص١ِ َتحُٔس  ََٟک بَٔضا َحاَجْة  ٔلَی أَص٠َِٔک  اذَِصِب ِ

ِو َخاَت٤ّا ٣ٔ  َٟ ا٢َ ا٧ُِوزِ َو َٗ ا٢َ ََل َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َوَجِسُت َطِیّئا  َ٘ َٓ  ٍَ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج ا٢َ َطِیّئا  َ٘ َٓ  ٍَ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج ٩ِ َحٔسیٕس 

َّی ََل َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوََل َخاتَ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُُٔط  ٠ََضا نِٔؼ َٓ َُٟط رَٔزاْئ  ا٢َ َسِض١ْ ٣َا  َٗ ٩ِٜٔ َصَذا َِٔزارٔی  ٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس َوَل

 ٥َِٟ َٟبَٔشِتُط  ٠َِیَضا ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ َؤِِ٪  ًَ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ َٟبِٔشَتطُ  ٍُ بٔإَٔزارَٔک ِِٔ٪  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َتِؼ٨َ ًَ ًَ اہللُ  َح٠ََص  ی٩َُِٜ  َٓ ٠َِیَک ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ 



 

 

 ٔ أ٣َََز ب َٓ ِّّٟیا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُو ًَ َّی اہللُ  آُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٦َ ََفَ َٗ َّی كَا٢َ ٣َِح٠ُٔشُط ث٥َُّ  ا٢َ ٣َاَذا اٟزَُّج١ُ َحً َٗ ا َجاَئ  َّ٤٠َ َٓ َُٓسعَٔی  طٔ 

 َٛ َذا َوُسوَرةُ  َٛ ا٢َ ٣َعٔی ُسوَرةُ  َٗ آٔ٪  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ ٣َ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ِبَٔک  َٗ  ٔ ٩ًَِ َهِضز ُُص٩َُّ  ا٢َ أََتُِقَ َٗ َزَصا  ًَسَّ َذا  َٛ َذا َوُسوَرةُ 

آ٪ٔ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ََٜضا ب٤َٔا ٣َ ِس ٠٣ََُِّٜت َ٘ َٓ  اذَِصِب 

ؽ اہلل! ںیم آپ وک ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےتہک ہک اکی وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک ای روس

اانپ سفن ہبہ رکےن آح  وہں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک رطػ رظن یک افر اےس افرپ ےس ےچین وغر رک ےک داھکی، رھپ اانپ 

رک رعض ایک ای رس اچین رک ایل، وعرت ےن بج داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھچک مکح ہن رفامای وت فہ ھٹیب یئگ اکی احصیب ےن ڑھکے وہ 

روسؽ اہلل! ارگ اس وعرت یک آپ وک احتج ہن وہ وت ھجم ےس اس وک ایبہ دےئجی، آپ یلص اہلل ہلع فملس ےن وپاھچ ہک ریتے اپس ھچک 

لم ےہ، اہک ای روسؽ اہلل! اہلل یک مسق ریمے اپس ھچک ںیہن ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا ےن رھگ اج رک دھکی وت یہس، اشدی ھچک 

ولےہ ہک  اجےئ، فہ ایگ رھپ فا س آرک م ےن اگل دخبا ای روسؽ اہلل ےھجم ھچک ںیہن الم ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دھکی وت یہس، ارگہچ

اس وک دے  اوگنیھٹ یہ وہ فہ یہ ےل آؤ فہ اج رک رھپ ولن آای افر اہک ہک ولےہ یک اوگنیھٹ یھب ںیہن لم یکس، اہں ہی ریما ہہت دنب ےہ، آداھ

دےئجی، لہس رفامےت ںیہ ہک اس ےک اپس دفرسی اچدر یھب ہن یھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ریتے ہہت دنب وک فہ ایک رکے 

ھٹیب رک فہ اجےن اگل یگ، ارگ وت ابدنھ ےل فہ یگنن رےہ یگ، افر ارگ فہ افڑھ ےل وت وت اگننرہ اجےئ اگ،انچہچن وبجمرا فہ اچیبرہ ھٹیب ایگ، رھپ ھچک دری 

وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس الب رک رفامای ےھجت رقآؿ رشفی یک وکؿ وکؿ یس وسرںیت اید ںیہ، اس ےن دنچ وسرںیت امشر رک 

اہلل یلص اہلل ےک اہک، ہک ےھجم ہی وسرںیت اید ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس وپاھچ ہک ایک وت اؿ اک احظف ےہ؟ اس ےن اہک، روسؽ 

 ہیلع فملس ےن رفامای اج ںیم ےن ےھجت رقآؿ اید وہےن ےک ببس ےس اس وعرت اک امکل انب دای۔

 ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 ... ےک ایبؿ ںیم، ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوکریغب ف ی اکنح حیحص ہن وہےن 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

فر اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک رشموکں ےس ریغب ف ی اکنح حیحص ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم، ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوک ںیہن اس ںیم ایبیہ افر ونکاری دفونں دالخ ںیہ ا



 

 

 الےئ ہن رکف، زین رفامؿ ایہل ےہ ہک راڈنفں اک اکنح رکدای رکفاکنح ریغبا امیؿ 
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یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، یو٧ص، ح، اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہا

ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ  ث٨ََا یُو٧ُُص  َٗ ٨ًََِبَشُة َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ٪ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُس٠َامِیَ  

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٔة کَاَ٪ ٔطَضإب  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٥َ أَِخب ٍََِتُط أَ٪َّ ا٨ِّٟکَاَح فٔی ا

ٔلَی اٟزَُّج١ٔ َؤٟيََّتُط أَِو ا َِٟیِو٦َ یَِدُلُب اٟزَُّج١ُ ِ ٨َٓٔکَاْح ٨ِ٣َٔضا ٧ٔکَاُح ا٨َّٟأض ا ٔة أ٧ََِحإئ  ٌَ ُٜٔحَضا ًَلَی أَِرَب َُٗضا ث٥َُّ ی٨َِ ُیِؼٔس َٓ ب٨ََِتُط 

ُ کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ  َِ َتزَُٟٔضا َزِوُجَضا َو  َو٧ٔکَاْح آ ٌِ عٔی ٨ِ٣ُٔط َوَي ـٔ َٓاِستَِب ََُٓلٕ٪  ٔلَی  و٢ُ َٔل٣َِزأَتٔطٔ َِٔذا كَُضَزِت ٩ِ٣ٔ ك٤َِثَٔضا أَِرٔسلٔی ِ ُ٘ ََل َي

ََّن َح٠٤ُِضَ  إَٔذا َتَبي َٓ ٍُ ٨ِ٣ُٔط  ـٔ َّٟٔذی َتِشتَِب َٔک اٟزَُّج١ٔ ا ََّن َح٠٤َُِضا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّی یَتََبي َضا أَبَّسا َحً ٤ََّا َی٤َشُّ ا أََػابََضا َزِوُجَضا َِٔذا أََحبَّ َو٧ِٔ

 ٍُ ُ یَِحَت٤ٔ َِ َٔ َو٧ٔکَاْح آ ا ـَ کَاَ٪ َصَذا ا٨ِّٟکَاُح ٧ٔکَاَح أَلِستِٔب َٓ َٟٔس  َِٟو ١ُ َذَٟٔک َرَُِبّة فٔی ٧ََحابَٔة ا ٌَ ِٔ ٔ َي ة رَشَ ٌَ ِٟ اٟزَّصُِم ٣َا زُوَ٪ ا

ُض٥ِ ُئؼيبُضَ  ٔ ک٠ُُّ ٤َِٟزِأَة ًَلَی ا َیِسُخ٠ُوَ٪  َٓ ٥ِ٠َ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ٍَ َح٠َ٤َِضا أَِرَس٠َِت ِ ـَ َس أَِ٪ َت ٌِ ََٟیا٢ٕ َب ٠َِیَضا  ًَ ِت َو٣َزَّ  ٌَ إَٔذا َح٠َ٤َِت َوَوَؿ َٓ ا 

َّٟٔذی کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَ  ُت٥ِ ا ِٓ ِس رَعَ َٗ ُض٥ِ  َٟ و٢ُ  ُ٘ وا ٨ًَِٔسَصا َت ٌُ َّی یَِحَت٤ٔ ٍَ َحً ٔ ٍِ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِ٪ ی٤َِت٨َ ِس َو َيِشَتٔل َٗ ٥ِ َو ُٛ ٔ ُضَو اب٨َُِک ٣ِز َٓ َِٟسُت 

 َ ٍَ بٔطٔ اٟزَُّج١ُ َو٧ٔک ٔ ٍُ أَِ٪ ی٤َِت٨َ َُٟسَصا ََل َيِشَتٔلی ُٙ بٔطٔ َو َی٠َِح َٓ ََُٓلُ٪ ُتَشیمِّ ٩ِ٣َ أََحبَِّت بٔاِس٤ٔطٔ  ٍُ ا٨َّٟاُض َیا  ٍٔ یَِحَت٤ٔ ٔ اُح اٟزَّاب

٩ِ َجائَضَ  َّ٤٣ٔ ٍُ ٔ ٔ ََل َت٤ِت٨َ ٤َِٟزِأَة ًَلَی ا َیِسُخ٠ُوَ٪  َٓ َٜثٔي ٍُ  ٩ِ٤َ اِل َٓ ٤ّ٠َا  ًَ ًَلَی أَبَِوابٔض٩َّٔ َرایَإت َتُٜوُ٪  ٩َّ َی٨ِٔؼبَِن  ُٛ ایَا  َِ َب ِٟ ا َوص٩َُّ ا

َٓةَ  ا َ٘ ِٟ َُٟض٥ِ ا ِوا  ًَ َضا َوَز َٟ وا  ٌُ ِت َح٠َ٤َِضا ُج٤ٔ ٌَ إَٔذا َح٠َ٤َِت ِِٔحَساص٩َُّ َوَوَؿ َٓ ٠ًََِیض٩َّٔ  َّٟٔذی  أََراَزص٩َُّ َزَخ١َ  ََٟسَصا بٔا وا َو ُ٘ َِٟح ث٥َُّ أَ

٥َ یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ْس َػل ٌَٔث ٣َُح٤َّ ا بُ َّ٤٠ََٓ ٍُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ٔ َِٟتاَن بٔطٔ َوزُعَٔی اب٨َُِط ََل ی٤َِت٨َ ا َٓ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ َزِوَ٪  ِّٙ َصَس٦َ ٧ٔکَاَح ا َِٟح  بٔا

َِٟیِو٦َ  ُط َِٔلَّ ٧ٔکَاَح ا٨َّٟأض ا  ک٠َُّ

حل، تنع، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، ویسن، ح، ادمح نب اص

ہک زامہن اجتیلہ ںیم اچر رطح اک اکنح اھت، اکی اکنح وت یہی اھت وج آج لک ولگ رکےت ںیہ، اکی دفرسے ےک اپس اس یک فہیل ای یٹیب اک 

اس رط ہق رپ یھب اھت ہک وکح  رمد اینپ ویبی ےس د ہ داتی اھت ہک بج وت اایؾ ےس  اغیپؾ اتجیھب اھت افر اےس رہم دے رک اےس ایبہ الات اھت، اکنح



 

 

اپک وہاجےئ وت الفں رمد ےک اپس یلچ اجان افر اس ےس افدئہ احلص رکانیل، رھپ وشرہ اس وعرت ےس دجا وہاجات اھت، افر اس ےک 

لمح اظرہ وہاجات وت اس اک وشرہ بج دؽ اچاتہ اس ےک اپس رقبی ہن اجات اھت، بج کت ہک اس رمد اک لمح اظرہ ہن وہاجات، بج اس اک 

 الچ اجات، ہی بس ھچک اس ےئل ایک اجات اھت ہک ہچب ایھچ لسن اک دیپا وہ، اس اکنح وک اکنح ااضبتسع ےتہک ےھت، رسیتے اکنح یک مسق ہی یھت

 افر اس اک ہچب دیپا وہاجات افر اےس یئک ہک دنچ آد ی دس ےس مک عمج وہ رک اکی وعرت ےس تبحص رکےت ےھت، بج اےس لمح رہھٹ اجات

دؿ وہ اجےت وت فہ بس وک ولبایت، اؿ ںیم ےس یسک وک ہی اطتق ہن وہیت ہک فہ آےن ےس ااکنر رکدے، بج بس عمج وہاجےت وت فہ یتہک ہک 

، وج ریتا دؽ اچےہ اس اک انؾ رھک مت بس وک اانپ ولعمؾ ےہ وج ھچک اھت، افر ریمے اہں اہمترا ہچب دیپا وہا ےہ، اے الفےن ہی ریتا اٹیب ےہ

 )ےھجت اایتخر ےہ( فہ اس اک وہاجات اھت افر اےس ااکنر رکےن یک اجمؽ ہن وہیت یھت، وچیھت مسق اک اکنح ہی اھت ہک تہب ےس آد ی اکی وعرت

ین ےک  رر درفازفں ےھت افر فہ یسک آےن فاےل وک عنم ہن رکیت یھت، درالص ہی رڈنایں ںیھت، اںوہں ےن اشن ےس تبحص رک اجای رکےت

رپ ڈنھجے بصن رک رےھک ےھت ہک وج اچےہ اؿ ےس تبحص رکے، بج اؿ ںیم ےس یسک وک لمح رہھٹ اجات افر ہچب دیپا وہاجات وت فہ بس 

افر فہ  عمج وہ رک ملع ایقہف ےک اجےنن فاےل وک البےت، فہ سج ےک اشمہب دےتھکی، اس ےس د ہ دےتی ہک ہی ریتا اٹیب ےہ، فہ اس اک اٹیب وہاجات

ہچب اس صخش اک اٹیب د ہ رک اکپرا اجات افر فہ رمد اس ےس ااکنر ںیہن رک اتکس اھت، رھپ بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےچس یبن وعبمث 

 وہےئ وت بس مسق یک زامہن اجتیلہ یک اشدایں ابلط رکدی ںیئگ، رصػ آج لک یک اشدی اک رمفہج رط ہق اجزئ راھک ایگ۔

 ؿ، انب فبہ، ویسن، ح، ادمح نب اصحل، تنع، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعییحی نب امیلس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوک ںیہن اس ںیم ایبیہ افر ونکاری دفونں دالخ ںیہ افر اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک رشموکں ےس ریغب ف ی اکنح حیحص ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم، ویکں ہک

 اکنح ریغبا امیؿ الےئ ہن رکف، زین رفامؿ ایہل ےہ ہک راڈنفں اک اکنح رکدای رکف

     115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  یراو

٠َِی٥ُِٜ فٔی الِ  ًَ ًَائَٔظَة َو٣َا یُِتلَی   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ َٜٔتأب فٔی یََتامَی ا٨َِّٟشأئ َحسَّ



 

 

 ٔ ت ُٛ تٔی ََل تُِؤتُو٧َُض٩َّ ٣َا  ٠ََّضا أَِ٪ اَٟلَّ ٌَ َٟ ًَّٟٔی َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس اٟزَُّج١ٔ  َِٟيتٔی٤َٔة ا َِٟت َصَذا فٔی ا ا َٗ ُٜٔحوص٩َُّ  َُٟض٩َّ َوَتزَُِبُوَ٪ أَِ٪ َت٨ِ َتُٜوَ٪ َب 

َٜٔحضَ  ٠ََضا ٤َٟٔأَٟضا َوََل ی٨ُِ ـُ ٌِ َی َٓ َٜٔحَضا  ٨ًََِضا أَِ٪ ی٨َِ ي ٍََُُِب  َٓ ََٜتطُ فٔی ٣َأٟطٔ َوصَُو أَِولَی بَٔضا  ی ٔ ُط أََحْس فٔی ََ َٛ اصَٔیَة أَِ٪ َيرِشَ َُي ٍَُِظ ََکَ ا 
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ِ ( اخل یک ریسفت ہی ییحی ، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک یہ ہک )ف
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 صخش ےک اپس وہ افر فہ اس اک ف ی وہ افر امؽ ںیم اس اک رشکی وہ افر اس ےس اانپ اکنح ہن ےہ ہک اس ےس رماد فہ میتی یچب ےہ وج یسک

رکات وہ افر ہن اس اک یسک دفرسے ےس ایبہ رکے، ہک ںیہک اس امؽ ںیم ریما رشکی ہن وہاجےئ، ذہلا اس آتی ںیم فویلں وک اس ارم 

 ےس عنم رفامای ےہ۔

 فہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعییحی ، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

الخ ںیہ افر اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک رشموکں ےس ریغب ف ی اکنح حیحص ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم، ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوک ںیہن اس ںیم ایبیہ افر ونکاری دفونں د

 اکنح ریغبا امیؿ الےئ ہن رکف، زین رفامؿ ایہل ےہ ہک راڈنفں اک اکنح رکدای رکف

     116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َس  َٗ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ٤َْز َحسَّ ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ا٥ْٟٔ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ ٤ًََُز حٔيَن َحسَّ

َؼُة ب٨ُِٔت ٤ًََُز ٣ٔ  ِٔ ِّ َتأَی٤ََِّت َح ٥َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِسٕر تُُوف ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِضیٔمِّ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة اٟشَّ َٓ َی ٩ِ اب٩ِٔ حَُذا

َؼَة  ِٔ َِٜحُتَک َح ِ ٠ُِت ِِٔ٪ ٔطئَِت أ٧َ ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َزِؿُت  ٌَ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ َٟ٘ٔیُت ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ا٢َ َسأ٧َُِوزُ فٔی أ٣َِزٔی َٓ بٔا َ٘

٠ََٓ٘ٔیُت أَبَا بَُِکٕ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ َد یَِومٔی صََذا  ا٢َ بََسا لٔی أَِ٪ ََل أََتزَوَّ َ٘ َٓ ََٟ٘ٔیىٔی  َیالَٔی ث٥َُّ  َٟ ٠َبِٔثُت  َؼةَ  َٓ ِٔ َِٜحُتَک َح ِ ٠ُِت ِِٔ٪ ٔطئَِت أ٧َ ُ٘ َٓ 

یض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج ریمی دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ر



 

 

 یٹیب ہصفح ریض اہلل اہنع زفہج سینخ نب یذ ہف یمہس )ا ےن وشرہ رمےن ےس( ویبہ وہ ںیئگ وج دبری افر احصیب ےھت افر اؿ اک ااقتنؽ ودہنی

رمیض وہ وت ہصفح اک ںیم مت ےس اکنح رکدفں، اںوہں ےن اہک ںیم ذرا  ںیم وہا اھت وت ںیم ےن نامثؿ نب افعؿ ےس لم رک اہک ہک ارگ اہمتری

وغر رکولں، ںیم یئک دؿ کت رھٹا راہ، رھپ بج فہ ےھجم ےلم وت اہک ایھب اکنح رکان ےھجم انمبس ولعمؾ ںیہن وہات، رضحت رمع رفامےت ںیہ 

 ےس ہصفح اک اکنح رک دفں۔ ہک ںیم ےن رھپ اوبرکب ےس الماقت رک ےک اہک ارگ اہمتری رمیض وہ وت ںیم مت

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ی رفامات ےہ ہک رشموکں ےس اکنح حیحص ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم، ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوک ںیہن اس ںیم ایبیہ افر ونکاری دفونں دالخ ںیہ افر اہلل اعتریغب ف ی 

 اکنح ریغبا امیؿ الےئ ہن رکف، زین رفامؿ ایہل ےہ ہک راڈنفں اک اکنح رکدای رکف

     117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابو٤ًز، حٔؽ، ابزاہی٥، یو٧ص، حش٩، ١ٌ٘٣ ب٩ يشار :  راوی

ََل  َٓ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو  ث٨ََا أَِح٤َُس اب٩ُِ أَبٔی  ثَىٔی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ُوص٩َُّ  ـُ ٌِ  َت

ِت ًٔسَّ ٣َ  ـَ َ٘ َّی َِٔذا اِن َضا َحً َ٘ َل٠َّ َٓ ِجُت أُِخّتا لٔی ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ  ا٢َ َزوَّ َٗ َِٟت ٓٔیطٔ  ََّضا ٧َزَ ١ُٔ٘ ب٩ُِ َيَشإر أ٧َ َٟطُ ٌِ ٠ُِت  ُ٘ َٓ تَُضا َجاَئ َیِدُلبَُضا 

َتَضا ث٥َُّ ٔجئَِت َتِدُلبَُضا ََل َواہللٔ ِ٘ َل٠َّ َٓ ٣ُِتَک  ِطُتَک َوأََِکَ ِجُتَک َوََفَ َِٟیَک أَبَّسا َوکَاَ٪ َرُجَّل ََل بَأَِض بٔطٔ َوکَا٧َِت  َزوَّ ٔ وزُ ِ ٌُ ََل َت

١ُ یَ  ٌَ ِٓ ٠ُِت اِْلَ٪ أَ ُ٘ َٓ ٠ُوص٩َُّ  ـُ ٌِ ََل َت َٓ ٔ اِْلیََة  َٓأ٧َِز٢ََ اہللُ َصٔذظ َِٟیطٔ  ٔ ِ ٍَ ٤َِٟزِأَةُ تُزٔیُس أَِ٪ َتزِٔج َجَضا ِٔیَّاظُ ا زَوَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ا َرُسو٢َ اہللٔ 

﴾ یک آتی ریمے ابرے ںیم ارتی ےہ ہک ادمحنب اوبرمع َ
ّ

 

ن
ُ
ن
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لُ ُ

 

ْض
َغ

 

ت

  َ َ

 

، صفح، اربامیہ، ویسن، نسح، لقعم نب اسیر ےتہک ںیہ ہک ﴿ل

ںیم ےن اینپ نہب اک اکی صخش ےس اکنح رکدای اھت، اس ےن ریمی نہب وک الطؼ دے دی، اس یک دعت بج وپری وہ یئگ، دفابرہ اس 

 وجاب دای ہک اکی ابر ںیم ےن اس اک اکنح ھجت ےس رکدای اھت، افر اےس ریتی ویبی انب رک ریتی ےن اکنح اک اغیپؾ اجیھب، ںیم ےن اس وک

ریمی  زعت یک یھت، رگم وت ےن اےس وھچڑ دای اب وت رھپ اغیپؾ اتجیھب ےہ، اہلل یک مسق! فہ دفابرہ ھجت وک ںیہن لم یتکس، فہ صخش ڑبا  کی اھت،



 

 

فتق اہلل ےن ہی مکح اجیھب ہک مت وعروتں وک ا ےن ےلہپ اخفدن ےس اکنح رکےن ےس ہن رفوک، ںیم نہب یھب اس یک رطػ اجان اچیتہ یھت، اس 

 ےن اہک ای روسؽ اہلل! اب ںیم اس اک اکنح اس ےس رضفر رکدفں اگ، لقعم ےن اینپ نہب اک اس ےس اکنح رکدای۔

 ادمح نب اوبرمع، صفح، اربامیہ، ویسن، نسح، لقعم نب اسیر :  رافی

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

  

 ...ف ی وخد وعرت ےس اکنح رکان اچےہ وت اجزئ ےہ، ریغمہ نب ہبعش ےن اکی وعرت ےس ینگنم یک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ینگنم یک، سج اک فہ ف ی رقبی اھت افر اکی صخش وک مکح دای، سج ےن اؿ اک اکنح ڑپاھدای افر ف ی وخد وعرت ےس اکنح رکان اچےہ وت اجزئ ےہ، ریغمہ نب ہبعش ےن اکی وعرت ےس 

ںیم ھجت ےس اکنح ےئک اتیل وہں، دبعارلنمح نب وعػ ےن اؾ میکح درتخاقرظ ےس اہک ہک وت ےھجم اتخمر انبیت ےہ، اس ےن اہکیج اہں، دبعارلنمح ےن اہک، رھپ وت اس احتل ںیم 

اہلل ہیلع  وگاہ رکےک ویں ےئہک ہک ںیم ےن ھجت ےس اکنح رکایل ای رھپ اس ےک ہبنک فاولں ںیم ےس یسک وک ااجزت دے، لہس ےتہک ہک اکی وعرت ےن آپ یلص اطعء ےتہک ںیہ ہک

 ح رکدےئجیفملس ےس اہک ہک ںیم اانپ سفن آپ وک دیتی وہں، اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل! ارگ آپ وک اس یک رضفرت ہن وہ وت ھجم ےس اس اک اکن

     118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سَل٦، ٣ٌاویہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  اؤیََة َحسَّ ٌَ ٕ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ َسََل٦ ُتو٧ََک فٔی َحسَّ ِٔ ِؤٟطٔ َوَيِشَت َٗ َضا فٔی 

ِس  َٗ ٔ اٟزَُّج١ٔ  َِٟيتٔی٤َُة َتُٜوُ٪ فٔی َحِحز َِٟت هَٔی ا ا َٗ ٔ اِْلیَةٔ  ِٔ ٔلَی آ تٔی٥ُِٜ ٓٔیض٩َّٔ ِ ِٔ ١ُِٗ اہللُ ُي ٨ًََِضا  ا٨َِّٟشأئ  َُُب  ي ٍَِ َٓ ِتطُ فٔی ٣َأٟطٔ  َٛ ٔ ََ

َجَضا ُظ أَِ٪ یُزَوِّ َجَضا َویَُِکَ ٠َِیطٔ  أَِ٪ َیَتزَوَّ ًَ َیِسُخ١َ  َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  َُي ٍَُِظ  ٨ََضاص٥ُِ اہللُ  َٓ َیِحبُٔشَضا  َٓ  فٔی ٣َأٟطٔ 
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َ
س انب السؾ، اعمفہی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک )ف

 ےک اپس وہ افر فہ اس ےک امؽ ںیم رشکی وہ، افر اس ےس اکنح رکان اےس دنسپ ہن وہ رطح ہک اس ےس فہ میتی یچب رماد ےہ وج یسک صخش

افر ہن یسک افر ےس اس اک اکنح رکات وہ ، اس ایخؽ ےس ہک فہ ریمے امؽ ںیم رشکی وہاجےئ اگ، افر اس ڑلیک وک رفےک رےھک وت اؿ امتؾ 

 ابوتں افر ربے ایخالت ےس اہلل اعت ی ےن نام تع رفامح  ےہ۔



 

 

 انب السؾ، اعمفہی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  افیر

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

اک فہ ف ی رقبی اھت افر اکی صخش وک مکح دای، سج ےن اؿ اک اکنح ڑپاھدای افر  ف ی وخد وعرت ےس اکنح رکان اچےہ وت اجزئ ےہ، ریغمہ نب ہبعش ےن اکی وعرت ےس ینگنم یک، سج

ںیم ھجت ےس اکنح ےئک اتیل وہں، دبعارلنمح نب وعػ ےن اؾ میکح درتخاقرظ ےس اہک ہک وت ےھجم اتخمر انبیت ےہ، اس ےن اہکیج اہں، دبعارلنمح ےن اہک، رھپ وت اس احتل ںیم 

ں ےئہک ہک ںیم ےن ھجت ےس اکنح رکایل ای رھپ اس ےک ہبنک فاولں ںیم ےس یسک وک ااجزت دے، لہس ےتہک ہک اکی وعرت ےن آپ یلص اہلل ہیلع اطعء ےتہک ںیہ ہک وگاہ رکےک وی

 ےئجیفملس ےس اہک ہک ںیم اانپ سفن آپ وک دیتی وہں، اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل! ارگ آپ وک اس یک رضفرت ہن وہ وت ھجم ےس اس اک اکنح رکد

     119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اح٤س ب٩ ٣٘سا٦، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ َس  ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َحاز٦ٔ َ٪ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٓ ث٨ََا  َسا٦ٔ َحسَّ ِ٘ ٔ٤ِٟ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ٨َّاَحسَّ ُٛ ٕس  َّی اہللُ  ٌِ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ُ ٥ِ٠َ ی َٓ ُط  ٌَ َٓ َف ٓٔیَضا ا٨ََّٟوَز َوَر َّٔ َد َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َشَضا  ِٔ زُٔق َن ٌِ َحائَِتُط ا٣َِزأَْة َت َٓ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُج٠ُوّسا  َ٘ َٓ زِٔزَصا 

ا٢َ أ٨ًََِٔسَک ٩ِ٣ٔ َط  َٗ ِج٨ٔیَضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ َوََل َخاَت٥ْ ٩ِ٣ٔ َزوِّ َٗ ا٢َ َوََل َخاَت٥ْ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٗ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔٔسی ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  َٗ ِیٕئ 

آٔ٪ َطیِ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ ََل َص١ِ ٣َ َٗ  َٕ ِؼ َٕ َوآُخُذ ا٨ِّٟ ًِٔلیَضا ا٨ِِّٟؼ
ُ أ َٓ  ٔ ُّٙ بُزَِزتٔی صَٔذظ ٩ِٜٔ أَُط ا٢َ َحٔسیٕس َوَل َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ْئ 

ِس  َ٘ َٓ آ٪ٔ اذَِصِب  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ََٜضا ب٤َٔا ٣َ ِجُت  َزوَّ

ادمح نب دقماؾ، لیضف نب امیلسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےتہک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اھٹیب وہا اھت ہک اےنت ںیم 

ای، اکی احصیب ےن رعض ایک ای اکی وعرت ےن اانپ سفن آپ وک  شی ایک آپ ےن اس وک افرپ ےس ےچین کت داھکی افر وکح  وجاب ہن د

روسؽ اہلل! آپ اس اکھجم ےس اکنح رکا دےئجی، آپ ےن رفامای ریتے اپس ھچک ےہ؟ اس ےن اہک ریمے اپس ھچک ںیہن ےہ، آپ ےن 

دے وپاھچ ہک ولےہ یک اوگنیھٹ یھب ںیہن ےہ، اس ےن اہک ہک ولےہ یک اوگنیھٹ یھب ںیہن ےہ، نکیل ںیم اینپ اچدر اھپڑ رک آدیھ اس وک 

داتی وہں افر آدیھ وخد رھک ولں اگ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ایک ےھجت ھچک رقآؿ اید ےہ؟ اس ےن اہکیج اہں! آپ ےن رفامای 

 اج! رقآؿ اید وہےن ےک ببس ےس ںیم ےن اس اک اکنح ھجت ےس رکدای۔



 

 

 ادمح نب دقماؾ، لیضف نب امیلسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 ...اینپ وھچیٹ ویچبں اک وخد اکنح رک دےنی اک ایبؿ، اہلل اعت ی اک ہی رفامؿ االلح  مل ی

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اس یک دلیل ےہ، ویکں ہک انابہغل یک دعت )اس آتی ںیم( نیت امہ رقار اپح  ےہاینپ وھچیٹ ویچبں اک وخد اکنح رک دےنی اک ایبؿ، اہلل اعت ی اک ہی رفامؿ االل
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     120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  َیاُ٪  ِٔ  ا ُس

ا ٌّ ََٜثِت ٨ًَِٔسُظ تِٔش ٍٕ َو٣َ ٠ًََِیطٔ َوهَٔی ب٨ُِٔت تِٔش َجَضا َوهَٔی ب٨ُِٔت ٔستِّ ٔس٨ٔيَن َوأُِزخ٠َِٔت   َتزَوَّ

ؿ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن بج ھجم ےس اکنح ایک وت اس دمحم نب وی ف، ایفس

فتق ںیم ھچ ربس یک یھت افر ون اسؽ یک رمع ںیم ھجم ےس ولخت یک یئگ افر ون ربس کت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اکنح ںیم ریہ، 

 وہایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...فادل اک اامؾ ےس اینپ یٹیب ایبےنہ اک ایبؿ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک  ی

 ح اک ایبؿاکن :   ابب

اجیھب، ںیم ےن آپ ےس ہصفح اک اکنح  فادل اک اامؾ ےس اینپ یٹیب ایبےنہ اک ایبؿ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمے اپس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہصفح اک اغیپؾ



 

 

 الباتلم رکدای

     121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا٣ :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا ُوصَِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ َجَضا َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتزَوَّ ًَ َّی اہللُ  ل

ٍَ ٔس٨ٔيَن َوهَٔی ب٨ُِٔت ٔستِّ ٔس٨ٔيَن َو  ََّضا کَا٧َِت ٨ًَِٔسُظ تِٔش ا٢َ صَٔظا٦ْ َوأ٧ُِبٔئُِت أ٧َ َٗ ٍٔ ٔس٨ٔيَن   بَىَی بَٔضا َوهَٔی ب٨ُِٔت تِٔش

ی نب ادس، فبیہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےن بج ھجم ےس اکنح ایک وت اس 

معل

افر بج ھجم ےس ولخت یک یئگ وت ریمی رمع ون اسؽ یھت، اشہؾ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس یسک ےن ایبؿ ایک ہک فتق ںیم ھچ اسؽ یک یچب یھت، 

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ون ربس کت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک زفتیج ںیم رںیہ۔

ی نب ادس، فبیہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

معل

 

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

  

عک ؾ
م
 ...ابداشہ ےک ف ی وہےن اک ایبؿ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی وقؽ ہک زفانجاھک امب

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

عک نم ارقل
م
 آؿ اس اک وبثت ےہابداشہ ےک ف ی وہےن اک ایبؿ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی وقؽ ہک زفانجاھک امب

     122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابی حاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ْة ِ

 َٟ ٥ِ َت٩ُِٜ  َٟ ِج٨ٔیَضا ِِٔ٪  ا٢َ َرُج١ْ َزوِّ َ٘ َٓ ا٣َِت كَؤیَّل  َ٘ َٓ ٔسی  ِٔ ِّی َوصَِبُت ٩ِ٣ٔ َن ٔن َِٟت ِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ َص١ِ ٨ًَِٔسَک ًَ َٗ َک بَٔضا َحاَجْة 



 

 

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔٔسی َِٔلَّ َِٔزا َٗ َُٗضا  ا٢َ ٣َا أَٔجُس ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ ُتِؼٔس َ٘ َٓ َِٟت٤ِٔص َطِیّئا  ا َٓ ََٟک  ًَِلِيَتَضا ِٔیَّاُظ َج٠َِشَت ََل َِٔزاَر  ا٢َ ِِٔ٪ أَ َ٘ َٓ رٔی 

٥ِ ُسو ٌَ ا٢َ َن َٗ آٔ٪ َطِیْئ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َیحِٔس  َٓ ِو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٟ َِٟت٤ِٔص َو ا٢َ ا َ٘ َٓ َذاَطِیّئا  َٛ َذا َوُسوَرةُ  َٛ  َرةُ 

آ٪ٔ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َضا ب٤َٔا ٣َ َٛ ِج٨َا ِس َزوَّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ اَصا   ُٟٔشَوٕر َس٤َّ

دبع اہلل نب وی ف، امکل، ایب احزؾ، لہس نب دعس ےتہک ںیہ ہک اکی وعرت ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس آرک اہک ہک ںیم اانپ سفن 

! ارگ آپ وک اس یک رضفرت ہن وہ وت اس یک اشدی ھجم ےس آپ وک دے دای فہ دری کت ڑھکی ریہ، اکی احصیب ےن رعض ای روسؽ اہلل

رکادےئجی، آپ ےن وپاھچ ہک ریتے اپس رہم دےنی وک ھچک ےہ؟ اس ےن وجاب دای ہک ریمے اپس ہہت دنب ےک العفہ ھچک ںیہن، آپ ےن 

اہک ےھجم ھچک ںیہن الم، آپ یلص اہلل  رفامای ہک ارگ فہ اچدر اےس دے دے اگ وت وت ےب ہہت دنب ےک رہ اجےئ اگ، ھچک افر التش رک، اس ےن

یہ وہ، فہ یھب اس وک ںیہن یلم، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ھچک  ہیلع فملس ےن رفامای ھچک ڈوھڈنف وت یہس وخاہ ولےہ یک اوگنیھٹ

امای ہک رقآؿ ےک ظفح رکےن رقآؿ ڑپاھ ےہ ، اس ےن دنچ وسروتں اک انؾ ےل رک اتبای ہک ںیم ےن ہی ہی وسرںیت ڑپیھ ںیہ، آپ ےن رف

 ےک ببس ےس ںیم ےن ےھجت اس اک وشرہ رک دای۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، ایب احزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 ...ریغب اس یک رمیض احلص ےیک اکنح ہنیسک صخش ایفادل ےک ےئل ابہغل ای یسک ویبہ وعرت اک 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش ایفادل ےک ےئل ابہغل ای یسک ویبہ وعرت اک ریغب اس یک رمیض احلص ےیک اکنح ہن رکےنکس اک ایبؿ

     123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤٠ہ، ابوہزیزہ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، یحٌی ، ابی س :  راوی

ثَُض٥ِ أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ََٟة َحسَّ ا ـَ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل



 

 

 ٔ ِٟب َُٜح ا َّی ُتِشَتأ٣َِزَ َوََل ت٨ُِ َُٜح اَِلَی٥ُِّ َحً ا٢َ أَِ٪ َتِشَُٜت ََل ت٨ُِ َٗ َٕ ِٔذ٧َُِضا  ِی َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو َٗ َّی ُتِشَتأَِذَ٪   ُِکُ َحً

ت ےک اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، ییحی ، ایب ہملس، اوبرہریہ ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک راڈن وعرت اک اکنح اس یک ااجز

 اس یک ااجزت ےک، احصہب ریض اہلل ےن م ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل! ابرکہ یک ااجزت سک رطح ولعمؾ ریغب ہن ایک اجےئ افر ہن ابرکہ اک ریغب

 وہیتکس ےہ، رفامای ہک اس اک اخومش رانہ یہ اس یک ااجزت ےہ۔

 اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، ییحی ، ایب ہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش ایفادل ےک ےئل ابہغل ای یسک ویبہ وعرت اک ریغب اس یک رمیض احلص ےیک اکنح ہن رکےنکس اک ایبؿ

     124    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٠٣یٜہ، ابی ٤ًز ذٛوا٪ َُل٦، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا ٤ًزوب٩ ربیٍ ب٩ كارٚ، ٟیث، اب٩ ابی :  راوی

٤ِزٕو ٣َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ا٢َ أَِخب ٧ٍَََا ا٠َِّٟیُث  َٗ  ٕٚ ٍٔ ب٩ِٔ كَارٔ ٤ِزُو ب٩ُِ اٟزَّبٔی ًَ ث٨ََا  ََّضا َحسَّ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ًَائَٔظَة  ِولَی 

 ٔ ِٟب َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ ا ا ا٢َ رَٔؿاَصا َػ٤ُِتَضاَٗ َٗ  ُِکَ َتِشَتهٔی 

ن کہ، ایب رمع ذوکاؿ الغؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ای روسؽ اہلل! ونکاری وعرت وت رشؾ
مل
 رمعفنب رعیب نب اطرؼ، ثیل، انب ایب 

 رکیت ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس اک اخومش رانہ یہ ااجزت ےہ۔

ن کہ، ایب رمع ذوکاؿ الغؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعرمعفنب رعیب :  رافی
مل
  نب اطرؼ، ثیل، انب ایب 

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

  

 ...یٹیب ارگ اکنح ےس انراض وہ وت اکنح ےک اناجزئ وہےن اک ایبؿ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ح ےس انراض وہ وت اکنح ےک اناجزئ وہےن اک ایبؿیٹیب ارگ اکن

     125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤ٍ، خ٨شاء ب٨ت خذا٦ انؼاریہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَّ   ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٍٕ ابِىَِی َیزٔیَس ب٩ِٔ َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو٣َُح٤ِّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

أََتِت  َٓ َٔک  َصِت ذَٟ ََُٓکٔ َجَضا َوهَِی ثَیِّْب  ٩ًَِ َخ٨َِشاَئ ب٨ِٔٔت خَٔذا٦ٕ اَِلَِنَؼارٔیَّٔة أَ٪َّ أَبَاَصا َزوَّ ٠َیِ  َجارٔیََة  ًَ َّی اہللُ  طٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

زَّ ٧ٔکَاَحضا ٥َ ََفَ  َوَس٠َّ

اامسلیع، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، دبعارلنمح، عمجم، اسنخء تنب ذخاؾ ااصنرہی یتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےن اکی ہگج ریما اکنح 

، وت آپ ےن ریما اکنح خس رکدای افر ںیم ہبیث یھت افر ےھجم فہ اکنح وظنمر ہن اھت وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس اک ذرک ایک

 رکدای۔

 اامسلیع، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، دبعارلنمح، عمجم، اسنخء تنب ذخاؾ ااصنرہی :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ح ےک اناجزئ وہےن اک ایبؿیٹیب ارگ اکنح ےس انراض وہ وت اکن

     126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، یزیس، یحٌی ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ٛہتے ہیں ٛہ ًبساٟزح٩٤ یزیس اور ٣ح٤ٍ ب٩ یزیس :  راوی

أس٥َ ب٩َِ  َ٘ ِٟ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا یَزٔیُس أَِخب ٧ٍَََا َیِحٌَی أَ٪َّ ا ث٨ََا ِِٔسَحا ثَاُظ َحسَّ ٍَ ب٩َِ َیزٔیَس َحسَّ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َیزٔیَس َو٣َُح٤ِّ ًَ ثَُط أَ٪َّ  ٕس َحسَّ ٣َُح٤َّ



 

 

َُٟط ٧َِحَوظُ  ََٜح اب٨َِّة  ِ  أَ٪َّ َرُجَّل یُِسعَی خَٔذا٣ّا أ٧َ

 آد ی ےسج ذخاؾ اہک اجات اھت، ااحسؼ، سیدی، ییحی ، اقمس نب دمحم ےتہک ںیہ ہک دبعارلنمح سیدی افر عمجم نب سیدی دفونں ےن ایبؿ ایک ہک اکی

 ےن اینپ ڑلیک اک اکنح رکدای، افر یلہپ دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک۔

 ااحسؼ، سیدی، ییحی ، اقمس نب دمحم ےتہک ںیہ ہک دبعارلنمح سیدی افر عمجم نب سیدی :  رافی

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

  

ما  ی، میتی ڑلیک ےک اکن

 

لن ت
و ا یف ا
سؼ
ق

 

ت

م اال

 

فت

 

خ

 ...میتی ڑلیک ےک اکنح رکےن اک ایبؿ، فاؿ 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ما  ی، میتی ڑلیک ےک اکنح رپ دلیل ےہ، ارگ وکح  صخش ف ی ےس ےہک ہک الفں

 

لن ت
و ا یف ا
سؼ
ق

 

ت

م اال

 

فت

 

خ

ح رکدے افر فہ وعرت ےس ریما اکن میتی ڑلیک ےک اکنح رکےن اک ایبؿ، فاؿ 

رت اک اکنح رکدای، وت ہی اجزئ اخومش وہ رےہ ای ےہک ریتے اپس ایکےہ، رھپ فہ وجاب دے ہک اانت افر اانت ےہ ، ای دفونں رےک رںیہ، رھپ ف ی ےہک ہک ںیم ےن ھجت ےس اس وع

 ےہ، اس ابب ںیم لہس یک دحثی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک یئگ ےہ
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 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ  ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َوةُ بِ َحسَّ َّطُ ِخب ٍََنٔی رُعِ ٔ أ٧َ ٩ُ اٟزُّبَي ٍِ

 َٗ ٔلَی  َِٟيَتامَی ِ ٔشُلوا فٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََلَّ ُت ِٔ َتاِظ َؤِِ٪ خٔ ََٟضا یَا أ٣َُّ ا٢َ  َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َِٟت َسأ٢ََ  ا َٗ َِٜت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧  ِؤٟطٔ ٣َا ٠َ٣َ

 ٔ َِٟيتٔی٤َُة َتُٜوُ٪ فٔی َحِحز ٨ُُضوا  ًَائَٔظُة یَا اب٩َِ أُِخًٔی َصٔذظٔ ا َٓ َُُب فٔی َج٤َأَٟضا َو٣َأَٟضا َویُزٔیُس أَِ٪ ی٨ََِتَ٘ٔؽ ٩ِ٣ٔ َػَساَٗٔضا  ي ٍَِ َٓ َؤٟیَِّضا 

ٚٔ َوأ٣ُٔزُوا ب٨ٔٔکَاحٔ ٩ِ٣َ ٔسَواص٩َُّ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشائٔ  َسا ٤َا٢ٔ اٟؼَّ ِٛ ٔ َُٟض٩َّ فٔی ِ ٔشُلوا  ِ٘ ًَی٩ًَِ ٧ٔکَاحٔض٩َّٔ َِٔلَّ أَِ٪ يُ ِٔ ًَائَٔظُة اِسَت َِٟت  ا َٗ   

ُتو٧ََک فٔی ا٨َِّٟشأئ  ِٔ َٓأ٧َِز٢ََ اہللُ َوَيِشَت َٔک  َس ذَٟ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ  ُٜٔحوص٩َُّ ا٨َّٟاُض َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِؤٟطٔ َوَتزَُِبُوَ٪ أَِ٪ َت٨ِ َٗ ٔلَی  ِ

 ٔ َِٟيتٔی٤ََة ِ ُض٥ِ فٔی صَٔذظٔ اِْلیَةٔ أَ٪َّ ا َٟ َّ َوَج١َّ  ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  ٚٔ َؤَِذا َٓ َسا َذا کَا٧َِت َذاَت ٣َا٢ٕ َوَج٤َا٢ٕ َرُٔبُوا فٔی ٧ٔکَاحَٔضا َوَنَشبَٔضا َواٟؼَّ

٤ََٜا  َٓ َِٟت  ا َٗ َُي ٍََِصا ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ  وَصا َوأََخُذوا  ُٛ َِٟح٤َا٢ٔ َتَز ٤َِٟا٢ٔ َوا ٨ًََِضا فٔی ٠َّٔٗةٔ ا ٨ًََِضاکَا٧َِت ٣َزُُِوبّا  َُبُوَ٪  و٧ََضا حٔيَن یَزِ ُٛ  یَت ٍُِ



 

 

َضا اَِلَِوفَی ٩ِ٣ٔ اٟ َّ٘ ُلوَصا َح ٌِ ََٟضا َويُ ٔشُلوا  ِ٘ ُٜٔحوَصا َِٔذا َرُٔبُوا ٓٔیَضا َِٔلَّ أَِ٪ ُي ُض٥ِ أَِ٪ ی٨َِ َٟ ٠َِیَص  َٓ ٔٚ َسا  ؼَّ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب ےتہک ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس درای ت ایک ہک 

( اآلہی اک بلطم ایک ےہ، اںوہں ےن وجاب دای اے اھب!ےج! اس ےس رماد فہ میتی اے اامں
َ
َ َم

 

َ 
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ِفْت

 

خ

ِإْؿ 
َ
 یچب اجؿ! )ف

ےہ وج ف ی یک رپفرش ںیم وہ افر فہ اس ےک امؽ فامجؽ یک فہج ےس اس یک رتبغ رکے افر رہم وھتڑا دانی اچےہ، وت اہلل اعت ی ےن اؿ ےس 

 رہم رپ اکنح رکےن ےس عنم رفامای ےہ، اؿ ےک اموسا نج وعروتں ےس اچوہ اکنح رکول، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک اس یمک

ا 
َ
ِّش

 

لن
ِ  ا

 

 ف
َ َ

 

ُو ن

 

َفْی

 

ن
ْ
 َش
ت

َ
ئِ( اآلۃی ےک دعب ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وتفی اماگن اھت وت اہلل اعت ی ےن اس فتق ہی آتی )ف

زؽ یک سج اک الخگ  ہی ےہ ہک بج مت میتی یچب وک وھتڑے امؽ یک فہج ےس وھچڑ دےتی وہ افر دفرسی ےس ایبہ رکےتیل وہ وت مت وک الزؾ ےہ ان

ہک وج زایدہ امدلار افر نیسح وہ اؿ ےس یھب اکنح ہن رکف، اؿ ےک ےئل وپرا وپرا ااصنػ رکف افر اؿ اک کیھٹ کیھٹ قح دے دف، وت رھپ ہی 

 افر اکنح اجزئ وہاگ۔ اداےئ قح

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب :  رافی

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

  

 ...اغیپؾ دےنی فاال ارگف ی ےس ےہک ہک الفں وعرت ےس ریما اکنح رکدف، وجاب ںیم ف ی ےہک ک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

اکنح اجزئ ےہ، ارگہچ اس ےک  اغیپؾ دےنی فاال ارگف ی ےس ےہک ہک الفں وعرت ےس ریما اکنح رکدف، وجاب ںیم ف ی ےہک ہک اےنت رہم ےک وعض ںیم ےن ھجت ےس اکنح رکدای وت

 دعب وشرہ ےس درای ت ہن رکے ہک وبقؽ رکایل ای وترایض ےہ
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 ابون٤ٌا٪، ح٤از ب٩ زیس، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

٨ًَِطُ  ٕس َرضَٔی اہللُ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َّی اہللُ َحسَّ  أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسوًَ  َ٘ َٓ َِٟیِو٦َ فٔی ا٨َِّٟشأئ ٩ِ٣ٔ َحاَجٕة  ا٢َ ٣َا لٔی ا َ٘ َٓ َشَضا  ِٔ ٠َِیطٔ َن ًَ َزَؿِت  ٌَ َٓ  ٥َ ا٢َ ٣َا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َٗ ِج٨ٔیَضا  ٢َ اہللٔ َزوِّ



 

 

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔ  َٗ ِو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٟ ًِٔلَضا َو ا٢َ أَ َٗ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔٔسی َطِیْئ  َٗ ا٢َ ٨ًَِٔسَک  َٗ آٔ٪  ُُِٟقِ ٤َا ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ ی َطِیْئ 

آ٪ٔ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ََٜضا ب٤َٔا ٣َ ِس ٠٣ََُِّٜت َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ 

اوبامعنؿ، امحد نب زدی، اوباحزؾ، لہس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم اکی وعرت ےن اانپ سفن  شی ایک، آپ ےن رفامای 

 رضفرت ںیہن، اس رپ اکی احصیب ےن اہک ای روسؽ اہلل! اس اک اکنح ھجم ےس رکا دےئجی، آپ ےن رفامای ریتے اپس ایک ےھجم وعرت یک

ےہ، اس ےن وجاب دای ریمے اپس ھچک ںیہن، آپ ےن رفامای ھچک وت دے، ارگہچ ولےہ ہک اوگنیھٹ یہ وہ، اس ےن اہک فہ یھب ریمے 

ؿ ڑپاھ ےہ؟ اس ےن امشر رک ےک افر انؾ ےل رک اہک ہک ےھجم اینت وسرںیت اید ںیہ، آپ ےن رفامای اپس ںیہن، آپ ےن رفامای وت ےن انتک رقآ

 ااھچ، رقآؿ یک فہج ےس ںیم ےن ےھجت اس اک امکل انبدای۔

 اوبامعنؿ، امحد نب زدی، اوباحزؾ، لہس :  رافی

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

  

 ...ا ےن املسمؿ اھبح  یک ینگنم )اغیپؾ اکنح( رپ اکنح اک اغیپؾ ہن ےجیھب، بج کت ہک یلہپ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن املسمؿ اھبح  یک ینگنم )اغیپؾ اکنح( رپ اکنح اک اغیپؾ ہن ےجیھب، بج کت ہک یلہپ ینگنم اک اعمہلم متخ ہن وہاجےئ ای فہ اکنح رکےل
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 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، اب٩ جزیخ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ُث أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی ا ا یَُحسِّ ٌّ ٔ ُت ٧َآ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ِّیُّ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا ٣َک وَحسَّ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا کَاَ٪ َي ٢ُ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ ہللُ 

ًَلَی خِٔلَبٔة أَخٔیطٔ  ٕف َوََل َیِدُلَب اٟزَُّج١ُ  ٌِ ٍٔ َب ًَلَی بَِی  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍَ َب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یَبٔی ًَ َّی اہللُ  ِب٠َطُ أَِو  َػل َٗ َِٟداكُٔب  َّی یَت ٍَُِک ا َحً

َِٟداكُٔب  َٟطُ ا  َیأَِذَ٪ 

ںیہ ہک یسک وک دفرسے ےک اھبؤ رپ اھبؤ رکےن افر اکی صخش وک دفرسے ےک اغیپؾ اکنح یکم نب اربامیہ، انب رججی، انعف، انب رمعےتہک 



 

 

رپ اغیپؾ اکنح ےنجیھب ےس بج کت الہپ اغیپؾ راسؿ اانپ اغیپؾ وھچڑ دے ای دفرسے وک ااجزت ہن دے دے، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن اس ےس عنم رفامای ےہ۔

 انعف، انب رمعیکم نب اربامیہ، انب رججی،  :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن املسمؿ اھبح  یک ینگنم )اغیپؾ اکنح( رپ اکنح اک اغیپؾ ہن ےجیھب، بج کت ہک یلہپ ینگنم اک اعمہلم متخ ہن وہاجےئ ای فہ اکنح رکےل
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 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، جٌَف ب٩ ربیٌہ، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَبُو صَُزیِزَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ َة  ٌَ ََفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٠َِیطٔ َة َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َیأِثُزُ 

ـُ  َُ ُشوا َوََل َتَبا ُشوا َوََل َتَحشَّ َِٟحٔسیٔث َوََل َتَحشَّ َذُب ا ِٛ ٩َّ أَ َٓإٔ٪َّ اٟوَّ  َّ٩ ٥ِ َواٟوَّ ُٛ ا٢َ ِٔیَّا َٗ  ٥َ و٧ُوا ِِٔخَوا٧ّا َوََل َیِدُلُب َوَس٠َّ ُٛ وا َو

َّی یَ  ًَلَی خِٔلَبةٔ أَخٔیطٔ َحً َٜٔح أَِو یَت ٍَُِک اٟزَُّج١ُ  ٨ِ 

ین ییحی نب ریکب، ثیل، رفعج نب ر ہعی، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دبامگین ےس وچب ہک دبامگ

ح  ر ے روہ افر بس ابوتں ےس زایدہ وھجیٹ ابت ےہ زین ولوگں یک ابوتں یک وھکج ہن اگلؤ افر ابمہ دینمش ہن رکف ہکلب اکی دفرسے ےک اھب

 وکح  صخش ا ےن اھبح  ےک اغیپؾ رپ اغیپؾ اکنح ہن ےجیھب، بج کت ہک فہ اکنح ہن رکے ای اغیپؾ ہن وھچڑ دے۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، رفعج نب ر ہعی، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ینگنم وھچڑےن یک فاضتح اک ایبؿ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ینگنم وھچڑےن یک فاضتح اک ایبؿ

     131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی ٛہتے ہیں ٛہ ٣ح٭ سے سا٥ٟ ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 ٔ٪ ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ًَِبسٔ  َحسَّ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٨ًَُِض٤َا  أَِخب ٧ٍَََا ُط ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٍَ َُّط َس٤ٔ اہللٔ أ٧َ

 َٓ َٟ٘ٔیُت أَبَا بَُِکٕ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ َؼُة  ِٔ أب حٔيَن َتأَی٤ََِّت َح َِٟدلَّ ُث أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٠َبِٔثُت یَُحسِّ َٓ َؼَة ب٨َِٔت ٤ًََُز  ِٔ َِٜحُتَک َح ِ ٠ُِت ِِٔ٪ ٔطئَِت أ٧َ ُ٘

٥َِٟ ی٤َِ  َّطُ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٠ََ٘ٔیىٔی أَبُو بَُِکٕ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َیالَٔی ث٥َُّ َخَلَبَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّی َٟ ِؿَت َِٔلَّ أَن َِٟیَک ٓامَٔی رَعَ ٔ ِ ٍَ ىٔی أَِ٪ أَِرٔج ٌِ ٨َ

ِٓٔشَی َٔسَّ َرُسو٢ٔ اہللَٔٗ  ُ ٩ِ َٔل ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ َصا  ِس َذََکَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِو ِس  َٟ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ٕٙ ًَتٔی َبَة َواب٩ُِ أَبٔی  ِ٘ طُ یُو٧ُُص َو٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ٌَ ب٠ُِٔتَضا َتاَب َ٘ َٟ َضا  َٛ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َتَز

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس اسمل نب دبعاہلل ےن ایبؿ ایک، اںوہں ےن دبعاہلل نب رمع ےس انس ہک رضحت رمع ریض اہلل 

 رکدفں، ہنع رفامےت ےھت ہک ہصفح بج ویبہ وہںیئگ وت ںیم ےن اوبرکب ےس لم رک اہک ارگ مت اچوہ وت ںیم اینپ یٹیب ہصفح اک اکنح مت ےس

)نکیل وجاب ہن ےنلم رپ( ںیم دنچ دؿ کت رہھٹا راہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک اغیپؾ اجیھب، اس ےک دعب ھجم ےس اوبرکب 

ذرک ایک اھت افر ےلم، وت رفامای ہک ےھجم اہمتری ابت امےنن ےس وکح  ااکنر ہن اھت، نکیل ںیم اجاتن اھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک 

، ویسن افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک راز اظرہ رکان ےھجم وظنمر ہن اھت، ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ارادہ وھچڑ دےتی وت ںیم وظنمر رکاتیل

 ومٰیس نب  ہبت افر انب قیتع ےن زرہی ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی لقن یک ےہ۔

  ںیہ ہک ھجم ےس اسمل نب دبع اہللاوباامیلؿ، بیعش، زرہی ےتہک :  رافی

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

  

 ...ہبطخ اکنح اک ایبؿ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ اکنح اک ایبؿ

     132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یؼہ، سٔیا٪، زیس، حرضت اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ٤اٗب :  راوی

و٢ُ َجاَئ َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ََٓدَلَبا   ٔٚ ٤َِٟرِشٔ ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َّی اہللُ  اا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟٔشَِحّ  ِٟبََیأ٪ 

ہصیبق، ایفسؿ، زدی، رضحت انب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک دف صخش رشمؼ ےس آےئ افر اںوہں ےن رقتری یک وت یبن رکمی یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن رفامای، ضعب ایبونں ںیم اجدف یک اتریث وہیت ےہ۔

 ہصیبق، ایفسؿ، زدی، رضحت انب رمعریض اہلل  امہن :  رافی

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

  

 ...فہمیل افر اکنح ںیم دػ اجبےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فہمیل افر اکنح ںیم دػ اجبےن اک ایبؿ

     133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، برشب٩ ٣ٔـ١، خاٟس ب٩ ذٛوا٪، ربیٍ ب٨ت ٣ٌوذب٩ ًَفاء٣شس :  راوی

ٍُ ب٨ُِٔت  َِٟت اٟزُّبَیِّ ا َٗ ا٢َ  َٗ َواَ٪  ِٛ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ َذ ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ اَئ َجاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ ًََِفَ وِّذٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٣ُ

َس  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِّٖ َػل ب٩َِ بٔاٟسُّ ٨ََٟا َيرِضٔ ٠َِت ُجَویِزٔیَاْت  ٌَ َح َٓ ٤َِح٠ٔٔشَک ٣ٔىِّی  َٛ ی  ِٔ ا ًَلَی َٔفَ َح٠ََص  َٓ ًَلَیَّ  َخ١َ حٔيَن بُىَٔی 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ُ٠َ ٣َا فٔی َُٕس  ٌِ َِٟت ِِٔحَساص٩َُّ َوٓٔي٨َا ٧َٔيیٌّ َي ا َٗ ُٗت١َٔ ٩ِ٣ٔ آبَأِی یَِو٦َ بَِسٕر ِٔذِ  ٨ِٔت َزعٔی صَ َوَی٨ُِسب٩َِ ٩ِ٣َ  ُٛ َّٟٔذی  ُٗولٔی بٔا ٔذظٔ َو

ؤٟيَن  ُ٘  َت

دسمد، رشبنب لضفم، اخدل نب ذوکاؿ، رعیب تنب وعمذنب رفعاء یتہک ںیہ ہک بج ریمی ریتصخ وہیئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 دہشاےئ دبر اک رم ہی اگےن ریمے رتسب رپ آرک اس رطح ھٹیب ےئگ ےسیج وت ریمے اپس اھٹیب ےہ افر وھچیٹ وھچیٹ ڑلایکں دػ اجب اجب رک

 ںیگل، اکی اؿ ںیم ڑپےنھ یگل مہ ںیم اکی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںیہ وج لک اک احؽ اجےتن ںیہ ہک لک وک ایک وہاگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ےن رفامای اس رعش وک وھچڑ دف افر وج ےلہپ د ہ ریہ ںیھت فیہ ےہک اجؤ۔

 وکاؿ، رعیب تنب وعمذنب رفعاءدسمد، رشبنب لضفم، اخدل نب ذ :  رافی

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

  

 ...اہلل اعت ی اک مکح ہک وعروتں وکیسنہ وخیش رہمدف افر زایدہ ےس زایدہ افر مک ےس مک تک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

دے دف وت اس  وخیش رہمدف افر زایدہ ےس زایدہ افر مک ےس مک انتک رہم اجزئ ےہ ، اہلل اعت ی رفامات ےہ ارگ مت یسک وعرت وک ) رہم ںیم( ےب ااہتن امؽ اہلل اعت ی اک مکح ہک وعروتں وکیسنہ

 ) فوجب رہم رپ( دلیل ےہ، لہس رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص

 

ہ

 

 ض
ت
 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای )رہم رضفر دف( ارگہچ ںیم ےس ھچک فا س ہن ول افر اہلل اعت ی اک اراشد افرفتوضا نھل رف

 ولےہ یک اوگنیھٹ وہ

     134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ًبساٌٟزیزب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَلَی  َحسَّ َد ا٣َِزأَّة  ٖٕ َتزَوَّ ِو ًَ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا

ِجُت  ِّی َتزَوَّ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ زِٔض  ٌُ ِٟ ٥َ َبَظاَطَة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٕ ََفَ ًَلَی َوِز٪ٔ  َوِزٔ٪ ٧ََواة َتاَزَة  ا٣َِزأَّة  َٗ  ٩ًَِ ٕ َو ٧ََواة

ًَلَی َوِزٔ٪ ٧ََواةٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  َد ا٣َِزأَّة  ٖٕ َتزَوَّ ِو ًَ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ   ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ 

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک دبعارلنمح نب وعػ ےن اکی یلھٹگ ےک فزؿ 



 

 

 ےک وعض اکی وعرت ےس اکنح ایک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن بج اؿ رپ اشدی ےک آاثر دےھکی وت اؿ )وسےن ےک ربارب( رہم

ےس وپاھچ )ایک اعمہلم ےہ( اںوہں ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اکی یلھٹگ ےک فزؿ ےک ربارب وسےن ےک وعض اکی وعرت ےس اکنح ایک 

 ہنع ےس رفاتی یک ےہ۔ ےہ، ظفل وسےن یک رصاتح اتقدہ ےن رضحت اسن ریض اہلل

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وعبض میلعت رقآؿ اکنح رکےن افر ریغب اداےئ رہم ےک اشدی رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعبض میلعت رقآؿ اکنح رکےن افر ریغب اداےئ رہم ےک اشدی رکےن اک ایبؿ
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌسساًسی :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِو٦ٔ  َحسَّ َ٘ ِٟ َٟفٔی ا ِّی  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ أًٔسیَّ َي ٕس اٟشَّ ٌِ ُت َسِض١َ ب٩َِ َس ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا َحاز٦ٕٔ َي ٌِ َس٤ٔ

ِس َو  َٗ ََّضا  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ا َ٘ َٓ ا٣َِت ا٣َِزأَْة  َٗ ٥َ ِٔذِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟک ََفَ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َشَضا  ِٔ  ٓٔیَضا َرأَِیَک َصَبِت َن

ََٟک ََفَ ٓٔیَضا َرأِیَ  َشَضا  ِٔ ِس َوَصَبِت َن َٗ ََّضا  َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ا َ٘ َٓ ا٣َِت  َٗ ٥ِ٠َ یُحِٔبَضا َطِیّئا ث٥َُّ  ا٣َِت َٓ َٗ ٥ِ٠َ یُحِٔبَضا َطِیّئا ث٥َُّ  َٓ َک 

ََٟک ََفَ ٓٔیضَ  َشَضا  ِٔ ِس َوَصَبِت َن َٗ ََّضا  َِٟت ٧ِٔ ا َ٘ َٓ أَٟثَة  ا٢َ َص١ِ ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َٗ ِٜٔح٨ٔیَضا  ِ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧َ َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ا َرأِیََک 

ا٢َ ٣َا َوَجِسُت َطیِ  َ٘ َٓ َل٠ََب ث٥َُّ َجاَئ  َٓ ََٓذَصَب  ِو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٟ َٓاك٠ُِِب َو ا٢َ اذَِصِب  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ّئا َوََل َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ 

 َ٘ َٓ ََٜضا ب٤َٔا ٣َ َحٔسیٕس  َِٜحُت ِ ِس أ٧َ َ٘ َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ َذا  َٛ َذا َوُسوَرةُ  َٛ ا٢َ ٣َعٔی ُسوَرةُ  َٗ آٔ٪ َطِیْئ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َک ٩ِ٣ٔ ا٢َ َص١ِ ٣َ ٌَ

آ٪ٔ  ُُِٟقِ  ا

ےک رمہاہ فملس ےک اپس دفرسے ولوگں  یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعساسدعی ےتہک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

اھٹیب اھت ہک اکی وعرت ےن ڑھکے وہ رک رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن اانپ سفن آپ وک دے دای، آپ ا ےن دؽ ںیم روشرہ رکںیل، 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وکست اایتخر رفامای، اس ےن رھپ ڑھکے وہ رک رعض ایک، ای روسؽ اہلل! ںیم ےن اانپ سفن آپ وک دے دای، 

رکںی، آپ رھپ یھب اخومش رےہ، رسیتی ابر وعرت ےن رھپ رعض ایک ہک ںیم ےن اانپ سفن آپ وک دے دای، آپ وج آپ وج اچںیہ 

اچںیہ رکںی، رھپ اکی صخش ےن ڑھکے وہ رک رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! اس اک ھجم ےس اکنح رک دےئجی، آپ ےن رفامای ریتے اپس ھچک 

ارگ ولےہ ہک اوگنیھٹ لم اجےئ وت التش رک الؤ، اس ےن اج رک التش ایک افر آرک اہک ےھجم ھچک  امؽ یھب ےہ؟ فہ وبال ںیہن، آپ ےن رفامای اجؤ

ںیم  ہن الم افر ہن ولےہ یک اوگنیھٹ اپح ، آپ ےن وپاھچ ایک ےھجت ھچک رقآؿ اید ےہ، فہ وبال ےھجم الفں الفں وسرت اید ےہ، آپ ےن رفامای اج

 یک فہج رکدای۔ ےن اس اک اکنح ھجت ےس اکنح رقآؿ اید رکےن

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعساسدعی :  رافی

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

  

 ...درگی اابسب افر ولےہ یک اوگنیھٹ یھب رہم ںیم رقمر وہےنکس اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ب افر ولےہ یک اوگنیھٹ یھب رہم ںیم رقمر وہےنکس اک ایبؿدرگی اابس
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 یحٌی ، وٛیٍ، سٔیا٪، ابوحاز٦، سہ١، ب٩ سٌس :  راوی

٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ا٢َ َٟٔزُج١ٕ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕس أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ

ِو بَٔداَت٥ٕ ٩ِ٣ٔ َحٔسیسٕ  َٟ ِد َو  َتزَوَّ

ییحی ، فعیک، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس، نب دعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی صخش وک اراشد رفامای اشدی رکےل 

 دبےل یہ ویکں ہن وہ۔ارگہچ ولےہ یک اوگنیھٹ ےک 



 

 

 ییحی ، فعیک، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس، نب دعس :  رافی

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

  

 ...اکنح ےک فتق رشںیط رکےن اک ایبؿ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای، رشط رکےن ےک فتق

  ایبؿاکنح اک :   ابب

 ےن آپ یلص اہلل ہیلع اکنح ےک فتق رشںیط رکےن اک ایبؿ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای، رشط رکےن ےک فتق وقحؼ وشرہ متخ وہاجےت ںیہ، وسمر ےتہک ںیہ ہک ںیم

ای ہک اس ےن ےھجم وج ابت یھت فہ چس رکداھکح  افر وج فدعہ ایک، فملس ےس انس ہک آپ ےن ا ےن اکی داامد اک ذرک ایک افر )وقحؼ( داامدی )ادارکےن( رپ اؿ یک رعتفی یک افر رفام

 وپرا رکداھکای
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 ابواٟوٟیس، ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، یزیسب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ :  راوی

 ِٟ ِبٔس ا ًَ َِٟؤٟیٔس صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َبَة  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  َِٟیْث  ث٨ََا  ٠٤َٔٔک َحسَّ

وَد  َُِٟفُ ُٓوا بٔطٔ ٣َا اِسَتِح٠ِ٠َُت٥ِ بٔطٔ ا ؤن أَِ٪ تُو ُ ِيُت٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟرشُّ َٓ ُّٙ ٣َا أَِو ا٢َ أََح َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ؾ نب دبعاکلمل، سیدینب ایب بیبح، اوبا،ریخ، ہبقع ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت رپ بس رش رں اوباولدیل، اشہ

 ےس زایدہ اکنح یک رش رں وک وپرا رکےن اک قح ےہ، نج یک فہج ےس اہمترے ےئل اؿ یک رشاگمںیہ الحؽ وہںیئ۔

  بیبح، اوبا،ریخ، ہبقعاوباولدیل، اشہؾ نب دبعاکلمل، سیدینب ایب :  رافی

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

  

 ...اکنح ےک فتق رشںیط اعدئ رکان درتس ںیہن، انب وعسمد ےتہک ںیہ ہک وعرت اینپ نہب یک لط

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انب وعسمد ےتہک ںیہ ہک وعرت اینپ نہب یک الطؼ یک رشط ہن اگلےئاکنح ےک فتق رشںیط اعدئ رکان درتس ںیہن، 
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 ًبیس اہلل ب٩ ٣وسی، زَکیاب٩ ابی زائسہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

یَّ  ٩ًَِ َزََکٔ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  سٔ ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس اَئ صَُو اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة 

َٚ أُِختَٔضا َٟٔتِشَتَِفٔ  ا٢َ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَةٕ َتِشأ٢َُ كَََل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  َتضَ ًَ َٔ ََٟضاَْ َػِح َر  ُٗسِّ ََٟضا ٣َا  ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ  ا 

 دیبع اہلل نب ومیس، زرکاینب ایب زادئہ، دعس نب اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وعرت ےک

 احلص رکے، ویکں ہک اس یک ےئل اجزئ ںیہن ہک وبتق اکنح اینپ املسمؿ نہب یک الطؼ اک اطمہبل رکے اتہک اس یک راکیب وک ا ےن ےئل

 دقتری ںیم وج ھچک وہاگ فہ اس وک ےلم اگ۔

 دیبع اہلل نب ومیس، زرکاینب ایب زادئہ، دعس نب اربامیہ، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...ؽ رکےن اک ایبؿ، دبعارلنمح نب وعػ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فدفاہل )زرد رگن( اک اامعتس

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفاہل )زرد رگن( اک اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ، دبعارلنمح نب وعػ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہی دحثی لقن یک ےہ
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َحسَّ ٨ُِط أَ٪َّ 

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٖٕ َجاَئ ِ ِو ًَ َ أَِخب َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ َشأ َٓ ةٕ  ٥َ َوبٔطٔ أَثَزُ ُػَِفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َد َػل َّطُ َتزَوَّ  ٍَُظ أ٧َ



 

 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ ز٧ََٔة ٧ََواةٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  َٗ ِیَضا  َٟ ٔ َت ِ ِ٘ ٥ِ ُس َٛ ا٢َ  َٗ ٕ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  َِٟو بَٔظاة ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو٥ِٟٔ َو َّی اہللُ    َػل

دبع اہلل نب وی ف، امکل، دیمح  رلی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک دبعارلنمح نب وعػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

فملس ےن اؿ ےس وپاھچ ہی زردی یسیک ےہ، اںوہں اہک  اپس آےئ وت اؿ ےک ڑپکفں ںیم زرد رگن اک اشنؿ اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ںیم ےن اکی ااصنری وعرت ےس اشدی رک ی ےہ، آپ ےن رفامای رہم انتک دایےہ، ںیم ےن اہک اکی یلھٹگ ےک ربارب وسان، آپ ےن رفامای وت 

 فہمیل رک ارگہچ اکی رکبی یہ وہ۔

 یض اہلل ہنعدبع اہلل نب وی ف، امکل، دیمح  رلی، اسن نب امکل ر :  رافی

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

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ
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 شسز، یحٌی، ح٤یس، حرضت ا٧ص٣ :  راوی

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ا٢َ أَِو َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َخي ٍِّا  َحسَّ ٍَ ا أَِوَس َٓ بٔزَی٨ََِب 

َتَی حَُحَز أ٣َُّ  أ َٓ َد  ٍُ َِٔذا َتزَوَّ ٤َا َيِؼ٨َ َٛ َد  َْخَ ٍَ ََل أَِزرٔی َٓ َج أَی َرُج٠َئِن ََفَ َٖ ََفَ َٟطُ ث٥َُّ اِنَْصَ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن یَِسًُو َویَِسًُوَ٪  َضأت ا

ؤجض٤َٔا  آِخب ٍَِتُُط أَِو أُِخب ٍَٔ بُْٔخُ

 دسمد، ییحی، دیمح، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زبنی اک فہمیل ایک وت تہب

املسمونں وک اھکان الھکای رھپ ابرہ رشتفی ےل ےئگ اسیج ہک آپ یک اکنح ےک دعب اعدت یھت ااہمت اوملنینم ےک رجحفں ںیم ابمہ السؾ ف 

داع وہیت ریہ اس ےک دعب رھپ فا س رشتفی الےئ وت داھکی ہک دف رمد ایھب ےھٹیب ںیہ آپ اےٹل ےلچ ےئگ رھپ اید ںیہن ہک اؿ ےک اجےن یک 



 

 

 آپ وک دی ای یسک افر ےن۔ ربخ ںیم ےن

 دسمد، ییحی، دیمح، رضحت اسن :  رافی

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

  

 ...دفاہل وک داعدےنی اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفاہل وک داعدےنی اک ایبؿ

     141    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٨ًَُِط أَ٪َّ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز صَُو اب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠َِیطٔ َو  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َس٥ََّ٠ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َ ًَلَی َوِزٔ٪ ٧ ِجُت ا٣َِزأَّة  ِّی َتزَوَّ ٔن ا٢َ ِ َٗ ا٢َ ٣َا صََذا  َٗ  ٕ ة ٖٕ أَثََز ُػَِفَ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَلَی  ا٢َ بَاَرَک اہللُ َرأَی  َٗ ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  َواة

 ٕ َِٟو بَٔظاة  ََٟک أَِو٥ِٟٔ َو

 ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دبعارلنمح نب وعػ امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع

رپ زرد اشنؿ داھکی وت وپاھچ ہک ہی ایک ےہ، فہ وبےل ہک ںیم اکی یلھٹگ وسےن ےک ربارب اکی وعرت ےس اکنح ایک ےہ، وت روسؽ اہلل یلص 

  وہ۔اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، اہلل ےھجت ربتک دے، فہمیل رکف ارگہچ اکی رکبی یہ

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...دنہل انبےن فا ی وعروتں اک دنہل ےک قح ںیم داعرکےن اک ایبؿ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک دنہل ےک قح ںیم داعرکےن اک ایبؿدنہل انبےن فا ی 

     142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َفوہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  زَأئ َحسَّ ِِ ٤َ ِٟ َوةُ ب٩ُِ أَبٔی ا ث٨ََا ََفِ َّی  َحسَّ َجىٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٨ًََِضا َتزَوَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

 ِ٠ ُ٘ َٓ ِٟبَِیٔت  إَٔذا نِٔشَوْة ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ فٔی ا َٓ اَر  َٓأَِزَخ٠َِتىٔی اٟسَّ ِّی  أََتِتىٔی أُم َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ اہللُ  ًَلَی َخي ٍِ ٔة َو َٛ ِٟب ٍََ ٔ َوا َِٟدي ٍِ ًَلَی ا  ٩َ 

 ٕ  كَائٔز

رففہ، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس اکنح ایک وت ریمی 

 فادلہ ریمے اپس آںیئ افر ےھجم رھگ ےل ںیئگ، ںیم ےن داھکی ہک ھچک ااصنری وعرںیت رھگ ںیم عمج ںیہ، فہ ےھجم دھکی رک م ےن ںیگل اہلل

 ربتک دے، افر  کی بیصن وہ رک زدنہ روہ۔

 رففہ، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...رشتک گنج ےس ےلہپ زافػ رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 گنج ےس ےلہپ زافػ رکےن اک ایبؿرشتک 

     143    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ٤ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ز

ٍَ ا٣ِ  ـِ ىٔی َرُج١ْ ٠َ٣ََک بُ ٌِ ِو٣ٔطٔ ََل یَتَِب َ٘ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ َُزَا ٧َٔيیٌّ ٩ِ٣ٔ اَِل٧َِبَٔیأئ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٟ اہللُ  ٕ َوصَُو یُزٔیُس أَِ٪ یَِبىَٔی بَٔضا َو ٥ِ َزأَة

 َیبِٔن بَٔضا

دمحم نب العء، انب شابرک، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ہک ویبنں 

رکان ںیم یسک یبن ےن اہجد ایک افر یسک اینپ وقؾ ےس اہک، ریمے اسھت فہ صخش ہن اجےئ، سج ےن ایھب اکنح ایک وہ افر ویبی ےس ولخت 

 اچاتہ وہ افر ایھب کت اس ےن ولخت ہن یک وہ۔

 دمحم نب العء، انب شابرک، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وناسؽ ےس مک رمع یک ویبی ےس ولخت رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وناسؽ ےس مک رمع یک ویبی ےس ولخت رکےن اک ایبؿ

     144    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ ب٩ ً٘بہ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت رعوہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َبَة َحسَّ ِ٘ بٔیَؼُة ب٩ُِ ًُ َٗ ث٨ََا  ًَائَٔظَة َوهَٔی َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل َوَة َتزَوَّ ٩ًَِ رُعِ َوَة  رُعِ

ا ٌّ ََٜثِت ٨ًَِٔسُظ تِٔش ٍٕ َو٣َ  ب٨ُِٔت ٔستِّ ٔس٨ٔيَن َوبَىَی بَٔضا َوهَٔی ب٨ُِٔت تِٔش

ہیلع فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ہصیبق نب ہبقع، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رعفہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اس فتق اکنح ایک اھت، بج ہک اؿ یک رمع ھچ اسؽ یھت، افر وناسؽ یک رمع ںیم ولخت یک، افر وناسؽ آپ ےک اکنح ںیم رںیہ۔



 

 

 ہصیبق نب ہبقع، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رعفہ :  رافی

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

  

 ...رفس ںیم یئن دنہل ےس ےنلم اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم یئن دنہل ےس ےنلم اک ایبؿ

     145    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ سَل٦، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َٗ َ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ََفٕ  ٌِ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ُس ب٩ُِ َسََل٦ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َ بَيَِن َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 ِٟ ِوُت ا ًَ ََٓس َة ب٨ِٔٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔیَّ ٠َِیطٔ بَٔؼ ًَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ثَََلثّا یُِبىَی  َِٟح٥ٕ أ٣َََز َخِیب ٍََ َوا ٕ َوََل  ٤َا کَاَ٪ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ُخِبز َٓ ٔلَی َؤٟی٤َتٔطٔ  ٤ُِش٤ٔ٠ٔيَن ِ

٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ِِٔحَسی  ا٢َ ا َ٘ َٓ َٓکَا٧َِت َؤٟی٤ََتُط   ٩ٔ٤ِ ٔ َواَِلَٗٔٔم َواٟشَّ ٤ِز ِٟقَٔی ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ُ أ َٓ  َٔ ا بٔاَِل٧ََِلا ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَِو ٤٣َّٔ َضأت ا أ٣َُّ

َِٜت یَ  َِٜت ی٤َٔي٨ُ ٠َ٣َ ا ٠َ٣َ هَٔی ٤٣َّٔ َٓ ٥ِ َیِحُحِبَضا  َٟ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َؤِِ٪  َضأت ا َٓهَٔی ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ اُٟوا ِِٔ٪ َحَحَبَضا  َ٘ َٓ ا اِرَتَح١َ َوَّطَّ ٤ٔي٨ُُط  َّ٤٠َ َٓ طُ 

ِٟٔحَحاَب بَِي٨ََضا َوبَيَِن ا٨َّٟاضٔ  ُط َو٣َسَّ ا َٔ َضا َخ٠ِ َٟ 

ت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت دؿ کت ودہنی افر ربیخ دمحم نب السؾ، اامسلیع نب رفعج، دیمح، رضح

ےک درایمؿ ایقؾ ایک، فںیہ آپ ےن ہیفص تنب ییح ےس ولخت یک، آپ ےک فہمیل ےک ےئل ںیم ےن ولوگں وک دوعت دی، اس ںیم ہن 

افر رچیب رھک دی یئگ، یہی آپ اک فہمیل اھت، املسمونں ےن وساچ ہی  وگتش اھتہن رفیٹ، آپ ےن بج مکح دای وت دخرتوخاؿ رپ وجھکرںی، رینپ

ی آپ یک زفہج ںیہ ای ولڈنی، رھپ ایخؽ ایک ارگ آپ رپدہ ںیم رکدںی وت اچہپؿ ےئجیل ہک ہی آپ یک ویبی ںیہ افر ارگ ہن اپھچح  ںیئگ وت ولڈن

 ہگج ا ےن ےھچیپ انب رک اؿ ےک ولوگں ےک درایمؿ رپدہ ڈاؽ دای۔ ںیہ، رھپ بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفاہن وہےئ، وت اؿ ےک ےنھٹیب یک

 دمحم نب السؾ، اامسلیع نب رفعج، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...روتں ےک ےئلرپدفں ایدرگی اھچبےن یک زیچفں اک اامعتسؽ وع

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رپدفں ایدرگی اھچبےن یک زیچفں اک اامعتسؽ وعروتں ےک ےئل

     146    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 َ ث ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٨ِ٤َُِٟٜسٔرٔ  ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٨َا ُس

 ِ ٨ََٟا أ٧َ َّی  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوأَن ٥َ َص١ِ اتََّدِذت٥ُِ أ٤َِ٧َاكّا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّضا َسَتُٜوُ٪ ٤َاْن َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ٧ِٔ َٗ 

، ںیم ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ےن اامنط انبےئل

 رسیم وہاجںیئ ےگ۔ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیمہ اامنط اہکں رسیم وہں ےگ، وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای، رقنعبی 

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبع اہلل :  رافی

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

  

 ...دؿ ںیم ولخت رکےن افر ریغب وساری افر رفینش ےک ربات ےل اجےن اک مکح

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دؿ ںیم ولخت رکےن افر ریغب وساری افر رفینش ےک ربات ےل اجےن اک مکح

     147    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 َفوہ ب٩ ابی ا٤ٌٟزاء، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

زَأئ َحسَّ  ِِ ٤َ ِٟ َوةُ ب٩ُِ أَبٔی ا ثَىٔی ََفِ َجىٔی ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َِٟت َتزَوَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا 

َّی  ًِىٔی َِٔلَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ٠َ َیزُ َٓ اَر  أَِزَخ٠َِتىٔی اٟسَّ َٓ ِّی  أََتِتىٔی أُم َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُؿّهی اہللَُػل

رففہ نب ایب ازعملائ، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن ھجم ےس 

تق ںیم اکنح ایک وت ریمی فادلہ آرک ےھجم رھگ ےل ںیئگ، زجب اس فتق ےک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس اچتش ےک ف

 ےھجم ھچک ڈر ولعمؾ ہن وہا۔

 رففہ نب ایب ازعملاء، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...ایبؿ یئن دنہل وک اؿ ےک وشرہ ےک رھگ رسفر ےک اسھت رتصخ رکےن اک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یئن دنہل وک اؿ ےک وشرہ ےک رھگ رسفر ےک اسھت رتصخ رکےن اک ایبؿ

     148    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٓـ١ ب٩ يٌ٘وب، ٣ح٤س ب٩ سابٙ، اَسائی١، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ائٔی١ُ  ث٨ََا َِِٔسَ ٕٙ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َساب ث٨ََا ٣َُح٤َّ وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ١ُ ب٩ُِ َي ـِ ََّضا َٔ ًَائَٔظَة أ٧َ

٥َ َیا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ِت ا٣َِزأَّة ِ َّٓ َٓإٔ٪َّ اَِلَِنَؼاَر َز ِضْو  َٟ  ٥ُِٜ ٌَ ًَائَٔظُة ٣َا کَاَ٪ ٣َ

حٔبُُض٥ِ ا٠َِّٟضوُ  ٌِ  ُي

 لض نب وقعیب، دمحم نب اسقب، ارسالیئ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اکی میتی ڑلیک وک 

 ےن وپاھچ، اے اعہشئ اہمترے اپس رسفر )ویچبں اک اگان( ایک اھت، ویکں ہک اکی ااصنری صخش ےک اسھت ایبہ دای، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس



 

 

 ااصنر وک رسفر ااھچ ولعمؾ وہات ےہ۔

  لض نب وقعیب، دمحم نب اسقب، ارسالیئ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...دنہل ےک ےئل اعرًۃی ڑپکے افر زویر فریغہ امکن ےنیل اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دنہل ےک ےئل اعرًۃی ڑپکے افر زویر فریغہ امکن ےنیل اک ایبؿ

     149    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسا٣ہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابو :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ثَىٔی ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ اَرِت ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٌَ ََّضا اِسَت َضا أ٧َ

أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓ َض٠ََِٜت  َٓ ِوا  أَِس٤َاَئ ََٗٔلَزّة  ََٓؼ٠َّ ََلةُ  ِتُض٥ِ اٟؼَّ َٛ أَِزَر َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ فٔی ك٠ََبَٔضا  َّی اہللُ  َػل

 َّ َِٟت آیَُة اٟت ٨َزَ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َِٜوا َذَٟٔک ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َط ًَ َّی اہللُ  ا أََتِوا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّ٤٠َ َٓ ٔ ُوُؿوٕئ  ي ٍِ َِ ُ بٔ ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٥ٔ ٕ َجزَأک اہللُ َی٤ُّ ي ٍِ ـَ َسِیُس ب٩ُِ حُ

١ٌَٔ ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن ٓٔیطٔ بَ  ّجا َوُج َٟٔک ٨ِ٣ٔطُ ٣َِْخَ ١َ اہللُ  ٌَ مُّ َِٔلَّ َج َٗ ََٓواہللٔ ٣َا ٧َز٢ََ بٔٔک أ٣َِْز  ْة َخي ٍِّا  َٛ  َز

ء ےس وج اہر اماگن اھت، فہ اض ع وہایگ اھت وت دیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولوگں وک اس یک التش ےک ےئل اجیھب، رےتس ںیم امنز اک فتق وہایگ )اپین ہن وہےن یک فہج ےس اںوہں 

ادیس نب ریضح ےن اہک ہک، اے  ےن امنز ےب فوض ڑپیھ( بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس آرک اکشتی یک وت ممیت یک آتی انزؽ وہح ،

اعہشئ! اہلل اعت ی آپ وک زجاےئ ریخ اطع رفامےئ، دخا یک مسق! بج یھب آپ رپ وکح  احدہث وہا دخا ےن آپ یہ وکاجنت ہن دی ہکلب 

 دفرسے املسمونں وک یھب اس ےس ربتک ف وہستل بیصن وہح ۔

 یض اہلل اہنعدیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ر :  رافی



 

 

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

  

 ...اینپ ویبی ےک اپس آےت وہےئ داع ڑپےنھ اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ویبی ےک اپس آےت وہےئ داع ڑپےنھ اک ایبؿ

     150    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس، َکیب، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ سٔ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ٕؽ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َح ٌِ ث٨ََا َس ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ًَبَّإض 

ِتٔی أَص٠َُِط بٔاِس٥ٔ اہللٔ ا٠َُّٟض٥َّ َج٨ِّ  و٢ُ حٔيَن َیأ ُ٘ ِو أَ٪َّ أََحَسص٥ُِ َي َٟ ٥َ أ٣ََا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیَلاَ٪ ٣َا َػل ِیَلاَ٪ َوَج٨ِِّب اٟظَّ ِبىٔی اٟظَّ

ُظ  ٥َِٟ َيرُضَّ َْٟس  ُٗٔضَی َو َر بَِي٨َُض٤َا فٔی َذَٟٔک أَِو  ُٗسِّ ت٨ََا ث٥َُّ  ِٗ  َطِیَلاْ٪ أَبَّساَرَز

دعس نب صفح، ابیشؿ، وصنمر، اسمل نب ایب ادعجل، رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد 

م یبنج ااطیشلؿ اخل ہک اے اہلل! ےھجم اطیشؿ ےس دفر رھک افر 

ھ
لل

وج افالد ےہ ہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےک اپس آےت وہےئ مسب اہلل ا

 وت ںیمہ انعتی رکے اس وک اطیشؿ ےس وفحمظ رھک، وت اؿ ےک اہں وج ہچب یھب دیپا وہاگ، اےس اطیشؿ اصقنؿ ہن اچنہپےئ اگ۔

 دعس نب صفح، ابیشؿ، وصنمر، اسمل نب ایب ادعجل، رکبی، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...فہمیل رکےن اک ایبؿ، دبعارلنمح نب وعػ ےتہک ںیہ ہک ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ػ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فہمیل رکےن اک ایبؿ، دبعارلنمح نب وعػ ےتہک ںیہ ہک ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہمیل رکف ارگہچ اکی رکبی یہ وہ



 

 

     151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب ٛہتے ہیں ٛہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب َُّط کَاَ٪  أٟٕک َحسَّ ٨ًَُِط أ٧َ َرضَٔی اہللُ 

َضاتٔی یَُواهٔب٨َِىٔ  کَاَ٪ أ٣َُّ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َس٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِ٘ ًَرِشٔ ٔس٨ٔيَن ٣َ َّی اہللُ اب٩َِ  ًَلَی خِٔس٣َةٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی 

ًَرِشَ ٔس٨ٔيَن َو  َدَس٣ُِتُط  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٥َ٠ًَِ ا٨َّٟأض بَٔظأِٔ٪ ًَ ٨َُُِٜٓت أَ ی٩َ َس٨َّة  ٥َ َوأ٧ََا اب٩ُِ ًرِٔشٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل تُُوف

٥َ بٔزَیِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ ٣َا أ٧ُِز٢َٔ فٔی ٣ُبَِتىَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٟٔحَحأب حٔيَن أ٧ُِز٢َٔ َوکَاَ٪ أَوَّ ٔت َجِحٕع أَِػَبَح ا٨َّٟٔيیُّ ٨ََب ب٨ِٔ ا

ُجوا َوبَقَٔی َرصِْم  َ َِ ٔ ث٥َُّ  ا٦ ٌَ أََػابُوا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٓ ِو٦َ  َ٘ ِٟ ًَا ا َس َٓ وّسا  ٥َ بَٔضا رَعُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ  َػل ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ ٤َُِِٟٜث  أَكَاُٟوا ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَ ٤ََشی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ُجوا  ُط ٟٔکَِی یَِْخُ ٌَ ِجُت ٣َ َ َِ َد َو ََْٓخَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٍَ َوَرَج َج ُجوا ََفَ َ َِ َُّض٥ِ  ًَائَٔظَة ث٥َُّ َه٩َّ أ٧َ ًَتََبَة حُِحَزةٔ  َّی َجاَئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣ََظِیُت َحً َّی َِٔذاًَ ًَلَی َزی٨ََِب  طُ َحً َزَخ١َ 

َّی َِٔذا ب٠ََ  طُ َحً ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرَج ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َج و٣ُوا ََفَ ُ٘ ٥ِ َي َٟ إَٔذا ص٥ُِ ُج٠ُوْض  َُّض٥ِ َٓ ًَائَٔظَة َوَه٩َّ أ٧َ ًَتََبَة حُِحَزةٔ   َّ

جُ  َ َِ ِس  َٗ إَٔذا ص٥ُِ  َٓ ُط  ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٍَ َوَرَج َج ُجوا ََفَ َ ٔ َوأ٧ُِز٢َٔ َِ ت ٍِ ٥َ بَِیىٔی َوبَِي٨َُط بٔاٟشِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َب ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓرَضَ وا 

ِٟٔحَحاُب   ا

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب ےتہک ںیہ ہک اسن نب امکل ےن ےھجم االطع دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج ودہنی رشتفی 

اسؽ یک یھت، ریمی فادلہ ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ےک ےئل ہشیمہ دیتی یھت، ںیم ےن  الےئ اس فتق ریمی رمع دس

دس اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم یک، افر بج آپ یک فافت وہح ، وت ںیم سیب ربس اک اھت، اجحب ےک ابرے ںیم وج آتی 

فؽ آتی اجحب  ب زافػ زبنی تنب  شح ےہ، سج حبص وک روسؽ اہلل انزؽ وہح ، اس ےس ںیم وخب فافق وہں، افر افؽ اشؿ زن

یلص اہلل ہیلع فملس یک زبنی تنب  شح دنہل ںینب، وت آپ ےن اینپ وقؾ وک اھکان الھکای، اھکےن ےک دعب ارثک وت اؿ ںیم ےس ےلچ ےئگ، رگم 

اگلح ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اھٹ رک ابرہ ےلچ ےئگ،  اؿ ںیم ےس ھچک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھٹیب افر اںوہں ےن ڑبی دری

ںیم یھب آپ ےک رمہاہ اس ایخؽ ےس لکن ایگ ہک اشدی ولگ یھب ےلچ اجںیئ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس افر ںیم ےتلہٹ افر بج 

آےئ، افر آپ ےک  رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک رجحے ےک اپس آےئ، وت ایخؽ ایک، فہ ولگ ےلچ ےئگ وہں ےگ، آپ رھپ فا س

رمہاہ ںیم یھب آای، بج زبنی ریض اہلل اہنع ےک اپس ےئگ وت داھکیفہ ولگ ےھٹیب ںیہ، ےئگ ںیہن، آپ رھپ فا س آےئ، افر ںیم یھب آای، 



 

 

بج مہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک رجحے یک وچٹھک ےک اپس ےچنہپ افر امگؿ ایک ہک فہ ےلچ ےئگ وہں ےگ، وت آپ رھپ رشتفی 

آپ ےک اسھت ںیم یھب اھت، اب ولعمؾ وہا ہک فہ ولگ ےلچ ےئگ ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن افر ریمے درایمؿ رپدہ الےئ، 

 ڈاؽ دای )بت یہ( رپدہ یک آتی انزؽ وہح ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب ےتہک ںیہ ہک اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ...اکی یہ رکبی فہمیل رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکی یہ رکبی فہمیل رکےن اک ایبؿ

     152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪، ح٤یس، حرضت ا٧ص :  راوی

ًَلٔیٌّ َحسَّ  ث٨ََا  َّی اہللَُحسَّ ا٢َ َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ٍَ أََنّشا َرضَٔی اہللُ  َّطُ َس٤ٔ ثَىٔی ح٤َُِیْس أ٧َ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ِبَس  ث٨ََا ُس ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ َوِزَ٪ ٧ََواةٕ  َٗ َتَضا  ِٗ ٥ِ أَِػَس َٛ َد ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ٖٕ َوَتزَوَّ ِو ًَ  ٩ِ٣ٔ َذَصٕب اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ 

یلع، ایفسؿ، دیمح، رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک بج دبعارلنمح نب وعػ ےن اکی ااصنری وعرت ےس اشدی یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن درای ت ایک ہک انتک رہم دای، فہ وبےل اکی یلھٹگ وجھکر ےک ربارب وسان دای اھت۔

 یلع، ایفسؿ، دیمح، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکی یہ رکبی فہمیل رکےن اک ایبؿ

     153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ُت أ ٌِ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس َس٤ٔ ًَ َو  ٕٖ ِو ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ٨َز٢ََ  َٓ ًَلَی اَِلَِنَؼارٔ  ٤َُِٟضأجزُوَ٪  ٤َِٟٔسی٨ََة ٧َز٢ََ ا ٔس٣ُوا ا َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ لَی َنّشا 

ََٟک فٔی أَ  ا٢َ بَاَرَک اہللُ  َٗ ٩ًَِ ِِٔحَسی ا٣َِزأَتَیَّ  ََٟک  أس٤َُک ٣َالٔی َوأ٧َِز٢ُٔ  َٗ ُ ا٢َ أ َ٘ َٓ  ٍٔ ٔس ب٩ِٔ اٟزَّبٔی ٌِ ٚٔ صِ َس و ٔلَی اٟشُّ َد ِ ََْٓخَ ٠َٔک َو٣َأَٟک 

٥َ أَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َد  َتزَوَّ َٓ أََػاَب َطِیّئا ٩ِ٣ٔ إَٔٗٔم َوَس٩ٕ٤ِ  َٓ ََ َواِطت ٍََی  َبا َٓ ٕ َِٟو بَٔظاة  ِو٥ِٟٔ َو

ر ےک رھگفں ںیم ارتے، دبعارلنمح نب وعػ دعس نب دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج اہمرج ودہنی ںیم آےئ وت ااصن

رعیب ےک اہیں ارتے، اںوہں ےن اہک اے اھبح  دبعارلنمح! ںیم ےھجت اانپ امؽ داتی وہں افر اینپ اکی ویبی وک الطؼ دے رک ھجت ےس 

ےن ابزار اج رک رخدی ف  اشدی رک داتی وہں، دبعارلنمح وبےل ہک آپ اک امؽ افر ویبایں آپ وک شابرک وہں، اس ےک دعب دبعارلنمح

رففتخ رشفع رکدی، ھچک یھگ افر رینپ احلص ایک، رھپ اشدی یک، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فہمیل رکف، ارگہچ، اکی یہ 

 رکبی وہ۔

 دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکی یہ رکبی فہمیل رکےن اک ایبؿ

     154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ثَاب اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَلَی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٥ََٟ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ٣َا أَِو َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕت 



 

 

 ٕ ٥ََٟ بَٔظاة ًَلَی َزی٨ََِب أَِو  ٥َ َٟ  نَٔشائٔطٔ ٣َا أَِو

ےک ربارب یسک امیلسؿ نب  جب، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت زبنی 

 ویبی اک فہمیل ںیہن الھکای، ویکں ہک اکی رکبی اک فہمیل رکدای اھت۔

 امیلسؿ نب  جب، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فہمیل رکےن اک ایبؿاکی یہ رکبی 

     155    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، طٌیب، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َجَضا َحسَّ َة َوَتزَوَّ ٔٔیَّ َٙ َػ َت ًِ َوَس٥ََّ٠ أَ

٠َِیَضا بَٔحِیٕص  ًَ  ٥َ َٟ َضا َوأَِو َٗ َضا َػَسا َ٘ ١َ ًِٔت ٌَ  َوَج

دسمد، دبعاولارث، بیعش، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت زبنی ےس بج ولخت 

 ےک ےئل الب رک الای۔ یک وت ےھجم اجیھب، ںیم اج رک ولوگں وک اھکےن

 دسمد، دبعاولارث، بیعش، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکی یہ رکبی فہمیل رکےن اک ایبؿ

     156    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، زہي ٍ، بیا٪، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َّی  و٢ُ بَىَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ بََیإ٪  ث٨ََا ُزَصي ٍِْ  ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٥َ بٔا٣َِزأَةٕ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

أَِرَس٠َىٔ  َٓ ٔ ا٦ ٌَ ٔلَی اٟلَّ ِوُت رَٔجاَّل ِ ًَ َس َٓ  ی 

امکل نب اامسلیع، زریہ، ایبؿ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہیفص وک آزاد رک ےک اکنح رکایل افر 

 اےس آزاد رکان یہ رہم رقمر رقار دای افر اؿ ےک فہمیل ںیم امدیلہ الھکای۔

 زریہ، ایبؿ، رضحت اسن ریض اہلل ہنعامکل نب اامسلیع،  :  رافی

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

  

 ...یسک ویبی اک یسک ویبی ےس زایدہ فہمیل رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک ویبی اک یسک ویبی ےس زایدہ فہمیل رکےن اک ایبؿ

     157    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ثابت :  راوی

ا٢َ ذَُٔکَ َتزِؤیُخ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع ٨ًَِٔس أ٧ََٕص  َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ  َحسَّ َ٘ َٓ

َّی اہللُ  ٕ َػل ٥ََٟ بَٔظاة ٠َِیَضا أَِو ًَ  ٥ََٟ ًَلَی أََحٕس ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔطٔ ٣َا أَِو  ٥ََٟ ٥َ أَِو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

دسمد، امحد نب زدی، اثتب ےتہک ںیہ ہک رضحت زبنی تنب  شح ےک اکنح اک فاہعق اؿ ےک اسےنم آای، رفامےن ےگل، سج دقر زبنی ےک 



 

 

، اانت ںیم ےن یسک ویبی ےک فہمیل ںیم رکےت وہےئ ںیہن داھکی، اکی رکبی اک فہمیل فہمیل ںیم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رخچ ایک

 رکدای اھت۔

 دسمد، امحد نب زدی، اثتب :  رافی

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

  

 ...اکی رکبی ےس مک فہمیل رکےن اک ایبؿ

 ح اک ایبؿاکن :   ابب

 اکی رکبی ےس مک فہمیل رکےن اک ایبؿ

     158    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٨٣ؼور ب٩ ػٔیہ، ػٔیہ ب٨ت طيبہ :  راوی

 ُ ٩ًَِ أ َة  ٔٔیَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َػ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ َِٟت أَِو ا َٗ َة ب٨ِٔٔت َطِيَبَة  ٔٔیَّ طٔ َػ ِّ٣

 ٕ ٌٔي ٍ ی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ َط ٔف نَٔشائٔطٔ ب٤ُٔسَّ ٌِ ًَلَی َب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ر ریس وج یہ دمحم نب وی ف، ایفسؿ، وصنمر نب ہیفص، ہیفص تنب ہبیش ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ضعب ویبویں اک فہمیل اچ

 ںیم رکدای اھت۔

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، وصنمر نب ہیفص، ہیفص تنب ہبیش :  رافی

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

  

 ...دوعت فہمیل وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر است دؿ کت ارگ وکح  فہمیل فریغہ الھکےئ )وتاجزئ ہ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دف دؿ ںیم رصحنم ںیہن رفامای دوعت فہمیل وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر است دؿ کت ارگ وکح  فہمیل فریغہ الھکےئ )وتاجزئ ےہ( ویکں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ ای

     159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل  :  راوی

٨ِضُ  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٥ِ ُٛ ا٢َ َِٔذا زُعَٔی أََحُس َٗ  ٥َ ٠َِیأِتَٔضا َوَس٠َّ َٓ َِٟؤٟی٤َٔة  ٔلَی ا ِ 

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ےہ ہک ارگ وکح  صخش دوعت

 فہمیل ےک ےئل البفے وت رضفر اجؤ۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 امایدف دؿ ںیم رصحنم ںیہن رف دوعت فہمیل وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر است دؿ کت ارگ وکح  فہمیل فریغہ الھکےئ )وتاجزئ ےہ( ویکں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ ای

     160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابی وائ١، حرضت ابو٣وسی :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ثَىٔی ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ ٨َّٟئ َحسَّ َّی اہللُ  یِّ َػل

٤َِٟزٔیَف  اعَٔی َوًُوزُوا ا انَٔی َوأَٔجيبُوا اٟسَّ ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

دسمد، ییحی ، ایفسؿ، وصنمر، ایب فالئ، رضحت اوبومیس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دیقویں وک دیق ےس ڑھچاؤ، 



 

 

 امیبرفں یک ایعدت رکف۔ولوگں یک دوعت وبقؽ رکف، 

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، وصنمر، ایب فالئ، رضحت اوبومیس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےئ )وتاجزئ ےہ( ویکں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ ای دف دؿ ںیم رصحنم ںیہن رفامایدوعت فہمیل وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر است دؿ کت ارگ وکح  فہمیل فریغہ الھک

     161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ربیٍ، ابواَلحوؾ، اطٌث، ٣ٌاویہ ب٩ سویس، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَازٕٔب َرضَٔی  َحسَّ ِٟب ٍََاُئ ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ اؤَیَة ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٔث  ٌَ ٩ًَِ اَِلَِط ث٨ََا أَبُو اَِلَِحَؤؾ  ٍٔ َحسَّ اہللُ اٟزَّبٔی

 ِٟ ٔ ا ٌَٔیاَزة ٍٕ أ٣َََز٧َا بٔ ٩ًَِ َسِب ٍٕ َو٧ََضا٧َا  ٥َ بَٔشِب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا أ٣َََز٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ َوَتِظ٤ٔیٔت ًَ ِٟح٨َٔاَزة َٔ ا ٤َزٔیٔف َواتَِّبا

٩ًَِ َخَواتٔی٥ٔ  اعٔی َو٧ََضا٧َا  ٔ َؤَِجابَةٔ اٟسَّ ََل٦ َِٓظأئ اٟشَّ ٔ ٔ َوِ ٤َِِٟو٠ُو٦ َش٥ٔ َوَنِْصٔ ا َ٘ ِٟ اكٔٔص َؤِبَِزارٔ ا ٌَ ِٟ ةٔ ا َـّ ٔٔ ِٟ ٩ًَِ آ٧َٔیٔة ا َصٔب َو  اٟذَّ

 ِ ٔة َواِْلِٔسَتب یَّ شِّ َ٘ ِٟ ٔ َوا ٤ََِٟیاثٔز ٩ًَِ ا ٔ َو ََل٦ َِٓظأئ اٟشَّ ٔ َث فٔی ِ ٌَ ٩ًَِ أَِط ِيَبانٔیُّ  ًََوا٧ََة َواٟظَّ ُط أَبُو  ٌَ یَبأد َتاَب ٚٔ َواٟسِّ ٍَ  

نسح نب رعیب، اوباالٔوحص، اثعش، اعمفہی نب وسدی، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن است 

انجزہ ےک اسھت اجان، ےنکنیھچ فاےل اک وجاب دانی، مسق وک وپرا رکان امیبر یک ایعدت رکان، ولظمؾ یک  ابوتں اک مکح دای افر است ےس عنم رفامای،

ودد رکان، السؾ رکان افر دوعت وبقؽ رکان، اؿ بس زیچفں اک آپ ےن مکح دای، افر اؿ زیچفں ےس عنم رفامای، وسےن یک اوگنیھٹ، اچدنی 

 ںیہ، ریمشی افر اپرہچ اجت،  اتؿ، اربتسؼ، دمعہ ڑپکے، اوباالٔوحص یک اوبوحاہن ےک ربنت، ریمشی دگے وج وسار وھگڑے رپ ڈاےتل

 افر ابیشین ےن ظفل ااشفء السؾ ںیم اتمتعب یک ےہ۔

 نسح نب رعیب، اوباألوحص، اثعش، اعمفہی نب وسدی، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دف دؿ ںیم رصحنم ںیہن رفامای دوعت فہمیل وبقؽ رکےن اک ایبؿ افر است دؿ کت ارگ وکح  فہمیل فریغہ الھکےئ )وتاجزئ ےہ( ویکں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ ای

     162    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبسا ٌٟزیز، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

سٕ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ  ٕ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَا أَبُو أَُسِیٕس  َحسَّ ا٢َ َز َٗ

أًٔسیُّ َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ َسِض١ْ تَ اٟشَّ َٗ زُوُض  ٌَ ِٟ ٔسطٔ َوکَا٧َِت ا٣َِزأَتُطُ یَِو٣َئٕٔذ َخاز٣َُٔض٥ِ َوهَٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی رُعِ َّی اہللُ  ِسُروَ٪ َػل

تِ  َ٘ ا أَک١ََ َس َّ٤٠َ َٓ ِی١ٔ  ُط َت٤ََزإت ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٟ ِت  ٌَ َ٘ ٥َ أَِن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘  ُط ِٔیَّاظُ ٣َا َس

ہبیتق نب دیعس، دبعا زعلسی، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےتہک ںیہ ہک اوبادیس ےن اینپ اشدی ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دوعت دے 

 رک البای، اوبادیس یک یئن دنہل آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم رک ریہ یھت، لہس ےن اہک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک اس ےن روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلع فملس وک ایک الھکای اھت، آپ ےک ےئل اس ےن وجھکرںی وگھب ریھک ںیھت، آپ بج اھکےکچ وت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 الپدںی۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعا زعلسی، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 ... دوعت وک وبقؽ رکےنیل ےک دعب ارگ وکح  صخش دوعت ہن اجےئ، وت اس ےن اہلل افر روسؽ یک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دوعت وک وبقؽ رکےنیل ےک دعب ارگ وکح  صخش دوعت ہن اجےئ، وت اس ےن اہلل افر روسؽ یک انرفامین یک

     163    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی ا ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  و٢ُ َحسَّ ُ٘ َُّط کَاَ٪ َي ٨ُِط أ٧َ ًَ ُّ  ہللُ  ََ

ًََصی ا ِس  َ٘ َٓ َوَة  ًِ اُئ َو٩ِ٣َ َتَزَک اٟسَّ َُُٔقَ ِٟ ََٟضا اَِل٨ََُِٔیاُئ َویُت ٍَُِک ا َِٟؤٟی٤َٔة یُِسعَی  ا٦ُ ا ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ ٠ًََِیطٔ اٟلَّ َّی اہللُ  َٟطُ َػل ہللَ َوَرُسو

 َوَس٥ََّ٠ 

 فہمیل ںیم ارماء یک دوعت وہ افر رغابء ہن البےئ دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ہک سج

اجںیئ، وت فہ اھکان بس ےس زایدہ ربا ےہ افر وج صخش دوعت وک وھچڑ دے وت وگای اس ےن اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 انرفامین یک۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اپےئ الھکےن یک دوعت رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اپےئ الھکےن یک دوعت رکےن اک ایبؿ
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 ٤زہ، ا٤ًع، ابی حاز٦، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًبسا٪، ابوح :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ِبَساُ٪  ًَ ث٨ََا  ٔلَی َحسَّ َِٟو زًُٔیُت ِ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

 َ ٔل ِو أُصِٔسَی ِ َٟ َٕ ََلََجِبُت َو ا ب٠ُِٔت َُکَ َ٘ َٟ  َْ ا  یَّ َُکَ

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارگ اپےئ یھب اھکےن یک دوعت 



 

 

 ںیم ےھجم دےیئ اجںیئ وت ںیم وبقؽ رکولں اگ، افر ارگ اپےئ ریمے اپس دیۃی ےجیھب اجںیئ وت ںیم اؿ وک وبقؽ رکولں اگ۔

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اشدی فریغہ ںیم دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اشدی فریغہ ںیم دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ب٩ ابزاہی٥، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ث٨ََا ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َٗ ا٢َ  َٗ ٕس 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ُِض٤َا َي ًَ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َوَة ِٔذَا َٗ ًِ ٔ اٟسَّ ٥ََّ٠ أَٔجيبُوا َصٔذظ

 َٟ زِٔض َوصَُو َػائ٥ْٔ زًُٔيُت٥ِ  ٌُ ِٟ ٔ ا زِٔض َوَُي ٍِ ٌُ ِٟ ًَِوَة فٔی ا ِتٔی اٟسَّ ِبُس اہللٔ َیأ ًَ ا٢َ َوکَاَ٪  َٗ  َضا 

اہلل  یلع نب دبعاہلل نب اربامیہ، اجحج نب دمحم، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

س دوعت )فہمیل فریغہ( ےک ےئل بج وکح  البےئ، وت وبقؽ رکول، انعف ےتہک ںیہ ہک رضحت دبعاہلل )نب رمع ہیلع فملس ےن رفامای ہک ا

 ریض اہلل ہنع( اشدی فریغہ یک دوعوتں ںیم رفزہ دار وہےن ےک ابفوجد ےلچ اجےت ےھت۔

 ہلل نب رمع ریض اہلل ہنعیلع نب دبعاہلل نب اربامیہ، اجحج نب دمحم، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، دبعا :  رافی

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

  

 ...دوعت فہمیل ںیم وعروتں افر وچبں وک ےل اجےن اک ایبؿ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دوعت فہمیل ںیم وعروتں افر وچبں وک ےل اجےن اک ایبؿ
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 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، ًبسا ٟوارث، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  َ َحسَّ ٨ًَِطُ أ٧َ ٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ 

 َٓ ا٦َ ٤ِ٣ُت٨ًَّا  َ٘ َٓ ٕض  ب٠ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ رُعِ ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ نَٔشاّئ َؤػبَِیا٧ّا ٣ُ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبَِْصَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أْمُتَْن ٩ِ٣ٔ أََحبِّ َٗ َ٘

ٔلَیَّ   ا٨َّٟأض ِ

زعلسی نب بیہص، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت ااصنر یک وعروتں دبعارلنمح نب شابرک، دبعا ولارث، دبعا

افر وچبں وک دوعت فہمیل ےس آےت دھکی رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وخیش یک فہج ےس رہھٹ ےئگ افر رفامای، دخاای مت ولگ ےھجم بس 

 آدویمں ےس زایدہ وبحمب وہ۔

 ارث، دبعازعلسی نب بیہص، اسن نب امکل ریض اہلل ہنعدبعارلنمح نب شابرک، دبعا ول :  رافی

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

  

 ...دوعت ںیم وکح  ربی ابت دےھکی وتولن آےن اک ایبؿ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع اکی نؿ ؾ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

اہلل ہنع وک ربی ابت دےھکی وتولن آےن اک ایبؿ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع اکی نؿ ںیم وصتری دھکی رک ولن آےئ، انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اویب ریض  دوعت ںیم وکح 

 اس اک وخػ اھتفہ تہب ںیہ، رگم مت رپ ےھجم ہی البای اھت ، اںوہں ےن دویار رپ رپدہ داھکی، انب رمع وبےل اس ںیم مہ رپ وعرںیت اغ بل آیئگ ںیہ، اوب اویب ےن اہکنج ولوگں رپ ےھجم

 ادنہشی ہن اھت، دخبا ! ںیم اھکان ہن اھکؤں اگ، رھپ فا س ےلچ ےئگ
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ِِٔس٤َ  ًَ َحسَّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ََّضا أًی١ُ  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

َّی اہللُ ا َرآَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠ََٓ ّة ٓٔیَضا َتَؼاؤیزُ  َٗ ََّضا اِطت ٍََِت ٤ُِ٧زُ ٥ِ٠َ یَِسُخ١ِ أَِخب ٍََِتُط أ٧َ َٓ َِٟبأب  ًَلَی ا ا٦َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔلَی َرُسؤٟطٔ ٣َاَذا أَذ٧َِِبُت  ٔلَی اہللٔ َوِ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَتُوُب ِ ُ٘ َٓ اصَٔیَة  ُِٓت فٔی َوِجضٔطٔ اِلَُکَ َز ٌَ ٠َِیطٔ  َٓ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ

٥َ ٣َا بَا٢ُ صَ  َّی اہللَُوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َسَصا  ٠َِیَضا َوَتَوسَّ ًَ َس  ٌُ ِ٘ ََٟک َٟٔت ٠ُِت اِطت ٍََیُِتَضا  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ةٔ  َٗ ٔ ا٤ُِّ٨ٟزُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔذظ  

ُت٥ِ  ِ٘ ُض٥ِ أَِحُیوا ٣َا َخ٠َ َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َوُي بُوَ٪ َیِو٦َ ا ذَّ ٌَ َورٔ ُي ٔ اٟؼُّ َوُر ََل َتِسُخ٠ُُط  ِٔ٪َّ أَِػَحاَب َصٔذظ َّٟٔذی ٓٔیطٔ اٟؼُّ ِٟبَِیَت ا ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ َو

َٜةُ  ٔ ٤َََِٟلئ  ا

اامسلیع، امکل، انعف، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن ےیکت رخدیے ےھت، نج ںیم وصتریںی ںیھت، آپ 

افر ادنر ہن آےئ، ںیم آپ ےک رہچے رپ رکاتہ وک اتڑ یئگ، ںیم ےن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ وصتریفں وک دھکی رک درفازہ رپ رک ےئگ 

رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ وتہب رکیت وہں، )آپ رفامںیئ( ھجم ےس وج انگہ رسزد وہا وہ، وت 

 ہی ےیکت اس ےئل رخدیے ںیہ ہک آپ اؿ رپ اھٹیب آپ ےن رفامای ےیکت ےسیک ںیہ؟ رضحت اعہشئ یتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ںیم ےن

 ےئجیک افر کیٹ اگلای ےئجیک، آپ ےن رفامای وصتری فاولں وک ایقتم ےک دؿ ذعاب وہاگ افر رسزشن ےک  رر رپ اہک اجےئ اگ، مت ےن وج ھچک ہی

وہیت ںیہ، فاہں رتمح ےک رفےتش ںیہن ایک ےہ اےس زدنہ رکف، اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فمل ےن رفامای ہک سج رھگ ںیم وصتریںی 

 آےت۔

 اامسلیع، امکل، انعف، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...یئن دنہل اک فہمیل ںیم رمدفں یک دختم رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یئن دنہل اک فہمیل ںیم رمدفں یک دختم رکےن اک ایبؿ
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 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

ثَىٔی أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أَبُو  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ث٨ََا َس ًَا َحسَّ أًٔسیُّ َز َض أَبُو أَُسِیٕس اٟشَّ ا رَعَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َسِض١ٕ  بُو َحاز٦ٕٔ 

َِٟیض٥ِٔ َِٔلَّ ا٣ِ  ٔ بَُط ِ ا٣ّا َوََل ََقَّ ٌَ َ ُض٥ِ ك َٟ  ٍَ ٤َا َػ٨َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابَطُ  ًَ َّی اہللُ  ٩ِ٣ٔ  َزأَتُُط أ٦ُُّ أَُسِیٕس ب٠ََِّت َت٤َزَإت فٔی َتِورٕ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َ٘ ََٓش ُط  َٟ ا٦ٔ أ٣ََاثَِتطُ  ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َْ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا ََفَ َّ٤٠ََٓ ِی١ٔ  ُُٔط بَٔذَٟٔک حَٔحاَرةٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ  ِتُط تُِتٔح

یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس ےتہک ںیہ ہک بج اوبادیس اسدعی ےن اشدی اک اھکان الھکای وت آپ 

 افر ےک احصہب یک یھب دوعت یک، اھکان اکپان ای الان، اؿ ںیم ےس وکح  اکؾ یھب اںوہں ےن وخد ہن ایک، ہکلب اؿ یک ویبی ےن یہ اسرا اامتہؾ ایک

اس ےن اےس ربنت ںیم اس ےن رھتپ ےک ایپہل ںیم رات ےس وجھکرںی وگھب ریھک ںیھت، بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اھک ےکچ وت 

 ڈاؽ رک آپ ےک اسےنم  شی ایک

 دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس :  رافی

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

  

 ...اشدی ںیم وجھکرفں اکریشہ افر فہ رشتب وجہشن ہن رکے، اس ےک الپےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اشدی ںیم وجھکرفں اکریشہ افر فہ رشتب وجہشن ہن رکے، اس ےک الپےن اک ایبؿ

     169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦ :  راوی

وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٕس أَ٪َّ أَبَا أَُسِیٕس  َحسَّ ٌِ ُت َسِض١َ ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ارٔیُّ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ب٩ُِ 

 ٔ کَا٧َِت ا٣َِزأَتُُط َخاز٣َُٔض٥ِ َیِو٣َئٕٔذ َوه َٓ زِٔسطٔ  ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَا ا٨َّٟٔيیَّ َػل أًٔسیَّ َز َٟ اٟشَّ ا َ٘ َٓ زُوُض  ٌَ ِٟ ا٢َ َی ا َٗ ِت أَِو 



 

 

َُٟط َت٤ََزإت ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ فٔی تَ  ِت  ٌَ َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِن َّی اہللُ  ِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ َ٘  ِورٕ أََتِسُروَ٪ ٣َا أَِن

 یبن یلص ییحی نب ریکب، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن لہس نب دعس ےس انس ہک اوبادیس اسدعی ےن اینپ اشدی ںیم

اہلل ہیلع فملس یک دوعت یک، اؿ یک ویبی اس دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم رک ریہ ںیھت، احالہکن فہ یئن دنہل ںیھت، اس 

وعرت ےن اہکمت اجےتن وہ ہک ںیم )دنہل( ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک ایک الپای، اکی ایپہل ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 ریشہ الپای ےہ۔ وجھکرفں اک

 ییحی نب ریکب، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ :  رافی

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

  

 ...وعروتں ےک اسھت اےھچ ولسک اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک اسھت اےھچ ولسک اک ایبؿ

     170    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نْص، حشين جٌفی، زائسہ، ٣یَّسہ، ابی حاز٦، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َة  ٩ًَِ ٣َِیََّسَ ٩ًَِ َزائَٔسَة  فٔیُّ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حَُشيِْن ا ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا َّی اہللُ  یَحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل صَُزیَِزَة 

ََل یُِؤذٔی َجاَرُظ َواِسَتِوُػوا بٔا٨َِّٟشأئ  َٓ  ٔ ِٔ ٔ اِْل َِٟیِو٦ ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩َ ٩ِ٣ٔ ِ٘ ٔ َُّض٩َّ ُخ٠ إ٧ٔ َٓ َخي ٍِّا 

ًََِلظُ  ٍٔ أَ ٠َ ِـّ ًَِوَد َطِیٕئ فٔی اٟ ٍٕ َؤِ٪َّ أَ اِسَتِوُػوا بٔا٨َِّٟشأئ َخي ٍِّا ٔؿ٠َ َٓ َوَد  ًِ ٥ِ َیز٢َِ أَ َٟ َتطُ  ِٛ َتطُ َؤِِ٪ َتَز ََّسِ َٛ إِٔ٪ َذَصِبَت ُت٘ٔی٤ُُط  َٓ 

اہلل  ااحسؼ نب رصن، نیسح یفعج، زادئہ، رسیمہ، ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےسج

 رپ اامیؿ ےہ، اےس ا ےن ڑپفیس وک فیلکت ہن اچنہپان اچےئہ افر وعروتں ےک قح ںیم الھبح  رکےن یک ریمی فتیص وبقؽ افر رفز ایقتم

رکف، ویکں ہک فہ یلسپ ےس دیپا وہح  ںیہ، وج بس ےس ڑبی یلسپ ےہ فہ بس ےس زایدہ ڑیٹیھ ےہ، ارگ وت اےس دیساھ رکان اچےئہ، وت فہ 



 

 

  دے اگ، وت ہشیمہ ڑیٹیھ یہ رےہ یگ، ریمی فتیص وعروتں ےک قح ںیم وبقؽ رکف۔وٹن اجےئ یگ، افر وج ویں یہ رےنہ

 ااحسؼ نب رصن، نیسح یفعج، زادئہ، رسیمہ، ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...رن ی رکےن اک ایبؿ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ےہ ہک وعرت یلسپوعروتں ےک اسھت 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک اسھت رن ی رکےن اک ایبؿ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ےہ ہک وعرت یلسپ یک رطح ےہ

     171    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌزیز ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، ابی اٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًبساٟ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٗ  ٥َ َت بَٔضا َوٓٔیَضا ًَٔوْد َوَس٠َّ ٌِ َت بَٔضا اِسَت٤َِت ٌِ َتَضا َؤِِ٪ اِسَت٤َِت ََّسِ َٛ ٤َِتَضا  َٗ ٍٔ ِِٔ٪ أَ ٠َ ِـّ ٤َِٟزِأَةُ کَاٟ  ا٢َ ا

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امکل، ایب ازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وعرت یلسپ

  ےہ، ارگ مت اےس دیساھ رکان اچوہ ےگ وت وٹن اجےئ یگ، افر ارگ افدئہ ااھٹان اچوہ ڑیٹےھ ہ  یہ ںیم افدئہ ااھٹ ےتکس وہ۔یک امدنن

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امکل، ایب ازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وعروتں ےک اسھت اےھچ ولسک اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعروتں ےک اسھت اےھچ ولسک اک ایبؿ

     172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٨َّا َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ِٟکَََل٦َ َوأَل٧ِبَٔشاَن  أَبُو نُ قٔی ا ٧َتَّ

٥َ صَِيَبَة أَِ٪ ی٨َِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی  ٔلَی نَٔشائ٨َٔا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ َّی اہللُ  َِّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا تُُوف َّ٤٠ََٓ ز٢َٔ ٓٔي٨َا َطِیْئ 

 َتک٨َ٤َِّ٠َا َوا٧َِبَشِل٨َا

اوب میعن، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم وعروتں ےس اس 

ےن ےس مہ ےتچب ےھت ہک ںیہک امہرے ابرے ںیم وکح  مکح انزؽ ہن وہاجےئ، نکیل بج آپ یلص اہلل ہیلع وخػ ےس وگتفگ افر جااح رک

 فملس اک فاصؽ وہایگ وت مہ اؿ ےس الکؾ افر دؽ یگل رکےن ےگل۔

 اوب میعن، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ا ےن سفن افر ابؽ وچبں وک آگ ےس ناچےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن سفن افر ابؽ وچبں وک آگ ےس ناچےن اک ایبؿ

     173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ایوب، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہابو ن٤ٌا٪، ح٤از ب٩ زیس :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َٕ  َحسَّ ٥ُِٜ َرا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک٠ُُّ ًَ َّی اہللُ  َػل



 

 

اِْل٣َٔا٦ُ َرا َٓ ٥ُِٜ ٣َِشئُو٢ْ  ًَلَی بَِیٔت َزِؤجَضا َوهَٔی َوک٠ُُّ ٤َِٟزِأَةُ َرأًَیْة  ًَلَی أَص٠ِٔطٔ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ َوا  َٕ َٕ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ َواٟزَُّج١ُ َرا

َٕ َوک٥ُُِّٜ٠ُ ٣َِشئُو٢ْ  ٥ُِٜ َرا ک٠ُُّ َٓ ٔ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ أَََل  ًَلَی ٣َا٢ٔ َسیِّٔسظ  َٕ ِبُس َرا ٌَ ِٟ َْٟة َوا  ٣َِشئُو

 زدی، اویب، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت بس ولگ ابہگنؿ وہ، اوب امعنؿ، امحد نب

افر مت بس ولوگں ےس وساؽ ایک اجےئ اگ، اامؾ یھب ابہگنؿ ےہ، اس ےس یھب وساؽ وہاگ، مت ےن )رتیع ےک اسھت ایک رباتؤ ایک( رمد 

افر اس ےس یھب وساؽ ایک اجےئ اگ، افر الغؾ یھب ا ےن آاق ےک امؽ اک ابہگنؿ ےہ اس ےس یھب وساؽ ایک  ا ےن رھگ فاولں رپ ابہگنؿ ےہ
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 ...ویبی ےک اسھت ااھچ رباتؤ رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ےک اسھت ااھچ رباتؤ رکےن اک ایبؿ

     174    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٰی ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ ًبساہلل ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاس٠امی٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًلی ب٩ ححز، ًیس :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ُ  اََل أَِخب ٧ٍَََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ َوَة   ب٩ُِ رُعِ

 ًَ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ِسَ٪ أَِ٪ ََل یَُِٜت٩َ٤ِ ٩ِ٣ٔ أَِخَبارٔ أَِزَوأجض٩َّٔ رُعِ َٗ ا ٌَ اَصِسَ٪ َوَت ٌَ َت َٓ َة ا٣َِزأَّة  ًَرِشَ َِٟت َج٠ََص ِِٔحَسی  ا َٗ  ائَٔظَة 

 َٗ  ١ُ َ٘ َٓي٨َُِت ي ٍَُِتَقی َوََل َس٤ٔيٕن  َٓ ًَلَی َرأِٔض َجَب١ٕ ََل َسِض١ٕ  َِٟح٥ُ َج١ٕ٤َ َُٓثٕ  َِٟت اَِلُولَی َزِوظٔی  ا َٗ ا٧َٔیُة َزِوظٔی ََل أَبُثُّ اَطِیّئا  َِٟت اٟثَّ

َظ٨َّ  ٌَ ِٟ أَٟثُة َزِوظٔی ا َِٟت اٟثَّ ا َٗ ُظ أَذَُِکِ ًَُحزَُظ َوبَُحَزُظ  ُٖ أَِ٪ ََل أََذَرُظ ِِٔ٪ أَذَُِکِ ِّی أََخا ٔن ِٙ َؤِِ٪ أَِسُِٜت َخب ٍََُظ ِ ِٙ أُك٠ََّ ُٙ ِِٔ٪ أ٧َِٔل

 ٔ ُة َزِوظٔی ک٠ََِی١ٔ ت ٌَ َِٟت اٟزَّابٔ ا َٗ  ِٙ َّ٠ ًَ ُ ضَٔس َؤِِ٪ أ َٓ َِٟدا٣َٔشُة َزِوظٔی ِِٔ٪ َزَخ١َ  َِٟت ا ا َٗ َة َوََل َسآ٣ََة  َٓ َضا٣ََة ََل َُحٌّ َوََل َُقٌّ َوََل ٣ََدا



 

 

َّٕ َؤِِ٪ اِؿَل  َب اِطَت ٔ ََ َّٕ َؤِِ٪  َٟ ازَٔسُة َزِوظٔی ِِٔ٪ أَک١ََ  َِٟت اٟشَّ ا َٗ ًَضَٔس  ا  َّ٤ًَ َد أَٔسَس َوََل َيِشأ٢َُ  َ َّٕ َو َِ َت ِٟ ٍَ ا َّٕ َح َٜ ََل یُؤُٟخ اِل

 َٓ ٔک أَِو  َٟطُ َزاْئ َطحَّ اُئ ک١ُُّ َزإئ  َٗ ًََیایَاُئ كََبا ُة َزِوظٔی ََُیایَاُئ أَِو  ٌَ ابٔ َِٟت اٟشَّ ا َٗ َِٟبثَّ  ٥َ٠َ ا ٌِ َِٟت َٟٔی ا َٗ َٟٔک  ٍَ لُِکًّ  ٠َّٔک أَِو َج٤َ

٤َِٟصُّ ٣َصُّ أَِر٧َٕب َواٟزِّیُح رٔیُح َزِر٧َٕب  ا٨َ٣ُٔة َزِوظٔی ا ٔ اٟثَّ ًَٔوی٥ُ اٟز٣ََّاز  ٔ ٔ كَؤی١ُ ا٨َِّٟحاز ٤ٌَٔاز ِٟ ٍُ ا ُة َزِوظٔی َرٓٔی ٌَ أس َِٟت اٟتَّ ا َٗ

 ٔ ث َٛ َٟطُ ِٔب١ْٔ  ةُ َزِوظٔی ٣َأْٟک َو٣َا ٣َأْٟک ٣َأْٟک َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ َذٟٔٔک  َ َٔ ا ٌَ ِٟ َِٟت ا ا َٗ  ٔ ِٟبَِیٔت ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاز یُب ا ٤ََِٟبارٔٔک ََقٔ ي ٍَاُت ا

٤ََِٟشارٔٔح  ٠ٔیََلُت ا َٕ َو٣َا أَ َٗ َة َزِوظٔی أَبُو َزِر ًَرِشَ َِٟحازٔیََة  َِٟت ا ا َٗ َُّض٩َّ َصَوأُٟک  ٩َّ أ٧َ َ٘ ٔ أَِي ٤ِٟٔزَِصز ٩َ َػِوَت ا ٌِ َٕ أ٧ََاَض َؤَِذا َس٤ٔ بُو َزِر

ٔسی َوَجَسنٔی فٔی أَصِ  ِٔ ٔلَیَّ َن َبحَٔحِت ِ َٓ َحىٔی  َسیَّ َوبَحَّ ـُ ًَ ٠َىٔی فٔی أَص١ِٔ َػضٔی١ٕ ٩ِ٣ٔ حُلٓٔیٕ أُذُنَیَّ َو٣َََلَ ٩ِ٣ٔ َطِح٥ٕ  ٌَ َح َٓ  ٕ ٓٙ ١ٔ ٨َُُِی٤َٕة بٔٔظ

 ٔ ٨َُّح أ٦ُُّ أَب َ٘ أََت َٓ ُب  َ َِ أََتَؼبَُّح َوأَ َٓ ُُٗس  بَُّح َوأَِر َٗ ُ ََل أ َٓ ُٗو٢ُ  ٨ٌَِٔسُظ أَ َٓ  ٕ ٓٙ َٕ ًُُٜو٣َُضا َوأَكٔیٕم َوَزائٕٔص َو٨َ٣ُ ٤َا أ٦ُُّ أَبٔی َزِر َٓ  َٕ ی َزِر

َشاْح اب٩ُِ  َٓ ٤َ  َرَزاْح َوبَِيُتَضا  َٓ  َٕ ةٔ ب٨ُِٔت أَبٔی َزِر َِٟحَِفَ َُ ا ُط ذَٔرا ٌُ ٔ ٤ََش١ِّ َطِلَبٕة َويُِظب َٛ ُط  ٌُ َح ـِ ٣َ َٕ ٤َا اب٩ُِ أَبٔی َزِر َٓ  َٕ ا ب٨ُِٔت أَبٔی َزِر

٤َا َجارٔ َٓ  َٕ َضا َو٠ِ٣ُٔئ َٛٔشائَٔضا َوَُِیُى َجاَرتَٔضا َجارٔیَُة أَبٔی َزِر َُ أ٣ُِّ َُ أَبٔیَضا َوكَِو َٕ كَِو َٕ ََل َتبُثُّ َحٔسیَث٨َا َتِبثٔیّثا أَبٔی َزِر َیُة أَبٔی َزِر

َٕ َواَِلَِوكَاُب ت٤َُِدُف  َد أَبُو َزِر َ َِ َِٟت  ا َٗ ٔظیّظا  ٌِ ُث ٣ٔي ٍََت٨َا َت٨ِ٘ٔیّثا َوََل َت٤ََِلُ بَِيت٨ََا َت ِّ٘ ََٟضا  َوََل ت٨َُ ََٟسأ٪  َضا َو ٌَ ٠َقَٔی ا٣َِزأَّة ٣َ َٓ

َبأ٪ ٩ِ٣ٔ تَ  ٌَ ِضَسی٩ِٔ َی٠ِ َٔ ِٟ یًّ کَا یًّا َوأََخَذ َخلِّ ٔ ََ یًّا َرَٛٔب  َسُظ َرُجَّل ََسٔ ٌِ َِٜحُت َب ٨َ َٓ ََٜحَضا  َ ىٔی َو٧ َ٘ َل٠َّ َٓ ا٧ََتئِن  َصا بٔز٣َُّ ا ِحٔت َخِْصٔ

ا َٗ َٕ َو٣ٔي ٍٔی أَص٠َِٔک  ا٢َ کُلٔی أ٦َُّ َزِر َٗ ًَِلانٔی ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َرائَٔحٕة َزِوّجا َو ٤ّا ثَزٔیًّا َوأَ ٌَ ًَلَیَّ َن ًَِلا٧ٔیطٔ َٟ َوأََراَح  ُت ک١َُّ َطِیٕئ أَ ٌِ ٠َِو َج٤َ َٓ ِت 

َٟٔک  ٨ُِت  ُٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ  َٕ َز آ٧َٔیٔة أَبٔی َزِر َِ َّ أَِػ َٕ ٣َا ب٠ََ َٕ َٔل٦ُِّ َزِر أَبٔی َزِر َٛ   

نب دبعاہلل ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ایگرہ وعروتں امیلسؿ نب دبعارلنمح، یلع نب رجح، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ 

ےن اکی ہگج ااھٹک وہ رک ابمہ وقؽ فارقار ایک ہک ا ےن ا ےن اخفدنفں اک احؽ ایبؿ رکف، یلہپ وعرت ےن اہک ریما اخفدن الرغ افٹن اک 

ڑچاھ اجاتکس ےہ افر ہن فہ وگتش یہ دمعہ ےہ ہک اس ےک الےن یک وگتش ےہ وج اہپڑ یک وچیٹ رپ راھک ےہ، راہتس ڑبا نھٹک ےہ ہن وچیٹ رپ 

اخرط تبیصم رھبی اجےئ، دفرسی ےن اہک ںیم اس یک احتل اظرہ رکےن ےس ڈریت وہں ہک اس ذترکے ےک دعب ںیم ںیہک اس وک 

ںیم ہگج ہگج اگںیھٹن دیپا  وھچڑ ہن وھٹیبں، ارگ ذرک رکفں وت اتبؤں یگ ہک اس ںیم ایک بیع فرنہ ںیہ، فعض یک فہج ےس اس ےک مسج

ارگ وہیئگ ںیہ افر ایسی یہ ویسیبں رباایئں ںیہ، رسیتی وب ی ہک ریما اخفدن ابمل زتاگن ےہ، ارگ اس یک تیفیک ایبؿ رکفں وت الطؼ یتلم ےہ، 

ہ رگؾ ہن زایدہ ڈنھٹا، اخومش روہں وت ےھجم سلفم وھچڑ راھک ےہ، وچیھت ےن اہک ہک ریما وشرہ اہتہم یک رات یک رطح وتمطس ےہ، ہن زاید

اسی( ہک فہ ہشیمہ اسکیں ےہ ہن زایدہ ڈران ہن تہب ا اتان، اپوچنںی ےن ایبؿ ایک ہک ریما وشرہ رھگ ںیم آےئ وت اتیچ، ابرہ اجےئ وت ریش )رشفی ا

ےئ افر ےٹپل وت بس رھگ ںیم ھچک وہا رکے فہ ابز رپس ںیہن رکات، یٹھچ ےن اہک ہک ریما وشرہ اھکؤ ےہ، اھکےن ےھٹیب وت بس ٹچ رک اج



 

 

اصػ رک اجےئ، بج وسےئ وت االیک یہ ڑپا رےہ افر ریمی رطػ اہھت یھب ںیہن ڑباھات ہک دھک ھکس وپھچ ےل، اسوتںی ےن اہک ریما اخفدن 

مگ رکدہ راہ افر اعزج ےہ، فہ ےنیس ےس دابےن فاال افر وعرت اک رہ بیع اس ےک ےئل بیع ےہ اس ںیم بس رباایئں ںیہ، )ارگ ابت 

ے( وت رس وھپڑ دے افر زیمخ رکدے ای دفونں یہ رک ذگرے، افر رہگا زمخ اگلےئ، آوھٹںی وعرت ےن اہک ریمے وشرہ اک وھچان ااسی رک

ےہ ہک اسیج رخوگش اک سب وہاجان، )فہ انزک ےہ( اس یک وخوبش ایسی ہک ےسیج زربت یک وخوبش، تہب یہ انزک ےہ، ونںی ےن اہک ریما 

ےبمل رپےلت فاال افر تہب یخس ےہ، اس اک رھگ سلجم وشری ےک رقبی ےہ، فہ اب دتریب افر دھجمسار ےہ ، دوسںی وشرہ افیچن ریمعتفں فاال 

ےن اہک ریمے وشرہ اک انؾ امکل ےہ افر الھب امکل یک ایک رعتفی رکفں، وج رعتفی ذنہ ںیم آےکس فہ سب اس یک رعتفی ےہ، فہ 

ہ ےس زایدہ رھگ ںیم افٹن عمج راتھک ےہ، افر ویٹنھگں یک آفاز نس رک اتبات ےہ ہک اےنت امہمونں ےک ےئل ہشیمہ افٹن ذحب رکاات ےہ، رچااگ

افٹن ذحب وہےن فاےل ںیہ افر اےنت امہمؿ وموجد ںیہ، ایگروہںی ےن اہک ریما وشرہ اوبزرع، فاہ ایک انہک، ریمے اکونں وک زویر ےس 

ر وخش راھک ہک اس یک داد دینی ڑپیت ےہ، ریما اخفدن اس ےن ےھجم ااسی وبلھج رکدای، ریمے ابزفؤں وک رچیب ےس رھبدای افر ےھجم اس دق

اپای وج لکشم دنچ رکبویں فاال اھت، ںیم اکی رغبی ڑلیک یھت، فہ ےھجم اےسی وخاحشؽ اخدناؿ ںیم الای، وج وھگڑفں یک انہنہٹہ فاےل افر 

الچےن فاےل لیب افر اانج ےنکٹھپ فاےل آد ی یھبس اؿ ےک اجکفہ یک آفازفاےل ںیہ، اؿ ےک اہں وھگڑے افٹن یھبس وموجد ںیہ، ڈاںیئ 

، اہں احرض ںیہ، اؿ ےک اہں ںیم وبیتل وت ریمی ہتکن ینیچ وکح  ہن رکات افر وسیت وت حبص رکدیتی، بج اپین یتیپ وت اہنتی اانیمطؿ ےس یتیپ

رےتہ ےھت، اس اک رھگ اشکدہ افر اس اک اٹیب  اوبزرع یک امں ینع ریمی وخدشانم فہ یھب تہب القئ وعرت یھت، اس ےک دنصفؼ رھبوپر

انب اوبزرع وخب رت، اس وخاب اگہ ےسیج وجھکر یک اشخ ےنچنیھک یک ہگج وہیت ےہ، ینع رھچریے مسج اک، وخراک اس دقر مک ہک اکی 

 یھب اقلب دتس اچر امہ ےک رکبی ےک ہچب یک اس اک ٹیپ رھب دے، اینپ وسنک ےک ےئل رہ فتق ابثع ظیغ ف بض، اس یک المزہم

رعتفی، دفرسے ولوگں ےس د ہ رک امہری ابوتں وک ہن الیھپےن فا ی افر امہرے ذریخہ ںیم اصقنؿ ہن رکےن فا ی، امہرے رھگ وک سخ 

فاخاشک ےس اپک رکےن فا ی، اکی دؿ ااسی وہا ہک اوبزرع ابرہ الکن ہک اس ےس دفدھ ولباای اجراہ اھت افر اس ںیم ےس نھکم اکنےنل یک 

ریہ یھت، ںیم ےن ابرہ لکن رک داھکی ہک اکی وعرت سج ےک اسھت ےتیچ ےک اےسی دفےچب ںیہ وج اس ےک زری لغب دف اانرفں  ایتری وہ

)اتسپونں( ےس لیھک رےہ ںیہ، فہ دفونں دفدھ  یپ رےہ ےھت، اس وعرت وک دھکی رک اوبزرع ےن ےھجم الطؼ دے دی، افر اس وعرت 

 اکی اےسی آد ی ےس اکنح ایک وج زیت رف وھگڑے رپ وسار اھت،  یط زینہ راتھک اھت، اس ےن ےس اشدی راچ ی، اس ےک دعب وبجمرا ںیم ےن

تہب یس ںیتمعن دںی افر رہ مسق ےک ومویشیں ںیم ےس اکی اکی وجڑا رہ ومیشی اک ےھجم دای افر اہک ہک اؾ زرع وخد اھکؤ افر ا ےن زعسی ف 

 یھب ااجزت دی افر تہب ھچک دای، رگم ہی بس دادف  شی اوبزرع ےک اکی ااقرب وک یھب ذریخہ اچنہپؤں افر دصہق فریخات رکےن یک

وھچےٹ ےس ربنت وک یھب ںیہن چنہپ ےتکس، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ہی امتؾ ہصق نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم یھب 

اس ےن ویبی وک الطؼ دے دی یھت، افر ںیم ےن  ریتے ےئل ااسی وہں اسیج ہک اوبزرع اؾ زرع ےک اسھت اھت، رفؼ رصػ اانت ےہ ہک



 

 

 الطؼ ںیہن دی، ینع ویبی ےک اسھت ایسی یہ ایھچ رطح زدنیگ رسب رکان اچےیہ۔

 امیلسؿ نب دبعارلنمح، یلع نب رجح، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب دبعاہلل ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی ےک اسھت ااھچ رباتؤ رکےن اک ایبؿ

     175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َِٟت  َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ بُوَ٪ ًَ ٌَ َِٟحَبُع ی٠َِ کَاَ٪ ا

 ِٟ ٤َا زٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا أ٧َُِوزُ  ًَ َّی اہللُ  َشت ٍََنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ابٔض٥ِٔ  ِسَر بَٔٔحَ َٗ ُِٗسُروا  ا َٓ  ُٖ ٨ُِت أ٧ََا أَِنَْصٔ ُٛ َّی  ُت أ٧َُِوزُ َحً

ٍُ ا٠َِّٟضوَ  ٩ِّ َتِش٤َ َِٟحسٔیَثٔة اٟشِّ َِٟحارٔیَٔة ا  ا

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی رمہبت اک فاہعق ےہ ہک دنچ یشبح رھچی اگنگ ےس

افر اانپ اانپ اٹپ دالھک رےہ ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس یھب اس وک دھکی رےہ ےھت، افر ےھجم ا ےن ےھچیپ رکایل اھت، بج کت  لیھک رےہ ےھت،

 ریما یج اچاہ ںیم دیتھکی ریہ، رھپ وخد یہ ا ات رک ولن آح ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم ہن ایک، اب اس ےس ادنازہ رکول ہک اکی نسمک

  لیھک وک دھکی یتکس ےہ۔ڑلیک  ینت دری

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...فادل اک اینپ یٹیب وک اخفدن ےک اعمہلم ںیم تحیصن رکےن اک ایبؿ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فادل اک اینپ یٹیب وک اخفدن ےک اعمہلم ںیم تحیصن رکےن اک ایبؿ

     176    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اہلل ، ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

یِ  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ًَبَّاَحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ثَِوٕر  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٕض َرضَٔی ْب 

٤َِٟزِأََتئِن ٩ِ٣ٔ أَِزَو  ٩ًَِ ا أب  َِٟدلَّ ًَلَی أَِ٪ أَِسأ٢ََ ٤ًََُز ب٩َِ ا يّؼا  ٥ِ أََز٢ِ َُحٔ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ  أد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ًَ ُط َو ٌَ َّی َحخَّ َوَحَحِحُت ٣َ ٠ُُٗوب٤َُُٜا َحً ِت  َِ ِس َػ َ٘ َٓ ٔلَی اہللٔ  الَی ِِٔ٪ َتُتوبَا ِ ٌَ ا٢َ اہللُ َت َٗ َتب ٍَََّز ا٠ََّٟتئِن  َٓ طُ بٔإَٔزاَوةٕ  ٌَ ُِٟت ٣َ ًََس َس٢َ َو

ًَلَی یََسیِ  َِٜبُت  َش َٓ َّی اہللُ ث٥َُّ َجاَئ  ٤َِٟزِأََتأ٪ ٩ِ٣ٔ أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣َ ا َُٟط یَا أ٣َٔي ٍَ ا ٠ُِت  ُ٘ َٓ  َ أ ََٓتَوؿَّ ٠ًََِیطٔ طٔ ٨ِ٣َٔضا 

ََٟک یَ  ًََحّبا  ا٢َ َوا َٗ ٠ُُٗوب٤َُُٜا  ِت  َِ ِس َػ َ٘ َٓ ٔلَی اہللٔ  الَی ِِٔ٪ َتُتوبَا ِ ٌَ ا٢َ اہللُ َت َٗ ٥َ ا٠ََّٟتأ٪  َؼُة ث٥َُّ َوَس٠َّ ِٔ ًَائَٔظُة َوَح ًَبَّإض ص٤َُا  ا اب٩َِ 

َة ب٩ِٔ َزیِٕس َوصُ  ٨ُِت أ٧ََا َوَجاْر لٔی ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ فٔی بَىٔی أ٣َُیَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ُُٗط  َِٟحٔسیَث َيُشو َب١َ ٤ًَُزُ ا ِ٘ ٨َّا اِسَت ُٛ ٤َِٟٔسی٨َٔة َو َوالٔی ا ًَ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ

ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ٔ ٧َت٨ََاَوُب ا٨ُّٟزُو٢َ  ٔ َذٟ ُِٟت ٔجئُِتطُ ب٤َٔا َحَسَث ٩ِ٣ٔ َخب ٍَ إَٔذا ٧َزَ َٓ َي٨ِز٢ُٔ یَِو٣ّا َوأ٧َِز٢ُٔ یَِو٣ّا  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َک ل

 َ٠ َٓ ٠ُٔب ا٨َِّٟشاَئ  ِِ یِٕع َن رَشَ َُقَ ٌِ ٨َّا ٣َ ُٛ ١َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک َو ٌَ َٓ ٔ َؤَِذا ٧َز٢ََ  َُي ٍِٔظ َِٟوؤِی أَِو  ٔ ٩ِ٣ٔ ا َِٟیِو٦ ًَلَی اَِلَِنَؼارٔ ِٔذَا ٤َّ ا ٔس٨َ٣ِا  َٗ ا 

ًَلَی ا٣َِزأَتٔی ََفَ  ََٓؼدِٔبُت  ٧َُُا یَأُِخِذَ٪ ٩ِ٣ٔ أََزٔب نَٔشأئ اَِلَِنَؼارٔ  َٙ نَٔشا ٔٔ َل َٓ ُُص٥ُِ  ٠ٔبُُض٥ِ نَٔشا ِِ ِو٦ْ َت ُت أَِ٪ َٗ َٓأ٧ََُِکِ ِتىٔی  ٌَ اَج

ََٓواہللٔ  َک  ٌَ َِٟت َو٥َٟٔ ت٨ُُِٔکُ أَِ٪ أَُرأج ا َٗ ىٔی  ٌَ ََٟتِضُحزُُظ تَُزأج ٨َطُ َؤِ٪َّ ِِٔحَساص٩َُّ  ٌِ َٟي ٍَُأج  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   ِٔ٪َّ أَِزَواَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ًَلَیَّ  ُت  ٌِ ١َ َذٟٔٔک ٨ِ٣ُٔض٩َّ ث٥َُّ َج٤َ ٌَ َٓ ِس َخاَب ٩ِ٣َ  َٗ َضا  َٟ ٠ُُِٗت  ًَىٔی َذَٟٔک َو زَ ِٓ َ أ َٓ ِی١ٔ  َّی ا٠َّٟ َِٟیِو٦َ َحً ٨َ  ا َٓ ًَلَی ثَٔیابٔی  ََٓسَخ٠ُِت  ُِٟت  زَ

َّی  َِٟیِو٦َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ٩َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُٛ أؿُب ِِٔحَسا َِ َؼُة أَُت ِٔ ََٟضا أَِی َح ٠ُِت  ُ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ِس َح َٗ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ ِی١ٔ  ا٠َّٟ

ٔب َرُس  ـَ َِ ٔ َب اہللُ ٟ ـَ ِِ َتأ٨٣َِٔيَن أَِ٪ َي َٓ ٔت أَ َّی اہللُ خِٔبٔت َوَخَّٔسِ َتِض٠ٔکٔی ََل َتِشَتِٜث ٍٔٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ؤٟطٔ َػل

َّٔک أَِ٪ کَا٧َِت  ز٧َّ ُِ َٟٔک َوََل َي ٌٔیطٔ فٔی َطِیٕئ َوََل َتِضُحزٔیطٔ َوَس٠ٔیىٔی ٣َا بََسا  ٥َ َوََل تَُزأج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َ ٨ِ٣ٔٔک َوأََحبَّ ًَ ٔلَی  َجاَرتُٔک أَِوَؿأ ِ

 ُ١ٌٔ اَ٪ ت٨ُِ َُشَّ ث٨َِا أَ٪َّ  ِس َتَحسَّ َٗ ٨َّا  ُٛ ا٢َ ٤ًَُزُ َو َٗ ًَائَٔظَة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُزٔیُس  ًَ َّی اہللُ  ٨َز٢ََ َػاحٔٔيی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ زِو٧َٔا  َِ ٔ َِٟدِی١َ ٟ  ا

َب بَابٔی َْضِ  رَضَ َٓ َِٟي٨َا ًَٔظاّئ  ٔ ِ ٍَ َج ِس َحَسَث اَِلَِنَؼارٔیُّ یَِو٦َ ٧َِوبَتٔطٔ ََفَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ِجُت ِ َْخَ َٓ ًُِت  ٔ ز َٔ َٓ ا٢َ أَث٥ََّ صَُو  َٗ بّا َطٔسیّسا َو



 

 

َٙ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َٔک َوأَصَِو٢ُ ك٠ََّ ًَِو٥ُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َ ا٢َ ََل ب١َِ أ َٗ اُ٪  َُشَّ ٠ُُِٗت ٣َا صَُو أََجاَئ  ًَٔوی٥ْ  َِٟیِو٦َ أ٣َِْز  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ نَٔشائَطُ ا ًَ َّی اہللُ  ل

 َٗ ٥َ أَ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِتز٢ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ا َ٘ َٓ ٩ًَِ ٤ًََُز  ًَبَّإض  ٍَ اب٩َِ  َؼُة ا٢َ ًُبَِیُس ب٩ُِ ح٨َُيِٕن َس٤ٔ ِٔ ٠ُِت َخابَِت َح ُ٘ َٓ ِزَواَجُط 

ََٓؼ٠َّ  ًَلَیَّ ثَٔیابٔی  ُت  ٌِ ََٓح٤َ ٨ُِت أَُه٩ُّ صََذا یُؤطُک أَِ٪ یَُٜوَ٪  ُٛ ِس  َٗ ِت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَخَّٔسَ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣َ ٔ ِحز َٔ ِٟ ِیُت َػََلَة ا

 ٔ إَٔذا ه َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی َح ًَِتز٢ََ ٓٔیَضا َوَزَخ٠ُِت  ا َٓ َٟطُ  بَّة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َرِشُ َّی اہللُ  ٥َِٟ ََٓسَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٜٔیٔک أَ ٠ُِت ٣َا یُِب ُ٘ َٓ َی َتِبکٔی 

ِرتُٔک  ٩ِ َحذَّ ُٛ بَ  أَ ٤َِٟرِشُ َتز٢ْٔ فٔی ا ٌِ َِٟت ََل أَِزرٔی َصا صَُو َذا ٣ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩َُّٜ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ٔلَی صََذا أَك٠ََّ حٔئُِت ِ َٓ ِجُت  َْخَ َٓ ةٔ 

٠ٔیَّل ث٥َُّ ٠َََُبىٔی  َٗ ُض٥ِ  ٌَ َح٠َِشُت ٣َ َٓ ُض٥ِ  ـُ ٌِ َٟطُ َرصِْم یَِبکٔی َب إَٔذا َحِو َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ َّی اہللُ ا ًَّٟٔی ٓٔیَضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل بََة ا ٤َِٟرِشُ حٔئُِت ا َٓ ٣َا أَٔجُس 

َّی اہللُ  َٓک٥ََّ٠َ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ََل٦ُ  ُِ ِٟ ََٓسَخ١َ ا ٤ََز  ٌُ ٔ َُٟط أَِسَوَز اِسَتأِذِٔ٪ ٟ ََل٦ٕ  ُِ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ ک٤َِّ٠َُت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َ٘ َٓ  ٍَ ٥َ ث٥َُّ َرَج ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

َّٟٔذی٩َ اٟ ٍَ اٟزَّصِٔم ا َّی َج٠َِشُت ٣َ ُِٓت َحً اِنَْصَ َٓ ََٓؼ٤ََت  َٟطُ  تَُک  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَذََکِ ًَ َّی اہللُ  ٠َََُبىٔی ٣َا ٨َّٔيیَّ َػل ٔ ث٥َُّ  ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ٨ًَِٔس ا

ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ ََٓسَخ١َ ث٥َُّ َرَج ٤ََز  ٌُ ٔ ٔ اِسَتأِذِٔ٪ ٟ ََل٦ ُِ ٠ُِت ٠ِٟٔ ُ٘ َٓ حٔئُِت  َٓ ٍَ اٟزَّصِٔم  أَٔجُس  َح٠َِشُت ٣َ َٓ ُت  ٌِ َج ََٓؼ٤ََت ََفَ َُٟط  تَُک  َذََکِ

ََٓسَخ١َ ث٥َُّ َرجَ  ٤ََز  ٌُ ٔ ٠ُِت اِسَتأِذِٔ٪ ٟ ُ٘ َٓ ََل٦َ  ُِ ِٟ حٔئُِت ا َٓ ٠َََُبىٔی ٣َا أَٔجُس  ٔ ث٥َُّ  ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ َّٟٔذی٩َ ٨ًَِٔس ا َٟطُ ا تَُک  ِس َذََکِ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَیَّ  ِ ٍَ

َِّٟیُت  ا َو َّ٤٠َ َٓ ََٓسَخ٠ُِت ََٓؼ٤ََت   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِس أَذَٔ٪  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ََل٦ُ یَِسًُونٔی  ُِ ِٟ ا٢َ َِٔذا ا َٗ ا  ّٓ ًَلَی َرُسو٢ٔ ٨ِ٣َُْصٔ  

َِٟیَص بَِي٨َطُ َوبَِي٨َطُ   ٕ ًَلَی ر٣َٔا٢ٔ َحٔؼي ٍ  ٍْ ٔ َلح ـِ إَٔذا صَُو ٣ُ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ّئا اہللٔ َػل ٜٔ ََّز اٟز٣َِّا٢ُ بَٔح٨ِبٔطٔ ٣ُتَّ ِس أَث َٗ َٔفَاْغ 

َت  ِ٘ ائ٥ْٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَك٠ََّ َٗ ٠ُُِٗت َوأ٧ََا  ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ  ْٕ ا٢َ  ًَلَی ؤَساَزةٕ ٩ِ٣ٔ أََز٦ٕ َحِظُوَصا ٟٔی َ٘ َٓ ُظ  ٔلَیَّ َبَْصَ ِ ٍَ َٓ نَٔشائََک ََفَ

 ُ ب ٍَُ ث ِٛ ٠ُِت اہللُ أَ ُ٘ َٓ َٓ ََل  ٠ُٔب ا٨َِّٟشاَئ  ِِ یِٕع َن رَشَ َُقَ ٌِ ٨َّا ٣َ ُٛ ِو َرأَیَِتىٔی َو َٟ ائ٥ْٔ أَِسَتأ٧ُِٔص یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٠ُُِٗت َوأ٧ََا  ٔس٨َ٣ِا ٥َّ  َٗ ا  َّ٤٠َ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ًَ َّی اہللُ  ٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓتََبشَّ ُُص٥ُِ  ٠ٔبُُض٥ِ نَٔشا ِِ ِو٦ْ َت َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة َِٔذا  ًَلَی  ا ِو َرأَیَِتىٔی َوَزَخ٠ُِت  َٟ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ ٨ِ٣ٔٔک َوأََحبَّ ِ َّٔک أَِ٪ کَا٧َِت َجاَرتُٔک أَِوَؿأ ز٧َّ ُِ ََٟضا ََل َي ٠ُِت  ُ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ٥َ َح َٓتََبشَّ ًَائَٔظَة  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُزٔیُس 

َّی اہللُ َواہللٔ ٣َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ی فٔی بَِيتٔطٔ  ُت َبَْصٔ ٌِ َٓ ٥َ ََفَ َح٠َِشُت حٔيَن َرأَیُِتُط َتَبشَّ َٓ ی  َ ِِ ُ ٤َّة أ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتَبشُّ ًَ ا َرأَیُِت فٔی بَِيتٔطٔ  

٠ُِیَوسِّ  َٓ َُ اہللَ  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِز ُ٘ َٓ َِٟبَْصَ َُي ٍَِ أََصَبٕة ثَََلثَٕة  ٠َِیض٥ِٔ َطِیّئا یَزُزُّ ا ًَ  ٍَ ِس ُوسِّ َٗ َٓارَٔض َواٟزُّو٦َ  إٔ٪َّ  َٓ تَٔک  ًَلَی أ٣َُّ  ٍِ

ّٜٔئا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوکَاَ٪ ٣ُتَّ َّی اہللُ  َح٠ََص ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ بُُسوَ٪ اہللَ  ٌِ ٧َِیا َوص٥ُِ ََل َي ًُِلوا اٟسُّ ُ ا٢َ أََوفٔی َصَذا أ٧ََِت یَا اب٩َِ  َوأ َ٘ َٓ

أب ِٔ٪َّ أُو َِٟدلَّ ًَِتز٢ََ ا٨َّٟ ا ا َٓ َٔفِ لٔی  ِِ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ اِسَت ُ٘ َٓ ٧َِیا  َِٟحَیاةٔ اٟسُّ َباتٔض٥ِٔ فٔی ا ٠ُوا كَيِّ ِو٦ْ ًُحِّ َٗ ٠َِیطٔ َٟئَٔک  ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

ا ٌّ ًَائَٔظَة تِٔش ٔلَی  َؼُة ِ ِٔ َِٓظِتُط َح َِٟحٔسیٔث حٔيَن أَ َٔک ا ا٢َ ٣َا أ٧ََا بَٔساخ١ٕٔ  َوَس٥ََّ٠ نَٔشائَُط ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ذَٟ َٗ ِی٠َّة َوکَاَ٪  َٟ ی٩َ  َوًرِٔشٔ



 

 

ِی٠َّة  َٟ وَ٪  ٍْ َوًرِٔشُ ِت تِٔش ـَ ا ٣َ َّ٤٠َ َٓ ًَاَتَبطُ اہللُ  ٠ًََِیض٩َّٔ حٔيَن  ةٔ ٣َِؤجَستٔطٔ  َبَسأَ بَٔضا  ٠ًََِیض٩َّٔ َطِضّزا ٩ِ٣ٔ ٔطسَّ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی  َزَخ١َ 

ًَائَٔظُة یَا َرُسو٢َ  َُٟط  َِٟت  ا َ٘ یِ  َٓ َٟ ی٩َ  ٍٕ َوًرِٔشٔ ٤ََّا أَِػَبِحَت ٩ِ٣ٔ تِٔش ٠َِي٨َا َطِضّزا َو٧ِٔ ًَ َش٤َِت أَِ٪ ََل َتِسُخ١َ  ِٗ ِس أَ َٗ ٨َِت  ُٛ ََّک  ٠َّة اہللٔ ٧ِٔ

َِٟت  ا َٗ ِی٠َّة  َٟ ی٩َ  ا َوًرِٔشٔ ٌّ ِضزُ تِٔش َٔک اٟظَّ َٓکَاَ٪ ذَٟ ِی٠َّة  َٟ وَ٪  ٍْ َوًرِٔشُ ِضزُ تِٔش ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ا  ًَسًّ َصا  الَی  أًَُسُّ ٌَ ًَائَٔظُة ث٥َُّ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت

 ٔ٩َ٠ِ ٣ ُ٘ َٓ َّ ٍَ نَٔشائَطُ ک٠َُُّض٩َّ  اِخت ٍَِتُطُ ث٥َُّ َخي َٓ ٢َ ا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔطٔ  َبَسأَ بٔی أَوَّ َٓ  ٔ ٍ ُّ َدي ًَائَٔظةُ آَیَة اٟتَّ َِٟت  ا َٗ  ِث١َ ٣َا 

 ےتہک ںیہ ہک ےھجم ہشیمہ ہی وخاشہ ریہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل ، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع

ےس وپوھچں ہک فہ دفونں وکؿ یس وعرںیت ںیہ، نج ےک ابرے ںیم اہلل اعت ی ےن رفامای ےہ ہک اہمترے دؽ رھپ ےئگ ںیہ، مت اہلل ےس 

ء احتج ےک ےئل( فہ راہ ےس ارتے، ںیم یھب وتہب رکف، اکی رمہبت رضحت رمع ےن جح ایک افر ںیم ےن یھب اؿ ےک اسھت جح ایک، )اضق

اؿ ےک اسھت ولاٹ ےل رک ڑمایگ، بج اضقء احتج ےس افرغ وہ رک فا س وہےئ وت ںیم ےن اؿ ےک اہوھتں رپ ولےٹ ےس اپین ڈاال، اںوہں 

 ےک قلعتم اہلل اعت ی ےن فوض ایک، ںیم ےن اہک اے اریماوملنینم! آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک فہ دف ویبایں وکؿ وکؿ یس ںیہ نج

مَا ( ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای اے انب ابعس! ےھجم مت 
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رپ بجعت آات ےہ، ونس! ےن رفامای ےہ )ِإْؿ پ

ی ڑپفیس )ہلحم( ینب اہیم ںیم رےتہ فہ دفونں اعہشئ افر ہصفح ںیہ، رھپ رضحت رمع ےن ہیقب دحثی ایبؿ یک ہک ںیم افر اکی ریما ااصنر

ےھت، وج ودہنی ےک ارطاػ ےک رےنہ فاےل ےھت، مہ دفونں ابری ابری ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا رکےت 

ات، وچہکن مہ ےھت، سج دؿ ںیم اجات ا ےن اسیھت وک اس دؿ یک فیح فریغہ یک امتؾ ربخںی آرک اتب داتی، بج فہ اجات وت فہ یھب ااسی یہ رک

امجتع رقشی وعروتں رپ اغ بل ےھت، اس ےئل بج ودہنی آےئ وت ایک دےتھکی ںیہ ہک ااصنری وعرںیت رمدفں رپ اغ بل ںیہ امہری 

وعرںیت یھب ااصنری وعروتں یک ابںیت ےنھکیس ںیگل، اینپ ویبی رپ ںیم اخیچ، اس ےن یھب وجاب دے دای، اس اک ٹلپ رک وجاب دانی ےھجم 

 اس ےن اہک ریما وجاب ویکں ربا  اتگ ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبایں یھب آپ وک وجاب دیتی ںیہ افر وکح  انوگار وہا وت

یسک دؿ رات کت آپ وک وھچڑ یھب دیتی ےہ، ںیم اس ابت ےس ربھگاای افر ںیم ےن اہک سج ےن ہی ایک اس اک ایتسانس وہ رھپ ںیم ایتر وہ 

اج رک وپاھچ اے ہصفح! ایک مت ںیم ےس وکح  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رات کت افخ ریتھک ےہ، اہک اہں !  رک الچ افر ہصفح ےک اپس

ںیم ےن اہک فہ انرماد افر شخرہ ںیم ےہ، ایک ںیہمت اس ابت اک وخػ ںیہن ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہصغ ےس اہلل وک ہصغ 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ اماگن رکف ہن آپ وک ھچک وجاب دای رکف افر ہن آپ ےس ابںیت  آاجےئ، افر فہ وعرت الہک وہاجےئ، مت

رکین وھچڑف، ںیہمت رضفرت وہا رکے، ھجم ےس امگن ایل رکف افر اینپ ڑپفنس یک )لقن( رک ےک رخف ہن رکف اس ےئل ہک فہ مت ےس زایدہ 

ہ ےہ )ڑپفنس( ےس رماد رضحت اعہشئ ںیھت، رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک وخوصبرت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دنسپدی

امہرے اکونں ںیم ہی ربخ ڑپریہ یھت ہک اسغؿ )اشؾ اک ابداشہ( مہ ےس ڑلےن ےک ےئل وھگڑفں ےک لعن وگلا راہ ےہ، اکی رمہبت ریما 



 

 

وک فا س آای وت ریما درفزاہ زفر ےس اٹھکٹھکای،  ااصنری دفتس اینپ ابری ےک دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض راہ افر اشؾ

ےن اہک ہی وپاھچ رمع ںیہ، ںیم ربھگا رک اؿ ےک اپس اچنہپ وت م ےن اگل آج اکی ڑبا احدہث ذگرا ےہ، ںیم ےن اہک فہ ایک، ایک اسغین رکشل آایگ، اس 

 ویبویں وک الطؼ دے دی، ںیم ےن ا ےن ابت ںیہن، اس ےس یھب ڑبی ابت ےہ، اکی وخانفک ابت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ

 دؽ ںیم اہک سب ہصفح ریض اہلل اہنع وت انرماد افر شخرے ںیم وہیئگ ریما امگؿ اھت ہک رقنعبی ہی فاہعق وہاگ ںیم ےن ڑپکے ےنہپ افر حبص

ے ںیم ےلچ ےئگ افر اےکس یک امنز آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ ادا یک )امنز ےس افرغ وہ رک( رضحت ا ےن اکی ابالح  رمک

 وگےش ںیم اجرکھٹیب ےئگ افر ںیم ہصفح ریض اہلل اہنع ےک اپس الچ ایگ وت ایک داتھکی وہں ہک ہصفح ریض اہلل اہنع رف ریہ ےہ ںیم ےن وپاھچ

ےن وجاب دای  سک ابت ےس رف ریہ وہ؟ ایک ںیم ںیھمت ہن ڈراات اھت ایک مت وک راستل آمب یلص اہلل ہیلع فملس ےن الطؼ دے دی؟ اس

ےھجم ولعمؾ ںیہن۔ آپ اس وگہش ںیم ےھٹیب ںیہ رھپ ںیم لکن رک ربنم ےک اپس آای وت ایک داتھکی وہں ہک اےکس اچرفں رطػ ولگ ےھٹیب ںیہ 

افر ضعب رف رےہ ںیہ ںیم وھتڑی دری اےکن اپس اھٹیبراہ رھپ ریما دؽ ہن رہ اکس ںیم ایس ابالح  وکڑھٹی ےک اپس سج ںیم آرضحنت یلص 

اہلل ہیلع فملس ےھت آای افر آپ ےک یشبح الغؾ ےس اہک ہک ریمے ےئل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت ےل ول الغؾ ےن یبن یلص 

ھا را ذرک ایک )نکیل( آپ پچ وہ رےہ ںیم 

م

 

ب

اہلل ہیلع فملس ےس اج رک رعض ایک افر فا س آرک اہک ہک ںیم ےن رضحت ےس رعض ایک افر 

ں ںیم ھٹیب ایگ وج ربنم ےک اپس ےھت رھپ دؽ ےن ےب رقار ایک افر ںیم ےن الغؾ ےس اج رک اہک ریمے ےئل ااجزت فا س آرک رھپ اؿ ولوگ

ھا رے قلعتم ذرک ایک )رگم( آپ اخومش رےہ رھپ ںیم

م

 

ب

اؿ  اموگن فہ اج رک رھپ ولاٹ افر اہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

ا ہچن ںیم ےن رھپ اج رک الغؾ ےس اہک ہک ریمے ےئل ولوگں ےک اپس اج رک ھٹیب ایگ رھپ ھجم 

 

ح ن
 
ھت

 

ب

رپ فہ ابت انزؽ وہح  وج دؽ ںیم ومزجؿ 

ھا را ذ

م

 

ب

رک اکی رمہبت رھپ اج رک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت اموگن الغؾ ادنر ایگ افر آرک ھجم ےس اہک ہک ںیم ےن رسفر دفاعمل ےس 

ا افر آےن اگل وت ااچکن الغؾ ےن اہک ہک آپ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااجزت دے ایک ےہ رگم آپ اخومش وہ رےہ ںیہ رھپ ااٹل رھپ

 دی بج ںیم ادنر ایگ وت ایک داتھکی وہں ہک رساکر دفاعمل یلص اہلل ہیلع فملس اھچؽ رھبا ہیکت رےھک رھکدری اٹچح  رپ ےٹیل ےھت سج ےس آپ

ؾ مکیلع اہک افر ڑھکے یہ ڑھکے اہک ای روسؽ اہلل ایک آپ ےن ویبویں وک الطؼ ےک دسج ارہط رپ اشنؿ ڑپ ےئگ ںیہ ںیم ےن )اج رک( امالس

دے دی آپ ےن ریمی رطػ آھکن ااھٹ رک رفامای ںیہن ںیم ےن )بجعتم( وہ رک اہک اہلل اربک رھپ ںیم ےن ڑھکے یہ ڑھکے دؽ الہبےن 

 نکیل بج ودہنی آےئ وت اہیں ایسی وقؾ وک ےک فاےطس رعض ایک اکش آپ ریمی رطػ وتمہج وہں مہ رقیشی وعروتں رپ اغ بل ےھت

داھکی ہک ایکن وعرںیت رمدفں رپ اغ بل ںیہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس رکسماےئ رھپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ آپ ریما 

ی ڑپفنس ینع اعہشئ احؽ ںینس )وت ںیم اتبؤں( ںیم ےن ہصفح ریض اہلل اہنع ےک اپس اج رک اس ےس اہک وت اس ابت یک لقن ہن رک ریت

ریض اہلل اہنع وت ھجت ےس زایدہ وخوصبرت افر روسؽ اہلل یک دنسپدیہ ےہ رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس دفابرہ رکسماےن ےگل ںیم 

ا فاہں نیت رساکر دفاعمل یلص اہلل ہیلع فملس وک ےتسنہ دھکی رک ھٹیب ایگ آپ ےک نؿ ےک ادنر رہ رطػ اگنہ ااھٹ رک ںیم ےن داھکی وت دخب



 

 

اھکولں ےک العفہ ےھجم افر وکح  زیچ رظن ہن آح  ںیم ےن رعض ای روسؽ اہلل! آپ اہلل ےس داع ےئجیک اتہک آپ یک اتم رپ اشکدیگ رکے، 

ویکں ہک افرس فرفؾ ںیم فتعس فاشکدیگ رہ زیچ یک رفافاین ےہ افر داینفی اسامؿ اؿ ےک اپس ےب دح ےہ، فہ دخا یک ابعدت یھب ںیہن 

ےلہپ آپ کیٹ اگلےئ ےھٹیب ےھت )ہی نس رک( دیسےھ ھٹیب ےئگ افر رفامای اے انب اطخب! ایک مت ایس ایخؽ ںیم وہ اؿ ولوگں یک رکےت، 

رباویئں اک دبہل رسبتع انہم ایس داین ںیم لم ےئگ، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ ریمے ےئل ششخب یک داع رفامےیئ، روسؽ اہلل 

ابت یک فہج ےس وج ہک ہصفح ےن اعہشئ ےس اظرہ رکدی، اینپ ویبویں ےس اسیتن دؿ کت اگل وہےئگ ےھت، افر یلص اہلل ہیلع فملس یسک 

امکؽ ہصغ ےس آپ ےن رفامای، ںیم اکی امہ کت اہمترے اپس ہن آؤں اگ، بج اسیتن دؿ ذگرےئگ، وت آپ ےلہپ رضحت اعہشئ ریض 

آپ ےن اکی امہ کت امہرے اپس ہن آےن یک مسق اھکح  یھت، ایھب وت اسیتن  اہلل اہنع ےک اپس ےئگ، رضحت اعہشئ ےن اہک ای روسؽ اہلل!

دؿ وہےئ ںیہ، ںیم لسلسم نگ ریہ وہں، وت آپ ےن رفامای ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ،انچہچن فہ ہنیہم اسیتن اک یہ وہا، رضحت 

ں ےس ےلہپ آپ ےن ےھجم یہ وپاھچ، ںیم ےن آپ وک اایتخر ایک اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک رھپ اہلل ےن آتی رییخت انزؽ رفامح ، بس ویبوی

 افر رھپ آپ ےن بس ویبویں وک اایتخر دای، اؿ بس ےن ریمی رطح وجاب دای۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل ، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ا ےن اخفدن ےس ااجزت ےل رک وعرت اک یلفن رفزہ رےنھک اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن اخفدن ےس ااجزت ےل رک وعرت اک یلفن رفزہ رےنھک اک ایبؿ

     177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بسا :  راوی  ہلل ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١،ً 

٩ًَِ أَبٔی صُ  طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزیَِزَة 

٤َِٟزِأَةُ َو  ٥َ ََل َتُؼو٦ُ ا ٠َُضا َطاصْٔس َِٔلَّ بٔإٔذ٧ِٔطٔ َوَس٠َّ ٌِ  َب



 

 

ٰٰیلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج  دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 وعرت اک اخفدن )رھگ( ںیم وموجد وہ وت رفزہ اس یک ااجزت ےک ریغب ہن رانھک اچےئہ۔

 ، دبعاہلل ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب اقملت :  رافی

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

  

 ...وعرت اک افخوہ رک اخفدن ےک رتسب ےس اگل رات وک وساجےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

  اگل رات وک وساجےن اک ایبؿوعرت اک افخوہ رک اخفدن ےک رتسب ےس

     178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، س٠امی٪، ابی حاز٦، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ُس  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨ًَُِط  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ   ٪َ ٠َامِیَ

٨َِتَضا ا ٌَ َٟ أَبَِت أَِ٪ َتحٔیَئ  َٓ أططٔ  ٔلَی َٔفَ ًَا اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتطُ ِ ا٢َ َِٔذا َز َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی ُتِؼبَٔح َػل َُٜة َحً ٔ  ٤َََِٟلئ

، انب ایب دعی، ہبعش، امیلسؿ، ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ دمحمنب اشبر

ہک بج رمد اینپ ویبی وک ا ےن وھچبےن یک رطػ البفے افر فہ آےن ےس ااکنر رکدے وت حبص کت رفےتش اس رپ تنعل رکےت رےتہ 

 ںیہ۔

 ایب دعی، ہبعش، امیلسؿ، ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دمحمنب اشبر، انب :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعرت اک افخوہ رک اخفدن ےک رتسب ےس اگل رات وک وساجےن اک ایبؿ

     179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رعرعہ، طٌبہ، ٗتازہ، زرارہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َة َحسَّ رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َِٔذا ٔيیُّ َػل َّ٠

 ٍَ َّی َتزِٔج َُٜة َحً ٔ ٤َََِٟلئ ٨َِتَضا ا ٌَ َٟ اَغ َزِؤجَضا  ٤َِٟزِأَةُ ٣َُضأجَزّة َٔفَ  بَاَتِت ا

 اک دمحم نب رعرعہ، ہبعش، اتقدہ، زرارہ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج وعرت ا ےن اخفدن

 وت اس ےک رایض وہےن کت رفےتش اس رپ تنعل رکےت ںیہ۔وھچبان وھچڑ رک وسےئ 

 دمحم نب رعرعہ، ہبعش، اتقدہ، زرارہ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ےنی اک ایبؿوعرت اک اخفدن یک رمیض ےک ریغب یسک وک رھگ ںیم ہن آےن د

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک اخفدن یک رمیض ےک ریغب یسک وک رھگ ںیم ہن آےن دےنی اک ایبؿ

     180    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٔ٪ أَ  ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٨ُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٠ًََِیطٔ ِخب ٧ٍَََا ُط َّی اہللُ   َػل

 ِ ا٢َ ََل َیٔح١ُّ ٤َ٠ِٟٔزِأَةٔ أَِ٪ َتُؼو٦َ َوَزِوُجَضا َطاصْٔس َِٔلَّ بٔإٔذ٧ِٔطٔ َوََل َتأ َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ٩ًَِ َُي ٍِ ٕة  َ٘ َٔ ِت ٩ِ٣ٔ َن َ٘ َٔ َذَ٪ فٔی بَِيتٔطٔ َِٔلَّ بٔإٔذ٧ِٔطٔ َو٣َا أَِن



 

 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ٣ُوَسی  ا  ـّ ٔ أَِي ُظ َوَرَواُظ أَبُو اٟز٧َِّاز َِٟیطٔ َطِِطُ ٔ َُّط یَُؤزَّی ِ إ٧ٔ َٓ  ٔ ٔ أ٣َِزٔظ ِو٦  َة فٔی اٟؼَّ

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وعرت ےک ےئل اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، 

وشرہ یک ااجزت ےک ریغب رفزہ رانھک اجزئ ںیہن، بج ہک فہ رھگ ںیم وموجد وہ افر ہن وشرہ یک رمیض ےک ریغب یسک وک رھگ ںیم آےن دے افر 

 رخچ رکدے، وت امؽ ےک اکی ہصح ےک ےئل ذہم دار رےہ یگ، افر اس دحثی ارگ وعرت وشرہ ےک مکح ےک ریغب اس ےک امؽ ںیم ےس

 وک رفزے ےک ایبؿ ںیم اوبازلاند ےن یھب رفاتی ایک ےہ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہی ابب رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ
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 ٣شسز، اس٤اًی١، تییم، ابوًث٤ا٪، اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٤ُُِٗت َحسَّ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَُسا٣ََة  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َِّییٔمُّ  أَِخب ٧ٍَََا اٟت

َِٟحسِّ ٣َِحبُوُسوَ٪ َُي ٍَِ أَ٪َّ أَِػَحاَب  ٤ََِٟشاٛٔيُن َوأَِػَحاُب ا َة ٩ِ٣َ َزَخ٠ََضا ا ًَا٣َّ کَاَ٪  َٓ َِٟح٨َّةٔ  ٔلَی ا٨َّٟا ًَلَی بَأب ا ِس أ٣َُٔز بٔض٥ِٔ ِ َٗ رٔ 

ُة ٩ِ٣َ َزَخ٠ََضا ا٨َِّٟشاُئ  ًَا٣َّ إَٔذا  َٓ ًَلَی بَأب ا٨َّٟارٔ  ٤ُُِٗت   ا٨َّٟارٔ َو

دسمد، اامسلیع، یمیت، اوبنامثؿ، ااسہم نب زدی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن تنج ےک درفازے رپ 

 زایدہ نیکسم ےھت افر امدلار ولگ درفازہ رپ رفک دےیئ ےئگ ےھت رھپ ںیم ےن دفزخ ےک درفازے رپ ڑھکے وہ رک داھکی ہک اس ںیم

 ڑھکے وہ رک داھکی وت اس ںیم ومعام وعرںیت ںیھت۔



 

 

 دسمد، اامسلیع، یمیت، اوبنامثؿ، ااسہم نب زدی :  رافی

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

  

لی ط ینعمب اسیھج( ےہ، ریشع اعم

 

 ...اخفدن یک انرکشی رکےن اک ایبؿ )ریشع ینعمب وشرہ افر خ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

لی ط ینعمب اسیھج( ےہ، ریشع اعمرشت ےس قتشم ےہ، اس ابب ںیم اوب دیعس ےن یبن یلص

 

 ہیلع فملس ےس رفاتی یک  اہللاخفدن یک انرکشی رکےن اک ایبؿ )ریشع ینعمب وشرہ افر خ

 ےہ
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلا ب٩ يشار، ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

َل  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ أئ ب٩ِٔ َيَشإر 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ُط َخَش ٌَ ٥َ َوا٨َّٟاُض ٣َ ِیطٔ َوَس٠َّ

ا٦َ َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل ٧َِحوّ  َ٘ َٓ َ ٔ اَِل َِٟ٘ٔیا٦ ا٦َ َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ َٓ ا كَؤیَّل ث٥َُّ َر ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٔ ث٥َُّ َر ة َِٟبَُقَ ٔ ا ٢ٔ ث٥َُّ ا ٩ِ٣ٔ ُسوَرة وَّ

ا٦َ َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل َوصُوَ  َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ ٢ٔ ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ  َٔ اَِلَوَّ و ُٛ
ًّا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ اٟزُّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ا  َر ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ٔ اَِلَوَّ َِٟ٘ٔیا٦ زُوَ٪ ا

٢ٔ ث٥َُّ َر  ٔ اَِلَوَّ َِٟ٘ٔیا٦ ا٦َ َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اَِلَوَّ و ُٛ
َٔ كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ اٟزُّ و ُٛ

ا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ

ٍَ ث٥َُّ َس  َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اَِلَوَّ ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اہللٔ ََل َیِدٔش َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ َ٘ َٓ ٤ُِص  ِس َتَح٠َِّت اٟظَّ َٗ َٖ َو أ٪ َحَس ث٥َُّ اِنَْصَ

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرأَی٨َِاَک َت٨َا َٗ وا اہللَ  اذَُِکُ َٓ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ َذَٟٔک  َٓ ا٣َٔک صََذا ث٥َُّ َو ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَیاتٔطٔ  َ٘ َِٟت َطِیّئا فٔی ٣َ

ِو أَ  َٟ وّزا َو ُ٘ ُِٟت ٨ِ٣َٔضا ٨ًُِ َٓت٨ََاَو َِٟح٨ََّة  َِٟح٨ََّة أَِو أُرٔیُت ا ِّی َرأَیُِت ا ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ َت  ٌِ َٜ ٌِ َٜ َخِذتُطُ ََلَک٠َُِت٥ِ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا َبَ٘ٔیِت َرأَی٨َِاَک َت

ِٟیَ  ٥ِ٠َ أََر کَا َٓ ٧َِیا َوَرأَیُِت ا٨َّٟاَر  ص٩َّٔ ٗٔی١َ اٟسُّ ا٢َ بَُِٜٔفٔ َٗ اُٟوا ٥َٟٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ث ٍََ أَص٠َِٔضا ا٨َِّٟشاَئ  ِٛ مُّ َوَرأَیُِت أَ َٗ ٔ ٨ِ٣ََوّزا  ِو٦

صَِز ث٥َُّ  ٔلَی ِِٔحَساص٩َُّ اٟسَّ ِو أَِحَش٨َِت ِ َٟ َ٪ اِْلِٔحَشاَ٪  ٔظي ٍَ َویََُِٜفِ ٌَ ِٟ َ٪ ا ا٢َ یََُِٜفِ َٗ َ٪ بٔاہللٔ  َِٟت ٣َا َرأَیُِت َرأَِت ٣ٔ  َیَُِٜفِ ا َٗ ٨َِک َطِیّئا 



 

 

مُّ  َٗ  ٨ِ٣َٔک َخي ٍِّا 

دبع اہلل نب وی ف، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، دبعاہلل نب ابعس ےتہک ںیہ ہک زامہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم وسرج 

 رلی وسرت )رقبۃ( ڑپےنھ ےک رگنہ وہا آپ ےن امنز وسکػ ڑپیھ، آپ ےک رمہاہ ولوگں ےن یھب امنز ڑپیھ، آپ ےن تہب 

 رقبی ایقؾ ایک روکع ایک رھپ رس ااھٹ رک دری کت ڑھکے رےہ افر ہی ایقؾ ےلہپ ےس مک اھت رھپ تہب  رلی روکع ایک افر ہی ےلہپ روکع ےس مک

ڑھکے وہ رک  رلی ایقؾ ایک وج اھت رھپ ڑھکے وہ رک  رلی ایقؾ ایک افر ہی ےلہپ ایقؾ ےس مک اھت رھپ روکع ایک افر ہی ےلہپ روکع ےس مک اھت رھپ 

ےلہپ ایقؾ ےس مک اھت رھپ  رلی روکع ایک وج ےلہپ روکع ےس مک اھت رھپ رس ااھٹ رک دجسے ںیم ےئگ رھپ السؾ ریھپا اس فتق وسرج رفنش 

ںیم ںیہن آےت بج وہایگ اھت آپ ےن رفامای ہک اچدن وسرج اہلل اعت ی یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ ہی یسک ےک رمےن ےنیج ےس نہگ 

ھت ہی احتل دوھکی وت اہلل اک ذرک ایک رکف ولوگں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل! مہ ےن )بیجع اعمہلم( داھکی آپ ےن ایس ہگج ھچک زیچ ےنیل وک اہ

 اوگنر ےک ڑباھای رھپ مہ ےن داھکی ہک آپ ےھچیپ ٹہ ےئگ آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن تنج وک داھکی ای ےھجم تنج داھکح  یئگ ںیم ےن اس ےس

وخےش ےنیل وک اہھت ڑباھای ارگ ںیم ےل اتیل وت بج کت داین ابیق ریتہ مت اس ےس اھکےت رےتہ رھپ ںیم ےن )دفزخ یک( آگ دیھکی ںیم 

ےن آج ےک دؿ ےس ربا ومعق یھبک ںیہن داھکی افر ارثک دفزخ ںیم رےنہ فاایلں ںیم ےن وعرںیت دںیھکی، ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ 

ں؟ آپ ےن رفامای ہک اؿ یک انرکشی رکےن ےک ببس ےس یسک ےن اہک ہک ایک اہلل ےک اسھت رفک رکیت ںیہ آپ ےن رفامای ںیہن اہلل! ہی ویک

ہی ا ےن وشرہفں یک انرکشی رکیت ںیہ افر ااسحؿ رفاومیش رکیت ںیہ ارگ رمع رھب یسک ےک اسھت الھبح  رکے رھپ فہ ھجت ےس ھچک فیلکت 

  ےس یھبک الھبح  ںیہن دیھکی۔دےھکی وت م ےن ےگل ںیم ےن ھجت

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، زدی نب املس، اطع نب اسیر، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

لی ط ینعمب اسیھج( ےہ، ریشع اعمرشت ےس قتشم ےہ، اس ابب ںیم اوب دیعس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک اخفدن یک انرکشی رکےن اک ایبؿ )ریشع ینعمب وش

 

رہ افر خ

 ےہ
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 ًث٤ا٪ ب٩ ہیث٥، ًوٖ، ابورجاء، ٤ًزا٪ :  راوی

َِٟضِیَث٥ٔ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ا ِٟ  َحسَّ ُت فٔی ا ٌِ ٠ََّ ا٢َ اك َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ   ْٖ ِو ًَ ث٨ََا  َح٨َّٔة َحسَّ

ُط  ٌَ ث ٍََ أَص٠َِٔضا ا٨َِّٟشاَئ َتاَب ِٛ أَیُِت أَ ُت فٔی ا٨َّٟارٔ ََفَ ٌِ ٠ََّ اَئ َواك َُُٔقَ ِٟ ث ٍََ أَص٠َِٔضا ا ِٛ أَیُِت أَ ٕ ََفَ  أَیُّوُب َوَس٥ُ٠ِ ب٩ُِ َزٔریز

نامثؿ نب مثیہ، وعػ، اوبراجء، رمعاؿ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن تنج ںیم اھجاکن وت اس ےک رےنہ 

 ےن اس ےک اتمع فاےل ارثک ریقفدےھکی افر بج ںیم ےن دفزخ ںیم اھجاکن وت اس ںیم ارثک وعروتں وک داھکی اویب افر ملس نب زرری

 رفاتی یک ےہ۔

 نامثؿ نب مثیہ، وعػ، اوبراجء، رمعاؿ :  رافی

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

  

 ... ایمں رپ ویبی ےک قح اک ایبؿ اوب ہفیحج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس دحثی

 ح اک ایبؿاکن :   ابب

 ایمں رپ ویبی ےک قح اک ایبؿ اوب ہفیحج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس دحثی وک رفاتی ایکےہ

     184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ٤ًز ب٩ ًاؾ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤، ًبساہلل :  راوی

 ٔ ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا اَِلَِوَزاعٔیُّ  ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔي ٍ َٛ ی 

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٥ِ أُِخب ٍَِ  ًَ َٟ ِبَس اہللٔ أَ ًَ ٥َ یَا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ا

٥ُِٗ َو  ِِٓٔطِ َو ١ِ ُػ٥ِ َوأَ ٌَ ِٔ ََل َت َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِی١َ  و٦ُ ا٠َّٟ ُ٘ ََّک َتُؼو٦ُ ا٨ََّٟضاَر َوَت إٔ٪َّ َٟٔحَشٔسَک أ٧َ َٓ ا  ٥َِ٧  ًّ٘ ٠َِیَک َح ًَ

ا ًّ٘ ٠َِیَک َح ًَ ا َؤِ٪َّ ٟٔزَِؤجَک  ًّ٘ ٠َِیَک َح ًَ ِي٨َٔک  ٌَ ٔ  َؤِ٪َّ ٟ



 

 

 ہیلع دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبع ارلنمح، دبعاہلل نب رمع نب اعص ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

  یچنہ ہک وت دؿ رھب رفزے راتھک ےہ افر رات رھب ایقؾ رکات ےہ ںیم ےن رعض ایک یج اہں )آپ وک فملس ےن رفامای ہک ایک ےھجم ہی ربخ ںیہن

ولعمؾ ےہ( رھپ آپ ےن رفامای ہک اس رطح رہسگ رفزہ ہن روھک مت اراطر یھب رکفرات وک ایقؾ یھب رکف افر وس یھب اجای رکف اس ےئل ہک مت 

ھا رے مسج اک قح یھب ےہ ریتے سفن اک یھب 

م

 

ب

 قح ےہ ریتی ویبی اک یھب ھجت رپ قح ےہ۔رپ 

 دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبع ارلنمح، دبعاہلل نب رمع نب اعص :  رافی

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

  

 ... احمظف وہےن اک ایبؿوعرت اک ا ےن وشرہ ےک رھگ ےک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک ا ےن وشرہ ےک رھگ ےک احمظف وہےن اک ایبؿ
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 ًبسا٪، ًبساہلل ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبُس اہللٔ أَ  ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘  ِخب ٧ٍَََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ

ًَلَی أَص١ِٔ بَيِ   َٕ َٕ َواٟزَُّج١ُ َرا ٩ًَِ َرًٔيَّتٔطٔ َواَِل٣َٔي ٍُ َرا َٕ َوک٥ُُِّٜ٠ُ ٣َِشئُو٢ْ  ا٢َ ک٥ُُِّٜ٠ُ َرا َٗ  ٥َ ًَلَی بَِیٔت  تٔطٔ َوَس٠َّ ٤َِٟزِأَةُ َرأًَیْة  َوا

٩ًَِ َرًٔيَّتٔطٔ  ٥ُِٜ ٣َِشئُو٢ْ  َٕ َوک٠ُُّ ک٥ُُِّٜ٠ُ َرا َٓ  ٔ َٟسٔظ  َزِؤجَضا َوَو

 دبعاؿ، دبع اہلل، ومٰیس نب ہبقع، انعف نب رمع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت بس ابہگنؿ وہ افر مت بس ےس اینپ

وپاھچ اجےئ اگ افر اریم ابہگنؿ ےہ افر رمد ا ےن رھگ فاولں اک ابہگنؿ ےہ، وعرت ا ےن وشرہ ےک رھگ افر اس ےک وچبں رتیع ےک قلعتم 

 یک ابہگنؿ ےہ )رصتخمہی ہک( مت بس ابہگنؿ وہ افر بس ےس رتیع اک وساؽ وہاگ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ومٰیس نب ہبقع، انعف نب رمع :  رافی



 

 

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

  

 ...اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک رمد وعروتں رپ اقمئ رےنہ فاےل ںیہ اس ےئل ہک اہلل ےن ضعب وک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 تلیضف دی، ا ی وقہل کشیب اہلل اعت ی ڑبا دنلب ےہاہلل اعت ی اک رفامؿ ہک رمد وعروتں رپ اقمئ رےنہ فاےل ںیہ اس ےئل ہک اہلل ےن ضعب وک ضعب رپ 
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 خاٟسب٩ ٣د٠س، س٠امی٪، ح٤یس، حرضت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ثَىٔی ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ آلَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ  

 َّ ٘ٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ َٓ ی٩َ  ٍٕ َوًرِٔشٔ ٨َز٢ََ ٟٔتِٔش َٓ ُط  َٟ بَٕة  َس فٔی ٣َرِشُ ٌَ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔطٔ َطِضّزا َو ا٢َ ِٔ٪َّ َوَس٠َّ َٗ  ٕ ًَلَی َطِضز َِٟیَت  َک آ

وَ٪  ٍْ َوًرِٔشُ ِضَز تِٔش  اٟظَّ

دلنب دلخم، امیلسؿ، دیمح، رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ویبویں ےس اکی امہ کت دحیلعہ رےنہ یک اخ

مسق اھکح  یھت، افر اکی وکڑھٹی ںیم ھٹیب ےئگ، اوسیتنںی دؿ رات )ویبویں ےک اپس( رشتفی ےل ےئگ یسک ےن اہک ای روسؽ اہلل! آپ 

 اھکح  یھت، آپ ےن رفامای ہک ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ۔ ےن وت اکی امہ کت مسق

 اخدلنب دلخم، امیلسؿ، دیمح، رضحت اسن :  رافی

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

  

 ...ہک وخد اؿ ےک ھگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ ویبویں ےس اس رطح دجا وہےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ہی رموفاع رمفی ےہ، ارگہچ اس  یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ ویبویں ےس اس رطح دجا وہےن اک ایبؿ ہک وخد اؿ ےک رھگفں ےک العفہ دفرسی ہگج رںیہ اعمفہی نب دیحہ ےس



 

 

 یلہپ دحثی تہب حیحص ےہ؟ںیم ہی زادئ ےہ ہک اس ےس دحیلعیگ رکےک رھگ ےس ابرہ ہن اجفے افر 
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ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، اب٩ جزیخ، یحٌی ب٩ ًبساہلل ب٩ ػیفی، ًُک٣ہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤  :  راوی

 ب٩ حارث، ا٦ س٤٠ہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ثَىٔی ٣َُح٤َّ و َحسَّ

 َ َِٟحارٔٔث أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة أَِخب ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ٣ََة ب٩َِ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َػِیفٓٔیٕ أَ٪َّ ًُِٔکٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٍَِتُط أَ ًَ َّی اہللُ  ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َٓ ٠ًََِیض٩َّٔ أَِو َراَح  وَ٪ یَِو٣ّا ََُسا  ْة َوًرِٔشُ ٌَ ا ٣ََضی تِٔش َّ٤٠ََٓ ٔف أَص٠ِٔطٔ َطِضّزا  ٌِ ًَلَی َب َٕ ََل یَِسُخ١ُ  َت َح٠َ ِٔ َٟطُ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ َح٠َ ٘ٔی١َ 

ا َٗ ٠ًََِیض٩َّٔ َطِضّزا  ی٩َ یَِو٣ّاأَِ٪ ََل َتِسُخ١َ  ّة َوًرِٔشٔ ٌَ ِضَز یَُٜوُ٪ تِٔش  ٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ

اوباعمص، انب رججی، دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، انب رججی، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، رکعہم نب دبع ارلنمح نب احرث، اؾ ہملس ےس 

کت ہن اجےن یک مسق اھکح  یھت، بج اسیتن رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ضعب ویبویں ےک اپس اکی امہ 

دؿ وہ ےکچ وت حبص ےک فتق ای اشؾ ےک فتق آپ اؿ ےک اہں ےلچ ےئگ وت یسک ےن اہک ای روسؽ اہلل! آپ ےن وت اینپ ویبویں ےک اپس اکی 

 امہ کت ہن آےن یک مسق اھکح  وت آپ ےن وجاب دای ہک ہنیہم اسیتن اک یھب وہات ےہ۔

جی، دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، انب رججی، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، رکعہم نب دبع ارلنمح نب احرث، اؾ اوباعمص، انب رج :  رافی

 ہملس

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ح دجا وہےن اک ایبؿ ہک وخد اؿ ےک رھگفں ےک العفہ دفرسی ہگج رںیہ اعمفہی نب دیحہ ےس ہی رموفاع رمفی ےہ، ارگہچ اس یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ ویبویں ےس اس رط

 ںیم ہی زادئ ےہ ہک اس ےس دحیلعیگ رکےک رھگ ےس ابرہ ہن اجفے افر یلہپ دحثی تہب حیحص ےہ؟
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ابوئٌور، ابی ؿهٰی، اب٩ ًباض :  اویر

 ٔ ٧َا ً ا٢َ َتَذاََکِ َٗ ُٔوٕر  ٌِ ث٨ََا أَبُو َي اؤیََة َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َهی  ُـّ ٨َِس أَبٔی اٟ

 َ ا٢َ أ َٗ ٜٔيَن ٨ًَِٔس ک١ُِّ ا٣َِزأَةٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ أَص٠َُِضاًَبَّإض  ٥َ یَِب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِِٟشحٔسٔ  ِػَبِح٨َا یَِو٣ّا َونَٔشاُئ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔلَی ا ِجُت ِ َْخَ َٓ

َّی  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَٔس ِ ََٓؼ أب  َِٟدلَّ َحاَئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ إَٔذا صَُو ٣َِْلُ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َٓ ٥ِ٠َ َٓ  ٥َ َش٠َّ َٓ َٟطُ  ٕة  َٓ ٥َ َوصَُو فٔی ُُغِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ  ََٓسَخ١َ  ٨َاَزاُظ  َٓ ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ أََحْس  َٓ  ٥َ ٥ِ٠َ یُحِٔبُط أََحْس ث٥َُّ َس٠َّ َٓ َت یُحِٔبطُ أََحْس ث٥َُّ َس٥ََّ٠  ِ٘ ا٢َ أَك٠ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 َ ًَلَی نَٔشائٔطٔ نَٔشائ ی٩َ ث٥َُّ َزَخ١َ  ا َوًرِٔشٔ ٌّ ََٜث تِٔش ٤َ َٓ َِٟیُت ٨ِ٣ُٔض٩َّ َطِضّزا  ٩ِٜٔ آ ا٢َ ََل َوَل َ٘ َٓ  َک 

یلع نب دبع اہلل، رمفاؿ نب اعمفہی، اوبوفعیر، ایب ٰیحض، انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات افر 

 حبص رگہی فزاری رک رےہ ےھت، ںیم دجسم ںیم ایگ وت ایک داتھکی وہں ہک دجسم ولوگں ےس رھبی وہح  ےہ، وپرے رھگ فاےل اکی دؿ حبص

اےنت ںیم رمع نب اطخب آرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ڑچےنھ ےگل، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اس فتق رغہف ںیم 

، رگم یسک ےن وجاب ہن دای، رھپ السؾ ایک افر یسک ےن وجاب ہن دای، رھپ )درابؿ ےھت، رضحت رمع ےس وکح  ہن وبال، اںوہں ےن السؾ ایک

ےن( آفازدی، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےلچ ےئگ افر وپاھچ ایک آپ ےن ویبویں وک الطؼ دے دی ےہ، آپ ےن رفامای ںیہن، 

دؿ کت رےک رےہ رھپ اینپ ویبویں ےک اپس رشتفی ےل نکیل ںیم ےن اکی امہ کت اؿ ےس دجا رےنہ یک مسق اھکح  ےہ، آپ اسیتن 

 آےئ۔

 یلع نب دبعاہلل ، رمفاؿ نب اعمفہی، اوبوفعیر، ایب ٰیحض، انب ابعس :  رافی

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

  

 ...اھکسےن ےک ےئل ااسی امرفہک اںیہن لکتوعروتں وک امرےن ےنٹیپ اک ایبؿ، ویبویں وک ادب 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں وک امرےن ےنٹیپ اک ایبؿ، ویبویں وک ادب اھکسےن ےک ےئل ااسی امرفہک اںیہن فیلکت ہن ےچنہپ

     189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 بساہلل ب٩ ز٣ٌہ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦، رعوہ، ً :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  َة  ٌَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َز٣ِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ضَ  ٌُ ِبٔس ث٥َُّ یَُحا٣ٔ ٌَ ِٟ ٥ِ ا٣َِزأََتُط َج٠َِس ا ُٛ ا٢َ ََل َیِح٠ُٔس أََحُس َٗ ٔ َِٟیِو٦ ٔ ا ِٔ  ا فٔی آ

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ، رعفہ، دبعاہلل نب زہعم ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وکح  صخش اینپ ویبی وک الغؾ یک

 رطح ہن امرے ویکہکن ہی ابت انمبس ںیہن ہک افؽ وت اےس امرے رھپ اریخ دؿ اس ےس امجع رکے۔

 ؿ، اشہؾ، رعفہ، دبعاہلل نب زہعمدمحم نب وی ف، ایفس :  رافی

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

  

 ...انگہ ںیم ا ےن اخفدن یک ااطتع ہن رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 انگہ ںیم ا ےن اخفدن یک ااطتع ہن رکےن اک ایبؿ

     190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خَلز ب٩ یحٌی، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، ػٔیہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ َة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ َِٟحَش٩ٔ صَُو اب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٧َآ زُ ب٩ُِ یَِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َخَلَّ ٔ َحسَّ َظَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ ًَائ

 ٔ ِت َذٟ ََٓذََکَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َحائَِت ِ َٓ زُ َرأِٔسَضا  ٌَ َم َط ٌَّ َت٤َ َٓ َجِت اب٨ََِتَضا  َِٟت ِٔ٪َّ َزِوَجَضا أ٣َََزنٔی أَِ٪ َزوَّ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ َک 

 َٗ َّطُ  ا٢َ ََل ٧ِٔ َ٘ َٓ زَٔصا  ٌَ ٤ُِٟؤػََلُت أَٔػ١َ فٔی َط ٩ٌَٔ ا  ِس ُٟ

الخد نب ییحی، اربامیہ نب انعف، نسح نب ملسم، ہیفص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی ااصنری وعرت ےن اینپ یٹیب یک 

ہک اینپ اشدی یک، اس ےک رسےک ابؽ اسرے ارت ےئگ ےھت، اس ےن آرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک ریما داامد اتہک ےہ 



 

 

 یٹیب ےک ابولں ںیم افر ابؽ وجڑ دے آپ ےن رفامای ںیہن، ابؽ وجڑےن فاویلں رپ اہلل یک تنعل وہیت ےہ۔

 الخد نب ییحی، اربامیہ نب انعف، نسح نب ملسم، ہیفص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...وعرت اک وشرہ ےس وخػ افر رفرگداین رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک وشرہ ےس وخػ افر رفرگداین رکےن اک ایبؿ

     191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سَل٦، ٣ٌاویہ، ہظا٦ رعوہ، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٨ًََِضا َؤِِ٪ ا٣ِ َحسَّ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ اؤیََة  ٌَ ٕ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ٣ُ ٠َٔضا ث٨ََا ا ب٩ُِ َسََل٦ ٌِ َِٓت ٩ِ٣ٔ َب َزأَْة َخا

٤َِٟزِأَةُ َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس اٟزَُّج١ٔ ََل َيِشَتِٜث ٍُٔ ٨ِ٣َٔضا َِٟت هَٔی ا ا َٗ اّؿا  َٟطُ أ٣َِٔشِٜىٔی  نُُظوّزا أَِو ِرِٔعَ و٢ُ  ُ٘ َُي ٍََِصا َت ُد  َضا َویََتزَوَّ َٗ ي ٍُٔیُس كَََل َٓ

ِوُُٟط َت  َٗ ََٓذَٟٔک  ِِٟ٘ٔش٤َةٔ لٔی  ًَلَیَّ َوا ٔة  َ٘ َٔ أ٧ََِت فٔی ح١ٕٔٓ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٓ َُي ٍِٔی  ِد  ىٔی ث٥َُّ َتزَوَّ ِ٘ ََٟحا َوََل تَُل٠ِّ ا ٠ًََِیض٤َٔا أَِ٪ َيؼَّ َََٓل ُج٨َاَح  الَی  ٌَ

٠ُِح َخي ٍِْ بَِي٨َُض٤َ   ا ُػ٠ِّحا َواٟؼُّ
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اےس الطؼ دے رک یسک دفرسی وعرت ےس رماد فہ وعرت ےہ وج یسک رمد ےک اپس وہ افر فہ رمد اےس ا ےن اپس ہن رانھک اچےہ ہکلب 
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 انب السؾ، اعمفہی، اشہؾ رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...زعؽ رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ رکےن اک ایبؿ

     192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز :  راوی

 َ ًَل ز٢ُٔ  ٌِ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػ َحسَّ ًَ َّی اہللُ ی  ل

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دسمد، ییحی نب دیعس انب رججی، اطعء، اجربےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم مہ ولگ زعؽ رکےت ےھت )ینع 

 (تبحص رکےن ںیم ینم ابرہ اکنےتل ےھت

 دسمد، ییحی نب دیعس انب رججی، اطعء، اجرب :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ رکےن اک ایبؿ

     193    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًزو، ًلاء، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ز٢ُٔ َحسَّ ٌِ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٍَ َجابّٔزا َرضَٔی اہللُ  ًََلاْئ َس٤ٔ ٤ًَِْزو أَِخب ٍََنٔی  ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس آُ٪  ٔس اہللٔ َحسَّ ُُِٟقِ َوا



 

 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی  ز٢ُٔ  ٌِ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ آُ٪ َی٨ِز٢ُٔ َی٨ِز٢ُٔ َو ُُِٟقِ  طٔ َوَس٥ََّ٠ َوا

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ زعؽ رکےت ےھت احالہکن اس فتق رقآؿ رشفی انزؽ 

درآاحنہکیل رقآؿ رشفی  وہراہ اھت رعفہ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم زعؽ رکےت ےھت،

 انزؽ وہراہ اھت۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ رکےن اک ایبؿ

     194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء، جویزیہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زہزی اب٩ ٣حي ٍیز، ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس  ٕ ٩ِ اب٩ِٔ ٣َُحي ٍِٔیز

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َِٟا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َشأ َٓ ز٢ُٔ  ٌِ ٨َُّٜا َن َٓ ا٢َ أََػب٨َِا َسبِّیا  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ََٟضا ثَََلثّا ٣َا ا ا َٗ ٠ُوَ٪  ٌَ ِٔ َت َٟ  ٥ُِ َّٜ أََو٧ِٔ

 ِٟ ٔلَی یَِو٦ٔ ا  َ٘ٔیا٣َٔة َِٔلَّ هَٔی کَائ٨َْٔة ٩ِ٣ٔ َنَش٤َٕة کَائ٨َٕٔة ِ

دبع اہلل نب دمحم نب اامسء، وجریہی، امکل نب اسن، زرہی انب ریحمسی، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےتہک ہک امؽ تمینغ ںیم مہ وک دیقی 

امای ہک وج رفح داین ںیم ولڈنایں یتلم ںیھت افر مہ اؿ ےس زعؽ رکےت ےھت مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ، وت آپ ےن رف

 آےن فا ی ےہ فہ رضفر آےئ یگ، امہری دتریب ےس ایقتم کت )ھچک ںیہن( وہاگ۔

 دبع اہلل نب دمحم نب اامسء، وجریہی، امکل نب اسن، زرہی انب ریحمسی، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...رفس رکےت فتق وعروتں ےک درایمؿ رقہع ادنازی رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رفس رکےت فتق وعروتں ےک درایمؿ رقہع ادنازی رکےن اک ایبؿ

     195    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا ابونٌی٥، ًبساٟواحس ب٩ ای٩٤، :  راوی

أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ََٜة  ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟواحٔسٔ ب٩ُِ أَی٩َ٤َِ  ًَِبُس ا ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َّی اہللُ َحسَّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ

َد  َ َِ ٥َ کَاَ٪ َِٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  ٔ ِ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؼَة َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِٔ ائَٔظَة َوَح ٌَ ٔ ُة ٟ ًَ ُُِٟقِ ََٓلاَرِت ا ََ بَيَِن نَٔشائٔطٔ  َذا کَاَ٪ أََِقَ

ٌٔي ُب َب َٛ ٌٔي ٍٔی َوأَِر ِی٠ََة َب بٔيَن ا٠َّٟ َٛ َؼُة أَََل َتزِ ِٔ َِٟت َح ا َ٘ َٓ ُث  ًَائَٔظَة یََتَحسَّ  ٍَ َِٟت بَلَی بٔا٠َِّٟی١ٔ َساَر ٣َ ا َ٘ َٓ  ٍَٔک َت٨ُِوزٔی٩َ َوأ٧َُِوزُ 

٠َِیضَ  ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ َؼُة  ِٔ ٠َِیطٔ َح ًَ ًَائَٔظَة َو ٔلَی َج١ٔ٤َ  ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َٛٔبِت  َسِتطُ ََفَ َ٘ َت ِٓ َّی ٧َزَُٟوا َوا ا ث٥َُّ َساَر َحً

٠َِت رٔجِ  ٌَ ا ٧َزَُٟوا َج َّ٤٠ََٓ ُٗ ًَائَٔظُة  ٍُ أَِ٪ أَ ّة َت٠َِسُُىٔی َوََل أَِسَتٔلی بّا أَِو َحیَّ ًَُِقَ ًَلَیَّ  و٢ُ َیا َربِّ َس٠ِِّم  ُ٘ ٔ َوَت ِٔ َٟطُ ٠َِیَضا بَيَِن اِْلٔذِ و٢َ 

 َطِیّئا

ن کہ، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس بج
مل
ںیہک ابرہ  اوبمیعن، دبعاولادح نب انمی، انب ایب 

رشتفی ےل اجےت وت ا ےن اسھت ےل اجےن ےک ےئل اینپ ویبویں ںیم رقہع ڈاےتل، اکی رفس ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر 

رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع اک انؾ لکن آای، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت یھت ہک بج رات وک ےتلچ وت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس 

ھا رے ابںیت رکےت وہ

م

 

ب

ےئ ےتلچ، ہصفح ریض اہلل اہنع ےن اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اہک آج یک رات مت ریمے افٹن رپ وھٹیب افر ںیم 

ھا رے افٹن وک ںیم دوھکیں افر ریمے افٹن وک مت دوھکی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ااھچ، رھپ 

م

 

ب

افٹن رپ وھٹیبں، 

 اہنع ےک افٹن یک رطػ آےئ احالہکن اس رپ ہصفح ریض اہلل اہنع  یھٹی ںیھت۔ آپ ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اعہشئ ریض اہلل

 ہصفح ریض اہلل اہنع وک السؾ ایک، رھپ رفاہن وہےئگ افر بج زنمؽ رپ ارتے وت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن آپ وک ہن اپای، اعہشئ ریض اہلل اہنع

 ںیگل ہک اے اہلل! وت ھجم رپ وکح  اسپن ای وھچب ک طل رکدے اتہک فہ ھجم وک ےن ا ےن دفونں اپؤں اذرخ )اس( ںیم ڈاؽ دےیئ افر م ےن



 

 

 اکن ےل افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکشایت رکےن یک اطتق افر ومعق ھجم وک ہن رےہ۔

ن کہ، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
مل
 اوبمیعن، دبعاولادح نب انمی، انب ایب 

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

  

 ...وعرت اکوشرہ یک ابری ےک دؿ اینپ وسنک ےک قح ںیم دربتسدار وہاجےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اکوشرہ یک ابری ےک دؿ اینپ وسنک ےک قح ںیم دربتسدار وہاجےن اک ایبؿ

     196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، زہي ٍ، ہظا٦، رعوہ :  راوی

 ٌَ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َسِوَزَة ب٨َِٔت َز٣ِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا ُزَصي ٍِْ  ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ائَٔظَة َحسَّ ٌَ ٔ َة َوَصَبِت یَِو٣ََضا ٟ

ائَٔظَة بَٔیِو٣َٔضا َویَِو٦ٔ َسِوَزةَ َوکَاَ٪ ا٨َّٟ  ٌَ ٔ ٔش٥ُ ٟ ِ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔيیُّ َػل

امکل نب اامسلیع، زریہ، اشہؾ، رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وسدہ ریض اہلل ہنع تنب زہعم ےن 

 فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اہیں دف دؿ رےتہ ےھت، اکی وت اؿ یک اینپ ابری ےھجم دے دی یھت، آرضحنت یلص اہلل ہیلع

 ابری ےک دؿ افر دفرسے وسدہ ریض اہلل ہنع یک ابری ےک دؿ۔

 امکل نب اامسلیع، زریہ، اشہؾ، رعفہ :  رافی

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

  

 ...اری ڑلیک ےس اشدی رکےن اک ایبؿونک



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری ڑلیک ےس اشدی رکےن اک ایبؿ

     197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، برش، خاٟس، ابی َٗلبہ، ا٧ص :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ث٨ََا َخأْٟس  ث٨ََا برِٔشْ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ُٗو٢َ  ِو ٔطئُِت أَِ٪ أَ َٟ ٨ًَِطُ َو ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ی ََٗٔلبََة 

یَِّب  َد اٟثَّ ا َؤَِذا َتزَوَّ ٌّ ا٦َ ٨ًَِٔسَصا َسِب َٗ ِٟبُِٔکَ أَ َد ا ٨َُّة َِٔذا َتزَوَّ ا٢َ اٟشُّ َٗ  ٩ِٜٔ ا٦َ ٨ًَِٔسَصا ثَََلثّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَل َٗ َ  اأ

دسمد، رشب، اخدل، ایب القہب، اسن ےتہک ںیہ ہک ارگ ںیم انہک اچوہں ہک ہی دحثی رموفع ےہ وت د ہ اتکس وہں ہک ہی تنس ےہ ہک بج 

 ابرکہ ےس اشدی رکے وت اس ےک اپس است رفز رےہ افر بج ویبہ ےس اکنح رکے وت اےکس اپس نیت رفز رےہ۔

 دسمد، رشب، اخدل، ایب القہب، اسن :  رافی

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

  

 ...ونکاری ویبی یک وموجدیگ ںیم ہبیث ےس اکنح رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری ویبی یک وموجدیگ ںیم ہبیث ےس اکنح رکےن اک ایبؿ

     198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ راطس، ابواسا٣ہ، سٔیا٪، ایوب وخاٟس، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب َوَخأْٟس  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ُٕ ب٩ُِ َرأطٕس َحسَّ ث٨ََا یُوُس ٨َّٔة َِٔذاَحسَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٗ  ٩ًَِ أ٧ََٕص 

ِٟبُِٔکٔ  ًَلَی ا یَِّب  َد اٟثَّ َش٥َ َؤَِذا َتزَوَّ َٗ ا َو ٌّ ا٦َ ٨ًَِٔسَصا َسِب َٗ یِّٔب أَ ًَلَی اٟثَّ ِٟبُِٔکَ  َد اٟزَُّج١ُ ا ا٢َ أَبُو َتزَوَّ َٗ َش٥َ  َٗ ا٦َ ٨ًَِٔسَصا ثَََلثّا ث٥َُّ  َٗ  أَ



 

 

 َّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل طُ ِ ٌَ َٓ ٠ُِت ِٔ٪َّ أََنّشا َر ُ٘ َٟ ِو ٔطئُِت  َٟ ٩ًَِ أَیُّوَب ََٗٔلبََة َو َیاُ٪  ِٔ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ُس ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ  َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل طُ ِ ٌَ َٓ ٠ُُِٗت َر ِو ٔطئُِت  َٟ ا٢َ َخأْٟس َو َٗ  َوَخأٟٕس 

اسن ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی تنس ریہ ہک وکح   وی ف نب رادش، اوبااسہم، ایفسؿ، اویب فاخدل، اوبالقہب، رضحت

صخش بج ویبہ وعرت رپ ونکاری ےس اکنح رکات وت اس ونکاری ےک اپس است دؿ راتہ، رھپ ابری ابری ےس رےنہ  اتگ، افر بج یسک 

  اتگ، اوبالقہب ےتہک ںیہ ہک ںیم ہی د ہ اتکس ونکاری وعرت رپ ویبہ وعرت ےس اکنح رکات وت اس ےک اپس نیت دؿ راتہ، رھپ ابری ابری رےنہ

وہں ہک اس دحثی وک رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس کت اچنہپای ےہ دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اویب، اخدل 

 ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم د ہ اتکس وہں ہک ہی دحثی رموفع ےہ۔

 اویب فاخدل، اوبالقہب، رضحت اسنوی ف نب رادش، اوبااسہم، ایفسؿ،  :  رافی

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

  

 ...اینپ امتؾ ویبویں ےس اکی یہ لسغ ںیم شابرشت رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اینپ امتؾ ویبویں ےس اکی یہ لسغ ںیم شابرشت رکےن اک ایبؿ

     199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ًبس اَلًلی ب٩ ح٤از، ب٩ یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

َتاَزَة أَ٪َّ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ٕ َحسَّ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُس اَِل ث٨ََا  ثَُض٥ِ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ  َحسَّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َحسَّ

 ٕ ٍُ نِٔشَوة َٟطُ یَِو٣َئٕٔذ تِٔش َِٟواحَٔسةٔ َو ِی٠َٔة ا ًَلَی نَٔشائٔطٔ فٔی ا٠َّٟ  ُٖ ٥َ کَاَ٪ یَُلو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

کل ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اکی  ب دبع االیلع نب امحد، نب سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع نب ام

 ںیم اینپ امتؾ ازفاج رہطمات ےس لم ایل رکےت ےھت افر اس فتق آپ یک ونویبایں ںیھت۔



 

 

 دبع االیلع نب امحد، نب سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع نب امکل :  رافی

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

  

 ...اکی دؿ ںیم امتؾ ویبویں ےک اپس اجےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکی دؿ ںیم امتؾ ویبویں ےک اپس اجےن اک ایبؿ

     200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاَفوہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، رعوہ، حرض :  راوی

٨ًََِضا کَاَ٪ َر  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  َوةُ َحسَّ ث٨ََا ََفِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ُ َیِس٧ َٓ ًَلَی نَٔشائٔطٔ  ِْصٔ َزَخ١َ  ٌَ ِٟ َٖ ٩ِ٣ٔ ا ا کَاَ٪ یَِحتَبُٔص َِٔذا اِنَْصَ ث ٍََ ٤٣َّٔ ِٛ اِحتََبَص أَ َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی َح ََٓسَخ١َ   و ٩ِ٣ٔ ِِٔحَساص٩َُّ 

رففہ، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک امنز رصع ادا رکےن ےک دعب آرضحنت یلص اہلل 

افر یسک ےک اپس ھچک دری رہھٹاجےت ےھت، اکی دؿ رضحت ہصفح ریض اہلل  ہیلع فملس اینپ ونویبویں ےک اپس رشتفی ےل اجےت ےھت

 اہنع ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر فاہں ومعمؽ ےس زایدہ رہھٹے۔

 رففہ، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...ا ےن زامہن العتل ںیم یسک اکی یہ ویبی ےک اپس رےنہ اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ا ےن زامہن العتل ںیم یسک اکی یہ ویبی ےک اپس رےنہ اک ایبؿ

     201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رعوہ اس٤ٌی١، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ہظا٦ ب٩ :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ َوَة أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  ا٢َ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َٗ ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ثَىٔی ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ  َرضَٔی اہللُ 

 ٔ َّٟٔذی ٣َاَت ٓ ٥َ کَاَ٪ َيِشأ٢َُ فٔی ٣ََزٔؿطٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ اہللٔ َػل أَذَٔ٪  َٓ ًَائَٔظَة  یطٔ أَی٩َِ أ٧ََا َُّسا أَی٩َِ أ٧ََا َُّسا یُزٔیُس َیِو٦َ 

 ٔ َِٟیِو٦ ٤َاَت فٔی ا َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َّی ٣َاَت ٨ًَِٔسَصا  ًَائَٔظَة َحً َٓکَاَ٪ فٔی بَِیٔت  ًَلَیَّ أَِزَواُجُط یَُٜوُ٪ َحِیُث َطاَئ  َّٟٔذی کَاَ٪ یَُسوُر  ا

 َٓ ُط رٔیقٔیٓٔیطٔ فٔی بَِیًٔی  ُ٘ ََٟم رٔي ی َوَخا ی َوَسَِحٔ ََٟبيَِن ٧ََِحٔ ُط اہللُ َؤِ٪َّ َرأَِسُط  ـَ َب َ٘ 

الیعمس، امیلسؿ نب البؽ، اشہؾ نب رعفہ ےتہک ںیہ ہک ریمے دادا ےن ےھجم اتبای ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیھت ہک 

وپےتھچ ےھت ہک لک ںیم اہکں ایقؾ رکفں اگ؟ اس ےس آپ یک رماد ہی آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس رمض فافت ںیم اینپ ویبویں ےس 

یھت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک دؿ بک وہاگ، اس رپ آپ یک امتؾ ویبویں ےن ااجزت دے دی ہک آپ اہجں اچںیہ رںیہ، آپ 

رک ریمے ہنیس افر ےلگ ےک ےن ریمے اپس ایقؾ ایک، افر ریمے یہ اپس آپ اک فاصؽ وہا، سج فتق رفح ضبق وہح  آپ اک رس شاب

درایمؿ اھت افر آپ اک اعلب دنہ ریمے اعلب ےس الم وہا اھت، وچہکن ںیم ےن وسماک ابچ رک آپ وک دی یھت سج وک آپ اامعتسؽ رفام 

 رےہ ےھت۔

 الیعمس، امیلسؿ نب البؽ، اشہؾ نب رعفہ :  رافی

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

  

 ...رمد اک یسک اکی ویبی وک زایدہ اچےنہ اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رمد اک یسک اکی ویبی وک زایدہ اچےنہ اک ایبؿ



 

 

     202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ين، اب٩ ًباض، حرضت ٤ًزًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل، س٠امی٪، یهٰی، ًبیس ب٩ ح٨ :  راوی

ٍَ اب٩َِ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن َس٤ٔ ٩ًَِ َیِحٌَی   ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَُزَ  َحسَّ ٨ُِض٥ِ  ًَبَّإض  ًَ َرضَٔی اہللُ 

َّٔک صَ  ز٧َّ ُِ ٔة ََل َي ا٢َ َیا ب٨َُیَّ َ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی َح ٥َ ِٔیَّاَصا یُزٔیُس َزَخ١َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِحَبَضا حُِش٨َُضا حُبُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَّٟٔی أَ ٔ ا ٔذظ

 ٥َ َٓتََبشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َؼِؼُت  َ٘ َٓ  ًَائَٔظَة 

ضش دبعازعلسی نب دبع اہلل، امیلسؿ، ییحی دیبع نب نینح، انب ابع
 ں ےن اہک ںیم ےن خف

 

س، رضحت رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ كش ان

ش ڈاےل وج ا ےن نسح رپ انزاں افر وبحمہب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےہ، 

 

ن ش وعرت ةکت ںیم ن
ےک اپس آرک ہی اہک ہک اے یچب! ےھجت 

ن ش فاقعش روسؽ ا
ش رک( رضحت رمع رفامےت ںیہ كش ںیم ےن 

 

ٹلش ن ن
ش )اک اقم

 

ش

 

 یلص ا علن ش فملس ےس ایبؿ ایک، وت آپ رکسماےن ینع اعت

 . ےگل

 دبعازعلسی نب دبعاہلل، امیلسؿ، یحیٰ، دیبع نب نینح، انب ابعس، رضحت رمع :  رافی

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

  

 ...فر مگ دشہ زیچفں ےک ابرے ںیم طلغ  رر رپ د ہ دنیوسنک اک دؽ الجےن یک رتںیبیک رکےن ا

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وسنک اک دؽ الجےن یک رتںیبیک رکےن افر مگ دشہ زیچفں ےک ابرے ںیم طلغ  رر رپ د ہ دانیہک فہ لم ںیئگ اس اک مکح فایبؿ

     203    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، ہظا٦، ٓاك٤ہ، حرضت اس٤اءس٠امی :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٩ًَِ أَِس٤َاَئ  اك٤ََٔة  َٓ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ   َػل

ث٨ََا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ّة  َحسَّ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ لٔی َْضَّ ا َٗ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة  اك٤َُٔة  َٓ ثَِتىٔی  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ َیِحٌَی 



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔلیىٔی  ٌِ َّٟٔذی ُي َُي ٍَِ ا ُت ٩ِ٣ٔ َزِوظٔی  ٌِ ًَلَیَّ ُج٨َاْح ِِٔ٪ َتَظبَّ َض١ِ  َم  َوَس٠َّ َٓ ٌِ ٥ِ يُ َٟ ٍُ ب٤َٔا  ٤َُِٟتَظبِّ ٥َ ا

بٔٔص ثَِوبَِی ُزورٕ   لَِکَ

امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اشہؾ، افہمط، رضحت اامسء یتہک ںیہ ہک اکی وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس درای ت ایک ہک ای 

دقر فہ ےھجم داتی ےہ اس ےس زایدہ ڑباھ  روسؽ اہلل! ریمی اکی وسنک ےہ، ارگ ںیم اس ےک )الجےن وک( ا ےن وشرہ یک رطػ ےس سج

ےہ ےسیج رک ؤالتؤں وت ایک ھجم رپ انگہ وہاگ۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہن دی وہح  زیچ اک اظرہ رکےن فاال )وطبر دوھہک( ااسی 

 وکح  رکم ےک دف ڑپکے ےنہپ وہےئ وہ۔

 ت اامسءامیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اشہؾ، افہمط، رضح :  رافی

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

  

 ... ریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ ںیم یسک صخش وک اینپ ویبی ےک اپس دھکی اپؤں وت اےس ولتار ےس امر ڈاولں اگ، آپ ریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک 

 فاال ےہ ۔ ےن رفامای اے احصہب ریض اہلل ہنع ایک ںیہمت دعس یک ریغت ےس بجعت آات ےہ ںیم اس ےس زایدہ ریغت فاال وہں افر اہلل ھجم ےس زایدہ ریغت

     204    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

َّی ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ  َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٣َا ٩ِ٣ٔ اہللُ 

٤َِِٟسُح ٩ِ٣ٔ اہللٔ َِٟیطٔ ا ٔ َواحَٔع َو٣َا أََحْس أََحبَّ ِ َٔ ِٟ ٦َ ا  أََحٕس أَُِي ٍَُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذَٟٔک َُحَّ

رمعنب صفح، صفح، اشمع، قیقش، دبعاہلل نب وعسمد ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکح  صخش اہلل 

اہلل ےس زایدہ وکح  اینپ رعتفی دنسپ رکےن فاال ںیہن  ریغت فاال ںیہن ےہ ایس ےئل اہلل ےن ربے اکومں وک  جاؾ رکدای افر ےس زایدہ



 

 

 ےہ۔

 رمعنب صفح، صفح، اشمع، قیقش، دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

اےس ولتار ےس امر ڈاولں اگ، آپ ریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ ںیم یسک صخش وک اینپ ویبی ےک اپس دھکی اپؤں وت 

  زایدہ ریغت فاال وہں افر اہلل ھجم ےس زایدہ ریغت فاال ےہ ۔ےن رفامای اے احصہب ریض اہلل ہنع ایک ںیہمت دعس یک ریغت ےس بجعت آات ےہ ںیم اس ےس

     205    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ صَٔظا ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨َِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٦

َة  ِبَسُظ أَِو أ٣َََتطُ َتزِنٔی یَا أ٣َُّ ًَ ٕس ٣َا أََحْس أَُِي ٍََ ٩ِ٣ٔ اہللٔ أَِ٪ َیَزی  َة ٣َُح٤َّ ا٢َ یَا أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا َوَس٠َّ ٌِ ِو َت َٟ ٕس  ٔحُِٜت٥ِ ٣َُح٤َّ ـَ َٟ  ٥ُ٠ًَِ أَ

ثٔي ٍّا َٛ َِٜيُت٥ِ  َب َٟ ٠ٔیَّل َو َٗ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اتم 

ریغت یسک وک ںیہن آیت، اے اتم دمحمہی!  دمحمہی! سج فتق مت ںیم ےس وکح  رمد ای وعرت زان رکات وہ اس فتق اہلل اعت ی ےس ڑبھ رک

 وج ھچک ںیم اجاتن وہں مت یھب اجؿ ول وت وسنہ وھتڑا افر رؤف زایدہ۔

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...ریغت رکےن اک ایبؿ، فراد ےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ولں اگ، آپ اےس ولتار ےس امر ڈا ریغت رکےن اک ایبؿ، فراد ےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ ںیم یسک صخش وک اینپ ویبی ےک اپس دھکی اپؤں وت

 فاال ےہ ۔ ےن رفامای اے احصہب ریض اہلل ہنع ایک ںیہمت دعس یک ریغت ےس بجعت آات ےہ ںیم اس ےس زایدہ ریغت فاال وہں افر اہلل ھجم ےس زایدہ ریغت
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 ی اہلل ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ہ٤ا٦، یحٌی، ابوس٤٠ہ رض :  راوی

ٔ َحسَّ  َوَة ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَ٪َّ رُعِ ٩ًَِ َیِحٌَی  ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ََّضا َحسَّ طٔ أَِس٤َاَئ أ٧َ ٩ًَِ أ٣ُِّ ثَطُ 

و٢ُ ََل َطِیَئ أَُِ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ثَطُ َس٤ٔ ثَُط أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَی أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة َحسَّ ي ٍَُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ َو

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َُّط َس٤ٔ  أ٧َ

فادلہ ےس رفاتی رکےت ںیہ  ومیس نب اامسلیع، امہؾ، ییحی اوبہملس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس رعفہ نب زریبےن ایبؿ ایک فہ اینپ

ہک اںوہں آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک وکح  صخش اہلل ےس ڑبھ رک ریغت فاالںیہن ےہ، ییحی ےتہک ںیہ ہک اوبہملس ریض اہلل 

ہلل ہیلع ہنع ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوبرہریہ ریض اہلل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اس دحثی وک ںیم ےن آرضحنت یلص ا

 فملس ےس انس ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، امہؾ، ییحی، اوبہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ... ریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

اےس ولتار ےس امر ڈاولں اگ، آپ ریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ ںیم یسک صخش وک اینپ ویبی ےک اپس دھکی اپؤں وت 

 ایدہ ریغت فاال وہں افر اہلل ھجم ےس زایدہ ریغت فاال ےہ ۔ےن رفامای اے احصہب ریض اہلل ہنع ایک ںیہمت دعس یک ریغت ےس بجعت آات ےہ ںیم اس ےس ز
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 ابونٌی٥، طيبا٪، یهی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس  ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َُّط َس٤ٔ ٤َ٠ََة أ٧َ

٦َ اہللُ  ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٣َا َُحَّ ِتَٔی ا َُي ٍَِةُ اہللٔ أَِ٪ َیأ اُر َو َِ ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل َي َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ  َوَس٠َّ

ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ریغت رکات ےہ اوبمیعن، ابیشؿ، یحی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ 

 افر اہلل یک ریغت ہی ےہ ہک وکح  ومنم  جاؾ لعف رکے )اہلل وک فہ رباولعمؾ وہات ےہ( ۔

 اوبمیعن، ابیشؿ، یحی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

اےس ولتار ےس امر ڈاولں اگ، آپ ریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ ںیم یسک صخش وک اینپ ویبی ےک اپس دھکی اپؤں وت 

 ہب ریض اہلل ہنع ایک ںیہمت دعس یک ریغت ےس بجعت آات ےہ ںیم اس ےس زایدہ ریغت فاال وہں افر اہلل ھجم ےس زایدہ ریغت فاال ےہ ۔ےن رفامای اے احص
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 ٣ح٤وز، ابواسا٣ہ، ہظا٦، اس٤اء ب٨ت ابوبُک رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ٣َ  ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی بَُِکٕ َرضَٔی اہللَُحسَّ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ َجىٔی ِح٤ُوْز َحسَّ َِٟت َتزَوَّ ا َٗ ٨ًَُِض٤َا   

 َُ َٟطُ فٔی اَِلَِرٔق ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ َوََل ٠٤ِ٣َُوٕک َوََل َطِیٕئ َُي ٍَِ ٧َأؿٕح َو ٤َِٟاَئ اٟزُّبَي ٍُِ َو٣َا  َسُط َوأَِسَتقٔی ا ُٕ ََفَ ٔ ٠ًِ ٨َُُِٜٓت أَ ٔسطٔ  ي ٍَِ ََفَ

٩َّ نِٔشوَ  ُٛ ُ َجاَراْت لٔی ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َو ُ َوکَاَ٪ یَِدبٔز ٩ِ أُِحٔش٩ُ أَِخبٔز ُٛ َ ٥ِ أ َٟ ًِح٩ُٔ َو بَُط َوأَ ُز َُغِ ٔ ِِ ١ُ ا٨ََّٟوی َوأَ ُ٘ ٨ُِت أَِن ُٛ ٕٚ َو َة ٔػِس

ًَّٟٔی  ٔ ا َٓحٔئُِت یَوِ ٩ِ٣ٔ أَِرٔق اٟزُّبَي ٍِ َسٕذ  ًَلَی ث٠ُُثَِی ََفِ ًَلَی َرأِٔسی َوهَٔی ٣ٔىِّی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َل ِٗ ٣ّا أَ

 ًَ َس َٓ طُ َنََفْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ٌَ ٥َ َو٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َ٘ٔیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ًَلَی َرأِٔسی  ا٢َ ِِٔر ِِٔر َٟٔیِح٠َٔ٤ىٔی اَوا٨ََّٟوی  َٗ نٔی ث٥َُّ 



 

 

 َٖ َز ٌَ َٓ َُي ٍََِتُط َوکَاَ٪ أَُِي ٍََ ا٨َّٟأض  ُت اٟزُّبَي ٍَِ َو ٍَ اٟزَِّجا٢ٔ َوَذََکِ اِسَتِحَيِیُت أَِ٪ أَٔسي ٍَ ٣َ َٓ ُط  َٔ ٠َِیطٔ َخ٠ِ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

حٔئُِت  َٓ ٤َََٓضی  ِس اِسَتِحَيِیُت  َٗ ِّی  ٥َ أَن طُ  َوَس٠َّ ٌَ ًَلَی َرأِٔسی ا٨ََّٟوی َو٣َ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟ٘ٔیىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ُِت  ُ٘ َٓ اٟزُّبَي ٍَِ 

ََٟح٠٤ُِٔک ا٨َّٟوَ  ا٢َ َواہللٔ  َ٘ َٓ َُي ٍََِتَک  ُِٓت  اِسَتِحَيِیُت ٨ِ٣ُٔط َورَعَ َٓ َب  َٛ أ٧ََاَر َٔلَِر َٓ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ  ی کَاَ٪ أََطسَّ َنََفْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ 

 َّ َٜأ٧َ َٓ ٔض  ََِٟفَ ٔٔیىٔی ٔسَیاَسَة ا َٔک بَٔداز٦ٕٔ َتِٜ َس ذَٟ ٌِ ٔلَیَّ أَبُو بَُِکٕ َب َّی أَِرَس١َ ِ َِٟت َحً ا َٗ ُط  ٌَ وبٔٔک ٣َ ُٛ ىٔیُر َ٘ ًَِت  ٤َا أَ

دی یک وت ہن اےکن اپس امؽ اھت ومحمد، اوبااسہم، اشہؾ، اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ھجم ےس زریب ریض اہلل ہنع ےن بج اش

ہن زنیم افر ہن ولڈنی الغؾ ےھت زجب اپین ےنچنیھک فاےل افٹن افر وھگڑے ےک ھچک ہن اھت، زریب ریض اہلل ہنع ےک وھگڑے وک ںیم رچایت 

اصنری ڑپفںینس اکپ دای رکیت ںیھت ںیھت، اپین الپیت یھت، ااکن ڈفؽ یتیس یھت افر آاٹ یتسیپ یھت اہتبل رفیٹ اکپان ےھجم ںیہن آات اھت ریمی رفیٹ ا

فہ ڑبی  کی وعرںیت ںیھت، زریب ریض اہلل ہنع یک اس زنیم ےس وج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن دی یھت، ںیم ا ےن رس رپ 

آرضحنت یلص اہلل  وھچاہرفں یک ایلھٹگں ااھٹ رکالیت، فہ اقمؾ دف لیم دفر اھت اکی دؿ ںیم ا ےن رس رپ ایلھٹگں رےھک آریہ یھت ہک ےھجم

ہیلع فملس ےلم، آپ ےک رمہاہ دنچ احصہب روضاؿ اہلل ےن م یھب ےھت، آپ ےن ےھجم اکپرا رھپ ےھجم ا ےن ےھچیپ اھٹبےن ےک ےئل افٹن وک اخ 

 اخ اہک، نکیل ےھجم رمدفں ےک اسھت ےنلچ ےس رشؾ آح  زریب ریض اہلل ہنع یک ریغت یھب ےھجم اید آح  ہک فہ ڑبے ریغت فاےل ںیہ،

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اتڑ ایل ہک اامسء وک رشؾ آیت ےہ،انچہچن آپ لچ ڑپے، زریب ےس ںیم ےن آرک اہک ہک ےھجم راہتس ںیم آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےلم ےھت، ریمے رس رپ ویلھٹگں اک اھٹگ اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ احصہب ےھت، آپ ےن ےھجم اھٹبےن ےک

رہھٹاای، وت ےھجم اس ےس رشؾ آح  افر اہمتری ریغت وک یھب ںیم اجیتن وہں، زریب ےن اہک اہلل یک مسق! ےھجم ریتے رس رپ  ےئل افٹن وک

ایلھٹگں الےت وہےئ آپ اک دانھکی آپ ےک اسھت وسار وہاجےن ےس زایدہ ربا ولعمؾ وہا اس ےک دعبرضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن 

 یک ابہگنین ںیم ریما اکؾ دے وگای اںوہں ےن ےھجم آزاد رکدای۔ اکی اخدؾ جیھب دای اتہک فہ وھگڑے

 ومحمد، اوبااسہم، اشہؾ، اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

، آپ  ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ ںیم یسک صخش وک اینپ ویبی ےک اپس دھکی اپؤں وت اےس ولتار ےس امر ڈاولں اگریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک



 

 

 فاال ےہ ۔جےن رفامای اے احصہب ریض اہلل ہنع ایک ںیہمت دعس یک ریغت ےس بجعت آات ےہ ںیم اس ےس زایدہ ریغت فاال وہں افر اہلل ھجم ےس زایدہ ریغت
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 (ًلی، اب٩ ٠ًیہ، ح٤یس كوی١، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ )ب٩ ٣اٟک :  راوی

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  أَِرَس٠َِت َحسَّ َٓ ٔف نَٔشائٔطٔ  ٌِ ٥ََّ٠ ٨ًَِٔس َب

 ٔ ٥َ ف ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَّٟٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل بَِت ا رَضَ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ٕة ٓٔیَضا ك َٔ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن بَٔؼِح َضأت ا َلِت ِِٔحَسی أ٣َُّ َ٘ َش َٓ َِٟداز٦ٔٔ  ی بَِيتَٔضا یََس ا

ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َح٤َ َٓ ِت  َ٘ ٠َ َٔ اِن َٓ ُة  َٔ ِح ةٔ اٟؼَّ َٔ ِح َّٟٔذی کَاَ٪ فٔی اٟؼَّ ا٦َ ا ٌَ ٍُ ٓٔیَضا اٟلَّ ١َ َیِح٤َ ٌَ ٔة ث٥َُّ َج َٔ ِح َٙ اٟؼَّ ٥َ ٠َٔٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 ٍَ َٓ َس َٓ ًَّٟٔی صَُو فٔی بَِيتَٔضا  ٕة ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ا َٔ ُتَٔی بَٔؼِح َّی أ َِٟداز٦َٔ َحً ٥ُِٜ ث٥َُّ َحَبَص ا َُاَرِت أ٣ُُّ و٢ُ  ُ٘ ةَ َوَي َٔ ِح ًَّٟٔی  اٟؼَّ ٔلَی ا ٔحیَحَة ِ اٟؼَّ

ِت  ََّسَ َٛ ًَّٟٔی  ٤َُِِٟٜشوَرَة فٔی بَِیٔت ا ُتَضا َوأ٣ََِشَک ا َٔ ِت َػِح َّٔسَ ُٛ 

یلع، انب ہیلع، دیمح  رلی، اسن ریض اہلل ہنع )نب امکل( ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اینپ یسک ویبی ےک 

ےن اکی راکیب ںیم اھکان اجیھب، سج ویبی ےک رھگ ںیم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی رفام اپس ےھت ہک آپ یک یسک دفرسی ویبی 

ےھت اس ےن الغؾ ےک اہھت رپ اہھت امرا سج ےس راکیب رگ رکوٹن یئگ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک ڑکٹے عمج ےئک، رھپ اس ںیم 

ھا ری امں )اہرجہ( ےن یھب ایسی یہ ریغت یک یھت، رھپ آپ ےن اخدؾ وک رہھٹا ایل وج ھچک اھکان اھت اےس ےتٹیمس اجےت افر ہی ےتہک اجےت ہک

م

 

ب

 

افر اس ویبی ےس سج ےک رھگ ںیم آپ ےھت دفرسی راکیب وگنما رک اس وک دی سج یک راکیب وٹیٹ یھت افر وٹیٹ وہح  راکیب اےکن رھگ ںیم 

 رھک دی وھنجں ےن وتڑی یھت۔

 (اسن ریض اہلل ہنع )نب امکل یلع، انب ہیلع، دیمح  رلی، :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ؤں وت اےس ولتار ےس امر ڈاولں اگ، آپ ریغت رکےن اک ایبؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ ںیم یسک صخش وک اینپ ویبی ےک اپس دھکی اپ

 فاال ےہ ۔ ےن رفامای اے احصہب ریض اہلل ہنع ایک ںیہمت دعس یک ریغت ےس بجعت آات ےہ ںیم اس ےس زایدہ ریغت فاال وہں افر اہلل ھجم ےس زایدہ ریغت
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 ُک٣٘سمی، ٣ٌت٤ز، ًبیس اہلل ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابزب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ابی ب :  راوی

 ِ٨٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ 

 ِ٨ًَ ِْصّ اہللُ  َٗ ُت  أَبَِْصِ َٓ َِٟح٨ََّة  َِٟح٨ََّة أَِو أََتِیُت ا ا٢َ َزَخ٠ُِت ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اُٟوا ُض٤َا  َٗ ٠ُِت ٩ِ٤َٟٔ َصَذا  ُ٘ َٓ ا 

ي ٍَِتَٔک  َِ ىٔی َِٔلَّ ٠ًِٔیٔم بٔ ٌِ ٥ِ٠َ ی٨َ٤َِ َٓ أََرِزُت أَِ٪ أَِزُخ٠َُط  َٓ أب  َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ِّی یَا  ٟ َبٔی أ٧ََِت َوأُم أب یَا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأ َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ

٠َِیَک أََُاُر  ًَ  ٧َٔيیَّ اہللٔ أََو

فملس ےن رفامای  دمحم نب ایب رکبدقم ی،  رمتع، دیبع اہلل ، دمحم نب دکنمر، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع

 تنج ںیم ایگ وت فاہں اکی لحم داھکی، ںیم ےن وپاھچ ہی )لحم( سک اک ےہ، رفوتشں ےن وجاب دای ہک رمع ریض اہلل ہنع نب ہک بج ںیم

ھا ری ریغت ولعمؾ یھت، اس ےئل رک ایگ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ہی نس 

م

 

ب

اطخب اک ےہ، ںیم ےن ادنراجےن اک ارادہ ایک رگم ےھجم 

 رقابؿ وہں ایک ںیم آپ ےس ریغت رکفں اگ۔ رک اہک ریمے امں ابپ آپ رپ

 دمحم نب ایب رکبدقم ی،  رمتع، دیبع اہلل ، دمحم نب دکنمر، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

ر ڈاولں اگ، آپ ؿ، فرادےتہک ںیہ ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن رفامای ارگ ںیم یسک صخش وک اینپ ویبی ےک اپس دھکی اپؤں وت اےس ولتار ےس امریغت رکےن اک ایب

 ایدہ ریغت فاال ےہ ۔ےن رفامای اے احصہب ریض اہلل ہنع ایک ںیہمت دعس یک ریغت ےس بجعت آات ےہ ںیم اس ےس زایدہ ریغت فاال وہں افر اہلل ھجم ےس ز
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 ًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، اب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ابِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ِبُس اہللٔ  ًَ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ا٢َ بَِي٤َ٨َا ٧َِح٩ُ ٨ًَِٔس َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ُ ا



 

 

٥َ بَِي٤َ٨َا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ ُج٠ُوْض  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إٔذَا  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ٔة  َِٟح٨َّ أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِتىٔی فٔی ا

َبکَیا٣َِزأَْة َتتَ  َٓ َِّٟیُت ٣ُِسبّٔزا  َو َٓ ُت َُي ٍََِتَک  ََٓذََکِ ٤ََز  ٌُ ٔ اُٟوا صََذا ٟ َٗ ٠ُِت ٩ِ٤َٟٔ َصَذا  ُ٘ َٓ ِْصٕ  َٗ ٔلَی َجا٧ٔٔب  ِ ُ أ ٤َِِٟح٠ٔٔص  َوؿَّ ٤ًَُزُ َوصَُو فٔی ا

َُاُر  ٠َِیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ ًَ ا٢َ أََو َٗ  ث٥َُّ 

رہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دبعاؿ، دبع اہلل، ویسن، زرہی، انب بیسم، رضحت اوب

ےھٹیب ےھت ہک آپ ےن رفامای ںیم ےن وخاب داھکی ےہ ہک اکی لحم ےک وگہش ںیم اکی نیسح وعرت  یھٹی ےہ افر ںیم وہں، ںیم ےن 

، اہمتری ریغت اید رکےک ںیم ااٹلالچ آای، ہی نس رک درای ت ایک ہی )لحم( سک اک ےہ، وجاب دای ایگ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک ےہ

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع سلجم ںیم رفےن ےگل افر اہک ای روسؽ اہلل )یلص اہلل ہیلع فملس( ! الھب ںیم آپ ےس ریغت رکفں اگ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وعروتں یک ریغت افر یگفخ اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک ریغت افر یگفخ اک ایبؿ
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 ٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاًبیسب٩ اس٤ٌی١، ابواسا٣ہ، ہظا :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ َضا 

 ُٛ ٥ُ٠ًَِ ِٔذَا  َ ِّی ََل ٔن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ َّی اہللُ  ا َػل ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ُٖ َذَٟٔک  ٔ ز ٌِ ٠ُِت ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َت ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َيی  ـِ َُ ًَلَیَّ  ٨ِٔت  ُٛ ًَىِّی َرأؿَیّة َؤَِذا  ٨ِٔت 

 ٔ ٠ُِٗٔت ََل َوَربِّ ِ َيی  ـِ ًَلَیَّ َُ ٨ِٔت  ُٛ ٕس َؤَِذا  ؤٟيَن ََل َوَربِّ ٣َُح٤َّ ُ٘ َّٔک َت إ٧ٔ َٓ ًَىِّی َرأؿَیّة  ٨ِٔت  ُٛ َِٟت َِٔذا  ا َٗ ٠ُُِٗت أََج١ِ َواہللٔ َیا  بَِزاصٔی٥َ 

 َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَصُِحزُ َِٔلَّ اِس٤ََک 



 

 

دیبعنب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج مت 

 ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ںیم ےن وپاھچ، فہ ےسیک؟ وت آپ ےن رفامای ہک ھجم ےس وخش وہیت وہ، ای انراض وت ںیم اچہپؿ اتیل وہں رضحت اعہشئ

بج مت ھجم ےس وخش وہیت وہ وت مسق اھکےت فتق الفرب دمحم یتہک وہ افر بج افخ وہیت وہ وت الفرب اربامیہ یتہک وہ، رضحت اعہشئ ریض 

ںیم رصػ آپ اک انؾ وھچڑ دیتی وہں )آپ یک تبحم ںیہن  اہلل اہنع یتہک ںیہ ںیم ےن اہک درتس ےہ نکیل دخا یک مسق! ای روسؽ اہلل

 وھچڑیت( ۔

 دیبعنب الیعمس، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فر یگفخ اک ایبؿوعروتں یک ریغت ا
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 اح٤سب٩ ابی رجاء، نرض، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  ثَىٔی أَِح٤َُس اب٩ُِ أَبٔی َرَجإئ َحسَّ ًَلَی ا٣َِزأَةٕ َٟٔزُسو٢ٔ  َحسَّ ُت  َِٟت ٣َا ُٔغِ ا َٗ ََّضا  أ٧َ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َٜث ٍَِةٔ ذَِٔکٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ًَلَی َخٔسیَحَة ل ُت  ٤َا ُٔغِ َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس اہللٔ َػل َٗ ٠ًََِیَضا َو ٥َ ِٔیَّاَصا َوث٨ََائٔطٔ  طٔ َوَس٠َّ

ٔلَی َرُسو٢ٔ  َؼٕب أُوؤَی ِ َٗ َِٟح٨َّةٔ ٩ِ٣ٔ  ََٟضا فٔی ا َصا بٔبَِیٕت  َ
٥َ أَِ٪ یَُبرشِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ادمحنب ایب راجء، رضن، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک یسک ویبی ےس اینت ریغت 

 ےس یک، ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ذبرہعی فیح اتب دای ایگ اھت ہک رضحت دخہجی وک تنج ںیہن یک ینتج ریغت ںیم ےن دخہجی

 ںیم اکی ومیت اکلحم ےنلم یک اشبرت دے دف۔

 ادمحنب ایب راجء، رضن، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...رمد اک اینپ یٹیب ےس ریغت دالےن فا ی ابت ےک رعف رکےن افر ااصنػ یک ابت م ےن اک ایب

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رمد اک اینپ یٹیب ےس ریغت دالےن فا ی ابت ےک رعف رکےن افر ااصنػ یک ابت م ےن اک ایبؿ
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 ٗتيبہ، ٟیث، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٣شورب٩ ٣ْخ٣ہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُت َرُسو٢َ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٣ََة  ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ ٩ًَِ ا ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َحسَّ َّی اہللُ  ٥َ  اہللٔ َػل

ًَلٔیَّ  ُٜٔحوا اب٨ََِتُض٥ِ  ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ اِسَتأَِذ٧ُوا فٔی أَِ٪ ی٨ُِ ٔ ِٔ٪َّ بَىٔی صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ا ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا و٢ُ َوصَُو  ُ٘ َََٓل آَذُ٪ ث٥َُّ ََل آَذُ٪ ث٥َُّ َي ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب 

َٙ اب٨ًَِٔی َو  ْة ٣ٔىِّی یُزٔیبُىٔی ٣َا أََرابََضا َویُِؤذٔیىٔی ٣َا ََل آَذُ٪ َِٔلَّ أَِ٪ یُزٔیَس اب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب أَِ٪ یَُل٠ِّ ٌَ ـِ ٤ََّا هَٔی َب إ٧ٔ َٓ َٜٔح اب٨ََِتُض٥ِ  ی٨َِ

 آَذاَصا َصََٜذاَ 

ن کہ، وسمرنب رخمہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ربنم رپ 
مل
ہبیتق، ثیل، انب ایب 

 اشہؾ نب ریغمہ ےن ھجم ےس ہی ااجزت ام یگ ےہ ہک مہ اینپ یٹیب یک یلع ریض اہلل ہنع نب ایب اط بل ےس اشدی رفامےت وہےئ انس ہک ینب

رکدںی، ںیم ااجزت ںیہن داتی، رھپ اہک ںیم ااجزت ںیہن داتی، ںیم ااجزت ںیہن داتی، اہں ارگ یلع ریض اہلل ہنع ریمی یٹیب وک الطؼ دے 

اےس اایتخر ےہ ، ویکہکن افہمط ریض اہلل ہنع ریمے ہجیلک اک ڑکٹا ےہ وج رباح  اےس یتچنہپ ےہ فہ ےھجم  دے افر ایکن یٹیب ےس ایبہ رکےل وت

 یتچنہپ ےہ، وج اےس اذیاء وہیت ےہ فہ ےھجم اذیاء وہیت ےہ۔

ن کہ، وسمرنب رخمہم ریض اہلل ہنع :  رافی
مل
 ہبیتق، ثیل، انب ایب 

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

  

 ...آرخزامہن ںیم رمدفں یک تلق افر وعروتں یک رثکت اک ایبؿ، اوبومیس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص



 

 

 ایبؿ اکنح اک :   ابب

ہک آرخزامہن ںیم اکی رمد ےک ےھچیپ اچسیل اچسیل  آرخزامہن ںیم رمدفں یک تلق افر وعروتں یک رثکت اک ایبؿ، اوبومیس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رمفی ےہ

 وعرںیت یگل وہں یگ، ہک اس یک انپہ ڈوھڈنںی یگ، ویکں ہک وعرںیت زایدہ وہں یگ افر رمد مک وہں ےگ
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 ہحٔؽ ب٩ ٤ًزحوضی، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ً :  راوی

ا٢َ ََلَُحسِّ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َِٟحِوضٔیُّ َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ِٔ ث٨ََا َح ُتطُ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٌِ ث٥َُِّٜ٨َ َحٔسیّثا َس٤ٔ

 ٌِ َُي ٍِٔی َس٤ٔ ث٥ُُِٜ بٔطٔ أََحْس  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یَُحسِّ َّی اہللُ  و٢ُ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٔ َوَي١َّٔ٘ ا َِٟد٤ِز ُب ا ِ َُ َِٟحِض١ُ َویَِٜث ٍَُ اٟز٧َِّا َویَِٜث ٍَُ  ٥ُ٠ِ َویَِٜث ٍَُ ا ٌٔ ِٟ ٍَ ا َٓ ًَةٔ أَِ٪ یُزِ ا أن اٟشَّ َ َِ َّی یَُٜوَ٪ أَ ٟزَِّجا٢ُ َوَیِٜث ٍَُ ا٨َِّٟشاُئ َحً

َِٟواحُٔس  َٟٔد٤ِٔشيَن  ی٥ُِّ ا َ٘ ِٟ  ا٣َِزأَّة ا

صفح نب رمعوحیض، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم مت ےس فہ دحثی ایبؿ رکات وہں وج ںیم ےن روسؽ اپک 

 ہی یلص اہلل ہیلع فملس ےس ینس ےہ، ریمے وسامت ےس وکح  ہی دحثی ایبؿ ںیہن رکے اگ، ںیم ےن روسؽ اپک یلص اہلل ہیلع فملس وک

رفامےت وہےئ انس ہک ایقتم یک آھٹ العںیتم ہی ںیہ ہک ملع اھٹ اجےئ اگ افر اہجتل زایدہ وہیگ افر رشاب ےنیپ یک رثکت وہیگ، رمد مک 

 وہاجںیئ ےگ، وعرںیت اینت زایدہ وہں یگ ہک اچپس اچپس وعروتں اک اکی رسرباہ وہاگ۔

  ہنعصفح نب رمعوحیض، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل :  رافی

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

  

 ...وعرت ےک اپس اہنتح  رحمؾ ےک العفہ وکح  ہن اجےئ افر سج وعرت اک اخفدن وموجد ہن وہ ا

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رت اک اخفدن وموجد ہن وہ اس ےک رھگ اجےن اک ایبؿوعرت ےک اپس اہنتح  رحمؾ ےک العفہ وکح  ہن اجےئ افر سج وع
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی حَ  َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا بٔیٕب 

ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَََفَ  َ٘ َٓ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ  ُخو٢َ  ٥ِ َواٟسُّ ُٛ ا٢َ ِٔیَّا َٗ ٤َِٟوِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟح٤ُِو ا ا٢َ ا َٗ َِٟح٤َِو   ُت أَیَِت ا

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وعروتں ےک رھگ

ق آپ اک ایک مکح ےہ، آپ ےن رفامای دویر وت ومت ےہ 

لغ

 

من

)اہنتح  ںیم( اجےن ےس رپزیہ رکف، اکی ااصنری صخش ےن اہک ہک دویر ےک 

 ےس زایدہ انچب اچےئہ( ۔)ینع اس 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رت اک اخفدن وموجد ہن وہ اس ےک رھگ اجےن اک ایبؿوعرت ےک اپس اہنتح  رحمؾ ےک العفہ وکح  ہن اجےئ افر سج وع
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابو٣ٌبس، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َبٕس  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ٤ِْزو  ًَ ا 

َجِت حَ  َ َِ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا٣َِزأَتٔی  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ  ٕ ٦ ٍَ ذٔی ٣ََِحَ ٕ َِٔلَّ ٣َ تُتِٔبُت فٔیََل َیِد٠َُو٪َّ َرُج١ْ بٔا٣َِزأَة ِٛ ّة َوا َذا  اجَّ َٛ  ٔ َُزَِوة

ٍَ ا٣َِزأَتَٔک  ُحخَّ ٣َ َٓ  ٍِ ا٢َ اِرٔج َٗ َذا  َٛ  َو

ح  یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اوبدبعم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وک

ویبی جح رکےن اجریہ ےہ افر ریما انؾ الفں الفں ڑلاح   صخش ریغ وعرت ےک اسھت اہنتح  ہن رکے، اکی صخش ڑھکا وہ رک وبال ریمی



 

 

 ںیم اھکل اج اکچ ےہ، آپ ےن رفامای فا س الچ اج افر اینپ ویبی ےک اسھت جح رک۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اوبدبعم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ایکہی اجزئ ےہ ہک ولوگں یک وموجدیگ ںیم یسک وعرت ےس دحیلعیگ ںیم وگتفگ رکے

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایکہی اجزئ ےہ ہک ولوگں یک وموجدیگ ںیم یسک وعرت ےس دحیلعیگ ںیم وگتفگ رکے

     218    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ہظا٦، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َر  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َجائَِت َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ضَٔی اہللُ 

٩َُّ ََلََحبُّ ا٨َّٟأض ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ا َّٜ ا٢َ َواہللٔ ٧ِٔ َ٘ َٓ ََٓدََل بَٔضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔلَیَّ َِلَِنَؼارٔ ِ ِ 

دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اشہؾ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ااصنری 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آح ، آپ ےن اس ےس دحیلعیگ ںیم اہکمت ولگ ےھجم دفرسے بس ولوگں ےس زایدہ وعرت روسؽ ا

 وبحمب وہ۔

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اشہؾ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع نب امکل :  رافی

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

  

 ...وعروتں اک سیھب دبےنل فاےل رمدفں اک وخانیت ےک اپس آودفر ت یک نام تع اک ایبؿ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک سیھب دبےنل فاےل رمدفں اک وخانیت ےک اپس آودفر ت یک نام تع اک ایبؿ

     219    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہاً :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَِبَسةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحسَّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ   َس٤َ٠ََة 

َّی اہللُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َُِٟد٨َُّث َٔلَخٔی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت ٣َُد٨َّْث  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ٨ًَِٔسَصا َوفٔی ا َتَح ًَ َٓ َة ِِٔ٪  أَبٔی أ٣َُیَّ

ٍٕ َوتُِس  ب١ُٔ بٔأَِربَ ِ٘ ََّضا ُت إ٧ٔ َٓ ًَلَی ب٨ِٔٔت َُِیََلَ٪  َُّٟک  َٕ َُّسا أَزُ ٔ ائ ٥َ ََل اہللُ َل٥ُِٜ اٟلَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ بٔزُ بَٔث٤َإ٪ 

٠ًََِی٩َُّٜ   یَِسُخ٩٠ََّ َصَذا 

نامثؿ نب ایب ہبیش، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک ریمے رھگ ںیم اکی ڑجیہہ اھت بج 

ے رھگ ںیم وموجد ےھت اس ےن اؾ ہملس ےک اھبح  دبعاہلل نب ایب ادیم ےس اہک ارگ لک اہلل اطفئ وک حتف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریم

رکدے وت ںیم ےھجت درتخ الیغؿ وک داھکؤں اگ فہ اینت ومیٹ ےہ ہک بج اسےنم آیت ےہ وت اےکس ٹیپ ںیم اچر ںیٹب ڑپاجیت ںیہ افر بج ھٹیپ 

 ںیہ، ہی نس رک آپ ےن رفامای اے ویبوی! ہی ) ثن )ڑجیہے( اہمترے اپس آ ہدہ ہن آےن ومڑ رک اجیت ےہ وت آھٹ ولسںیٹ داھکح  دیتی

 اپںیئ۔

 نامثؿ نب ایب ہبیش، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ... فاسفد ہن وہےن یک وصرت ںیم ویشبحں اک انچ فریغہ دےنھکی اک ایبؿہنتف

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف فاسفد ہن وہےن یک وصرت ںیم ویشبحں اک انچ فریغہ دےنھکی اک ایبؿ



 

 

     220    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اوزاعی، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہااسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ح٨للی، ًیسٰی،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اَِلَِوَزاعٔیِّ  ٩ًَِ ًٔیَسی  َِٟح٨َِولٔیُّ  ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا ِِٔسَحا َِٟت َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًَّٟٔی أَ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل وَ٪ أ٧ََا ا ُٛ َّی أَ ٤َِِٟشحٔٔس َحً بُوَ٪ فٔی ا ٌَ َِٟحَبَظٔة ی٠َِ ٔلَی ا ٥َ َيِشت ٍُُنٔی بٔزَٔزائٔطٔ َوأ٧ََا أ٧َُِوزُ ِ ِسأ٦َُ َس٠َّ

 ٔ ًَلَی ا٠َِّٟضو يَؼةٔ  ََِٟحٔ ٩ِّ ا َِٟحٔسیَثٔة اٟشِّ َِٟحارٔیَةٔ ا ِسَر ا َٗ ُسُروا  ِٗ ا َٓ 

زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم اینپ ااحسؼ نب اربامیہ، یلطنح، ٰیسیع، افزایع، 

اچدر ںیم اپھچےئ وہےئ ےھت افر ںیم ویشبحں وک دھکی ریہ یھت وج لیھک رےہ ےھت، بج ںیم کھت اجیت وت آپ ےھجم اٹہےتیل، اس ابت 

  اک انتکوشؼ وہات ےہ افر  ینت دری کت فہ دیتھکی رےہ یگ۔ےس اب مت ادنازہ رکول ہک اکی نسمک ڑلیک وک لیھک وکد دےنھکی

 ااحسؼ نب اربامیہ، یلطنح، ٰیسیع، افزایع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...رکےن ےک ےئل ابرہ ےنلکن اک ایبؿ وعروتں اک اینپ احتج وپری

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک اینپ احتج وپری رکےن ےک ےئل ابرہ ےنلکن اک ایبؿ

     221    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َفوہ ب٩ ابی ٣ِزاء، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

َ َحسَّ  َِ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  َزأئ َحسَّ ِِ ٤َِٟ َوةُ ب٩ُِ أَبٔی ا َة ث٨ََا ََفِ ٌَ َجِت َسِوَزةُ ب٨ُِٔت َز٣ِ

٠َِي٨َا ََفَ  ًَ يَِن  َٔ َّٔک َواہللٔ یَا َسِوَزةُ ٣َا َتِد ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ َضا  َٓ َز ٌَ َٓ آصَا ٤ًَُزُ  َٔک َِٟیَّل ََفَ ِت ذَٟ ََٓذََکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِت ِ ٌَ َج



 

 

و٢ُ  ُ٘ ٨ًَُِط َوصَُو َي  ٍَ ٔ ٓ ٠ًََِیطٔ ََفُ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ا  ّٗ زِ ٌَ َٟ  ٔ ی َؤِ٪َّ فٔی یَسٔظ شَّ ٌَ ُط َوصَُو فٔی حُِحزَتٔی یََت َٟ ٔ ِج٩َ َٟٔحَوائ ِس أَذَٔ٪ اہللُ َل٩َُّٜ أَِ٪ َتِْخُ  ح٩َُّٜٔ َٗ

رففہ نب ایب رغماء، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وسدہ تنب زہعم ریض اہلل اہنع رات وک یسک اکؾ 

ےک ےئل ابرہ یلکن ںیھت، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن دھکی رک اںیہن اچہپؿ ایل افر اہک دخبا! اے وسدہ مت مہ ےس پھچ ںیہن یتکس، 

وسدہ ےن آرک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذرک ایک، اس فتق آپ ریمے رھگ ںیم اشؾ اک اھکان انتفؽ رفام رےہ ےھت، آپ ےک رضحت 

اہھت ںیم ڈہی یھت ہک اےنت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح ارتان رشفع وہح  )فہ تیفیک( بج آپ ےس دفر وہح  وت آپ یلص اہلل 

 ںیہمت ا ےن رضفری اکومں ےک ےئل ابرہ ےنلکن یک ااجزت دے دی یئگ۔ہیلع فملس ےن رفامای اے وعروت! 

 رففہ نب ایب رغماء، یلع نب رہسم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ... ا ےن وشرہ ےس ااجزت بلط رکےن اک ایبؿدجسم فریغہ اجےن ےک ےئل ویبی اک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دجسم فریغہ اجےن ےک ےئل ویبی اک ا ےن وشرہ ےس ااجزت بلط رکےن اک ایبؿ

     222    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، سا٥ٟ :  راوی

ًَلٔیُّ  ث٨ََا  ٠ًََ  َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔذَا ب٩ُِ 

َضا ٌِ ََل ی٨َ٤َِ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ِ ٥ِ ُٛ  اِسَتأَِذ٧َِت ا٣َِزأَةُ أََحٔس

اسمل ےک فادل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک یک ویبی  یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، اسمل،

 دجسم ںیم اجےن ےک ےئل مت ےس ااجزت بلط رکے وت مت عنم ہن رکف۔



 

 

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، اسمل، اسمل :  رافی

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

  

 ...راضیع رہتش دارفں یک رطػ دےنھکی افر اؿ ےک اپس اجےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 راضیع رہتش دارفں یک رطػ دےنھکی افر اؿ ےک اپس اجےن اک ایبؿ

     223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاًبس اہلل ب٩  :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ًَیمِّ َحسَّ َِٟت َجاَئ  ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ  

اِسَتأَِذَ٪  َٓ ًَةٔ  َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی أَِسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟطُ َحً أَبَِیُت أَِ٪ آَذَ٪  َٓ َّی ًَلَیَّ  َػل

٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َٟطُ  َٓأَِذنٔی  ٔک  ُّ٤ًَ َُّط  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُِٟتُط  َ َشأ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ىٔی اہللُ  ٌِ ٥َِٟ یُزِٔؿ ٤َِٟزِأَةُ َو ِتىٔی ا ٌَ ٤ََّا أَِرَؿ ٧ِٔ 

 ٔ ًَائ َِٟت  ا َٗ ٠َِیٔک  ًَ ٠َِی٠ِٔخ  َٓ ٔک  ُّ٤ًَ َُّط  ٥َ ٧ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٠َِي٨َا اٟزَُّج١ُ  ًَ َب  َس أَِ٪ ُْضٔ ٌِ َظُة َوَذَٟٔک َب

ًَائَٔظُة یَ  َِٟت  ا َٗ ِٟٔحَحاُب  ٔ ا ِٟؤََلَزة ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ًَٔة ٣َا یََِحُ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا  َِحُ

دبع اہلل نب وی ف، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت ریمے راضیع اچچ ریمے 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہن اہیں آےئ افر ریمے اپس آےن یک ااجزت ام یگ، ںیم ےن ااجزت ںیہن دی افر اہک ہک بج کت روسؽ ا

وپھچ ولں یگ )ااجزت ںیہن دے یتکس( آپ یلص اہلل ہیلع فملس بج رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی ابت 

! ےھجم وت وعرت وپیھچ، رفامای فہ اہمترے اچچ ںیہ، اںیہن ادنر الب ایل وہات، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل

ےن دفدھ الپای ےہ رمد ےن ںیہن، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ وت اہمترے اچچ ںیہ، اںیہن اہمترے اپس آےن ںیم وکح  اضمہقئ 

ںیہن، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ہی رپدہ یک آتی ےک زنفؽ ےک دعب اک فاہعق ےہ، رضحت اعہشئ اک وقؽ ےہ ہک بسن ےس وج 

  جاؾ ںیہ فیہ ولگ دفدھ ےک رےتش ےس یھب  جاؾ ںیہ۔ ولگ



 

 

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...ہن رکےن اک ایبؿ ویبی وک ا ےن وشرہ ےس یسک ریغ وعرت یک رعتفی

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی وک ا ےن وشرہ ےس یسک ریغ وعرت یک رعتفی ہن رکےن اک ایبؿ

     224    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  وز ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

َّطُ ی٨َُِو  أ٧َ َٛ َتَضا ٟٔزَِؤجَضا  ٌَ َٓت٨َِ ٤َِٟزِأََة  ٤َِٟزِأَةُ ا ُ ا َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل تَُبا َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  َِٟیَضازُ ِ

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل نب وعسمد ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وکح  وعرت یسک 

 دفرسی وعرت ےس لم رک ا ےن اخفدن ےس اس رطح یک رعتفی ہن رکے ہک ےسیج ہک اس وعرت وک اظرہا دھکی راہ ےہ۔

 وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل نب وعسمد دمحم نب وی ف، ایفسؿ، :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ویبی وک ا ےن وشرہ ےس یسک ریغ وعرت یک رعتفی ہن رکےن اک ایبؿ

     225    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ْٙ ثَىٔی َط٘ٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِبَس اہللٔ 

َّی اہللُ  َِٟیَضاَػل ٔ َُّط ی٨َُِوزُ ِ أ٧َ َٛ َتَضا ٟٔزَِؤجَضا  ٌَ َٓت٨َِ ٤َِٟزِأََة  ٤َِٟزِأَةُ ا ِ ا َٔ ٥َ ََل تَُبا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

رمع نب صفح نب ایغث، صفح، اشمع، قیقش، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

 رت ےس لم رک ا ےن وشرہ یک اس رطح رعتفی ہن رکے ہک ےسیج ہک فہ  ملھ الھک دھکی راہےہ۔وکح  وعرت یسک ریغ وع

 رمع نب صفح نب ایغث، صفح، اشمع، قیقش، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہی انہکہک آج رات ںیم اینپ بس ویبویں ےس ولمں اگ ہی م ےن اک ایبؿ یسک رمد اک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک رمد اک ہی انہکہک آج رات ںیم اینپ بس ویبویں ےس ولمں اگ ہی م ےن اک ایبؿ

     226    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ كاُض، كاُض، حرضت ابوہزیزہ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ثَىٔی ٣َِح٤ُوْز َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  َحسَّ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ا٢َ  َٗ

٩ََّٓ ا٠َِّٟی٠ََة ب٤ٔٔائَٔة ا٣َِزأَ  ََل٦ ََلَكُو ١ُِٗ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ ٠ًََِیض٤َٔا اٟشَّ ٠َ٤َُِٟک  ُط ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ات١ُٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َ٘ ةٕ َت٠ُٔس ک١ُُّ ا٣َِزأَةٕ ََُُل٣ّا يُ

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َٕ ِِٔنَشإ٪  ٥ِ َت٠ِٔس ٨ِ٣ُٔض٩َّ َِٔلَّ ا٣َِزأَْة نِٔؼ َٟ َٖ بٔض٩َّٔ َو أَكَا َٓ ١ِ َو٧َٔسَی  ُ٘ ٥ِ٠َ َي ٠َِیطٔ َوَس َٓ ًَ ا٢َ ِِٔ٪ َطاَئ   َٗ ِو  َٟ  ٥َ َّ٠

٥َِٟ َیِح٨َِث َوکَاَ٪ أَِرظَی َٟٔحاَجتٔطٔ   اہللُ 

ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ےتہک ںیہ رضحت امیلسؿ ہیلع امالسؾ ےن رفامای ںیم آج رات اینپ بس 



 

 

اہتس ںیم اہجد رکںی ےگ، رفےتش ےن اہک اؿ اشء اہلل د ہ ےئجیل وکسج ویبویں ےس زافػ رکفں اگ، فہ بس اکی اکی اٹیبدںی یگ وج اہلل ےک ر

فہ انہک وھبؽ ےئگ ےھت،انچہچن اںوہں ےن اینپ بس ویبویں ےس تبحص یک رگم اؿ ںیم ےس وساےئ اکی ویبی ےک )سج وک آداھ ہچب دیپا 

 امیلسؿ ہیلع امالسؾ اؿ اشء اہلل د ہ ےتیل وت اؿ یک مسق ہن وہا( یسک ےک اہں ھچک یھب دیپا ہن وہا، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ

 وٹیتٹ افر احتج ربآےن یک ادیم یھب زایدہ وہیت

 ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، اطؤس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...  رفس ےس رات وک ا ےن رھگ ہن آان افر رھگ فاولں رپ تمہت اگلےن اکومہعق اہھت آےنےبمل

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےبمل رفس ےس رات وک ا ےن رھگ ہن آان افر رھگ فاولں رپ تمہت اگلےن اکومہعق اہھت آےن افر اؿ یک بیع وجح  اک ایبؿ

     227    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار، حرضت جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا ٣َُحارُٔب ب٩ُِ زٔثَإر  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا   

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا َػل ّٗ و ِتَٔی اٟزَُّج١ُ أَص٠َِطُ ُْطُ ُظ أَِ٪ َیأ ٥َ یَُِکَ  َوَس٠َّ

آدؾ، ہبعش، احمرب نب داثر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رات وک رھگ ںیم رفس ےس فا س آانربا 

 اجےتن ےھت۔

 آدؾ، ہبعش، احمرب نب داثر، رضحت اجرب نب دبع اہلل :  رافی

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

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےبمل رفس ےس رات وک ا ےن رھگ ہن آان افر رھگ فاولں رپ تمہت اگلےن اکومہعق اہھت آےن افر اؿ یک بیع وجح  اک ایبؿ

     228    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل، ًاػ٥ ب٩ سضی١، طٌيی، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ًَأػ٥ُ ب٩ُِ  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا  ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُ٘  َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔيیِّ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٪َ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ و٢ُ 

َِٟیَّل  ِٚ أَص٠َِطُ  ََل َیِِطُ َٓ ِيَبَة  َِ ِٟ ٥ِ ا ُٛ ٥َ َِٔذا أَكَا٢َ أََحُس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ل، یبعش، رضحت اجرب نب دبعا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 
ن 
ھ
ش

دمحم نب اقملت، دبعا، اعمص نب 

 بج مت وک رھگ وھچڑے اکی ودت ذگر یئگ وہ وت ااچکن رات وک رھگ ںیم ہن آای رکف۔ رفامای ہک

ل، یبعش، رضحت اجرب نب دبعا :  رافی
ن 
ھ
ش

 دمحم نب اقملت، دبعا، اعمص نب 

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

  

 ...ؿافالد یک وخاشہ اک ایب

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 افالد یک وخاشہ اک ایبؿ
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 ٣شسز، ہظی٥، سیار، طٌيی، جابز :  راوی

ٍَ َرُسو٢ٔ  ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ إر  ٩ًَِ َسیَّ ٩ًَِ صَُظِی٥ٕ  ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ا َحسَّ َّ٤٠َ َٓ َُزَِوةٕ  ٥َ فٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َّ إَٔذا أ٧ََا بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ىٔی َراْٛٔب ٩ِ٣ٔ َخ٠ِفٔی  َ٘ ٠َٔح َٓ  ٕٖ ُلو َٗ  ٕ ٌٔي ٍ ًَلَی َب ح٠َُِّت  ٌَ ٨َ٠ِا َت َٔ ا٢َ ٣َا َٗ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 



 

 

ِّی حَ  ٔن ٠ُُِٗت ِ ح٠َُٔک  ٌِ ََٓضَلَّ َجارٔیَّة تََُلًٔبَُضا َو ُي ا٢َ  َٗ ّبا  ٠ُُِٗت ب١َِ ثَيِّ ّبا  ِجَت أ٦َِ ثَيِّ ا َتزَوَّ َٓبُِٔکّ ا٢َ  َٗ زِٕض  ٌُ ًَِضٕس بٔ تََُلًٔبَُک ٔسیُث 

َِٟیَّل أَِی ًَٔظاّئ ٟٔکَِی َت٤َِتٔظ  َّی َتِسُخ٠ُوا  ا٢َ أ٣َِض٠ُٔوا َحً َ٘ َٓ ٔس٨َ٣ِا َذَصب٨َِا ٨َِٟٔسُخ١َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  ٤ُِِٟٔيَبُة َٗ َثُة َوَتِشَتحٔسَّ ا ٌٔ َم اٟظَّ

ََٟس  َو ِٟ ىٔی ا ٌِ َِٜیَص یَا َجابٔزُ َي َِٟحٔسیٔث اِلَِٜیَص اِل ا٢َ فٔی َصَذا ا َٗ َُّط  ُة أ٧َ َ٘ ثَىٔی اٟثِّ ا٢َ َوَحسَّ َٗ 

وہا، بج مہ فا س وہےئ دسمد، میشہ، ایسر، یبعش، اجرب ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی گنج ںیم رشکی 

وت ںیم اکی تسس راتفر افٹن رپ دلج دلج ےنلچ یک وکشش رکےن اگل، اکی وسار ریمے ےھچیپ ےس آرک ےھجم الم، ںیم ےن داھکی وت فہ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےھت، آپ ےن وپاھچ اینت دلجی ویکں رک راہ ےہ، ںیم ےن اہک ہک ریمی یئن یئن اشدی وہح  ےہ، آپ ےن 

ای ونکاری ےس ای ویبہ ےس؟ ںیم ےن اہک ویبہ ےس، آپ ےن رفامای ونکاری ےس ویکں ںیہن یک ہک فہ ھجت ےس یتلیھک افر وت اس ےس اتلیھک، رفام

رھگ بج مہ ودہنی ےچنہپ افر رھگ ںیم دالخ وہان اچاہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ااظتنر رکف، اہیں کت ہک اشعء اک فتق آاجےئ، وت 

 ہ ابولں ںیم یھگنک رکےل افر زری انػ ابولں وک اصػ رکےل، رافی اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس ںیم 

  

دالخ وہان اتہک )وعرت( ا ےن رپاگ

 اکی ہقث آد ی ےن اس دحثی ںیم ایبؿ ایک، آپ ےن رفامای اے اجرب! سیک سیک ینع ےچب یک وخاشہ رک۔

 دسمد، میشہ، ایسر، یبعش، اجرب :  رافی

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

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 افالد یک وخاشہ اک ایبؿ
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 ٣ح٤س ب٩ وٟیس، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، سیار، طٌيی، جابزب٩ ًبس اہلل :  راوی

 َ ث ٩ًَِ َجاَحسَّ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ إر  ٩ًَِ َسیَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ ٨َا ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ  بٔز

َِٟیَّل  ا٢َ َِٔذا َزَخ٠َِت  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤ُِِٟٔيَبُة َوَت٤َِتٔظَم ًَ َّی َتِشَتٔحسَّ ا ًَلَی أَص٠َِٔک َحً َََٓل َتِسُخ١ِ 

ُط ًُبَِیُس  ٌَ َِٜیٔص َتاَب َِٜیٔص اِل ٠َِیَک بٔاِل ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َثُة  ٌٔ ٩ًَِ  اٟظَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ َوصِٕب  اہللٔ 



 

 

َّی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اِلَِٜیٔص  ا٨َّٟٔيیِّ َػل  اہللُ 

ا ےن  دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایسر، یبعش، اجربنب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج وت رات وک آےئ وت

ادنگہ ابولں ںیم یھگنک رکےل افر یبن رھگ ںیم )وفرا( دالخ ہن وہاج اہیں کت ہک وعرت ا ےن ادناؾ اہنین وک اصػ رکےل افر ا ےن رپ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک وت افالد یک وخاشہ رک دبعاہلل نب فبہ ےن وباہطس رضحت اجرب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اےکس 

 اتمع دحثی سیک ےک قلعتم رفاتی یک۔

 اہلل دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایسر، یبعش، اجربنب دبع :  رافی

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

  

 ...وعرت ادناؾ اہنین ےک ابولں وک اصػ رکےل افر یھگنک رکےل

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ادناؾ اہنین ےک ابولں وک اصػ رکےل افر یھگنک رکےل
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 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، سیار، طٌيی، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا َسیَّاْر  وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨َٔا َي َّ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ی اہللُ  

 َٓ  ٕٖ ُلو َٗ ٕ لٔی  ٌٔي ٍ ًَلَی َب ٠ُِت  حَّ ٌَ ٤َِٟٔسی٨َٔة َت یّبا ٩ِ٣ٔ ا ٨َّا ََقٔ ُٛ ٨َ٠ِا  َٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َُزَِوةٕ  ٥َ فٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٨ََدَص ًَ َٓ ىٔی َراْٛٔب ٩ِ٣ٔ َخ٠ِفٔی  َ٘ ٠َٔح

أَِحَش٩ٔ ٣َا أ٧ََِت َرإئ  َٛ ٌٔي ٍٔی  ََٓشاَر َب طُ  ٌَ ٕ کَا٧َِت ٣َ ٨َزَة ٌَ ٌٔي ٍٔی بٔ ٠َِیطٔ َب ًَ َّی اہللُ  إٔذَا أ٧ََا بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ 

ا أ٦َِ  ا٢َ أَبُِٔکّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ِجَت  ا٢َ أََتزَوَّ َٗ زِٕض  ٌُ ِضٕس بٔ ًَ ِّی َحٔسیُث  ٔن ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ ُ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ َوَس٠َّ َٗ ّبا  ٠ُُِٗت ب١َِ ثَيِّ ا٢َ  َٗ ّبا  ثَيِّ

َضَلَّ  ِیَّل َٓ َٟ َّی َتِسُخ٠ُوا  ا٢َ أ٣َِض٠ُٔوا َحً َ٘ َٓ ٔس٨َ٣ِا َذَصب٨َِا ٨َِٟٔسُخ١َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک   أَِی ًَٔظاّئ ٟٔکَِی َت٤َِتٔظَم  بُِٔکّ

٤ُِِٟٔيَبةُ  َثُة َوَتِشَتحٔسَّ ا ٌٔ  اٟظَّ



 

 

فاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی گنج ںیم وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ایسر، یبعش، اجرب نب دبعاہلل ےس ر

رشکی ےھت بج مہ فا س وہےئ افر ودہنی ےک رقبی ےچنہپ وت ںیم ا ےن سج تسس راتفر افٹن رپ وسار اھت اوکس دلجی دلجی اہےنکن اگل، 

ے افٹن وک وھٹاکن اگلای، وت ریما افٹن اس اکی وسار ریمے ےھچیپ ےس آرک ےھجم الم افر ا ےن اکی زینے ےس وج اس ےک اپس اھت ریم

رطح ےنلچ اگل سج رطح اےھچ ےس ااھچ افٹن ےلچ، ںیم ےن ڑم رک داھکی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھت، ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل! 

اری ےہ ای ویبہ، ںیم ےن اہک ویبہ ںیم ےن یئن اشدی یک ےہ، آپ ےن رفامای ایک وت ےن اشدی یک ےہ؟ ںیم ےن اہکیج اہں، آپ ےن رفامای ونک

اہ وت ےہ، آپ ےن رفامای ونکاری ےس ویکں اشدی ہن یک ہک وت اس ےس اتلیھک افر فہ ھجت ےس یتلیھک، بج مہ ودہنی ےچنہپ افر ا ےن رھگ وک اجان اچ

ہ ابولں ںیم یھگنک رکےل افر آپ ےن رفامای رہھٹ اجف اہیں کت ہک مت رات وک ینع اشعء ےک فتق رھگ ںیم دالخ وہ، اتہک وعرت رپادنگ

 ادناؾ اہنین ےک ابولں وک اصػ رکےل۔

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ایسر، یبعش، اجرب نب دبع اہلل :  رافی

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

  

 ... ےک وسایسک ےک اسےنم اظرہ ہن رکںی، مل اہلل اک وقؽ ہک وعرںیت اینپ زتنی ا ےن وشرہفں

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 سزفا یلع وعراۃااسنلء کت
ہ

 

ت ػ

 اہلل اک وقؽ ہک وعرںیت اینپ زتنی ا ےن وشرہفں ےک وسایسک ےک اسےنم اظرہ ہن رکںی، مل 
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 ا٪، ابوحاز٦ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔی :  راوی

َٕ ا٨َّٟاُض بٔأَیِّ َطِیٕئ زُوؤَی جُ  ا٢َ اِخَت٠َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ زُِح َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

أًسٔیَّ َوکَاَ٪  ٕس اٟشَّ ٌِ َشأَُٟوا َسِض١َ ب٩َِ َس َٓ ٥َ َیِو٦َ أُحُٕس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ  ًَ ًَ َّی اہللُ  ٔ ٩ِ٣َ بَقَٔی ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٔ ٩ِ٣ٔ آ

ََل٦ ٠َِیَضا اٟشَّ ًَ َٓاك٤َُٔة  ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ ٣ٔىِّی کَا٧َِت  ا٢َ َو٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض أََحْس أَ َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٥َ بٔا ٩ًَِ َوِجضٔطٔ  َوَس٠َّ  ٦َ ٔش١ُ اٟسَّ ِِ َت

 َ٤ِٟ ِتٔی بٔا ًَلٔیٌّ َیأ ُحٔشَی بٔطٔ ُجزِحُطُ َو َٓ  َٚ َُحِّ َٓ أُخَٔذ َحٔؼي ٍْ  َٓ ًَلَی تُزِٔسطٔ   أئ 



 

 

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، اوباحزؾ ےتہک ںیہ ہک ولوگں ںیم االتخػ وہایگ ہک ادح ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زمخ اک العج سک زیچ 

  چ ےئگ ےھت، اس ےک قلعتم وپاھچ، وت اںوہں ےن اہک ہک ھجم ےس ایک ایگ، ولوگں ےن لہس نب دعس اسدعی ےس وج ودہنی ںیم آرخی احصیب

ےس زایدہ اس اک اجےنن فاال اب وکح  ںیہن راہ، رضحت افہمط ریض اہلل اہنع آپ ےک رہچے ےس وخؿ دوھ ریہ ںیھت افر رضحت یلع 

 آپ اک زمخ رھب ایگ۔ریض اہلل ہنع اینپ ڈاھؽ ںیم اپین ال رک ڈاؽ رےہ ےھت، اکی اٹچح  ال رک الجح  یئگ افر اس ےس 

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، اوباحزؾ :  رافی

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

  

م یک ریسفت

ک

 

ن
م

و ا امکحل 

 

ٹلغ  ن
ی

 ...آتی فاذلنی مل 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

م یک ریسفت

ک

 

ن
م

و ا امکحل 

 

ٹلغ  ن
ی

 آتی فاذلنی مل 
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 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَابٕٔص  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ُس ٕس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  َحسَّ ُت اب٩َِ  ٌِ َس٤ٔ

ا٢َ  َٗ ا  ٌٔیَس أَِؿّهی أَِو ِِٓٔطّ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟطُ َرُج١ْ َطضِٔسَت ٣َ َ ٨ُِض٤َا َسأ ِوََل ٣َکَانٔی ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  ًَ َٟ ٥ِ َو ٌَ َن

َد َرُسو٢ُ  َ َِ ا٢َ  َٗ  ٔ زٔظ َِ ىٔی ٩ِ٣ٔ ٔػ ٌِ ا٣َّة ث٥َُّ أَتَی  َطضِٔستُُط َي َٗ ٔ ٥ِ یَِذَُکِ أََذا٧ّا َوََل ِ َٟ َّی ث٥َُّ َخَلَب َو ََٓؼل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ٔلَی آَذا٧ٔض٩َّٔ َوح٠ُُوٗٔض٩َّٔ  أَیُِتُض٩َّ یَِضؤی٩َ ِ ٔة ََفَ َٗ َس ص٩َُّ َوأ٣َََزص٩َُّ بٔاٟؼَّ َ
ًََوُض٩َّ َوَذَکَّ َو َٓ ٩َ ا٨َِّٟشاَئ  ٌِ َٓ ٍَ صَُو   یَِس َٔ ٔلَی بََٔل٢ٕ ث٥َُّ اِرَت ِ

ٔلَی بَِيتٔطٔ   َوبََٔل٢ْ ِ

ادمح نب دمحم، دبعاہلل ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ ہک ایک آپ یبن یلص اہلل 

، اںوہں ےن اہک اہں ! ارگ ےھجم رقاتب اکرمہبت احلص ہیلع فملس ےک اسھت دیع ارطفل ای دیع االٰیحض ےک دؿ امجتع ںیم رشکی وہےئ ںیہ

ذاؿ ہن وہاتوتا ینپ مک ینس یک فہج ےس آپ وک ںیہن دھکی اتکس اھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی الےئ، امنز ڑپیھ، رھپ ہبطخ انسای، ا



 

 

 اید دالح  افر دصہق اک مکح دای، ںیم ےن فااقتم اک ذترکہ ںیہن ایک، رھپ وعروتں ےک اپس رشتفی الےئ، اںیہن تحیصن یک، آرخت یک

وعروتں وک داھکی ہک فہ ا ےن اکونں افر ےلگ یک رطػ اہھت ےل اج رک البؽ ریض اہلل ہنع یک رطػ ا ےن زویرات یتکنیھپ اجںیت ںیھت، رھپ 

 آپ افر البؽ رھگ یک رطػ رفاہن وہےئگ۔

 انب ابعس ریض اہلل ہنعادمح نب دمحم، دبعاہلل ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب  :  رافی

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

  

 ...یسک آد ی اک ا ےن اسیھت ےس انہکہک ایک مت ےن آج رات زافػ ایک افر اینپ یٹیب یک وکھک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےن آج رات زافػ ایک افر اینپ یٹیب یک وکھک رپ ہصغ ےک فتق ھچک وھبچےن اک ایبؿیسک آد ی اک ا ےن اسیھت ےس انہکہک ایک مت 
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 َٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ًَاَتَبىٔی أَبُو بَُِکٕ  َحسَّ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک 

َّی اہللُ ٔک َِٔلَّ ٣َکَاُ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََحُّ ىٔی ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌُ ََل ی٨َ٤َِ َٓ تٔی  ٔ فٔی َخأِصَ ٨ُىٔی بَٔیٔسظ ٌُ ١َ یَِل ٌَ ٠َِیطٔ َوَج ًَ ًَلَی    َوَس٥ََّ٠ َوَرأُِسُط 

دٔٔذی َٓ 

دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ھجم رپ اوبرکب )ریمے فادل( ہصغ 

 فملس وموجد وہےئ افر اانپ اہھت ریمی وکھک ںیم وھبچےن ےگل، ںیم رصػ اس فہج ےس لہ ںیہن یتکس یھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےھت، اس احؽ ںیم ہک آپ اک رس شابرک ریمی راؿ رپ اھت۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ : ابب

 ... ہلل اعت ی اک وقؽ اے یبن بج مت اینپ ویبویں وک الطؼ دانی اچوہ وت اس فتق دف ہک اسا

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ج
خ
ا  ےک ینعم ںیہ مہ ےن اید اہلل اعت ی اک وقؽ اے یبن بج مت اینپ ویبویں وک الطؼ دانی اچوہ وت اس فتق دف ہک اس یک دعت اک فتق رشفع وہ افر دعت وک امشر رکف، ا

 

 ن
ضن

ایک افر امشر 

 ایک افر تنس ےک اطمقب الطؼ ہی ےہ ہک اےسی رہط ںیم اس وک الطؼ دے ہک سج ںیم تبحص ہن یک وہ افر دف وگاہ رقمر رکے
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 اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ِِٔس٤َا َّ َحسَّ ٨ًَُِض٤َا أ٧َ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  َٙ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی ًٔی١ُ ب٩ُِ  طُ ك٠ََّ

َِٟدلَّ  ََٓشأ٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٩ًَِ َذَٟٔک َحائْٔف   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أب َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َّی َتِلُضَز ث٥َُّ تَ  َضا ث٥َُّ ُٟٔی٤ِٔشَِٜضا َحً ٌِ ٠ِي ٍَُأج َٓ ٥َ ٣ُزُِظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٔحیَف ث٥َُّ َتِلُضَز ث٥َُّ ِِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِشَک َٓ

ُس َؤِِ٪ َطا ٌِ ََٟضا ا٨َِّٟشاُئ َب  َٙ ًَّٟٔی أ٣َََز اہللُ أَِ٪ تَُل٠َّ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َٓت٠َِٔک ا ِب١َ أَِ٪ ی٤ََصَّ  َٗ  َٙ  َئ ك٠ََّ

 اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اینپ ویبی وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم

ت رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک قلعتم درای ت ایک وت آپ ےن رفامای ہک احبتل ضیح الطؼ دے دی، رضح

اس وک روجع رکےن اک مکح دف، رھپ فہ اس وک رفےک رےھک، اہیں کت ہک اپک وہاجےئ، رھپ ضیح آےئ رھپ اپک وہاجےئ رھپ ارگ اچےہ وت 

رکےن ےس ےلہپ الطؼ دے، یہی فہ دعت ےہ، سج ےک ےئل وعروتں وک الطؼ  اس ےک دعب ا ےن اپس رےنہ دے افر ارگ اچےہ وت تبحص

 اجےن اک مکح اہلل اعت ی ےن دایےہ۔

 

 دے 

 اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی



 

 

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

  

 ... ی وعرت وک الطؼ دی اجےئ وت ہی الطؼ امشر وہیگارگ ضیح فا

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ضیح فا ی وعرت وک الطؼ دی اجےئ وت ہی الطؼ امشر وہیگ
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 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ا٧ص ب٩ سي ٍی٩، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ث َٙ اب٩ُِ ٤ًَُ َحسَّ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ُت اب٩َِ ٤ًََُز  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ َز ا٣َِزأََتُط َوهَٔی ٨َا ُس٠َامِیَ

٠ُُِٗت تُِحَتَش  َضا  ٌِ ا٢َ ٟٔي ٍَُأج َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٓذََکَ ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٕ َحائْٔف  ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٤َِط َو َٓ ا٢َ  َٗ ُب 

ث٨ََا أَبُو َٙ َحسَّ ًََحزَ َواِسَتِح٤َ ا٢َ أََرأَیَِت ِِٔ٪  َٗ ٠ُُِٗت تُِحَتَشُب  َضا  ٌِ ٠ِي ٍَُأج َٓ ا٢َ ٣ُزُِظ  َٗ َِٟوارٔٔث  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ٣َ

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس ث٨ََا أَیُّوُب  ةٕ  َحسَّ َ٘ ًَلَیَّ بَٔتِل٠ٔی ا٢َ حُٔشَبِت  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ  ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اسن نب ریسنی، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اںوہں ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی، 

ہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ اینپ ویبی ےس روجع رکےل، ںیم رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ذترکہ ایک، آپ یلص ا

ےن اہک ایک فہ الطؼ امشر وہیگ؟ آپ ےن رفامای ویکں ںیہن، افر اتقدہ ےن وباہطس ویسن، انب ریبج، انب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی یک، آپ 

آپ ےن رفامای ارگ وکح  صخش اعزج وہ افر اقمح وہایگ ےن رفامای ہک اس وک اس ےس روجع اک مکح دف، ںیم ےن اہک فہ الطؼ امشر یک اجےئ یگ، 

 وہ )وت ایک الطؼ ہن وہیگ( افر اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، دیعس نب ریبج، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ھجم رپ اکی الطؼ امشر یک

 یئگ۔

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اسن نب ریسنی، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ... اس صخش اک ایبؿ وج الطؼ دے افر ایک ہی رضفری ےہ ہک رمد اینپ ویبی یک رطػ الطؼ دےتی

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 دےتی فتق وتمہج ہن وہ اس صخش اک ایبؿ وج الطؼ دے افر ایک ہی رضفری ےہ ہک رمد اینپ ویبی یک رطػ الطؼ
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 ح٤یسی، وٟیس، اوزاعی ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن زہزی :  راوی

ُِٟت اٟزُّصِزٔیَّ أَیُّ أَِزَوأد ا َ ا٢َ َسأ َٗ ث٨ََا اَِلَِوَزاعٔیُّ  َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا اذَِت َحسَّ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَت َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

ًَلَی َرُسو ا أُِزخ٠َِٔت  َّ٤َٟ َِٟحِؤ٪  ٨ًََِضا أَ٪َّ اب٨ََِة ا ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوةُ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ِ٣ُٔط  ًَ َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

َِٟت أًَُو ا َٗ ًَِبس اہللٔ َرَواُظ َححَّاُد ب٩ُِ َوَز٧َا ٨ِ٣َٔضا  ا٢َ أَبُو  َٗ َِٟحقٔی بٔأَص٠ِٔٔک  ٔوی٥ٕ ا ٌَ ِس ًُِذٔت بٔ َ٘ َٟ َضا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍٕ  ذُ بٔاہللٔ ٨ِ٣َٔک  أَبٔی ٨٣َٔی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  َوَة أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ رُعِ  ٔ ظ  ٩ًَِ َجسِّ

ےن زرہی ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک وکیسن ویبی ےن آپ ےس انپہ ام یگ یھت، اںوہں  دیمحی، فدیل، افزایع ےتہک ںیہ ہک ںیم

ےن اہک ہک ھجم ےس رعفہ ےن، اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس لقن ایک ےہ ہک وجؿ یک یٹیب بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن اہک ںیم ھجت ےس اہلل یک انپہ امیتگن وہں، آپ ےن اس ےس رفامای وت ےن تہب فملس ےک اپس الح  یئگ افر آپ اس ےک رقبی ےچنہپ وت اس 

ڑبی انپہ ام یگ ےہ اس ےئل وت ا ےن رہتش دارفں ںیم یلچ اج، اامؾ اخبری ےن اہک ہک اس وک اجحج نب ایب عینم ےن ا ےن داداےس، اںوہں ےن 

 ےس رفاتی ایک۔زرہی ےس، زرہی ےن رعفہ ےس، رعفہ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع 

 دیمحی، فدیل، افزایع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن زرہی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 فتق وتمہج ہن وہاس صخش اک ایبؿ وج الطؼ دے افر ایک ہی رضفری ےہ ہک رمد اینپ ویبی یک رطػ الطؼ دےتی 



 

 

     238    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ُشی١، ح٤زہ ب٩ ابی اسیس، ابواسیس :  راوی

 ُ ٩ًَِ أَبٔی أ ٩ًَِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ أَبٔی أَُسِیٕس  َُٔشی١ٕ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٍَ َحسَّ ِج٨َا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َسِیٕس َرضَٔی اہللُ 

 َ ٔل َّی ا٧َِتَضِي٨َا ِ ِوُن َحً ُط اٟظَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔلَی َحائٕٔم يُ ٨َا ِ ِ٘ َّی ا٧َِل٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ َٓ َح٠َِش٨َا بَِي٨َُض٤َا  َٓ ی َحائَٔلئِن 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت فٔی بَِیٕت فٔی ٧َِد١ٕ فٔی بَِیٔت أ٣َُِی٤َةَ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ أ٧ُِز َٓ ٔة  َِٟحِو٧ٔیَّ ُتَٔی بٔا ِس أ َٗ  ب٨ِٔٔت َوَس٥ََّ٠ اِج٠ُٔشوا َصا ص٨َُا َوَزَخ١َ َو

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٠َِیَضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ ا َزَخ١َ  َّ٤٠َ َٓ ََٟضا  َضا َزایَُتَضا َحأؿ٨َْة  ٌَ احٔی١َ َو٣َ َ ََ ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ َشٔک لٔی ا٨ُّٟ ِٔ ا٢َ َصٔيی َن َٗ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َِیَضا َٟٔتِش٩َُٜ  ًَ ٍُ یََسُظ  ـَ ٔ َي أَصَِوی بَٔیٔسظ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  َٗ و َشَضا ٠ٟٔشُّ ِٔ َُٜة َن ٔ ٠٤َِٟ َِٟت َوَص١ِ َتَضُب ا ا ِس  َٗ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ أًَُوذُ بٔاہللٔ ٨ِ٣َٔک 

ا٢َ یَا َ٘ َٓ ٠ًََِي٨َا  َد  َ َِ ٕ ث٥َُّ  اذ ٌَ َِٟؤٟیٔس  ًُِذٔت ب٤َٔ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ا ا٢َ ا َٗ َضا بٔأَص٠َِٔضا َو ِ٘ ِٟٔح ُشَضا َرازٔٗٔيََّتئِن َوأَ ِٛ أَبَا أَُسِیٕس ا

َد ا٨َّٟٔيیُّ  اََل َتزَوَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َوأَبٔی أَُسِیٕس  ًَبَّأض ب٩ِٔ َسِض١ٕ   ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ٠َِیطٔ َو ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ًَ َّی اہللُ  ٥َ أ٣َُِی٤ََة  َػل َس٠َّ

أ٣َََز أَبَا أَُسِیٕس أَ  َٓ َصِت َذَٟٔک  ََّضا ََکٔ َٜأ٧َ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ٠َِیطٔ َبَشَم یََسُظ ِ ًَ ا أُِزخ٠َِٔت  َّ٤٠َ َٓ احٔی١َ  َ ََ زَصَا َوَیُِٜشَوَصا ثَِوبَئِن ب٨َِٔت  ِ٪ یَُحضِّ

ئِن   َرازٔٗٔیَّ

ل، زمحہ نب ایب ادیس، اوبادیس 
ن 
س

 

ع

ےتہک ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت لکن رک اکی ابغ رپ ےچنہپ، سج اوبمیعن، دبعارلنمح نب 

وہ، وک وشط اہک اجات اھت، بج مہ اس یک دف دویارفں ےک درایمؿ ےچنہپ وت مہ فاہں ھٹیب ےئگ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیہی ےھٹیب ر

ح  یئگ افر ا ہمی تنب امعنؿ نب رشا لی ےک وجھکر ےک رھگ ںیم ااتری یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ادنر رشتفی ےل ےئگ، فاہں وجہین ال

افر اس ےک اسھت اکی رگناین رکےن فا ی داہی یھت، بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک رقبی ےچنہپ وت رفامای وت ا ےن آپ وک ریمے وحاہل 

یتکس ےہ، آپ ےن اانپ اہھت ڑباھای اتہک اس ےک رس رپ رھک رک رکدے، اس ےن اہک ایک وکح  زہشادی ا ےن آپ وک یسک ابزاری ےک وحاہل رک

 اےس نیکست دںی، اس ےن اہک ںیم ھجت ےس اہلل یک انپہ اچیتہ وہں، آپ ےن رفامای وت ےن ایسی ذات یک انپہ ام یگ ےہ سج یک انپہ ام یگ اجیت

دیس! اس وک دفرازیق ڑپکے انہپ رک اس ےک رھگ فاولں ےہ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر رفامای ہک اے اوبا

ےک اپس اچنہپدے، نیسح نب فدیل، اشینوپری ےن دبعارلنمح، ابعس نب لہس فہ ا ےن فادل افر اوبادیس ےس رفاتی رکےت ںیہ، اؿ 

 یئگ وت آپ ےن اانپ اہھت دفونں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ہمی تنب رشا لی ےس اکنح ایک، بج فہ آپ ےک اپس الح 

 اس یک رطػ ڑباھای، اس ےن اندنسپ ایک وت آپ ےن اوبادیس وک مکح دای ہک اےس اسامؿ ایہم رکدے افر دفرازیق ڑپکے انہپدے۔



 

 

ل، زمحہ نب ایب ادیس، اوبادیس :  رافی
ن 
س

 

ع

 اوبمیعن، دبعارلنمح نب 

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج الطؼ دے افر ایک ہی رضفری ےہ ہک رمد اینپ ویبی یک رطػ الطؼ دےتی فتق وتمہج ہن وہ

     239    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، ًبساٟزح٩٤، ح٤زہ اپ٨ے واٟس اور ًباض ب٩ سہ١ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ابزاہی٥ ب٩ ابی اٟوزی :  راوی

٩ًَِ َح٤ِ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ َِٟوزٔیز ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ أَبٔی ا ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّأض ب٩ِٔ َسِض١ٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َو زََة 

٩ًَِ أَبٔیطٔ بَٔضَذا ٕس  ٌِ  ب٩ِٔ َس

  نب دمحم، اربامیہ نب ایب اولزری، دبعارلنمح، زمحہ ا ےن فادل افر ابعس نب لہس ا ےن فادل ےس اس دحثی وک رفاتی رکےت ںیہ۔دبع اہلل

 دبع اہلل نب دمحم، اربامیہ نب ایب اولزری، دبعارلنمح، زمحہ ا ےن فادل افر ابعس نب لہس :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج الطؼ دے افر ایک ہی رضفری ےہ ہک رمد اینپ ویبی یک رطػ الطؼ دےتی فتق وتمہج ہن وہ

     240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٗتازہ، ابوَُلب، یو٧ص ب٩ جبي ٍححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی  :  راوی

 ٕ ٕب یُو٧َُص ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ََُلَّ ٩ًَِ أَبٔی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ُ ب٩ُِ َیِحٌَی  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز َرُج١ْ َحسَّ ا٢َ  َٗ



 

 

ُٖ اب٩َِ ٤ًََُز  ٔ ز ٌِ ا٢َ َت َ٘ َٓ َٙ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف  ٠ًََِیطٔ ك٠ََّ َّی اہللُ  َتَی ٤ًَُزُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ َٙ ا٣َِزأََتطُ َوهَٔی َحائْٔف  ِٔ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز ك٠ََّ

 ِ٠ُٗ َضا  ِ٘ ٠ُِیَل٠ِّ َٓ َضا  َ٘ َٓأََراَز أَِ٪ یَُل٠ِّ إَٔذا كَُضَزِت  َٓ َضا  ٌَ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَُزأج َٓ َٟطُ  ََٓذََکَ َذَٟٔک   ٥َ ًَسَّ َذَٟٔک كَََل َوَس٠َّ َض١ِ  َٓ ا٢َ أََرأَیَِت ُت  َٗ ا  ّٗ

 َٙ ًََحزَ َواِسَتِح٤َ  ٪ِِٔ 

اجحج نب اہنمؽ، امہؾ نب ییحی ، اتقدہ، اوبالغب، ویسن نب ریبج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک اکی صخش ےن 

رمع وک اجاتن ےہ، انب رمع ےن اینپ ویبی وک اینپ ویبی وک ضیح یک احتل ںیم الطؼ دے دی ) وت اس اک ایک مکح ےہ؟( اںوہں ےن اہک، وت انب 

ضیح یک احتل ںیم الطؼ دی، رضحت رمع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر آپ ےس ایبؿ ایک، وت آپ ےن 

 ایک اس وک اؿ وک مکح دای ہک اس ےس روجع رکےل، بج فہ اپک وہاجےئ افر الطؼ دانی اچےہ وت اےس الطؼ دے دے، ںیم ےن وپاھچ

 الطؼ امشر ایک، اںوہں ےن اہک اتبف وت یہس ہک ارگ وکح  صخش اعزج افر اقمح وہاجےئ ) وت اس اک ایک العج ےہ( ۔

 اجحج نب اہنمؽ، امہؾ نب ییحی ، اتقدہ، اوبالغب، ویسن نب ریبج :  رافی

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

  

 ...اس صخش یک دلیل سج ےن نیت الطوقں وک اجزئ اہک ےہ ، اس ےئل ہک اہلل ےن رفامای الطؼ د

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

انی افر اس رمضی رطح وھچڑ د اس صخش یک دلیل سج ےن نیت الطوقں وک اجزئ اہک ےہ ، اس ےئل ہک اہلل ےن رفامای الطؼ دفابر ےہ ، رھپ اقدعے ےک اطمقب رفک انیل ای ایھچ

وہیگ، یبعش ےن اہک ہک ےک قلعتم سج ےن )احبتل رمض اینپ ویبی وک( الطؼ دے دی، انب زریب ےن اہک ہک ںیم ںیہن اتھجمس ہک فہ دعت ذگارےن فا ی وعرت اس یک فارث 

رھپ وپاھچ اتبےیئ ہک ارگ دفرسا وشرہ رم اجےئ )وت ایک وہاگ( یبعش ےن فہ فارث وہیگ، انب ربشہم ےن وپاھچ ہک فہ دعت ذگر اجےن ےک دعب اکنح رکیتکس ےہ، اںوہں ےن اہک اہں ، 
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی

َٕ أَِخب ٍََ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ِحََلنٔیَّ َحسَّ ٌَ ِٟ أًٔسیَّ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ ًَُوی٤ِّٔزا ا ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ َس ٧َا ٣َأْٟک 



 

 

ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل  ًَأػ٥ُ أََرأَیَِت َرُجَّل َوَجَس ٣َ ُط َیا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَٔسٓیٕ اَِلَِنَؼارٔیِّ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  َٓتَ َجاَئ ِ ُت٠ُُط  ِ٘ َٕ أََي ِی َٛ ُت٠ُو٧َُط أ٦َِ  ِ٘

٩ًَِ َذَٟٔک َرُس  ًَأػ٥ْ  َشأ٢ََ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٔک َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ذَٟ ًَأػ٥ُ  ١ُ َس١ِ لٔی یَا  ٌَ ِٔ ٠َِیطٔ َي ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  َظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََُٓکٔ  ٥َ َّی اہللُ َوَس٠َّ ٍَ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَأػ٥ٕ ٣َا َس٤ٔ ًَلَی  ب ٍَُ  َٛ َّی  ًَابََضا َحً ٤ََِٟشائ١َٔ َو

ََٟک َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ  َٗ ًَأػ٥ُ ٣َاَذا  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َجاَئ ًَُوی٤ِْٔز  ًَأػ٥ْ ِ  ٍَ ا َرَج َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ  َػل َ٘ َٓ  ٥َ

ُِٟتطُ  َ ًَّٟٔی َسأ ََٟة ا َ ٤َِِٟشأ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس ََکٔ َٗ  ٕ ٥َِٟ َتأِتٔىٔی بَٔدي ٍِ ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز َواہللٔ ََل أ٧ََِتهٔی ًَأػ٥ْ  َٗ ٨َِضا  ًَ  

َّی أَتَی َرُسو٢َ  َب١َ ًَُوی٤ِْٔز َحً ِٗ َ أ َٓ ٨ًََِضا  ُط  َٟ َ َّی أَِسأ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت َرُجَّل  َحً َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوِسَم ا٨َّٟأض  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ َي ِی َٛ ُت٠ُو٧َُط أ٦َِ  ِ٘ َت َٓ ُت٠ُُط  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََي ِ َوَجَس ٣َ ِس أ٧َ َٗ ز٢ََ اہللُ ٓٔیَک َوفٔی ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ًََا َوأ٧ََا ٣َ َتََل َٓ ا٢َ َسِض١ْ  َٗ أِٔت بَٔضا  َٓ َٓاذَِصِب  ا٢َ َػاحٔبَتَٔک  َٗ َُا  ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیَضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِِٔ٪ أ٣ََِشُِٜتَضا ًَ َذبُِت  َٛ ا٢َ اب٩ُِ  ًَُوی٤ِْٔز  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِب١َ أَِ٪ َیأ٣َُِزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َضا ثَََلثّا  َ٘ َل٠َّ َٓ

٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  َٓکَا٧َِت ت٠َِٔک ُس٨ََّة ا  ٔطَضإب 

ااصنری ےک اپس  دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، لہس نب دعس اسدعی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وعرمیالجعین، اعمص نب دعی

آےئ افر اؿ ےس وپاھچ اے اعمص! اتبؤ ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےک اپس یسک رمد وک اپےئ ارگ فہ اس وک لتق رک داتی ےہ وت مت اےس 

اصقص ںیم لتق رکدےتی وہ رھپ فہ )اچیبرہ( ایک رکے، اے اعمص اس ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ریمی اخرط درای ت رک، 

اس ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ وت آپ ےن اؿ ولئسمں وک )وج الب رضفرت وپےھچ اجںیئ( ربا اجان افر اعمص ےن 

ویعمب اھجمس، اعمص ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وج ابت ینس فہ اؿ وک رگاں سگری بج اعمص ا ےن رھگ فا س وہےئ وت وعرمی ےن آرک 

ہلل ہیلع فملس ےن ایک رفامای، اعمص ےن رفامای مت ریمے اپس ایھچ زیچ ںیہن الےئ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص ا

ریمے اس وساؽ وک وج ںیم ےن آپ ےس ایک ربا اھجمس ےہ، وعرمی ےن اہک ںیم ابز ںیہن آؤں اگ بج کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

وخد آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر ولوگں یک وموجدیگ ںیم وپاھچ ہک ای اس ےک قلعتم وپھچ ہن ولں،انچہچن وعرمی 

روسؽ اہلل! ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےک اسھت یسک رمد وک اپےئ افر فہ اس وک لتق رکدے وت آپ اس ےس اصقص ےتیل ںیہ اتبےیئ رھپ فہ 

ے قلعتم افر اہمتری ویبی ےک قلعتم اہلل اک مکح انزؽ وہاکچ ےہ اجؤ اس وک رکیل ایک رکے۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہمتر

آؤ، لہس ےن رھپ اؿ دفونں ےن اعلؿ ایک افر ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وموجد اھت، بج دفونں اعلؿ ےس افرغ وہےئگ، وت 

ں، وت ںیم وھجاٹ وہں اگ، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مکح وعرمی ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ارگ ںیم اس وک رفک ول



 

 

 دےنی ےس ےلہپ اس وک نیت الطؼ دے دںی، انب اہشب ےن اہک ہک اعلؿ رکےن فاولں اک یہی رط ہق وہایگ۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، لہس نب دعس اسدعی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

رطح وھچڑ دانی افر اس رمضی  اس صخش یک دلیل سج ےن نیت الطوقں وک اجزئ اہک ےہ ، اس ےئل ہک اہلل ےن رفامای الطؼ دفابر ےہ ، رھپ اقدعے ےک اطمقب رفک انیل ای ایھچ

وک( الطؼ دے دی، انب زریب ےن اہک ہک ںیم ںیہن اتھجمس ہک فہ دعت ذگارےن فا ی وعرت اس یک فارث وہیگ، یبعش ےن اہک ہک  ےک قلعتم سج ےن )احبتل رمض اینپ ویبی

وہاگ( یبعش ےن رہ رم اجےئ )وت ایک فہ فارث وہیگ، انب ربشہم ےن وپاھچ ہک فہ دعت ذگر اجےن ےک دعب اکنح رکیتکس ےہ، اںوہں ےن اہک اہں ، رھپ وپاھچ اتبےیئ ہک ارگ دفرسا وش
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 سٌیسب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ًَائَٔظَة  َحسَّ ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل هٔیِّ َجائَِت ِ ُُِٟقَ ًََة ا ا َٓ ىٔی  أَِخب ٍََِتُط أَ٪َّ ا٣َِزأََة رٔ َ٘ َة ك٠ََّ ًَ ا َٓ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ رٔ

َبتَّ  آَ َٗ ُِٟضِسبَٔة  طُ ٣ِٔث١ُ ا ٌَ ٤ََّا ٣َ هٔیَّ َو٧ِٔ ُُِٟقَ ٔ ا ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ َسُظ  ٌِ َِٜحُت َب َ ِّی ٧ ٔن ٠ًََِیطٔ كَََلِٔی َوِ َّی اہللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َٚ ًَُشِی٠َ  َّی یَُذو ًََة ََل َحً ا َٓ ٔلَی رٔ ٠َّٔک تُزٔیٔسی٩َ أَِ٪ َتزِٔجعٔی ِ ٌَ َٟ  ٥َ  َتٔک َوَتُذؤِی ًَُشِی٠ََتطُ َوَس٠َّ

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رافع رقیظ یک 
عفی

دیعسنب 

 ویبی آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آح  افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! رافع ےن ےھجم الطؼ ددیی افر الطؼ ہتب دی، ںیم

ےن اس ےک دعب دبعارلنمح نب زریب رقیض ےس اکنح ایک نکیل اس ےک اپس ڑپکے ےک دنھپےن یک رطح ےہ ینع انرمد ےہ، 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اشدی وت رافع ےک اپس اجان اچیتہ ےہ؟ نکیل ااسی ںیہن وہاتکس بج کت ہک فہ ھجت ےس افر وت اس 

 ےس فطل ادنفز ہن وہےل۔



 

 

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ :  رافی
عفی

 دیعسنب 

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ےہ ، رھپ اقدعے ےک اطمقب رفک انیل ای ایھچ رطح وھچڑ دانی افر اس رمضی اس صخش یک دلیل سج ےن نیت الطوقں وک اجزئ اہک ےہ ، اس ےئل ہک اہلل ےن رفامای الطؼ دفابر 

وہیگ، یبعش ےن اہک ہک ےک قلعتم سج ےن )احبتل رمض اینپ ویبی وک( الطؼ دے دی، انب زریب ےن اہک ہک ںیم ںیہن اتھجمس ہک فہ دعت ذگارےن فا ی وعرت اس یک فارث 

ذگر اجےن ےک دعب اکنح رکیتکس ےہ، اںوہں ےن اہک اہں ، رھپ وپاھچ اتبےیئ ہک ارگ دفرسا وشرہ رم اجےئ )وت ایک وہاگ( یبعش ےن فہ فارث وہیگ، انب ربشہم ےن وپاھچ ہک فہ دعت 
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 حرضت ًائظہ٣ح٤سب٩ بظار، یحٌی ، ًبیس اہلل ، ٗاس٥، ب٩ ٣ح٤س،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٕس  أس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َٙ ا٣َِزأََتطُ َحسَّ ائَٔظَة أَ٪َّ َرُجَّل ك٠ََّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ُشئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ  َٙ َل٠َّ َٓ َجِت  َتزَوَّ َٓ ٢ُ ثَََلثّا  َٚ اَِلَوَّ ٤َا َذا َٛ َٚ ًَُشِی٠ََتَضا  َّی یَُذو ا٢َ ََل َحً َٗ  ٢ٔ ٥َ أََتٔح١ُّ َِٟٔلَوَّ  َوَس٠َّ

دمحمنب اشبر، ییحی ، دیبع اہلل ، اقمس، نب دمحم، رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن اینپ ویبی وک نیت الطؼ ددیی وت اس 

 الطؼ دے دی وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک قلعتم درای ت ایک ایگ ہک وعرت ےن )دفرسا( اکنح رکایل رھپ اس ےن یھب

ایک فہ ےلہپ وشرہ ےک ےیل الحؽ ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن بج کت ہک اس اکوشرہ اس ےس فطل ادنفز ہن وہ ےل سج رطح الہپ وشرہ 

 فطل ادنفز وہا اھت۔

 ، رضحت اعہشئدمحمنب اشبر، ییحی ، دیبع اہلل ، اقمس، نب دمحم :  رافی

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

  

 ... اینپ ویبویں وک اایتخر دےنی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اینپ ویبویں ےس د ہ



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ٰیل اک وقؽ ہک اینپ ویبویں ےس د ہ دف ہک ارگ مت داینفی زدنیگ افر اس یک زتنی اچیتہ وہ وت آؤ ںیم ںیہمت اسامؿ د رک ایھچ رطح اینپ ویبویں وک اایتخر دےنی اک ایبؿ افر اہلل اعت

 رتصخ رکدفں ۔
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 ا٤ًزب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣َّسوٚ، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔیَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠  ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َّ ٧ٍََا َحسَّ َِٟت َخي ا َٗ ٨ًََِضا   اہللُ 

٥ِ٠َ يَ  َٓ َٟطُ  اِخت ٧ٍََِا اہلَل َوَرُسو َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِي٨َا َطِیّئاَرُسو٢ُ اہللٔ َػل سَّ َذَٟٔک  ٌُ 

رمعنب صفح، صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ، اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 امشر ںیہن ایک۔اایتخر دای وت مہ ےن اہلل افر اس ےک روسؽ وک اایتخر ایک، افر آپ اس اایتخر وک امہرے قح ںیم ھچک یھب ینع الطؼ فریغہ 

 رمعنب صفح، صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ویں ےس د ہ دف ہک ارگ مت داینفی زدنیگ افر اس یک زتنی اچیتہ وہ وت آؤ ںیم ںیہمت اسامؿ د رک ایھچ رطح اینپ ویبویں وک اایتخر دےنی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اینپ ویب

 رتصخ رکدفں ۔
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 ٣شسز یحٌی ، اس٤اًی١، ًا٣ز، ٣َّسوٚ :  راوی

 ًَ ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّ ٧ٍََا َحسَّ َِٟت َخي ا َ٘ َٓ  ٔ ِٟدٔي ٍََة ٩ًَِ ا ًَائَٔظَة  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ًَا٣ْٔز  ث٨ََا  ٩ِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ



 

 

َّ ٍِتَُضا َواحَٔسّة أَِو ٣ٔ  ْٚ ََل أُبَالٔی أََخي و ا٢َ ٣ََِّسُ َٗ ا  ّٗ کَاَ٪ كَََل َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اہللُ  َس أَِ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌِ  َتِدَتاَرنٔیائَّة َب

دسمد ییحی ، اامسلیع، اعرم، رسمفؼ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ایخر ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں 

ہک ںیم  ےن اہک ہک مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اایتخر دے دای اھت وت ایک فہ الطؼ وہ یئگ، رسمفؼ ےن اہک ہک ےھجم وکح  رپفاہ ںیہن

 اس وک اکی ابر ای وس ابر اایتخر دفں ہکبج فہ ےھجم اایتخر رکےل۔

 دسمد ییحی ، اامسلیع، اعرم، رسمفؼ :  رافی

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

  

 ...ےن اہک رمد یک تین اک ا اس صخش اک ایبؿ وج اینپ ویبی ےس ےہک وت ھجم رپ  جاؾ ےہ، نسح

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

دے وت اس رپ  جاؾ ےہ )( افر اس وک اس صخش اک ایبؿ وج اینپ ویبی ےس ےہک وت ھجم رپ  جاؾ ےہ، نسح ےن اہک رمد یک تین اک اابتعر وہاگ افر الہ ملع ےن اہک ہک بج نیت الطؼ 

می ایسی ںیہن ےسیج وکح  صخش اھکےن وک  جاؾ د ہ دے اس ےیل ہک الحؽ اھکےن وک  جاؾ ںیہن د ہ ےتکس افر الطؼ دی ےتہک ںیہ الطؼ ای رفاؼ ےک ابثع  جاؾ ےہ، نکیل ہی رحت

اکنح ہن رکے افر ثیل ےن یئگ وعرت وک  جاؾ اہک اجات ےہ افر اہلل اعتٰیل ےن نیت الطؼ دےنی ےک قلعتم رفامای ہک وعرت اس ےک الحؽ ںیہن بج کت ہک دفرسے وشرہ ےس 

 ہک آرضحنت یلص اہلل ےس لقن ایک ہک انب رمع ریض اہلل  امہنےس بج اس صخش ےک قلعتم وپاھچ اجات سج ےن نیت الطؼ دی وہ وت ےتہک اکش اکی ای دفالطؼ داتی اس ےئلانعف 

 ۔ہیلع فملس ےن ےھجم اس اک مکح دای، ارگ اس وک نیت الطؼ ددیی وت فہ  جاؾ وہیئگ، بج کت ہک دفرسے وشرہ ےس اکنح ہن رکےل
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 ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 َ َِٟت ك ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ اؤیََة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ْس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َجِت َحسَّ َتزَوَّ َٓ َٙ َرُج١ْ ا٣َِزأََتُط  َّ٠

٥ِ٠َ ی٠ََِبِث  َٓ ٔلَی َطِیٕئ تُزٔیُسُظ  ٥ِ٠َ َتٔؼ١ِ ٨ِ٣ٔطُ ِ َٓ ُِٟضِسبَةٔ  طُ ٣ِٔث١ُ ا ٌَ َضا َوکَا٧َِت ٣َ َ٘ َل٠َّ َٓ َّی  َزِوّجا َُي ٍَُِظ  أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َضا  َ٘ أَِ٪ ك٠ََّ

َِٟت یَا َرُسو٢َ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ُِٟضِس  اہللُ  ُط َِٔلَّ ٣ِٔث١ُ ا ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ ََٓسَخ١َ بٔی َو ِجُت َزِوّجا َُي ٍَُِظ  ِّی َتزَوَّ ٔن ىٔی َوِ َ٘ بَةٔ اہللٔ ِٔ٪َّ َزِوظٔی ك٠ََّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ  ٢ٔ أَح١ُّٔ ٟٔزَِوظٔی اَِلَوَّ َٓ ٔلَی َطِیٕئ  ٥ِ َئؼ١ِ ٣ٔىِّی ِ َٟ بِىٔی َِٔلَّ َص٨َّة َواحَٔسّة  ٥ِ٠َ َيُِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتٔح٠ِّيَن َٓ َّی اہللُ   َػل



 

 

ُ ًَُشِی٠ََتٔک َوَتُذؤِی ًَُشِی٠ََتطُ  َِ َٚ اِْل َّی یَُذو ٢ٔ َحً  ٟٔزَِؤجٔک اَِلَوَّ

دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن اینپ ویبی وک الطؼ دے دی، اس وعرت 

ےن دفرسے وشرہ ےس اکنح رکایل سج ےک اپس وضع وصخمص ڑپکے ےک دنھپےن یک رطح اھت اس وشرہ ےس اانپ دصقم ہن اپیکس ھچک 

یہ دونں ےک دعب اس ےن وعرت وک الطؼ دے دی، رھپ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آح  افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! 

ںیم ےن اکی دفرسے رمد ےس اکنح رکایل، فہ ریمے اپس آای وت اس ےک اپس )وضع  ریمے وشرہ ےن ےھجم الطؼ دے دی ےہ،

وصخمص( ڑپکے ےک دنھپےن یک رطح اھت، ریمے اپس وھتڑی یہ دریرہھٹاکس افر ھجم ےس وکح  افدئہ ںیہن ااھٹاکس، وت ایک ںیم ےلہپ وشرہ 

رہ ےک ےئل الحؽ ںیہن بج کت ہک دفرسا وشرہ ھجت ےس افر وت ےک ےئل الحؽ وہں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وت ےلہپ وش

 اس ےس فطل ادنفز ہن وہےل۔

 دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ... اہلل کل اک اشؿ زنفؽآتی مل رحتؾ ام الح

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 آتی مل رحتؾ ام الح اہلل کل اک اشؿ زنفؽ
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 َفوہ ب٩ ابی ا٤ِٟزاء، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 َ َوةُ ب٩ُِ أ ث٨ََا ََفِ ٨ًَِضَ َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  َزأئ َحسَّ ِِ ٤َ ِٟ َِٟت کَاَ٪ بٔی ا ا َٗ ا 

 ِٟ َٖ ٩ِ٣ٔ ا َِٟح٠َِواَئ َوکَاَ٪ َِٔذا اِنَْصَ َش١َ َوا ٌَ ِٟ ٥َ یُحٔبُّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓیِس٧ُو ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَی نَٔشائٔطٔ  ِْصٔ َزَخ١َ  ٌَ

َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ُِٟت  َ ََٓشأ َِٓٔزُِت  ث ٍََ ٣َا کَاَ٪ َیِحتَبُٔص  ِٛ اِحتََبَص أَ َٓ َِٔؼَة ب٨ِٔٔت ٤ًََُز  ًَلَی َح ََٓسَخ١َ  ََٟضا ِِٔحَساص٩َُّ  َٓ٘ٔی١َ لٔی أَصَِسِت 

ِت ا٨َّٟ  َ٘ َش َٓ ًََش١ٕ  َّّٜة ٩ِ٣ٔ  ِو٣َٔضا ًُ َٗ ٠ُِت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ  ُ٘ َٓ ُط  َٟ  َّ٩َٟ ٨ََِٟحَتا ٠ُِت أ٣ََا َواہللٔ  ُ٘ َٓ بَّة  ِ ََ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل



 

 

َٟٔک  و٢ُ  ُ٘ َُّط َسَی إ٧ٔ َٓ آٔي ٍَ  َِ ولٔی أَک٠ََِت ٣َ ُ٘ َٓ إَٔذا َز٧َا ٨ِ٣ٔٔک  َٓ َُّط َسَیِس٧ُو ٨ِ٣ٔٔک  َة ٧ِٔ ٌَ َُٟط َٟٔشِوَزَة ب٨ِٔٔت َز٣ِ ولٔی  ُ٘ َٓ ًَّٟٔی  ََل  ٣َا صَٔذظٔ اٟزِّیُح ا

 ُٗ َ َُٓم َوَسأ زِ ٌُ ِٟ َٟطُ َجَزَسِت ٧َِح٠ُُط ا ولٔی  ُ٘ َٓ ًََش١ٕ  بََة  ِ ََ َؼُة  ِٔ ِتىٔی َح َ٘ َٟٔک َس و٢ُ  ُ٘ َُّط َسَی إ٧ٔ َٓ ُٗولٔی أ٧َِٔت یَا أَٔجُس ٨ِ٣َٔک  ٔٔک َو و٢ُ ذَٟ

َواہللٔ ٣َا صَُو َِٔلَّ أَ  َٓ و٢ُ َسِوَزةُ  ُ٘ َِٟت َت ا َٗ ُة َذأک  ٔٔیَّ ا َز٧َا َػ َّ٤٠َ َٓ ا ٨ِ٣ٔٔک  ّٗ أََرِزُت أَِ٪ أُبَازٔیَُط ب٤َٔا أ٣ََزِتٔىٔی بٔطٔ ََفَ َٓ َِٟبأب  ًَلَی ا ا٦َ  َٗ  ٪ِ

ًَّٟٔی أَٔجُس  ٔ اٟزِّیُح ا ٤َا َصٔذظ َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ ََل  َٗ آٔي ٍَ  َِ َٟطُ َسِوَزةُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَک٠ََِت ٣َ َِٟت  ا َٗ ِٔ ٨ِ٣َٔضا  ِتىٔی َح َ٘ ا٢َ َس َٗ بََة ٨ِ٣َٔک  ِ ََ َؼُة 

ةَ  ٔٔیَّ ٔلَی َػ ا َزاَر ِ َّ٤٠َ َٓ َُٟط ٧َِحَو َذَٟٔک  ٠ُُِٗت  ٔلَیَّ  ا َزاَر ِ َّ٤٠َ َٓ زَُِٓم  ٌُ ِٟ َِٟت َجَزَسِت ٧َِح٠ُطُ ا ا َ٘ َٓ ٔلَی ًََش١ٕ  ا َزاَر ِ َّ٤٠َ َٓ ُط ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  َٟ َِٟت  ا َٗ  

ا٢َ  َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَََل أَِس٘ٔیَک ٨ِ٣ٔطُ  ا َٗ َؼَة  ِٔ ََٟضا اِسًُٜٔیَح ٠ُُِٗت  ٨َ٣ِاُظ  ِس َُحَ َ٘ َٟ و٢ُ َسِوَزةُ َواہللٔ  ُ٘ َِٟت َت ا َٗ  ََل َحاَجَة لٔی ٓٔیطٔ 

 دنسپ رففہ نب ایب ارغملاء، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دہش افر یھٹیم زیچ

ےس افرغ وہےت وت اینپ ویبویں ےک اپس رشتفی الےت افر اؿ ںیم ےس یسک ےک اپس اجےت، اکی دؿ رکےت ےھت، افر بج امنز رصع 

ہصفح ریض اہلل اہنع ےک اپس ےئگ افر ومعمؽ ےس زایدہ رہھٹے، ےھجم رکش وہا وت ںیم ےن اےکس قلعتم درای ت ایک، ےھجم اتبای ایگ ہک اؿ 

اجیھب اھت اس ںیم ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وھتڑا الپای، وت ںیم ےن اہک دخبا ںیم  ےک اپس اؿ یک وقؾ یک یسک وعرت ےن وھتڑا اس دہش ۃفحت

ھچک ہلیح رکفں یگ، ںیم ےن وسدہ ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک رقنعبی یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہمترے اپس رشتفی ےل اجںیئ ےگ بج 

 ےس ںیہک ےگ ہک ںیہن وت انہک رھپ سک زیچ یک وب آریہ ےہ، آپ )انی( اہمترے اپس آںیئ وت انہک ہک ایک آپ ےن اغمریف اھکای ےہ رھپ ھجت

 اک رس وچاس وہاگ، ںیم یھب یہی

 

 رفامںیئ ےگ ہک ےھجم ہصفح ریض اہلل ہنع زفاہج وھتڑا دہش الپای ےہ، مت وجاب دانی ہک اشدی یھکم ےن رعف

ریض اہلل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ، وسدہ ریض اہلل ہنع م ےن ںیگل ہک وہکں یگ افر اے ہیفص ریض اہلل اہنع! مت یھب یہی انہک، رضحت اعہشئ 

دخبا! یبن یلص اہلل ہیلع فملس درفازے رپ رشتفی الےئ یہ ےھت ہک ںیم ےن اہمترے ڈر ےک ببس ےس فہ ابت ینہک اچیہ سج اک مت ےن 

دہ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ایک آپ ےن اغمریف ےھجم مکح دای اھت، بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس وسدہ ریض اہلل ہنع ےک رقبی ےچنہپ وت وس

اھکای ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن، وسدہ ےن رعض ایک رھپ ہی سک زیچ یک وب آریہ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہصفح ریض اہلل اہنع ےن ےھجم وھتڑا اس 

 اکرس وچاس وہاگ بج آپ ریم

 

ے اپس آےئ وت ںیم ےن یھب یہی دہش الپایےہ، وسدہ ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک اشدی ویھکمں ےن رغف

اہک افر ہیفص ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ وت اںوہں ےن یھب یہی اہک، بج آپ دفابرہ ہصفح ریض اہلل اہنع ےک اپس ےئگ وت اںوہں ےن اہک ای 

اہلل ہنع م ےن ںیگل  روسؽ اہلل! ایک ںیم آپ وک دہش ہن الپؤفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےھجم ایکس رضفرت ںیہن، وسدہ ریض

 دخبا! مہ ےن اس وک آپ رپ  جاؾ رکادای، ںیم ےن وسدہ ریض اہلل ہنع ریض اہلل ہنع ےس اہک اخومش رہ )ںیہک آپ وک ربخ ہن وہاجےئ( ۔

 رففہ نب ایب ارغملاء، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
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ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض  حش٩ ب٩ ػباح، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ٣ٌاویہ، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، يٌلی ب٩ حٜی٥، سٌیس :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

 ٩ًَِ  ٕ ثٔي ٍ َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  اؤیَُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ َحسَّ ٔ ٍَ ب٩َِ ٧َآ ٍَ اٟزَّبٔی َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َػبَّإح َس٤ٔ ثَىٔی ا ٌٔیسٔ  َحسَّ ٩ًَِ َس ٜٔی٥ٕ  لَی ب٩ِٔ َح ٌِ َي

ًَبَّ  ٍَ اب٩َِ  َُّط َس٤ٔ َّطُ أَِخب ٍََُظ أ٧َ ٕ أ٧َ ِس کَاَ٪ َل٥ُِٜ فٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ أُِسَوْة ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َِٟیَص بَٔظِیٕئ َو ٦َ ا٣َِزأََتُط  و٢ُ ِٔذَا َُحَّ ُ٘ إض َي

 َحَش٨َْة 

نسح نب ابصح، رعیب نب انعف، اعمفہی، ییحی نب ایب ریثک، یلعی نب میکح، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اک وقؽ لقن 

ےن اہک ہک بج وکح  صخش اینپ ویبی وک ا ےن افرپ  جاؾ رقار دے وت ہی ھچک یھب ںیہن ےہ افر اہک ہک اہمترے ےئل  رکےت ںیہ ہک اںوہں

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم دمعہ ومنہن ےہ۔

 ریض اہلل ہنع نسح نب ابصح، رعیب نب انعف، اعمفہی، ییحی نب ایب ریثک، یلعی نب میکح، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی
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 اد، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیس ب٩ ٤ًي ٍحرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاحش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ػباح، حح :  راوی

 ٍَ َُّط َس٤ٔ ًََلاْئ أ٧َ  ٥َ ًَ ا٢َ َز َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ٔس ب٩ِٔ َػبَّإح َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی ا و٢ُ  َحسَّ ُ٘ ٕ َي ًُبَِیَس ب٩َِ ٤ًَُي ٍِ

٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ُت  ٌِ ًََشَّل َس٤ٔ ُب ٨ًَِٔسَصا  ٥َ کَاَ٪ ی٤َُُِٜث ٨ًَِٔس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع َوَيرِشَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ِّ ٔن ِ ١ِ ُ٘ ٠َِت َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیَضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ َِٔؼُة أَ٪َّ أَیَّت٨ََا َزَخ١َ  َتَواَػِیُت أ٧ََا َوَح آٔي ٍَ أَک٠ََِت ی أَجٔ َٓ َِ ُس ٨ِ٣َٔک رٔیَح ٣َ

ًََشَّل ٨ًَِٔس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع  بُِت  ٔ ََ ا٢َ ََل ب١َِ  َ٘ َٓ َٔک  َٟطُ ذَٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ًَلَی ِِٔحَساص٤َُا  ََٓسَخ١َ  آٔي ٍَ  َِ َِٟت یَا ٣َ ٨َزَ َٓ ُط  َٟ ٩َِٟ أًَُوَز  َو

ََٟک  ٦ُ ٣َا أََح١َّ اہللُ  ِؤٟطٔ ب١َِ  أَیَُّضا ا٨َّٟٔيیُّ ٥َٟٔ تََُحِّ َ٘ ٔ ٔف أَِزَوأجطٔ ٟ ٌِ ٔلَی َب َؼَة َؤِذِ أَََسَّ ا٨َّٟٔيیُّ ِ ِٔ ائَٔظَة َوَح ٌَ ٔ ٔلَی اہللٔ ٟ ٔلَی ِِٔ٪ َتُتوبَا ِ ِ

ًََشَّلٗا٢ ابوًبساہلل ا٤ِٟآي ٍطبیط باٟؼ٤ّ یٜو٪ فی اٟز٣ث ٓیط حَلوة ا١ُٔ اٟز٣ث اذا هضزٓیط وحسصا  بُِت  ٔ ََ

 ٣ِٔور وي٘ا٢ ٣ِاتي ٍ

 نب ابصح، اجحج، انب رججی، اطعء، دیبعنب ضحریرضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس زبنی تنب نسح نب دمحم

 شح ےک اپس رہھٹےت افر اےکن اپس دہش ےتیپ، وت ںیم ےن افر ہصفح ریض اہلل اہنع ےن روشرہ ایک ہک مہ ںیم ےس سج ےک اپس 

الںیئ وت ےہک ہک ےھجم آپ ےک ہنم ےس اغمریف یک وبآیت ےہ، ایک آپ ےن اغمریف اھکای ےہانچہچن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی 

آپ اؿ دفونں ںیم ےس اکی ےک اپس رشتفی الےئ وت اںوہں ےن یہی رعض ایک، آپ ےن رفامای ںیہن ںیم ےن وت زبنی تنب  شح ےک 

ؽ وہح  ہک اے یبن یلص اہلل ہیلع فملس! آپ ویکں ایسی زیچ وک ا ےن افرپ اپس دہش ایپ ےہ افر اب یھبک ںیہن ویپں اگ، وت اس رپ ہی آتی انز

ِ ﴾ کت اس ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر ہصفح 
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 جاؾ رکےت ںیہ وج اہلل ےن آپ ےک ےئل الحؽ یک ےہ، ﴿ِإْؿ پ
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ِش ﴾ ےس رماد آپ اک ہی وقؽ ےہ ہک ںیم ےن وت دہش ایپ ےہ۔ریض اہلل اہنع ےس اطخب ےہ، ﴿ف

ِ
اخٹ َ
 ْزف

 نسح نب دمحم نب ابصح، اجحج، انب رججی، اطعء، دیبع نب ضحریرضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
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 ...ونجؿ یک احتل ںیم الطؼ دےنی افر  یطل افر وھبؽ رک الطؼ دےنی افر شزربدیتس، ہشن افر 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب



 

 

ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس زربدیتس، ہشن افر ونجؿ یک احتل ںیم الطؼ دےنی افر  یطل افر وھبؽ رک الطؼ دےنی افر رشک فریغہ اک ایبؿ )ااکس مکح تین رپ ےہ( اس ےیل 

 امہرا وماذخہ ہن رک افر امعؽ اک ودار تین رپ ےہ افر رہ آد ی وک فیہ ےلم اگ سج یک تین یک وہ۔ یبعش ےن ہی آتی التفت یک ہک ارگ مہ وھبؽ اجںیئ ای  یطل رکںی وتےن رفامای ہک ا

ار ایک اھت رفامای ہک ایک وت دویاہن وہایگ ےہ افر یلع ریض اہلل اس ارم اک ایبؿ ہک فیمہ صخش اک ارقار اجزئ ںیہن افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس آد ی وک سج ےن )زاناک( ارق

ہک زمحہ ریض اہلل ہنع یک آںیھکن  ہنع ےن ایبؿ ایک ہک زمحہ ریض اہلل ہنع ےن ریمی افوینٹنں ےک کولہ ریچدےیئ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس زمحہ وک المتم رکےن ےگل داھکی

ےن اہک ایک مت ریمے ابپ ےک الغؾ ںیہن وہ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک ولعمؾ وہا ہک فہ ہشن ںیم ںیہ وت آپ فاہں ےس رفاہن وہےئگ  رسخ ںیہ افر ہشن ںیم وچر ںیہ، رھپ زمحہ

 افر وبجمر یک الطؼ  اہک تسمافر مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت لچ دےیئ ۔نامثؿ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ونجمؿ افر تسم یک )( الطؼ ںیہن وہیگ، انب ابعس ےن

ؿ رکے( وت فوقع رشط ےک دعب ںیہن وہیت افر ہبقع نب اعرمےن اہک فیمہ آد ی یک الطؼ ںیہن وہیت، اطعء اک وقؽ ےہ ارگ الطؼ ےک ظفل ےس ادتبا رکے )افر اےکس دعب رشط ایب

ہ رھگ ےس ابرہ ےلکن )وتااکس ایک مکح ےہ( انب رمع ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک ارگ یہ الطؼ وہیگ، انعف ےن وپاھچ ہک اکی صخش ےن اینپ ویبی وک الطؼ ہتب دی، اس رشط رپ ہک ف

رگ ںیم ااسی ااسی ہن رکفں وت ریمی ویبی وک نیت فہ وعرت رھگ ےس ابرہ لکن یئگ وت اوکس الطؼ ہتب وہاجےئ یگ ارگ ابرہ ہن یلکن وت ھچک یھب ںیہن افر زرہی ےن اہک ارگ وکح  صخش ےہک ہک ا

 ہی یھت وت )اس وصرت ںیم( اس ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک اس وقؽ ےس اقلئ یک تین ایک یھت، ارگ فہ وکح  ودت ایبؿ رکدے ہک مسق اھکےت فتق دؽ ںیم ایکس تین الطؼ ےہ

 وت ایکس تین اک اابتعر وہاگ افر رہ وقؾ یک ددنیاری افر اامتن یک فہج ےس ااکس اابتعر ایک اجےئ اگ۔ اربامیہ ےن اہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ےھجم ریتی رضفرت ںیہن

 اس وک رہ رہط ںیم اکی الطؼ الطؼ ایکن زابؿ ںیم اجزئ ےہ ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ارگ وت احہلم وہاجےئ وت ھجت وک نیت الطؼ ےہ، اس وصرت ںیم اتقدہ ےن اہک

یگ، افر ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ا ےن رھگفاولں ےک اپس یلچ اجوتنسح ےن اس وصرت ںیم ڑپے یگ افر بج ااکس لمح اظرہوہاجےئ وت فہ اس ےس دجا وہاجےئ 

 رتہب ےہ بج ہک دخایک وخونشدی اہک ہک اس یک تین اک اابتعر ایک اجےئ اگ، افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک الطؼ وبتق رضفرت اجزئ ےہ افر آزاد رکان ایس وصرت ںیم

الطؼ وہیگ فرہن الطؼ  رہی ےتہک ںیہ ہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک وت ریمی ویبی ںیہن ےہ وت ایکس تین اک اابتعر وہاگ، ارگ اس ےن الطؼ یک تین یک ےہ وت شی رظن وہ۔ز

فہ وہش ںیم ہن آاجےئ، ہچب بج کت ہک ابغل ہن ہن وہیگ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ایک مت ںیہن اجےتن ہک نیت مسق ےک آد ی رموفع املقل ںیہ، ونجمؿ بج کت ہک 

 وہاجےئ افر وسےن فاالبج کت ہک دنین ےس دیبار ہن وہاجےئ افر رضحت یلع ےن اہک ہک امتؾ الطںیق وسا ونجمؿ یک الطؼ ےک اجزئ ںیہ
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 زہ، زرارہ ب٩ اوفی، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتا :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ َة َرضَٔی اہللُ 

ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ اہللُ  َٙ ف َتاَزةُ َِٔذا ك٠ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ١ِ٤َ أَِو َتَتک٥َِّ٠َ  ٌِ ٥ِ َت َٟ َُٔشَضا ٣َا  ثَِت بٔطٔ أَِن ًٔی ٣َا َحسَّ ٩ًَِ أ٣َُّ ی  َتَحاَوَز 

٠َِیَص بَٔظِیٕئ  َٓ ٔشطٔ  ِٔ  َن

ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن  ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ریمی اتم ےک ےئل اؿ ایخالت وک اعمػ رکدای، وج اؿ ےک دولں ںیم دیپا وہں بج کت ہک اس ےک اطمقب لمع ہن رکںی ای الکؾ ہن 

 رکںی، افر اتقدہ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش ا ےن دؽ ںیم الطؼ دے دے وت فہ ھچک ںیہن۔



 

 

 اشہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعملسم نب اربامیہ،  :  رافی

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

  

 ...زربدیتس، ہشن افر ونجؿ یک احتل ںیم الطؼ دےنی افر  یطل افر وھبؽ رک الطؼ دےنی افر ش

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

اہلل ہیلع فملس  افر ونجؿ یک احتل ںیم الطؼ دےنی افر  یطل افر وھبؽ رک الطؼ دےنی افر رشک فریغہ اک ایبؿ )ااکس مکح تین رپ ےہ( اس ےیل ہک آرضحنت یلص زربدیتس، ہشن

وھبؽ اجںیئ ای  یطل رکںی وت امہرا وماذخہ ہن رک افر ےن رفامای ہک اامعؽ اک ودار تین رپ ےہ افر رہ آد ی وک فیہ ےلم اگ سج یک تین یک وہ۔ یبعش ےن ہی آتی التفت یک ہک ارگ مہ 

ہک ایک وت دویاہن وہایگ ےہ افر یلع ریض اہلل اس ارم اک ایبؿ ہک فیمہ صخش اک ارقار اجزئ ںیہن افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس آد ی وک سج ےن )زاناک( ارقار ایک اھت رفامای 

 ریمی افوینٹنں ےک کولہریچدےیئ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس زمحہ وک المتم رکےن ےگل داھکی ہک زمحہ ریض اہلل ہنع یک آںیھکن ہنع ےن ایبؿ ایک ہک زمحہ ریض اہلل ہنع ےن

آپ فاہں ےس رفاہن وہےئگ  ںیم ںیہ وت رسخ ںیہ افر ہشن ںیم وچر ںیہ، رھپ زمحہ ےن اہک ایک مت ریمے ابپ ےک الغؾ ںیہن وہ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک ولعمؾ وہا ہک فہ ہشن

 اہک تسم افر وبجمر یک الطؼ افر مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت لچ دےیئ ۔نامثؿ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ونجمؿ افر تسم یک )( الطؼ ںیہن وہیگ، انب ابعس ےن

الطؼ ےک ظفل ےس ادتبا رکے )افر اےکس دعب رشط ایبؿ رکے( وت فوقع رشط ےک دعب  ںیہن وہیت افر ہبقع نب اعرمےن اہک فیمہ آد ی یک الطؼ ںیہن وہیت، اطعء اک وقؽ ےہ ارگ

رمع ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک ارگ یہ الطؼ وہیگ، انعف ےن وپاھچ ہک اکی صخش ےن اینپ ویبی وک الطؼ ہتب دی، اس رشط رپ ہک فہ رھگ ےس ابرہ ےلکن )وتااکس ایک مکح ےہ( انب 

ہن رکفں وت ریمی ویبی وک نیت   یئگ وت اوکس الطؼ ہتب وہاجےئ یگ ارگ ابرہ ہن یلکن وت ھچک یھب ںیہن افر زرہی ےن اہک ارگ وکح  صخش ےہک ہک ارگ ںیم ااسی ااسیفہ وعرت رھگ ےس ابرہ لکن

اھکےت فتق دؽ ںیم ایکس تین ہی یھت وت  الطؼ ےہ )اس وصرت ںیم( اس ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک اس وقؽ ےس اقلئ یک تین ایک یھت، ارگ فہ وکح  ودت ایبؿ رکدے ہک مسق

ایکس تین اک اابتعر وہاگ افر رہ وقؾ یک ددنیاری افر اامتن یک فہج ےس ااکس اابتعر ایک اجےئ اگ۔ اربامیہ ےن اہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ےھجم ریتی رضفرت ںیہن وت 

ہک ارگ وت احہلم وہاجےئ وت ھجت وک نیت الطؼ ےہ، اس وصرت ںیم اتقدہ ےن اہک اس وک رہ رہط ںیم اکی الطؼ  الطؼ ایکن زابؿ ںیم اجزئ ےہ ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک

وتنسح ےن اس وصرت ںیم ڑپے یگ افر بج ااکس لمح اظرہوہاجےئ وت فہ اس ےس دجا وہاجےئ یگ، افر ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ا ےن رھگفاولں ےک اپس یلچ اج

ہک دخایک وخونشدی تین اک اابتعر ایک اجےئ اگ، افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک الطؼ وبتق رضفرت اجزئ ےہ افر آزاد رکان ایس وصرت ںیم رتہب ےہ بج  اہک ہک اس یک

ےن الطؼ یک تین یک ےہ وت الطؼ وہیگ فرہن الطؼ   شی رظن وہ۔زرہی ےتہک ںیہ ہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک وت ریمی ویبی ںیہن ےہ وت ایکس تین اک اابتعر وہاگ، ارگ اس

اجےئ، ہچب بج کت ہک ابغل ہن ہن وہیگ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ایک مت ںیہن اجےتن ہک نیت مسق ےک آد ی رموفع املقل ںیہ، ونجمؿ بج کت ہک فہ وہش ںیم ہن آ

 ت یلع ےن اہک ہک امتؾ الطںیق وسا ونجمؿ یک الطؼ ےک اجزئ ںیہوہاجےئ افر وسےن فاال بج کت ہک دنین ےس دیبار ہن وہاجےئ افر رضح
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 اػبّ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ُّ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا أَِػَب ٕ أَ٪َّ َرُجَّل  َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ ٔطَضإب 



 

 

َق  َٓأرَِعَ ِس َزنَی  َٗ َُّط  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو فٔی ا ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی أَ  ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل طٔ ا ِّ٘ ی ٟٔٔظ َٓت٨ََهَّ َق ٨ًَِطُ  رِعَ

أ٣َََز بٔطٔ أَ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ َص١ِ بَٔک ُج٨ُوْ٪ َص١ِ أَِحَؼ٨َِت  َ٘ َٓ ًَاُظ  َس َٓ ٍَ َطَضاَزإت  ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ًَلَی َن َظضَٔس  ا َٓ َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤َُِٟؼل ِ٪ یُزَِج٥َ بٔا

ت١َٔ  ُ٘ َٓ ةٔ  ََِٟحَّ َّی أُِزرَٔک بٔا ِٟٔحَحاَرةُ َج٤َزَ َحً ِتطُ ا َ٘ َٟ  أَذِ

سن، انب اہشب، اوبہملس، اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ینب املس اک اکی صخش یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اغبص، انب فبہ، وی

آای ہکبج آپ دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت افر رعض ایک ہک ںیم ےن زان ایک ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس ہنم ریھپایل فہ اس 

ےن ہنم ایک وہا اھت، افر اس ےن ا ےن افرپ اچر دہعف وگایہ دی، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس  رطػ اج رک ڑھکا وہایگ سج رطػ آپ

 وک اکپرا افر رفامای ہک وت دویاہن وہایگ ےہ )اس ےن اہک ںیہن( ایک وت اشدی دشہ ےہ، اس ےن وجاب دای اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح

 ےئ، بج اس وک رھتپ ےگل وت اھبگ ایگ، رھپ  جہ ںیم ڑکپا ایگ افر لتق رکدای ایگ۔دای ہک اس وک دیع اگہ ںیم  راسگر رکدای اج

 اغبص، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...تل ںیم الطؼ دےنی افر  یطل افر وھبؽ رک الطؼ دےنی افر شزربدیتس، ہشن افر ونجؿ یک اح
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ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس زربدیتس، ہشن افر ونجؿ یک احتل ںیم الطؼ دےنی افر  یطل افر وھبؽ رک الطؼ دےنی افر رشک فریغہ اک ایبؿ )ااکس مکح تین رپ ےہ( اس ےیل 

اذخہ ہن رک افر ار تین رپ ےہ افر رہ آد ی وک فیہ ےلم اگ سج یک تین یک وہ۔ یبعش ےن ہی آتی التفت یک ہک ارگ مہ وھبؽ اجںیئ ای  یطل رکںی وت امہرا ومےن رفامای ہک اامعؽ اک ود

 رفامای ہک ایک وت دویاہن وہایگ ےہ افر یلع ریض اہلل اس ارم اک ایبؿ ہک فیمہ صخش اک ارقار اجزئ ںیہن افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس آد ی وک سج ےن )زاناک( ارقار ایک اھت

ہک زمحہ ریض اہلل ہنع یک آںیھکن ہنع ےن ایبؿ ایک ہک زمحہ ریض اہلل ہنع ےن ریمی افوینٹنں ےک کولہریچدےیئ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس زمحہ وک المتم رکےن ےگل داھکی 

 مت ریمے ابپ ےک الغؾ ںیہن وہ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک ولعمؾ وہا ہک فہ ہشن ںیم ںیہ وت آپ فاہں ےس رفاہن وہےئگ رسخ ںیہ افر ہشن ںیم وچر ںیہ، رھپ زمحہ ےن اہک ایک

ر یک الطؼ  اہک تسم افر وبجمافر مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت لچ دےیئ ۔نامثؿ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ونجمؿ افر تسم یک )( الطؼ ںیہن وہیگ، انب ابعس ےن

ایبؿ رکے( وت فوقع رشط ےک دعب ںیہن وہیت افر ہبقع نب اعرمےن اہک فیمہ آد ی یک الطؼ ںیہن وہیت، اطعء اک وقؽ ےہ ارگ الطؼ ےک ظفل ےس ادتبا رکے ) افر اےکس دعب رشط 

ابرہ ےلکن )وتااکس ایک مکح ےہ( انب رمع ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک ارگ یہ الطؼ وہیگ، انعف ےن وپاھچ ہک اکی صخش ےن اینپ ویبی وک الطؼ ہتب دی، اس رشط رپ ہک فہ رھگ ےس 

رگ ںیم ااسی ااسی ہن رکفں وت ریمی ویبی وک نیت فہ وعرت رھگ ےس ابرہ لکن یئگ وت اوکس الطؼ ہتب وہاجےئ یگ ارگ ابرہ ہن یلکن وت ھچک یھب ںیہن افر زرہی ےن اہک ارگ وکح  صخش ےہک ہک ا

وت ںیم( اس ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک اس وقؽ ےس اقلئ یک تین ایک یھت، ارگ فہ وکح  ودت ایبؿ رکدے ہک مسق اھکےت فتق دؽ ںیم ایکس تین ہی یھت  الطؼ ےہ )اس وصرت



 

 

 تین اک اابتعر وہاگ افر رہ وقؾ یک ایکسددنیاری افر اامتن یک فہج ےس ااکس اابتعر ایک اجےئ اگ۔ اربامیہ ےن اہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ےھجم ریتی رضفرت ںیہن وت 

 اس وک رہ رہط ںیم اکی الطؼ الطؼ ایکن زابؿ ںیم اجزئ ےہ ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ارگ وت احہلم وہاجےئ وت ھجت وک نیت الطؼ ےہ، اس وصرت ںیم اتقدہ ےن اہک

رگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ا ےن رھگفاولں ےک اپس یلچ اجوتنسح ےن اس وصرت ںیم ڑپے یگ افر بج ااکس لمح اظرہوہاجےئ وت فہ اس ےس دجا وہاجےئ یگ، افر ا

 رتہب ےہ بج ہک دخایک وخونشدی اہک ہک اس یک تین اک اابتعر ایک اجےئ اگ، افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک الطؼ وبتق رضفرت اجزئ ےہ افر آزاد رکان ایس وصرت ںیم

 فرہن الطؼ ںیہ ہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک وت ریمی ویبی ںیہن ےہ وت ایکس تین اک اابتعر وہاگ، ارگ اس ےن الطؼ یک تین یک ےہ وت الطؼ وہیگ شی رظن وہ۔زرہی ےتہک 

 ہن آاجےئ، ہچب بج کت ہک ابغل ہن ہن وہیگ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ایک مت ںیہن اجےتن ہک نیت مسق ےک آد ی رموفع املقل ںیہ، ونجمؿ بج کت ہک فہ وہش ںیم

 وہاجےئ افر وسےن فاال بج کت ہک دنین ےس دیبار ہن وہاجےئ افر رضحت یلع ےن اہک ہک امتؾ الطںیق وسا ونجمؿ یک الطؼ ےک اجزئ ںیہ
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 ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا َس

ا٢َ أَتَی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ َر  َٗ َ ِٔ َ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ اَِل َ٘ َٓ ٨َاَزاُظ  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٥َ َوصَُو فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َزنَی  ُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ

 ٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ َ٘ َٓ َق َٗٔب٠َطُ  َّٟٔذی أرَِعَ ِّٙ َوِجضٔطٔ ا ی ٟٔٔظ َٓت٨ََهَّ ٨ًَِطُ  َق  أرَِعَ َٓ َشطُ  ِٔ ىٔی َن ٌِ ٨ُِط َي ًَ َق  َٓأرَِعَ ِس َزنَی  َٗ  َ ِٔ َ ٪َّ اَِل

 َ٠ َٓ َة  ٌَ َٟطُ اٟزَّابٔ ی  َٓت٨ََهَّ ٨ِطُ  ًَ َق  أرَِعَ َٓ َٔک  َٟطُ ذَٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َق َٗٔب٠َطُ  َّٟٔذی أرَِعَ ِّٙ َوِجضٔطٔ ا ی ٟٔٔظ ٍَ َٓت٨ََهَّ ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ًَلَی َن ا َطضَٔس  َّ٤

ا٢َ  َٗ ا٢َ َص١ِ بَٔک ُج٨ُوْ٪  َ٘ َٓ ًَاُظ  ٩ًَِ َطَضاَزإت َز ِس أُِحٔؼ٩َ َو َٗ اِرُج٤ُوُظ َوکَاَ٪  َٓ ٥َ اذَِصبُوا بٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ََل 

َج٤ِ  ٨ُِت ٓٔی٩ِ٤َ َرَج٤َُط ََفَ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ اَِلَِنَؼارٔیَّ  ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٩ِ٣َ َس٤ٔ َٗ َّ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َُِٟؼل ا ٨َاُظ بٔا َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ی بٔا

َّی ٣َاَت  َج٨َ٤ِاُظ َحً ةٔ ََفَ ََِٟحَّ ٨َاُظ بٔا ِٛ َّی أَِزَر ِٟٔحَحاَرةُ َج٤َزَ َحً ِتطُ ا َ٘ َٟ  أَذِ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ہلیبق ینب املس اک اکی صخش 

فملس یک دختم ںیم احرض وہا ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت، اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن زان  آپ یلص اہلل ہیلع

ایک ےہ، آپ ےن اانپ ہنم ریھپ ایل وت فہ اس رطػ آپ ےک اسےنم آایگ، سج یک رطػ آپ ےن ہنم ایک اھت، افر اہک ای روسؽ اہلل! اس مک 

یھب اانپ ہنم ریھپ ایل وت فہ اس رطػ آپ ےک اسےنم آایگ، سج یک رطػ آپ ےن ہنم ایک اھت، تخب ےن زان ایک ےہ، آپ ےن اس فتق 

افر اہک ای روسؽ اہلل! اس مک تخب ےن زان ایک ےہ، آپ ےن اانپ اس فتق یھب ہنم ریھپ ایل وت فہ اس رطػ آپ ےک اسےنم آایگ، سج یک 

ےن زان ایک ےہ، وچیھت ابر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم آای افر بج رطػ آپ ےن ہنم ایک اھت، افر اہک ای روسؽ اہلل! اس مک تخب 

 ا ےن افرپ اچر ابر وگایہ دے دی، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک البای افر رفامای ہک وت دویاہن وہایگ ےہ، اس ےن وجاب دای ںیہن،



 

 

ر رکدف، فہ اشدی دشہ اھت، افر زرہی ےس وقنمؽ ےہ ہک اںوہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولوگں ےس اہک ہک اس وک ےل اجؤ افر  راسگ

 ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس اےسی دف آدویمں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یھب  راسگر رکےن فاولں ںیم اھت، مہ ےن اس وک ودہنی یک دیعاگہ ںیم  راسگر

   راسگر ایک، اہیں کت ہک رم ایگ۔ایک بج اس وک رھتپ ےگل وت فہ اھبگ الکن، مہ ےن اس وک  جہ ںیم ڑکپ ایل افر اس وک

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ج علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

رے الحؽ ںیہن ےہ، آرخ آتی علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ھچک مت ےن اؿ وعروتں وک دایےہ، اس اکانیل اہمت

 اجزئ اہک ےہ ، ارگہچ اطلسؿ ےک اسےنم ہن وہ افر رضحت نامثؿ ریض اہلل ےن رسےک  ےلٹ ےس مک  تمی ےک وعض یھب علخ اظوملؿ کت، افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن علخ وک

 ما  دحفد اہلل ےک قلعتم اطؤس رفامےت ںیہ ہک ہی اؿ دحفد ےک قلعتم ےہ وجاہلل ےن اؿ دفونں ںیم
ت قت
ے ےس رہ اکی ےک ےئل اکی دفرس وک اجزئ اہک افر آتی اال اؿ اخیاف اال

ھجت ےس انجتب اک لسغ ںیہن رکفں  رپ رقمر یک ںیہ، ینع تبحص افر اکی اسھت رانہ افر اطؤس ےن انداونں یک یس ابت ںیہن یک ہک علخ اجزئ ںیہن، بج کت فہ ہی ہن ےہک ہک ںیم

 اگ
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 ث٘فی، خاٟس، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہازہز ب٩ ج٤ی١، ًبساٟوہاب  :  راوی

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا َخأْٟس  فٔیُّ َحسَّ َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا أَِزَصزُ ب٩ُِ َج٤ٔی١ٕ َحسَّ ِیٕص َحسَّ َٗ إض أَ٪َّ ا٣َِزأََة ثَابٔٔت ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ُظ أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٜٔىِّی أََِکَ ٕٙ َوََل زٔی٩ٕ َوَل ٠َِیطٔ فٔی ُخ٠ُ ًَ ًِتُٔب  ِیٕص ٣َا أَ َٗ َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ثَابُٔت ب٩ُِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ

َِٟت  ا َٗ َتُط  َ٘ ٠َِیطٔ َحٔسي ًَ ی٩َ  ٥َ أََتزُزِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ ااِلَُِٜفَ فٔی اِْلِٔسََل٦ َٗ  ٥ِ ٌَ َّی اہللُ  َن ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ّة  َ٘ َضا َتِل٠ٔی ِ٘ َة َوك٠َِّ َ٘ َِٟحٔسي َب١ِ ا ِٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا

ازرہ نب لیمج، دبعاولاہب یفقث، اخدل، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اثتب نب سیق یک ویبی یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

روسؽ اہلل ںیم اثتب نب سیق ےس یسک ربی اعدت ای ددنیاری یک فہج ےس انراض ںیہن وہں، دختم ںیم احرض وہح  افر رعض ایک ای 



 

 

 نکیل ںیم احتل االسؾ ںیم انرکشی ںیہن رکان اچیتہ وہں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک وت اس اک ابغ اس وک فا س رکےن وک

 اثتب نب سیق ےس رفامای ہک اس اک ابغ ےل ول افر اس وک اکی الطؼ دے دف۔ایتر ےہ ، اس ےن اہک اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ازرہ نب لیمج، دبعاولاہب یفقث، اخدل، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ؽ ںیہن ےہ، آرخ آتی ر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ھچک مت ےن اؿ وعروتں وک دایےہ، اس اکانیل اہمترے الحعلخ اف

ےن رسےک  ےلٹ ےس مک  تمی ےک وعض یھب علخ  اظوملؿ کت، افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن علخ وک اجزئ اہک ےہ ، ارگہچ اطلسؿ ےک اسےنم ہن وہ افر رضحت نامثؿ ریض اہلل

 ما  دحفد اہلل ےک قلعتم اطؤس رفامےت ںیہ ہک ہی اؿ دحفد ےک قلعتم ےہ وجاہلل ےن اؿ دفونں ںیم
ت قت
ےس رہ اکی ےک ےئل اکی دفرسے  وک اجزئ اہک افر آتی اال اؿ اخیاف اال

یک یس ابت ںیہن یک ہک علخ اجزئ ںیہن، بج کت فہ ہی ہن ےہک ہک ںیم ھجت ےس انجتب اک لسغ ںیہن رکفں  رپ رقمر یک ںیہ، ینع تبحص افر اکی اسھت رانہ افر اطؤس ےن انداونں

 اگ

     254    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ واسلی، خاٟس، خاٟس حذاء، ًُک٣ہ رضی اہلل ٨ًہ ٛہتے ہیں ٛہ ًبساہلل ب٩ ابی اوفی :  راوی

 َ ثَى ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أُبَٓیٕ َحسَّ ًَ ٣ََة أَ٪َّ أُِخَت  ٩ًَِ ًُِٔکٔ أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا ث٨ََا َخأْٟس  َِٟوأسٔلیُّ َحسَّ ُٚ ا ی٩َ ی ِِٔسَحا ا٢َ َتزُزِّ َٗ  بَٔضَذا َو

 ًَ ا٢َ ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  َٗ َضا َو ِ٘ ِتَضا َوأ٣ََزَُظ یَُل٠ِّ زَّ ٥ِ ََفَ ٌَ َِٟت َن ا َٗ َتطُ  َ٘ ٠ًََِیطٔ َحٔسي َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ِ َخأٟٕس 

ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَ  َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ أَبٔی َت٤ٔی٤ََة  َضا َو ِ٘ ٥َ َوك٠َِّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َوَس٠َّ ِیٕص ِ َٗ ةُ ثَابٔٔت ب٩ِٔ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  طُ َػل ُ٘ ٜٔىِّی ََل أُكٔی ٕٙ َوَل ًَلَی ثَابٕٔت فٔی زٔی٩ٕ َوََل ُخ٠ُ ًِتُٔب  ِّی ََل أَ ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ِیطٔ َوَس٠َّ َ٘ َٓ  

 ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ َتُط  َ٘ ٠ًََِیطٔ َحٔسي ی٩َ  ت ٍَُزِّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 یذاء، رکعہم ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب ایب افیف یک نہب ےن اس وک رفاتی ایک افر ایبؿ ایک ہک آپ ااحسؼ فایطس، اخدل، اخدل

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک وت اس اک ابغ فا س رکدے یگ؟ اس ےن اہک اہں!انچہچن اس وک ابغ فا س دے دای افر اس وک اکی الطؼ 

ھا  )اس وک الطؼ دے دی( اک ظفل ایبؿ ایک افر دے دی، اربامیہ نب امہطؿ ےن وبا

طلق

ہطس اخدل، رکعہم، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس 



 

 

انب ہیمیت ےس وباہطس رکعہم، انب ابعس ریض اہلل  امہن وقنمؽ ےہ، اںوہں ےن اہک ہک اثتب نب سیق یک ویبی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہلل! اثتب ےس اس یک ددنیاری افر االخؼ یک فہج ےس انراض ںیہن وہں، نکیل فملس یک دختم ںیم احرض وہح  افر رعض ایک ای روسؽ ا

 !ںیم اس ےک اسھت رہ ںیہن یتکس، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک وت اس اک ابغ فا س رکدے یگ، اس ےن وجاب دای اہں

 نب ایب افیف ااحسؼ فایطس، اخدل، اخدل یذاء، رکعہم ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ںیہن ےہ، آرخ آتی  رے الحؽعلخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ھچک مت ےن اؿ وعروتں وک دایےہ، اس اکانیل اہمت

ےس مک  تمی ےک وعض یھب علخ اظوملؿ کت، افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن علخ وک اجزئ اہک ےہ ، ارگہچ اطلسؿ ےک اسےنم ہن وہ افر رضحت نامثؿ ریض اہلل ےن رسےک  ےلٹ 

 ما  دحفد اہلل ےک قلعتم اطؤس رفامےت ںیہ ہک ہی اؿ دح
ت قت
فد ےک قلعتم ےہ وجاہلل ےن اؿ دفونں ںیم ےس رہ اکی ےک ےئل اکی دفرسے وک اجزئ اہک افر آتی اال اؿ اخیاف اال

ھجت ےس انجتب اک لسغ ںیہن رکفں  رپ رقمر یک ںیہ، ینع تبحص افر اکی اسھت رانہ افر اطؤس ےن انداونں یک یس ابت ںیہن یک ہک علخ اجزئ ںیہن، بج کت فہ ہی ہن ےہک ہک ںیم

 اگ

     255    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک ٣ْخمی، َقاز ابو٧وح، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َجزٔیزُ  اْز أَبُو ٧ُوٕح َحسَّ ث٨ََا َُقَ مٔیُّ َحسَّ ٤َُِْٟخِّ ٤َُِٟباَرٔک ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ 

َّی اہللُ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل إض ِ ِیٔص ب٩ِٔ َط٤َّ َٗ ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَةُ ثَابٔٔت ب٩ِٔ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  َِٟت یَا اب٩ِٔ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ًَلَی ثَابٕٔت  ی٩َ َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَِن٥ُٔ٘  ت ٍَُزِّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُٖ اِلَُِٜفَ  ِّی أََخا ٕٙ َِٔلَّ أَن  فٔی زٔی٩ٕ َوََل ُخ٠ُ

َضا َٗ اَر َٔ َٓ ٠َِیطٔ َوأ٣َََزُظ  ًَ زَِّت  ٥ِ ََفَ ٌَ َِٟت َن ا َ٘ َٓ َتطُ  َ٘  ٠ًََِیطٔ َحٔسي

نب احزؾ، اویب، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اثتب نب سیق یک دمحم نب دبعاہلل نب شابرک رخم ی، رقاداوبونح، رجری 

ویبی آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہح  افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ںیم اثتب نب سیق ےک اسھت رےنہ ےس اس یک 

اکےھجم رطخہ ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک وت  ددنیاری ای اعدت یک فہج ےس ااکنر ںیہن رکیت ہکلب اس فہج ےس ہک رفکاؿ تمعن



 

 

ااکس ابغ فا س رکدے یگ، اس ےن اہک اہں! اس ےن فہ ابغ فا س رکدای، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک دجا رکےن اک مکح دای وت اثتب 

 نب سیق ےن اس وک دجا رکدای )الطؼ دے دی( ۔

  ی، رقاد اوبونح، رجری نب احزؾ، اویب، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب شابرک رخم :  رافی

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

  

 ...علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ج

 ؿالطؼ اک ایب :   ابب

رے الحؽ ںیہن ےہ، آرخ آتی علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ھچک مت ےن اؿ وعروتں وک دای ےہ، اس اک انیل اہمت

ؿ ریض اہلل ےن رسےک  ےلٹ ےس مک  تمی ےک وعض یھب علخ اظوملؿ کت، افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن علخ وک اجزئ اہک ےہ، ارگہچ اطلسؿ ےک اسےنم ہن وہ افر رضحت نامث

 ما  دحفد اہلل ےک قلعتم اطؤس رفامےت ںیہ ہک ہی اؿ دحفد ےک قلعتم ےہ وج اہلل ےن اؿ دفونں ںیم
ت قت
 ےس رہ اکی ےک ےئل اکی دفرسے وک اجزئ اہک افر آتی اال اؿ اخیاف اال

س ےن انداونں یک یس ابت ںیہن یک ہک علخ اجزئ ںیہن، بج کت فہ ہی ہن ےہک ہک ںیم ھجت ےس انجتب اک لسغ ںیہن رکفں رپ رقمر یک ںیہ، ینع تبحص افر اکی اسھت رانہ افر اطؤ

 اگ

     256    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪، ح٤از، ایوب، ًُک٣ہ، ج٤ی٠ہ :  راوی

 ًَ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ُ٪ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َِٟحٔسیَث َحسَّ ََٓذََکَ ا ٣ََة أَ٪َّ َج٤ٔی٠ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ  ٩ِ أَیُّوَب 

 امیلسؿ، امحد، اویب، رکعہم، ہلیمج ےن یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک، رھپ اس دحثی وک ایبؿ ایک۔

 امیلسؿ، امحد، اویب، رکعہم، ہلیمج :  رافی

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

  

 ...االتخػ اک ایبؿ افر ایک رضفرت یک انبء رپ علخ اک ااشرہ ایکاجاتکس ےہ افر اہلل اعت ی



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

االتخػ اک ادنہشی وہ وت اس ےک رھگ فاولں ںیم ےس اکی  االتخػ اک ایبؿ افر ایک رضفرت یک انبء رپ علخ اک ااشرہ ایکاجاتکس ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ارگ ںیہمت اؿ ےک درایمؿ

 مکح )اثثل( رقمر رکول، آرخ آتی ریبخا کت

     257    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ٟیث، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٣شور ب٩ ٣ْخ٣ہ :  راوی

 ًَ ِیُث  ث٨ََا ا٠َّٟ َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٣ََة اٟزُّصِزٔیِّ  ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ ٩ًَِ ا ََٜة  ٩ِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی

ََل آَذُ٪  َٓ ًَلٔیٌّ اب٨ََِتُض٥ِ  َٜٔح  ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ اِسَتأَِذ٧ُوا فٔی أَِ٪ ی٨َِ و٢ُ ِٔ٪َّ بَىٔی ا ُ٘ ٥َ َي  َوَس٠َّ

ن ج
مل
کہ، وسمر نب رخمہم ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ینب ریغمہ ھجم ےس ااجزت اچےتہ ںیہ ہک اینپ اوباولدیل، ثیل، انب ایب 

 یٹیب یلع ےک اکنح ںیم دے دںی، نکیل ںیم اس یک ااجزت ںیہن دے اتکس۔

ن کہ، وسمر نب رخمہم :  رافی
مل
 اوباولدیل، ثیل، انب ایب 

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

  

 ...ولڈنی یک عیب ےس الطؼ ںیہن وہیت

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی یک عیب ےس الطؼ ںیہن وہیت

     258    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟزح٩٤، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہااس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، ربیٌہ ب٩ ابی ًبس :  راوی

ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َة ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ ٕس  ٔس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ



 

 

َّی ا ٨ًََِضا َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّ ٍَِت فٔی َرضَٔی اہللُ  ُدي َٓ ِت  َ٘ ٔ ًِت ُ ََّضا أ نَٔن أ٧َ َِٟت کَاَ٪ فٔی بَزٔیَزَة ثَََلُث ُسنَٕن ِِٔحَسی اٟشُّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ہللُ 

 َّ َٙ َوَزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِٟب ٣ٍَُُِة  ی اہللَُزِؤجَضا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ

اُٟ  َٗ َِٟح٥ْ  ِٟب ٣ٍََُِة ٓٔیَضا  ٥ِ أََر ا َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت  َِٟیطٔ ُخِبزْ َوأُِز٦ْ ٩ِ٣ٔ أُِز٦ٔ ا ٔ َب ِ َُُٓقِّ ُٔوُر ب٠َِٔح٥ٕ  َٚ بٔطٔ َت َِٟح٥ْ ُتُؼسِّ َٔک  ٩ِٜٔ ذَٟ وا بَلَی َوَل

ةَ  َٗ َس ٨ََٟا َصٔسیَّْة  ًَلَی بَزٔیَزَة َوأ٧ََِت ََل َتأِک١ُُ اٟؼَّ ْة َو َٗ ٠َِیَضا َػَس ًَ ا٢َ  َٗ 

 ہک اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، ر ہعی نب ایب دبعارلنمح، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتہک ںیہ

ےک وشرہ ےک قلعتم اایتخر دای ایگ افر  ربریہ ےک اعمہلم ںیم نیت ایاکؾ ولعمؾ وہےئ، افؽ ہی ہک بج ربریہ آزاد یک یئگ وت اےس اس

)دفرسے ہی ہک( قح فالء آزاد رکےن فاےل اک ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ وت داھکی اہڈنی وجش امر ریہ یھت، 

 وگتش ےہ اےس آپ ےک اسےنم رفیٹ رھگ ےک وشرےب ےک اسھت ریھک یئگ، وت آپ ےن رفامای، اس یک ایک فہج ےہ ہک اس اہڈنی ںیم یھب

ںیہن داتھکی، وجاب دای ایگ ہک اہں ےہ وت یہس رگم فہ دصہق اک وگتش ےہ وج ربریہ وک الم ےہ افر آپ وت دصہق ںیہن اھکےت، آپ ےن رفامای 

 فہ اس ےک ےئل دصہق ےہ افر ریمے ےئل دہہی۔

 اعہشئ ریض اہلل اہنع اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، ر ہعی نب ایب دبعارلنمح، اقمس نب دمحم، رضحت :  رافی

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

  

 ...ولڈنی الغؾ ےک اکنح ںیم وہ وت آزادی ےک فتق اایتخر اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی الغؾ ےک اکنح ںیم وہ وت آزادی ےک فتق اایتخر اک ایبؿ

     259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرأَیُِتطُ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  َبُة َوَص٤َّ ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ِبّسا َحسَّ ًَ ىٔی َزِوَد بَزٔیَزةَ   ٌِ  َي



 

 

 اوباولدیل، ہبعش، امہؾ، اتقدہ، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس وک ینع ربریہ ےک وشرہ وک الغؾ داھکی۔

 اوباولدیل، ہبعش، امہؾ، اتقدہ، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی الغؾ ےک اکنح ںیم وہ وت آزادی ےک فتق اایتخر اک ایبؿ

     260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساَلًلی ب٩ ح٤از، وہیب، ایوب، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َذاَک َحسَّ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ٕ َحسَّ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ِبُس اَِل ًَ ََُٓلٕ٪  ث٨ََا  ِبُس بَىٔی  ًَ ٣ُِٔیْث 

٠ًََیِ  ٤َِٟٔسی٨َٔة َیِبکٔی  َٜٔک ا َضا فٔی ٔس ٌُ َِٟیطٔ یَتَِب ٔ ِّی أ٧َُِوزُ ِ َن أ َٛ ىٔی َزِوَد بَزٔیَزَة  ٌِ  َضاَي

 دبعاالیلع نب امحد، فبیہ، اویب، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ثیغم ینع ربریہ اک وشرہ ینب الفں اک الغؾ اھت، افر وگای

 ںیم اےس دھکی راہ وہں ہک فہ ودہنی یک ویلگں ںیم اس ےک ےھچیپ ےھچیپ رفات وہا رھپ راہ ےہ۔

 رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنعدبعاالیلع نب امحد، فبیہ، اویب،  :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی الغؾ ےک اکنح ںیم وہ وت آزادی ےک فتق اایتخر اک ایبؿ

     261    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟوہاب، ایوب، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ کَاَ٪ َزِوُد بَزٔیَزَة َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا   

ِبّسا أَِسَوزَ  ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًَ َٜٔک ا ُٖ َوَرائََضا فٔی ٔس َِٟیطٔ یَُلو ٔ ِّی أ٧َُِوزُ ِ َن أ َٛ ََُٓلٕ٪  ِبّسا َٟٔبىٔی  ًَ َُٟط ٣ُِٔیْث  ا٢ُ  َ٘  يُ

افر  ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، اویب، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ربریہ اک اخفدن اکی ایسہ الغؾ اھت، اس اک انؾ ثیغم اھت

  الغؾ اھت، وگای ںیم اےس دھکی راہوہں ہک فہ ودہنی یک ویلگں ںیم اس ےک ےھچیپ ےھچیپ رھپ راہ ےہ۔ینب الفں اک

 ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، اویب، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ےک وشرہ ےک قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک افسرش رکانربریہ 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ربریہ ےک وشرہ ےک قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک افسرش رکان

     262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، خاٟس، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ً :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ َزِوَد بَزٔی ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا َخأْٟس  َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ْس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُط ٣ُِٔیْث َحسَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ِبّسا يُ ًَ َزَة کَاَ٪ 

ِّی أ٧َُِوزُ  أَن ًَلَی ِٟٔحَيتٔطٔ  َٛ َضا یَِبکٔی َوز٣ُُوًُطُ َتٔشی١ُ  َٔ ُٖ َخ٠ِ َِٟیطٔ یَُلو ٔ ًَبَّاُض أَََل  ِ ٥َ ٌٟٔبَّإض یَا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ

 َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٔف بَزٔیَزَة ٣ُِٔیّثا  ِِ َحُب ٩ِ٣ٔ حُبِّ ٣ُِٔیٕث بَزٔیَزَة َو٩ِ٣ٔ بُ ٌِ َِٟت یَا َرُسو٢َ َت ا َٗ تٔطٔ  ٌِ ِو َراَج

 ِ َِٟت ََل َحاَجَة لٔی ٓٔیطٔ اہللٔ َتأ ا َٗ  ٍُ َٔ ٤ََّا أ٧ََا أَِط ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٣ُزُنٔی 

ں دمحم، دبعاولاہب، اخدل، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ربریہ اک وشرہ اکی ثیغم ان ی الغؾ اھت، وگای ںیم اےس دھکی راہوہ



 

 

رگ رےہ ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت ابعس ریض اہلل ہنع  ہک فہ ربریہ ےک ےھچیپ رفات وہا وھگؾ راہےہ، آوسن اس یک داڑیھ رپ

وک اخمبط رکےت وہےئ رفامای، اے ابعس! ایک ںیہمت ربریہ ےس ثیغم یک تبحم افر ربریہ یک ثیغم ےس دعافت رپ بجعت ںیہن وہات، رھپ 

 ای روسؽ اہلل! ایک آپ ےھجم مکح دےتی ںیہ؟ آپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اکش! وت اےس ولاٹ ےل، ینع روجع رکےل، اس ےن اہک

 ےن رفامای )ںیہن ہکلب( ںیم وت رصػ افسرش رک راہ وہں، ربریہ ےن اہک وت رھپ ےھجم اس یک رضفرت ںیہن۔

 دمحم، دبعاولاہب، اخدل، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہی ابب ستۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب ستۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ ۔

     263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ رجاء، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ًَائَٔظَة أََراَزِت أَِ٪ َتِظت ٍَ ٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ اَِلَِسَوز ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ أَبَی  ب٩ُِ َرَجإئ أَِخب ٧ٍَََا ُط َٓ َی بَزٔیَزَة 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ِت َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکَ َِٟوََلَئ  َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ ٣ََوأٟیَضا َِٔلَّ أَِ٪ َيِظت ٍَٔكُوا ا ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ًِتٔ٘ٔیَضا  ا٢َ اِطت ٍَٔیَضا َوأَ َ٘ َٓ  ٥َ

ًَلَی بَزٔیَزةَ  َٚ بٔطٔ  ٘ٔی١َ ِٔ٪َّ َصَذا ٣َا ُتُؼسِّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٠َِٔح٥ٕ  َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٙ َوأ َت ًِ ٨ََٟا صَٔسیَّْة أَ ْة َو َٗ ََٟضا َػَس ا٢َ صَُو  َ٘ َٓ   

، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ربریہ وک رخدیان اچاہ، اس ےک اموکلں ےن ااکنر دبع اہلل نب راجء

رکدای رگم اس رشط رپ رایض وہےئ ہک قح فالء اںیہن احلص وہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ یلص 

ای اس وک رخدی ول افر آزاد رکدف، اس ےئل ہک فالء وت ایس ےک ےئل ےہ سج ےن آزاد ایک، افر آپ ےک اپس وگتش اہلل ہیلع فملس ےن رفام

نکیل الای ایگ افر اہک ایگ ہک ہی فہ وگتش ےہ وج ربریہ وک دصہق ںیم الم اھت، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی اس ےک ےئل دصہق ےہ، 



 

 

 امہرے ےئل دہہی ےہ۔

 دبع اہلل نب راجء، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب ستۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ ۔

     264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، :  راوی

ِّ ٍَِت ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا ُدي َٓ َبُة َوَزاَز  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ  َحسَّ

 آدؾ، ہبعش، )دحثی فیہ ےہ رگم( اانت ااضہف ےہ ہک ربریہ وک اس ےک وشرہ ےک ابرے ںیم اایتخر دای ایگ۔

 آدؾ، ہبعش، :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب ستۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ ۔
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 ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ًُ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟیْث  ث٨ََا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٦َ َحسَّ ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل َُحَّ َٗ َِٟیُضوزٔیَّةٔ  ا٧ٔیَّةٔ َوا ٩ًَِ ٧ٔکَاحٔ ا٨َِّْٟصَ ٤ََز کَاَ٪ ِٔذَا ُسئ١َٔ 



 

 

٤َِٟزِأَةُ َربَُّضا  و٢َ ا ُ٘ ب ٍََ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َت ِٛ أک َطِیّئا أَ َ َِ ٔ ٥ُ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ اِْل ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوََل أَ ًَلَی ا کَأت  ٤ُِٟرِشٔ ًَِبْس ٩ِ٣ٔ ًٔبَ ا ٔ اہللٔ ًٔیَسی َوصَُو   از

ق ایبؿ رکےت ںیہ ہک بج اؿ ےس رصناین افر ویبہ وعرت ےس اکنح ےک قلعتم 

لغ

 

من

ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےک 

درای ت ایک اجات وت فہ ےتہک ہک اہلل اعت ی ےن املسمونں رپ رشمک وعرںیت  جاؾ رقار دی ںیہ، افر رشک یک ابت اس ےس ڑبھ رک ںیم 

 وکح  وعرت رضحت ٰیسیع ہیلع امالسؾ وک اانپ رب ےہک احالہکن فہ دخا ےک اکی دنبے ںیہ۔ ںیہن اجاتن ہک

 ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمعریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ر دعت اک ایبؿرشمک وعرت املسمؿ وہاجےئ وت اس ےک اکنح اف

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 رشمک وعرت املسمؿ وہاجےئ وت اس ےک اکنح افر دعت اک ایبؿ
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 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَس  ََٟتئِن ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٔ ًَلَی ٨ِ٣َز وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ًَبَّإض کَاَ٪ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َو ی أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ 

ات٠ُٔو٧َُط  َ٘ ات٠ُُٔض٥ِ َويُ َ٘ ٕب ُي کٔی أَص١ِٔ َُحِ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن کَا٧ُوا ٣ُرِشٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا َّی اہللُ  ات٠ُُٔض٥ِ َوََل َو٣ُرِشٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ ِضٕس ََل ُي ًَ کٔی أَص١ِٔ 

َٓإَٔذا كَُضزَ  َّی َتٔحیَف َوَتِلُضَز  ٥َِٟ تُِدَلِب َحً ٔب  ََِٟحِ ات٠ُٔو٧َُط َوکَاَ٪ َِٔذا َصاَجزَِت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ٘ إِٔ٪ َصاَجَز ُي َٓ ََٟضا ا٨ِّٟکَاُح  ِت َح١َّ 

َٟیِ  ٔ َٜٔح ُرزَِّت ِ ِب١َ أَِ٪ َت٨ِ َٗ ضِ َزِوُجَضا  ٌَ ِٟ َُٟض٤َا ٣َا ٤ُ٠َِٟٔضأجزٔی٩َ ث٥َُّ َذََکَ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا أ٪ َو ُض٤َا ُُحَّ َٓ ًَِبْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِو أ٣ََْة  سٔ طٔ َؤِِ٪ َصاَجَز 

 ُ ٥َِٟ یَُززُّوا َوُرزَِّت أَث٤َِا٧ ِضٔس  ٌَ ِٟ ٛٔيَن أَص١ِٔ ا ِبْس أَِو أ٣ََْة ٤ُ٠ِٟٔرِشٔ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ضُ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث ٣َُحاصٕٔس َؤِِ٪ َصاَجَز  ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ ٥ِ َو

اؤیَُة ب٩ُِ  ٌَ َجَضا ٣ُ َتزَوَّ َٓ َضا  َ٘ َل٠َّ َٓ أب  َة ٨ًَِٔس ٤ًََُز ب٩ِٔ اَٟدلَّ یَبُة ب٨ُِٔت أَبٔی أ٣َُیَّ ٥َٜٔ ب٨ُِٔت ًَبَّإض کَا٧َِت ََقٔ َِٟح َیاَ٪ َوکَا٧َِت أ٦ُُّ ا ِٔ أَبٔی ُس

 ٔ ِضز ٔٔ ِٟ ٥ٕ٨َُِ ا َیاَ٪ َتِحَت ًَٔیأق ب٩ِٔ  ِٔ فٔیُّ أَبٔی ُس َ٘ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤اَ٪ اٟثَّ َجَضا  َتزَوَّ َٓ َضا  َ٘ َل٠َّ َٓ  یِّ 



 

 

اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، انب رججی، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رشمنیک یک دف 

 رکےت ےھت، دفرسے اعمدہ رشمک ہک ہن وت امجںیتع ںیھت، افؽ  جیب رشمک ہک آپ اؿ ےس گنج رکےت افر فہ آپ ےس گنج

آپ اؿ ےس گنج رکےت ےھت افر ہن فہ آپ ےس گنج رکےت ےھت، افر ارگ وکح   جیب وعرت رجہت رکےک آاجیت وت اس ےک اپس اغیپؾ 

ات افر اکنح ہن ےتجیھب بج کت ہک اےس ضیح ہن آاجےئ، افر اس ےس اپک ہن وہاجےئ، بج فہ اپک وہاجیت وت اس ےک ےئل اکنح اجزئ وہ

ارگ وشرہ ےن اس ےک اکنح ےس ےلہپ یہ رجہت یک وت فہ ا ےن وشرہ وک فا س رکدی اجیت افر ارگ اؿ اک وکح  الغؾ ای ولڈنی رجہت رکےک آیت 

 وت فہ دفونں آزاد وہاجےت افر اؿ وک یھب فیہ قح وہات وج اہمرجنی اک وہات، رھپ اعمدہ اک ذرک اجمدہ یک دحثی یک رطح ایک، ارگ اعمدہ یک

ولڈنی ای الغؾ رجہت رک ےک آےت وت اںیہن فا س ہن ایک اجات ہکلب اؿ یک ںیتمیق دی اجںیت افر اطعء ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس لقن 

ایک ہک رقہبی تنب ایب اہیم رضحت رمع نب ااطخلب ےک اکنح ںیم ںیھت، اس وک الطؼ دے دی، وت اس ےس اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےن اکنح 

 تنب ایب ایفسؿ، ایعض نب ف م  یری ےک اکنح ںیم ںیھت، اس وک الطؼ دے دی وت دبعاہلل نب نامثؿ یفقث ےن اس ےس رکایل افر اؾ مکح

 اکنح رک ایل۔

 اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، انب رججی، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وہ افر فہ املسمؿ وہاجےئ رشمک ای رصناین وعرت ذ ی ای جیب ےک اکنح ںیم

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 رشمک ای رصناین وعرت ذ ی ای جیب ےک اکنح ںیم وہ افر فہ املسمؿ وہاجےئ
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بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب )زوَسی س٨س( ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ یحٌی اب٩  :  راوی

 زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا

٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ا٢َ ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َو ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ثَىٔی اَحسَّ ثَىٔی َحسَّ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ



 

 

٨َِضا َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ َِٟت کَا٧َِت یُو٧ُُص  ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

َّی اہللُ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔاُت َِٔذا َصاَجزَِ٪ ِ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َِٔذا َجائ٥َُِٜ ا الَی یَا أَیَُّضا ا ٌَ ِو٢ٔ اہللٔ َت َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤ََِتٔح٨ُُض٩َّ بٔ ًَ  

 ِٟ ٔن ٩ِ٣ٔ ا ِ
٩ِ٤َ أَََقَّ بَٔضَذا اٟرشَّ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٔ اِْلیَةٔ  ِٔ ٔلَی آ ا٣َِتٔح٨ُوص٩َُّ ِ َٓ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔاُت ٣َُضأجَزإت  ِس ا َ٘ َٓ ٤ِِٟٔح٨َةٔ ٤ُِؤ٨َ٣ٔأت  أَََقَّ بٔا

َُٟض٩َّ َرُسو٢ُ اہللٔ ا٢َ  َٗ ِؤٟض٩َّٔ  َٗ ِرَ٪ بَٔذَٟٔک ٩ِ٣ٔ  ٥َ َِٔذا أََِقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ِت یَُس َرُس  ُت٩َُّٜ ََل َواہللٔ ٣َا ٣َشَّ ٌِ ِس بَاَي َ٘ َٓ  ٩َ ِ٘ ٔ ٔ ا٧َِل٠ ِٟکَََل٦ ُض٩َّ بٔا ٌَ َّطُ بَاَي مُّ َُي ٍَِ أ٧َ َٗ  ٕ ٥َ یََس ا٣َِزأَة ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ٔ اہللٔ َػل

و٢ُ  ُ٘ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ َِٔلَّ ب٤َٔا أ٣ََزَُظ اہللُ َي ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَ  َواہللٔ ٣َا أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُت٩َُّٜ َُٟض٩َّ َِٔذا أََخَذ  ٌِ ِس بَاَي َٗ ٠َِیض٩َّٔ 

٣ّا  لَِکَ

ییحی انب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب )دفرسی دنس( اربامیہ نب ذنمر، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ 

 اہلل ہیلع فملس یک ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ومنم وعرںیت بج یبن یلص

دختم ںیم رجہت رک ےک آںیت ںیھت وت اہلل اعت ی ےک اس وقؽ یک انبء رپ اؿ اک ااحتمؿ ایل رکےت ےھت ہک بج ومنم وعرںیت اہمترے 

 اپس آںیئ وت اؿ اک ااحتمؿ ایل رکف آرخ آتی کت، رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک ومنم وعروتں ںیم ےس وج اس اک ارقار رکںیتیل وت فہ اس

آزامشئ ںیم وپری یھجمس اجںیت وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےس ےتہک ہک اجؤ ںیم مت ولوگں ےس  تعی ےل اکچ دخا یک مسق یھبک یھب 

روسؽ اہلل یلص ا علن ش فملس اک اہھت یسک وعرت ےک اہھت ےس سم ںیہن وہا زجب اس ےک ہک اؿ ےس رصػ وگتفگ ےک ذرہعی  تعی  ی، 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یسک وعرت اک اہھت ںیہن ڑکپا رگم سج اک اہلل ےن آپ وک مکح دای بج آپ اؿ ےس  تعی ےتیل مسق ےہ دخا یک 

 ےھت وت رفام دےتی ہک ںیم ےن مت ےس  تعی  ی ےہ۔

نب زریب،  ییحی انب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب )دفرسی دنس( اربامیہ نب ذنمر، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ :  رافی

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

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

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ولوگں ےک ےئل وجا ینپ ویبویں ےس االیء رکےت ںیہ، اچر امہ ت



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک ےئل وجا ینپ ویبویں ےس االیء رکےت ںیہ، اچر امہ کت ااظتنر رکان ےہ ، عیمس ملع کت، افؿ افء فا اک ینعم ےہ ہک ارگ فہ روجع رکںیلاہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ولوگ
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 ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ابی اویص، بزازراس٤اًی١، س٠امی٪، ح٤یس كوی١، ا٧ص  :  راوی

ٍَ أ٧َََص ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ؤی١ٔ أ٧َ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَخٔیطٔ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص  و٢ُ آلَی َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ ُ٘ ٣َأٟٕک َي

َِّٜت رٔ َٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔطٔ َوکَا٧َِت اِن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ی٩َ ث٥َُّ ٧َز٢ََ  ا َوًرِٔشٔ ٌّ َٟطُ تِٔش بَٕة  ا٦َ فٔی ٣َرِشُ َٗ َ أ َٓ ِج٠ُطُ 

وَ٪  ٍْ َوًرِٔشُ ِضزُ تِٔش ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ َِٟیَت َطِضّزا   آ

اہلل یلص اہلل ہیلع اامسلیع نب ایب افسی، ربادراامسلیع، امیلسؿ، دیمح  رلی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اک وقؽ وقنمؽ ےہ ہک روسؽ 

فملس ےن اینپ ویبویں ےک اپس ہن اجےن یک مسق اھکح ، اس فتق آپ ےک اپؤں ںیم ومچ آیئگ یھت، آپ اسیتن دؿ کت ا ےن ابالاخہن 

ںیم میقم رےہ، رھپ ارتے وت ولوگں ےن رعض ایک ہک آپ ےن اکی امہ یک مسق اھکح  یھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہنیہم 

  دؿ اک یھب وہات ےہ۔اسیتن

 اامسلیع نب ایب افسی، ربادراامسلیع، امیلسؿ، دیمح  رلی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ا ینپ ویبویں ےس االیء رکےت ںیہ، اچر امہ کت ااظتنر رکان ےہ ، عیمس ملع کت، افؿ افء فا اک ینعم ےہ ہک ارگ فہ روجع رکںیلاہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ولوگں ےک ےئل وج
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 ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

 َ ث ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َّٟٔذی َسیمَّ اہللُ ََل َحسَّ و٢ُ فٔی اِْلٔیََلٔئ ا ُ٘ ٨ًَُِض٤َا کَاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َیٔح١ُّ َٔلََحٕس ٨َا ا٠َِّٟیُث 



 

 

َّ َوجَ  ًَز ٤َا أ٣َََز اہللُ  َٛ  ٔٚ ََل ز٦َٔ بٔاٟلَّ ٌِ ٖٔ أَِو َي زُو ٌِ ٤َ ِٟ َس اَِلََج١ٔ َِٔلَّ أَِ٪ ی٤ُِٔشَک بٔا ٌِ ٍٕ َب ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ لٔی ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َٗ ١َّ و 

 َٙ َّی یَُل٠ِّ ُٚ َحً ََل ٠َِیطٔ اٟلَّ ًَ  ٍُ َ٘ َٙ َوََل َي َّی یَُل٠ِّ ُٕ َحً َٗ ٕ یُو ُة أَِطُضز ٌَ ِت أَِرَب ـَ ًَلٓٔیٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َِٔذا ٣َ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ َو َویُِذََکُ َذَٟٔک 

 ًَ ِرَزأئ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبٔی اٟسَّ َّی اہللُ  ًَرَشَ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ائَٔظَة َواثِىَِی 

ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ریض اہلل  امہن اہک رکےت ےھت ہک االیء سج اک اہلل اعت ی ےن ذرک ایک ےہ اس یک ودت ذگرےن ےک دعب یسک ےک 

رفک ےل ای الطؼ اک ارادہ رکے، اسیج ہک اہلل اعت ی ےن مکح دای افر ھجم ےس اامسلیع ےن  ےئل الحؽ ںیہن، رگم ہی ہک اقدعہ ےک اطمقب

 وباہطس امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع اک وقؽ لقن ایک ہک بج اچر امہ ذگر اجںیئ وت ااظتنر ایک اجےئ اگ اہیں کت ہک فہ اس وک الطؼ

وہیگ، افر نامثؿ، یلع، اوبدرداء، اعہشئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک  دے دے افر بج کت فہ اس وک الطؼ ہن دے دے الطؼ ںیہن

 ابرہ احصہب ےس ایس رطح وقنمؽ ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ریض اہلل  امہن :  رافی

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

  

 ...ؽ فدفتل افر اےکس الہ فایعؽ اک مکح افر انب بیسم ےن اہک ہک ارگ وکوقفمد اربخل ےک ام

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

اکی اسؽ کت ااظتنر رکے، انب وقفمد اربخل ےک امؽ فدفتل افر اےکس الہ فایعؽ اک مکح افر انب بیسم ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش دیماؿ گنج ںیم مگ وہاجےئ وت اس یک ویبی 

ہلل ہی الفں صخش یک رطػ  ےن اکی ولڈنی رخدیی افر اس ےک امکل وک التش ایک رگم فہ ہن الم افر اس اک ن ہ ہن الچ وت اکی درمہ ای دف درمہ ےتیل افر ےتہک ای اوعسمد ریض اہلل ہنع

دیقی ےک قلعتم سج یک ہگج ولعمؾ وہ زرہی ےس ںیم دے راہوہں، ارگ فہ آاجےئ اگ وت اس یک  تمی ریمے ذہم فابج ےہ، افر اہک ہک اس رطح ہطقل ںیم ایک رکف افر اس 

اجےئ اگ وج وقفمد اربخل یک وصرت ںیم ےن اہک ہک اس یک ویبی اکنح ہن رکے، افر ہن اس اک امؽ میسقت وہاگ، افر بج اس وک ربخ ہن ےلم وت اس ےک ےئل فیہ رط ہق اکر اایتخر ایک 

 اایتخر رکےت ںیہ
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، یزیس :  راوی

ٌٔٔث أَ٪َّ  ٨ِ٤َُِٟب ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل



 

 

٩ًَِ َؿ  َب ُسئ١َٔ  ـٔ َِ َٓ َّٟةٔ اِْلٔب١ٔٔ  ٩ًَِ َؿا ئِٔب َوُسئ١َٔ  ََٟک أَِو َٔلَخٔیَک أَِو ٠ٟٔذِّ ٤ََّا هَٔی  إ٧ٔ َٓ ا٢َ ُخِذَصا  َ٘ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ َّٟةٔ ا  َواِح٤َزَِّت َوِج٨ََتاُظ ا

َّی  َحَز َحً ٤َِٟاَئ َوَتأِک١ُُ اٟظَّ ُب ا اُئ َترِشَ َ٘ ِٟٔحَذاُئ َواٟشِّ َضا ا ٌَ ََٟضا ٣َ ََٟک َو ا٢َ ٣َا  َٗ ا٢َ َو َ٘ َٓ َلٔة  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ اَصا َربَُّضا َوُسئ١َٔ  َ٘ ی٠َِ

یَ  ِٔ ا٢َ ُس َٗ َٓاِخ٠ِٔلَضا ب٤َٔأَٟک  َُٓضا َؤَِلَّ  ٔ ز ٌِ إِٔ٪ َجاَئ ٩ِ٣َ َي َٓ َضا َس٨َّة  ِٓ اَػَضا َورَعِّ َٔ ٔ ِٖ ؤکَائََضا َوً َة ب٩َِ أَبٔی ارِعٔ ٌَ ٠ََٓ٘ٔیُت َربٔی اُ٪ 

 ٥ِ َٟ َیاُ٪ َو ِٔ ا٢َ ُس َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ َّٟٔة صَُو  ا َـّ ٔ اٟ ٌٔٔث فٔی أ٣َِز ٠ُِت أََرأَیَِت َحٔسیَث َیزٔیَس ٣َِولَی ا٨ِ٤َُٟب ُ٘ َٓ ٨ِطُ َطِیّئا َُي ٍَِ َصَذا  ًَ ِى  َٔ  أَِح

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟسٕ  ٌٔٔث  ٨ِ٤َُِٟب ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی ا ُة  ٌَ و٢ُ َربٔی ُ٘ ا٢َ َیِحٌَی َوَي َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َٗ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٠َ٘ٔیُت   َٓ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس

َٟطُ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َة  ٌَ  َربٔی

 ےک الغؾ( ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وھکح  وہح  رکبی ےک قلعتم وپاھچ

 

ٹغت
ی

 

من
 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، سیدی )

ڑھبےیئ یک ےہ، ےکٹھب وہےئ افٹن ےک قلعتم وپاھچ وت  ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اوکس ڑکپول، اس ےئل ہک فہ اہمتری ےہ ای اہمترے اھبح  یک ای

آپ انبضغک وہےئگ افر دفونں رشخر رسخ وہےئگ افر رفامای ےھجت اس ےس ایک رسفاکر، افٹن ےک اسھت وت اس اک داہن اپین وموجد ےہ، فہ 

 آپ ےس وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اپین ےئپ اگ افر درتخ اھکےئ اگ، اہیں کت ہک اس اک امکل اس وک لم اجےئ اگ، افر ہطقل ےک قلعتم

اس یک یلیھتہ افر اس اک رسدنبنھ اچہپؿ ےل افر اس وک اکی اسؽ کت رہتشم رکات رےہ ، ارگ وکح  صخش آےئ وج اس وک اچہپؿ ےل وت ریخ 

ےس اس ےک وسا ھچک یھب  فرہن اس وک ا ےن امؽ ےک اسھت المےل، ایفسؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ر ہعی نب دبعارلنمح ےس الم افر ںیم ےن اؿ

 ےک الغؾ( یک دحثی مگ دشہ اجونر ےک ابرے ںیم زدینب اخدل ےس رمفی ےہ اںوہں ےن 

 

ٹغت
ی

 

من
ںیہن اید ایک، ںیم ےن وپاھچ ایک سیدی )

 ےک الغؾ( ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ایفسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ر ہعی

 

ٹغت
ی

 

من
 اہک اہں ییحی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ر ہعی ےتہک ےھت ہک سیدی )

 ےس الم اھت افر اؿ ےس ںیم ےن وپاھچ اھت۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، سیدی :  رافی

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

  

 ...ہک یبنالطؼ افر درگی اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ھکن ےک آوسن رپ ذعاب ںیہن رکے اگ، نکیل اینپ الطؼ افر درگی اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی آ



 

 

ے اگ، افر بعک نب امکل ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمی رطػ ااشرہ ےس رفامای ہک فص زابؿ یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ہک اس یک فہج ےس ذعاب رک

ت ےہ )ولگ امنز ڑپھ رےہ ںیہ( اعہشئ ےل ول افر اامسء ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسکػ ںیم امنز ڑپیھ، ںیم ےن اعہشئ ےس امنز یک احتل ںیم وپاھچ ہک ایک اب

ہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن ےس آامسؿ یک رطػ ااشر ایک، ںیم ےن وپاھچ ہک ایک وکح  اشنین ےہ؟ اںوہں ےن ا ےن رس ےس ااشرہ رکےت وہےئ اتبای ہک اہں ! افر اسن ریض اےن رس 

ےن ا ےن اہھت ےس ااشرہ ایک ہک وکح   جج ںیہن افر اوب اتقدہ  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبرکب وک ااشرے آےگ ڑبےنھ اک مکح دای افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایکیبن

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اھک ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ ہک رحمؾ ےک اکشر رپ ااھبرا اھت ای اس یک رطػ ااشرہ ایک اھت ، ولوگں ےن اہک ہک ںیہن، وت
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 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ابوًا٣ز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، ابزاہی٥، خاٟس، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ٤ًَِزٕو َحسَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ًَبَّإض َخاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٕس 

٩ٔ أََطاَر  ِٛ ًَلَی اٟزُّ ٔ َوکَاَ٪ ک٤ََّ٠ُا أَتَی  ٌٔي ٍٔظ ًَلَی َب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ كَا ا٢َ َٗ َٗ َِٟت َزی٨َُِب  ا َٗ َّ ٍَ َو ب َٛ َِٟیطٔ َو ٔ ِ

 ٔ ُٓت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٌٔيَن ا٨َّٟٔيیُّ َػل َس تِٔش َ٘ ًَ ٔ َو  َح ٩ِ٣ٔ َرِز٦ٔ َیأُِجوَد َو٣َأُِجوَد ٣ِٔث١ُ َصٔذظ

 دبع اہلل نب دمحم، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمعف، اربامیہ، اخدل، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

وت ایکس رطػ ااشرہ رکےت افر ریبکت ےتہک افر زبنی ریض اہلل اہنع  ا ےن افٹن رپ وسار وہ رک  راػ ایک افر بج یھب رنک ےک اپس آےت

ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دقع اانلم ںیم ونے یک لکش یک رطح ا ےن اوگنےھٹ وک ومڑ رک اتبای ہک ایوجج اموجج ےک 

 درفازے لھک ےئگ ںیہ۔

 ربامیہ، اخدل، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنعدبع اہلل نب دمحم، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمعف، ا :  رافی

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

  

 ...الطؼ افر درگی اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ںیہن رکے اگ، نکیل اینپ  ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی آھکن ےک آوسن رپ ذعابالطؼ افر درگی اومر 

فملس ےن ریمی رطػ ااشرہ ےس رفامای ہک فص  زابؿ یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ہک اس یک فہج ےس ذعاب رکے اگ، افر بعک نب امکل ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع



 

 

ت ےہ )ولگ امنز ڑپھ رےہ ںیہ( اعہشئ ےل ول افر اامسء ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسکػ ںیم امنز ڑپیھ، ںیم ےن اعہشئ ےس امنز یک احتل ںیم وپاھچ ہک ایک اب

اشنین ےہ؟ اںوہں ےن ا ےن رس ےس ااشرہ رکےت وہےئ اتبای ہک اہں ! افر اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن  ےن رس ےس آامسؿ یک رطػ ااشر ایک، ںیم ےن وپاھچ ہک ایک وکح 

ر اوب ااشرہ ایک ہک وکح   جج ںیہن افیلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبرکب وک ااشرے ےس آےگ ڑبےنھ اک مکح دای افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک یبن ےن ا ےن اہھت ےس 

، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اھک اتقدہ ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ ہک رحمؾ ےک اکشر رپ ااھبرا اھت ای اس یک رطػ ااشرہ ایک اھت ، ولوگں ےن اہک ہک ںیہن
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 برشب٩ ٣ٔـ١، س٤٠ہ ب٩ ٤٘٠ًہ، ٣ح٤سب٩ سي ٍی٩، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ ٣شسز، :  راوی

 ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ أَبُو َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  أَبٔی صَُزیَِزَة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ًِ ا َشأ٢ََ اہللَ َخي ٍِّا َِٔلَّ أَ َٓ ِّی  ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ ِبْس ٣ُِش٥ْٔ٠  ًَ َضا  ُ٘ ٔ ًَْة ََل یَُوآ ٔة َسا ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ فٔی ا ٔ ِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ بَٔیٔسظ َٗ َلاُظ َو

ا٢َ اَِلَُویِٔسیُّ َحسَّ  َٗ ُسَصا َو ٨َ٠ُِٗا یُزَصِّ ِٟد٨ِْٔٔصٔ  ُِٟوِسَلی َوا ًَلَی بَِل٩ٔ ا ٍَ أ٠َ٤ُِ٧َُتُط  َِٟححَّأد َوَوَؿ َبَة ب٩ِٔ ا ٌِ ٩ًَِ ُط ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًََسا یَُضوزٔیٌّ فٔی  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  أََخَذ ٩ًَِ صَٔظا٦ َٓ ًَلَی َجارٔیَٕة   ٥َ َس٠َّ

٠َِیَضا َوَرَؿ  ًَ ِس أُِػ٤ٔتَ أَِوَؿاّحا کَا٧َِت  َٗ ٕٙ َو ٔ َر٣َ ِٔ ٥َ َوهَٔی فٔی آ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی بَٔضا أَص٠َُِضا َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ َٓ ِت َذ َرأَِسَضا 

أََطاَرِت  َٓ َت٠ََضا  َٗ َّٟٔذی  ٔ ا ي ٍِ َِ ٔ ََُٓلْ٪ ٟ َت٠َٔک  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ب َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َزأِٔسَضا أَِ٪ ََل 

أ٣َََز بٔطٔ َرُس  َٓ  ٥ِ ٌَ أََطاَرِت أَِ٪ َن َٓ ات٠َٔٔضا  َ٘ ٔ ََُٔلْ٪ ٟ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ أََطاَرِت أَِ٪ ََل  َٓ َت٠ََضا  َٗ َّٟٔذی  ٔ ا َ َُي ٍِ َِ ٥َ آ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 ََفُٔؿَذ َرأُِسُط بَيَِن َحَحَزی٩ِٔ 

رشبنب لضفم، ہملس نب ہمقلع، دمحمنب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہعمج دسمد، 

 ےک دؿ اکی ایسی ڑھگی وہیت ےہ ہک املسمؿ اس فتق ڑھکا وہ رک امنز ڑپاتھ ےہ افر اہلل اعت ی ےس وکح  الھبح  یک داع رکات ےہ وت اہلل اوکس

اظرہ  ام داتی ےہ افر ا ےن اہھت ےس ااشرہ ایک افر اینپ اویلگنں یک وپر درایمین ا یلگ افر وھچیٹ ا یلگ رپ ریھک ینع اےسی ولوگں یک تلق وکاطع رف

رفامای افر افیسی ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس اربامیہ نب دعس ےن وباہطس ہبعش نب اجحج، اشہؾ نب زدی، اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک اکی وہیدی 

 ےل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اکی وھچرکی رپ ملظ ایک اس اک زویر فریغہ نیھچ ایل افر ااکس رس لچک ڈاال، اےکس رھگ فاےل اوکس

رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ، اس احؽ ںیم ہک فہ زدنیگ ےک آرخی اسسن ےل ریہ یھت افر اخومش یھت، اس 

 اہلل ہیلع فملس ےن درای ت رفامای ےھجت سک ےن لتق ایک، آپ ےن لتق رکےن فاےل ےک العفہ یسک دفرسے اک انؾ ےل ےس آرضحنت یلص



 

 

رک وپاھچ، اس ےن ا ےن رسےک ااشرے ےس وجاب دای ہک ںیہن، رھپ یسک افر اک انؾ ےل رک وپاھچ وت اس ےن ااشرے ےس اہک ہک ںیہن، رھپ 

لتق ایک ےہ؟ وت اس ےن ااشرے ےس ؤالتای ہک اہں!انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای وت اس  اقلت اک انؾ ےل رک وپاھچ ایک اس ےن

 )اقلت( اک رس دفرھتپفں ےک درایمؿ رھک رک لچک دای ایگ۔

 دسمد، رشبنب لضفم، ہملس نب ہمقلع، دمحمنب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...الطؼ افر درگی اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ےن رفامای ہک اہلل اعت ی آھکن ےک آوسن رپ ذعاب ںیہن رکے اگ، نکیل اینپ الطؼ افر درگی اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ااشرہ ےس رفامای ہک فص زابؿ یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ہک اس یک فہج ےس ذعاب رکے اگ، افر بعک نب امکل ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمی رطػ 

 اہلل ہیلع فملس ےن وسکػ ںیم امنز ڑپیھ، ںیم ےن اعہشئ ےس امنز یک احتل ںیم وپاھچ ہک ایک ابت ےہ )ولگ امنز ڑپھ رےہ ںیہ( اعہشئ ےل ول افر اامسء ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص

ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن  ریض اہلل ےن رس ےس آامسؿ یک رطػ ااشر ایک، ںیم ےن وپاھچ ہک ایک وکح  اشنین ےہ؟ اںوہں ےن ا ےن رس ےس ااشرہ رکےت وہےئ اتبای ہک اہں ! افر اسن

ہ ایک ہک وکح   جج ںیہن افر اوب اتقدہ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبرکب وک ااشرے آےگ ڑبےنھ اک مکح دای افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایکیبن ےن ا ےن اہھت ےس ااشر

  ای اس یک رطػ ااشرہ ایک اھت ، ولوگں ےن اہک ہک ںیہن، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اھکےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ ہک رحمؾ ےک اکشر رپ ااھبرا اھت
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 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

 ٔٚ ٤َِٟرِشٔ ٔلَی ا ٔٔت٨َُِة ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا َوأََطاَر ِ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي  َوَس٠َّ

اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ہنتف اس رطػ ےس آاگیئ افر  ہصیبق، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمعےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص

 رشمؼ یک رطػ ااشرہ ایک۔



 

 

 ہصیبق، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

رپ ذعاب ںیہن رکے اگ، نکیل اینپ  اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی آھکن ےک آوسن الطؼ افر درگی

 ہیلع فملس ےن ریمی رطػ ااشرہ ےس رفامای ہک فص زابؿ یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ہک اس یک فہج ےس ذعاب رکے اگ، افر بعک نب امکل ےن اہک ہک یبن یلص اہلل

ت ےہ )ولگ امنز ڑپھ رےہ ںیہ( اعہشئ ےل ول افر اامسء ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسکػ ںیم امنز ڑپیھ، ںیم ےن اعہشئ ےس امنز یک احتل ںیم وپاھچ ہک ایک اب

 وکح  اشنین ےہ؟ اںوہں ےن ا ےن رس ےس ااشرہ رکےت وہےئ اتبای ہک اہں ! افر اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن ےن رس ےس آامسؿ یک رطػ ااشر ایک، ںیم ےن وپاھچ ہک ایک

افر اوب اتقدہ  ہ ایک ہک وکح   جج ںیہنیلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبرکب وک ااشرے آےگ ڑبےنھ اک مکح دای افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایکیبن ےن ا ےن اہھت ےس ااشر

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اھک ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ ہک رحمؾ ےک اکشر رپ ااھبرا اھت ای اس یک رطػ ااشرہ ایک اھت ، ولوگں ےن اہک ہک ںیہن، وت
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 ًبساہلل ، جزیزب٩ ًبس اٟح٤یس، ابواسحاٚ طيبانی، ًبساہلل ب٩ ابی اوفی ًلی ب٩ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ِيَبانٔیِّ  َٚ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا َِٟح٤ٔیٔس  ِبٔس ا ًَ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨َّا فٔی َسََفٕ َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی 

ٍَ َرُس  ا٢َ یَا َرُس ٣َ َٗ َٓاِجَسِح لٔی  ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ ٤ُِص  بَِت اٟظَّ ا َُغَ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِو أ٣ََِشِیَت ث٥َُّ و٢ٔ اہللٔ َػل َٟ و٢َ اہللٔ 

٠ًََِیَک ٧ََضاّرا ث٥َُّ  ِو أ٣ََِشِیَت ِٔ٪َّ  َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ اِجَسِح  َٓ ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َب َٗ رَشٔ َٓ أَٟثٔة  َٟطُ فٔی اٟثَّ َحَسَح  َٓ ٨َز٢ََ  َٓ اِجَسِح  َٓ ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ

ا٢َ َِٔذا َرأَیُِت٥ِ ا٠َِّٟی١َ  َ٘ َٓ  ٔٚ ٤َِٟرِشٔ ٔلَی ا ِ ٔ َ بَٔیٔسظ ٥َ ث٥َُّ أَِو٣َأ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِِٓطَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس أَ َ٘ َٓ َب١َ ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا  ِٗ ِس أَ َٗ  

ائ٥ُٔ   اٟؼَّ

ملس یلع نب دبعاہلل ، رجرینب دبع ادیمحل، اوبااحسؼ ابیشین، دبعاہلل نب ایب افیف ےتہک ںیہ ہک مہ اکی رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ےک اسھت ےھت ہک وسرج رغفب وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی صخش وک مکح دای ہک ارت رک ریمے ےئل وتس وھگول، اس ےن اہک 

ؾ وہےن دےتی، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارت افر ریمے ےئل وتس وھگؽ، اس ےن اہک اکش! آپ وھتڑی دری ربص اکش! آپ اش

رکےت اس ےئل ہک ایھب دؿ ابیق ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھپ رفامای ہک ارت افر ریمے ےئل وتس وھگؽ،انچہچن رسیتی ابر فہ مکح 

، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رشمؼ یک رطػ ا ےن اہھت ےس ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ہک دےنی ےک دعب ارتا افر وتس وھگےل



 

 

 بج مت رات وک اس رطػ ےس آات وہا دوھکی وت وھجمس ہک رفزہ اراطر رکےن اک فتق آایگ ےہ۔

 یلع نب دبعاہلل ، رجرینب دبع ادیمحل، اوبااحسؼ ابیشین، دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ے اگ، نکیل اینپ ھکن ےک آوسن رپ ذعاب ںیہن رکالطؼ افر درگی اومر ںیم ااشرہ رکےن اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی آ

ااشرہ ےس رفامای ہک فص زابؿ یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ہک اس یک فہج ےس ذعاب رکے اگ، افر بعک نب امکل ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمی رطػ 

 امنز یک احتل ںیم وپاھچ ہک ایک ابت ےہ )ولگ امنز ڑپھ رےہ ںیہ( اعہشئ ےل ول افر اامسء ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسکػ ںیم امنز ڑپیھ، ںیم ےن اعہشئ ےس

ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن  ےن رس ےس آامسؿ یک رطػ ااشر ایک، ںیم ےن وپاھچ ہک ایک وکح  اشنین ےہ؟ اںوہں ےن ا ےن رس ےس ااشرہ رکےت وہےئ اتبای ہک اہں ! افر اسن

اتقدہ  رکب وک ااشرے آےگ ڑبےنھ اک مکح دای افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایکیبن ےن ا ےن اہھت ےس ااشرہ ایک ہک وکح   جج ںیہن افر اوبیلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوب

  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اھکےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ ہک رحمؾ ےک اکشر رپ ااھبرا اھت ای اس یک رطػ ااشرہ ایک اھت ، ولوگں ےن اہک ہک ںیہن، وت
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 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، یزیس ب٩ زریٍ، س٠امی٪ تییم، ابوًث٤ا٪، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُس  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا  وزٕ َرضَٔی اہللُ  َحسَّ ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َِّییٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٍٕ ب٩ُِ ُزَریِ

 َ ا٢َ أ َٗ ٩َّ أََحّسا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٧َٔساُئ بََٔل٢ٕ أَِو  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ی٨َ٤َِ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ٤ََّا ی٨َُازٔی أَِو َذا٧ُطُ ٩ِ٣ٔ ًَ َٓإ٧ٔ َسُحورٔظٔ 

ِحَز َوأَِهَضَز یَزٔیُس یَ  َٔ ِٟ ِبَح أَِو ا ىٔی اٟؼُّ ٌِ َُّط َي أ٧َ َٛ و٢َ  ُ٘ َِٟیَص أَِ٪ َي ائ٥ُِٜ٤َٔ َو َٗ  ٍَ ُ٪ ٟٔي ٍَِٔج ا٢َ یَُؤذِّ ی َٗ َ ِِ ُ َسیِطٔ ث٥َُّ ٣َسَّ ِِٔحَساص٤َُا ٩ِ٣ٔ اَِل

ََفُ ب٩ُِ َربٔی ٌِ ثَىٔی َج ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ َس٤ٔ ًَ  ٩ًَِ َة  ٌَ

 ٔ َُٟسِ٪ ثَِسیَِیض٤َٔا ِ ََّتأ٪ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس ٩ِ٣ٔ  ٠َِیض٤َٔا ُجب ًَ ٤ََث١ٔ َرُج٠َئِن  َٛ  ٔٙ ٔٔ ٨ِ٤ُِٟ َِٟبدٔی١ٔ َوا ٥َ ٣ََث١ُ ا ُٙ لَی َتَزاٗٔیض٤َٔ َوَس٠َّ ٔٔ ٨ِ٤ُِٟ ا ا أ٣ََّ َٓ ا 

ََل  َٓ َِٟبدٔی١ُ  ا ا َُٔو أَثََزُظ َوأ٣ََّ ٌِ َّی تُح٩َّٔ ب٨ََا٧َُط َوَت ٔ َحً ًَلَی ٔج٠ِٔسظ ُٙ َطِیّئا َِٔلَّ ٣َازَِّت  ٔٔ ََل ی٨ُِ ٕة َٓ َ٘ َٟز٣َِٔت ک١ُُّ َح٠ِ ُٙ َِٔلَّ  ٔٔ یُزٔیُس ی٨ُِ

 ٔ ٍُ َوئُظي ٍُ بٔإ ٔش ََل َتتَّ َٓ َضا  ٌُ ُضَو یُؤس َٓ َضا  ٌَ ٔلَی َح٠ِ٘ٔطٔ ٣َِؤؿ ٌٔطٔ ِ  ِػَب

 دبع اہلل نب ہملسم، سیدی نب زرعی، امیلسؿ یمیت، اوبنامثؿ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس



 

 

اتہک مت ںیم  ب  ےن رفامای ہک البؽ یک اذاؿ مت ںیم ےس یسک وک رحسی اھکےن ےس ہن رفےک، اس ےئل ہک فہ اذاؿ داتی ےہ ای اکپرات ےہ

دیباری رکےن فاال افرغ وہاجےئ )افر آراؾ رکےل( ہی دصقم ںیہن وہات ہک حبص وہیئگ )افر سیدی نب زرعی( ےن ا ےن دفونں اہوھتں وک 

ابمل رک ےک افر دفونں رطػ الیھپ رک اتبای ہک حبص اصدؼ یک رفینش اس رطح وہیت ےہ، افر ثیل ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس رفعج نب ر ہعی 

 ےن وباہطس دبعارلنمح نب رہجا، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک یخس افر وجنکس یک اثمؽ اؿ دف

آدویمں یک یس ےہ وج ولےہ یک دف زرہ اس رطح ےنہپ وہےئ وہں ہک اھچویتں ےس یلسنہ کت وہں، یخس بج رخچ رکات ےہ وت اس یک زرہ 

وہاجیت ےہ افر اس دح کت اشکدہ وہاجیت ےہ ہک اویلگنں ےک وپرے پھچ اجےت ںیہ، نکیل لیخب بج یھب رخچ اک ارادہ ڈیلیھ افر دراز 

 ےن قلح رکات ےہ وت اس یک زرہ اک رہ ہقلح اینپ ہگج رپ اکپچ راتہ ےہ فہ اےس اشکدہ رکان اچاتہ ےہ، نکیل اشکدہ ںیہن وہات افر اینپ ا یلگ ےس ا

 یک رطػ ااشہ ایک۔

 دبع اہلل نب ہملسم، سیدی نب زرعی، امیلسؿ یمیت، اوبنامثؿ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ھد ا

 

ش

م 

ھ
ل

 ...ء ااعلؿ رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فاذلنی ریومؿ ازفامھج فمل نکی 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

م آرخ آتی ا اصدنیق کت )ہک وج ولگ اینپ

ھ
فس

 

ت

ھد اء اال ا

 

ش

م 

ھ
ل

ویبویں رپ تمہت اگلےت ںیہ، اؿ ےک  اعلؿ رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فاذلنی ریومؿ ازفامھج فمل نکی 

ھکل رک ای ااشرے ےس ای یسک اخص ااشرے ےس تمہت اگلےئ وت فہ وگتفگ رکےن فاےل یک رطح ےہ، اس اپس اؿ یک ذات ےک العفہ وکح  وگاہ ہن وہ وت اخل( ارگ وگاگن اینپ ویبی رپ 

رفامای ہک رضحت رممی اہیلع امالسؾ ےن اس  ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفا ض ںیم ااشرہ وک اجزئ اہک ےہ افر ضعب الہ اجحز افر الہ ملع اکیہی ذمبھ ےہ، افر اہلل اعت ی ےن

 رماد ااشرہ ےہ، ضعب ػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ، وج ایھب وھجےل یہ ںیم وہ، افر احضک ےتہک ںیہ ہک االرجاا ےسیک رط

 الطؼ افر  فػ ےک درایمؿ وکح  رفؼ ںیہن، ولوگں ےن اہک ہک اس وصرت ںیم ہن دح ےہ ہن اعلؿ ےہ رھپ اہک ہک ھکل رک ای یسک اخص ااشرے ےس الطؼ دانی اجزئ ےہ، احالہکن

الطؼ افر  فػ ابلط  ارگ وکح  صخش ےہک ہک  فػ وت رصػ وبےنل ےک اسھت وہیت ےہ وت اس اک وجاب ہی ےہ ہک اس رطح الطؼ یھب وبےنل ےک ذرہعی فاعق وہیت ےہ، فرہن

ارگ وکح  صخش ےہک ہک ےھجت الطؼ ےہ افر اینپ اویلگنں ےس ااشرہ رکے وت وعرت ابنئ وہاجےئ یگ وہاجےئ اگ، اس رطح رہبے اک اعلؿ رکان اجزئ ےہ ، یبعش افر اتقدہ ےن اہک ہک 

 افر امحد ےن اہک ہک وگاگن افر رہبا ا ےن رس ےس ااشرہ رکدے وت اجزئ ےہ، ینع الطؼ فریغہ رہ زیچ اثتب وہاجےئ یگ
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 ٗتيبہ، ٟیث، یحٌی ب٩ سٌیس انؼاری، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  ویرا

و٢ُ  ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َّطُ َس٤ٔ ٌٔیٕس اَِلَِنَؼارٔیِّ أ٧َ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َِٟیْث  ث٨ََا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََل أُِخب َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ب٨َُ ًَ ا٢َ ب٨َُو ا٨َّٟحَّارٔ ث٥َُّ ا َٗ اُٟوا بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٔ زُورٔ اَِلَِنَؼارٔ  ٥ِ بَٔدي ٍِ ُٛ ًَِبٔس اَِلَِطَض١ٔ  ٍُ و 

َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ب٨َُو َسأًَسَة ث٥َُّ  َِٟدزَِرٔد ث٥َُّ ا َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ب٨َُو ا طُ ث٥َُّ َبَشَلُض٩َّ  ث٥َُّ ا ٌَ َبَف أََػابٔ َ٘ َٓ  ٔ ا٢َ بَٔیٔسظ َٗ

ا٢َ َوفٔی ک١ُِّ زُورٔ اَِلَِنَؼارٔ َخي ٍِْ  َٗ ٔ ث٥َُّ   کَاٟزَّامٔی بَٔیٔسظ

 ہبیتق، ثیل، ییحی نب دیعس ااصنری، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف ملس ےن رفامای ہک ںیم ااصنر ےک

فں ںیم بس ےس ااھچ رھگ ہن اتب دفں؟ ولوگں ےن رعض ایک ویکں ںیہن ای روسؽ اہلل! ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ونباجنر اک رھگ

رھگ، رھپ فہ ولگ وج اؿ ےس رقبی ںیہ، ینع ونب دبعااللہش، رھپ فہ ولگ وج اؿ ےس رقبی ںیہ، ینع ونباحرث، رھپ فہ ولگ وج اؿ ےس 

 ونب زخرج، رھپ فہ ولگ وج اؿ ےس رقبی ںیہ، ینع ونباسدعہ، رھپ ا ےن اہھت ےس ااشرہ رفامای افر اینپ اویلگنں وک ٹیم رقبی ںیہ، ینع

 ایل، رھپ ا ےن اہھت ےس ریت ےنکنیھپ فاےل یک رطح اؿ وک الیھپ دای، رھپ رفامای ہک ااصنر ےک امتؾ رھگفں ںیم ریخ ےہ۔

 ری، اسن نب امکل ریض اہلل ہنعہبیتق، ثیل، ییحی نب دیعس ااصن :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

م آرخ آتی ا اصدنیق کت )ہک وج

ھ
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ت

ھد اء اال ا

 

ش

م 

ھ
ل

 ولگ اینپ ویبویں رپ تمہت اگلےت ںیہ، اؿ ےک اعلؿ رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فاذلنی ریومؿ ازفامھج فمل نکی 

وگتفگ رکےن فاےل یک رطح ےہ، اس  اپس اؿ یک ذات ےک العفہ وکح  وگاہ ہن وہ وت اخل( ارگ وگاگن اینپ ویبی رپ ھکل رک ای ااشرے ےس ای یسک اخص ااشرے ےس تمہت اگلےئ وت فہ

اہک ےہ افر ضعب الہ اجحز افر الہ ملع اکیہی ذمبھ ےہ، افر اہلل اعت ی ےن رفامای ہک رضحت رممی اہیلع امالسؾ ےن اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفا ض ںیم ااشرہ وک اجزئ 

 جاا ےس رماد ااشرہ ےہ، ضعبیک رطػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ، وج ایھب وھجےل یہ ںیم وہ، افر احضک ےتہک ںیہ ہک االر

ےک درایمؿ وکح  رفؼ ںیہن،  ولوگں ےن اہک ہک اس وصرت ںیم ہن دح ےہ ہن اعلؿ ےہ رھپ اہک ہک ھکل رک ای یسک اخص ااشرے ےس الطؼ دانی اجزئ ےہ، احالہکن الطؼ افر  فػ

رہعی فاعق وہیت ےہ، فرہن الطؼ افر  فػ ابلط ارگ وکح  صخش ےہک ہک  فػ وت رصػ وبےنل ےک اسھت وہیت ےہ وت اس اک وجاب ہی ےہ ہک اس رطح الطؼ یھب وبےنل ےک ذ

اشرہ رکے وت وعرت ابنئ وہاجےئ یگ وہاجےئ اگ، اس رطح رہبے اک اعلؿ رکان اجزئ ےہ ، یبعش افر اتقدہ ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش ےہک ہک ےھجت الطؼ ےہ افر اینپ اویلگنں ےس ا

  اجزئ ےہ، ینع الطؼ فریغہ رہ زیچ اثتب وہاجےئ یگافر امحد ےن اہک ہک وگاگن افر رہبا ا ےن رس ےس ااشرہ رکدے وت
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ أَبُو َحاز٦ٕٔ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی َحسَّ أًٔسیِّ َػاحٔٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕس اٟشَّ ٌِ ُط ٩ِ٣ٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس

َضذٔ  َٛ ًََة  ا ٌِٔثُت أ٧ََا َواٟشَّ ٥َ بُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َ٪ بَيَِن اہللُ  َضاَتئِن َوََقَ َٛ ٔ أَِو  ٔ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ ظ

بَّابَ  ُِٟوِسَلیاٟشَّ  ةٔ َوا

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی، اکی احصیب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم اےسی فتق 

 ؤالتای۔ںیم اجیھب ایگ وہں ہک ھجم ںیم افر ایقتم ںیم اانت افہلص ےہ افر آپ ےن اہشدت افر درایمؿ فا ی ا یلگ الم رک ااشرہ ےس ہی 

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ھد اء ا

 

ش

م 

ھ
ل

م آرخ آتی ا اصدنیق کت )ہک وج ولگ اینپ ویبویں رپ تمہت اگلےت ںیہ، اؿ ےک اعلؿ رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فاذلنی ریومؿ ازفامھج فمل نکی 

ھ
فس

 

ت

ال ا

وگتفگ رکےن فاےل یک رطح ےہ، اس  اپس اؿ یک ذات ےک العفہ وکح  وگاہ ہن وہ وت اخل( ارگ وگاگن اینپ ویبی رپ ھکل رک ای ااشرے ےس ای یسک اخص ااشرے ےس تمہت اگلےئ وت فہ

 امالسؾ ےن اس  فملس ےن رفا ض ںیم ااشرہ وک اجزئ اہک ےہ افر ضعب الہ اجحز افر الہ ملع اکیہی ذمبھ ےہ، افر اہلل اعت ی ےن رفامای ہک رضحت رممی اہیلعےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع

ںیہ ہک االرجاا ےس رماد ااشرہ ےہ، ضعب  یک رطػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ، وج ایھب وھجےل یہ ںیم وہ، افر احضک ےتہک

ےک درایمؿ وکح  رفؼ ںیہن،  ولوگں ےن اہک ہک اس وصرت ںیم ہن دح ےہ ہن اعلؿ ےہ رھپ اہک ہک ھکل رک ای یسک اخص ااشرے ےس الطؼ دانی اجزئ ےہ، احالہکن الطؼ افر  فػ

ہی ےہ ہک اس رطح الطؼ یھب وبےنل ےک ذرہعی فاعق وہیت ےہ، فرہن الطؼ افر  فػ ابلط ارگ وکح  صخش ےہک ہک  فػ وت رصػ وبےنل ےک اسھت وہیت ےہ وت اس اک وجاب 

اشرہ رکے وت وعرت ابنئ وہاجےئ یگ وہاجےئ اگ، اس رطح رہبے اک اعلؿ رکان اجزئ ےہ ، یبعش افر اتقدہ ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش ےہک ہک ےھجت الطؼ ےہ افر اینپ اویلگنں ےس ا

  افر رہبا ا ےن رس ےس ااشرہ رکدے وت اجزئ ےہ، ینع الطؼ فریغہ رہ زیچ اثتب وہاجےئ یگافر امحد ےن اہک ہک وگاگن
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 آز٦، طٌبہ، جب٠ہ ب٩ سحی٥، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا َجَب٠َةُ  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ََٜذا  َحسَّ ِضزُ َص ٥َ اٟظَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ ب٩ُِ ُسَحِی٥ٕ َس٤ٔ

و٢ُ ٣َزَّّة  ُ٘ ی٩َ َي ا َوًرِٔشٔ ٌّ ىٔی تِٔش ٌِ ََٜذا َي ا٢َ َوَصََٜذا َوَصََٜذا َوَص َٗ ىٔی ثَََلثٔيَن ث٥َُّ  ٌِ ََٜذا َي ََٜذا َوَص ا ثَََلثٔيَن َو٣َزَّ َوَص ٌّ ّة تِٔش

ی٩َ   َوًرِٔشٔ

دونں  آدؾ، ہبعش، ہلبج نب میحس، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہنیہم اےنت، اےنت افر اےنت

 دؿ رفامےت ےھت وت دفرسی اک وہات ےہ، ینع سیت دؿ اک وہات ےہ، رھپ رفامای اےنت افر اےنت دونں ینع اسیتن دؿ اک وہات ےہ، اکی ابر سیت

 ابر اسیتن دؿ رفامےت۔

 آدؾ، ہبعش، ہلبج نب میحس، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

م آرخ آتی ا اصدنیق کت )ہک وج ولگ اینپ ویبویں رپ تمہت اگلےت ںیہ، اؿ ےک اعلؿ رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فاذلنی

ھ
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ت

ھد اء اال ا

 

ش
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 ریومؿ ازفامھج فمل نکی 

 رطح ےہ، اس وگتفگ رکےن فاےل یک اپس اؿ یک ذات ےک العفہ وکح  وگاہ ہن وہ وت اخل( ارگ وگاگن اینپ ویبی رپ ھکل رک ای ااشرے ےس ای یسک اخص ااشرے ےس تمہت اگلےئ وت فہ

رفامای ہک رضحت رممی اہیلع امالسؾ ےن اس  ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفا ض ںیم ااشرہ وک اجزئ اہک ےہ افر ضعب الہ اجحز افر الہ ملع اکیہی ذمبھ ےہ، افر اہلل اعت ی ےن

ایھب وھجےل یہ ںیم وہ، افر احضک ےتہک ںیہ ہک االرجاا ےس رماد ااشرہ ےہ، ضعب یک رطػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ، وج 

ےک درایمؿ وکح  رفؼ ںیہن،  ولوگں ےن اہک ہک اس وصرت ںیم ہن دح ےہ ہن اعلؿ ےہ رھپ اہک ہک ھکل رک ای یسک اخص ااشرے ےس الطؼ دانی اجزئ ےہ، احالہکن الطؼ افر  فػ

ےنل ےک اسھت وہیت ےہ وت اس اک وجاب ہی ےہ ہک اس رطح الطؼ یھب وبےنل ےک ذرہعی فاعق وہیت ےہ، فرہن الطؼ افر  فػ ابلط ارگ وکح  صخش ےہک ہک  فػ وت رصػ وب

نئ وہاجےئ یگ اشرہ رکے وت وعرت ابوہاجےئ اگ، اس رطح رہبے اک اعلؿ رکان اجزئ ےہ ، یبعش افر اتقدہ ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش ےہک ہک ےھجت الطؼ ےہ افر اینپ اویلگنں ےس ا

 افر امحد ےن اہک ہک وگاگن افر رہبا ا ےن رس ےس ااشرہ رکدے وت اجزئ ےہ، ینع الطؼ فریغہ رہ زیچ اثتب وہاجےئ یگ
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ سٌیس، اس٤اًی١، ٗیص، ابو٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َوأَ َحسَّ  َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا َّی اہللُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َطاَر ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ِٟ َِٟی٩ٔ٤َ اِْلٔی٤َاُ٪ صَا ص٨َُا ٣َزََّتئِن أَََل َؤِ٪َّ ا ٔ ٧َِحَو ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔسظ ٧َا ًَ ٍُ ََقِ ازٔی٩َ َحِیُث یَِل٠ُ سَّ َٔ ِٟ ٠ُؤب فٔی ا ُ٘ ِٟ ِشَوَة َو٠ََُٔى ا َ٘



 

 

َة َو٣ُرَضَ  ٌَ ِیَلأ٪ َربٔی  اٟظَّ

ر دف دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اامسلیع، سیق، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن نمی یک رطػ ااشرہ ایک اف

 ےہ افر اسقفت  یبل افر وقؾ یک یتخس اؿ ولوگں ںیم ےہ، وج افوٹنں رپ الچےت ںیہ افر سج رطػ ےس ڑچاتھ ابر رفامای اامیؿ اس ہگج

 ےہ فاہں رےتہ ںیہ، رماد ر ہعی فرضم ےھت۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اامسلیع، سیق، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

م آرخ آتی ا اصدنیق کت )ہک وج ولگ اینپ

ھ
فس

 

ت

ھد اء اال ا

 

ش

م 

ھ
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ویبویں رپ تمہت اگلےت ںیہ، اؿ ےک  اعلؿ رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فاذلنی ریومؿ ازفامھج فمل نکی 

 وت اخل( ارگ وگاگن اینپ ویبی رپ ھکل رک ای ااشرے ےس ای یسک اخص ااشرے ےس تمہت اگلےئ وت فہ وگتفگ رکےن فاےل یک رطح ےہ، اس اپس اؿ یک ذات ےک العفہ وکح  وگاہ ہن وہ

ت رممی اہیلع امالسؾ ےن اس رفامای ہک رضح ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفا ض ںیم ااشرہ وک اجزئ اہک ےہ افر ضعب الہ اجحز افر الہ ملع اکیہی ذمبھ ےہ، افر اہلل اعت ی ےن

جاا ےس رماد ااشرہ ےہ، ضعب یک رطػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ، وج ایھب وھجےل یہ ںیم وہ، افر احضک ےتہک ںیہ ہک االر

ااشرے ےس الطؼ دانی اجزئ ےہ، احالہکن الطؼ افر  فػ ےک درایمؿ وکح  رفؼ ںیہن، ولوگں ےن اہک ہک اس وصرت ںیم ہن دح ےہ ہن اعلؿ ےہ رھپ اہک ہک ھکل رک ای یسک اخص 

الطؼ افر  فػ ابلط  ارگ وکح  صخش ےہک ہک  فػ وت رصػ وبےنل ےک اسھت وہیت ےہ وت اس اک وجاب ہی ےہ ہک اس رطح الطؼ یھب وبےنل ےک ذرہعی فاعق وہیت ےہ، فرہن

زئ ےہ ، یبعش افر اتقدہ ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش ےہک ہک ےھجت الطؼ ےہ افر اینپ اویلگنں ےس ااشرہ رکے وت وعرت ابنئ وہاجےئ یگ وہاجےئ اگ، اس رطح رہبے اک اعلؿ رکان اج

 افر امحد ےن اہک ہک وگاگن افر رہبا ا ےن رس ےس ااشرہ رکدے وت اجزئ ےہ، ینع الطؼ فریغہ رہ زیچ اثتب وہاجےئ یگ

     280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ زرارہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٩ًَِ َسِض١ٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  َ َحسَّ ٥َ َوأ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٧َا  َػل

َد بَِي٨َُض٤َا َطِیّئا ُِٟوِسَلی َوََفَّ بَّابَٔة َوا َِٟح٨َّةٔ َصََٜذا َوأََطاَر بٔاٟشَّ َِٟيتٔی٥ٔ فٔی ا  َوکَا١ُٔٓ ا

 رمعنب زرارہ، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم افر میتی یک رپفرش رکےن



 

 

  ںیم اس رطح وہں ےگ افر اہشدت افر درایمؿ فا ی ا یلگ ےس ااشرہ رفامای افر اؿ ےک درایمؿ ذرا اشکدیگ ریھک۔فاال دفونں تنج

 رمعنب زرارہ، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس :  رافی

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

  

 ... ےن ےچب یک یفن اک ایبؿانکہی ا

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 انکہی ا ےن ےچب یک یفن اک ایبؿ

     281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َة َحسَّ ًَ زَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ  َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٣َأْٟک 

ا٢َ ٣َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک ٩ِ٣ٔ ِٔب١ٕٔ  ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُؤَٟس لٔی ََُُل٦ْ أَِسَوزُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ص١َِ ا أَ ًَ َٗ ا٢َ ح٤ُِْز  َٗ َِٟوا٧َُضا 

ًَطُ  ١َّ اب٨ََِک صََذا ٧َزَ ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ْٚ ًَُط رٔعِ َ ٠َّطُ ٧َز ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ َّی َذَٟٔک  َن أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  َٚ  ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ أَِوَر

اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم  ییحی نب زقہع، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص

احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے اہں ایسہ افؾ ڑلاک دیپا وہا ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ایک ریتے اپس وکح  

 ایسہ یھب افٹن ےہ؟ اس ےن اہک اہں! آپ ےن وپاھچ فہ سک رگن ےک ںیہ، اس ےن اہک رسخ! آپ ےن وپاھچ ہک اؿ ںیم وکح  دیفس املئ

ےہ، اس ےن اہک اہں، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ااسی ویکں رک وہا ؟ اس ےن اہک اشدی یسک رگ ےن اس وک اچنیھک وہ، آپ ےن رفامای 

 ایس رطح نکمم ےہ ریتے اس ےٹیب ےک اسھت یھب ااسی وہا وہ۔

 ہلل ہنعییحی نب زقہع، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض ا :  رافی

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



 

 

  

 ...اعلؿ رکےن فاےل وک مسق الھکےن اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ رکےن فاےل وک مسق الھکےن اک ایبؿ

     282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ أَ٪َّ َرجُ  ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزَٔیُة  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َٖ ا٣َِزأََتطُ َحسَّ َذ َٗ َّل ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ 

ُض٤َا ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َٔ أَِح٠َ َٚ بَِي٨َُض٤َآَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ ََفَّ َّی اہللُ   ل

ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ااصنر ںیم ےس اکی صخش ےن اینپ ویبی رپ تمہت اگلح  وت یبن یلص 

 اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں ےس فلح ایل، رھپ اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رکادی۔

 ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اعلؿ ںیم ادتباء رمد ےس رکاح  اجےئ۔

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ ںیم ادتباء رمد ےس رکاح  اجےئ۔

     283    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َُة  ث٨ََا ًُِٔکٔ اَ٪ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ًَُِض٤َا  َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ 

و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  َظضَٔس َوا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َحاَئ  َٓ َٖ ا٣َِزأََتُط  َذ َٗ َة  َض١ِ  أَ٪َّ صََٔل٢َ ب٩َِ أ٣َُیَّ َٓ ٤َا کَاذْٔب  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أََحَس ٌِ اہللَ َي

َظضَٔسِت  َٓ ا٣َِت  َٗ  ٤َُٜ٨ِ٣ٔا َتائْٔب ث٥َُّ 

 نب اشبر، انب ایب دعی، اشہؾ نب اسحؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک الہؽ نب اہیم ےن اینپ دمحم

 ویبی وک تمہت اگلح  فہ آای افر اس ےن وگایہ دی افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفامےن ےگل ہک دخا اجاتن ےہ ہک مت ںیم ےس اکی صخش وھجاٹ

  ےس وکؿ وتہب رکات ےہ رھپ فہ وعرت ڑھکی وہح  افر اس ےن وگایہ دی۔ےہ اس ےیل مت ںیم

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، اشہؾ نب اسحؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...صخش اعلؿ ےک دعب الطؼ دے اس اک ایبؿ اعلؿ اک ایبؿ افر وج

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ افر وج صخش اعلؿ ےک دعب الطؼ دے اس اک ایبؿ

     284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥ ب٩ ًسی انؼاریاس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی ٛہتے ہیں ٛہ ًوی٤ز ًحَلنی، ًاػ :  راوی

أًسٔیَّ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ ًُ  ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ َس ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٔلَی َحسَّ ِحََلنٔیَّ َجاَئ ِ ٌَ ِٟ َوی٤ِّٔزا ا

ًَأػ٥ُ أََرأَیَِت َرجُ  َُٟط یَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَسٔٓیٕ اَِلَِنَؼارٔیِّ  ١ُ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٔ َٕ َي ِی َٛ ُت٠ُو٧َطُ أ٦َِ  ِ٘ َت َٓ ُت٠ُُط  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََي َّل َوَجَس ٣َ

َّی اہللُ ًَأػ٥ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َشأ٢ََ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َذَٟٔک َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَأػ٥ُ  ٩ًَِ َذَٟٔک َس١ِ لٔی یَا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

ظَ  َُکٔ ٍَ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ  َٓ ًَأػ٥ٕ ٣َا َس٤ٔ ًَلَی  ب ٍَُ  َٛ َّی  ًَابََضا َحً ٤ََِٟشائ١َٔ َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َٗ ًَأػ٥ُ ٣َاَذا  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َجائَطُ ًَُوی٤ِْٔز  ًَأػ٥ْ ِ  ٍَ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ًَأػ٥ْ َوَس٠َّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ 



 

 

 َ ًَّٟٔی َسأ ََٟة ا َ ٤َِِٟشأ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  َظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس ََکٔ َٗ  ٕ ٥ِ َتأِتٔىٔی بَٔدي ٍِ َٟ  ٕ َوی٤ِٔز ٌُ ٔ ٟ ٔ ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز َواہللٔ ََل أ٧ََِته َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ی ُِٟتطُ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَسَم ا٨َّٟأض  ًَ َّی اہللُ  َّی َجاَئ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َب١َ ًَُوی٤ِْٔز َحً ِٗ َ أ َٓ ٨ًََِضا  َٟطُ  َ َّی أَِسأ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت َحً َ٘ َٓ  

 ٌَ ِٔ َٕ َي ِی َٛ ُت٠ُو٧َطُ أ٦َِ  ِ٘ َت َٓ ُت٠ُطُ  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََي ِس أ٧ُِز٢َٔ ٓٔیَک َرُجَّل َوَجَس ٣َ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ١ُ

َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ًََا َوأ٧ََا ٣َ َتََل َٓ ا٢َ َسِض١ْ  َٗ أِٔت بَٔضا  َٓ اذَِصِب  َٓ َُا َوفٔی َػاحٔبَتَٔک  ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

ِب١َ أَِ٪ َیأ٣ُِزَ ٩ِ٣ٔ َتََلًُ  َٗ َضا ثَََلثّا  َ٘ َل٠َّ َٓ ٠َِیَضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِِٔ٪ أ٣ََِشُِٜتَضا  ًَ َذبُِت  َٛ ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز  َٗ َّی اہللُ ٨ٔض٤َٔا  ُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  کَا٧َِت ُس٨ََّة ا َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ب، لہس نب دعس اسدعی ےتہک ںیہ ہک وعرمی الجعین، اعمص نب دعی ااصنری ےک اپس آےئ افر اؿ ےس اہک اے اامسلیع، امکل، انب اہش

اعمص! اتبؤ ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےک اسھت یسک صخش وک اپےئ افر فہ اس وک لتق رکدے وت مت اس وک لتق رکدےتی وہ رھپ فہ ےب اچرہ ایک 

اہلل ہیلع فملس ےس وپوھچ، اعمص ےن اس ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ وت رکے؟ اے اعمص! اس ےک قلعتم مت یبن یلص 

آپ ےن اؿ ولئسمں وک وج الب رضفرت وپےھچ اجںیئ، اندنسپدییگ یک اگنہ ےس داھکی، افر بیع یک ابت یھجمس، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ا ےن رھگ فاولں ےک اپس آےئ وت اؿ ےک اپس وعرمی آےئ افر وپاھچ ہک  ےس وج ابت اعمص ےن ینس فہ اؿ وک انوگار ذگری، بج اعمص

اے اعمص! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفامای ےہ، اعمص ےن اہک ہک مت وکح  ایھچ زیچ ںیہن الےئ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 بج کت ہک ںیم اس ےک قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے وساؽ وک اندنسپ اھجمس ےہ، وعرمی ےن اہک ہک دخبا ںیم ابز ںیہن آفں اگ

ےس ہن وپھچ ولں، وعرمی رفاہن وہےئ، اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ولوگں ےک درایمؿ ںیم آےئ افر 

وک لتق رکدے وت آپ اس وک لتق رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ؤالتےیئ ہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےک اسھت یسک صخش وک اپےئ افر فہ اس 

رکدںی ےگ، وت رھپ فہ )ےب اچرہ( ایک رکے، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ریتے افر ریتی ویبی ےک قلعتم آتی انزؽ 

 ےک اپس وہیکچ ےہ، اج اینپ ویبی وک ےل آ، لہس اک ایبؿ ےہ ہک دفونں ےن اعلؿ ایک افر ںیم ولوگں ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

اھت، بج دفونں اعلؿ ےس افرغ وہےئ وت وعرمیےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ ںیم اس وک ا ےن اپس راتھک وہں وت ںیم وھجاٹ وہں 

اگ،انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مکح ےس ےلہپ اںوہں ےن نیت الطںیق دے دںی، انب اہشب ےن اہک ہک اعلؿ رکےن فاولں 

 وہیگ۔ےک ےئل یہی تنس 

 اامسلیع، امکل، انب اہشب، لہس نب دعس اسدعی ےتہک ںیہ ہک وعرمی الجعین، اعمص نب دعی ااصنری :  رافی

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



 

 

  

 ...دجسم ںیم اعلؿ رکےن اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿدجسم ںیم اعلؿ رک

     285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ اب٩ طہاب :  راوی

 َ٨ًَ ٤ََُِٟل ٩ًَِ ا ا٢َ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا َیِحٌَی أَِخب ٧ٍَََا  ٩ًَِ اَٟحسَّ ٩ًَِ َحٔسیٔث ٔة َو ٨َّٔة ٓٔیَضا  شُّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕس أَخٔی بَىٔی َسأًَسَة أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َجاَئ ِ ٌِ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

ُت٠ُطُ  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََي ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن أََرأَیَِت َرُجَّل َوَجَس ٣َ ٔ ا آٔ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ُُِٟقِ أ٧َِز٢ََ اہللُ فٔی َطأ٧ِٔطٔ ٣َا َذََکَ فٔی ا َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ َي ِی َٛ أ٦َِ 

٤َِِٟش  ٨ًََا فٔی ا َتََل َٓ ا٢َ  َٗ َضی اہللُ ٓٔیَک َوفٔی ا٣َِزأَتَٔک  َٗ ِس  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ا٢َ  حٔٔس َوأ٧ََا َطاصْٔس َٓ َٗ َُا  ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ

َّی ِب١َ أَِ٪ َیأ٣َُِزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َضا ثَََلثّا  َ٘ َل٠َّ َٓ ٠َِیَضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِِٔ٪ أ٣ََِشُِٜتَضا  ًَ َذبُِت  َُا ٩ِ٣ٔ  َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ََفَ ًَ اہللُ 

 ًَ َّی اہللُ  َضا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ اَر َٔ َٓ ََل٩ًُٔ  ا٢َ اب٩ُِ اٟتَّ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ ْٙ بَيَِن ک١ُِّ ٣َُتََل٨ًَٔئِن  ی ا٢َ َذاَک َتَِفٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن َوکَا٧َِت َحا٣َّٔل َوکَاَ٪ اب٨َُِضا یُِسعَی َٚ بَيَِن ا َسص٤َُا أَِ٪ ُيََفَّ ٌِ ٨َُّة َب َٓکَا٧َِت اٟشُّ ا٢َ ث٥َُّ َجزَ  ٔطَضإب  َٗ طٔ  ٨َُّة فٔی َٔل٣ُِّ ِت اٟشُّ

٩ًَِ َسِض١ٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ َٟطُ  َق اہللُ  ََّضا َتزٔثُطُ َوَیزُٔث ٨ِ٣َٔضا ٣َا ََفَ أًسٔیِّ فٔی صََذا ٣ٔي ٍَاثَٔضا أ٧َ ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ٔ َس

ا٢َ ِِٔ٪ َجائَِت  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟحٔسیٔث ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َذَب  ا َٛ ِت َو َٗ ِس َػَس َٗ َََٓل أَُراَصا َِٔلَّ  ْة  َُّط َوَُحَ أ٧َ َٛ ٔؼي ٍّا  َٗ بٔطٔ أَِح٤ََز 

 ًَ َحائَِت بٔطٔ  َٓ ٠ًََِیَضا   َٚ ِس َػَس َٗ َََٓل أَُراُظ َِٔلَّ  َِٟيَتئِن  ًِيََن َذا أَ َ ٠َِیَضا َؤِِ٪ َجائَِت بٔطٔ أَِسَوَز أ ٔ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ًَ ٤َُِِٟکُوظ  لَی ا

زاؼ، انب رججی انب اہشب ےن ھجم ےس اعلؿ افر اس ےک ونسمؿ رطےقی ےک قلعتم ینب اسدعہ ےک اھبح  لہس نب دعس یک ییحی ، دبعارل

دحثی ایبؿ یک ہک اکی ااصنری صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ وکح  صخش 

ےہ افر فہ اس وک لتق رک داتی ےہ وت آپ اس وک لتق رکدےتی ںیہ، ؤالتےیئ آرخفہ )لتق ہن رکے( وت ایک اینپ ویبی ےک اسھت یسک رمد وک اپات 

رکے، اہلل اعت ی ےن اس یک اشؿ ںیم فہ آتی انزؽ یک سج ںیم اعلؿ رکےن فاولں ےک قلعتم مکح ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 



 

 

در رفام دای ےہ اؿ دفونں ےن دجسم ںیم اعلؿ ایک افر ںیم اس فتق وموجد اھت، رفامای اہلل ےن ریتے افر ریتی ویبی ےک قلعتم مکح اص

بج دفونں افرغ وہےئ وت اس رمد ےن اہک ہک ارگ ںیم اوکس ا ےن اپس راتھک وہں وت ولگ ےھجم وھجاٹ ںیھجمس ےگانچہچن یبن یلص اہلل ہیلع 

ں اعلؿ ےس افرغ وہےئ افر اوکس یبن یلص اہلل ہیلع فملس فملس ےک مکح دےنی ےس ےلہپ اس ےن اینپ ویبی وک الطؼ دے دی۔ بج دفون

ےک اسےنم دجا رکدای وت آپ ےن رفامای رہ اعلؿ رکےن فاولں ےک درایمؿ رفتقی یک یہی وصرت ےہ۔ انب رججی ےن انب اہشب اک وقؽ 

رت احہلم یھت افر فہ ہچب اینپ امں لقن ایک ہک اؿ دفونں ےس ہی رط ہق راجئ وہایگ ہک اعلؿ رکےن فاولں ںیم رفتقی رکادی اجےئ۔ فہ وع

ےک انؾ ےس اکپرا اجات اھت، انب اہشب اک ایبؿ ےہ ہک ریماث ںیم ہی رط ہق راجئ وہایگ ہک فہ وعرت اس ےچب یک افر ہچب اینپ امں اک فارث 

اس دحثی ںیم وہاگ اسیج ہک اہلل اعت ی ےن اس ےک ےئل رقمر ایک ےہ۔ انب رججی ےن وباہطس انب اہشب لہس نب دعس اسدعی ےس 

ا  ہچب دے وت ںیم وھجمسں اگ ہک فہ وعرت یچس ےہ افر ارگ ڑبی

 

گن
ھ

ہ

ب

 رفاتی ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ وعرت رسخ رگن اک 

ڑبی اک ی آوھکنں فاال افر ڑبے ڑبے وچزتفں فاالدیپا وہا وت ںیم وھجمسں اگ ہک رمد اچس ےہ، دعب ازاں اس وعرت ےن ایس دفرسی 

 ت اک ہچب انج۔وصر

 ییحی ، دبعارلزاؼ، انب رججی انب اہشب :  رافی

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

  

 ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ریغب وگاہ ےک  راسگر رکات

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ریغب وگاہ ےک  راسگر رکاتروسؽ اہلل 
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 سٌیسب٩ ًٔي ٍ وٟیث، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ٕس َحسَّ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ

ًَسٔ  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََل٩ًُُ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُّط ذَُٔکَ اٟتَّ ًَبَّإض أ٧َ أََتاُظ ٓیٕ فٔی ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٓ  َٖ ِوَّل ث٥َُّ اِنَْصَ َٗ َٔک  ذَٟ



 

 

 َ ًَأػ٥ْ ٣َا ابُِت٠ٔیُت بَٔضَذا اَِل ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل  ِس َوَجَس ٣َ َٗ َُّط  َِٟیطٔ أ٧َ ٔ ِو٣ٔطٔ َيِظُٜو ِ َٗ ٔلَی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ََٓذَصَب بٔطٔ ِ ِولٔی  َ٘ ٔ ٔ َِٔلَّ ٟ ٣ِز

 َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ز ٌَ
٠ٔی١َ ا٠َِّٟح٥ٔ َسِبَم اٟظَّ َٗ ا  ٠ًََِیطٔ ا٣َِزأََتُط َوکَاَ٪ َذَٟٔک اٟزَُّج١ُ ٣ُِؼََفًّ َّٟٔذی َوَجَس  أَِخب ٍََُظ بٔا

َّی ا ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ثٔي ٍَ ا٠َِّٟح٥ٔ  َٛ َُّط َوَجَسُظ ٨ًَِٔس أَص٠ِٔطٔ َخِسَّل آَز٦َ  ٠َِیطٔ أ٧َ ًَ َّٟٔذی ازَّعَی  ٠ًََ َوکَاَ٪ ا ِِّن ہللُ  ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ بَي ِیطٔ َوَس٠َّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٩ًََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََل َٓ َّطُ َوَجَسُظ  َّٟٔذی َذََکَ َزِوُجَضا أ٧َ َحائَِت َطبٔیّضا بٔاٟزَُّج١ٔ ا ا٢َ َرُج١ْ َٔلب٩ِٔ َٓ َٗ ٥َ بَِي٨َُض٤َا 

 َّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَّٟٔی  ٤َِِٟح٠ٔٔص هَٔی ا ا٢َ ََل ت٠َِٔک ًَبَّإض فٔی ا َ٘ َٓ  ٔ ٨َٕة َرَج٤ُِت صَٔذظ ٔ بَيِّ ي ٍِ َِ ِو َرَج٤ُِت أََحّسا بٔ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َٕ آَز٦َ َخسَّٔل  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ا٢َ أَبُو َػأٟٕح َو َٗ وَئ   ا٣َِزأَْة کَا٧َِت تُِوضٔزُ فٔی اِْلِٔسََل٦ٔ اٟشُّ

 سز فثیل، ییحی نب دیعس، دبع
عفی

ارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیعسنب 

 اپس اعلؿ اک ذترکہ وہراہ اھت، اعمص نب دعی ےن اےکس قلعتم ھچک ڑبی ابت یہک رھپ فا س الچ آای اےکس اپس ایکس وقؾ اک اکی آد ی آای افر

رمد وک داھکی ےہ وت اعمص ےن اہک ڑبا وبؽ اسےنم آای افر اوکس رکیل یبن یلص اہلل ہیلع فملس  اکشتی یک ہک اس ےن اینپ ویبی ےک اسھت اکی

ےک اپس ایگ افر اس رمد ےک قلعتم آپ ےس ایبؿ ایک سج وک اینپ ویبی ےک اسھت داھکی اھت، فہ )دوعی( رکےن فاالرمد زرد رگن، مک 

 دوعی ایک اھت ہک اوکس اینپ ویبی ےک اسھت داھکی ےہ دنگؾ وگں افر رفہب وگتش فاال )دالب( افر دیسےھ ابولں فاال اھت افر سج ےک قلعتم

ڈنپویلں فاال اھت، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ای اہلل! الص  تقیق آاکشر رکدے، فہ وعرت اس رمد ےک اشمہب ہچب ےنج سج ےک 

اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں ےک درایمؿ اعلؿ رکاای۔ اکی صخش قلعتم دوعی ایک اھت ہک اس وک اینپ ویبی ےک اسھت داھکی ےہ ۔ یبن یلص 

ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ایک ہی وعرت فیہ یھت ےکسج قلعتم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اھت ہک ارگ ںیم یسک وک 

ہ دفرسی وعرت یھت وج العہین االسؾ ںیم رباح  رکیت ریغب وگاہ ےک  راسگر رکات وت یہی ےہ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ںیہن ف

 یھت۔ اوباصحل افر دبعاہلل نب وی ف ےن "دخال" اکظفل رفاتی ایک ےہ۔

 سز فثیل، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی
عفی

 دیعسنب 

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ریغب وگاہ ےک  راسگر رکات
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 ٨ًہ٤ًزوب٩ زرارہ، اس٤اًی١، ایوب، سٌیس ب٩ جبي ٍ رضی اہلل  :  راوی

٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ ٤ًَُ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أَِخب ٧ٍَََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َٖ ا٣َِزأََتُط  َذ َٗ َز َرُج١ْ 

ِحََلٔ٪ َو  ٌَ ِٟ ٥َ بَيَِن أََخَوِی بَىٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ ا٨َّٟٔيیُّ َػل أَبََیا ََفَّ َٓ َض١ِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا َتائْٔب  َٓ ٤َا کَاذْٔب  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أََحَس ٌِ ا٢َ اہللُ َي َٗ

 ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أََحَس ٌِ ا٢َ اہللُ َي َ٘ َٓ أَبََیا  َٓ َض١ِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا َتائْٔب  َٓ ٤َا کَاذْٔب  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أََحَس ٌِ ا٢َ اہللُ َي َٗ أَبََیا َو َٓ ََٓض١ِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا َتائْٔب  ٤َا کَاذْٔب 

 َٗ ثُُط  َِٟحٔسیٔث َطِیّئا ََل أََراَک تَُحسِّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر ِٔ٪َّ فٔی ا ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ َٚ بَِي٨َُض٤َا  ََفَّ ا٢َ ٗٔی١َ ََل َٓ َٗ ا٢َ اٟزَُّج١ُ ٣َالٔی  َٗ ا٢َ 

ُضَو أَبِ  َٓ ٨َِت کَاذٔبّا  ُٛ ِس َزَخ٠َِت بَٔضا َؤِِ٪  َ٘ َٓ ا  ّٗ ٔ ٨َِت َػاز ُٛ ََٟک ِِٔ٪  ُس ٨ِ٣َٔک ٣َا٢َ  ٌَ 

رمعفنب زرارہ، اامسلیع، اویب، دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس اس صخش ےک قلعتم وپاھچ 

امای وج اینپ ویبی رپ تمہت اگلےئ، وت اںوہں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب الجعؿ ےک اکی رمد فوعرت وک دجا رکا دای اھت افر رف

اھت ہک دخا اجاتن ےہ ہک مت ںیم ےس اکی انی وھجاٹ ےہ، اس ےئل مت ںیم ےس وکؿ اتبئ وہات ےہ، دفونں ےن ااکنر ایک، آپ یلص اہلل ہیلع 

ہیلع فملس ےن رھپ رفامای اہلل اجاتن ےہ ہک مت ںیم ےس اکی وھچاٹ ےہ،  س مت ںیم ےس وکؿ ا ےن وقؽ ےس روجع رکات ےہ، دفونں ےن ااکنر 

، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھپ رفامای ہک اہلل اجاتن ےہ ہک مت ںیم ےس اکی وھجاٹ ےہ،  س مت ےس وکؿ ا ےن وقؽ ےس روجع رکات ےہ، ایک

رھپ یھب اںوہں ےن ااکنر ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں ےک ام نی رفتقی رکا دی، اویب اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس رمعف نب 

ہک اس دحثی ںیم اکی  نومؿ ہی یھب ےہ ےسج ںیم مت وک ایبؿ رکےت ںیہن داتھکی، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اس رمد ےن اہک دانیر ےن اہک 

ہیلع فملس ےن رفامای ہک ھجت وک امؽ ںیہن ےلم اگ، اس ےئل ہک ارگ وت اچسےہ وت وت اس ےس تبحص رک اکچ ےہ افر ارگ وت  ریما امؽ؟ آپ یلص اہلل

 افر یھب ےھجت اس اک قح ںیہن۔وھجاٹ ےہ وت رھپ وت 

 رمعفنب زرارہ، اامسلیع، اویب، دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ... ہباامؾ اک دفاعلؿ رکےن فاولں ےس انہکہک مت ںیم ےس اکی رضفر وھجاٹےہ، اس ےئل وکؿ وت
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًزو، سٌیسب٩ جبي ٍ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ًَل ث٨ََا  ٩ًَِ حَ َحسَّ ُِٟت اب٩َِ ٤ًََُز  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕ ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبي ٍِ ُت َس ٌِ ٤ِْزو َس٤ٔ ًَ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن یُّ ب٩ُِ  ٔسیٔث ا

ًَلَی اہللٔ ٥َ ٤ُ٠َِٟٔتََل٨ًَٔئِن حَٔشاب٤َُُٜا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ ا٢َ ٣َالٔی  َٓ َٗ ٠َِیَضا  ًَ ََٟک  ٤َا کَاذْٔب ََل َسبٔی١َ  ُٛ أََحُس

٠َِیضَ  ًَ َذبَِت  َٛ ٨َِت  ُٛ ٔجَضا َؤِِ٪  ُضَو ب٤َٔا اِسَتِح٠ِ٠ََت ٩ِ٣ٔ ََفِ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َت  ِٗ ٨َِت َػَس ُٛ ََٟک ِِٔ٪  ا٢َ ََل ٣َا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ ََٟک  ُس  ٌَ ََٓذاَک أَبِ ا 

ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو َو ًَ ِٔٔوُتطُ ٩ِ٣ٔ  َیاُ٪ َح ِٔ ِیطٔ  ُس ٌَ ا٢َ بٔإِٔػَب َ٘ َٓ ٩ًََ ا٣َِزأََتُط  ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز َرُج١ْ ََل ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبي ٍِ ُت َس ٌِ أَیُّوُب َس٤ٔ

٥َ بَيَِن  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُِٟوِسَلی ََفَّ بَّابَٔة َوا ِیطٔ اٟشَّ ٌَ َیاُ٪ بَيَِن ِِٔػَب ِٔ َٚ ُس ا٢َ اہللُ  أََخَوِی َوََفَّ َٗ ِحََلٔ٪ َو ٌَ ِٟ بَىٔی ا

٤ِزٕو َوأَیُّو ًَ ِٔٔوُتطُ ٩ِ٣ٔ  َیاُ٪ َح ِٔ ا٢َ ُس َٗ ََٓض١ِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا َتائْٔب ثَََلَث ٣َزَّإت  ٤َا کَاذْٔب  ُٛ ٥ُ٠َ ِٔ٪َّ أََحَس ٌِ ٤َا أَِخب ٍَِتَُک َي َٛ  َب 

انب رمع ریض اہلل ہنع ےس اعلؿ رکےن فاولں ےک قلعتم یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، دیعسنب ریبج ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن 

وپاھچ وت اںوہں ےن وجاب دای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعلؿ رکےن فاولں ےس رفامای ہک اہلل اعت ی مت دفونں ےس اسحب ےل اگ، مت 

ا امؽ آپ ےن رفامای ھجت وک امؽ ںیہن دفونں ںیم ےس اکی وھجاٹ ےہ، اب ےھجت اس وعرت رپ وکح  اایتخر ںیہن، اس رمد ےن اہک افر ریم

ںیہن، ےلم اگ اس ےیل ہک ارگ وت اچس ےہ وت وت اس وعرت یک رشاگمہ ےس افدئہ ااھٹاکچ ےہ افر ارگ وت وھجاٹ ےہ وت ےھجت افر یھب اس اک ااقحتسؼ 

ےس انس، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن  ایفسؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اینس وک رمعف ےس اید ایک ےہ افر اویب ےن اہک ہک ںیم ےن دیعس نب ریبج

انب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک اکی صخش ےن اینپ ویبی ےس اعلؿ ایک وت اںوہں ےن اینپ دفونں اویلگنں ےس ااشرہ ایک افر ایفسؿ ےن 

ف وعرت ےک درایمؿ رفتقی ابسہب افر درایمین ا یلگ وک دجا رکےت وہےئ اتبای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب الجعؿ ےک اکی رمد 

رکدی افر رفامای ہک اہلل وک ولعمؾ ےہ ہک مت ںیم ےس اکی وھجاٹ ےہ، اس ےئل مت ںیم ےس وکؿ وتہب رکات ےہ، نیت رمہبت آپ ےن رفامای 

 افر ایفسؿ ےن اہک ہک اسیج ںیم ےن مت ےس ایبؿ ایک، ایس رطح ںیم ےن رمعف ےس افر اویب ےس وفحمظ )اید( راھک ےہ۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، دیعسنب ریبج ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...اعلؿ رکےن فاولں ےک درایمؿ رفتقی رکےن اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ؿاعلؿ رکےن فاولں ےک درایمؿ رفتقی رکےن اک ایب

     289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ ابِ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٨ًَُِض٤َا أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َحسَّ ٩َ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ُض٤َا َٔ َضا َوأَِح٠َ َٓ َذ َٗ َٚ بَيَِن َرُج١ٕ َوا٣َِزأَةٕ  ٥َ ََفَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمد  اربامیہ نب ذنمر، اسن نب ایعض، دیبعاہلل ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 فوعرت ےک درایمؿ رفتقی رکادی، سج ےن اینپ ویبی رپ تمہت اگلح  افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفونں وک مسق الھکح ۔

 اربامیہ نب ذنمر، اسن نب ایعض، دیبع اہلل ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ رکےن فاولں ےک درایمؿ رفتقی رکےن اک ایبؿ

     290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ْز حَ  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ََل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخب ٍََنٔی ٧َآ ث٨ََا َیِحٌَی  َوَس٥ََّ٠ بَيَِن َرُج١ٕ  سَّ

َٚ بَِي٨َُض٤َا  َوا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َوََفَّ

 ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ااصنری رمدفوعرت ںیم اعلؿ رکاای افر دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک

 اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رکا دی۔

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہچب اعلؿ رکےن فا ی وعرت وک دای اجےئ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہچب اعلؿ رکےن فا ی وعرت وک دای اجےئ

     291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٩ًََ بَيَِن َرُج١ٕ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ  ا ٣َأْٟک 

 ٔ ٤َِٟزِأَة ََٟس بٔا َو ِٟ َٙ ا َِٟح َٚ بَِي٨َُض٤َا َوأَ ََفَّ َٓ َٟٔسَصا  َٓا٧َِتفَی ٩ِ٣ٔ َو  َوا٣َِزأَتٔطٔ 

ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ایمں ویبی ےک درایمؿ اعلؿ رکاای، اس ہچب  ییحی نب ریکب، امکل، انعف، انب رمع

 ےک بسن یک رمد ےس یفن رکدی )اس یک رطػ وسنمب ںیہن ایک( اؿ دفونں ےک ام نی رفتقی رکا دی، افر ہچب وعرت وک دولا دای۔

 ہنعییحی نب ریکب، امکل، انعف، انب رمعریض اہلل  :  رافی

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

  



 

 

 ...اامؾ اک ہی انہکہک اے اہلل الص  تقیق اظرہ رکدے

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک ہی انہکہک اے اہلل الص  تقیق اظرہ رکدے

     292    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اٟ٘اس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٤َ  ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ثَىٔی ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ِٟ َحسَّ أس٥ٔ ٩ٔ ب٩ُِ ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا أس٥ٔ  َ٘

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٤َُِٟتََل٨ًَٔأ٪ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ذَُٔکَ ا َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  ًَٔسٓیٕ فٔی ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

ََٓذََکَ  ِو٣ٔطٔ  َٗ أََتاُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َٓ  َٖ ِوَّل ث٥َُّ اِنَْصَ َٗ ٔ َذَٟٔک  ًَأػ٥ْ ٣َا ابُِت٠ٔیُت بَٔضَذا اَِل٣َِز ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل  َُّط َوَجَس ٣َ َُٟط أ٧َ  

٠َِیطٔ  ًَ َّٟٔذی َوَجَس  أَِخب ٍََُظ بٔا َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذَصَب بٔطٔ ِ ِولٔی  َ٘ ٔ ا ا٣َِزأََتطُ َوکَاَ٪ َذَٟٔک اٟزَّجُ  َِٔلَّ ٟ ١ُ ٣ُِؼََفًّ

 َ٘ َٓ َلّلا  َٗ ّسا  ٌِ ثٔي ٍَ ا٠َِّٟح٥ٔ َج َٛ َّٟٔذی َوَجَس ٨ًَِٔس أَص٠ِٔطٔ آَز٦َ َخِسَّل  ٔ َوکَاَ٪ ا ز ٌَ
٠ٔی١َ ا٠َِّٟح٥ٔ َسِبَم اٟظَّ َّی اہللُ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َّٟٔذی ذَ  ِت َطبٔیّضا بٔاٟزَُّج١ٔ ا ٌَ َوَؿ َٓ ِِّن  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َُّٟض٥َّ بَي ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ٩ًََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََل َٓ َّطُ َوَجَس ٨ًَِٔسَصا  ََکَ َزِوُجَضا أ٧َ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَّٟٔی  ٤َِِٟح٠ٔٔص هَٔی ا ًَبَّإض فٔی ا ا٢َ َرُج١ْ َٔلب٩ِٔ  َ٘ َٓ ٥َ بَِي٨َُض٤َا  ِ َوَس٠َّ ي َِ ِو َرَج٤ُِت أََحّسا بٔ َٟ  ٥َ ٔ طٔ َوَس٠َّ ٍ 

 ٔ وَئ فٔی اِْلِٔسََل٦ ًَبَّإض ََل ت٠َِٔک ا٣َِزأَْة کَا٧َِت تُِوضٔزُ اٟشُّ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٔ َزَج٤ُِت صَٔذظ َٟ ٨َٕة   بَيِّ

 اامسلیع، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب ااقلمس، اقمس نب دمحم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ےک اسےنم اعلؿ رکےن فاولں اک ذرک آای وت اعمص نب دعی ےن اس ےک قلعتم ڑبا وبؽ وبال، رھپ فہ ولن رک رھگ آای وت اس ےک ہیلع فملس 

اپس اس یک وقؾ اک اکی صخش آای افر اس ےن ایبؿ ایک ںیم ےن اینپ ویبی ےک اسھت اکی رمد وک اپای، اعمص ےن اہک ہک ریما ڑبا وبؽ ریمے 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا افر اس صخش ےک قلعتم آپ ےس ایبؿ ایک سج وک اینپ ویبی اسےنم آای افر اس وک یبن

ےک اسھت داھکی اھت افر فہ )دوعی رکےن فاال( زرد رہچے فاال مک وگتش فاال )دالب( افر دیسےھ ابولں فاال اھت افر سج صخش وک اینپ ویبی 

اال )رفہب( افر اس ےک رس ےک ابؽ رگنھگایےل ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اہلل! ےک اپس داھکی اھت فہ زایدہ وگتش ف

الص  تقیق اظرہ رکدے،انچہچن فہ وعرت اس رمد ےک اشمہب ہچب ینج سج ےک قلعتم اس ےک وشرہ ےن دوعی ایک اھت ہک اس وک اینپ 



 

 

ےس اعلؿ رکاای، اکی صخش وج اس سلجم ںیم اھت ےن انب ابعس ریض ویبی ےک اسھت داھکی ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں 

ر اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک فہ فیہ وعرت یھت سج ےک قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اھت ہک ارگ ںیم یسک وک وگایہ ےک ریغب  راسگ

 فہ دفرسی وعرت یھت، وج االسؾ ںیم العہین رباح  رکات وت اس وعرت وک رکات، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک ںیہن

 رکیت یھت۔

 اامسلیع، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب ااقلمس، اقمس نب دمحم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ... ت وک نیت الطںیق دے رھپ فہ دعت ذگارےن ےک دعب دفرسے رمد ےس اکنح رکےل افر فہبج وعر

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 بج وعرت وک نیت الطںیق دے رھپ فہ دعت ذگارےن ےک دعب دفرسے رمد ےس اکنح رکےل افر فہ ریغب تبحص ےئک اےس الطؼ دے دے

     293    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   ل

 ییحی ، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ۔ رمعفنب یلع،

 رمعفنب یلع، ییحی ، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 بج وعرت وک نیت الطںیق دے رھپ فہ دعت ذگارےن ےک دعب دفرسے رمد ےس اکنح رکےل افر فہ ریغب تبحص ےئک اےس الطؼ دے دے
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 ظہ رضی اہلل ٨ًہاًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ًبسہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائ :  راوی

٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ َد ا٣َِزأَّة َحسَّ هٔیَّ َتزَوَّ ُُِٟقَ َة ا ًَ ا َٓ أَ٪َّ رٔ

َّی ا َٓأََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل  َ َِ َجِت آ َتزَوَّ َٓ َضا  َ٘ ُط َِٔلَّ ٣ِٔث١ُ صُِسبَٕة ث٥َُّ ك٠ََّ ٌَ َِٟیَص ٣َ َُّط  َّطُ ََل َیأِتٔیَضا َوأ٧َ ُط أ٧َ َٟ ِت  ََٓذََکَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

َٚ ًَُشِی٠ََتٔک  َّی َتُذؤِی ًَُشِی٠ََتُط َویَُذو ا٢َ ََل َحً َ٘ َٓ 

رقیظ ےن اکی وعرت ےس اکنح ایک رھپ اس وک نامثؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک رافہع 

الطؼ دے دی، وت اس ےن دفرسے رمد ےس اکنح رکایل، افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرضوہ رک رعض ایک ہک اس اک 

اہلل  وشرہ اس ےک اپس ںیہن آات افر فہ اس ےک اپس وساےئ ڑپکے ےک دنھپےن یک رطح ےک وکح  زیچ ںیہن ےہ )انرمد ےہ( آپ یلص

 ہیلع فملس ےن رفامای ںیہن )وتےلہپ وشرہ ےک اپس ںیہن اجیتکس( بج کت ہک اس وت اس ےس افر فہ ھجت ےس فطل ادنفز ہن وہےل( ۔

 نامثؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک احہلم وعروتں یک دعت فعض لمح )ینع ہچب ےننج( کت ےہ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک احہلم وعروتں یک دعت فعض لمح )ینع ہچب ےننج( کت ےہ
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یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، جٌَفب٩ ربیٌہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز، ارعد، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، زی٨ت ب٨ت ا٦ س٤٠ہ  :  راوی

 اپىی واٟسہ ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہا

 َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ اَِل  ٩ًَِ َة  ٌَ ََفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ َحسَّ َٗ ٔد  رِعَ



 

 

َّی اہللُ َضا أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٣ُِّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٍََِتطُ  ٥َ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ُة کَا ٌَ ََٟضا ُسبَِی ا٢ُ  َ٘ َٜٔحطُ ُي أَبَِت أَِ٪ َت٨ِ َٓ َٜٕک  ٌِ ٨َاب١ٔٔ ب٩ُِ َب َدَلَبَضا أَبُو اٟشَّ َٓ ٨ًََِضا َوهَٔی حُِبلَی  َِّی  ا٢َ َواہللٔ ٧َِت َتِحَت َزِؤجَضا تُُوف َ٘ َٓ

ََٟیا٢ٕ ث٥َُّ  ًَرِشٔ  یّبا ٩ِ٣ٔ  ٤ََُٜثِت ََقٔ َٓ َ اَِلََج٠َئِن  ِٔ ی آ َتسِّ ٌِ َّی َت ٜٔٔحیطٔ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٣َا َيِؼ٠ُُح أَِ٪ َت٨ِ َّی اہللُ  َجائَِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ٜٔهٔی ِ ا٢َ ا٧ َ٘ َٓ 

ییحی نب ریکب، ثیل، رفعجنب ر ہعی، دبعارلنمح نب رہجا، ارعج، اوبہملس نب دبعارلنمح، زتنی تنب اؾ ہملس اینپ فادلہ اؾ ہملس ریض 

ٹی ج
عہ اھت اس اک وشرہ اس وک احہلم وھچڑ رک رم ایگ اھت، اوباانسللب نب اہلل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک ینب املس یک اکی وعرت سج اک انؾ سن

کک ےن اس ےک اپس اکنح اک اغیپؾ اجیھب وت اس ےن اس ےک اسھت اکنح رکےن ےس ااکنر رک دای، اوباانسللب ےن اہک ہک دخبا وت اکنح ںیہن 
ٹع ت

 یک دعت ہن ذگارےل، رھپ فہ دس دؿ ریک یھت 

 

ن
 
ٹلن ج

 

ب

)ہک اس وک ہچب دیپا وہا( رھپ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکیتکس بج کت وت آرخ اال

 یک دختم ںیم احرضوہح ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وت اکنح رکےل۔

ییحی نب ریکب، ثیل، رفعجنب ر ہعی، دبعارلنمح نب رہجا، ارعج، اوبہملس نب دبعارلنمح، زتنی تنب اؾ ہملس اینپ فادلہ اؾ  :  رافی

 اہنع ہملس ریض اہلل

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک احہلم وعروتں یک دعت فعض لمح )ینع ہچب ےننج( کت ےہ
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 یحٌی ب٩ بٜي ٍ ، ٟیث ، یزیس ، اب٩ طہاب ، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

َِٟیطٔ أَ٪َّ ًُبَِیَس اہللٔ ب٩َِ  ٔ َتَب ِ َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَضإب  ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث   ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب َتَب َحسَّ َٛ َُّط  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ِبٔس اہللٔ أَِخب ٍََُظ  ًَ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َِٓتاَصا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٕ أَ ِی َٛ َة  َة اَِلَِس٤٠َٔیَّ ٌَ ٥ٔ أَِ٪ َيِشأ٢ََ ُسبَِی َٗ ٔلَی اب٩ِٔ اَِلَِر َٜٔح ِ ِ ُت أَِ٪ أ٧َ ٌِ َِٓتانٔی َِٔذا َوَؿ َِٟت أَ ا َ٘ َٓ  ٥َ 

د ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن انب ارمق وک ھکل اجیھب ییحی نب ریکب ، ثیل ، سیدی ، انب اہشب ، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب وعسم



 

 

ن ہ ےس درای ت رکںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک سک رطح وتفی دای اھت، اںوہں ےن اتبای ہک ےھجم آپ ےن مکح دای 
م
سل
ٹی عہ ا
ہک سن

 ہک بج ںیم ہچب نج ولں وت اکنح رکولں۔

 اہشب ، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب وعسمدییحی نب ریکب ، ثیل ، سیدی ، انب  :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک احہلم وعروتں یک دعت فعض لمح )ینع ہچب ےننج( کت ےہ
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 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ٣شور ب٩ ٣ْخ٣ہ :  راوی

٣ََة  ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا ٣َأْٟک  ًََة َحسَّ زَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ  َة َحسَّ َة اَِلَِس٤٠َٔیَّ ٌَ أَ٪َّ ُسبَِی

ٜٔ نُ  َٓاِسَتأَِذ٧َِتطُ أَِ٪ َت٨ِ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٓحائَِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل اةٔ َزِؤجَضا ب٠ََٔیا٢ٕ  َٓ َس َو ٌِ ََٜحِت َٔٔشِت َب ٨َ َٓ ََٟضا  أَذَٔ٪  َٓ  َح 

ن ہ وک اؿ ےک وشرہ ےک ااقتن
م
سل
ٹی عہ ا
ؽ ےک دعب ضیح آای وت فہ ییحی نب زقہع، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، وسمر نب رخمہم ےتہک ںیہ ہک سن

آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اکنح یک ااجزت ےنیل ےک ےئل احرضوہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اکنح یک ااجزت 

 دے دی افر اںوہں ےن اکنح رکایل۔

 ییحی نب زقہع، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، وسمر نب رخمہم :  رافی

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

  

 ...افہمط تنب سیق اک فاہعق افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل ےس ڈرف وجاہمترا رپفرداگر ےہ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب



 

 

وتں وک اؿ ےک رھگفں ےس ہن اکنول افر ہن فہ ںیلکن رگم ہی ہک  ملھ الھک ےب ایحح  اک اکؾ رکںی افہمط تنب سیق اک فاہعق افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل ےس ڈرف وجاہمترا رپفرداگر ےہ وعر

 ی اس ےک دعب وکح  یئن وصرت اکنےل وت افر ہی اہلل اعت ی یک دحفد ںیہ افر وج صخش اہلل یک دحفد ےس آےگ ڑبےھ وت اس ےن ا ےن آپ رپ ملظ ایک، وت ںیہن اجاتن ہک اشدی اہلل اعت

اؿ وک رخہچ دف، اہیں کت ہک  ےنہ ےک ےئل اینپ فتعس ےک اطمقب ہگج دف، سج رطح مت رےتہ وہ افر اںیہن فیلکت ہن اچنہپؤ اتہک اؿ رپ یگنت رکف افر ارگ فہ احہلم وہں وتاںیہن ر

 فہ ہچب ںینج، آرخ آتی دعب رسع رسیاکت
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَبٔی أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت ٣َا َحسَّ ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ طٔ 

ا َٔ ٔ ةَ ٟ َ٘ َٔ ِؤَٟضا ََل ُسِٜىَی َوََل َن َٗ ىٔی فٔی  ٌِ قٔی اہللَ َي  ك٤ََٔة أَََل َتتَّ

دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک افہمط وک ایک 

  ہقفن یک افر ہن رےنہ یک ہگج یک قحتسم ےہ۔وہایگ، ایک دخا ےس ںیہن ڈریت ہک یتہک ےہ ہک الطؼ فا ی وعرت ہن

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہک  ملھ الھک ےب ایحح  اک اکؾ رکںی  اک فاہعق افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل ےس ڈرف وجاہمترا رپفرداگر ےہ وعروتں وک اؿ ےک رھگفں ےس ہن اکنول افر ہن فہ ںیلکن رگم ہیافہمط تنب سیق

وت ںیہن اجاتن ہک اشدی اہلل اعت ی اس ےک دعب وکح  یئن وصرت اکنےل وت افر ہی اہلل اعت ی یک دحفد ںیہ افر وج صخش اہلل یک دحفد ےس آےگ ڑبےھ وت اس ےن ا ےن آپ رپ ملظ ایک، 

وہں وت اؿ وک رخہچ دف، اہیں کت ہک  اںیہن رےنہ ےک ےئل اینپ فتعس ےک اطمقب ہگج دف، سج رطح مت رےتہ وہ افر اںیہن فیلکت ہن اچنہپؤ اتہک اؿ رپ یگنت رکف افر ارگ فہ احہلم

 اکتفہ ہچب ںینج، آرخ آتی دعب رسع رسی
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤سوس٠امی٪ ب٩ يشار :  راوی

َ٪ ب٩ِٔ َيَشا ٕس َوُس٠َامِیَ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََا ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ أ٪ َحسَّ ُض٤َا یَِذَُکَ ٌَ َُّط َس٤ٔ ٕر أ٧َ



 

 

 َٓ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠ََضا  َ٘ َٓا٧َِت  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َٙ ب٨َِٔت  أؾ ك٠ََّ ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ًَائَٔظُة أ٦ُُّ أَ٪َّ َیِحٌَی ب٩َِ َس أَِرَس٠َِت 

٤َِٟسٔ  ٥َٜٔ َوصَُو أ٣َٔي ٍُ ا ٔلَی ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ اَٟح ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔئَن ِ ِبَس ا ًَ  َّ٪ِٔ ٪َ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ فٔی َحٔسیٔث ُس٠َامِیَ َٗ ٔلَی بَِيتَٔضا  ٙٔ اہلَل َواِرزُِزَصا ِ ی٨َٔة اتَّ

َِٟت  ا َٗ ِیٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ ٔک َطأُِ٪  َِ ٕس أََو٣َا ب٠ََ أس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠َََُبىٔی َو  ٥َٜٔ َِٟح َک أَِ٪ ََل َتِذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا َُکَ  ََل َيرُضُّ

 ِّ ََٓحِشبُٔک ٣َا بَيَِن َصَذی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟرشَّ  ٌّ ََ ٥َٜٔ ِِٔ٪ کَاَ٪ بٔٔک  ا٢َ ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ اَٟح َ٘ َٓ اك٤ََٔة  َٓ  َحٔسیَث 

 اامسلیع، امکل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم ف امیلسؿ نب اسیر، دفونں ےتہک ںیہ ہک ییحی نب دیعس نب اعص ےن دبعارلنمح نب مکح یک یٹیب

دی افر اس وک دبعارلنمح ےن انسوتاعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اس وک بج ہک فہ ودہنی اک وگررن اھت الہک اجیھب ہک اہلل ےس ڈرف افر اس  وک الطؼ

وک اس ےک رھگ ںیم فا س رک، رمداؿ ےن ایفسؿ یک دحثی ںیم ایبؿ ایک ہک دبعارلنمح نب مکح ھجم رپ دلیل ںیم اغ بل آایگ، افر اقمس 

ایک ہک ےھجت افہمط تنب سیق اک فاہعق ولعمؾ ںیہن، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک افہمط تنب سیق اک فاہعق ایبؿ نب دمحم ےن ایبؿ 

ہن رکف وت اہمترے ےئل وکح   جج ںیہن، )فہ تجح ںیہن نب یتکس( رمفاؿ نب مکح ےن اہک ہک ارگ اہمترے ایخؽ ںیم رش اھت وت وج رش اؿ 

 یف تجح ےہ۔ےک درایمؿ اھت ہی یھب اک

 اامسلیع، امکل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحمفامیلسؿ نب اسیر :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

فرداگر ےہ وعروتں وک اؿ ےک رھگفں ےس ہن اکنول افر ہن فہ ںیلکن رگم ہی ہک  ملھ الھک ےب ایحح  اک اکؾ رکںی افہمط تنب سیق اک فاہعق افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل ےس ڈرف وجاہمترا رپ

ےل وت  ی اس ےک دعب وکح  یئن وصرت اکنافر ہی اہلل اعت ی یک دحفد ںیہ افر وج صخش اہلل یک دحفد ےس آےگ ڑبےھ وت اس ےن ا ےن آپ رپ ملظ ایک، وت ںیہن اجاتن ہک اشدی اہلل اعت

وہں وت اؿ وک رخہچ دف، اہیں کت ہک  اںیہن رےنہ ےک ےئل اینپ فتعس ےک اطمقب ہگج دف، سج رطح مت رےتہ وہ افر اںیہن فیلکت ہن اچنہپؤ اتہک اؿ رپ یگنت رکف افر ارگ فہ احہلم

 فہ ہچب ںینج، آرخ آتی دعب رسع رسیاکت
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 ٤ًزو ب٩ ًباض، اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ اپ٨ے واٟس :  راوی

 ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ ًَبَّإض َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٔ  َحسَّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ا٢َ رُعِ َٗ أَبٔیطٔ 



 

 

 َٟ ائَٔظَة أَ ٌَ ٔ ٟ َٟ ا٢َ أَ َٗ ِت  ٌَ َِٟت بٔئَِص ٣َا َػ٨َ ا َ٘ َٓ َجِت  َْخَ َٓ َة  ِٟبَتَّ َضا َزِوُجَضا ا َ٘ ٥َٜٔ ك٠ََّ َِٟح ََُٓل٧ََة ب٨ِٔٔت ا ٔلَى  ِو٢ٔ ٥ِ َتَزِی ِ َٗ ٥ِ َتِش٤َعٔی فٔی 

 َ َِٟحٔسیٔث َوَزاَز اب٩ُِ أَبٔی اٟز٧ِّ َضا َخي ٍِْ فٔی ذَِٔکٔ َصَذا ا َٟ َِٟیَص  َّطُ  َِٟت أ٣ََا ٧ِٔ ا َٗ اك٤ََٔة  ًَائَٔظُة أََطسَّ َٓ ًَابَِت  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٔ از

َضا ا٨َّٟٔيیُّ  َٟ َٝ أَِرَخَؽ  ٔ ٠َٔذٟ َٓ ًَلَى ٧َاحَٔيتَٔضا   َٕ دٔی َٓ اك٤ََٔة کَا٧َِت فٔی ٣َکَإ٪ َوِحٕع  َٓ َِٟت ِٔ٪َّ  ا َٗ ِیٔب َو ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّى اہللُ    َػل

 نب اقمس ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رعفہ نب زریب ےن رضحت اعہشئ ریض رمعف نب ابعس، انب دہمی، ایفسؿ دبعارلنمح

اہلل اہنع ےس اہک ایک آپ ےن ںیہن داھکی ہک الفں ینع مکح یک وپیت وک اس ےک وشرہ ےن الطؼ ہتب دے دی ےہ افر فہ رھگ ےس لکن یئگ ےہ، 

 اہک ایک آپ ےن ںیہن انس ہک افہمط ایک یتہک ےہ افر انب ایب ازلاند ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ہک اس ےن ربا ایک، رھپ رعفہ ےن

اشہؾ ےس اںوہں ےن ا ےن فادل ےس اس ااضہف ےک اسھت رفاتی ایک ہک اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اس وک تہب زایدہ ربا اھجمس افر رفامای ہک 

اتہ اھت، ایس فہج ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک ااجزت افہمط اکی ڈر فاےل نؿ ںیم یھت افر اس ےک ارطاػ ںیم ہشیمہ ڈر اگل ر

 دے دی۔

 رمعف نب ابعس، انب دہمی، ایفسؿ دبعارلنمح نب اقمس ا ےن فادل :  رافی

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

  

 ...وہ ہک اس ےک رھگ ںیم وکح  دالخ وہاجےئ ای ہی خہقلطم وعرت وک ا ےن رھگ ںیم ڈر ولعمؾ 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 (اگ )وت فہ رھگ ےس لکن یتکس ےہ ہقلطم وعرت وک ا ےن رھگ ںیم ڈر ولعمؾ وہ ہک اس ےک رھگ ںیم وکح  دالخ وہاجےئ ای ہی وخػ وہ ہک اس ےک رھگ فاولں وک ربا الھب انہک ڑپے
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 حبا٪، ًبساہلل ، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، رعوہ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة أَ  َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ثَىٔی حٔبَّاُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ِت َذَٟٔک َحسَّ اك٤َٔةَ  ٧َُِکَ َٓ  ًَلَی 

 ةحؿ، دبعاہلل ، انب رججی، انب اہشب، رعفہ ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اس وک افہمط ےک قح ںیم ربا اجان۔



 

 

 ةحؿ، دبعاہلل ، انب رججی، انب اہشب، رعفہ ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ وعروتں ےک ےئل الحؽ ںیہن ہک فہ اس زیچ وک اپھچںیئ وجاہلل ت

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 دیپایک ےہ ینع ضیح افر لمح اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ وعروتں ےک ےئل الحؽ ںیہن ہک فہ اس زیچ وک اپھچںیئ وجاہلل اعت ی ےن اؿ ےک رمح ںیم
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 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا أََراَز  َحسَّ َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ اَِلَِسَوز

َٟضَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ئٔيَبّة  َٛ ًَلَی بَأب خَٔبائَٔضا  ُة  ٔٔیَّ ٥َ أَِ٪ َی٨َِٔفَ َِٔذا َػ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟحابَٔشت٨َُا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٔک  ی أَِو َح٠َِقی ٧ِٔ ًَُِقَ ا 

٨ِٔت أَ  ُٛ ی ِّٔذاأَ اِنَٔفٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ ٔت یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  ـِ َٓ 

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن جح ےس 

اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک رس  پ یلصفایسپ اک ارادہ ایک وت اس فتق ہیفص ا ےن ےمیخ ےک درفازے رپ نیگمغ ڑھکی ںیھت، آ

ڈنمی وت الہک وہاج ایک مہ ولوگں وک رفک رےھک یگ، ایک رحن ےک دؿ وت اراکؿ ادا رک یکچ؟ وت اس ےن اہک ہک اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن رفامای ہک اب وت لچ وکح   جج ںیہن۔

 ت اعہشئ ریض اہلل اہنعامیلسؿ نب  جب، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضح :  رافی

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

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ اک وشرہ دعت ںیم اؿ ےک ولاٹےن اک زایدہ قحتسم ےہ افر سک رط



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ےک ولاٹےن اک زایدہ قحتسم ےہ افر سک رطح وعرت ےس روجع ایک اجےئ بج ہک اس وک اکی ای دف الطںیق دے دے اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ اک وشرہ دعت ںیم
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 ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، یو٧ص، حش٩ :  راوی

 َ ث َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ْس أَِخب ٧ٍَََا  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ّة َحسَّ َ٘ َضا َتِل٠ٔی َ٘ َل٠َّ َٓ ١ْٔ٘ أُِخَتُط  ٌِ َد ٣َ ا٢َ َزوَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٨َا یُو٧ُُص 

 دمحم، دبعاولاہب، ویسن، نسح ےتہک ںیہ ہک لقعم ےن اینپ نہب اک اکنح ایک وت اس ےک وشرہ ےن اےس اکی الطؼ دے دی۔

 دمحم، دبعاولاہب، ویسن، نسح :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطںیق دے دے اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ اک وشرہ دعت ںیم اؿ ےک ولاٹےن اک زایدہ قحتسم ےہ افر سک رطح وعرت ےس روجع ایک اجےئ بج ہک اس وک اکی ای دف
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساَلًلی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩ ٛہتے ٛہ ١ٌ٘٣ ب٩ يشار :  راوی

َِٟحَش٩ُ أَ  ث٨ََا ا َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اَِل ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ١َٔ٘ ب٩َِ َيَشإر کَا٧َِت و َحسَّ ٌِ ٣َ َّ٪

 ُ ٔ أ ١ْٔ٘ ٩ِ٣ٔ َذٟ ٌِ َحیٔمَ ٣َ َٓ تَُضا ث٥َُّ َخَلَبَضا  ِت ًٔسَّ ـَ َ٘ َّی اِن ٨ًََِضا َحً َّی  َضا ث٥َُّ َخل َ٘ َل٠َّ َٓ ٨ًََِضا ِخُتطُ َتِحَت َرُج١ٕ  َّی  ا٢َ َخل َ٘ َٓ ا  ّٔ َک أََن

 ٔ أ٧َِز٢ََ اہللُ َوِ َٓ َحا٢َ بَِي٨َُط َوبَِي٨ََضا  َٓ ٠َِیَضا ث٥َُّ یَِدُلبَُضا  ًَ ٔسُر  ِ٘ ٔ َوصَُو َي ِٔ ٔلَی آ ٠ُوص٩َُّ ِ ـُ ٌِ ََل َت َٓ ٩َ أََج٠َُض٩َّ  ِِ َب٠َ َٓ ُت٥ِ ا٨َِّٟشاَئ  ِ٘ َذا ك٠ََّ

 َ اَز َٔل َ٘ َة َواِسَت َِٟح٤ٔیَّ ت ٍَََک ا َٓ ٠َِیطٔ  ًَ أَ  َُقَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَاُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ ٔ اہللٔ اِْلَیٔة   ٣ِز

دہ، نسح ےتہک ہک لقعم نب اسیر یک نہب اکی صخش ےک اکنح ںیم یھت، اس ےک وشرہ ےن اےس الطؼ دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتق



 

 

ددیی، رھپ اس ےس دحیلعہ راہ، اہیں کت ہک اس یک دعت ذگر یئگ، رھپ اس ےک اپس اغیپؾ اکنح اجیھب، لقعم ےن اس وک ربا ہ ےتھج وہےئ 

وت اس ےس دحیلعہ راہ، اب اکنح اک اغیپؾ اتجیھب ےہ،انچہچن اینپ نہب افر اس ےک اس ےس انچب اچاہ افر اہک بج فہ اس رپ اقدر اھت اس فتق 

وشرہ ےک اکنح ےک درایمؿ احلئ وہا وت اہلل اعت ی یک ہی آتی انزؽ وہح  ہک بج مت وعروتں وک الطؼ دف افر اؿ یک دعت ذگر اجےئ وت 

فر اس ےک اسےنم ہی آتی ڑپیھ وت فہ اینپ دض ےس ابز آےئگ افر دخا اںیہن رفوک ںیہن، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن لقعم وک اغیپؾ اجیھب ا

 ےک مکح یک ااطتع یک۔

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، نسح ےتہک ہک لقعم نب اسیر :  رافی

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

  

 ایبؿ الطؼ اک :   ابب

 ولاٹےن اک زایدہ قحتسم ےہ افر سک رطح وعرت ےس روجع ایک اجےئ بج ہک اس وک اکی ای دف الطںیق دے دے اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ اک وشرہ دعت ںیم اؿ ےک
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 اب رضی اہلل ٨ًہ٤اٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ ٛہتے ہیں ٛہ اب٩ ٤ًزب٩ خل :  راوی

 َٙ ٨ًَُِض٤َا ك٠ََّ أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ّة َحسَّ َ٘ ُط َوهَٔی َحائْٔف َتِل٠ٔی َٟ ا٣َِزأَّة 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ی ث٥َُّ َواحَٔسّة  َ ِِ ُ ّة أ ـَ َّی َتِلُضَز ث٥َُّ َتٔحیَف ٨ًَِٔسُظ َحِی ََٜضا َحً َضا ث٥َُّ ی٤ُِٔش ٌَ أَِ٪ یَُزأج

ِب١ٔ أَِ٪  َٗ َضا حٔيَن َتِلُضزُ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٠ِیَُل٠ِّ َٓ َضا  َ٘ إِٔ٪ أََراَز أَِ٪ یَُل٠ِّ َٓ َضا  ـٔ َّی َتِلُضَز ٩ِ٣ٔ َحِی ةُ ی٤ُِض٠ََٔضا َحً ٌٔسَّ ِٟ ت٠َِٔک ا َٓ َضا  ٌَ ًَّٟٔی أ٣ََزَ یَُحا٣ٔ ا

 ِ٘ ٨َِت ك٠ََّ ُٛ ا٢َ َٔلََحٔسص٥ِٔ ِِٔ٪  َٗ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ًَِبُس اہللٔ َِٔذا ُسئ١َٔ  ََٟضا ا٨َِّٟشاُئ َوکَاَ٪   َٙ ٠َِیَک اہللُ أَِ٪ تَُل٠َّ ًَ ِس َُح٣َُِت  َ٘ َٓ َتَضا ثَََلثّا 

٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ  َُي ٍُُِظ  َٜٔح َزِوّجا َُي ٍََِک َوَزاَز ٓٔیطٔ  َّی َت٨ِ َّی َحً إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َت ٣َزَّّة أَِو ٣َزََّتئِن  ِ٘ ِو ك٠ََّ َٟ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََزنٔی بَٔضَذا  اہللُ 

وک آپ  ہبیتق، ثیل، انعف ےتہک ںیہ ہک انب رمعنب اطخب ریض اہلل  امہن ےن اینپ ویبی وک ضیح یک احتل ںیم اکی الطؼ دے دی وت اؿ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای ہک روجع رکےل، رھپ اس وک رفےک رھک، اہیں کت ہک فہ اپک وہاجےئ، رھپ اس ےک اپس اےس دفرسا 



 

 

ضیح آاجےئ، رھپ اس وک رےنہ دے اہیں کت ہک فہ ضیح ےس اپک وہاجےئ، ارگ فہ اس وک الطؼ دانی اچاتہ ےہ وت الطؼ دے دے 

نکیل تبحص ےس ےلہپ، یہی فہ دعت ےہ سج ےک قلعتم اہلل اعت ی ےن مکح دای ےہ ہک اس ںیم بج ہک فہ ضیح ےس اپک وہاجےئ 

وعروتں وک الطؼ دی اجےئ افر دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس بج اس ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت اکی صخش ےس اہک ہک بج وت اینپ ویبی 

ے وشرہ ےس اکنح رکےل، افر دفرسے ولوگں ےن اس ںیم ااضہف وک نیت الطںیق دے وت فہ ھجت رپ  جاؾ ےہ، اہیں کت ہک فہ دفرس

اہلل ےک اسھت ثیل ےس وباہطس انعف، انب رمع ریض اہلل  امہن اک وقؽ لقن ایک ہک اکش! وت وعرت وک اکی ای دف الطںیق داتی اس ےئل ہک یبن یلص 

 ہیلع فملس ےن ایس اکےھجم مکح دای اھت۔

  انب رمعنب اطخب ریض اہلل  امہنہبیتق، ثیل، انعف ےتہک ںیہ ہک :  رافی

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

  

 ...ضیح فا ی وعرت ےس روجع رکےن اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ضیح فا ی وعرت ےس روجع رکےن اک ایبؿ
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 ححاد، یزیس ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩، یو٧ص ب٩ جبي ٍ :  راوی

 ٕ ثَىٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ ُجَبي ٍِ ُس ب٩ُِ ٔسي ٍٔی٩َ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا َححَّاْد َحسَّ َٙ َحسَّ ا٢َ ك٠ََّ َ٘ َٓ ُِٟت اب٩َِ ٤ًََُز  َ َسأ

َضا ث٥َُّ یُ اب٩ُِ ٤ًََُز  ٌَ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَُزأج َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َشأ٢ََ ٤ًَُزُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ٠ُُِٗت ا٣َِزأََتطُ َوهَٔی َحائْٔف  تَٔضا  ُٗب١ُٔ ًٔسَّ  ٩ِ٣ٔ َٙ َل٠ِّ

 َٙ ًََحزَ َواِسَتِح٤َ ا٢َ أََرأَیَِت ِِٔ٪  َٗ ٔة  َ٘ ِل٠ٔی َتسُّ بٔت٠َِٔک اٟتَّ ٌِ َت َٓ 

اربامیہ، دمحم نب ریسنی، ویسن نب ریبج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن اجحج، سیدی نب 

اینپ ویبی وک ضیح یک احتل ںیم الطؼ دے دی، رضحت رمعےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک قلعتم درای ت ایک وت آپ ےن اؿ وک 

رھپ بج دعت اک زامہن آےئ وت اس ںیم الطؼ دے، ںیم ےن وپاھچ ہک ہی الطؼ امشر یک اجےئ یگ، آپ مکح دای ہک اس ےس روجع رکےل، 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ وکح  صخش اعزج افر اقمح وہاجےئ وت ایک اس یک الطؼ ہن وہیگ۔

 اجحج، سیدی نب اربامیہ، دمحم نب ریسنی، ویسن نب ریبج :  رافی

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

  

 ... سج وعرت اکوشرہ رماجےئ فہ اچر امہ دس دؿ کت اس اک وسگ انمےئ یگ افر زرہی ےن اہک ہک

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ںیم انمبس ںیہن اتھجمس ہک نسمک ڑلیک سج اکوشرہ رماجےئ فہ وخوبش اگلےئ،  سج وعرت اکوشرہ رماجےئ فہ اچر امہ دس دؿ کت اس اک وسگ انمےئ یگ افر زرہی ےن اہک ہک

 اس ےئل ہک اس رپ یھب دعت ےہ
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 ابی س٤٠ہًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی بُک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ح٤یس ب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت  :  راوی

٤ًَِزٔو  ٔس ب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ ٧َآ ب٩ِٔ َحز٦ِٕ 

ٔ اَِلََحازٔیَث اٟثَّ  ََّضا أَِخب ٍََِتُط َصٔذظ ٠ًََِیطٔ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة أ٧َ َّی اہللُ  ًَلَی أ٦ُِّ َحبٔيَبَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟت َزی٨َُِب َزَخ٠ُِت  ا َٗ ََلثََة 

 َُ ْٚ أَِو  ْة َخ٠ُو ًَِت أ٦ُُّ َحبٔيَبَة بٔٔلیٕب ٓٔیطٔ ُػَِفَ َس َٓ ٕب  َیاَ٪ ب٩ُِ َُحِ ِٔ َِّی أَبُوَصا أَبُو ُس ََٓسَص٨َِت ٨ِ٣ُٔط َجارٔیَ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُُوف ّة ث٥َُّ ي ٍُُِظ 

َّی  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ َُي ٍَِ أَن یٔب ٩ِ٣ٔ َحاَجٕة  َِٟت َواہللٔ ٣َا لٔی بٔاٟلِّ ا َٗ ارَٔؿِیَضا ث٥َُّ  ٌَ ِت بٔ و٢ُ ََل ٣َشَّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ اہللُ 

ًَلَی ٣َیِّ  ٔ أَِ٪ تُٔحسَّ  ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل َِٟت َزی٨َُِب َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَةٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ا َٗ ا  ًَرِشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب ََٟیا٢ٕ َِٔلَّ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ ٕت 

َِٟت أ٣ََا َواہللٔ ا َٗ ِت ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  ٤ََٓشَّ ًَِت بٔٔلیٕب  ََٓس َِّی أَُخوَصا  ًَلَی َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع حٔيَن تُُوف یٔب ٩ِ٣ٔ ََٓسَخ٠ُِت   ٣َا لٔی بٔاٟلِّ

ٕ تُ َحاَجٕة  ٔ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَة ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔ أَِ٪ َُي ٍَِ أَن ِٔ ٔ اِْل َِٟیِو٦ ِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا

 ًَ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب ََٟیا٢ٕ َِٔلَّ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ ًَلَی ٣َیِّٕت  ٔلَی تُٔحسَّ  و٢ُ َجائَِت ا٣َِزأَْة ِ ُ٘ ُت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َت ٌِ َِٟت َزی٨َُِب َوَس٤ٔ ا َٗ ا  رِشّ

٨ًََِضا َزِوُجَضا َو  َِّی  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ اب٨ًَِٔی تُُوف ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََٓتُِٜح٠َُضا  ًَِي٨ََضا أَ َِٜت  ِس اِطَت َٗ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ و٢ُ ََل ث٥َُّ  ُ٘ ٥َ ََل ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا ک١َُّ َذَٟٔک َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََّا هَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ ٧ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل



 

 

ةٔ  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٩َّ فٔی ا ُٛ ِس کَا٧َِت ِِٔحَسا َٗ ًَرِشْ َو ٕ َو ُة أَِطُضز ٌَ ٠ُِت ٟٔزَی٨ََِب َو٣َا َتزِمٔی  أَِرَب ُ٘ َٓ ا٢َ ح٤َُِیْس  َٗ َِٟحِو٢ٔ  ًَلَی َرأِٔض ا َزةٔ  ٌِ َِٟب َتزِمٔی بٔا

ّظ  ِٔ ٔ ٨ًََِضا َزِوُجَضا َزَخ٠َِت ح َِّی  ٤َِٟزِأَةُ َِٔذا تُُوف َِٟت َزی٨َُِب کَا٧َِت ا ا َ٘ َٓ َِٟحِو٢ٔ  ًَلَی َرأِٔض ا  ٔ َزة ٌِ َب ِٟ ٥ِ بٔا َٟ َّ ثَٔیابَٔضا َو ََ َٟبَٔشِت  َت٤َصَّ  ا َو

ِٔتَ  ٤ََّ٠ا َت َ٘ َٓ َتفُّ بٔطٔ  ِٔ َت َٓ  ٕ َّی َت٤ُزَّ بَٔضا َس٨َْة ث٥َُّ تُِؤتَی بَٔسابَّٕة ح٤َٔإر أَِو َطاةٕ أَِو كَائٔز َلی كٔيّبا َحً ٌِ ُت َٓ ُد  فُّ بَٔظِیٕئ َِٔلَّ ٣َاَت ث٥َُّ َتِْخُ

ُس ٣َا َطائَِت ٩ِ٣ٔ كٔیٕب أَِو  ٌِ ٍُ َب ت ٍَِمٔی ث٥َُّ تَُزأج َٓ َزّة  ٌَ ا٢َ َت٤َِشُح بٔطٔ ٔج٠َِسصَا َب َٗ َتفُّ بٔطٔ  ِٔ ٔ ُسئ١َٔ ٣َأْٟک ٣َا َت  َُي ٍِٔظ

دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، دیمح نب انعف، زبنی تنب ایب ہملس یتہک ںیہ ہک اںوہں ےن ھجم 

 زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس یئگ، بج ہک اؿ ےک فادل ےس ہی نیت ااحدثی ایبؿ ںیک، زبنی ایبؿ رکیت ںیہ ہک ںیم اؾ ہبیبح

اوبایفسؿ نب  جب ےن فافت اپح ، اؾ ہبیبح ےن وخوبش وگنماح  سج ںیم ولخؼ ای یسک افر زیچ یک زردی یھت افر اس ےس اکی ڑلیک ےک 

 رضفرت ںیہن یھت، رگم اس فہج ےس )ںیم ےن وخوبش وخوبش اگلح  رھپ ا ےن رشخر رپ اگل ی، رھپ ایبؿ ایک ہک دخبا! ھجم وک وخوبش یک وکح 

اگلح ( ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک یسک وعرت ےک ےئل وج اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ ریتھک ےہ الحؽ 

 انمےئ، زبنی ےن ایبؿ ایک ہک ںیہن ہک یسک تیم رپ نیت دؿ ےس زایدہ وسگ انمےئ، زجب وشرہ ےک ہک اس اک وسگ اچر امہ دس دؿ کت

ںیم زبنی تنب  شح ےک اپس یئگ، بج ہک اؿ ےک اھبح  ےن فافت اپح ، اںوہں ےن یھب وخوبش وگنما رک اےس اامعتسؽ ایک، رھپ رفامای ہک 

 ہک یسک ومنم دخبا ےھجم وخوبش یک احتج ںیہن یھت، زجب اس ےک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ربنم رپ رفامےت وہےئ انس

وعرت ےک ےئل الحؽ ںیہن ہک تیم رپ نیت دؿ ےس زایدہ وسگ انمےئ، وساےئ وشرہ ےک ہک اس اک وسگ اچر امہ دس دؿ کت انمےئ، 

زبنی ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اؾ ہملس وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک اکی وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض 

رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمی یٹیب اک وشرہ رم ایگ ےہ، افر اس یک آھکن ںیم فیلکت ےہ وت ایک مہ اس وک رسہم اگلںیئ، روسؽ اہلل وہح  افر 

ے افر یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف ای نیت ابر رفامای ںیہن ںیہن، رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ اچر ےنیہم دس دؿ کت ااظتنر رک

ی یھت )اس ےک دعب دعت ےس ابرہوہیت یھت( دیمح اک مت ںیم 

 

ت

 

ن کن
 ھ
ب

ےس اکی وعرت اجتیلہ ےک زامہن ںیم اکی اسؽ ےک دعب ینگنیم 

ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن زبنی ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک ہی ینگنیم ےنکنیھپ اک ایک بلطم ےہ وت زبنی ریض اہلل اہنع ےن اتبای ہک بج یسک 

گنت وکڑھٹی ںیم دالخ وہاجیت افر رخاب مسق اک ڑپکا نہپ یتیل افر وخوبش ںیہن اگلیت اہیں کت ہک اکی وعرت اک وشرہ رماجات وت اکی 

اہھت  اسؽ سگر اجات رھپ اس ےک اپس وکح  وچاپہی دگاھ، رکبی ای وکح  رپدنہ الای اجات افر اس رپ اہھت ریھپیت، تہب مک ااسی وہات ہک سج رپ فہ

رہ لکن آیت افر اس ےک اپس ولگ ینگنیم الےت ےسج یتکنیھپ فہ رھپ فا س وہاجیت افر وج اکؾ رکان اچیتہ ریھپے افر فہ رم ہن اجےئ رھپ فہ اب

 ےس ایک رماد ےہ؟ اںوہں ےن اتبای ہک اس ےک ینعم ہی ںیہ ہک فہ اس 

 

ض

 

فی

 

ت

الثم وخوبش فریغہ اگلان وت فہ رکیت، امکل ےس یسک ےن وپاھچ ہک 



 

 

 ےس اینپ اھکؽ یتلم یھت۔

 ہلل نب وی ف، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، دیمح نب انعف، زبنی تنب ایب ہملسدبع ا :  رافی

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

  

 ...وسگ فا ی وعرت ےک رسہم اگلےن اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ےک رسہم اگلےن اک ایبؿ وسگ فا ی وعرت

     308    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ح٤یسب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ َز   ٍٕ ٔ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٧َآ َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ َِّی َزِوُجَضا َحسَّ َضا أَ٪َّ ا٣َِزأَّة تُُوف ٩ًَِ أ٣ُِّ ی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

ا٢َ  َ٘ َٓ اِسَتأَِذ٧ُوُظ فٔی اِلُِٜح١ٔ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتِوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ِي٨َِیَضا  ًَ ًَلَی  َدُظوا  َٓ  َّ٩ ُٛ ِس کَا٧َِت ِِٔحَسا َٗ  ١ِ َٜحَّ ََل َت

 ٔ ٌَ َت٤ُُِٜث ف َّی َت٤ِٔضَی أَِرَب ََل َحً َٓ  ٕ َزة ٌَ ٤َزَّ ک٠َِْب َر٣َِت بَٔب َٓ إَٔذا کَاَ٪ َحِو٢ْ  َٓ ِّ بَِيتَٔضا  ََ ِّ أَِحََلٔسَضا أَِو  ََ ُت ی  ٌِ ًَرِشْ َوَس٤ٔ ٕ َو ُة أَِطُضز

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔيَبَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُث  ٕ ٣ُِش٤َٔ٠ٕة تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة تَُحسِّ ا٢َ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَة َٗ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

ا ًَرِشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ًَلَی َزِؤجَضا أَِرَب َٚ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ٕ َِٔلَّ  ِو َٓ ٔ أَِ٪ تُٔحسَّ  ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل  َوا

اینپ امں ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک اکی وعرت اک وشرہرمایگ  آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، دیمحنب انعف، زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل  امہن

ولوگں وک اس یک آھکن ےک قلعتم رطخہ وسحمس وہا وت فہ ولگ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر رسہم اگلےن یک 

اب مسق ےک رھگ افر ڑپکفں ںیم ااجزت اچیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رسہم ہن اگلؤ وعرںیت )اجتیلہ ےک زامہن ںیم( رخ

ریتہ ںیھت بج اکی اسؽ سگر اجات رھپ اکی  ات سگرات افر فہ ینگنیم یتکنیھپ یھت )وتدعت متخ وہیت یھت( اس ےیل فہ رسہم ہن اگلےئ بج 

رفاتی رکےت  کت ہک اچر ےنیہم دس دؿ ہن ذگر اجںیئ افر ںیم ےن زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اہنع وک اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس

وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک یسک املسمؿ وعرت ےک ےئل وج اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ ریتھک ےہ، اجزئ ںیہن 



 

 

 ہک یسک )تیم( رپ نیت دؿ ےس زایدہ وسگ انمےئ، وساےئ اس ےک وشرہ ےک ہک اس رپ اچرہ امہ دس دؿ کت وسگ انمےئ۔

 اایس، ہبعش، دیمحنب انعف، زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل  امہنآدؾ نب ایب  :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وسگ فا ی وعرت ےک رسہم اگلےن اک ایبؿ
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 ٣شسز، برش، س٤٠ہ ب٩ ٤٘٠ًہ، ٣ح٤س اب٩ سي ٍی٩ رح٤ہ اہلل :  راوی

ٔلیَّ  ًَ َِٟت أ٦ُُّ  ا َٗ ٔس ب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  ث٨ََا برِٔشْ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ِٛ َة ٧ُضٔي٨َا أَِ٪ ٧ُحٔسَّ أَ

 ثَََلٕث َِٔلَّ بٔزَِودٕ 

دسمد، رشب، ہملس نب ہمقلع، دمحم انب ریسنی رہمح اہلل ےتہک ںیہ ہک اؾ ہیطع ےن ایبؿ ایک ہک ںیمہ عنم ایک ایگ نیت دؿ ےس زایدہ وسگ 

 انمںیئ، زجب وشرہ ےک ہک اس رپ اچر امہ دس دؿ کت وسگ انمںیئ۔

 دسمد، رشب، ہملس نب ہمقلع، دمحم انب ریسنی رہمح اہلل :  رافی

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

  

 ...ضیح ےس اپک وہےن ےک فتق وسگ فا ی وعرت اک طسق اامعتسؽ رکان

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ضیح ےس اپک وہےن ےک فتق وسگ فا ی وعرت اک طسق اامعتسؽ رکان



 

 

     310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ًبس اٟوہاب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حٔؼہ، ا٦ ًلیہ :  راوی

ًَلٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبسٔ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  ًَلَی َحسَّ ٨َّا ٨ُِ٧َهی أَِ٪ ٧ُحٔسَّ  ُٛ َِٟت  ا َٗ َة  یَّ

َب َوََل ٠َِ٧َبَص ثَِوبّ ٣َ  یَّ ا َوََل ٧ََِٜتح١َٔ َوََل ٧َلَّ ًَرِشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب َٚ ثَََلٕث َِٔلَّ  ِو َٓ ِس یِّٕت  َٗ ًَِؼٕب َو ُّا َِٔلَّ ثَِوَب  ا ٣َِؼبُو

 ٕ َضا فٔی ٧ُِبَذة ـٔ ٔ َِٔذا اَُِتَش٠َِت ِِٔحَسا٧َا ٩ِ٣ٔ ٣َٔحی ِضز ٨َا ٨ًَِٔس اٟلُّ َٟ َؽ  ا٢َ  ُرخِّ َٗ  ٔ َِٟح٨َائٔز َٔ ا ٩ًَِ اتَِّبا ٨َّا ٨ُِ٧َهی  ُٛ إر َو َٔ ِشٔت أَِه ُٛ  ٩ِ٣ٔ

ُٓورٔ  ا َ٘ ِٟ ِٟکَآُورٔ َوا ِشُم َواِلُِٜشُت ٣ِٔث١ُ ا ُ٘ ِٟ ًَِبس اہللٔ ا  أَبُو 

وسگ رکےن ےس  دبع اہلل نب دبع اولاہب، امحد نب زدی، اویب، ہصفح، اؾ ہیطع یتہک ںیہ ہک مہ ولوگں وک یسک تیم رپ نیت دؿ ےس زایدہ

، رگم فہ عنم ایک اجات اھت رگم وشرہ رپ اچر امہ دس دؿ کت افر مہ ولگ ہن رسہم اگلےت ےھت افر ہن وخوبش ےتلم ےھت افر ہن راگن وہا ڑپکا ےتنہپ ےھت

فا ر ےک ڑپکا وج ےننب ےس ےلہپ یہ راگن ایگ وہ افر بج مہ ولوگں ںیم ےس وکح  ضیح ےس اپک وہیت افر لسغ رکیت وت وھتڑے ےس طسق

 

 اع

 اامعتسؽ یک ااجزت دی اجیت افر مہ ولوگں وک انجزے ےک ےھچیپ ےنلچ ےس عنم ایک اجات ےہ۔

 دبع اہلل نب دبع اولاہب، امحد نب زدی، اویب، ہصفح، اؾ ہیطع :  رافی

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

  

 ...فا ی وعرت فہ ڑپکے ےنہپ وج ےننب ےس ےلہپ رےگن ےئگ وہںوسگ انمےن 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وسگ انمےن فا ی وعرت فہ ڑپکے ےنہپ وج ےننب ےس ےلہپ رےگن ےئگ وہں

     311    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یہٓـ١ ب٩ زٛين، ًبساٟشَل٦ ب٩ ُحب، ہظا٦، حٔؼہ، ا٦ ًل :  راوی

 َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٕب  ٔ ب٩ُِ َُحِ ََل٦ ًَِبُس اٟشَّ ث٨ََا  يِٕن َحسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا َّی َحسَّ ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟت  ا



 

 

ٔ أَ  ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ٥َ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَة ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ََّضا ََل َتَِٜتح١ُٔ َوََل َت٠َِبُص اہللُ  إ٧ٔ َٓ ًَلَی َزِوٕد  َٚ ثَََلٕث َِٔلَّ  ِو َٓ ِ٪ تُٔحسَّ 

 ًَ ثَِتىٔی أ٦ُُّ  َِٔؼُة َحسَّ ثَت٨َِا َح ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ا٢َ اَِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ َٗ ًَِؼٕب َو ُّا َِٔلَّ ثَِوَب  َّی اہللُ ثَِوبّا ٣َِؼبُو َة ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔلیَّ

ارٕ ٠ًََ  َٔ ُِٗشٕم َوأَِه  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََل َت٤َصَّ كٔيّبا َِٔلَّ أَِزنَی كُِضزَٔصا َِٔذا كَُضَزِت ٧ُِبَذّة ٩ِ٣ٔ 

 لض نب دنیک، دبعامالسؾ نب  جب، اشہؾ، ہصفح، اؾ ہیطع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک یسک وعرت ےک ےئل وج دخا 

ریتھک ےہ ہی اجزئ ںیہن ہک وساےئ وشرہ ےک یسک رپ نیت دؿ ےس زایدہ وسگ انمےئ ہن فہ رسہم اگلےئ ہن  افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ

 ہک یبن راگن وہا ڑپکا ےنہپ، رگم فہ ڑپکا وج ےننب ےس ےلہپ راگن ایگ وہ افر ااصنری ےن اہک ہک ھجم ےس اشہؾ ےن وباہطس ہصفح، اؾ ہیطع رفاتی ایک

فا ر یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام

 

ای افر ہن وخوبش ےلم، رگم بج اس ےک رہط اک فتق رقبی وہ افر فہ اپک وہاجےئ وت وھتڑا اس طسق اع

 اامعتسؽ رکیتکس ےہ )دوھین ےل یتکس ےہ( ۔

  لض نب دنیک، دبعامالسؾ نب  جب، اشہؾ، ہصفح، اؾ ہیطع :  رافی

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

  

م

ع

 

ت

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت ںیم ےس وج فافت اپےت ںیہ افر ویبایں وھچڑ اجےت ںیہ، امب

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

و ؿ ریبخ کت
مل
ع

 

ت

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت ںیم ےس وج فافت اپےت ںیہ افر ویبایں وھچڑ اجےت ںیہ، امب

     312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، طب١، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣َُحاص ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح  ث٨ََا ٔطِب١ْ  ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخب ٧ٍَََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ِوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َحسَّ َّٓ َّٟٔذی٩َ یَُتَو ٕس َوا

َّٟٔذی٩َ َو  أ٧َِز٢ََ اہللُ َوا َٓ َتسُّ ٨ًَِٔس أَص١ِٔ َزِؤجَضا َوأجّبا  ٌِ ةُ َت ٌٔسَّ ِٟ ٔ ا ا٢َ کَا٧َِت َصٔذظ َٗ ِوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َویََذُروَ٪ یََذُروَ٪ أَِزَواّجا  َّٓ  یَُتَو

ِج٩َ  َ َِ َٓإِٔ٪  إد  َ ِِ ٔ َُي ٍَِ ِ َِٟحِو٢ٔ  ٔلَی ا ا ِ ًّ ّة َٔلَِزَوأجض٥ِٔ ٣ََتا ٖٕ  أَِزَواّجا َؤػیَّ زُو ٌِ ُٔٔشض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٩َ٠ِ فٔی أَِن ٌَ َٓ ٠َِی٥ُِٜ ٓامَٔی  ًَ َََٓل ُج٨َاَح 



 

 

ّة ِِٔ٪ َطائَِت َس٨ََِٜت فٔی َؤػيَّ  ِی٠َّة َؤػیَّ َٟ ی٩َ  ٕ َوًرِٔشٔ َة أَِطُضز ٌَ ٨َٔة َسِب ََٟضا َت٤َا٦َ اٟشَّ ١َ اہللُ  ٌَ ا٢َ َج َجِت َوصَُو َٗ َ َِ تَٔضا َؤِِ٪ َطائَِت 

ِو٢ُ اہللٔ تَ  َٗ ٩ًَِ ٥َ َذَٟٔک  ًَ ٠َِیَضا َز ًَ ٤َا هَٔی َوأجْب  َٛ ةُ  ٌٔسَّ ِٟ ا َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ََل ُج٨َاَح  َٓ ِج٩َ  َ َِ إِٔ٪  َٓ إد  َ ِِ ٔ َُي ٍَِ ِ الَی  ا٢َ  ٌَ َٗ ٣َُحاصٕٔس َو

 َٗ َتسُّ َحِیُث َطائَِت َو ٌِ َت َٓ َتَضا ٨ًَِٔس أَص٠َِٔضا  ٔ اِْلیَُة ًٔسَّ ًَبَّإض َنَشَدِت صَٔذظ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ ًََلاْئ  َٗ إد َو َ ِِ ٔ الَی َُي ٍَِ ِ ٌَ ِو٢ُ اہللٔ َت

َََٓل جُ  ِو٢ٔ اہللٔ  َ٘ ٔ َجِت ٟ َ َِ ٨ََِٜت فٔی َؤػيَّتَٔضا َؤِِ٪ َطائَِت  ِت ٨ًَِٔس أَص٠َِٔضا َوَس ًَِتسَّ ٩َ٠ِ فٔی ًََلاْئ ِِٔ٪ َطائَِت ا ٌَ َٓ ٠َِی٥ُِٜ ٓامَٔی  ًَ ٨َاَح 

 ٔ٤ِٟ ًََلاْئ ث٥َُّ َجاَئ ا ا٢َ  َٗ ُٔٔشض٩َّٔ  ََٟضاأَِن َتسُّ َحِیُث َطائَِت َوََل ُسِٜىَی  ٌِ َت َٓ ِٜىَی  ٨ََشَذ اٟشُّ َٓ  ي ٍَاُث 
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، انب ایب حیجن، اجمدہ ےس آتی ﴿ف

ٹ

 

ریسفت ںیم رفاتی ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، ش

  اآلہی﴾ رکےت ںیہ ہک یہی دعت وعرت ذگاریت یھت، رھپ 
ً
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َ
اہلل اعت ی ےن ہی آتی انزؽ رفامح  ہک ﴿ف

ینع فہ رمد وج مت ںیم ےس وفت وہ اجےت ںیہ افر اینپ ویبایں وھچڑ اجےت ںیہ وت اںیہن اینپ ویبویں ےک ےئل فتیص رکین اچےئہ ہک اکی 

ہن اجںیئ  س ارگ فہ وخد لکن اجںیئ وت مت رپ اس ںیم وکح  انگہ ںیہن، وجاںوہں ےن اینپ داتسن ںیم ااھچ  اسؽ اک رخچ افر ا ےن رھگ ےس اکن ی

ایک، اجمدہ ےن اہک ہک اہلل اعت ی ےن وعرت ےک فاےطس است امہ سیب دؿ اسؽ وپرا رکےن ےک ےئل فتیص امشر ایک ےہ، ارگ اچےہ وت فتیص 

ےئ افر اہلل اعت ی ےک وقؽ ریغ ارخاج اک یہی بلطم ےہ ہک دعت یسیج ہک اس رپ فابج اجؿ رک رہھٹی رےہ افر ارگ اچےہ وت لکن اج

ےہ )اچر امہ دس دؿ ےہ( ہی اجمدہ ےس وقنمؽ ےہ افر اطعء ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک اس آتی ےن 

اہلل اعت ی ےک وقؽ ریغ ارخاج اک بلطم یہی ایبؿ ایک رھگ فاولں ےک اپس دعت وک وسنمخ رکدای اس ےئل اہجں اچےہ دعت ذگارے افر 

مْج

ُک
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َ َح 

 

ُ
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َ  ج َ

 

﴾ یک ارگ اچےہ وت دعت ا ےن رھگ فاولں ےک اپس ذگارے افر اینپ فتیص ںیم رےہ افر ارگ اچےہ وت اہلل اعت ی ےک وقؽ ﴿ل

وسنمخ رکدای، اس ےئل اہجں اچےہ دعت  انبء رپ لکن اجےئ، اطعء ےن اہک ہک رھپ ریماث یک آتی انزؽ وہح ، وت اس ےن رےنہ وک

ذگارے افر اس یک وکستن ےک ےئل وکح  ہگج رضفری ںیہن۔ دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب رکبنب رمعف نب زحؾ، دیمح نب انعف، 

 اںوہں ےن وخوبش زبنی تنب اؾ ہملس، اؾ ہبیبح تنب اوبایفسؿ ےتہک ںیہ ہک بج اؾ ہبیبح ےک اپس اؿ ےک فادل ےک رمےن یک ربخ آح  وت

 ہک وگنما رک دفونں اہوھتں رپ یلم افر اہک ہک ےھجم وخوبش یک وکح  احتج ہن یھت، ارگ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ ہن یتنس

دؿ ےس زایدہ یسک وعرت ےک ےئل وج اہلل اعت ی افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ ریتھک وہ ہی اجزئ ںیہن ےہ ہک وساےئ وشرہ ےک یسک رپ نیت 

 وسگ انمےئ، وشرہ اک وسگ اچر امہ دس دؿ کت انمےئ۔

، انب ایب حیجن، اجمدہ :  رافی
ٹ

 

 ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، ش

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



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

و ؿ ریبخ کتاہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت 
مل
ع

 

ت

 ںیم ےس وج فافت اپےت ںیہ افر ویبایں وھچڑ اجےت ںیہ، امب
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٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ ابی بُک ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ح٤یس ب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، ا٦ حبييبہ ب٨ت  :  راوی

 ابوسٔیا٪

 َ ث ثَىٔی ح٤َُِیُس َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ َحسَّ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٕ ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ ٨َا ٣َُح٤َّ  ٍٕ ٔ ب٩ُِ ٧َآ

ًَِت  ا َجائََضا ٧َعٔیُّ أَبٔیَضا َز َّ٤َٟ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔيَبَة ب٨ِٔٔت أَبٔی ُس یٔب ٩ِ٣ٔ  َس٤َ٠ََة  َِٟت ٣َا لٔی بٔاٟلِّ ا َٗ ِیَضا َو ًَ ٤ََشَحِت ذَٔرا َٓ بٔٔلیٕب 

و٢ُ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَةٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ِوََل أَن َٟ َٚ َحاَجٕة  ِو َٓ ًَلَی ٣َیِّٕت  ٔ تُحٔسُّ  ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل  َوا

 ٔ اثَََلٕث ِ ًَرِشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب  َلَّ 

ٹہ تنب اوبایفسؿ ےس رفاتی   ن
ٹن ن
خن
دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب رکب نب رمعف نب زحؾ، دیمح نب انعف، زبنی تنب اؾ ہملس، اؾ 

دفونں اہوھتں رپ یلم افر اہک ہک ےھجم رکےت ںیہ ہک بج اؾ ہبیبح ےک اپس اؿ ےک فادل ےک رمےن یک ربخ آح  وت اںوہں ےن وخوبش وگنما رک 

وخوبش یک وکح  احتج ہن یھت ارگ ںیم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ ہن یتنس ہک یسک وعرت ےک ےیل وج اہلل افر ایقتم 

وسگ اچر ےنیہم دس دؿ  ےک دؿ رپ اامیؿ ریتھک وہ ہی اجزئ ںیہن ےہ ہک وساےئ وشرہ ےک یسک رپ نیت دؿ ےس زایدہ وسگ انمےئ وشرہ اک

 کت انمےئ۔

ٹہ تنب اوبایفسؿ :  رافی  ن
ن ٹن 
خن
 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب رکب نب رمعف نب زحؾ، دیمح نب انعف، زبنی تنب اؾ ہملس، اؾ 

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

  

 ...ر اکنح افدس اک ایبؿ افر نسح ےن اہک ہک ارگ یسک ایسی وعرت ےس اندازاہین یک امکح  اف



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ی ںیم اکنح ایک، سج ےس اکنح اھت، وت اؿ دفون

گ

 

ن
س

 

ت

ں ےک درایمؿ رفتقی رکادی اجےئ افر زاہین یک امکح  افر اکنح افدس اک ایبؿ افر نسح ےن اہک ہک ارگ یسک ایسی وعرت ےس اندا

 ےل ایل فہ ایس اک ےہ اس ےک العفہ ھچک ںیہن رھپ دعب ںیم اؿ اک اکی وقؽ ہی ےہ ہک فہ رہم لثم یک قحتسم ےہوج اس ےن 
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، ابوبُکب٩ ًبساٟزح٩٤، ابو٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ا٢َ ٧ََهی ا  َٗ ٨ًَُِط  وزٕ َرضَٔی اہللُ  ٌُ

ِٟکَاص٩ٔٔ  ِٟک٠َِٔب َوح٠َُِوأ٪ ا ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟبغٔیِّ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ ا  َو٣َِضز

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، اوبرکبنب دبعارلنمح، اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن ےتک یک  تمی افر اکنہ یک ارجت افر زاناکر وعرت یک امکح  ےک اھکےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 ؿ، زرہی، اوبرکبنب دبعارلنمح، اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دبعاہلل ، ایفس :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ی ںیم

گ

 

ن
س

 

ت

 اکنح ایک، سج ےس اکنح اھت، وت اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رکادی اجےئ افر زاہین یک امکح  افر اکنح افدس اک ایبؿ افر نسح ےن اہک ہک ارگ یسک ایسی وعرت ےس اندا

 وج اس ےن ےل ایل فہ ایس اک ےہ اس ےک العفہ ھچک ںیہن رھپ دعب ںیم اؿ اک اکی وقؽ ہی ےہ ہک فہ رہم لثم یک قحتسم ےہ
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 بہ، ًو٪ ب٩ ابی جحیٔہ، واٟس جحیٔہآز٦، طٌ :  راوی

َّی اہللُ ٩َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  َٔ ًَِوُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ُجَحِی ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َِٟوأط٤ََة َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا  



 

 

 ٩ًَِ ٤ُِِٟشَتِؤط٤ََة َوآک١َٔ اٟزِّبَا َو٣ُوک٠َُٔط َو٧ََهی  ٤َُِٟؼوِّرٔی٩َ َوا ٩َ ا ٌَ َٟ َِٟبغٔیِّ َو ِشٔب ا َٛ ِٟک٠َِٔب َو  ث٩ٔ٤ََ ا

ےن آدؾ، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحج، فادل ہفیحج ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وگدےن فا ی افر دگفاےن فا ی رپ افر وسد اھک

 اھکےن ےس عنم رفامای ےہ افر وصمرفں رپ تنعل یک ےہ۔ افر الھکےن فاےل رپ تنعل یک ےہ افر ےتک یک  تمی افر زان اکر یک امکح 

 آدؾ، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحج، فادل ہفیحج :  رافی

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

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ی ںیم اکنح ایک، سج ےس اکنح اھت، وت اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رکادی اجےئ افر زاہین یک امکح  افر اکنح افدس اک ایبؿ افر نسح ےن 

گ

 

ن
س

 

ت

اہک ہک ارگ یسک ایسی وعرت ےس اندا

 وج اس ےن ےل ایل فہ ایس اک ےہ اس ےک العفہ ھچک ںیہن رھپ دعب ںیم اؿ اک اکی وقؽ ہی ےہ ہک فہ رہم لثم یک قحتسم ےہ
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 ًلی ب٩ جٌس، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ جحازہ، ابوحاز٦، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ٔس ب٩ِٔ ُجَحاَزَة  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ سٔ أَِخب ٧ٍَََا ُط ٌِ َِٟح ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَ  َحسَّ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ِشٔب اِْل٣َٔائٔ  َٛ  ٩ًَِ 

ےس یلع نب دعج، ہبعش، دمحم نب احجدہ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولڈنویں یک امکح  اھکےن 

 عنم رفامای۔

 یلع نب دعج، ہبعش، دمحم نب احجدہ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس وعرت ےک رہم اک ایبؿ، سج ےس تبحص یک اجیکچ ےہ افر دوخؽ بک ققحتم وہات ےہ ای دوخؽ



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

س ےس ےلہپ اس وک الطؼ دے وت ایک مکح ےہاس وعرت ےک رہم اک ایبؿ، سج ےس تبحص یک اجیکچ ےہ افر دوخؽ بک ققحتم 

شن 
م

 وہات ےہ ای دوخؽ ای 
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 ٤ًزوب٩ زرارہ، اس٤اًی١، ایوب، سٌیس ب٩ جبي ٍ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أَِخب ٧ٍََ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َٖ ا٣َِزأََتُط  َذ َٗ ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز َرُج١ْ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  ا ِِٔس٤َأًی١ُ 

 َ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أ ٌِ ا٢َ اہللُ َي َٗ ِحََلٔ٪ َو ٌَ ِٟ ٥َ بَيَِن أََخَوِی بَىٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٚ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ ََفَّ ٤َا ک ُٛ أَبََیا َحَس َٓ َض١ِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا َتائْٔب  َٓ اذْٔب 

 َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ َٚ بَِي٨َُض٤َا  ََفَّ َٓ َٓأَبََیا  َض١ِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا َتائْٔب  َٓ ٤َا کَاذْٔب  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أََحَس ٌِ ا٢َ اہللُ َي َ٘ َِٟحٔسیٔث َٓ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر فٔی ا ا٢َ لٔی  َ٘

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ثُُط  ُس َطِیْئ ََل أََراَک تَُحسِّ ٌَ ُضَو أَبِ َٓ ٨َِت کَاذٔبّا  ُٛ ِس َزَخ٠َِت بَٔضا َؤِِ٪  َ٘ َٓ ا  ّٗ ٔ ٨َِت َػاز ُٛ ََٟک ِِٔ٪  ا٢َ ََل ٣َا٢َ  َٗ اٟزَُّج١ُ ٣َالٔی 

 ٨ِ٣َٔک 

رمعفنب زرارہ، اامسلیع، اویب، دیعس نب ریبج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع وپاھچ ہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی رپ تمہت 

 اںوہں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب الجعؿ ےک اکی رمدف وعرت ےک ام نی رفتقی رکادی افر رفامای ہک اہلل اجاتن اگلےئ وت

ےہ ہک مت ںیم ےس اکی رضفر وھجاٹ ےہ ذہلا مت ںیم ےس وکؿ وتہب رکات ےہ، اؿ دفونں ےن ااکنر ایک، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ 

رکدای، اویب اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس رمعف نب دانیر ےن اس دحثی ںیم ضعب ابںیت ایسی ایبؿ ںیک ںیہنج دفونں ےک درایمؿ رفتقی 

 مت وک ایبؿ رکےت ںیم ےن ںیہن داتھکی، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اس رمد ےن وپاھچ ہک ریما امؽ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ےھجت

 تبحص رک اکچ ےہ افر ارگ وھجاٹ ےہ وت ےھجت افر یھب اس اک قح ںیہن۔امؽ ںیہن ےلم اگ ارگ وت اچسےہ وت اس ےس 

 رمعفنب زرارہ، اامسلیع، اویب، دیعس نب ریبج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ... اک ایبؿ، سج اک رہم رقمر ںیہن وہا، اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامایاس وعرت ےک ہعتم



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ؼ دے دف، اس احؽ ںیم ہک مت ےن اؿ اس وعرت ےک ہعتم اک ایبؿ، سج اک رہم رقمر ںیہن وہا، اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای ہک مت رپ وکح   جج ںیہن، ارگ مت وعروتں وک الط

 ی اہمترے ےئل اینپ ںیہن یک ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک الطؼ دی وہح  وعروتں ےک ےئل اقدعہ ےک اطمقب افدئہ ااھٹان ےہ ویقتمں رپ قح ےہ، ایس رطح اہلل اعتےس تبحص 

 اس ےک وشرہ ےن الطؼ دے دیاشناینں ایبؿ رکات ےہ اشدی ہک مت وھجمس افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعلؿ ںیم ہعتم اک ذرک ںیہن ایک، بج ہک اس وک 
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجبَ  ٩ًَِ َس ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٕ ي ٍِ

 ٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َال َٗ ٠َِیَضا  ًَ ََٟک  ٤َا کَاذْٔب ََل َسبٔی١َ  ُٛ ًَلَی اہللٔ أََحُس ٨َِت ٤ُ٠َِٟٔتََل٨ًَٔئِن حَٔشاب٤َُُٜا  ُٛ ََٟک ِِٔ٪  ا٢َ ََل ٣َا٢َ  َٗ ی 

٠َِیضَ  ًَ َت  ِٗ ََٟک ٨ِ٣َٔضاَػَس ُس  ٌَ ُس َوأَبِ ٌَ ََٓذاَک أَبِ ٠َِیَضا  ًَ َذبَِت  َٛ ٨َِت  ُٛ ٔجَضا َؤِِ٪  ُضَو ب٤َٔا اِسَتِح٠ِ٠ََت ٩ِ٣ٔ ََفِ َٓ  ا 

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعلؿ رکےن فاولں 

فونں اک اسحب وت اہلل ےل اگ، مت دفونں ںیم اکی وھجاٹ ےہ، اس ےئل ھجت وک اب اس وعرت رپ وکح  قح ںیہن، اس ےن ےس رفامای مت د

ااھٹ  رعض ایک ای روسؽ اہلل ریما امؽ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ھجت وک امؽ ںیہن ےلم اگ، وت ارگ اچس ےہ وت اس یک رشاگمہ ےس افدئہ

  ےہ بت وت دبرہج اف ی وت اس اک قحتسم ںیہن۔اکچ ےہ افر ارگ وت وھجاٹ

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ریض اہلل  امہن :  رافی

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

  

 رخچ رکےن اک ایبؿ : ابب

 ...تلیضف اک ایبؿ افر ولگ آپ ےس وساؽ رکےت ںیہ ہک ایکرخچ رکںی ابؽ وچبں رپ رخچ رکےن یک



 

 

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

اہلل اہمترے ےئل ابؽ وچبں رپ رخچ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ افر ولگ آپ ےس وساؽ رکےت ںیہ ہک ایکرخچ رکںی، آپ د ہ دےئجی ہک رضفرت ےس زادئ امؽ، ایس رطح 

  ہک مت داین افر آرخت ںیم وغر ف رک افر نسح ےن اہک ہک  وف ےس رماد رضفرت ےس زادئامؽ ےہاینپ اشناینں ایبؿ رکات ےہ اشدی
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 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، ًبساہلل ب٩ یزیس انؼاری :  راوی

 َ ث ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ ٕ َحسَّ وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ِبَس اہللٔ ب٩َِ َیزٔیَس اَِلَِنَؼارٔیَّ  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٨َا ُط

 ُ٤ِٟ َٙ ا َٔ ا٢َ َِٔذا أَِن َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َٔ اَِلَِنَؼارٔیِّ  ًَلَی أَص٠ِٔطٔ َوصَُو ِش٥ُٔ٠ َن ّة  َ٘

ّة  َٗ ُط َػَس َٟ  َیِحَتٔشبَُضا کَا٧َِت 

آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی ااصنری ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ایک 

یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رک راہوہں، آپ  آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رک رےہ ںیہ؟ اںوہں ےن اہک اہں! آپ

 ےن رفامای ہک بج املسمؿ اینپ ویبی وچبں یک ذات رپ اکروثاب ھجمس رک رخچ رکات ےہ وت فہ اس ےک ےئل دصہق وہاجات ےہ۔

 آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی ااصنری :  رافی

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

  

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

اہلل اہمترے ےئل ابؽ وچبں رپ رخچ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ افر ولگ آپ ےس وساؽ رکےت ںیہ ہک ایکرخچ رکںی، آپ د ہ دےئجی ہک رضفرت ےس زادئ امؽ، ایس رطح 

  افر آرخت ںیم وغر ف رک افر نسح ےن اہک ہک  وف ےس رماد رضفرت ےس زادئامؽ ےہاینپ اشناینں ایبؿ رکات ےہ اشدی ہک مت داین
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  َّی اہللُ  َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ أَبٔی اٟز٧َِّاز

٠َِیَک  ًَ  ِٙ ٔٔ ِٙ یَا اب٩َِ آَز٦َ أُِن ٔٔ ا٢َ اہللُ أَِن َٗ ا٢َ  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی رفامات اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

 ےہ ہک اے انب آدؾ! رخچ رک ںیم ریتی ذات رپ رخچ رکفں اگ۔

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

اہلل اہمترے ےئل ابؽ وچبں رپ رخچ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ افر ولگ آپ ےس وساؽ رکےت ںیہ ہک ایکرخچ رکںی، آپ د ہ دےئجی ہک رضفرت ےس زادئ امؽ، ایس رطح 

  افر نسح ےن اہک ہک  وف ےس رماد رضفرت ےس زادئامؽ ےہاینپ اشناینں ایبؿ رکات ےہ اشدی ہک مت داین افر آرخت ںیم وغر ف رک
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 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، ثور ب٩ زیس، ابواِٟیث، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َز  ث٨ََا ٣َأْٟک  ًََة َحسَّ زَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا یِٕس 

ائ٥ٔٔ ا٨ََّٟضا ائ٥ٔٔ ا٠َِّٟی١َ اٟؼَّ َ٘ ِٟ ٤َُِٟحاصٔٔس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو ا ٜٔئن کَا ٤ِِٟٔش ًَلَی اَِلَِر٠َ٣َةٔ َوا اعٔی   َر اٟشَّ

ر نب زدی، اوباثیغل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ویباؤں افر ییحی نب زقہع، امکل، وث

نیکسم ےک ےئل ک تن افر جادفری رکےن فاال اہلل یک راہ ںیم اہجد رکےن فاالایرات وک ابعدت رکےن فاےل افر دؿ وک رفزہ رےنھک فاےل 

 یک رطح ےہ۔

 ہع، امکل، وثر نب زدی، اوباثیغل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعییحی نب زق :  رافی

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



 

 

  

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دےئجی ہک رضفرت ےس زادئ امؽ، ایس رطح اہلل اہمترے ےئل ابؽ وچبں رپ رخچ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ افر ولگ آپ ےس وساؽ رکےت ںیہ ہک ایکرخچ رکںی، آپ د ہ

 اینپ اشناینں ایبؿ رکات ےہ اشدی ہک مت داین افر آرخت ںیم وغر ف رک افر نسح ےن اہک ہک  وف ےس رماد رضفرت ےس زادئامؽ ےہ
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 ٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ًا٣ز ب٩ سٌس٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا :  راوی

ٕس َر  ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اہللُ 

 ٔ وزُنٔی َوأ٧ََا ٣َز ٌُ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت َػل ا٢َ ََل  َٗ ِِطٔ  اٟظَّ َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ ََل  َٗ ٠ُِت لٔی ٣َا٢ْ أُوصٔی ب٤َٔالٔی ک٠ُِّطٔ  ُ٘ َٓ ََّٜة  یْف ب٤َٔ

 َٜ َّٟة یََت ًَا ًَُض٥ِ  ََ َوَرثََتَک أ٨ََُِٔیاَئ َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتَس ثٔي ٍْ أَِ٪ َتَس َٛ ٠ُُث  ٠ُُث َواٟثُّ ا٢َ اٟثُّ َٗ ٠ُٔث  اٟثُّ ُٔوَ٪ ا٨َّٟاَض فٔی أَیِسٔ َٓ یض٥ِٔ َّٔ

َک ی٨َِ  ٌُ َٓ ١َّ اہللَ َیزِ ٌَ َٟ َضا فٔی فٔی ا٣َِزأَتَٔک َو ٌُ َٓ ٤ََة َتزِ ِ٘ َّی ا٠ُّٟ ْة َحً َٗ ََٟک َػَس ُضَو  َٓ َت  ِ٘ َٔ وَ٪ َو٣َِض٤َا أَِن ُ َِ ٍُ بَٔک ٧َاْض َويُرَضُّ بَٔک آ ٔٔ  َت

   ںیم ریمی ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ، دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، اعرم نب دعس ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے اپس امؽ ےہ ایک ںیم ا ےن اسرے امؽ ںیم فتیص رکدفں، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیہن، 

 ےن رفامای ثلث ںیم ےن وپاھچفص امؽ ںیم، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیہن، ںیم ےن اہک ثلث ںیم، آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ںیم رکےتکس وہ، ارگہچ ہی یھب زایدہ ےہ افر رفامای ا ےن فاروثں وک امدلار وھچڑان اہمترے ےئل اس ےس رتہب ےہ ہک مت اںیہن ایسی احتل 

ںیم وھچڑف ہک دگنتتس وہں افر ولوگں ےک اسےنم اہھت الیھپےت رھپںی افر مت اؿ یک ذات رپ وج ھچک یھب رخچ رکفےگ، فہ اہمترے 

 دصہق ےہ، اہیں کت ہک فہ  ہمق وج مت اینپ ویبی ےک ہنم ںیم دےتی وہ افر اشدی اہلل اہمتری رمع دراز رکے ہک مت ےس اکی وقؾ وک ےئل

 افدئہ وہ افر دفرسی وک اصقنؿ۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، اعرم نب دعس :  رافی

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

  



 

 

 ...الہ فایعؽ وک رخچ دانی فابج ےہ

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الہ فایعؽ وک رخچ دانی فابج ےہ

     323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز وب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة َر َحسَّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح  ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اہللُ 

 ٌُ ِٟ َِٟیُس ا ٔة ٣َا َتَزَک ُٔىّی َوا َٗ َس ١ُ اٟؼَّ ـَ ِٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّی اہللُ  ٤َِٟزِأَةُ َػل و٢ُ ا ُ٘ و٢ُ َت ٌُ لَی َوابَِسأِ ب٩ِ٤َٔ َت ِٔ َِٟیٔس اٟشُّ ٠َِیا َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا

 ٌٔ ِ و٢ُ أَلب٩ُِ أَك ُ٘ ٠ِٔ٤ىٔی َوَي ٌِ ٤ٌِٔىٔی َواِسَت ِ ِبُس أَك ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ىٔی َوَي َ٘ ا أَِ٪ تَُل٠ِّ ٤َىٔی َو٣َِّٔ ٌٔ ا أَِ٪ تُِل اُٟوا یَا أَبَا ٣َِّٔ َ٘ َٓ ٔلَی ٩ِ٣َ َتَسًُىٔی  ٤ِىٔی ِ

ا٢َ ََل صََذا ٩ِ٣ٔ ٛٔیٔص أَبٔی صَُزیَِزةَ صُ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َت َصَذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ  َزیَِزَة َس٤ٔ

رمع فنب صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بس ےس رتہب دصہق فہ 

دےنی فاےل یک امدلاری اقمئ رےہ افر افرپفاال ےچین ےک اہھت ےس رتہب ےہ افر ا ےن رہتش دارفں ےس ادتبا رکف )افر ایک ہی ےہ ہک دصہق 

وک اھکان  ایھچ ابت ےہ( ہک وعرت ےہک ای وت ےھجم اھکان دف ای ےھجم الطؼ دے دف، الغؾ ےہک ہک ےھجم الھکؤ افر ھجم ےس اکؾ ول افر اٹیب ےہک ہک ھجم

 سک رپ وھچڑےت وہ، ولوگں ےن وپاھچ اے اوبرہریہ مت ےن ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ، اںوہں ےن اہک ںیہن، الھکؤ ےھجم

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اینپ رطػ ےس اتہک ےہ۔

 رمع فنب صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الہ فایعؽ وک رخچ دانی فابج ےہ



 

 

     324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہسٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس ب٩ ٣شاَف، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َُشأَفٕ  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

 َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َُِٟشیَّٔب  و٢ُ ا ٌُ ٔ ُٔىّی َوابَِسأِ ب٩ِ٤َٔ َت ٩ًَِ َهِضز ٔة ٣َا کَاَ٪  َٗ َس  ا٢َ َخي ٍُِ اٟؼَّ

 سز، ثیل، دبعارلنمح نب اخدل نب اسمرف، انب اہشب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل 
عفی

دیعس نب 

 یک امدلاری اقمئ رےہ افر ا ےن رہتش دارفں ےس رشفع رکف۔ ہیلع فملس ےن رفامای ہک رتہب دصہق فہ ےہ ہک سج ےس دصہق دےنی فاےل

 سز، ثیل، دبعارلنمح نب اخدل نب اسمرف، انب اہشب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
عفی

 دیعس نب 

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

  

 ...ؽ ےک ےئل رمد اک اکی اسؽ اک رخچ عمج رکان افر الہ فایعؽ اک رخچ سک رطحا ےن الہ فایع

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن الہ فایعؽ ےک ےئل رمد اک اکی اسؽ اک رخچ عمج رکان افر الہ فایعؽ اک رخچ سک رطح ےہ؟

     325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ سَل٦، وٛیٍ، اب٩ ًيي٨ہ، ٤ٌ٣ز٣ح٤ :  راوی

ِورٔیُّ صَ  ا٢َ لٔی اٟثَّ َٗ ٤َْز  ٌِ ا٢َ لٔی ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُيِي٨ََة   ٍْ ٕ أَِخب ٧ٍَََا َوٛٔی ُس ب٩ُِ َسََل٦ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍُ َحسَّ َت فٔی اٟزَُّج١ٔ َیِح٤َ ٌِ ١ِ َس٤ٔ

 َ٤ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ٨َةٔ  ٔف اٟشَّ ٌِ ُٗوَت َس٨َتٔض٥ِٔ أَِو َب ٩ًَِ ٣َأٟٔک َٔلَص٠ِٔطٔ  ث٨ََاُظ اب٩ُِ ٔطَضإب اٟزُّصِزٔیُّ  ُت َحٔسیّثا َحسَّ نٔی ث٥َُّ َذََکِ ٥ِ٠َ یَِحرُضِ َٓ ْز 

ٍُ ٧َِد١َ بَىٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َیبٔی َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ ٩ًَِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٔ َویَِحبُٔص َٔلَص٠ِٔطٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  ي ٍ ـٔ  ُٗوَت َس٨َتٔض٥ِٔ ٨َّٟ

دمحم نب السؾ، فعیک، انب ہنییع، رمعم ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس وثری ےن وپاھچ ہک ایک وت ےن اس صخش ےک ابرے ںیم ھچک انس ےہ وج ا ےن الہ 



 

 

 وج مہ فایعؽ ےک اکی اسؽ ای اس ےس ھچک مک ےئلیک رخچ عمج رکے، رمعم ےن اہک ہک ےھجم ھچک اید ںیہن آای، رھپ ںیم ےن فہ دحثی ایبؿ یک

ےس انب اہشب زرہی ےن وباہطس امکل نب افس رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ینب ریضن ےک 

 دروتخں وک  چی دےتی ےھت افر ا ےن الہ فایعؽ ےک ےئل اکی اسؽ یک وخراک رھک ےتیل ےھت۔

 دمحم نب السؾ، فعیک، انب ہنییع، رمعم :  رافی

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

  

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن الہ فایعؽ ےک ےئل رمد اک اکی اسؽ اک رخچ عمج رکان افر الہ فایعؽ اک رخچ سک رطح ےہ؟

     326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ٣اٟک ب٩ اوض ب٩ حسثا٪ :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس أُٟک ب٩ُِ أَِؤض ب٩ِٔ َحسَّ

ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ُس ب٩ُِ ُجَبي ٍِ َِٟحَسثَأ٪ َوکَاَ٪ ٣َُح٤َّ ًَلَی ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِوٕض ا َّی َزَخ٠ُِت  ُت َحً ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا ٩ِ٣ٔ َحٔسیثٔطٔ  ٥ٌٕٔ َذََکَ لٔی ذَِٔکّ ِل

ََٟک فٔی ًُ  ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ ا  َٓ ًَلَی ٤ًََُز ِٔذِ أََتاُظ َحأجبُطُ َیزِ َّی أَِزُخ١َ  ُت َحً ِ٘ ا٢َ ٣َأْٟک ا٧َِل٠َ َ٘ َٓ ُتُط  ِٟ َ َشأ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواٟزُّ َٓ ٔ ِث٤َاَ٪ َو بَي ٍِ

 َٓ ٠ٔیَّل  َٗ ا  َٓ َٟبَٔث یَزِ َح٠َُشوا ث٥َُّ  َٓ ٤ُوا  ََٓسَخ٠ُوا َوَس٠َّ ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٕس َيِشَتأِذ٧ُٔوَ٪  ٌِ ًَلٓٔیٕ َوَس ََٟک فٔی  ٤ََز َص١ِ  ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َ٘

ا٢َ  َ٘ َٓ ا َزَخََل َس٤ََّ٠ا َوَج٠ََشا  َّ٤٠َ َٓ َُٟض٤َا  أَذَٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَبَّإض  ا٢َ  َو َ٘ َٓ ٔف بَِیىٔی َوبَيَِن صََذا  ِٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا ًَبَّاْض یَا أ٣َٔي ٍَ ا

ا٢َ ٤ًَُ  َ٘ َٓ  ٔ َِ ٔف بَِي٨َُض٤َا َوأَرِٔح أََحَسص٤َُا ٩ِ٣ٔ اِْل ِٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا ٥ِ بٔاہللٔ اٟزَّصُِم ًُِث٤َاُ٪ َوأَِػَحابُُط یَا أ٣َٔي ٍَ ا ُٛ زُ اتَّئُٔسوا أَِنُظُس

و٦ُ  ُ٘ َّٟٔذی بٔطٔ َت ٨َ  ا ِٛ ا٢َ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤َاُئ َواَِلَِرُق َص١ِ َت ْة یُزٔیُس اٟشَّ َٗ ا َػَس

َب١َ ٤ًَُزُ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ ِس  َٗ ا٢َ اٟزَّصُِم  َٗ َشُط  ِٔ ٥َ َن ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا بٔاہللٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َ٘ َٓ ًَبَّإض  ًَلٓٔیٕ َو ًَلَی 

 َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ ِس  َٗ اََل  َٗ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤َ٠َأ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٔ ِٔ٪َّ َص١ِ َت ٩ًَِ صََذا اَِل٣َِز ث٥ُُِٜ  ِّی أَُحسِّ إٔن

ِس َخؽَّ  َٗ َٓ  اہلَل کَاَ٪  ا٢َ اہللُ ٣َا أَ َٗ َُي ٍَُِظ  ٔلطٔ أََحّسا  ٌِ ٥ِ يُ َٟ ٤َِٟا٢ٔ بَٔظِیٕئ  ٥َ فٔی صََذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َػل ًَلَی َرُسو اَئ اہللُ 



 

 

 ٔ ٔ َخأَٟؼّة ٟ َٓکَا٧َِت َصٔذظ ٔسیْز  َٗ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ َخِی١ٕ ِ ًَ ُت٥ِ  ِٔ ٤َا أَِوَج َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواہللٔ ٣َا َرُسؤٟطٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َّی اہللُ  َزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َّی بَقَٔی ٨ِ٣َٔضا صََذ  َضا ٓٔی٥ُِٜ َحً ٤ُوَصا َوبَثَّ ُٛ ًَِلا ِس أَ َ٘ َٟ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ َّی اِحَتاَزَصا زُو٥َُِٜ٧ َوََل اِسَتأِثََز بَٔضا  َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َِٟا٢ُ  ا ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ١َ ٣َا٢ٔ اہللٔ اہللُ  ٌَ ٠ُطُ ٣َِح ٌَ َیِح َٓ ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ َیأُِخُذ ٣َا بَقَٔی  َة َس٨َتٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ صََذا ا َ٘ َٔ ًَلَی أَص٠ِٔطٔ َن  ُٙ ٔٔ ١َٔ٤ بَٔذَٟٔک  ی٨ُِ ٌَ َٓ

ا َٗ ٤ُ٠َوَ٪ َذَٟٔک  ٌِ ٥ِ بٔاہللٔ ص١َِ َت ُٛ ٥َ َحَیاَتطُ أَِنُظُس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َا بٔاہللٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ ًَبَّإض أَِنُظُس لٓٔیٕ َو ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  ٥ِ ٌَ ُٟوا َن

ا٢َ أَبُو بَُِکٕ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ ٧َبٔیَّطُ َػل ٥ِ ث٥َُّ َتَوف ٌَ اََل َن َٗ ٤َ٠َأ٪ َذَٟٔک  ٌِ َضا أَبُو بَُِکٕ  َص١ِ َت ـَ َب َ٘ َٓ أ٧ََا َولٔیُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ 

١ُ٤َ ٓٔی ٌِ ًَلٓٔیٕ َي ًَلَی  َب١َ  ِٗ َ ٥َ َوأ٧َُِت٤َا حٔي٨َئٕٔذ َوأ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َٔ٤ًَ بٔطٔ ٓٔیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَبَّإض َتز٤ًَُِأ٪ أَ٪َّ أَبَا  َضا ب٤َٔا  َو

 ِّٙ ٍْ ٠َِٟٔح ٔ ْٚ بَارٌّ َرأطْس َتاب ٔ َُّط ٓٔیَضا َػاز ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ َذا َواہللُ َي َٛ َذا َو َٛ َّی اہللُ  بَُِکٕ  ٠ُِت أ٧ََا َولٔیُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ َّی اہللُ أَبَا بَُِکٕ  ث٥َُّ َتَوف

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ١َٔ٤ًَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١ُ٤ًَِ ٓٔیَضا ب٤َٔا  ُتَضا َس٨ََتئِن أَ ـِ َب َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبٔی بَُِکٕ  ٤َانٔی طٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو بَُِکٕ ث٥َُّ ٔجئِتُ ًَ

ٍْ ٔجئَِتىٔی َتِشأَُٟىٔی َنٔؼيَبَک ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أَخٔیَک َوأَتَی صََذا َيِشأَُٟىٔی  ٤َا َج٤ٔی ُٛ َنٔؼیَب ا٣َِزأَتٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَبٔیَضا َوک٤َٔ٠َُت٤َُٜا َواحَٔسْة َوأ٣َِزُ

ًَِضَس اہللٔ َو٣ٔ  ٠َِی٤َُٜا  ًَ ًَلَی أَ٪َّ  َِٟی٤َُٜا  ٔ ُتُط ِ ٌِ َٓ ٠ُِت ِِٔ٪ ٔطئُِت٤َا َز ُ٘ َّی اہللُ َٓ ١َٔ٤ًَ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َََلٔ٪ ٓٔیَضا ب٤َٔا  ٌِ َت َٟ ُط  َٗ یَثا

 َ َََٓل تُک ِّٟيُتَضا َؤَِلَّ  ٠ِٔ٤ًَُت بٔطٔ ٓٔیَضا ٨ِ٣ُُذ ُو ١َٔ٤ًَ بٔطٔ ٓٔیَضا أَبُو بَُِکٕ َوب٤َٔا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوب٤َٔا  َِٟي٨َا ًَ ٔ َضا ِ ٌِ َٓ ٠ُِت٤َا اِز ُ٘ َٓ ٤َِّ٠انٔی ٓٔیَضا 

 ٔ ٌَ ب ا٢َ اٟزَّصُِم َن َ٘ َٓ َِٟیض٤َٔا بَٔذَٟٔک  ٔ ُتَضا ِ ٌِ َٓ ٥ِ بٔاہللٔ َص١ِ َز ُٛ َِٟی٤َُٜا بَٔذَٟٔک أَِنُظُس ٔ ُتَضا ِ ٌِ َٓ َس َٓ ًَلٓٔیٕ َذَٟٔک  ًَلَی  َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ

 َٗ  ٥ِ ٌَ اََل َن َٗ َِٟی٤َُٜا بَٔذَٟٔک  ٔ ُتَضا ِ ٌِ َٓ ٤َا بٔاہللٔ ص١َِ َز ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َ٘ َٓ ًَبَّإض  َّٟٔذی َو َوا َٓ َٔک  َُي ٍَِ ذَٟ اّئ  ـَ َٗ َت٠َِت٤َٔشأ٪ ٣ٔىِّی  َٓ ا٢َ أَ

ًََحزِت٤َُ  إِٔ٪  َٓ ُة  ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت َُي ٍَِ َذَٟٔک َحً اّئ  ـَ َٗ ٔضی ٓٔیَضا  ِٗ ٤َاُئ َواَِلَِرُق ََل أَ و٦ُ اٟشَّ ُ٘ أ٧ََا بٔإٔذ٧ِٔطٔ َت َٓ اَصا  ٌَ َٓ اِز َٓ ٨َِضا  ًَ ا 

َٔٔی٤َُٜاصَا ِٛ  أَ

 سز، ثیل
عفی

، لیقع، انب اہشب، امکل نب افس نب دحاثؿ ےتہک ںیہ ہک دمحم نب ریبج ےن ھجم ےس اکی دحثی اک ذرک ایک وت ںیم اس دیعس نب 

یک قیقحت ےک ےئل رفاہن وہا، اہیں کت ہک امکل نب افس ےک اپس اچنہپ، ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ وت امکل ےن اہک ہک ںیم الچ، اہیں کت ہک 

، اؿ ےک احبج ریافےن اؿ ےس آرک اہک ہک رضحت نامثؿ، دبعارلنمح زریب افر دعس آپ ےس رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس اچنہپ

دالخ وہےن یک ااجزت اچےتہ ںیہ ایک آپ اںیہن ااجزت دےتی ںیہ، اںوہں ےن اہک اہں،انچہچن اؿ وک داہلخ یک ااجزت دے دی، 

دری رہھٹا رھپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رعض ایک، ایک  اںوہں ےن اہک اہں، ولگ ادنر آےئ، السؾ ایک افر ھٹیب ےئگ، ریاف وھتڑی

رضحت یلع افر رضحت ابعس ریض اہلل ہنع وک ااجزت دےتی ںیہ، اہک اہں ،انچہچن اؿ دفونں وک ااجزت دے دی افر فہ ولگ ادنر آےئ 



 

 

ےک درایمؿ ہلصیف رکدےئجی،  افر السؾ رکےک ھٹیب ےئگ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای اے اریماوملنینم ریمے افر اؿ

نامثؿ افر اؿ ےک اسویھتں ےن یھب اہک اہں اریما وملنینم! اؿ اکہلصیف رکدےئجی افر اؿ ںیم ےس اکی وک دفرسے ےس الخیص دالےیئ، 

نیم رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ےب ربصی ہن رکف، ںیم مت ولوگں وک دخا یک مسق دے رک وپاتھچ وہں سج ےک مکح ےس آامسؿ فز

 اقمئ ںیہ، ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیہن رفامای ہک امہرے امؽ اک وکح  فارث ہن وہاگ، وج ھچک مہ ےن وھچڑا فہ دصہق ےہ، ھچک

ولوگں ےن اہک اہں رفامای ےہ، رضحت رمع، رضحت یلع فابعس ریض اہلل ےن م یک رطػ وتمہج وہےئ افر اہک ہک ںیم مت دفونں وک اہلل اک 

  دے رک وپاتھچ وہں ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی ںیہن رفامای اھت، دفونں ےن ارقار ایک اہں رفامای اھت، رضحت رمع ریضفاہطس

اہلل ہنع ےن رفامای ںیم مت ےس ایکس  تقیق ایبؿ رکفں اہلل اعت ی ےن اس امؽ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک وصخمص ایک افر آپ 

 فملس ےک فہ یسک یبن وک ہی اایتمز اطعء ںیہن رفامای، اہلل اعت ی ےن رفامای )ام اافء اہلل یلع روسہل اخل( ہی مکح اخص روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعےک الع

ر مت ےئل اھت، دخا یک مسق ںیہمت وھچڑ رک ا ےن ےئل ںیہن عمج ایک افر ہن اس ںیم مت رپ یسک وک رتحیج دی، اس ںیم ےس ںیہمت دےتی ےھت، اف

ولوگں رپ رخچ رکےت ےھت، اہیں کت ہک اس ںیم ےس ہی امؽ  چ ایگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس امؽ ےس ا ےن الہ فایعؽ ےک 

 ےئل اکی اسؽ رخچ ےتیل افر وج ابیق رہ اجات اےس دخا یک راہ ںیم رخچ رکدےتی، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اینپ زدنیگ رھب ایس رپ لمع

، ںیم ںیہمت اہلل اک فاہطس دے رک اتہک وہں، ایک مت اس وک اجےتن وہ، ولوگں ےن اہک اہں، رھپ رضحت یلع فابعس ریض اہلل رکےت رےہ

وک ااھٹایل،  امہن یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای ایک مت دفونں اس وک اجےتن وہ، دفونں ےن اہک اہں، رھپ اہلل اعت ی ےن ا ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اج نیش وہں افر اس رپ اںوہں ےن ہضبق رکایل افر روسؽ اہلل یلص وت اوبرکب

اہلل ہیلع فملس سج رطح اس اکرصمػ ےتیل ےھت، ایس رطح فہ یھب ایس رصمػ ںیم رخچ رکےت رےہ افر مت دفونں اس فتق وموجد 

ابعس ریض اہلل  امہن یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک مت دفونں ےن امگؿ ایک ہک اوبرکب اےسی اےسی ےھت، رھپ رضحت یلع افر رضحت 

وبرکب وک ےھت )اںوہں ےن امہرا قح ںیہن دای( احالہکن اہلل اعت ی اجاتن ےہ ہک فہ اس ںیم ےچس افر وکین اکر افر قح رپ ےھت، رھپ اہلل اعت ی ےن ا

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع اک اج نیش وہں، ںیم ےن اس وک دف اسؽ کت ااھٹ ایل، وت ںیم ےن اہک ہک ںیم

ا ےن ہضبق ںیم راھک افر ایس وک ایس رصمػ ںیم رخچ رکاتراہ، سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع 

ےئ افر مت دفونں اکی یہ رطح یک ابت ےتہک وہ افر مت دفونں اک اکی یہ اعمہلم ےہ، مت رخچ رکےت ےھت، رھپ مت دفونں ریمے اپس آ

ھجم ےس ا ےن اھبح  ےک ےٹیب ےک امؽ ےس ہصح امےنگن آےئ افر فہ اینپ ویبی ےک فادل ےک امؽ ےس ہصح امےنگن آےئ وت ںیم ےن اچاہ ارگ مت 

 ےس ےئک وہےئ دہع افر فدعے رپ اقمئ روہےگ، افر اس وک ایس رصمػ اچوہ وت ںیم مت دفونں ہک ہی دے دفں، اس رشط رپ ہک مت اہلل

ںیم رخچ رکفےگ، سج ںیم اہلل ےک روسؽ افر رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع افر ںیم ےن رخچ ایک ےہ، بج ےس ںیم ےن اس رپ 

 اہک ہک مہ وک ہی اس رشط رپ دے دف، ںیم مت ہضبق ایک ےہ افر ارگ ااسی ںیہن رکفےگ وت رھپ ھجم ےس اس ےک قلعتم ھچک ہن انہک مت دفونں ےن



 

 

دفونں وک اہلل اک فاہطس دے رک وپاتھچ وہں، ایک ںیم ےن مت وک دای ںیہن؟ ولوگں ےن اہک اہں، رھپ رضحت یلع ریض اہلل ہنع افر ابعس ریض 

امای ہک مت ھجم ےس اس ےک العفہ ایک ہلصیف اہلل ہنع یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ایک ںیم ےن مت وک دای ںیہن؟ دفونں ےن اہک اہں، رھپ رف

اچےتہ وہ! مسق ےہ اس ذات یک سج ےک مکح ےس آامسؿ فزنیم اقمئ ںیہ، ںیم اس ےک العفہ افر وکح  ہلصیف ںیہن رکفں اگ، اہیں کت 

 ہک ایقتم آاجےئ، ارگ مت اس رشط یک ادایگیئ ےس اعزج وہ وت مت فہ ےھجم دے دف، ںیم اس یک رگناین رکفں اگ۔

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، امکل نب افس نب دحاثؿ :  فیرا
عفی

 دیعس نب 

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

  

 ...یسک وعرت اکوشرہ اغبئ وہاجےئ اس وعرت ےک افر ےچب ےک رخچ اک ایبؿ

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اغبئ وہاجےئ اس وعرت ےک افر ےچب ےک رخچ اک ایبؿ یسک وعرت اکوشرہ

     327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ َِٟت َجائَِت  َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َوةُ أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی رُعِ

َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ ا ص٨ِْٔس ب٨ُِٔت ًُتَِبَة  َٗ ٨ََٟا  َٟطُ ًَٔیا َّٟٔذی  ٥ٌَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ ْد أَِ٪ أُك ًَلَیَّ َُحَ َض١ِ  َٓ یْک  َیاَ٪ َرُج١ْ ٣ٔشِّ ِٔ ٢َ ََل أَبَا ُس

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ  َِٔلَّ بٔا

انب اقملت، دبعاہلل ، ویسن، انب اہشب، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک دنہ تنب  ہبت آح  افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! 

رشبہکیط  اوبایفسؿ اکی لیخب آد ی ےہ ارگ ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس ا ےن وچبں وک الھکؤں وت وکح   جج ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن،

 دوتسر ےک اطمقب وہ۔

 انب اقملت، دبعاہلل ، ویسن، انب اہشب، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 افر ےچب ےک رخچ اک ایبؿیسک وعرت اکوشرہ اغبئ وہاجےئ اس وعرت ےک 

     328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُت أَبَا صَُزیِزَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ِطُ  ًَ َة َرضَٔی اہللُ 

 ٔ ُٕ أَِجزٔظ ٠َُط نِٔؼ َٓ  ٔ ٔ أ٣َِزٔظ ٩ًَِ َُي ٍِ ِشٔب َزِؤجَضا  َٛ ٤َِٟزِأَةُ ٩ِ٣ٔ  ِت ا َ٘ َٔ ا٢َ َِٔذا أَِن َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ وکح  ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص 

 وعرت ا ےن وشرہ یک امکح  ےس ریغبایکس ااجزت ےک رخچ رکے وت اوکس ااکس آداھ وثاب ےلم اگ۔

 ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وعرت اک ا ےن وشرہ ےک رھگ ںیم اکؾ رکےن اک ایبؿ

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک ا ےن وشرہ ےک رھگ ںیم اکؾ رکےن اک ایبؿ

     329    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لی٣شسز، یحٌی، طٌبہ، ح٥ٜ اب٩ ابی ٟیلی، حرضت ً :  راوی



 

 

ًَلٔیٌّ  ث٨ََا  َِٟیلَی َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی   ٥َُٜ َِٟح ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ََل٦ َحسَّ ٠ًََِیض٤َٔا اٟشَّ اك٤ََٔة  َٓ أَ٪َّ 

َِٟیطٔ ٣َا َت٠َِقی فٔی یَٔسصَ  ٔ ٥َ َتِظُٜو ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٓطُ أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ ٥ِ٠َ ُتَؼاز َٓ  ْٙ َُّط َجائَطُ َرٗٔی َضا أ٧َ َِ ا ٩ِ٣ٔ اٟزَّوَی َوب٠ََ

ََٓذَصب٨َِ  ٨َا  ٌَ أج ـَ ِس أََخِذ٧َا ٣َ َٗ َحائ٨ََا َو َٓ ا٢َ  َٗ ًَائَٔظُة  ا َجاَئ أَِخب ٍََِتُط  َّ٤٠ََٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ِت َذَٟٔک ٟ ًَلَی ََٓذََکَ ا٢َ  َ٘ َٓ و٦ُ  ُ٘ ا َن

َس بَِیىٔ  ٌَ َ٘ َٓ َحاَئ  َٓ ُِٟت٤َا ِٔذَ ٣َکَا٤َُٜٔ٧ا  َ ا َسأ َّ٤٣ٔ ٕ ًَلَی َخي ٍِ ٤َُٜا  ا٢َ أَََل أَزُلُّ َ٘ َٓ ًَلَی بَِلىٔی  َس٣َِیطٔ  َٗ َّی َوَجِسُت بَزَِز  ا ی َوبَِي٨ََضا َحً

 ٔ َحا ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َواِح٤ََسا ثَََلثّا َوثَََلث َشبِّ َٓ أط٤َُٜا  ٔلَی َٔفَ ٤َُٜا أَِو أََویُِت٤َا ِ ٌَ أج ـَ ُضَو َخي ٍِْ  يَن أََخِذت٤َُا ٣َ َٓ ا َوثَََلثٔيَن  ٌّ ِّ ٍَا أَِرَب ب َٛ َو

 ٕ  َل٤َُٜا ٩ِ٣ٔ َخاز٦ٔ

دسمد، ییحی، ہبعش، مکح انب ایب یلیل، رضحت یلع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک افہمط ریض اہلل اہنعیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وج 

ںیئ، اؿ وک ولعمؾ وہا اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس یک یکچ الچالچ رک اہوھتں ںیم اھچےل ڑپےئگ ےھت، اس یک اکشتی رکےن آ

الغؾ آےئ ںیہ، نکیل آپ ےس الماقت ںیہن وہح  وت اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ایبؿ ایک، رضحت یلع ریض اہلل ہنع اک 

اانھٹ اچاہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ایبؿ ےہ ہک آپ امہرے اپس آےئ، اس احؽ ںیم ہک مہ وسےن ےک ےئل رتسب رپ اجےکچ ےھت، مہ ےن

ےن رفامای ہک اینپ ہگج رپ روہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر ریمے افر رضحت افہمط ےک درایمؿ ھٹیب ےئگ، اہیں کت ہک 

ں وک اس ےس رتہب ںیم ےن ا ےن ٹیپ رپ آپ ےک دفونں اپؤں یک ڈنھٹک وسحمس یک، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم مت دفون

ابر اہلل اربک وہک،  :9ابر ادمحلہلل وہک افر  99ابر احبسؿ اہلل وہک افر  99زیچ ہن اتب دفں، وج مت ےن ھجم ےس ام یگ ےہ، بج مت ا ےن رتسب رپ اجؤ وت 

 ہی مت دفونں ےک ےئل اخدؾ ےس رتہب ےہ۔

 دسمد، ییحی، ہبعش، مکح انب ایب یلیل، رضحت یلع :  رافی

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

  

 ...وعرت ےک ےئل اخدؾ رےنھک اک ایبؿ

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےئل اخدؾ رےنھک اک ایبؿ



 

 

     330    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س اہلل ب٩ ابی یزیس، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حرضت ًلی اب٩ ابی كاٟب رضی اہلل ٨ًہح٤یسی، سٔیا٪، ًبی :  راوی

بِ  ًَ ُت  ٌِ ٍَ ٣َُحاصّٔسا َس٤ٔ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی یَزٔیَس َس٤ٔ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ُث َحسَّ َِٟیلَی یَُحسِّ َس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی 

٥َ َتِشأَُٟ ًَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََل٦ أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٠َِیَضا اٟشَّ ًَ َٓاك٤ََٔة  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب أَ٪َّ  ا٢َ أَََل أُِخب ٍُٔٔک ٣َا صَُو ٩ِ  َ٘ َٓ ُط َخاز٣ّٔا 

حٔيَن اہلَل ٨ًَِٔس ٨َ٣َا٣ٔٔک ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوَتحِ  َٟٔک ٨ِ٣ُٔط ُتَشبِّ ا َوثَََلثٔيَن ث٥َُّ َخي ٍِْ  ٌّ ِّ ٍٔی٩َ اہلَل أَِرَب َٜب ٤َٔسی٩َ اہلَل ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوتُ

َِٟی٠َةَ  ا٢َ َوََل  َٗ يَن  ِّٔ ِی٠ََة ٔػ َٟ ُس ٗٔی١َ َوََل  ٌِ ُتَضا َب ِٛ ٤َا َتَز َٓ ٍْ َوثَََلثُوَ٪  َیاُ٪ ِِٔحَساص٩َُّ أَِربَ ِٔ ا٢َ ُس يَن َٗ ِّٔ   ٔػ

 سیدی، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت یلع انب ایب اط بل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک افہمط یبن یلص دیمحی، ایفسؿ، دیبع اہلل نب ایب

ےئل اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی اخدؾ ےنیل ےک ےئل احرض وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک ںیم فہ زیچ ہن اتب دفں وج اہمترے 

ابر اہلل اربک ڑپھ ایل رکف، رھپ ایفسؿ  :9ابر ادمحلہلل وہک افر  99ابر احبسؿ اہلل وہک  99وہ( ا ےن وسےت فتق اس ےس رتہب وہ )وج مت امیتگن 

ےن اہک اؿ ںیم ےس یسک وک وچسیتن ابر ڑپےھ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن اس وک یھبک ںیہن وھچڑا، یسک ےن وپاھچ ایک 

 ا؟ اہک نیفص یک رات ںیم یھب ںیہن وھچڑا۔نیفص یک رات ںیم یھب ںیہن وھچڑ

 دیمحی، ایفسؿ، دیبع اہلل نب ایب سیدی، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت یلع انب ایب اط بل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ؽ یک دختم رکےن اک ایبؿرمد اک ا ےن الہ فایع

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمد اک ا ےن الہ فایعؽ یک دختم رکےن اک ایبؿ

     331    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رعرعہ، طٌبہ، ح٥ٜ ب٩ ًتيبہ، ابزاہی٥، اسوز ب٩ یزیس :  راوی



 

 

رَعَ  ُس ب٩ُِ رَعِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َرضٔ َحسَّ ُِٟت  َ ٩ًَِ اَِلَِسَوزٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس َسأ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًُتَِيَبَة  َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َی اہللُ َة َحسَّ

َِٟت کَاَ٪ یَُٜوُ٪ فٔی ٣ِٔض٨َةٔ  ا َٗ ِٟبَِیٔت  ٍُ فٔی ا ٥َ َيِؼ٨َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َِضا ٣َا کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َد  ًَ َ َِ ٍَ اَِلََذاَ٪  إَٔذا َس٤ٔ َٓ  أَص٠ِٔطٔ 

 دمحم نب رعرعہ، ہبعش، مکح نب ہبیتع، اربامیہ، اوسد نب سیدی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل

ذاؿ یک آفاز ےتنس وت ابرہ رشتفی ےل ہیلع فملس ا ےن رھگ ںیم ایک رکےت ےھت، اںوہں ےن اتبای ہک ا ےن الہ فایعؽ اک اکؾ، رھپ بج ا

 اجےت۔

 دمحم نب رعرعہ، ہبعش، مکح نب ہبیتع، اربامیہ، اوسد نب سیدی :  رافی

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

  

 ...فرت ےک اطمقب اانتخارگ وشرہ رخچ ہن دے وت وعرت وک اایتخر ےہ ہک اس وک اتبےئ ریغب رض

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وشرہ رخچ ہن دے وت وعرت وک اایتخر ےہ ہک اس وک اتبےئ ریغب رضفرت ےک اطمقب اانترخچ اکنؽ ےل ہک وج اس وچبں ےک ےئل اکیف وہ

     332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ہظا٦، واٟسہظا٦، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی  :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ ص٨َِٔس ب٨ِٔ   ٩ًَِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا یَِحٌَی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ َحسَّ ا َٗ َت ًُتَِبَة 

َِٟیَص يُ َیاَ٪ َرُج١ْ َطٔحیْح َو ِٔ ٔٔیٔک أَبَا ُس ا٢َ ُخٔذی ٣َا یَِٜ َ٘ َٓ  ٥ُ٠َ ٌِ َٟٔسی َِٔلَّ ٣َا أََخِذُت ٨ِ٣ٔطُ َوصَُو ََل َي ٔٔیىٔی َوَو ٔلیىٔی ٣َا َیِٜ ٌِ

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َِٟ ََٟسٔک بٔا  َوَو

اکی دمحم نب ینثم، ییحی ، اشہؾ، فادلاشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک دنہتنب  ہبت ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! اوبایفسؿ 

لیخب آد ی ےہ افر ےھجم ھچک یھب ںیہن داتی ہک وج ریمے وچبں وک اکیف وہاجےئ، وساےئ اس ےک ہک وج ںیم اےس اتبےئ ریغب ےل یتیل وہں 

 وت آپ ےن رفامای سج دقر ریتے وچبں وک اکیف وہ اس ںیم ےس دقبر رضفرت ےل ایل رکف۔



 

 

  ریض اہلل اہنعدمحم نب ینثم، ییحی ، اشہؾ، فادلاشہؾ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ...ویبی اک ا ےن وشرہ ےک امؽ یک افحتظ رکان افر ہقفن اک ایبؿ

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ویبی اک ا ےن وشرہ ےک امؽ یک افحتظ رکان افر ہقفن اک ایبؿ

     333    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، اب٩ كاُض، كاُض وابواٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اَِل  ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َوأَبُو اٟز٧َِّاز ث٨ََا اب٩ُِ كَاُوٕض  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ رِعَ َحسَّ ٔد 

ُ َػأُٟح نَٔشأئ َُقَ  َِ ا٢َ اِْل َٗ یِٕع َو ا٢َ َخي ٍُِ نَٔشإئ َرٛٔبَِن اِْلٔب١َٔ نَٔشاُئ َُقَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٟٕس فٔی َػل ًَلَی َو یِٕع أَِح٨َاُظ 

 ٔ ًَلَی َزِوٕد فٔی َذأت یَٔسظ ًَاُظ  ٔ َوأَِر زٔظ َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔػ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  اؤیََة َواب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  َویُِذََکُ 

رپ یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، انب اطؤس، اطؤس فاوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک افٹن 

وعرںیت رقشی یک ںیہ دفرسی ابر ہی یھب رفامای ہک رقشی یک وعرںیت اصحل )رتہب( ںیہ ہک ا ےن وچبں وسار وہےن فا ی وعروتں ںیم رتہب 

رپ اےکن نپچب ںیم قیفش ںیہ افر ا ےن وشرہ ےک امؽ یک افحتظ رکےن فا ی ںیہ افر وباہطس اعمفہی ریض اہلل ہنع افر انب ابعس ریض اہلل 

 ےہ۔ ہنع یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس یہی وقنمؽ

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، انب اطؤس، اطؤس فاوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...وعرت وک دوتسر ےک اطمقب انہپےن اک ایبؿ



 

 

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 انہپےن اک ایبؿ وعرت وک دوتسر ےک اطمقب

     334    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، ًبسا٢ ٠٣ک ب٩ ٣یَّسہ، زیس ب٩ وہب، حرضت ًلی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ًَِبُس ا ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی َحسَّ  ٩ًَِ ُت َزیَِس ب٩َِ َوصِٕب  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  ٣َِیََّسَ

 ِٟ أَیُِت ا ٠َبِٔشُتَضا ََفَ َٓ ٥َ ح٠َُّّة ٔسي ٍََاَئ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ آتَی ِ َٗ ٨ُِط  ًَ ُتَضا بَيَِن نَٔشأِیاہللُ  ِ٘ َّ٘ َظ َٓ َب فٔی َوِجضٔطٔ  ـَ َِ 

ہبعش، دبعاؽ کلم نب رسیمہ، زدی نب فبہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل اجحج نب اہنمؽ، 

ہیلع فملس یک دختم ںیم دنچ ےلح داھری دار آےئ ںیم ےن اوکس نہپ ایل وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچے رپ ہصغ اک ارث 

 وعروتں ےک درایمؿ میسقت رکدای۔ داھکیانچہچن ںیم ےن اوکساھپڑ رک اینپ

 اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، دبعاؽ کلم نب رسیمہ، زدی نب فبہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ؿوچبں یک دختم ںیم وعرت اک ا ےن وشرہ یک ودد رکےن اک ایب

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں یک دختم ںیم وعرت اک ا ےن وشرہ یک ودد رکےن اک ایبؿ

     335    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤ازب٩ زیس، ٤ًزو، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَ ب٨ََإت أَِو َحسَّ ا٢َ َص٠ََک أَبٔی َوَتَزَک َسِب َٗ ٨ًَُِض٤َا  ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٕو 



 

 

ِجَت یَا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتزَوَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ّبا  ِجُت ا٣َِزأَّة ثَيِّ َتزَوَّ َٓ ٍَ ب٨ََإت  ٠ُِت نَ  تِٔش ُ٘ َٓ ا أ٦َِ َجابٔزُ  ا٢َ بُِٔکّ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ

٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ احَُٜٔک  ـَ احَُٜٔضا َوُت ـَ ََٓضَلَّ َجارٔیَّة تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک َوُت ا٢َ  َٗ ّبا  ٠ُُِٗت ب١َِ ثَيِّ ّبا  ِبَس اہللٔ َص٠ََک َوَتَزَک  ثَيِّ ًَ ُط ِٔ٪َّ  َٟ

تَ  َٓ صُِت أَِ٪ أَٔجیئَُض٩َّ ب٤ِٔٔث٠ٔض٩َّٔ  ِّی ََکٔ ٔن ا٢َ َخي ٍِّاب٨ََإت َوِ َٗ ََٟک أَِو  ا٢َ بَاَرَک اہللُ  َ٘ َٓ ٠ًََِیض٩َّٔ َوُتِؼ٠ُٔحُض٩َّ  و٦ُ  ُ٘ ِجُت ا٣َِزأَّة َت  زَوَّ

دسمد، امحدنب زدی، رمعف، اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل اک ااقتنؽ وہا افر اںوہں ےن است ای ونڑلایکں وھچڑںی، ںیم ےن 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ اجرب ریض اہلل ہنع مت ےن اکنح رکایل، ںیم رعض ایک یج اکی ہبیث وعرت اشدی رک ی ھجم ےس 

اہں! آپ ےن رفامای ابرکہ ےس ای ہبیث ےس، ںیم ےن رعض ایک ہکلب ہبیث ےس، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ونکاری ےس ویکں ہن ایک وت 

ات افر فہ ےھجت اسنہیت، ںیم ےن اہک دبعاہلل )ریمے فادل( اک ااقتنؽ وہا افر اںوہں ےن دنچ اس ےس اتلیھک افر فہ ھجت ےس یتلیھک وت اےس اسنہ

ا ہچن ںیم ےن ایسی وعرت ےس اکنح ایک وجایکن رگناین 

 

ڑلایکں وھچڑںی افر ںیم ےن دنسپ ںیہن ایک ہک ںیم اؿ رپ اؿ یہ یسیج ےل رک آؤںح ن

 تک دے ای ہی رفامای ہک اہلل ےھجت الھبح  اطع رکے۔رکے افر اؿ یک االصح رکے۔ آپ ےن رفامای اہلل ےھجت رب

 دسمد، امحدنب زدی، رمعف، اجرب نب دبع اہلل :  رافی

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

  

 ...دگنتتس اک ا ےن الہ فایعؽ رپ رخچ رکےن اک ایبؿ

 ؿرخچ رکےن اک ایب :   ابب

 دگنتتس اک ا ےن الہ فایعؽ رپ رخچ رکےن اک ایبؿ

     336    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤سب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ح٤َُِیسٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ٕس َحسَّ

ًَلَی أَصِ  ُت  ٌِ َٗ ا٢َ َو َٗ ا٢َ َو٥َٟٔ  َٗ ا٢َ َص٠َُِٜت  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ اَ٪  ـَ ِٙ لٔی فٔی َر٣َ ٔ ًِت



 

 

ٜٔي يَن ٣ِٔش ٥ِ ٔستِّ ٌٔ ِ َٓأَك ا٢َ  َٗ  ٍُ ا٢َ ََل أَِسَتٔلی َٗ ئِن  ٌَ َُٓؼ٥ِ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ ا٢َ  َٗ َِٟیَص ٨ًِٔٔسی  ا٢َ  َٗ َبّة  َٗ ُتَٔی َر أ َٓ ا٢َ ََل أَٔجُس  َٗ ٨ّا 

ائ١ُٔ  ا٢َ أَی٩َِ اٟشَّ َ٘ َٓ ٕٚ ٓٔیطٔ َت٤ِْز  َز ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی أَِحَوَد ٨٣َّٔا یَا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َٗ ِٚ بَٔضَذا  ا٢َ َتَؼسَّ َٗ ا٢َ َصا أ٧ََا َذا  َٗ

 َّ ٔحَک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ـَ َٓ ِّٙ ٣َا بَيَِن ََلبَتَِیَضا أَص١ُِ بَِیٕت أَِحَوُد ٨٣َّٔا  َِٟح َثَک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب َوا َٓ َّی بََسِت َرُسو٢َ اہللٔ  ٥َ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

أْمُتَْن ِّٔذا أ٧ََِیابُطُ  َٓ ا٢َ  َٗ 

ادمحنب ویسن، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیمحنب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم وت الہک وہایگ، آپ ےن رفامای ویکرکن، اس ےن اہک ںیم ےن راضمؿ ںیم اینپ ویبی ےس تبحص

رک ی، آپ ےن رفامای اکی الغؾ آزاد رکدے، رعض ایک ریمے اپس الغؾ ںیہن ےہ، آپ ےن رفامای وت دف ےنیہم وتمارت رفزے رھک، اس 

ےن اہک ںیم ںیہن رھک اتکس، آپ ےن رفامای اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھکدے، اس ےن اہک ریمے اپس ہی یھب ںیہن، یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ؼ الای ایگ سج ںیم وجھکرںی ںیھت، آپ ےن رفامای فہ اسلئ اہکں ےہ، اس ےن اہک ںیم وہں، وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی رع

ےن رفامای اوکس ےل اج رک دصہق رک، اس ےن رعض ایک ا ےن ےس زایدہ رضفرت دنم وک دفں، ای روسؽ اہلل! مسق ےہ اس ذات یک سج ےن 

فونں رھتپیلی زونیمں ےک درایمؿ وکح  رھگ ااسی ںیہن وج ھجم ےس زایدہ اتحمج وہ، آرضحنت یلص آپ وک قح شیکھت اجیھب ےہ ودہنی یک د

اہلل ہیلع فملس سنہ ڑپے اہیں کت ہک آپ ےک ددناؿ شابرک اظرہ وہےئگ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ااھچ رھپ مت یہ اےکس 

 قحتسم وہ ینع مت یہ اےس اھکؤ۔

 امیہ نب دعس، انب اہشب، دیمحنب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہادمحنب ویسن، ارب :  رافی

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

  

 ...آتی فیلع اولارث لثم ذکل یک ریسفت افر ایک وعرت رپ وکح  زیچ ےہ افر اہلل اعت ی ےک ا

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  یک ریسفتفیلع اولارث لثم ذکل یک ریسفت افر ایک وعرت رپ وکح  زیچ ےہ افر اہلل اعت ی ےک اس وقؽ فرضب اہلل الثمرنیلج ادحامہ امکب ۔۔۔ رصاط میقتسم آتی
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 ی س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ہظا٦، رعوہ، زی٨ب ب٨ت اب :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُوَصِیْب أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

 ٔ ٠َِیض ًَ  َٙ ٔٔ ٕ فٔی بَىٔی أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِ٪ أُِن َٟٔک أَِجزُ ٣َا اہللٔ َص١ِ لٔی ٩ِ٣ٔ أَِجز  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٤ََّا ص٥ُِ بَىٔیَّ  ََٜذا ٧ِٔ ََٜذا َوَص تٔض٥ِٔ َص َٛ َِٟشُت بَٔتارٔ ٥ِ َو

٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٔت  ِ٘ َٔ  أَِن

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اشہؾ، رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس یتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک اوبہملس ےک وچبں 

ےھجم وثاب ےلم اگ ںیم اںیہن اس احتل ںیم افر اس رطح )رقف یک احتل ںیم( وھچڑ ںیہن یتکس فہ یھب ریمے یہ ےچب  وک رخچ دےنی ںیم

 ںیہ، آپ ےن رفامای اہں ےھجت وثاب ےلم اگ وج وت ایکن ذات رپ رخچ رکے یگ۔

 ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اشہؾ، رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ط میقتسم یک ریسفتآتی فیلع اولارث لثم ذکل یک ریسفت افر ایک وعرت رپ وکح  زیچ ےہ افر اہلل اعت ی ےک اس وقؽ فرضب اہلل الثمرنیلج ادحامہ امکب ۔۔۔ رصا
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 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت ص٨ُِٔس َیا َرُسو٢َ ٨ًََِضا َحسَّ ا َٗ

ا٢َ خُ  َٗ ٔٔیىٔی َوبَىٔیَّ  ًَلَیَّ ُج٨َاْح أَِ٪ آُخَذ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ ٣َا َیِٜ َض١ِ  َٓ َیاَ٪ َرُج١ْ َطٔحیْح  ِٔ ٖٔ اہللٔ ِٔ٪َّ أَبَا ُس زُو ٌِ ٤َِٟ  ٔذی بٔا

رعض ایک ای روسؽ اہلل! اوبایفسؿ اکی دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک دنہ ےن 

 لیخب آد ی ےہ ارگ ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس ھچک دقبر افکتی ےل ولں وت وکح   جج ےہ؟ آپ ےن رفامای دوتسر ےک اطمقب ےل ایل رکف۔



 

 

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ... آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک سج صخش ےن وکح  رقض وھچڑا ای ےچب وھچڑے وت

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ںیہآرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک سج صخش ےن وکح  رقض وھچڑا ای ےچب وھچڑے وت ریمے ذہم 
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 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َزَة َرضَٔی اہللُ 

َیِشأ٢َُ َص١ِ َتَزَک َٟٔسی٨ِٔطٔ  َٓ ی٩ُِ  ٠َِیطٔ اٟسَّ ًَ َّی  ٤َُِٟتَوف ٥َ کَاَ٪ یُِؤتَی بٔاٟزَُّج١ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اّئ َػل َٓ َُّط َتَزَک َو َث أ٧َ إِٔ٪ حُسِّ َٓ َّل  ـِ َٓ  

ا٢َ ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔ  َٗ َّی َؤَِلَّ  ٔ َػل ُٔٔشض ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ أَِن ا٢َ أ٧ََا أَِولَی بٔا َٗ ُُٔتوَح  ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ َتَح اہللُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ًَلَی َػاحٔب٥ُِٜٔ  ٩ِ٤َ يَن َػ٠ُّوا  َٓ  ٥ِ

٠َٔوَرثَتٔطٔ  َٓ ُُُظ َو٩ِ٣َ َتَزَک ٣َاَّل  ا ـَ َٗ لَیَّ  ٌَ َٓ ت ٍَََک َزی٨ِّا  َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  َِّی ٩ِ٣ٔ ا  تُُوف

، لیقع، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس بج یسک صخش اک انجزہ الای ییحی نب ریکب، ثیل

اجات وت آپ درای ت رفامےت ہک اس ےن ا ےن دنی یک ادایگیئ ےک ےئل اانت امؽ وھچڑا ای ںیہن ہک اس اک دنی ادا وہےکس؟ ارگ آپ ےس اہک 

ڑا ےہ ہک ااکس رقض ادا وہاجےئ وت آپ اس رپ امنز ڑپےتھ فرہن آپ املسمونں ےس رفامےت ہک ا ےن اھبح  رپ اجات ہک اس ےن اانت امؽ وھچ

امنز ڑپوھ، بج اہلل اعت ی ےن آپ رپ وتفاحت وھکںیل وت آپ ےن رفامای ہک ںیم ومونمں اک ایکن ذات ےس یھب زایدہ ریخ وخاہ وہں ارگ وکح  

  ااکس ںیم ذہم دار وہں افر ارگ امؽ وھچڑے وت فہ اےکس فاروثں اک ےہ۔املسمؿ رم ایگ افر اس ےن رقض وھچڑا وت

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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



 

 

  

 ...داہی فریغہ ےس دفدھ الپےن اک ایبؿ

 رخچ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 داہی فریغہ ےس دفدھ الپےن اک ایبؿ

     340    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ حبيبہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب َوةُ أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٍََِتُط أَ٪َّ أ٦َُّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی رُعِ ِی١ٕ  َ٘ ًُ

ِٜٔح أُِخًٔی ب٨َِٔت أَبٔی ِ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا٧ َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوتُ  َحبٔيَبَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ َیاَ٪  ِٔ ٠ُُِٗت ُس ٔٔک  يَن ذَٟ ٔحبِّ

٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ ِٔ٪َّ َذٟٔٔک ََل یَٔح١ُّ لٔی  َ٘ َٓ ٔ أُِخًٔی  َِٟدي ٍِ ىٔی فٔی ا َٛ ََٟک ب٤ُِٔد٠َٔیٕة َوأََحبُّ ٩ِ٣َ َطاَر َِٟشُت   ٥ِ ٌَ َّا  َن َواہللٔ ٧ِٔ َٓ یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

َة ب٨َِٔت أَبٔی َس٠َ  َٜٔح زُرَّ ََّک تُزٔیُس أَِ٪ َت٨ِ ُث أ٧َ ٥ِ َت٩ُِٜ َربٔيَبًٔی فٔی ٧ََتَحسَّ َٟ ِو  َٟ ََٓواہللٔ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ا٢َ ب٨َِٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َ٘ َٓ ٤ََة 

 ًَ زِٔؿ٩َ  ٌِ ََل َت َٓ ِتىٔی َوأَبَا َس٤َ٠ََة ثَُویَِبُة  ٌَ ًَةٔ أَِرَؿ ََّضا ب٨ُِٔت أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ات٩َُّٜٔ لَیَّ ب٨ََات٩َُّٜٔ َوََل أََخوَ َحِحزٔی ٣َا َح٠َِّت لٔی ٧ِٔ

ََٟضٕب  َضا أَبُو  َ٘ ًَِت َوةُ ثَُویَِبُة أَ ا٢َ رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ا٢َ ُط َٗ  َو

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہبیبح زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک 

روسؽ اہلل! ریمی نہب تنب ایب ایفسؿ ےس آپ اکنح رکںیل، آپ ےن رفامای ہک وت اس وک دنسپ  اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رعض ایک ای

رکیت ےہ ںیم ےن رعض ایک یج اہں! ںیم آپ ےک ےیل اہنت ںیہن رانہ اچیتہ ہکلب اچیتہ وہں ہک اس ریخ ںیم ریمی نہب یھب رشکی وہ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! دخبا مہ ںیم وت ہی ذترکہ وہ راہ اھت ہک  آپ ےن رفامای فہ ریمے ےیل الحؽ ںیہن ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ

آپ اوبہملس ےک یٹیب درہ ےس اکنح رک رےہ ںیہ آپ ےن رفامای ہک اؾ ہملس یک یٹیب ےس؟ ںیم ےن اہک یج اہں! آپ ےن رفامای ہک دخا یک مسق 

ای ےہ اس ےیل ھجم رپ اینپ ویٹیبں افر ونہبں وک  شی ہن رکف افر بیعش فہ ریمی راضیع یجیتھب ےہ ھجم وک افر اوبہملس وک وثہیب ےن دفدھ الپ

 ےن زرہی ےس لقن ایک رعفہ ےن ایبؿ ایک ہک وثہیب وک اوببہل ےن آزاد رک دای اھت۔



 

 

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہبیبح :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ : ابب

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مہ ےن ںیہمت وج رزؼ الحؽ دایےہ، اس ںیم ےس اھکؤ افر اہلل اعتؽ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اک وقؽ ہک اینپ اپک امکح  ںیم ےس رخچ رکف افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اپک زیچفں ںیم اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مہ ےن ںیہمت وج رزؼ الحؽ دایےہ، اس ںیم ےس اھکؤ افر اہلل اعت ی

 ےس اھکؤ افر  کی اکؾ رکف، ںیم اہمترے اکومں وک اجےنن فاال وہں

     341    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی اطٌزی رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١، حرضت ابو :  راوی

زٔیِّ َر  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ضَٔی اہللُ 

ٍَ َوًُوزُوا ٔ َِٟحائ ٤ٌُٔوا ا ِ ا٢َ أَك َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  انٔی اَِلَٔسي ٍُ  اہللُ  ٌَ ِٟ َیاُ٪ َوا ِٔ ا٢َ ُس َٗ انَٔی  ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ٤َِٟزٔیَف َو  ا

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ 

 ڑھچاؤ ایفسؿ ےن اہک ہک اعین ےک اعمین دیق ےک ںیہ۔ ےن رفامای وھبوکں وک اھکان الھکؤ افر رموضیں یک ایعدت رکف افر دیقویں وک

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

ہک اپک زیچفں ںیم  مہ ےن ںیہمت وج رزؼ الحؽ دایےہ، اس ںیم ےس اھکؤ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اینپ اپک امکح  ںیم ےس رخچ رکف افر اہلل اعت ی اک وقؽ اہلل اعت ی اک وقؽ ہک

 ےس اھکؤ افر  کی اکؾ رکف، ںیم اہمترے اکومں وک اجےنن فاال وہں
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 یوسٕ ب٩ ًیسٰی، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٓـی١، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُٕ ب٩ُِ ًٔیَسی َحسَّ ث٨ََا یُوُس َّی  َحسَّ ٕس َػل ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ ٣َا َطب

 َ٠ًَ ُٗبَٔف اہللُ  َّی  ٕ َحً ٕ ثَََلثََة أَیَّا٦ ا٦ ٌَ َ ٠َ٘ٔیُت ٤ًََُز ب٩َِ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ك َٓ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أََػابَىٔی َجِضْس َطٔسیْس   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َو

٤ََظِیُت  َٓ ًَلَیَّ  َتَحَضا  َٓ ََٓسَخ١َ َزاَرُظ َو أِتُطُ آیَّة ٩ِ٣ٔ َٛٔتأب اہللٔ  َٓاِسَتُِقَ أب  َِٟدلَّ َِٟحِضسٔ  ا ِرُت َٟٔوِجهٔی ٩ِ٣ٔ ا َْخَ َٓ ٌٔیٕس  َُي ٍَِ َب

 ِ٠ ُ٘ َٓ ا٢َ یَا أَبَا صَُزیَِزَة  َ٘ َٓ ًَلَی َرأِٔسی  ائ٥ْٔ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  إٔذَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  َٔ ُِٟحو َسیَِک َوا ٌِ َِّیَک َرُسو٢َ اہللٔ َوَس َٟب ُت 

ا٣َىٔی َورَعَ  َٗ َ أ َٓ أََخَذ بَٔیٔسی  َٓ ٔ ا٢َ ًُِس یَا أَبَا ص َٗ بُِت ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ  رَشٔ َٓ َٟبَٕن  ٓصٕ ٩ِ٣ٔ  ٌُ أ٣َََز لٔی بٔ َٓ ٔلَی َرِح٠ٔطٔ  َٙ بٔی ِ َٓا٧َِل٠َ َّٟٔذی بٔی  ٕ َٖ ا زٓ

٠ََٓ٘ٔیُت ٤ًََُز َو  ا٢َ  َٗ ِِٟ٘ٔسٔح  ََٓؼاَر کَا َّی اِسَتَوی بَِلىٔی  بُِت َحً رَشٔ َٓ ِسُت  ٌُ َٓ ا٢َ ًُِس  َٗ بُِت ث٥َُّ  رَشٔ َٓ ِسُت  ٌُ َّٟٔذی کَاَ٪ َٓ َٟطُ ا ُت  َذََکِ

أِتَُک  ِس اِسَتُِقَ َ٘ َٟ َّٙ بٔطٔ ٨ِ٣َٔک یَا ٤ًَُزُ َواہللٔ  َّی اہللُ َذَٟٔک ٩ِ٣َ کَاَ٪ أََح َول َٓ ُط  َٟ ٠ُُِٗت  ا٢َ  ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی َو َٗ ََٟضا ٨ِ٣َٔک   ُ أ اِْلَیَة َوََل٧ََا أََِقَ

 ٔ وَ٪ أَِزَخ٠ُِتَک أََحبُّ ِ ُٛ ٥ٔ ٤ًَُزُ َواہللٔ ََلَِ٪ أَ ٌَ ٔ ا٨َّٟ  لَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَُٜوَ٪ لٔی ٣ِٔث١ُ ح٤ُِز

وی ف نب ٰیسیع، دمحم نب لیضف، لیضف، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل ےک رھگ فاولں ےن نیت دؿ 

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یھب آوسدہ وہ رک اھکان ںیہن اھکای اہیں کت آیکپ فافت وہیگ افر اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ ریض ا

ےھجم تخس وھبک یگل، ںیم رضحت رمع نب اطخب ےک اپس ایگ افر رقآؿ یک آںیتی انسےن یک وخاشہ اظرہ یک، فہ ا ےن رھگ ںیم دالخ 

ے رس ےک اپس وہےئ افر ریمے ےئل درفازرہ وھکال، ںیم وھتڑی دفر الچ اھت ہک ا ےن ہنم ےک لب وھبک یک فہج ےس رگ ڑپا، داھکی وت ریم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اوبرہریہ! ںیم ےن اہک کیبل فدعسکی ای روسؽ اہلل! 

ےھجم آپ ےن ریما اہھت ڑکپا افر ےھجم ڑھکا ایک، افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمی احتل اچہپؿ  ی،انچہچن ےھجم ا ےن رھگ ےل ےئگ، افر 

فملس اکی ایپہل دفدھ ےنیپ اک مکح دای، ںیم ےن اس ںیم ےس  یپ ایل، رھپ رفامای افر ویپ اے اوبرہریہ! ںیم ےن دفابرہ ایپ، آپ یلص اہلل ہیلع 

تل ایبؿ ےن رھپ رفامای افر  یپ ول،انچہچن ںیم ےن  یپ ایل، اہیں کت ہک ریما ٹیپ ایپہل یک رطح وہایگ، رھپ ںیم رمع ےس الم افر اؿ ےس اینپ اح

ی یک افر ںیم ےن اہک اے رمع اہلل ےن اس اکؾ اک اےس امکل انب دای وج اس اک زایدہ قحتسم اھت، ینع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریم



 

 

رمع وھبک یک فیلکت دفر یک، دخبا ںیم ےن مت ےس آتی ڑپےنھ وک اہک اھت، احالہکن ںیم مت ےس زایدہ اؿ آوتیں اک ڑپےنھ فاال اھت، رضحت 

 ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم )اھجمس ںیہن اھت فرہن( دخبا ںیہمت ا ےن رھگ ںیم دالخ رکان )امہمؿ انبان( ےھجم اس ےس زایدہ وبحمب ےہ ہک

 ریمے اپس رسخ افٹن وہں۔

 وی ف نب ٰیسیع، دمحم نب لیضف، لیضف، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اھکےن رپ مسب اہلل ڑپےنھ افر داںیئ اہھت ےس اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن رپ مسب اہلل ڑپےنھ افر داںیئ اہھت ےس اھکےن اک ایبؿ

     343    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، وٟیس ب٩ ٛثي ٍ، وہب ب٩ ٛیشا٪، ٤ًز ب٩ ابی س٤٠ہ :  راوی

ٍَ َوصَِب  َُّط َس٤ٔ ٕ أَِخب ٍََنٔی أ٧َ ثٔي ٍ َٛ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ َیاُ٪  ِٔ ًَِبسٔ اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ُس ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ ٤ًََُز ب٩َِ أَبٔیَحسَّ َّطُ َس٤ٔ ِیَشاَ٪ أ٧َ َٛ  ب٩َِ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوکَا٧َِت یَٔسی َتٔلیُع فٔی اٟؼَّ  ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ُِت ََُُل٣ّا فٔی َحِحز ُٛ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َس٤َ٠ََة َي َ٘ َٓ ةٔ  َٔ ِح

ا  ٥َ یَا ََُُل٦ُ َس٥ِّ اہللَ َوک١ُِ بَٔی٤ٔي٨َٔک َوک١ُِ ٤٣َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُس َػل ٌِ ٤ًَٔی َب ٌِ َِٟت ت٠َِٔک كٔ ٤َا َزا َٓ  َی٠ٔیَک 

یک یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، فدیل نب ریثک، فبہ نب شیکؿ، رمع نب ایب ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ہچب اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ملس ےن رفامای ہک اے ڑلےک! اہلل اک انؾ ےل )مسب رگناین ںیم، افر ریمااہھت ایپہل ںیم اچرفں رطػ ڑپات اھت وت ھجم ےس آپ یلص اہلل ہیلع ف

 اہلل ڑپھ( افر ا ےن داںیئ اہھت ےس اھک افر وج ریتے رقبی ےہ اس ںیم ےس اھک، ںیم اس ےک دعب ایس رطح یہ اھکات اھت۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، فدیل نب ریثک، فبہ نب شیکؿ، رمع نب ایب ہملس :  رافی

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



 

 

  

 ...ا ےن اسےنم ےس اھکےن اک ایبؿ افر اسن ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فلس

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 امای اہلل اک انؾ ول افر رہ صخش وک ا ےن آےگ ےس اھکان اچےئہا ےن اسےنم ےس اھکےن اک ایبؿ افر اسن ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

     344    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزوب٩ ح٠حہ زیلی، وہب ب٩ ٛیشا٪، ابونٌی٥، ٤ًز ب٩ ابی س٤٠ہ :  راوی

زٔی ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ یلٔیِّ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َح٠َِح٠ََة اٟسِّ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ُِ  َوصِٔب ب٩ِٔ ز

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة َوصَُو اب٩ُِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِی٥ٕ  ٌَ ِیَشاَ٪ أَبٔی نُ ٍَ َرُسو٢ٔ َٛ ا٢َ أَک٠َُِت یَِو٣ّا ٣َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 َّ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة  َٔ ِح ٠ُِت آک١ُُ ٩ِ٣ٔ ٧ََواؤی اٟؼَّ ٌَ َح َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا اہللٔ َػل ٥َ ک١ُِ ٤٣َّٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 َی٠ٔیَک 

جہ دیلی، فبہ نب شیکؿ، اوبمیعن، رمع نب ایب ہملس )وج اؾ ہملس زفہج یبن یلص اہلل دبعازعلسی نب دبعاہلل ، دمحم
خل
 نب رفعج، دمحم نب رمعفنب 

ہیلع ہیلع فملس ےک ےٹیب ےھت( ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اھکان اھکای وت ںیم 

 وت ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا ےن آےگ ےس اھک۔ ایپےل ےک اچرفں رطػ ےس اھکےن اگل

جہ دیلی، فبہ نب شیکؿ، اوبمیعن، رمع نب ایب ہملس :  رافی
خل
 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، دمحم نب رفعج، دمحم نب رمعفنب 

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 آےگ ےس اھکان اچےئہ ا ےن اسےنم ےس اھکےن اک ایبؿ افر اسن ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل اک انؾ ول افر رہ صخش وک ا ےن
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 ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، وہب ب٩ ٛیشا٪، ابونٌی٥ًبس اہلل  :  راوی

ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ ا٢َ أ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ِیَشاَ٪ أَبٔی نُ َٛ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٥َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

طُ َربٔيبُطُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠َةَ  ٌَ ا٦ٕ َو٣َ ٌَ ا َی٠ٔیَک  بَٔل ا٢َ َس٥ِّ اہلَل َوک١ُِ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ 

ہیلع دبع اہلل نب وی ف، امکل، فبہ نب شیکؿ، اوبمیعن ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اھکان الای ایگ افر آپ یلص اہلل 

رفامای اہلل اک انؾ ےل )مسب اہلل ڑپھ افر( ا ےن  فملس ےک اپس ربیب رمع نب ایب ہملس ریض اہلل ہنع وموجد ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 آےگ ےس اھک۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، فبہ نب شیکؿ، اوبمیعن :  رافی

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

  

 ... اس ےک اسیھت وک انوگار ہن اس صخش اک ایبؿ وج ہک ایپےل ںیم اچرفں رطػ ڈوھڈنے، بج یک

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ہک ایپےل ںیم اچرفں رطػ ڈوھڈنے، بج یک اس ےک اسیھت وک انوگار ہن ذگرے
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 ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ ٗتيبہ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ :  راوی

ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک  َُّط َس٤ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة أ٧َ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِيَبُة  ث٨ََا  ًَا َرُسو٢َ َحسَّ و٢ُ ِٔ٪َّ َخیَّاكّا َز ُ٘ َي

ا٢َ أ٧ََْص  َٗ طُ  ٌَ ٕ َػ٨َ ا٦ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔل ًَ َّی اہللُ  ٍُ اہللٔ َػل أَیُِتطُ یَتَتَبَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذَصِبُت ٣َ

بَّاَئ ٩ِ٣ٔ َیِو٣ٔئٔذٕ  ٥ِ٠َ أََز٢ِ أُحٔبُّ اٟسُّ َٓ ا٢َ  َٗ ٔة  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ بَّاَئ ٩ِ٣ٔ َحَوالَِی ا  اٟسُّ

 ںیہ ہک اکی درزی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اھکان ہبیتق، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک

ایتر ایک افر آپ یک دوعت یک، اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم یھب آپ ےک اسھت ایگ، ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 



 

 

  اگل۔ایپہل ےک اچرفں رطػ دکف التش رکےک اکنؽ رےہ ںیہ، ایس دؿ ےس ںیم یھب دکف دنسپ رکےن

 ہبیتق، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اھکےن فریغہ ںیم داںیئ اہھت ےس اکؾ رکےن اک ایبؿ، رمع نب ایب ہملس ےن ایبؿ ایک ہک ؾ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اںیئ اہھت ےس اھکاھکےن فریغہ ںیم داںیئ اہھت ےس اکؾ رکےن اک ایبؿ، رمع نب ایب ہملس ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا ےن د
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 اطٌث اپ٨ے واٟس سے وہ ٣َّسوٚ سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا ًبسا٪، ًبساہلل ، طٌبہ، :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط َبُة  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ُط ًَ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  َِٟت کَاَ٪  َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  َرضَٔی اہللُ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ِب١َ صََذا  ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ بَٔوأسٕم  َٗ ٠ٔطٔ َوکَاَ٪  ٠ٔطٔ َوَتَزجُّ ٌُّ ٔ َوَت٨َ ََ فٔی كُُضورٔظ ٩َ ٣َا اِسَتَلا ََّی٤ُّ فٔی َطأ٧ِٔطٔ َوَس٥ََّ٠ یُٔحبُّ اٟت

 ک٠ُِّطٔ 

اہلل  دبعاؿ، دبعاہلل ، ہبعش، اثعش ا ےن فادل ےس فہ رسمفؼ ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص

ہیلع فملس فوض رکےن، وجات ےننہپ افر یھگنک رکےن ںیم داںیئ رطػ ےس یتح ادقملفر ادتبا رکےن وک دنسپ رفامےت ےھت افر اس ےس ےلہپ 

 فاہطس ںیم ایبؿ ایک اھت ہک ا ےن امتؾ اکؾ ںیم داںیئ رطػ ےس ادتبا رکےن وک دنسپ رفامےت ےھت۔

 ادل ےس فہ رسمفؼ ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدبعاؿ، دبعاہلل ، ہبعش، اثعش ا ےن ف :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ٹیپ رھب رک اھکان اھکےئ



 

 

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ٹیپ رھب رک اھکان اھکےئ
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٍَ أ٧َََص  َّطُ َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة أ٧َ ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ا٢َ أَبُو  ب٩َِ  َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٣َأٟٕک َي

 ِٟ ُٖ ٓٔیطٔ ا ا أرَِعٔ ّٔ ٌٔی ٥َ َؿ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َػِوَت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ِس َس٤ٔ َ٘ َٟ َض١ِ ٨ًَِٔسٔک ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ ك٠ََِحَة َٔل٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ  َٓ  ََ ُحو

َٟضَ  َجِت خ٤َٔاّرا  َ ِِ ٕ ث٥َُّ أَ ٌٔي ٍ اّػا ٩ِ٣ٔ َط َجِت أََِقَ َ ِِ َ أ طٔ ث٥َُّ َٓ ـٔ ٌِ ِتطُ َتِحَت ثَِوبٔی َوَرزَِّتىٔی بَٔب طٔ ث٥َُّ َزسَّ ـٔ ٌِ َ بَٔب ُِٟدِبز ِت ا َّٔ ٠َ َٓ ا 

َّی َوَجِسُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ََٓذَصِبُت بٔطٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َِٟ  أَِرَس٠َِتىٔی ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ِشحٔسٔ اہللُ 

٤ُِت  ُ٘ َٓ ُط ا٨َّٟاُض  ٌَ ا٢َ بَٔل  َو٣َ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَس٠ََک أَبُو ك٠ََِحَة  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ا٢َ ًَ َٗ  ٕ ا٦ ٌَ

 ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٤َٟٔ ٣َ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َّی ٔجئُِت أَبَا ك٠ََِحَة َٓ ُت بَيَِن أَیِٔسیض٥ِٔ َحً ِ٘ َٙ َوا٧َِل٠َ َٓا٧َِل٠َ ُٗو٣ُوا  طُ 

 ٔ َِٟیَص ً ٥َ بٔا٨َّٟأض َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ  َ٘ ٤ٌُُٔض٥ِ َٓ ا٦ٔ ٣َا ٧ُِل ٌَ ٨َِس٧َا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

 َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس َٓ َّی اہللُ  َٟقَٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی  َٙ أَبُو ك٠ََِحَة َحً َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ َِٟت اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َب١َ أَبُو ك٠ََِحَة َوَرُسو٢ُ ا ِٗ َ أ َٓ  ٥َ َّ٠

َّی  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّی َزَخََل  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  أََتِت بَٔذَٟٔک اہللٔ َػل َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َص٠ُیمِّ یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ ٣َا ٨ًَِٔسٔک  ًَ اہللُ 

َّی ا٢َ ٓٔیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ أََز٣َِتُط ث٥َُّ  َٓ ََٟضا  َّّٜة  ِت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ ًُ ًََْصَ ُٔتَّ َو َٓ أ٣َََز بٔطٔ  َٓ  ٔ ُِٟدِبز ٥َ ٣َا َطاَئ اہللُ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ أَِ٪  اہللُ 

رَشَ  ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َٗ ُجوا ث٥َُّ  َ َِ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی َطب أَک٠َُوا َحً َٓ ُض٥ِ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ ةٕ  رَشَ ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َٗ و٢َ ث٥َُّ  ُ٘ وا ث٥َُّ َي ٌُ ٔ َّی َطب أَک٠َُوا َحً َٓ َُٟض٥ِ  َٓأَذَٔ٪  ةٕ 

َّی أَک٠َُوا َحً َٓ ُض٥ِ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ  ٕ ة رَشَ ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َٗ ُجوا ث٥َُّ  َ ِو٦ُ  َِ َ٘ ِٟ وا َوا ٌُ ٔ ُض٥ِ َوَطب ِو٦ُ ک٠ُُّ َ٘ ِٟ أَک١ََ ا َٓ  ٕ ة رَشَ ٌَ ٔ ُجوا ث٥َُّ أَذَٔ٪ ٟ َ َِ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َطب

 ث٤ََا٧ُوَ٪ َرُجَّل 

اامسلیع، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبہحلط ےن اؾ میلس ےس اہک ہک ںیم ےن روسؽ 

ہیلع فملس یک زمکفر آفاز ینس ےہ، سج ےس ولعمؾ وہا ہک آپ وھبےک ںیہ، اہمترے اپس اھکےن یک وکح  زیچ ےہ، اںوہں  اہلل یلص اہلل

ےن وج یک دنچ رفایٹں اکنںیل، رھپ اانپ دفہٹپ اکنال، اس ےک اکی ہصح ںیم رفیٹ یٹیپل رھپ ریمے ڑپکے ےک ےچین اپھچای افر ھجم وک روسؽ 



 

 

دختم ںیم اجیھب ںیم فہ رفیٹ ےل رک ایگ ںیم ےن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم ںیہ افر آپ ےک اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک 

، اسھت افر ولگ یھب ںیہ، ںیم اؿ ےک اسےنم اج رک ڑھکا وہایگ، ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےھجت اوبہحلط ےن اجیھب ےہ

ای ایک اھکان دے رک اجیھب ےہ؟ ںیم ےن اہک اہں، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن اسویھتں ےس رفامای ولچ افر ںیم ےن اہک اہں، آپ ےن رفام

ہی د ہ رک آپ رفاہن وہےئ افر ںیم یھب رفاہن وہا افر آےگ الچ اہیں کت ہک ںیم اوبہحلط ےک اپس آای وت اوبہحلط ےن اہک اے اؾ میلس! 

ولوگں وک یھب ےل آےئ ںیہ افر امہرے اپس اانت اھکان ںیہن ہک اؿ بس وک الھکںیئ، اؾ میلس ےن اہک اہلل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر 

افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس زایدہ اجےتن ںیہ، اوبہحلط آےگ ڑبےھ اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےلم، اوبہحلط 

ں ےلچ، اہیں کت ہک دفونں ادنر آےئ، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن رفامای اے اؾ میلس! افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دفون

ریتے اپس وج ھچک ےہ ےل آ، اؾ میلس فہ رفایٹں ےل آںیئ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ رفویٹں ےک وتڑےن اک مکح دای افر اؾ میلس 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑپاھ وج دخا ےن اچاہ، رھپ رفامای دس آدویمں وک البؤ اںیہن ےن یھگ ڈاؽ رک اس وک دیلمہ انبای، رھپ اس رپ روسؽ اہلل 

آےن یک ااجزت دی یئگ، اؿ ولوگں ےن اھکای اہیں کت ہک آوسدہ وہ ےئگ، بج فہ ابرہ ےلچ ےئگ وت رفامای دس آدویمں وک آےن یک ااجزت 

 ولگ ابرہ ےلکن وت رھپ رفامای ہک دس آدویمں وک البؤ فہ ولگ ادنر آےئ دف، فہ ولگ البےئ ےئگ وت اںوہں ےن یھب آوسدہ وہ رک اھکای بج ہی

ای افر وخب ریس وہ رک اھکای بج ہی ولگ یھب ابرہ ےلچ ےئگ وت افر دس آدویمں وک البےن اک مکح دای امتؾ ولوگں ےن اھکای افر آوسدہ وہ رک اھک

 افر لک ایس آد ی ےھت۔

  نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنعاامسلیع، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ٹیپ رھب رک اھکان اھکےئ
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 ٣وسی، ٣ٌت٤ز اپ٨ے واٟسسے روایت َکےت ہیں ٧یز ابوًث٤ا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُک رضی اہلل ٨ًہ :  ویرا

 ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب  ٩ًَِ ا  ـّ َث أَبُو ًُِث٤َاَ٪ أَِي ا٢َ َوَحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ اَحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٢َ ی بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ 



 

 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٥َ ثَََلثٔيَن َو٣ٔائَّة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ إَٔذا ُٛ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ٍَ أََحٕس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ك ٥َ َص١ِ ٣َ َّ٠

ْک  ح٩َٔ ث٥َُّ َجاَئ َرُج١ْ ٣ُرِشٔ ٌُ َٓ ٕ أَِو ٧َِحُوُظ  ا٦ ٌَ َ َْ ٩ِ٣ٔ ك ٍَ َرُج١ٕ َػا َّی اہللُ  ٣َ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َُٗضا  ٥ٕ٨َ َيُشو َِ ا٪ٌّ كَؤی١ْ بٔ ٌَ ٣ُِظ

 َٓ ِت  ٌَ ٔ َُٓؼ٨ َٓاِطت ٍََی ٨ِ٣ُٔط َطاّة  ا٢َ  َٗ  ٍْ ا٢َ ََل ب١َِ بَِی َٗ ا٢َ صَٔبْة  َٗ ْة أَِو  ٔلیَّ ًَ ٍْ أ٦َِ  ٥َ أَبَِی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل

 ٥َ َُٟط حُزَّّة ٩ِ٣ٔ َسَوازٔ بَِل  َوَس٠َّ ِس َحزَّ  َٗ ََلثٔيَن َو٣ٔائَٕة َِٔلَّ  َِٟبِل٩ٔ يُِظَوی َوای٥ُِ اہللٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ًَِلاَصا بَٔشَوازٔ ا ٨َٔضا ِِٔ٪ کَاَ٪ َطاصّٔسا أَ

َٓأَک٨َ٠َِا أَ  َتئِن  ٌَ ِؼ َٗ ١َ ٓٔیَضا  ٌَ َُٟط ث٥َُّ َج ٔ ِٔیَّاُظ َؤِِ٪ کَاَ٪ َُائّٔبا َخَبأََصا  ٌٔي ٍ َِٟب ًَلَی ا َح٠ِ٤َُتطُ  َٓ َتئِن  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ١َ فٔی ا ـَ َٓ ٨َا َو ٌِ ٔ وَ٪ َوَطب ٌُ ِج٤َ

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ  أَِو 

ومیس،  رمتع ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ زین اوبنامثؿ، دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ 

ےھت افر مہ اکی وس سیب آد ی ےھت، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس یسک  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم

ےک اپس وکح  زیچ اھکےن یک ےہ، اکی صخش ےک اپس اکی اصع ای اس ےک گل گھب اھکان لکن آای، اس وک وگدناھ ایگ، اکی رشمک 

ہیلع فملس ےن اس ےس رفامای ایک وت اتچیب ےہ ای ہبہ رکات ےہ، اس ےن اہک ںیہن آد ی ابمل زتاگن رکبایں اہےکن ےئل اجراہ اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہکلب اتچیب وہں، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس اکی رکبی رخدی ی، رھپ اےس ذحب ایک ایگ وت آپ ےن اس یک یجیلک ےک وھبےنن اک مکح 

سج وک اس ںیم ےس ہصح ہن الم وج احرض ےھت اوکن وت دے دای افر وج اس  دای، دخا یک مسق! اکی وسسیت آدویمں ںیم ےس وکح  یھب ںیہن اھت

فتق وموجد ہن ےھت ااکن ہصح رھک دای ایگ رھپ اےکس وگتش ےک دف ایپےل انبےئ ےئگ وت مہ ولوگں ےن اس ںیم اھکای افر ٹیپ رھب رک ہکلب 

 رطح رمفی ےہ سج رطح رفامای۔ دفونں ایپولں ںیم وگتش  چ یھب راہ وت اس وک افٹن رپ الد رک ےل ےئگ ای اس

 ومیس،  رمتع ا ےن فادلےس رفاتی رکےت ںیہ زین اوبنامثؿ، دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رھب رک اھکان اھکےئاس صخش اک ایبؿ وج ٹیپ 
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 ٣ش٥٠، وہیب، ٨٣ؼور اپىی ٣اں سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٨ًَِضَ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ث٨ََا ُوصَِیْب َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َِّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا تُُوف

٤َِٟائٔ  ٔ َوا ٤ِز ٨َا ٩ِ٣ٔ اَِلَِسَوَزی٩ِٔ اٟتَّ ٌِ ٔ  َطب

ملسم، فبیہ، وصنمر اینپ امں ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس فہ یتہک ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس 

 وگں وک ٹیپ رھب رک وجھکرںی افر ریس وہ رک اپین ےنیپ وک الم۔ےک ااقتنؽ ےک دعب مہ ول

 ملسم، فبیہ، وصنمر اینپ امں ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...  جج ےہ افر ہن ڑگنلے رپ افر ہن رمضی رپاہلل اعت ی اک وقؽ "ہک ہن وت ادنےھ رپ وکح  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ "ہک ہن وت ادنےھ رپ وکح   جج ےہ افر ہن ڑگنلے رپ افر ہن رمضی رپ وکح   جج ےہ۔
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 ب٩ سٌیس، بظي ٍب٩ يشار، سویسب٩ ن٤ٌا٪ رضی اہلل ٨ًہًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، یحٌی  :  راوی

و٢ُ  ُ٘ ُت بَُظي ٍَِ ب٩َِ َيَشإر َي ٌِ ٌٔیٕس َس٤ٔ ا٢َ َیِحٌَی ب٩ُِ َس َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َأ٪  َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُسَویُِس ب٩ُِ ا٨ُّٟ َحسَّ

َّی  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َ َِ ا٢َ  ًَلَی َرِوَحٕة َٗ ا٢َ َیِحٌَی َوهَٔی ٩ِ٣ٔ َخِیب ٍََ  َٗ ِضَبأئ  ٨َّا بٔاٟؼَّ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔلَی َخِیب ٍََ  ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

أَک٨َ٠َِا ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ٨َُِٜ٠اُظ  َٓ  ٕٙ ُتَٔی َِٔلَّ بَٔشؤی ٤َا أ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔل َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َا  ث٥َُّ َز ـِ ٤َ ـِ ٤ََف َو٣َ ـِ ٤َ َٓ ًَا ب٤َٔإئ  َز

ًَِوّزا َوبَِسئّا ُتُط ٨ِ٣ُٔط  ٌِ َیاُ٪ َس٤ٔ ِٔ ا٢َ ُس َٗ  ِ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ زَٔب َو ِِ ٤َِٟ َّی ب٨َٔا ا  ََٓؼل

فملس  یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ریشبنب اسیر، وسدینب امعنؿ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

ےک اسھت ربیخ یک رطػ رفاہن وہےئ بج مہ ولگ اقمؾ ابہص ںیم ےچنہپ، ییحی ےک ایبؿ ےک اطمقب ابہص ربیخ ےس آدھ زنمؽ رپ فاعق ےہ 

وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اھکان بلط ایک، رصػ وتس آپ ےک اسےنم  شی ےئک ےئگ مہ ےن اےس وھگال افر اس ںیم ےس اھکای، 

اگن افر یلک یک وت مہ ےن یھب یلک یک، رھپ مہ وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رغمب یک امنز ڑپاھح  نکیل آپ یلص اہلل ہیلع رھپ آپ ےن اپین ام

 فملس ےن فوض ںیہن ایک، ایفسؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ییحی ےس انس ہک آپ ےن ہن وت ادتبا ںیم اہھت دوھےئ افر ہن آرخ ںیم۔

 ، ییحی نب دیعس، ریشبنب اسیر، وسدینب امعنؿ ریض اہلل ہنعیلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ :  رافی

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

  

 ...یلتپ رفیٹ افر وخاؿ فرفسہ رپ اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 یلتپ رفیٹ افر وخاؿ فرفسہ رپ اھکےن اک ایبؿ
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 ٣ح٤سب٩ س٨ا٪، ہ٤ا٦ ٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ٘ َٓ َٟطُ  ٨َّا ٨ًَِٔس أ٧ََٕص َو٨ًَِٔسُظ َخبَّاْز  ُٛ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ ا٢َ ٣َا أَک١ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػ َحسَّ ل

َٟقَٔی اہللَ  َّی  ا َوََل َطاّة ٣َِش٤ُوكَّة َحً ّ٘ َّٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُخِبزّا ٣َُز

ںوہں دمحمنب انسؿ، امہؾ اتقدہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ اسن ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھت افر اےکن اپس ااکن رفیٹ اکپےن فاالیھب اھت وت ا

 ہیلع فملس ےن یلتپ رفیٹ ںیہن اھکح  افر ہن یہ ینھب وہح  رکبی اھکح  اہیں کت ہک اہلل اعت ی ےس اجےلم۔ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 

 دمحمنب انسؿ، امہؾ اتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

  رفیٹ افر وخاؿ فرفسہ رپ اھکےن اک ایبؿیلتپ

     353    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ہظا٦، یو٧ص، اسکاٖ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧ََٕص َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ُٖ ًَلٔیٌّ صَُو اِْلِٔسکَا ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی أَبٔی  ٢َ َحسَّ

 ٔ مُّ َوََل ُخب َٗ َجٕة  ًَلَی ُسُِکُ ٥َ أَک١ََ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ِٔ٠ًَُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ ٣َا  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَ َرضَٔی اہللُ  مُّ َوََل أَک١ََ  َٗ  ْٙ َّٗ َٟطُ ٣َُز لَی خَٔوإ٪ زَ 

ََفٔ  ًَلَی اٟشُّ ا٢َ  َٗ ََل٦َ کَا٧ُوا َیأِک٠ُُوَ٪  ٌَ َٓ َتاَزَة  َ٘ ٔ مُّ ٗٔی١َ ٟ َٗ 

ےن  یلع نب دبعاہلل ، اعمذنب اشہؾ، اشہؾ، ویسن، ااکسػ، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

افر ہن آپ ےن یھبک یلتپ رفیٹ اھکح  افر ہن آپ ےن وخاؿ رپ اھکای، اتقدہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ یھبک وھچیٹ وھچیٹ رتشطویں ںیم اھکای وہ 

ایگ ہک آرخ ولگ سک زیچ رپ اھکےت ےھت وت اںوہں ےن وجاب دای ہک رفسے رپ )وخاؿ ےس رماد ایسی زیچ ےہ سج رپ اھکان راھک اجےئ افر 

 فہ زنیم ےس دنلب وہ( ۔

 اعمذنب اشہؾ، اشہؾ، ویسن، ااکسػ، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنعیلع نب دبعاہلل ،  :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 یلتپ رفیٹ افر وخاؿ فرفسہ رپ اھکےن اک ایبؿ

     354    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ح٤یس، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٦َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أََنّشا َي َّطُ َس٤ٔ ََفٕ أَِخب ٍََنٔی ح٤َُِیْس أ٧َ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَِخب ٧ٍَََا ٣َُح٤َّ ٥َ َیِبىٔی  َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل



 

 

ٔ بَٔؼ  ٤ِزُ َواَِلَٗ ٠َِیَضا اٟتَّ ًَ ِٟقَٔی  ُ أ َٓ َٓبُٔشَلِت   َٔ ٔلَی َؤٟی٤َتٔطٔ أ٣َََز بٔاَِل٧ََِلا ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ِ ِوُت ا ًَ َس َٓ َة  ٩ًَِ أ٧ََٕص ٔٔیَّ ٤ًَِْزو  ا٢َ  َٗ ٩ُ٤ِ َو ُم َواٟشَّ

 ٍٕ ٍَ َحِیّشا فٔی ٧َٔل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َػ٨َ َّی اہللُ   بَىَی بَٔضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت ہیفص ریض اہلل

 اہنع ےس زافػ ایک وت املسمونں وک فہمیل یک دوعت دی، آپ ےن دخرتوخاؿ اھچبےن اک مکح دای وت اھچبای ایگ افر اس رپ یھگ وجھکرںی افر رینپ

 دخرتوخاؿ 
 
فریغہ رےھک ےئگ افر رمعف ےن رطبقی اسن ریض اہلل ہنع رفاتی ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس زافػ ایک رھپ یح

 رپ راھک ایگ۔

 انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، دیمح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 یلتپ رفیٹ افر وخاؿ فرفسہ رپ اھکےن اک ایبؿ

     355    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ، وہب ب٩ ٛیشا٪ :  راوی

ث٨ََ  اؤَیَة َحسَّ ٌَ ْس أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ٣ُ ثَىَی ٣َُح٤َّ ِّ ٍُوَ٪ اب٩َِ َحسَّ ي ٌَ ٔ ُي أ٦ِ ا٢َ کَاَ٪ أَص١ُِ اٟظَّ َٗ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َو ا صَٔظا٦ْ 

ِّ ٍُو٧ََک بٔا٨َِّٟل  ي ٌَ َُّض٥ِ يُ ُط أَِس٤َاُئ َیا بُىَیَّ ٧ِٔ َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ئِن  َٗ َلا وُٟوَ٪ َیا اب٩َِ َذأت ا٨ِّٟ ُ٘ ٔ َي ئِن َص١ِ َتِسرٔی ٣َا کَاَ٪ اٟزُّبَي ٍِ َٗ أ٪  ا َٗ ا٨َِّٟلا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔأََحسٔ  َّی اہللُ  بََة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِیُت َٔقِ َٛ أَِو َٓ ئِن  َٔ ُتطُ نِٔؼ ِ٘ َ٘ ٤ََّا کَاَ٪ ٧َٔلأِی َط ا٢َ ٧ِٔ َٗ  َ َِ تٔطٔ آ ٠ُِت فٔی ُسَِفَ ٌَ ص٤َٔا َوَج

و٢ُ ِٔیضّ  ُ٘ ئِن َي َٗ َّ ٍُوُظ بٔا٨َِّٟلا ًَي أ٦ِٔ َِٔذا  کَاَ٪ أَص١ُِ اٟظَّ ًَاُرصَآَ ٨ًََِک  َٟطٔ ت٠َِٔک َطکَاْة َهاصْٔز  ٔ  ا َواِْل

دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ ا ےن فادل ےس افر فبہ نب شیکؿ ےتہک ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک الہ اشؾ انب زریب ریض اہلل ہنع وک ذات 

غا نیق اک اٹیب د ہ رک اعر دالےت ےھت اؿ ےس )ایکن امں( اامسء ےن اہک ہک اے ےٹیب! 

 

ےھجت ولگ اطننیق د ہ رک اعر دالےت ںیہ مت اجےتن وہ الی

ہک اطننیق ایک ےھت؟ ریما اکی رمکدنب اھت سج ےک ںیم ےن دف ڑکٹے رکدےیئ ےھت اکی ڑکٹے ےس ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع 



 

 

د ہ رک اعر دالےت وت ےتہک افر  فملس ےک اھکےن یک ویلیھتں اک ہنم ابدناھ افر دفرسے وک ںیم ےن ےفین ںیم ڈاال، الہ اشؾ بج اوکن اطننیق

 وہک ےھجم وت الھب  اتگ ےہ۔

 دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ ، فبہ نب شیکؿ :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 یلتپ رفیٹ افر وخاؿ فرفسہ رپ اھکےن اک ایبؿ

     356    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ابون٤ٌا٪، ابوًوا٧ہ ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َٔ َحسَّ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  أ٦َُّ حُ ِیٕس ب٨َِٔت ا

 ًَ َس َٓ ٥َ َس٨ّ٤ِا َوأَّٗٔلا َوأَُؿبًّا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض أَصَِسِت ِ ََٟة اب٩ِٔ  ًَلَی ٣َائَٔستٔطٔ َحزِٕ٪ َخا أُک٩َ٠ِٔ  َٓ ا بٔض٩َّٔ 

 ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَا َّی اہللُ  ُض٩َّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَتَز َّی اہللُ  ًَلَی ٣َائَٔسةٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٣ّا ٣َا أُک٩َ٠ِٔ  ٩َّ َُحَ ُٛ ِو  َٟ َُٟض٩َّ َو ٔذرٔ  ِ٘ ٤ُِشَت

 َوََل أ٣َََز بٔأَک٠ِٔض٩َّٔ 

اہلل ہیلع اوبامعنؿ، اوبوعاہن اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےتہک ہک اؾ دیفح تنب احرث نب زحؿ )انب ابعس یک( اخہل ےن یبن یلص 

فملس وک یھگ، رینپ افر وس امسر دہہی ےک  رر رپ اجیھب، آپ ےن وعروتں وک البای افر آپ ےک دخرتوخاؿ رپ اؿ ولوگں ےن اھکای نکیل 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رکمفہ ہ ےتھج وہےئ ںیہن اھکای ارگ فہ  جاؾ وہات وت فہ وعرںیت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

  اےس ہن اھکںیت افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اںیہن اےکن اھکےن اک مکح دےتی۔دخرتوخاؿ رپ

 اوبامعنؿ، اوبوعاہن اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  



 

 

 ...وتس اک ایبؿ

 ایبؿ اھکےن اک :   ابب

 وتس اک ایبؿ

     357    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از، یحٌی ، بظي ٍب٩ يشار، سویس ب٩ ن٤ٌا٪ :  راوی

٩ًَِ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ بَُظي ٍِ ٩ًَِ یَِحٌَی  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٍَ  َحسَّ َُّض٥ِ کَا٧ُوا ٣َ َّطُ أَِخب ٍََُظ أ٧َ ٤َأ٪ أ٧َ ٌِ ا٨ُّٟ

ًَا َس َٓ ََلةُ  ِت اٟؼَّ َحرَضَ َٓ ًَلَی َرِوَحٕة ٩ِ٣ٔ َخِیب ٍََ  ِضَبأئ َوهَٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟؼَّ ًَ َّی اہللُ  ا  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ّ٘ ٥ِ٠َ َیحِٔسُظ َِٔلَّ َسؤي َٓ  ٕ ا٦ ٌَ بَٔل

ُط  ٌَ ٨َُِٜ٠ا ٣َ َٓ ََلَک ٨ِ٣ُٔط  َٓ ِ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ َّی َوَػ٠َِّي٨َا َو ٤ََف ث٥َُّ َػل ـِ ٤َ َٓ ًَا ب٤َٔإئ   ث٥َُّ َز

ہ تٹ ںیم ےھت افر فہ 
ص
امیلسؿ نب  جب، امحد، ییحی ، ریشبنب اسیر، وسدی نب امعنؿ ےتہک ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اقمؾ 

پ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اھکان بلط ایک، وساےئ وتسےک وکح  زیچ ہن یلم، ربیخ ےس اکی زنمؽ یک اسم ت رپ ےھت، امنز اک فتق آایگ وت آ

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریغباپین ےک اس وک اھکای، مہ ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ریغباپین ےک اھکای، رھپ آپ یلص اہلل 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت امنز ڑپیھ نکیل آپ ےن فوض ںیہن ہیلع فملس ےن اپین اماگن افر یلک یک رھپ امنز ڑپیھ، ولوگں ےن یھب 

 ایک۔

 امیلسؿ نب  جب، امحد، ییحی ، ریشبنب اسیر، وسدی نب امعنؿ :  رافی

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

  

 ...ےت ےھت بج کت ہک آپ ےس ایبؿ ہن ایک اجات ایبن یلص اہلل ہیلع فملس وکح  زیچ ںیہن اھک

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس وکح  زیچ ںیہن اھکےت ےھت بج کت ہک آپ ےس ایبؿ ہن ایک اجات افر آپ وک ولعمؾ ہن وہاجاتہک ایکےہ
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٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ انؼاری، اب٩ ًباض رضی اہلل ٣ح٤س ب :  راوی

 ٨ًہ، حرضت خاٟس ب٩ وٟیس رضی اہلل ٨ًہ

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ات١ٕٔ أَبُو ا َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ َحسَّ  ٍَنٔی أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ِخب

ُٕ اہللٔ أَ  ُط َسِی َٟ ا٢ُ  َ٘ َّٟٔذی ُي َِٟؤٟیٔس ا ًَبَّإض أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َخأَٟس ب٩َِ ا ٕٕ اَِلَِنَؼارٔیُّ أَ٪َّ اب٩َِ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ ح٨َُِی َُّط َزَخ١َ ٣َ ِخب ٍََُظ أ٧َ

ًَلَی ٣َِی٤ُو  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔس٣َِت بٔطٔ أُِخُتَضا َػل َٗ ِس  َٗ َوَجَس ٨ًَِٔسَصا َؿبًّا ٣َِح٨ُوّذا  َٓ ًَبَّإض  َُٟة اب٩ِٔ  َُٟتُط َوَخا ٧ََة َوهَٔی َخا

 َّ٠ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوکَاَ٪  َّی اہللُ  بَّ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َـّ ٣َِت اٟ سَّ َ٘ َٓ َِٟحارٔٔث ٩ِ٣ٔ ٧َِحٕس  ِیَسةُ ب٨ُِٔت ا َٔ ٦ُ یَ حُ سِّ َ٘ َّی ٤َا ُي ٕ َحً ا٦ ٌَ َسُظ َٟٔل

َِٟت ا٣ِ  ا َ٘ َٓ بِّ  َـّ ٔلَی اٟ ٥َ یََسُظ ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَصَِوی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َٟطُ  َث بٔطٔ َوُيَشیمَّ  ورٔ أَِخب ٍَِٔ٪ یَُحسَّ ـُ ُِٟح َزأَْة ٩ِ٣ٔ ا٨ِِّٟشَوةٔ ا

 ُ ٣ِت سَّ َٗ ٥َ ٣َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥َ یََسُظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ بُّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ََفَ َـّ َٟطُ صَُو اٟ نَّ 

 ٔ ِوم َٗ ٥ِ َی٩ُِٜ بٔأَِرٔق  َٟ  ٩ِٜٔ ا٢َ ََل َوَل َٗ بُّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َـّ ا٦ْ اٟ َِٟؤٟیٔس أََُحَ ا٢َ َخأُٟس ب٩ُِ ا َ٘ َٓ بِّ  َـّ أَٔجُسنٔی أَ اٟ َٓ ا٢َ َخأْٟس ی  َٗ ُٓطُ  ًَا

ٔلَیَّ  ٥َ ی٨َُِوزُ ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَک٠َُِتطُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ اِجت ٍََِرتُُط  َٓ 

دمحم نب اقملت، اوبانسحل، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوباامہم نب لہس نب فینح ااصنری، انب ابعس ریض اہلل ہنع، رضحت اخدل نب فدیل 

نج وک فیس اہلل اہک اجات اھت رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ ومیمہن ریض اہلل اہنع ےک  ریض اہلل ہنع ےس

اپس ےئگ )وج اؿ یک افر انب ابعس ریض اہلل ہنع یک اخہل یھت( ، اؿ ےک اپس انھب وہا وسامسر )وگہ( داھکی، اؿ یک نہب دیفحہ تنب احرث 

افر اؿ ےک اپس اجیھب اھت، ومیمہن ریض اہلل اہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم وس امسر  شی ایک افر تہب  دجن ےس ےل رک آح  ںیھت

مک ااسی وہات اھت ہک آپ اانپ اہھت یسک اھکےن یک رطػ ڑباھےت بج کت ہک آپ ےس ایبؿ ہن رکدای اجات، ای ؤالتہن دای اجات )ہک ایک 

ےن اانپ اہھت وسامسر یک رطػ ڑباھای وج وعرںیت آپ ےک اسےنم احرض ںیھت، اؿ ںیم ےس اکی ےن ےہ(انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 آپ وک اتبای ہک وضحر ہی وت وس امسر ےہ، وج آپ ےک اسےنم  شی ایک اجراہ ےہ، آپ ےن اانپ اہھت وسامسر یک رطػ ےس چنیھک ایل، اخدل نب فدیل

آپ ےن رفامای ںیہن، نکیل ریمی تعیبط اس وک اندنسپ رکیت ےہ، اخدل نب فدیل ریض  ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک وسامسر  جاؾ ےہ؟

 اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ںیم ےن اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ےس چنیھک ایل افر ںیم ےن اس وک اھکای احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل



 

 

 ہیلع فملس دھکی رےہ ےھت۔

، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوباامہم نب لہس نب فینح ااصنری، انب ابعس ریض اہلل ہنع، رضحت دمحم نب اقملت، اوبانسحل :  رافی

 اخدل نب فدیل ریض اہلل ہنع

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

  

 ...اکی آد ی اک اھکان دف آدویمں وک اکیف وہات ےہ

 ےن اک ایبؿاھک :   ابب

 اکی آد ی اک اھکان دف آدویمں وک اکیف وہات ےہ
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َٕ أَِخب ٧ٍَََا  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٣َأْٟک ح و َحسَّ

 َ ا٦ُ أَلث٨َِئِن ک ٌَ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨ُِط أ٧َ ًَ ََلثَةٔ َو صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ََلثَٔة کَافٔی افٔی اٟثَّ ا٦ُ اٟثَّ ٌَ َ ك

ةٔ  ٌَ  اَِلَِرَب

دف دبع اہلل نب وی ف، امکل، اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

 آدویمں اک اھکان نیت آدویمں وک افر نیت آدویمں اک اھکان اچر آدویمں وک اکیف وہات ےہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  یراف

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

  

 ...ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رفاتی یبن یلص الل



 

 

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، واٗس ب٩ ٣ح٤س، ٧آٍ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕس  ٩ًَِ َواٗٔٔس ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی ٣َُح٤َّ اب٩ُِ ٤ًََُز ََل َیأِک١ُُ َحً

ا٢َ  َ٘ َٓ ثٔي ٍّا  َٛ أَک١ََ  َٓ طُ  ٌَ أَِزَخ٠ُِت َرُجَّل َیأِک١ُُ ٣َ َٓ طُ  ٌَ ٜٔيٕن َیأِک١ُُ ٣َ َّی اہللُ  یُِؤتَی ب٤ِٔٔش ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ًَلَیَّ َس٤ٔ ٍُ ََل تُِسخ١ِٔ َصَذا  ٔ یَا ٧َآ

ائٕ  ٌَ ٔة أ٣َِ ٌَ ِٟکَأَفُ َیأِک١ُُ فٔی َسِب ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َیأِک١ُُ فٔی ٣ّٔعی َواحٕٔس َوا و٢ُ ا ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

یض اہلل ہنع اس فتق کت اھکان ںیہن اھکےت ےھت بج کت ہک دمحم نب اشبر، دبعادمصل، ہبعش، فادق نب دمحم، انعف ےتہک ںیہ ہک انب رمع ر

اکی نیکسم اؿ ےک اپس ںیہن الای اجات اھت، وج اؿ ےک اسھت اھکےئ، ںیم اکی صخش وک اؿ ےک اپس ےل آای وج اؿ ےک اسھت اھکان 

ے اپس اس وک ہن الان، ںیم ےن یبن اھکےئ،انچہچن فہ صخش آای افر تہب زایدہ اھک ایگ، انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک اے انعف! اب وت ریم

 یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم۔

 دمحم نب اشبر، دبعادمصل، ہبعش، فادق نب دمحم، انعف :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ
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 رضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، ًبسہ، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ِبَسةُ  ًَ ٕ أَِخب ٧ٍَََا  ُس ب٩ُِ َسََل٦ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِض٤َا 



 

 

٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ یَأِک١ُُ فٔی ٣ّٔعی َواحٕٔس َؤِ٪َّ  ٥َ ِٔ٪َّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ةٔ ًَ ٌَ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ َیأِک١ُُ فٔی َسِب َٗ ََل أَِزرٔی أَیَُّض٤َا  َٓ  َٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ِٟکَأَفَ أَِو ا ا

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ٣َأْٟک  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ا٢َ اب٩ُِ ب َٗ إئ َو ٌَ  َس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ أ٣َِ

دبعہ، دیبعاہلل، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات  دمحم نب السؾ،

ےہ افر اکرف ای انمقف )اید ںیہن ہک اؿ دفوظفلں ںیم ےس دیبعاہلل ےن ایک ایبؿ ایک، اکرفایانمقف( است آوتنں ںیم اھکات ےہ افر انب 

  ےس امکل ےن وباہطس انعف انب رمع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح یک رفاتی ایبؿ یک۔ریکبےن ایبؿ ایک ہک ھجم

 دمحم نب السؾ، دبعہ، دیبع اہلل ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   باب

 ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ

     362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًزو )ب٩ زی٨ار :  راوی

ًَلٔیُّ بِ  ث٨ََا  َٟطُ اب٩ُِ ٤ًََُز ِٔ٪َّ َحسَّ ا٢َ  َ٘ َٓ وَّل  ُٛ ا٢َ کَاَ٪ أَبُو ٧َضٔیٕک َرُجَّل أَ َٗ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ َّی ٩ُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

أ٧ََا أُو٩ُ٣ٔ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ إئ  ٌَ ٔة أ٣َِ ٌَ ِٟکَأَفَ َیأِک١ُُ فٔی َسِب ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ   بٔاہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َػل

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف )نب دانیر( ےتہک ںیہ ہک اوبکیہن اکی تہب زایدہ اھکےن فاال آد ی اھت، اس ےس انب رمع ریض اہلل ہنع ےن 

است آوتنں ںیم اھکات ےہ، اس ےن اہک ہک ںیم وت اہلل  اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای املسمؿ اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف

 افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اامیؿ راتھک وہں۔

 (یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف )نب دانیر :  رافی

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



 

 

  

  ایبؿاھکےن اک :   ابب

 ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ

     363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِِٔس٤َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی أًی١ُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٔة أ٣َِ  ٌَ ِٟکَأَفُ یَأِک١ُُ فٔی َسِب ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ فٔی ٣ّٔعی َواحٕٔس َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأِک١ُُ ا ائٕ اہللُ  ٌَ 

اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن رفامای ےہ ہک املسمؿ اکی آتن ںیم افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ۔

  ہنعاامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ

     364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، ابوحاز٦، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ثٔي ٍّا  َرُجَّل کَاَ٪ َیأِک١ُُ ألَِِکّ َحسَّ َٛ  

 ُ٤ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٓذَٔکَ َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٠ٔیَّل  َٗ کَاَ٪ َیأِک١ُُ ألَِِکّ  َٓ أَِس٥َ٠َ  ِٟکَأَفَ َٓ ِؤ٩َ٣ٔ َیأِک١ُُ فٔی ٣ّٔعی َواحٕٔس َوا



 

 

ائٕ  ٌَ ٔة أ٣َِ ٌَ  َیأِک١ُُ فٔی َسِب

زؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش تہب اھکےن فاال اھت، رھپ فہ املسمؿ امیلسؿ نب  جب، ہبعش، دعی نب اثتب، اوباح

وہایگ وت تہب مک اھکےن اگل، بج ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر 

 اکرفاست آوتنں ںیم اھکات ےہ۔

 دعی نب اثتب، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع امیلسؿ نب  جب، ہبعش، :  رافی

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

  

 ...ہیکت اگل رک اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہیکت اگل رک اھکےن اک ایبؿ

     365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣شٌز، ًلی ب٩ ا٤ٗز، ابوجحیٔہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َة َي َٔ ُت أَبَا ُجَحِی ٌِ ٔ َس٤ٔ ٤َز ِٗ َ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ اَِل  ٩ًَِ ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َحسَّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ّٜٔئا  آک١ُُ ٣ُتَّ

 ، رعسم، یلع نب ارمق، اوبہفیحج ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ہیکت اگل رک ںیہن اھکات وہں۔اوبمیعن

 اوبمیعن، رعسم، یلع نب ارمق، اوبہفیحج :  رافی

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

  

  اک ایبؿاھکےن :   ابب



 

 

 ہیکت اگل رک اھکےن اک ایبؿ

     366    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ًلی ب٩ ا٤ٗزا، ابوجحیٔہ :  راوی

ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ثَىٔی ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة أَِخب ٧ٍَََا َجزٔیْز  َّی اہللُ َحسَّ ٨ُِت ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ًَِ أَبٔی ُجَحِی  ٔ ٤َز ِٗ َ َِل

ْٜٔئ  ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ٨ًَِٔسُظ ََل آک١ُُ َوأ٧ََا ٣ُتَّ َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

س اھت ہک آپ ےن اکی صخش نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، یلع نب ارمق، اوبہفیحج ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپ

 ےس رفامای ہک ںیم ہیکت اگل رک ںیہن اھکات۔

 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، یلع نب ارمقا، اوبہفیحج :  رافی

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

  

 ... ی اک وقؽ ہک فہ انھب وہا ڑھچبا ےل رک آےئینھب وہح  زیچ اھکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ینھب وہح  زیچ اھکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ انھب وہا ڑھچبا ےل رک آےئ

     367    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زی، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ، خاٟس ب٩ وٟیس رضی ًلی ب٩ ًبساہلل ، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہ :  راوی

 اہلل ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی أ٣َُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٕ 

ِٟوَ  ُط َخأٟٔس ب٩ِٔ ا َٟ ٘ٔی١َ  َٓ َِٟیطٔ َٟٔیأِک١َُ  ٔ أَصَِوی ِ َٓ ٓبٕ ٣َِظوٓٔیٕ  ـَ ٥َ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ أ َٗ أ٣ََِشَک یََسُظ ٟٔیسٔ  َٓ َّطُ َؿبٌّ  ٧ِٔ



 

 

ًَا أَٔجُسنٔی أَ َٓ ِومٔی  َٗ ٨َُّٜٔط ََل یَُٜوُ٪ بٔأَِرٔق  ا٢َ ََل َوَل َٗ ا٦ْ صَُو  ا٢َ َخأْٟس أََُحَ َ٘ َٓ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَک١ََ َخأْٟس َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ُٓطُ 

 ٕ ٓبٕ ٣َِح٨ُوذ ـَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بٔ ا٢َ ٣َأْٟک  َٗ  َی٨ُِوزُ 

یلع نب دبعاہلل ، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوباامہم نب لہس، انب ابعس ریض اہلل ہنع، اخدل نب فدیل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

، پ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس انھب وہا وسامسرالای ایگ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس یک رطػ اھکےن ےک ےئل ےکھج وت اہک ایگ ہک ہی وگہ ےہآ

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت رفک ایل، اس رپ اخدل ےن اہک ہی  جاؾ ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن، نکیل ہی ریمی وقؾ یک زنیم ںیم 

یت، اس ےئل ںیم اینپ تعیبط وک اس ےس  رفنت اپات وہں،انچہچن اخدل ےن اس وک اھکای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دھکی رےہ ںیہن وہ

 ذ اک ظفل رفاتی ایک ےہ۔

 

تٹ حم

 

 ےھت، امکل ےن وباہطس انب اہشب، ص

 ریض اہلل ہنع، اخدل نب فدیل ریض اہلل ہنع یلع نب دبعاہلل ، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوباامہم نب لہس، انب ابعس :  رافی

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

  

 ...زخریہ اک ایبؿ۔ اخل

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 زخریہ اک ایبؿ۔ اخل

     368    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ٣ح٤وز ب٩ ربیٍ انؼاری :  اویر

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ اٟزَّ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٍٔ اَِلَِنَؼارٔیُّ أَ٪َّ ًٔتَِباَ٪ َحسَّ بٔی

َّ ب٩َِ ٣َأٟٕک َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػ  َّطُ أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ِ َطضَٔس بَِسّرا ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ أ٧َ َّ٥َ ٤٣ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی اہللُ َحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 َ إَٔذا کَا٧َِت اَِل َٓ ِومٔی  َ٘ ٔ ِّی ٟ ی َوأ٧ََا أَُػل ُت َبَْصٔ ِّی أ٧ََُِکِ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّٟٔذی بَِیىٔی ًَ َِٟوازٔی ا ٣َِلاُر َسا٢َ ا

ُتَؼ  َٓ ِتٔی  ََّک َتأ َوزِٔزُت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧َ َٓ َُٟض٥ِ  َِّی  أَُػل َٓ ٍِ أَِ٪ آتَٔی ٣َِشحَٔسص٥ُِ  ٥َِٟ أَِسَتٔل ا٢َ َوبَِي٨َُض٥ِ  َ٘ َٓ ًّی  أَتَّدُٔذُظ ٣َُؼل َٓ ِّی فٔی بَِیًٔی  ل



 

 

ا٢َ ًٔتِبَ  َٗ ١ُ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ٌَ ِٓ َ اِسَتأَِذَ٪ ا٨َّٟئ َسأ َٓ ٍَ ا٨ََّٟضاُر  َٔ ٥َ َوأَبُو بَُِکٕ حٔيَن اِرَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َسا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِ َٓ یُّ اُ٪ 

ا٢َ لٔی أَی٩َِ تُٔحبُّ أَِ٪  َٗ ِٟبَِیَت ث٥َُّ  َّی َزَخ١َ ا ٥ِ٠َ َیِح٠ِٔص َحً َٓ ُط  َٟ أَذ٧ُِٔت  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی  َػل ُت ِ ِ ََ َ أ َٓ َِّی ٩ِ٣ٔ بَِيتَٔک  أَُػل

َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ٨َا  ِٔ َٔ َؼ َٓ  ٍَ َّ َٜب َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت  ٨َاُظ ٧َاحَٔیٕة ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٕ َػ٨َ ًَلَی َخزٔیز  َس٥ََّ٠ َوَحَبِش٨َاُظ 

ِٟبَِیٔت رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ أَصِ  َثاَب فٔی ا ُض٥ِ َٓ ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ِخُظ٩ٔ  ائ١ْٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَی٩َِ ٣َأُٟک ب٩ُِ اٟسُّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ وا  ٌُ اِجَت٤َ َٓ ًََسزٕ  ارٔ َذُوو  ١ٔ اٟسَّ

١ِ أَََل َتَزاُظ  ُ٘ ٥َ ََل َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ُط  َٟ ْٙ ََل یُٔحبُّ اہلَل َوَرُسو ٔ َٟطَ َذَٟٔک ٨َ٣ُآ ٔ ا٢َ ََل ِ َِٔلَّ اہللُ یُزٔیُس بَٔذَٟٔک َوِجَط  َٗ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن  ٔلَی ا َّا ٧ََزی َوِجَضطُ َوَنٔؼیَحَتطُ ِ َٓإ٧ٔ ٨َ٠ُِٗا  ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ا٢َ اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ َٗ ا٢َ اہللٔ  َٗ ًَلَی ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ   ٦َ إٔ٪َّ اہللَ َُحَّ َٓ

 ٔ َط َِٔلَّ اہللُ َیبَِتغٔی بَٔذٟ َٟ ٔ ٕس اَِلَِنَؼارٔیَّ أََحَس بَىٔی َسا٥ٕٟٔ َوکَاَ٪ ََل ِ ُِٟحَؼيَِن ب٩َِ ٣َُح٤َّ ُِٟت ا َ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب ث٥َُّ َسأ َٗ ٩ِ٣ٔ َک َوِجَط اہللٔ 

طُ  َٗ ََٓؼسَّ  ٕ ٩ًَِ َحٔسیٔث ٣َِح٤ُوز اتٔض٥ِٔ   ََسَ

ؿ نب امکل وج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، ومحمد نب رعیب ااصنری ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ابتع

احصیب ےھت افر زغفہ دبر ںیم رشکی وہےئ ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمی 

درایمؿ احلئ ےہ ےنہب  اتگ  ئانیح  زالئ وہیئگ ےہ افر ںیم اینپ وقؾ وک امنز ڑپاھات وہں بج ابرش وہیت ےہ وت انہل وج ریمے افر اؿ ےک

ےہ افر ںیم اؿ یک دجسم ںیم امنز ڑپاھےن ےک ےیل ںیہن اجاتکس اس ےیل ای روسؽ اہلل! ںیم اچاتہ وہں ہک آپ رشتفی ال رک ریمے رھگ 

اتفب دنلب وہا وت امنز ڑپںیھ اتہک ںیم اس وک امنز یک ہگج انب ولں، آپ ےن رفامای ہک ںیم ااشنء اہلل ااسی رکفں اگ دفرسے دؿ حبص وک بج آ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اوبرکب ےک اسھت رشتفی الےئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ادنر دالخ وہےن یک ااجزت اچیہ ںیم ےن 

 ااجزت ددیی وت آپ رھگ ںیم دالخ وہےئ افر ںیہک ےھٹیب ںیہن افر ھجم ےس رفامای ہک مت ا ےن رھگ ںیم سک ہگج وک دنسپ رکےت وہ اہجں ںیم

امنز ڑپھ دفں، ںیم ےن رھگ ےک وکےن یک رطػ ااشرہ ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھکے وہ رک ریبکت یہک مہ ولگ یھب فص ہتسب 

وہےئگ رھپ آپ ےن دف رںیتعک امنز ڑپیھ افر السؾ ریھپا مہ ےن آپ وک زخریہ اھکےن ےک ےیل وج آپ ےک فاےطس ایتر رکاای اھت رفک ایل، 

 اہکں ےہ؟ یسک ےن اہک ہک فہ وت انمقف ےہ اہلل افر رھگ ںیم ہلحم ےک

 

 
 

 تہب ےس ولگ عمج وہےئگ اؿ ںیم ےس یسک ےن اہک ہک امکل نب دش

ال اہل اال اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تبحم ںیہن راتھک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ااسی ہن وہک ایک مت ںیہن دےتھکی ہک اس ےن 

فر اس ےس اس اک دصقم راضےئ ایہل ےہ، ولوگں ےن اہک ہک اہلل افر اس اک روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںیہ مہ ےن اہک ہک مہ اس اہلل اہک ےہ ا

اکرخ انمنیقف یک رطػ افر اںیہن یک ریخ وخایہ رکےت دےتھکی ںیہ آپ ےن رفامای ہک اہلل ےن منہج یک آگ اس رپ  جاؾ رکدی سج ےن ال 

 اہک۔ انب اہشب اک ایبؿ ےہ ہک رھپ ںیم ےن نیصح نب دمحم ااصنری ےس وج ینب اسمل ےک اکی رفد افر اؿ ےک اہل اال اہلل اخ اصً ولہج اہلل



 

 

 رسدار ےھت ومحمد یک دحثی ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اس یک دصتقی یک۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، ومحمد نب رعیب ااصنری :  رافی

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

  

 ...رینپ اک ایبؿ افر دیمح ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس انس ہک یبن یلص ا

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

فملس ےن ہیفص ےس زافػ ایک ) وت دوعت فہمیل ںیم( آپ ےن وجھکرںی، رینپ افر یھگ رینپ اک ایبؿ افر دیمح ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 ایتر رکاح  یھت
 
  شی ایک افر رمعفنب ایب رمعفاسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یح
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 اہی٥، طٌبہ، ابوبرش، سٌیس، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ٣ش٥٠ ب٩ ابز :  راوی

 ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٔلَی َحسَّ ًَٟٔی ِ ا٢َ أَصَِسِت َخا َٗ ٨ُِض٤َا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل َب ا٠َّٟبََن َوأَک ٔ ََ ٍِ َو ٥َِٟ یُوَؿ ا٣ّا  ٠َِو کَاَ٪ َُحَ َٓ ًَلَی ٣َائَٔستٔطٔ  بُّ  َـّ ٍَ اٟ ُؤؿ َٓ َٟب٨َّا  ١َ ٔؿَبابّا َوأَّٗٔلا َو

 اَِلََٗٔم 

)وگہ(  ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اوبرشب، دیعس، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ریمی اخہل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وسامسر

 ہیلع فملس رینپ افر دفدھ اجیھب،انچہچن وسامسر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دخرتوخاؿ رپ راھک ایگ ارگ  جاؾ وہات وت ہن راھک اجات افر یبن یلص اہلل

 ےن دفدھ ایپ افر رینپ اھکای۔

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اوبرشب، دیعس، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...دنقچر افر وج اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 دنقچر افر وج اک ایبؿ
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 ب٩ سٌس رضی اہلل ٨ًہیحٌی ب٩ بٜي ٍ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦، سہ١  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ُح بَٔیِو٦ٔ َحسَّ ٨ََِفَ َٟ ٨َّا  ُٛ  ٪ِِٔ 

٠ُُط فٔی ٌَ َتِح َٓ  ٔٙ ٠ِ ًَحُوْز َتأُِخُذ أُُػو٢َ اٟشِّ ٨ََٟا  ٔة کَا٧َِت  ٌَ ُِٟح٤ُ ٕ َِٔذا َػ٠َِّي٨َا ُزِر٧َاَصا  ا ٌٔي ٍ ١ُ ٓٔیطٔ َحبَّإت ٩ِ٣ٔ َط ٌَ َتِح َٓ ََٟضا  ِٗٔسٕر 

ی َوََل َن٘ٔی١ُ َِٔلَّ  سَّ َِ ٨َّا ٧ََت ُٛ َٔک َو٣َا  ٔة ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ذَٟ ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ُح بَٔیِو٦ ٨َّا َنَِفَ ُٛ َِٟي٨َا َو ٔ بَِتُط ِ ٔة َواہللٔ ٣َا ٓٔیطٔ َطِح٥ْ ََُٓقَّ ٌَ ُِٟح٤ُ َس ا ٌِ  َب

 ََل َوَزْک َو 

ییحی نب ریکب، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیمہ ہعمج ےک دؿ یک ڑبی وخیش وہیت یھت اس 

ےئل ہک اکی ڑبایھ یھت وج امہرے ےئل دنقچر یک ڑجںی ااھکڑ رک اکی اہڈنی ںیم ڈاؽ دیتی یھت افر اس ںیم دنچ داےن وج ےک یھب اکپیت 

 مہ امنز ڑپھ ےتیل وت اس ڑبایھ ےک اپس اجےت فہ امہرے اسےنم )دنقچر یک ڑجںی یکپ وہح (  شی رکدیتی، ںیمہ ہعمج ےک دؿ یھت، بج

یک اس ببس ےس تہب وخیش وہیت افر مہ ہعمج ےک دعب یہ اھکان اھکےت افر ولیقہل رکےت افر اس اھکےن ںیم ہن وت رچیب وہیت افر ہن یہ وکح  

 افر انکچح  وہیت۔

 ییحی نب ریکب، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل ہنع :  یراف

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

  

 ...وگتش وک اےلگ داوتنں ےس ونچ رک افر دیچگی ےس اکنؽ رک اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وک اےلگ داوتنں ےس ونچ رک افر دیچگی ےس اکنؽ رک اھکےن اک ایبؿوگتش 

     371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ًبساٟوہاب، ح٤از، ایوب، ٣ح٤س، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا حَ  َِٟوصَّأب َحسَّ ِبٔس ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َٚ َحسَّ زَّ ٌَ ا٢َ َت َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َحسَّ َّ٤

 ًَ ًَأػ٥ٕ  ٩ًَِ أَیُّوَب َو ِ َو أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ َّی َو ََٓؼل ا٦َ  َٗ ا ث٥َُّ  ّٔ ٔ ت َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ا٢َ ٩ِ ًُِٔکٔ َٗ بَّإض 

 ِ أ ٥َِٟ یََتَوؿَّ َّی َو أَک١ََ ث٥َُّ َػل َٓ ا ٩ِ٣ٔ ِٗٔسٕر  ّٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَعِ َّی اہللُ   ا٧َِتَظ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

دبع اہلل نب دبعاولاہب، امحد، اویب، دمحم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اشےن اک وگتش 

ں ےس ونچ رک اھکای رھپ ڑھکے وہ ےئگ افر امنز ڑپیھ نکیل فوض ںیہن ایک۔ افر اویب فاعمص وباہطس رکعہم رضحت انب ابعس ریض داوتن

 اہلل ہنع اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہڈنی ےس ڈہی اکنؽ رک اھکح  رھپ امنز ڑپیھ افر فوض ںیہن ایک۔

 اولاہب، امحد، اویب، دمحم، انب ابعس ریض اہلل ہنعدبع اہلل نب دبع :  رافی

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

  

 ...ابزف اک وگتش ڑھچا رک اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ابزف اک وگتش ڑھچا رک اھکےن اک ایبؿ

     372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ٣ثىٰی، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ٠ٓیخ، ابوحاز٦ ٣سنی، ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ، ابوٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو حَ  ٠َُِٓیْح َحسَّ ث٨ََا  ثَىٔی ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٤ََِٟسنٔیُّ َحسَّ ٕ ا از٦ٔ



 

 

 ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ََّٜة َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَو ٣َ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِج٨َا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َتاَزَة  ث٨ََا َٗ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا

 ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٍَ رٔ  ٣َُح٤َّ ٨ُِت یَِو٣ّا َجأّٟشا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٠َیٔمِّ  َتاَزَة اٟشَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ َجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ 

َّی اہللُ ََّٜة َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٣َ ٔٙ ی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٨ِ٣َز٢ٕٔ فٔی َْطٔ َّی اہللُ  ِو٦ُ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َاز٢ْٔ أ٣ََا٨َ٣َا َوا  

 َٟ ٥ِ٠َ یُِؤذ٧ُٔونٔی  َٓ لٔی  ٌِ ُٕ َن و٢ْ أَِخٔؼ ُِ ا َوأ٧ََا ٣َِظ وا ح٤َٔاّرا َوِحٔظیًّ أَبَِْصُ َٓ  ٕ ٦ َُي ٍُِ ٣َُِحٔ ٣ُوَ٪ َوأ٧ََا  تُُط ٣َُِحٔ ِّی أَبَِْصِ ِو أَن َٟ ُط َوأََحبُّوا 

٤ُِت  ُ٘ َٓ تُُط  أَبَِْصِ َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا ِوَن َواٟز٣ُِّ َٓ ُض٥ِ ٧َاؤُٟونٔی اٟشَّ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِوَن َواٟز٣َُِّح  ِجُتطُ ث٥َُّ َرِٛٔبُت َوَنٔشیُت اٟشَّ أََِسَ َٓ ٔض  ََِٟفَ ٔلَی ا َح ِ

ًَلَی َظَسِزُت  َٓ أََخِذتُُض٤َا ث٥َُّ َرِٛٔبُت  َٓ ُِٟت  ٨َزَ َٓ ِبُت  ـٔ َِ َٓ ٠ًََِیطٔ بَٔظِیٕئ  ٌٔي٨َُک  اُٟوا ََل َواہللٔ ََل نُ َ٘ َٓ  ِٟ تُطُ ث٥َُّ ٔجئُِت بٔطٔ ا َُقِ ٌَ َٓ ح٤َٔارٔ 

ُّٜوا فٔی أَک٠ِٔض٥ِٔ ِٔیَّاُظ َوص٥ُِ ُُح٦ُْ ََفُِح٨َا َوَخَبأُِت  َُّض٥ِ َط وا ٓٔیطٔ َیأِک٠ُُو٧َطُ ث٥َُّ ٧ِٔ ٌُ َٗ َو َٓ ِس ٣َاَت  َٗ ٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َو ِٛ أَِزَر َٓ َس ٣َعٔی  ـُ ٌَ ِٟ  ا

 َ٨ِٟ َ َشأ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َٗ  ٦ْ َضا َوصَُو ٣َُِحٔ َٗ زَّ ٌَ َّی َت أَک٠َََضا َحً َٓ َس  ـُ ٌَ ِٟ ُِٟتُط ا ٨َاَو َٓ ٥ُِٜ ٨ِ٣ُٔط َطِیْئ  ٌَ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  اُظ 

َتاَزَة ٣ِٔث٠َطُ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ََفٕ َوَحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج  ٣َُح٤َّ

، اوباحزؾ ودین، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دمحمنب ٰینثم، نامث
ٹ
 

فلت 

ؿ نب رمع، 

اسھت   یک رطػ رفاہن وہےئ )دفرسی دنس( دبعازعلسی نب دبعاہلل ، دمحم نب رفعج، اوباحزؾ، دبعاہلل نب ایب اتقدہ ،یمل ا ےن فادل ےس 

اکی دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دنچ احصہب ےک اسھت اھٹیب اھت بج ہک مہ   یک رطػ اج رےہ ےھت افر اکی زنمؽ  ےتہک ںیہ ہک ںیم

ںیم رہھٹے وہےئ ےھت امتؾ ولگ احتل ا جاؾ ںیم ےھت نکیل ںیم احتل ا جاؾ ںیم ںیہن اھت، ولوگں ےن اکی وگررخ وک داھکی اس 

اھت اؿ ولوگں ےن ےھجم ربخ ںیہن دی نکیل اچےتہ ےھت ہک اکش! ںیم اےس دھکی اتیل، ںیم فتق ںیم ا ےن وجےت ےک اٹےنکن ںیم رصمفػ 

ؽ ےن اگنہ ریھپی وت ںیم ےن اس وک دھکی ایل ںیم وھگڑے یک رطػ ایگ اس رپ زنی اسک رھپ ںیم اس رپ وسار وہ ایگ نکیل زینہ افر وکڑا انیل وھب

فں ولوگں ےن وجاب دای ہک ںیہن، دخا یک مسق! مہ اہمتری ھچک یھب ودد ںیہن رکںی ایگ، ںیم ےن ولوگں ےس اہک ےھجم وکڑا افر زینہ دے د

ےگ، ےھجم ہصغ آ ایگ افر ںیم ےن وھگڑے ےس ارت رک دفونں زیچںی ےل ںیل رھپ ںیم وسار وہا افر اس رپ ہلمح رکےک اس وک امر ڈاال دعب 

ےئگ، رھپ اؿ ولوگں وک احتل ا جاؾ ںیم اھکےن ےک قلعتم بج ہک فہ رمدہ وہاکچ اھت ےل رک آای ولگ اس ےک اھکےن ںیم وغشمؽ وہ

کش وہا اس ےک دعب مہ رفاہن وہےئ افر اکی اشہن ںیم ےن اپھچ رک رھک ایل بج مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےچنہپ وت مہ ےن 

 فہ ابزف آپ وک دے دای اس اک وگتش آپ ےس اس ےک قلعتم وپاھچ، آپ ےن رفامای اہمترے اپس ھچک اس اک ناچ وہا یھب ےہ، ںیم ےن

آپ ےن داوتنں ےس ڑھچا رک اھکای احالہکن آپ ا جاؾ یک احتل ںیم ےھت، دمحم نب رفعج افر زدی نب املس ےن وباہطس اطعء نب اسیر 

 اوباتقدہ ایس رطح دحثی ایبؿ یک ےہ۔



 

 

، اوباحزؾ ودین، دبعاہلل نب ایب اتق :  رافی
ٹ
 

فلت 

 دہ، اوباتقدہ ریض اہلل ہنعدمحمنب ٰینثم، نامثؿ نب رمع، 

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

  

 ...رھچی ےس وگتش اکےنٹ اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رھچی ےس وگتش اکےنٹ اک ایبؿ

     373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، جٌَفب٩ ٤ًزو ب٩ ا٣یہ اپ٨ے واٟس ٤ًزوب٩ ا٣یہ :  راوی

َة أَ٪َّ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ََفُ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َج َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّطُ َرأَ َحسَّ َة أَِخب ٍََُظ أ٧َ ٤ًََِزو ب٩َِ أ٣َُیَّ ی  أَبَاُظ 

اَصا َو  َ٘ ِٟ َ أ َٓ  ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ َُٓسعَٔی ِ  ٔ ٕ فٔی یَٔسظ ٕٔ َطاة ٔ ت َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِحَتزُّ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ًَّٟٔی یَِحَتزُّ بَٔضا ث٥َُّ  ِّٜيَن ا اٟشِّ

 ِ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ َّی َو  ََٓؼل

رمعفنب اہیم ےتہک ںیہ ہک اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک رکبی  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رفعجنب رمعف نب اہیم ا ےن فادل

اک اکی اشہن آپ ےک اہھت ںیم اھت ےسج آپ رھچی ےس اکن اکن رک اھک رےہ ےھت رھپ امنز ےک ےئل اذاؿ یہک یئگ وت اس اشہن وک افر 

 امنز ڑپیھ نکیل فوض ںیہن ایک۔رھچی وک سج ےس وگتش اکن رےہ ےھت اکی رطػ ڈاؽ دای افر ڑھکے وہےئگ رھپ 

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رفعجنب رمعف نب اہیم ا ےن فادل رمعفنب اہیم :  رافی

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

  

 ...آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یسک اھکےن وک ربا ںیہن اہک



 

 

 اھکےن اک ایبؿ :   باب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یسک اھکےن وک ربا ںیہن اہک

     374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ًَاَب ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ٣َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل

طُ  َٛ َصطُ َتَز مُّ ِِٔ٪ اِطَتَضاُظ أَک٠ََُط َؤِِ٪ ََکٔ َٗ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك  َوَس٠َّ

 ہیلع فملس ےن اھکےن یک یھبک رباح  ایبؿ ںیہن یک ارگ دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل

 رموغب وہات وت اھک ےتیل افر ارگ انوگار وہات وت وھچڑ دےتی۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...وج وک وھپےنکن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 وج وک وھپےنکن اک ایبؿ

     375    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦ :  راوی

ثَىٔی ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أَبُو  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ث٨ََا َس َّی اہللُ  َحسَّ َّطُ َسأ٢ََ َسِضَّل َص١ِ َرأَیُِت٥ِ فٔی َز٣َأ٪ ا٨َّٟٔيیِّ َػل أَبُو َحاز٦ٕٔ أ٧َ



 

 

ُُٔدطُ  ٨َّا ٨َِ٧ ُٛ  ٩ِٜٔ ا٢َ ََل َوَل َٗ ي ٍَ  ٌٔ ٨ُِت٥ِ َت٨ُِد٠ُوَ٪ اٟظَّ ُٛ َض١ِ  َٓ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ ََل  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟقٔیَّ 

ںیہ ہک اںوہں ےن لہس ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک مت ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس  دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ ےتہک

ےک زامہن ںیم دیمہ داھکی اھت۔ اںوہں ےن اہک ںیہن، رھپ ںیم ےن وپاھچ ایک وج ےک آےٹ وک اھچےتن ےھت، اںوہں ےن اہک ںیہن نکیل مہ ولگ 

 اےس اھپکن ایل رکےت ےھت۔

 اوباحزؾ اوباسغؿ،دیعس نب ایب رممی،  :  رافی

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

  

 ...آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ایک اھکےت ےھت

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

  اھکےت ےھتآرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ایک

     376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤ازب٩ زیس، ًباض، جزیزی، ابوًث٤ا٪ ٧ہسی، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ُِٟحَزیِزٔیِّ  ًَبَّإض ا  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َش٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔسیِّ 

ًَِلانٔی  َ أ َٓ ٍَ َت٤ََزإت  ًَِلی ک١َُّ ِِٔنَشإ٪ َسِب َ أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٣ّا بَيَِن أَِػَحابٔطٔ َت٤ِّزا  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ َػل َٓ ْة  َٔ ٍَ َت٤ََزإت ِِٔحَساص٩َُّ َحَظ َسِب

اغٔی َی٩ُِٜ ٓٔیض٩َّٔ  ـَ ِت فٔی ٣َ ٔلَیَّ ٨ِ٣َٔضا َطسَّ ًَِحَب ِ  َت٤َِزْة أَ

اوباامعنلؿ، امحدنب زدی، ابعس، رجریی، اوبنامثؿ دہنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ احصہب 

ا ہچن ےھجم 

 

یھب است وجھکرںی دںی اؿ ںیم ےس اکی ایھچ ہن ریض اہلل ہنع ںیم وجھکرںی میسقت ںیک، رہ صخش وک است وجھکرںی دن ںح ن

 (یھت نکیل اؿ وجھکرفں ںیم ےس اس ےس زایدہ وکح  وجھکر ےھجم دنسپ ہن یھت اس ےئل ہک فہ ابچےن ںیم تخس یھت )افر دری کت ریہ



 

 

 اوباامعنلؿ، امحدنب زدی، ابعس، رجریی، اوبنامثؿ دہنی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ایک اھکےت ےھت

     377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ جزیز، طٌبہ، اس٤ٌی١، ٗیص، سٌس رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، وہب ب :  راوی

 ٩ًَِ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ٔ ا٢َ َرأَیُِتىٔی َساب َٗ ٕس  ٌِ  َس

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕة ٣َ ٌَ اةُ ث٥َُّ َسِب ٍُ اٟظَّ ـَ ٍَ أََحُس٧َا ٣َا َت ـَ َّی َي َِٟحَب٠َٔة َحً ُِٟحِب٠َٔة أَِو ا ُٚ ا ا٦ْ َِٔلَّ َوَر ٌَ َ ٨ََٟا ك ٥َ ٣َا  َّ٠

ٌٔی ٌِ ُت ِّٔذا َوَؿ١َّ َس ًَلَی اِْلِٔسََل٦ٔ َخَّٔسِ زُِّرنٔی  ٌَ  أَِػَبَحِت ب٨َُو أََسٕس ُت

دعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ اامیؿ الےن فاولں دبع اہلل نب دمحم، فبہ نب رجری، ہبعش، اامسلیع، سیق، 

ںیم اسوتاں آد ی اھت، امہرا اھکاندرتخ یک ویتپں ےک وسا ھچک یھب ہن اھت اہیں کت ہک مہ رکبویں یک رطح اینگنیمں رکےت ےھت، رھپ اب 

 اتحمج وہں وت ریمی وکںیشش رااگیئں ںیئگ افر ںیم اےٹ ںیم راہ۔ونبادس ںیمہ االسؾ یک میلعت رکےت ںیہ ارگ ںیم اؿ یک میلعت اک

 دبع اہلل نب دمحم، فبہ نب رجری، ہبعش، الیعمس، سیق، دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

  اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ایک اھکےت ےھتآرضحنت یلص

     378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب، ابوحاز٦ :  راوی

ُِٟت َسِض١َ  َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٠ُِت َص١ِ أَک١ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ٕس  ٌِ ب٩َِ َس

٥َ ا٨َّٟقٔیَّ ٩ِ٣ٔ حٔيَن  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َسِض١ْ ٣َا َرأَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ ا٨َّٟقٔیَّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُط اہللُ ًَ ـَ َب َٗ َّی  َثُط اہللُ َحً ٌَ  ابَِت

٠ُِت ص١َِ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َّی َٗ ا٢َ ٣َا َرأَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َ٣َاخ١ُٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ کَا٧َِت َل٥ُِٜ فٔی  ًَ اہللُ 

٨ُِت٥ِ َتأِک٠ُُوَ٪  ُٛ  َٕ ِی َٛ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ُط اہللُ  ـَ َب َٗ َّی  َثُط اہللُ َحً ٌَ ٥َ ٨ِ٣ُُدَّل ٩ِ٣ٔ حٔيَن ابَِت ٨َّا ٧َِلَح٨ُطُ  َوَس٠َّ ُٛ ا٢َ  َٗ َُي ٍَِ ٨ِ٣َُدو٢ٕ  ٌٔي ٍَ  اٟظَّ

أَک٨َ٠َِاظُ  َٓ َیٔلي ٍُ ٣َا كَاَر َو٣َا بَقَٔی ثَزَّی٨َِاُظ  َٓ ُُٔدطُ   َو٨َِ٧

ہبیتق نب دیعس، وقعیب، اوباحزؾ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن لہس نب دیعس ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایکیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اھت، لہس ےن ایبؿ ایک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک بج ےس اہلل اعت ی ےن آپ وک وعبمث ایک )دیمہ اھکےت دیمہ اھکای

 وہےئ( ںیہن داھکیاہیں کت ہک اہلل اعت ی ےن آپ وک ااھٹایل، رھپ ںیم ےن وپاھچ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم مت ینلھچ

اںوہں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینلھچ ںیہن دیھکی بج ےس ہک اہلل اعت ی ےن آپ وک وعبمث ایک اامعتسؽ رکےت ےھت، 

اہیں کت ہک اہلل اعتٰیل ےن آپ وک ااھٹایل، ںیم ےن وپاھچمت ولگ وج ریغب اھچےن وہےئ اامعتسؽ رکےت ےھت، اںوہں ےن اہک مہ اس وک 

 سج دقر اس اک اکلھچ اڑان وہات اڑاجات افر سج دقر ابیق راتہمہ اس وک وگدنےتھ افر اھکےت۔سیپ ےتیل ےھت افر وھپکن امرےت ےھت 

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب، اوباحزؾ :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

  افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ایک اھکےت ےھتآرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس

     379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ ابی ذئب، سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا َرِوُح ب٩ُِ  ثَىٔی ِِٔسَحا ٨ًَِطُ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ًَُباَزَة َحسَّ



 

 

َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َ َِ ا٢َ  َٗ َبَی أَِ٪ یَأِک١َُ َو أ َٓ ِوُظ  ًَ َس َٓ ْة  ِو٦ٕ بَيَِن أَیِٔسیض٥ِٔ َطاْة ٣َِؼ٠ٔیَّ َ٘ َُّط ٣َزَّ بٔ ٠ًََ أ٧َ َّی اہللُ  ٥َِٟ ل ٧َِیا َو ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

 ٔ ٌٔي ٍ ٔ اٟظَّ ٍِ ٩ِ٣ٔ ُخِبز  َيِظَب

ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدہ، انب ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک فہ اکی امجتع ےک اپس ےس 

اھکےن ےس ااکنر رکدای افر اہک ہک آرضحنت یلص سگرے اؿ ےک اپس اکی ینھب وہح  رکبی یھت اؿ ولوگں ےن اؿ وک البای اںوہں ےن 

 اہلل ہیلع فملس داین ےس رشتفی ےل ےئگ اس احؽ ںیم ہک وج یک رفیٹ یھب آوسدہ وہ رک ںیہن اھکح ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدہ، انب ایب ذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ایک اھکےت ےھت

     380    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ص، ٗتازہ وا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل ب٩ ابی اَلسوز٣ٌاذ، ٣ٌاذ ٛے واٟس یو :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی أَبٔی  اْذ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٔ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی اَِلَِسَوز ًَ ث٨ََا  ا٢َ ٣َا أَک١ََ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

ًَلَی خَٔوإ٪ َوََل   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََفٔ َػل ًَلَی اٟشُّ ا٢َ  َٗ ًَََل٦َ َیأِک٠ُُوَ٪  َتاَزَة  َ٘ ٔ ٠ُُِٗت ٟ  ْٙ َّٗ ُط ٣َُز َٟ  فٔی ُسُِکَُجٕة َوََل ُخبٔزَ 

وھچیٹ دبع اہلل نب ایب االوسد اعمذ، اعمذ ےک فادل ویسن، اتقدہ فاسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک وھچیٹ 

وخاؿ رپ افر ہن یلتپ یلتپ رفایٹں اھکںیئ، ںیم ےن وپاھچ، وت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس سک زیچ رپ اھکےت ےھت؟ رتشطویں ںیم افر ہن دخرت

 اںوہں ےن اہک ہک رفسے رپ۔

 دبع اہلل نب ایب االوسداعمذ، اعمذ ےک فادل ویسن، اتقدہ فاسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل ہنع ایک اھکےت ےھت

     381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ رضی اہلل ٨ًہاٗتيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظ :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اَِلَِسَوز ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٕس َحسَّ ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ َِٟت ٣َا َطب ا َٗ َضا 

 ُ ِٟب ا٦ٔ ا ٌَ َ ٤َِٟٔسی٨ََة ٩ِ٣ٔ ك ٔس٦َ ا َٗ ٥َ ٨ِ٣ُُذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  ُٗبَٔف َػل َّی  ا َحً ًّ ََٟیا٢ٕ تَٔبا   ٍِّ ثَََلَث 

ہبیتق، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگ فاولں ےن بج ےس ودہنی 

 ای اہیں کت ہک اہلل اعت ی ےن آپ وک ااھٹ ایل۔آےئ وہیگں اک اھکان آوسدہ وہ رک نیت دؿ کت وتمارت ںیہن اھک

 ہبیتق، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

ہ )ےٹپل( اک ایبؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
... 

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

ہ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 )ےٹپل( اک ایبؿ 

     382    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

٩َ َِٔلَّ أَص٠ََِضا َوَخ  ِٗ ٍَ َٟٔذَٟٔک ا٨َِّٟشاُئ ث٥َُّ َتََفَّ اِجَت٤َ َٓ ٤َِٟیُِّت ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔضا  ََّضا کَا٧َِت َِٔذا ٣َاَت ا َتَضا أ٣َََزِت بٔب ٣ٍَُِٕة ٩ِ٣ٔ أ٧َ اػَّ

ُلبَٔدِت ث٥َُّ ُػ  َٓ َّی اہللَُت٠ِبٔي٨َٕة  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ َِٟت ک٩َ٠ُِ ٨ِ٣َٔضا  ا َٗ ٠ًََِیَضا ث٥َُّ  ٠ِبٔي٨َُة  َُٓؼبَِّت اٟتَّ ٍَ ثَزٔیْس  ٔ ٠ًََِیطٔ  ٨

ُِٟحزِ٪ٔ  ٔف ا ٌِ ٤َِٟزٔیٔف َتِذَصُب بَٔب ٔ ا َُٔؤاز ٔ ْة ٟ ٠ِبٔي٨َُة ٣ُح٤َّٔ و٢ُ اٟتَّ ُ٘ ٥َ َي  َوَس٠َّ

اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتہک ںیہ ہک بج اؿ اک وکح  رہتش ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب 

ہ انبےن اک مکح 

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
دار رم اجات وت وعرںیت عمج وہںیت رھپ بس ا ےن رھگ یلچ اجںیت رگم اخص اخص افر رقبی یک وعرںیت رہ اجںیت افر 

ج
ل

 

ن
ہ اس رپ ڈاؽ دای اجات، رھپ رفامںیت ہک اےس اھکؤ اس ےئل ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس دںیتی، فہ اکپای اجات رھپ رثدی انب رک

 

 ن
نٹن

ہ رمضی ےک دؽ وک نیکست داتی ےہ افر مغ وک دفر رکات ےہ۔

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک 

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...رثدی اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رثدی اک ایبؿ

     383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٤ًزوب٩ ٣زہ حبلی، ٣زہ ہ٤سانی :  راوی

٩ًَِ ٣ُزَّةَ  َِٟح٤َلٔیِّ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َحسَّ َِٟض٤َِسانٔیِّ   ا

 َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل زٔیِّ  ٌَ ٥َِٟ ی١ِ٤َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ َِٔلَّ ٣َزِی٥َُ ب٨ُِٔت ٤ًَِٔزاَ٪ اَِلَِط ثٔي ٍْ َو َٛ ١َ٤َ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ  َٛ ا٢َ 

 ٔ ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلَی َسائٔز َّ ٍٔیسٔ  ١ٔ اٟث ـِ َٔ َٛ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ  ًَائَٔظَة   ١ُ ـِ َٓ ًَِوَ٪ َو  َوآٔسَیُة ا٣َِزأَةُ َٔفِ

 این، اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک دمحمنب اشبر، دنغر، ہبعش، رمعفنب رمہ یلبح، رم
 
ہ ہ



 

 

رمدفں ںیم ےس وت تہب اکلم سگرے ںیہ نکیل وعروتں ںیم رممی تنب رمعاؿ افر آہیس )رفوعؿ یک ویبی( ےک العفہ وکح  اکلم ںیہن 

 یہ ےہ ےسیج رثدی وک امتؾ اھکونں رپ تلیضف ےہ۔ وہح  افر اعہشئ ریض اہلل اہنع یک تلیضف امتؾ وعروتں رپ ایسی

 این، اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی
 
 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، رمعفنب رمہ یلبح، رمہ ہ

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ؿرثدی اک ایب

     384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًو٪، خاٟس ب٩ ًبساہلل ، ابوكوٟہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َّی ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ََٟة  ٩ًَِ أَبٔی كَُوا ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ِوٕ٪ َحسَّ ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ١ُ ا َحسَّ ـِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

 ٔ ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلَی َسائٔز َّ ٍٔیٔس  ١ٔ اٟث ـِ َٔ َٛ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ   ًَائَٔظَة 

 رمعفنب وعؿ، اخدلنب دبع اہلل، اوب رہل، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اعہشئ ریض اہلل اہنع وک

  یہ تلیضف ےہ ےسیج رثدی وک امتؾ اھکونں رپ تلیضف ےہ۔دفرسی وعروتں رپ ایسی

 رمعفنب وعؿ، اخدل نب دبعاہلل ، اوب رہل، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رثدی اک ایبؿ

     385    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اہلل ب٩ ٨٣ي ٍ، ابوحات٥، اطہ١ ب٩ حات٥، اب٩ ًو٪، ث٤ا٣ہ ب٩ ا٧ص، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ث٤َُا٣َ  ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ٍَ أَبَا َحات٥ٕٔ اَِلَِطَض١َ ب٩َِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ٕ َس٤ٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٨٣ُٔي ٍ ث٨ََا  ٨ًَِطُ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َة ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

ّة ٓٔیضَ  ٌَ ِؼ َٗ َِٟیطٔ  ٔ ِ ٦َ سَّ َ٘ َٓ ُط َخیَّإن  َٟ  ٕ ًَلَی ََُُل٦  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ ٠٤َٔطٔ َٗ ًَ ًَلَی  َب١َ  ِٗ ا٢َ َوأَ َٗ ا ثَزٔیْس 

َّی اہللُ ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َح َٓ ا٢َ  ُس  َٗ ٌِ ُِٟت َب ٤َا زٔ َٓ ا٢َ  َٗ ُط بَيَِن یََسیِطٔ  ٌُ أََؿ َٓ طُ  ٌُ ٠ُِت أََتتَبَّ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ بَّاَئ  ٍُ اٟسُّ ٥َ یَتَتَبَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ 

بَّاَئ   أُحٔبُّ اٟسُّ

 ہیلع فملس ےک اسھت دبع اہلل نب رینم، اوباحمت، الہش نب احمت، انب وعؿ، امثہم نب اسن، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل

آپ ےک اکی الغؾ ےک اپس اچنہپ وج درزی اھت، اس ےن آپ ےک اسےنم اکی ایپہل  شی ایک سج ںیم رثدی یھت رھپ ا ےن اکؾ ںیم گل ایگ، 

رضحت اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس دکف ڈوھڈن ڈوھڈن رک اکنےتل ےھت ںیم یھب دکف ڈوھڈن رک آپ 

  اسےنم رےنھک اگل افر اس ےک دعب ےس ںیم یھب دکف دنسپ رکےن اگل۔ےک

 دبع اہلل نب رینم، اوباحمت، الہش نب احمت، انب وعؿ، امثہم نب اسن، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ڈنوھں افر کولہاکوگتش اھکےن اک ایبؿینھب رکبی افر وم

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ینھب رکبی افر ومڈنوھں افر کولہاکوگتش اھکےن اک ایبؿ
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 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی ، ٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صُِسبَُة ب٩ُِ َخ  ٨ًَُِط َوَخبَّاَحسَّ ِتٔی أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٨َّا ٧َأ ُٛ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ُ ب٩ُِ َیِحٌَی  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ أٟٕس َحسَّ َٗ ائ٥ْٔ  َٗ ُزُظ 



 

 

َٙ بٔاہللٔ  ٔح َٟ َّی  ا َحً ّ٘ َّٗ ا ٣َُز ّٔ ٥َ َرأَی َرُٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َا أَ َٓ مُّ ک٠ُُوا  َٗ ِي٨ٔطٔ  ٌَ   َوََل َرأَی َطاّة َس٤ٔیّلا بٔ

دہہب نب اخدل، امہؾ نب ییحی ، اتقدہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےک اپس آےت ےھت )اکی دؿ ںیم آای 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یلتپ اپچیت دیھکی  وت داھکی ہک( ااکن ابفر یچ ڑھکا اھت اںوہں ےن اہک ہک اھکؤ اس ےئل ہک ںیم ںیہن اجاتن وہں

 وہاہیں کت ہک اہلل اعت ی ےس اجےلم افر ہن ںیم اتھجمس وہں ہک آپ ےن ینھب وہح  رکبی اھکح  وہ۔

 دہہب نب اخدل، امہؾ نب ییحی ، اتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ینھب رکبی افر ومڈنوھں افر کولہاکوگتش اھکےن اک ایبؿ

     387    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی، جٌَفب٩ ٤ًزوب٩ ا٣یہ ؿ٤زی :  راوی

ُس ب٩ُِ ٣ُ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ ٤ِز َـّ َة اٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ًَ ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  ا٢َ َ٘ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یِّ 

َُٓس  أَک١ََ ٨ِ٣َٔضا  َٓ  ٕ ٕٔ َطاة ٔ ت َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِحَتزُّ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اہللُ  َّی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََٓؼل ِّٜيَن  َح اٟشِّ َِطَ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ عَٔی ِ

 ِ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ  َو

دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، رفعجنب رمعفنب اہیم رمضی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رکبی اک اکی 

 یئگ، آپ رھچی کنیھپ رک ڑھکے وہےئگ رھپ امنز ڑپیھ نکیل فوض ںیہن ایک۔اشہن اکن رک اھکےت وہےئ داھکی رھپ امنز ےئلیک اذاؿ دی 

 دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، رفعجنب رمعفنب اہیم رمضی :  رافی

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

  



 

 

 ...یسک مسق اک اھکان افر وگتش فریغہ ذریخہ رک ےک رتھکاےلگ ولگ ا ےن رھگفں افر رفس ںیم 

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن اےلگ ولگ ا ےن رھگفں افر رفس ںیم یسک مسق اک اھکان افر وگتش فریغہ ذریخہ رک ےک رےتھک ےھت افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر اامسء 

 افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک ےئل اکی رفسہ )وتہش داؿ( انبای اھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس
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 خَلز ب٩ یحٌی، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس زُ ب٩ُِ یَِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َخَلَّ َّی اہللُ َحسَّ ائَٔظَة أ٧َََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَابٕٔص  ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

 ٔ ََ ا٨َّٟاُض ٓ ًَا٦ٕ َجا ٠َُط َِٔلَّ فٔی  ٌَ َٓ َِٟت ٣َا  ا َٗ َٚ ثَََلٕث  ِو َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ تُِؤک١ََ ُُٟحو٦ُ اَِلََؿاؤیِّ  ىٔ ًَ َِ ِٟ ٥َ ا ٌٔ أََراَز أَِ٪ یُِل َٓ ٘ٔي ٍَ یطٔ  َٔ ِٟ یُّ ا

َِٟت ٣َ  ا َٗ َِٜت  ٔح ـَ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ِ ٥ِ ُٛ َة ٗٔی١َ ٣َا اِؿَِطَّ ًَرِشَ َس َخ٤َِص  ٌِ ٨َأِک٠ُُُط َب َٓ  ََ ا ٍُ اِلُُکَ َٓ ن ٍَِ َٟ ٨َّا  ُٛ َّی اہللُ َؤِِ٪  ٕس َػل ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ ا َطب

 َٙ ٔح َٟ َّی  ٕ َحً ٕ ثَََلثََة أَیَّا٦ ٕ ٣َأِزُو٦ ٔ بُزٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ُخِبز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ًَ ث٨ََا  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ بٔاہللٔ َو

 ًَابٕٔص بَٔضَذا

الخدنب ییحی، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب ریض اہلل ہنع ا ےن فادل ےس، فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ 

 رقابین اک وگتش نیت دؿ ےس زایدہ اھکےن ےس عنم رفامای ےہ؟ اںوہں ےن اتبای ہک آپ ےن اس ےس رصػ ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

اس اسؽ عنم رفامای سج اسؽ ولگ وھبےک ےھت وت آپ ےن اچاہ ہک ینغ ریقف وک الھکںیئ، مہ اس وک رھگ رھک ےتیل ےھت افر اس وک دنپرہ دؿ 

فرت ویکں  شی آیت یھت، فہ سنہ ڑپںی افر اہک ہک آؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےک دعب اھکےت ےھت، یسک ےن وپاھچ آپ وک ایکس رض

یھبک اسنل ےک اسھت وہیگں یک رفیٹ نیت دؿ کت وتمارت ریسوہ رک ںیہن اھکح  اہیں کت ہک آپ اہلل ےس اجےلم افر انب ریثکےن ایبؿ 

 ایک ہک ھجم ےس ایفسؿ ےن وباہطس دبعارلنمح نب اعسب اےس ایبؿ ایک۔

 الخد نب ییحی، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب ریض اہلل ہنع :  افیر

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

  



 

 

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر اامسء ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن اےلگ ولگ ا ےن رھگفں افر رفس ںیم یسک مسق اک اھکان افر وگتش فریغہ ذریخہ رک ےک رےتھک ےھت 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک ےئل اکی رفسہ )وتہش داؿ( انبای اھت
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 ا٪، ٤ًزو، ًلاء، جابز رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ سٔی :  راوی

زُ  ٨َّا ٧ََتزَوَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ  َحسَّ ًَلَی  َِٟضِسٔی  ُُٟحو٦َ ا

٤َِٟٔسی٨َٔة تَ  ٔلَی ا ِ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِٟٔسی٨ََة َػل َّی ٔجئ٨َِا ا ا٢َ َحً َٗ َلإئ أَ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُيِي٨ََة َو ْس  ُط ٣َُح٤َّ ٌَ اَب

ا٢َ ََل  َٗ 

تش دبع اہلل نب دمحم نب ایفسؿ، رمعف، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم رقابین اک وگ

ودہنی کت الےت ےھت، دمحم ےن وباہطس انب ہینیع اس ےک اتمع دحثی رفاتی یک افر انب رججی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اطعء ےس وپاھچ 

( اںوہں ےن اہک ہک ںیہن۔ َ

 

ش
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ت
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خ

 ایک اںوہں ےن ہی یھب ایبؿ ایک ہک ) 

 ریض اہلل ہنعدبع اہلل نب دمحم نب ایفسؿ، رمعف، اطعء، اجرب  :  رافی

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

  

 اک ایبؿ
 
 ...یح

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ
 
 یح
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 ٤ًزو، ٣ل٠ب ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٨لبٗتيبہ، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ٤ًزوب٩ ابی  :  راوی

ًَِبسٔ  ٠ٔٔب ب٩ِٔ  ٤ُِٟلَّ ٤ِزٕو ٣َِولَی ا ًَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٍَ أ٧َََص َحسَّ َّطُ َس٤ٔ اہللٔ ب٩ِٔ َح٨َِلٕب أ٧َ

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ َد بٔی أَبُو  ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ََْٓخَ َِٟت٤ِٔص ََُُل٣ّا ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ُِٔا٥ُِٜٔ٧ َیِدُس٣ُىٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٔلَبٔی ك٠ََِحَة ا ًَ

 َ ٨ُُِٜت أ َٓ ٥َ ک٤ََّ٠ُا ٧َز٢ََ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َُُِٜٓت أَِخُس٦ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٓىٔی َوَرائَُط  ٔ ُط یُِٜث ٍُٔ أَِ٪ يَ ك٠ََِحَة یُزِز ٌُ ِّی ِس٤َ ٔن و٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ِ ُ٘

٠َََُبةٔ اٟزَِّجا ی٩ِٔ َو ٍٔ اٟسَّ ُِٟحبِٔن َوَؿ٠َ ِٟبُِد١ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ َِٟحزَٔ٪ َوا َِٟض٥ِّ َوا َّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ٠َ أََز٢ِ أَِخُس٣ُُط َحً َٓ  ٢ٔ

ِس حَ  َٗ َة ب٨ِٔٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔیَّ َب١َ بَٔؼ ِٗ َب٨َ٠ِا ٩ِ٣ٔ َخِیب ٍََ َوأَ ِٗ َُٓضا َوَرائَطُ أَ ٔ َٜٔشإئ ث٥َُّ یُزِز ٔ َبائَٕة أَِو ب ٌَ ََٟضا َوَرائَُط بٔ ٨ُُِٜت أََراُظ یَُحوِّی  َٓ اَزصَا 

أَک٠َُوا َوکَاَ٪ َذَٟٔک  َٓ ِوُت رَٔجاَّل  ًَ َس َٓ ٍٕ ث٥َُّ أَِرَس٠َىٔی  ٍَ َحِیّشا فٔی ٧َٔل ِضَبأئ َػ٨َ ٨َّا بٔاٟؼَّ ُٛ َّی َِٔذا  بَ َحً ِٗ َّی َِٔذا بََسا ب٨َٔائَُط بَٔضا ث٥َُّ أَ ١َ َحً

 ٦ُ ِّی أَُُحِّ ٔن ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ِ َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ًَلَی ا  َٖ َ َِ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ُط  ٨َُّا َو٧ُٔحبُّ ا٢َ صََذا َجَب١ْ یُحٔب َٗ ُط أُحُْس  ٦َ بٔطٔ َٟ ٣َا بَيَِن َجَب٠َِیَضا ٣ِٔث١َ ٣َا َُحَّ

ص٥ِٔ  َُٟض٥ِ فٔی ٣ُسِّ ََّٜة ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک   َوَػأًض٥ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥ُ ٣َ

ؼتٹ ےک آزاد رکدہ الغؾ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اسن نب امکل ریض 

 

خی
ہبیتق، اامسلیع نب رفعج، رمعفنب ایب رمعف، بلطم نب دبعاہلل نب 

 یاہلل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوبہحلط ریض اہلل ہنع ےس رفامای ا ےن وچبں ںیم ےس اکی ہچب ال وج ریم

دختم رکےانچہچن اوبہحلط ےھجم ا ےن ےھچیپ اھٹب رکےل ےلچ، ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم رکےن اگل، بج یھب ارتےت وت 

ںیم آپ وک داع رکےت وہےئ اتنس ہک اے اہلل! مغ، رجن، زجع، یتسس، لخب افر زبد ی افر دشت رقض افر ولوگں ےک ہبلغ ےس ںیم ریتی 

 آپ یک رباربدختم رکات راہ اہیں کت ہک مہ ربیخ ےس آےئ افر آپ ہیفص تنب ییح وک ےل رک آےئ ںیہنج آپ انپہ اچاتہ وہں، ںیم

 ےن ا ےن فاےطس بختنم رکایل اھت ںیم ےن داھکی ہک آپ ا ےن ےھچیپ اؿ ےک ےئل اچدر فریغہ اتؿ رےہ ےھت، رھپ اوکن ا ےن ےھچیپ اھٹب ایل اھت

 ایتر رکا رک اکی رچ ی دخرتوخاؿ رپ راھک رھپ ےھجم ولوگں وک البےن اہیں کت ہک بج مہ ابہص ںیم ےچنہپ آ
 
پ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یح

ےک ےئل اجیھبانچہچن ںیم ےن ولوگں وک البای، ولگ آےئ افر اھکای افر ہی رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع ےس زافػ ےک فتق اک فاہعق ےہ، 

امای ہی فہ اہپڑ ےہ وج مہ ےس تبحم رکات ےہ افر مہ اس ےس تبحم رکےت ںیہ، بج رھپ ےلچ اہیں کت ہک بج ادح اہپڑ رظن آےن اگل وت رف

ودہنی ےک رقبی ےچنہپ وت رفامای ای اہلل! ںیم دفونں اہپڑفں ےک درایمؿ یک زنیم وک  جاؾ رقار داتی وہں سج رطح رضحت اربامیہ ہیلع 

 افر اصع ںیم ربتک اطع رفام۔ امالسؾ ےن   وک  جاؾ رقار دای اھت، ای اہلل! ودہنی فاولں ےک ود

ج :  رافی ؼتٹ

 

خی
 ہبیتق، اامسلیع نب رفعج، رمعفنب ایب رمعف، بلطم نب دبعاہلل نب 



 

 

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ
 
 یح
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 ابونٌی٥، سیٕ ب٩ ابی س٠امی٪، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلٰی  :  راوی

ِبُس اٟزَّحِ  ًَ ثَىٔی  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ٣َُحاصّٔسا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ ُٕ ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ث٨ََا َسِی ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َُّض٥ِ َحسَّ َِٟیلَی أ٧َ کَا٧ُوا ٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی 

ِّی  َِٟوََل أَن ا٢َ  َٗ ٔ َر٣َاُظ بٔطٔ َو َسَح فٔی یَٔسظ َ٘ ِٟ ٍَ ا ا َوَؿ َّ٤٠َ َٓ اُظ ٣َُحؤسیٌّ  َ٘ َش َٓ َٓاِسَتِشَقی  َة  َٔ َّطُ ٨ًَِٔس حَُذِي أ٧َ َٛ َُي ٍَِ ٣َزَّةٕ َوََل ٣َزََّتئِن  ٧ََضِيُتُط 

َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٜٔىِّی َس٤ٔ ١ِ َصَذا َوَل ٌَ ِٓ ٥َِٟ أَ و٢ُ  ُ٘ بُوا فٔی آ٧َٔیةٔ َي یَباَد َوََل َترِشَ یَز َوََل اٟسِّ ََِٟحٔ و٢ُ ََل َت٠َِبُشوا ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٔ ة َ ِٔ ٧َِیا ول٥ٜ فٔی اِْل ُض٥ِ فٔی اٟسُّ َٟ ََّضا  إ٧ٔ َٓ ٔة َوََل َتأِک٠ُُوا فٔی ٔػَحآَٔضا  َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا  اٟذَّ

 نب ایب  ٰیلی ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ یذ ہف ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اوبمیعن، فیس نب ایب امیلسؿ، اجمدہ، دبعارلنمح

 اںوہں ےن اپین اماگن، اکی وجمیس اؿ ےک اپس اپین ےل رک آای، بج ایپہل اؿ ےک اہوھتں ںیم راھک وت اںوہں ےن اس وک کنیھپ دای افر اہک ہک

 ہن رکات )ایپہل وک ہن  (اتکنی( ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ارگ ںیم اس وک اکی ای دف رمہبت عنم رک اکچ وہات وت ااسی

ؿ ےہ افر رمشی افر دةیج ہن ونہپ افر ہن وسان اچدنی ےک ربنت ںیم اپین ویپ افر ہن اؿ یک راکویبں ںیم اھکؤ اس ےئل ہک ہی داین ںیم افکر اک اسام

 امہرے ےئل آرخت ںیم ےہ۔

 ، فیس نب ایب امیلسؿ، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب  ٰیلیاوبمیعن :  رافی

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

  

 ...اھکےن اک ذرک



 

 

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن اک ذرک
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 ٗتيبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ، ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل ٨ًہ :  ویرا

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 ِٟ َّٟذٔ ٣ََث١ُ ا ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ا ٤َُضا كَیِّْب َو٣ََث١ُ ا ٌِ َ ةٔ رٔیُحَضا كَیِّْب َوك ٤ََث١ٔ اَِلُِتزُجَّ َٛ آَ٪  ُُِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َيُِقَ آَ٪ ٤ُِؤ٩ٔ٣ٔ ا ُُِٟقِ ُ ا أ ی ََل َيُِقَ

آَ٪  ُُِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َيُِقَ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٤َُضا ح٠ُِْو َو٣ََث١ُ ا ٌِ َ ََٟضا َوك ٔ ََل رٔیَح  ٤َِزة ٤ََث١ٔ اٟتَّ ٤َُضا ٣ُزٌّ  َٛ ٌِ َ ٣ََث١ُ اٟزَّیَِحا٧َةٔ رٔیُحَضا كَیِّْب َوك

٤َُضا ٣ُزٌّ  ٌِ َ ََٟضا رٔیْح َوك َِٟیَص  َِٟح٨َِو٠َٔة  ٤ََث١ٔ ا َٛ آَ٪  ُُِٟقِ أُ ا َّٟٔذی ََل َيُِقَ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ  َو٣ََث١ُ ا

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رقآؿ ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع، اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روس

ڑپےنھ فاےل ومنم یک اثمؽ انر یگ یک یس ےہ ہک سج یک وب یھب ایھچ ےہ افر جاہ یھب ااھچ ےہ افر رقآؿ ہن ڑپےنھ فاےل ہک اثمؽ وجھکر 

ہن وھپؽ یک یس ےہ ہک اس یک یس ےہ ہک فہ یھٹیم وہیت ےہ نکیل اس ںیم وخوبش ںیہن وہیت افر رقآؿ ڑپےنھ فاےل انمقف یک اثمؽ راحی

 یک وب ایھچ نکیل جاہ ڑکفا، افر رقآؿ ہن ڑپےنھ فاےل انمقف یک اثمؽ ادنرانئ لھپ یک یس ےہ ہک وب یھب ایھچ ںیہن افر جاہ یھب ڑکفا۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع، اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن اک ذرک
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 ٣شسز، خاٟس، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا َخأْٟس َحسَّ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ١ُ َحسَّ ـِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا 

 ٔ ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلَی َسائٔز َّ ٍٔیٔس  ١ٔ اٟث ـِ َٔ َٛ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ   ًَائَٔظَة 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اعہشئ یک تلیضف امتؾ وعروتں دسمد، اخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

 رپ اس رطح ےہ، سج رطح رثدی وک درگی اھکونں رپ۔

 دسمد، اخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن اک ذرک
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 ابونٌی٥، ٣اٟک، سیم، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ  ث٨ََا ٣َأْٟک  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ْة َحسَّ ٌَ ََفُ ِٗٔل ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  ِ ١ِ حِّ ٌَ ٠ُِی َٓ َضی ٧َِض٤ََتطُ ٩ِ٣ٔ َوِجضٔطٔ  َٗ إَٔذا  َٓ ا٣َطُ  ٌَ َ ٥ِ ٧َِو٣َُط َوك ُٛ ٍُ أََحَس َذأب ی٨َ٤َِ ٌَ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رفس ذعاب اک اکی ڑکٹا ےہ ہک اوبمیعن، امکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ

ںیہمت اھکےن افر ےنیپ ےس رفک داتی ےہ، اس ےئل بج اینپ ذایت رضفرت وپری وہاجےئ وت دلج ا ےن رھگ فاولں یک رطػ ولن 

 آےئ۔

 اوبمیعن، امکل، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...رتاکری اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رتاکری اک ایبؿ
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ربیٌہ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س :  راوی

ٕس يَ َحسَّ  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٍَ ا َّطُ َس٤ٔ َة أ٧َ ٌَ ٩ًَِ َربٔی ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس و٢ُ کَاَ٪ فٔی بَزٔیَزَة ثَََلُث ث٨ََا  ُ٘

َِٟوََلُئ  ٨َا ا َٟ ا٢َ أَص٠َُِضا َو َ٘ َٓ َضا  َ٘ ٔ ت ٌِ ُت َٓ ًَائَٔظُة أَِ٪ َتِظت ٍََٔیَضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُسنَٕن أََراَزِت  َّی اہللُ  َٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِت ذَٟ ََٓذََکَ

ِّ ٍَِت فٔی أَِ٪ َتُٔقَّ  ُدي َٓ ِت  َ٘ ٔ ًِت ُ ا٢َ َوأ َٗ  َٙ َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ َُٟض٥ِ  كِتٔیطٔ  َ ََ َِٟو ٔطئِٔت  ا٢َ  َ٘ ُط َوَزَخ١َ َٓ َٗ ارٔ َٔ َتِحَت َزِؤجَضا أَِو ُت

ُتَٔی بٔدُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  أ َٓ َسأئ  َِ ِٟ ًَا بٔا َس َٓ ُٔوُر  ًَلَی ا٨َّٟارٔ بُز٣َِْة َت ًَائَٔظَة َو ٥َ َیِو٣ّا بَِیَت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕ ٩ِ٣ٔ أُِز٦ٔ ل ٕ َوأُِز٦ ِبز

َٚ بٔطٔ  َِٟح٥ْ ُتُؼسِّ ٨َُّٜٔط  اُٟوا بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوَل َٗ َِٟح٤ّا  ٥َِٟ أََر  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت  ٠َِیَضا  ا ًَ ْة  َٗ ا٢َ صَُو َػَس َ٘ َٓ ٨ََٟا  أَصَِسِتُط  َٓ ًَلَی بَزٔیَزَة 

٨ََٟا  َوَصٔسیَّْة 

ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، ر ہعی، اقمس نب دمحم ےتہک ںیہ ہک ربریہ یک دحثی ےس نیت ابںیت ولعمؾ وہںیئ، رضحت اعہشئ ریض 

ؿ ےک اموکلں ےن اہک ہک فالء اک قح ںیمہ احلص وہاگ، اںوہں ےن ہی امرجا آپ یلص اہلل اہلل اہنع ےن اچاہ ہک ربریہ وک رخدی رک آزاد رکںی، ا

ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک ارگ وت رخدیان اچیتہ ےہ وت اںیہن ہی رشط رکےن دے، وکح  ابت ںیہن، اس ےئل ہک فالء اک 

رکدی یئگ افر اںیہن ا ےن وشرہ ےک ابرے ںیم اایتخر دای ایگ ہک ای وت اس ےک قحتسم وت فیہ ےہ، وج آزاد رکے،انچہچن ربریہ رخدی رک آزاد 

اسھت رےہ ای دحیلعہ وہاجےئ افر اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اعہشئ ےک رھگ رشتفی الےئ افر اس فتق اہڈنی وچےہل رپ 

ےک اپس رفیٹ افر رھگ یک یکپ وہح  رتاکری الح  یئگ، آپ وجش امر ریہ یھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اھکےن ےک ےئل ھچک اماگن وت آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک ںیم وگتش ںیہن دھکی راہ وہں، وجاب دای ایگ اہں ای روسؽ اہلل! فہ وگتش ےہ وج ربریہ وک دصہق ںیم الم

فہ اس ےک ےئل دصہق ےہ، نکیل امہرے ےئل دہہی اھت، اںوہں ےن ںیمہ دہہی ےک  رر رپ اجیھب ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

 ےہ۔



 

 

 ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، ر ہعی، اقمس نب دمحم :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رتاکری اک ایبؿ

     396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨للی، ابواسا٣ہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ًَِ أَبٔی أَُسا٣ََة  َِٟح٨َِولٔیُّ  ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ا ثَىٔی ِِٔسَحا َِٟت کَاَ٪  َرضَٔی اہللُ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا   

َش١َ  ٌَ ِٟ َِٟح٠َِواَئ َوا ٥َ یُٔحبُّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ااحسؼ نب اربامیہ یلطنح، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھٹیم زیچ افر

 دہش تہب دنسپ رکےت ےھت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ یلطنح، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رتاکری اک ایبؿ

     397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ طيبہ، اب٩ ابی أٟسیک، اب٩ ابی ذئب ٣٘ب ٍی، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ب ٍُ ِ٘ ٤َ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب  َُٔسیِٔک  ِٟ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ أَبٔی ا َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َطِيَبَة  ًَ ث٨ََا  ُٛ َحسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِٟز٦َُ یِّ  ٨ُِت أَ

یَز َوََل َیدِ  ََِٟحٔ َِٟبُص ا َِٟد٤ٔي ٍَ َوََل أَ ٍٔ بَِلىٔی حٔيَن ََل آک١ُُ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔٔظَب ًَ َّی اہللُ  ُٙ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٟٔؼ ُ ََُٓلْ٪ َوََل ََُٓل٧َُة َوأ ُس٣ُىٔی 

ُئ اٟزَُّج١َ اِْلیََة َوهَٔی ٣َعٔی کَیِ  َِٟحِؼَبأئ َوأَِسَتُِقٔ ََفُ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب  بَِلىٔی بٔا ٌِ ٤ٌَٔىٔی َوَخي ٍُِ ا٨َّٟأض ٤َ٠َِٟٔشاٛٔئن َج ُیِل َٓ ٠َٔب بٔی  َ٘ ی٨َِ

َِٟیَص ٓٔیَضا َطِیْئ  ََّٜة  ٌُ ِٟ َِٟي٨َا ا ٔ ُد ِ َُٟیِْخٔ َّی ِِٔ٪ کَاَ٪  ٨َ٤ٌُٔا ٣َا کَاَ٪ فٔی بَِيتٔطٔ َحً ُیِل َٓ ٠ُٔب ب٨َٔا  َ٘ ُٙ ٣َا ٓٔیَضاَی٨ِ ٌَ ٠ِ٨َ َٓ َضا  ُّ٘ ٨َِظَت َٓ 

ارلنمح نب ہبیش، انب ایب ادفلکی، انب ایب ذبئ ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ہشیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبع

 فملس یک دختم ںیم راہ رکات اھت، بج ہک ےھجم اھکےن وک رفیٹ افر ےننہپ وک  جری ںیہن اتلم اھت افر ہن وکح  ولڈنی افر الغؾ مہ ولوگں یک

 اھت افر ںیم ا ےن ٹیپ  ہ رھتپ ابدنےھ راتھک اھت افر احالہکن ںیم اجاتن وہات نکیل ولوگں ےس ںیم آتی ڑپےنھ وک اتہک اتہک دختم ےک ےئل

فہ ےھجم رھگ ےل اجںیئ افر اھکان الھکںیئ افر ونیکسمں ےک ےئل بس ےس اےھچ آد ی رفعج نب ایب اط بل ےھت ہک ںیمہ ا ےن اسھت ےل 

ؿ ےک رھگ ںیم وموجد وہات، اہیں کت ہک ضعب دہعف اخ ی ڑمچے اک ربنت یہ ےل آےت افر ںیم اےس اھپڑ رک وج اجےت افر الھکےت وج ھچک ا

 ھچک اس ںیم وہات اےس اچن اتیل۔

 دبعارلنمح نب ہبیش، انب ایب ادفلکی، انب ایب ذبئ ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رتاکری اک ایبؿ

     398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًلی، ازہز ب٩ سٌس، اب٩ ًو٪، ث٤ا٣ہ ب٩ ا٧ص، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ث٤َُا٣ََة ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ًَِوٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  ٌِ  ا أَِزَصزُ ب٩ُِ َس

٥ِ٠َ أََز٢ِ أُحٔبُّطُ ٨ِ٣ُُذ َرأَیُِت َرُسو٢َ  َٓ ١َ َیأِک٠ُُُط  ٌَ َح َٓ ُتَٔی بُٔسبَّإئ  أ َٓ َُٟط َخیَّاكّا  ٥َ أَتَی ٣َِولّی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأِک٠ُُطُ  اہللَٔوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

رمعفنب یلع، ازرہ نب دعس، انب وعؿ، امثہم نب اسن، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ا ےن اکی درزی 



 

 

، سج دؿ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص الغؾ ےک اہیں رشتفی ےل ےئگ، فہ دکف ےل رک آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس وک اھکےن گل ےئگ

 اہلل ہیلع فملس وک دکف اھکےت وہےئ داھکی ایس دؿ ےس ںیم یھب دکف دنسپ رکےن اگل۔

 رمعفنب یلع، ازرہ نب دعس، انب وعؿ، امثہم نب اسن، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رتاکری اک ایبؿ

     399    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، ابو٣شٌوز انؼاری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َحسَّ َٗ وزٕ اَِلَِنَؼارٔیِّ  ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ 

َّی  ا٣ّا أَِزًُو َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ َ ٍِ لٔی ك ا٢َ اِػ٨َ َ٘ َٓ ا٦ْ  َٟحَّ ُط ََُُل٦ْ  َٟ ِیٕب َوکَاَ٪  ٌَ َُٟط أَبُو ُط ا٢ُ  َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخا٣َٔص َرُج١ْ ُي ًَ اہللُ 

 َٓ َّی اہللَُخ٤َِشٕة  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُض٥ِ َرُج١ْ  ٌَ ٔ َٓتَب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخا٣َٔص َخ٤َِشٕة  ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََّک َس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ  

َٟطُ َؤِِ٪ ٔطئَِت  إِٔ٪ ٔطئَِت أَذ٧َِٔت  َٓ ٨َا  ٌَ ٔ ِس َتب َٗ ِوَت٨َا َخا٣َٔص َخ٤َِشٕة َوصََذا َرُج١ْ  ًَ َٟطُ َز ا٢َ ب١َِ أَذ٧ُِٔت  َٗ َتُط  ِٛ  َتَز

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی ااصنری صخش ےک اپس اوببیعش ان ی 

اپچن آدویمں یک  وگتش ےنچیب فاال الغؾ اھت، اںوہں ےن ا ےن الغؾ ےس اہک ہک اھکان ایتر رکف، ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس تیمس

دوعت رکفں اگ،انچہچن اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس تیمس اپچن آدویمں وک البای، اکی افر آد ی یھب آپ ےک اسھت وہ ایل، وت آپ 

دے دف یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ےن مہ اپچن آدویمں وک البای ےہ، ہی آد ی ریمے اسھت آایگ ےہ، ارگ مت اچوہ وت اےس یھب ااجزت 

افر ارگ اہمتری وخاشہ ہن وہ وت اےس فا س اجےن دف، اںوہں ےن اہک اےس یھب ااجزت ےہ، دمحم نب وی ف ےن اہک ںیم ےن دمحم نب اامسلیع 

وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک بج دنچ ولگ دخرتوخاؿ رپ ےھٹیب وہےئ وہں وت اجزئ ںیہن ہک اکی دخرتوخاؿ فادیلفرسے دخرتوخاؿ رپ 

 ں وک دںی، نکیل اکی یہ دخرتوخاؿ رپ ےھٹیب وہےئ ولوگں وک آ س ںیم اکی دفرسے وک دےنی ای ہن دےنی اک اایتخر ےہ۔ےھٹیب وہےئ ولوگ



 

 

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج یسک وک اھکےن یک دوعت دے افر وخد یسک اکؾ ںیم وغشمؽ وہاجےئ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج یسک وک اھکےن یک دوعت دے افر وخد یسک اکؾ ںیم وغشمؽ وہاجےئ

     400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٨٣ي ٍ، نرض اب٩ ًو٪، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ا٧ص، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ث٤َُا٣َُة ب٩ُِ  َٗ ًَِوٕ٪  ٍَ ا٨َّٟرِضَ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ  ٕ َس٤ٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٨٣ُٔي ٍ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

 ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ََٓسَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی ََُُل٦ٕ  ٨ُِت ََُُل٣ّا أ٣َِٔشی ٣َ َوَس٥ََّ٠ 

َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َح َٓ ٠َِیطٔ زُبَّاْئ  ًَ ا٦ْ َو ٌَ َ ٕة ٓٔیَضا ك ٌَ ِؼ َ٘ أََتاُظ بٔ َٓ إن  ُط َخیَّ ا َٟ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ بَّاَئ  ٍُ اٟسُّ ٥َ یَتَتَبَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ أ٧ََْص ََل أََزا٢ُ أُحٔبُّ  َٗ ٠٤ًََٔطٔ  ًَلَی  ََل٦ُ  ُِ ِٟ َب١َ ا ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ُط بَيَِن یََسیِطٔ  ٌُ ٠ُِت أَِج٤َ ٌَ َس ٣َا َرأَیُِت َرأَیُِت َذَٟٔک َج ٌِ بَّاَئ َب  اٟسُّ

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ ٣َا َػ٨َ ٥َ َػ٨َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ملس دبع اہلل نب رینم، رضن انب وعؿ، امثہم نب دبعاہلل نب اسن، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم مک ینس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

، سج ںیم ھچک اھکےن یک زیچ ےک اسھت الچاجراہ اھت ہک آپ ا ےن اکی درزی الغؾ ےک رھگ ںیم دالخ وہےئ وت اس ےن اکی ایپہل  شی ایک

یھت افر اس ںیم دکف اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دکف ڈوھڈنھ رک اکنؽ رےہ ےھت، بج ںیم ےن داھکی وت ںیم ےن آپ ےک اسےنم 

اہلل یلص  دکف عمج رکان رشفع ایک افر فہ الغؾ ا ےن اکؾ ںیم وغشمؽ وہایگ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک بج ںیم ےن روسؽ

 اہلل ہیلع فملس وک اس رطح رکےت داھکی ایس دؿ ےس ںیم دکف وک دنسپ رکےن اگل۔

 دبع اہلل نب رینم، رضن انب وعؿ، امثہم نب دبعاہلل نب اسن، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج یسک وک اھکےن یک دوعت دے افر وخد یسک اکؾ ںیم وغشمؽ وہاجےئ

     401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة أ٧َ ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  اكّا َز أٟٕک أَ٪َّ َخیَّ

َّی اہللُ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََٓذَصِبُت ٣َ ُط  ٌَ ا٦ٕ َػ٨َ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔل ًَ َّی اہللُ  ا ٓٔیطٔ زُبَّاْئ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ّٗ ٕ َو٣ََز ٌٔي ٍ َب ُخِبزَ َط ََُٓقَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٥ِ٠َ أََز  َٓ ةٔ  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ بَّاَئ ٩ِ٣ٔ َحَوالَِی ا ٍُ اٟسُّ ٥َ یَتَتَبَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔسیْس َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ َس یَِو٣ٔئٔذٕ َو ٌِ بَّاَئ َب  ٢ِ أُحٔبُّ اٟسُّ

، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی درزی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس دبع اہلل نب ہملسم

یک اھکےن یک دوعت یک، وج اس ےن آپ ےک ےئل اکپای اھت، ںیم یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ایگ، اس ےن وج یک رفیٹ افر وشرہب 

وساھک وہا وگتش اھت، ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک ایپہل ےک اچرفں رطػ ےس دکف ڈوھڈنھ   شی ایک، سج ںیم دکف افر

 ڈوھڈنھ رک اکنؽ رےہ ےھت، اس دؿ ےک دعب ےس ںیم یھب دکف وک دنسپ رکےن اگل۔

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وسےھک وہےئ وگتش اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 وسےھک وہےئ وگتش اک ایبؿ



 

 

     402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساہلل ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ ابونٌی٥، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحاٚ :  راوی

٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ  َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ

سٔ  َٗ ٕة ٓٔیَضا زُبَّاْئ َو َٗ ُتَٔی ب٤ََٔز بَّاَئ َیأِک٠ُُطَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ ٍُ اٟسُّ أَیُِتُط یَتَتَبَّ  یْس ََفَ

اب اوبمیعن، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل ، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ ےک اپس وشر

  اکنؽ رےہ ےھت افر اھک رےہ ےھت۔الای ایگ، سج ںیم دکف افر وساھک وہا وگتش اھت، ںیم ےن داھکی ہک آپ دکفالتش رکےک

 اوبمیعن، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 وسےھک وہےئ وگتش اک ایبؿ

     403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص، ًابص، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَابٕٔص  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٠َطُ َحسَّ ٌَ َٓ َِٟت ٣َا  ا َٗ ًَا٦ٕ  َضا  َِٔلَّ فٔی 

َة َو٣َا َط  ًَرِشَ َس َخ٤َِص  ٌِ ََ َب ا ٍُ اِلُُکَ َٓ ن ٍَِ َٟ ٨َّا  ُٛ ٘ٔي ٍَ َؤِِ٪  َٔ ِٟ ىٔیُّ ا َِ ِٟ ٥َ ا ٌٔ ََ ا٨َّٟاُض أََراَز أَِ٪ یُِل ٠ًََِیطٔ َجا َّی اہللُ  ٕس َػل ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ ب

ٕ ٣َأِزُو٦ٕ ثَََلثّا ٔ بُزٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ُخِبز  َوَس٠َّ

 نب اعسب، اعسب، اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ ےن رقابین اک وگتش نیت دؿ ےس زایدہ اھکےن یک ہصیبق، ایفسؿ، دبعارلنمح

نام تع رصػ اس اسؽ رفامح  یھت، سج اسؽ ولگ وھبےک رمرےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک دصقم ہی اھت ہک ینغ ریقف وک الھکےئ 

رےتھک ےھت، آؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت دؿ لسلسم اسنل ےک اسھت رفیٹ  فرہن مہ ولگ دنپرہ دنپرہ دؿ کت اس ےک اپےئ ااھٹ



 

 

 آوسدہ وہ رک ںیہن اھکح ۔

 ہصیبق، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب، اعسب، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

  ارگ

 

می

 ...وکح  صخش ا ےن دفتس ےک اپس وکح  زیچ الےئ ای اس وک دخرتوخاؿ رپ دے وت اس ےک 

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

دفرسے وک دےنی ںیم  ارگ وکح  صخش ا ےن دفتس ےک اپس وکح  زیچ الےئ ای اس وک دخرتوخاؿ رپ دے وت اس ےک قلعتم انب شابرک ےن اہک ہک اکی یہ دخرتوخاؿ رپ اکی

  ںیہن، نکیل اکی دخرتوخاؿ ےس دفرسے دخرتوخاؿ رپ ہن دےوکح  اضمہقئ

     404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٚ ٩ًَِ ِِٔسَحا ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  اكّا  َحسَّ و٢ُ ِٔ٪َّ َخیَّ ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َُّط َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة أ٧َ ًَ ب٩ِٔ 

 َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذَصِبُت ٣َ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ طُ  ٌَ ٕ َػ٨َ ا٦ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔل َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ ًَ لَی َذَٟٔک ی اہللُ 

ا ٓٔیطٔ زُبَّاْئ َو  ّٗ ٕ َو٣ََز ٌٔي ٍ ٥َ ُخِبزّا ٩ِ٣ٔ َط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب ِ ََُٓقَّ  ٔ ا٦ ٌَ أَیُِت َرُسو٢َ اٟلَّ ا٢َ أ٧ََْص ََفَ َٗ ٔسیْس  َٗ

بَّاَئ ٩ِ٣ٔ َحِو٢ٔ ا ٍُ اٟسُّ ٥َ یَتَتَبَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص اہللٔ َػل ا٢َ ث٤َُا٣َُة  َٗ بَّاَئ ٩ِ٣ٔ َیِو٣ٔئٕٔذ َو ٥ِ٠َ أََز٢ِ أُحٔبُّ اٟسُّ َٓ ٔة  َٔ ِح ٟؼَّ

بَّاَئ بَيَِن یََسیِطٔ  ٍُ اٟسُّ ٠ُِت أَِج٤َ ٌَ َح َٓ 

وک اھکےن اامسلیع، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی درزی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

یک دوعت دی، وج اس ےن آپ ےک ےئل اکپای اھت، اسن اک ایبؿ ےہ ہک ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اس دوعت ںیم ایگ، اس 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم وج یک رفیٹ افر وشرہب  شی ایک، سج ںیم دکف افر وساھک وہا وگتش اھت، رضحت اسن اک ایبؿ ےہ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایپہل ےک اچرفں رطػ ےس دکف التش رکےک اکنےتل وہےئ داھکی، ایس دؿ ےس ںیم یھب  ہک ںیم ےن

دکف وک دنسپ رکےن اگل افر امثہم ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس )اےنت ااضےف ےک اسھت( ایبؿ ایک ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک 



 

 

 اسےنم دکف عمج رکات اجات اھت۔

 اامسلیع، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اتزہ وجھکرںی افر ڑککی الم رک اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رک اھکےن اک ایبؿاتزہ وجھکرںی افر ڑککی الم 

     405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ًبساہلل ب٩ جٌَف ب٩ ابی كاٟب :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ََفٔ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔی اہللُ  َحسَّ ٌِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ

ائٔ  ِٟ٘ٔثَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأِک١ُُ اٟزُّكََب بٔا َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رت وجھکرںی دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، دبعاہلل نب رفعج نب ایب اط بل ےتہک ںیہ ہک ںیم 

 ڑککویں ےک اسھت الم رک اھکےت وہےئ داھکی۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، دبعاہلل نب رفعج نب ایب اط بل :  رافی

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

  

 ...ںیم وکح  ونعاؿ ںیہن اس ابب

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس ابب ںیم وکح  ونعاؿ ںیہن

     406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤ازب٩ زیس، ًباض ُحیزی، ابوًث٤ا٪ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َح٤َّ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َٓکَاَ٪ صَُو َواَحسَّ ا  ٌّ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َسِب ِٔ یَّ ـَ ا٢َ َت َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ُِٟحَزیِزٔیِّ  ًَبَّإض ا  ٩ًَِ ٣َِزأَتُطُ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس 

َش٥َ َرُسو٢ُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ِّی َصَذا ث٥َُّ یُوُٗٔى َصَذا َوَس٤ٔ َت٘ٔبُوَ٪ ا٠َِّٟی١َ أَثََِلثّا ُيَؼل ٌِ ٥َ بَيَِن َوَخاز٣ُٔطُ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ْة  َٔ ٍُ َت٤ََزإت ِِٔحَساص٩َُّ َحَظ أََػابَىٔی َسِب َٓ  أَِػَحابطٔ َت٤ِّزا 

دسمد، امحدنب زدی، ابعس  جریی، اوبنامثؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک است دؿ کت امہمؿ راہ فہ اؿ یک ویبی افر اؿ 

ت ابری ابری ےس اےتھٹ اکی امنز ڑپھ اتیل وت دفرسے وک اگج داتی، ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک روسؽ ےک اخدؾ اہتح  را

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن احصہب ںیم وجھکرںی میسقت ںیک، ےھجم یھب است وجھکرںی دںی نج ںیم ےس اکی رخاب یھت۔

 ، اوبنامثؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدسمد، امحدنب زدی، ابعس  جریی :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس ابب ںیم وکح  ونعاؿ ںیہن

     407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس٤اًی١ ب٩ زَکیا، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ یَّاَئ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ بَّأح َحسَّ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َش٥َ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

َّی اہللُ ةَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٔ َِٟحَظ ْة ث٥َُّ َرأَیُِت ا َٔ ٍُ َت٤ََزإت َوَحَظ أََػابَىٔی ٨ِ٣ُٔط َخ٤ِْص أَِربَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِي٨َ٨َا َت٤ِّزا  ًَ ص٩َُّ    هَٔی أََطسُّ



 

 

ٔسی  ٟرٔٔضِ

 ےن امہرے درایمؿ دمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، اعمص، اوبنامثؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

وجھکرںی میسقت ںیک، ےھجم اپچن وجھکرںی ںیلم، اؿ ںیم ےس اچروت ایھچ ںیھت افر اکی رخاب یھت، نکیل فہ ریمے ابچےن ںیم تخس 

 یھت۔

 دمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، اعمص، اوبنامثؿ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

لہ استطق کیلع

 

ج

 

لت
 ع ا
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بٹ

زی اکیل 

 

 ... رت افر کشخ وجھکر اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فھ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

لہ استطق کیلع رابط اینج افر دمحمنب 

 

ج

 

لت
 ع ا

 

ٹد ج
بٹ

زی اکیل 

 

وی ف ےن وباہطس ایفسؿ، وصنمر نب ہیفص، وصنمر یک امں رضحت اعہشئ رت افر کشخ وجھکر اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ فھ

 ین ےس  مک ریس وہےت ےھتریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےس ےلہپ مہ ولگ اوسدنی ینع وجھکر افر اپ

     408    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، ابزاہی٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ربیٌہ، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ   ٕ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أَبُو َُشَّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ َحسَّ ث٨ََا َس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِ أَبٔی اٟزَّحِ  َحسَّ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

ُٔىٔی ٔ ٤َِٟٔسی٨َٔة یَُضوزٔیٌّ َوکَاَ٪ ُيِش٠ ا٢َ کَاَ٪ بٔا َٗ ٨ًَُِض٤َا  ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َة  ٌَ ٔ َوکَا٧َِت  َربٔی ِٟحَٔساز ٔلَی ا فٔی َت٤ِزٔی ِ

َح٠ََشِت  َٓ ٙٔ ُرو٣ََة  ی ًَّٟٔی بَِٔطٔ ٕ اَِلَِرُق ا ٠ُِت  َٟٔحابٔز ٌَ َح َٓ ٥ِ أَُجسَّ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا  َٟ ٔ َو َِٟحَساز َِٟیُضوزٔیُّ ٨ًَِٔس ا َحائَىٔی ا َٓ ًَا٣ّا  ََٓدََل 

ا٢َ َٔلَِػَحابٔطٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أُِخب ٍَٔ بَٔذَٟٔک ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ِبَی  َیأ َٓ اب١ٕٔ  َٗ ٔلَی  ٕ  أَِست٨َِٔوزُُظ ِ َِٟیُضوزٔیِّ  ا٣ُِظوا َنِشت٨َِٔوزِ َٟٔحابٔز ٩ِ٣ٔ ا

أس  َ٘ ِٟ و٢ُ أَبَا ا ُ٘ َی َٓ َِٟیُضوزٔیَّ  ٥َ یُک٥ُِّ٠َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َح َٓ نٔی فٔی ٧َِدلٔی  ُُ َحا َّی اہللُ َٓ ا َرأَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠َ َٓ ٥ٔ ََل أ٧ُِٔوزُُظ 

َٖ فٔی ا٨َِّٟد١ٔ ث٥َُّ  َلا َٓ ا٦َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَ ُتُط بَيَِن یََسِی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ َوَؿ َٓ ٠ٔی١ٔ ُركَٕب  َ٘ حٔئُِت بٔ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ َبَی  أ َٓ ٤َُط  َٓک٠ََّ َجائَُط 



 

 

 َٓ ِطُتطُ  َََٓفَ ا٢َ اَِفُِغ لٔی ٓٔیطٔ  َ٘ َٓ أَِخب ٍَِتُُط  َٓ يُظَک یَا َجابٔزُ  ا٢َ أَی٩َِ رَعٔ َٗ أَک١ََ ث٥َُّ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َٗ حٔئُِتطُ َسَخ١َ ََفَ َٓ َى  َ٘ َس ث٥َُّ اِستَِی

ا٦َ فٔی اٟزِّكَأب فٔی ا٨َِّٟد١ٔ  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ  َبَی  أ َٓ َِٟیُضوزٔیَّ  ٥َ ا َٓک٠ََّ ا٦َ  َٗ أَک١ََ ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ  َٓ ی  َ ِِ ُ ٕة أ ـَ ِب َ٘ ا٢َ یَا َجابٔزُ ُجسَّ  بٔ َٗ ا٧َٔیَة ث٥َُّ  اٟثَّ

َحَسِزُت ٨ِ٣َٔضا ٣َا َٓ  ٔ َِٟحَساز َٕ فٔی ا َٗ َو َٓ ٔف  ِٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َوا َّی اہللُ  َّی ٔجئُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِجُت َحً َْخَ َٓ ١َ ٨ِ٣ُٔط  ـَ َٓ ِيُتطُ َو ـَ َٗ

زَّ ٌَ زُوَطإت ٣َا يُ ٌِ ًَبَّإض ٣َ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ یْع ب٨َٔاْئ َو وْغ َورَعٔ ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ رُعُ ا٢َ أَِطَضُس أَن َ٘ َٓ تُُط  ِ
َبرشَّ َٓ ٔ َُي ٍِ ُغ ٩ِ٣ٔ اِلُُکُو٦ٔ َو

 ٔ وُطَضا أَب٨َِٔيُتَضاَذٟ ا٢ُ رُعُ َ٘  َک يُ

دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، اربامیہ نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب ر ہعی، اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ودہنی ںیم اکی 

کی زنیم ریبرفہم ےک وہیدی اھت، وج ھجم ےس ریمی وجھکرفں ںیم اؿ ےک اکےنٹ ےک فتق کت ےک ےئل عیب ملس ایک رکات اھت، ریمی ا

راےتس ںیم یھت، اکی اسؽ اس زنیم ںیم ھچک دیپافار ہن وہح ، ریمے اپس وہیدی لھپ اکےنٹ ےک فتق آای افر ںیم اس ےس ھچک ںیہن 

، اکن اکس اھت، ںیم ےن اس ےس آ ہدہ اسؽ ےک ےئل تلہم ام یگ، نکیل اس ےن ااکنر ایکانچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اس یک ربخ دی یئگ

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن احصہب ےس رفامای ہک ولچ اجرب وک اس وہیدی ےس تلہم دالںیئ،انچہچن ہی ولگ ریمے ابغ ںیم آےئ، 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وہیدی ےس تلہم دےنی وک اہک وت اس وہیدی ےن اہک اے اوبااقلمس! ںیم اس وک تلہم ںیہن دفں اگ، بج 

 فملس ےن ہی وصرت دیھکی وت آپ ڑھکے وہےئ افر ابغ ںیم وھگےم، رھپ اس وہیدی ےک اپس آےئ افر وگتفگ یک یبن یلص اہلل ہیلع

 )تلہم دےنی وک اہک( نکیل فہ ہن امان، ںیم ڑھکا وہا افر وھتڑی یس وجھکرںی ےل رک آای افر آپ ےک اسےنم اؿ وک رھک دای، آپ یلص اہلل ہیلع

ے اجرب! ریتی وھجڑپنی اہکں ےہ، ںیم ےن آپ وک فہ ہگج اتب دی، آپ ےن رفامای ریمے ےئل وکح  فملس ےن اس وک اھکای رھپ رفامای ا

رفش اھچب دے، ہی نس رک رفش اھچب دای، آپ ادنر رشتفی ےل ےئگ افر وس رےہ، رھپ آپ دیبار وہےئ افر وہیدی ےس )ایس تلہم ےک 

درتخ ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای اے اجرب! مت اکےتٹ اجؤ افر اس وک قلعتم( وگتفگ یک، نکیل فہ ہن امان وت آپ رسیتی ابر وجھکر ےک 

ادا رکےت اجؤ آپ وجھکر اکےنٹ یک ہگج ھٹیب ےئگ،انچہچن ںیم ےن اینت وجھکرںی وتڑںیل، سج ےس ںیم ےن اس وہیدی اک رقض ادا رکدای افر 

یک دختم ںیم اچنہپ افر آپ وک وخربخشی انسح ، آپ یلص اہلل ہیلع  ھچک ابیق یھب  چ ایگ، ںیم ابرہ الکن اہیں کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

فملس ےن رفامای ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں، رعفش افر رعشی ےس رماد نؿ ےہ افر انب ابعس ریض اہلل ےن 

ھا  ےک ینعم اہک ہک رعفاشت،

 

ش

ٹ ں ےس رھبی وہح  ہگج وک ےتہک ںیہ، رعف

ہ ہ

  ںیہ اؿ ےک نانت۔اوگنر فریغہ یک ٹ

 دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، اربامیہ نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب ر ہعی، اجرب نب دبع اہلل :  رافی

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



 

 

  

 ...امجد اھکےن اک ایبؿ

 ایبؿاھکےن اک  :   ابب

 امجد اھکےن اک ایبؿ

     409    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ٣حاہس وًبس اہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

ا َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ ثَىٔی ٣َُحاصْٔس  ٢َ َحسَّ

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ارٔ ٧َِد٠َٕة  ُتَٔی بُٔح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُج٠ُوْض َِٔذا أ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ بَِي٨َا ٧َِح٩ُ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ٔ٥َ ِٔ٪َّ ٣ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِ ٔيیُّ َػل

ُٗو٢َ هَٔی ا٨َّٟدِ  أََرِزُت أَِ٪ أَ َٓ ىٔی ا٨َِّٟد٠ََة  ٌِ َُّط َي َو٨ِ٨َُت أ٧َ َٓ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٔة ا َٛ ب ٍََ َٛ ُتطُ  َٛ ٤ََٟا بََز  ٔ َحز إَٔذا أ٧ََا اٟظَّ َٓ تُّ  َٔ َِٟت ٠َُة َیا َرُسو٢َ اہللٔ ث٥َُّ ا

َّی  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َٜتُّ  ََٓش ةٕ أ٧ََا أَِحَسثُُض٥ِ  ًَرَشَ  ُ َٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ هَٔی ا٨َِّٟد٠َةُ ًَ  اہللُ 

رمعنب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، اجمدہ فدبع اہلل نب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ےہ سج ںیم ربتک املسمونں اپس ےھٹیب وہےئ ےھت وت یسک ےن آپ ےک اپس وجھکر یک اگھٹن یجیھب، آپ ےن رفامای ہک اکی درتخ ااسی 

یک رطح ےہ، ںیم ےن اھجمس ہک اس ےس آپ یک رماد وجھکر اک درتخ ےہ، رھپ ںیم ےن انہک اچاہ ہک ای روسؽ اہلل! فہ وجھکر اک درتخ ےہ، 

یلص اہلل  رھپ ںیم ےن اچرفں رطػ رظن دفڑاح  وت داھکی ہک ںیم دس اک دوساں وہں افر اؿ ںیم مک رمعوہں، اس ےئل ںیم اخومش رای، یبن

 ہیلع فملس ےن رفامای فہ وجھکر اک درتخ ےہ۔

 رمعنب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، اجمدہ فدبع اہلل نب رمع ریض اہلل  امہن :  رافی

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

  

 ...وجعہ اک ایبؿ



 

 

 ایبؿ اھکےن اک :   ابب

 وجعہ اک ایبؿ

     410    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ج٤ٌہ ب٩ ًبساہلل ، ٣زوا٪، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی

ًَا٣ٔزُ بِ  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ أَِخب ٧ٍَََا َصأط٥ُ ب٩ُِ َصأط٥ٕ أَِخب ٧ٍَََا  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ُة ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ُج٤ِ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ٩ُ َس

َِٟیِو٦ٔ ُس  ُظ فٔی َذَٟٔک ا ٥َِٟ َيرُضَّ ًَِحَوّة  ٍَ َت٤ََزإت  ٥َ ٩ِ٣َ َتَؼبََّح ک١َُّ َیِو٦ٕ َسِب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٥ٌّ َوََل ٔسَِحْ َػل

 رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج آد ی ہعمج نب دبعاہلل ، رمفاؿ، اہمش نب اہمش، اعرم نب دعس ا ےن فادل ےس

 رہ حبص وک است وجعہ وجھکرںی اھکےل وت اس دؿ وکح  زرہ افر اجدف اس وک اصقنؿ ںیہن اچنہپ اتکس۔

 ہعمج نب دبعاہلل ، رمفاؿ، اہمش نب اہمش، اعرم نب دعس :  رافی

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

  

 ...دفوجھکرںی اکی اسھت الم رک اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفوجھکرںی اکی اسھت الم رک اھکےن اک ایبؿ

     411    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، جب٠ہ ب٩ سحی٥ :  راوی

ث٨ََا آزَ  ٨َا َت٤ِ َحسَّ َٗ َز ٔ ََفَ ٍَ اب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ًَا٦ُ َس٨َٕة ٣َ ا٢َ أََػاب٨ََا  َٗ ث٨ََا َجَب٠َُة ب٩ُِ ُسَحِی٥ٕ  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٦ُ َحسَّ ًَ َٓکَاَ٪  ّزا 

َّی اہللُ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ار٧ُٔوا  َ٘ و٢ُ ََل ُت ُ٘ و٢ُ َِٔلَّ أَِ٪ َيِشَتأِذَٔ٪  ٤ًََُز ی٤َُزُّ ب٨َٔا َو٧َِح٩ُ ٧َأِک١ُُ َوَي ُ٘ أ٪ ث٥َُّ َي ُِٟٔقَ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ



 

 

ِو٢ٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ َبُة اِْلٔذُِ٪ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ  اٟزَُّج١ُ أََخاُظ 

ںی یتلم ںیھت، دبعاہلل نب آدؾ، ہبعش، ہلبج نب میحس ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ دبعاہلل نب زریب ےک زامہن ںیم طحق ںیم التبم وہےئ افر مہ وک وجھکر

ےن رمع یھب یھبک یھبک ذگرےت ےھت، بج ہک مہ وجھکرںی اھکےت وت فہ ےتہک ہک دف وجھکرںی الم رک ہن اھکؤ اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

زت ےل ےل، ہبعش دف وجھکرںی الم رک اھکےن ےس عنم رفامای، رھپ رفامےت نکیل اس رشط ےک اسھت )اھکاتکس ےہ( ہک ا ےن اسیھت ےس ااج

 ےن اہک اذؿ بلط رکان انب رمع ریض اہلل ہنع اک وقؽ ےہ۔

 آدؾ، ہبعش، ہلبج نب میحس :  رافی

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

  

 ...ڑککویں اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ڑککویں اک ایبؿ

     412    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، سٌس، ًبساہلل ب٩ جٌَف :  راوی

ِبَس اہللٔ  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ثَىٔی ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ََفٕ َحسَّ ٌِ ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ   ب٩َِ َج َٗ

ائٔ  ِٟ٘ٔثَّ ٥َ َیأِک١ُُ اٟزُّكََب بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

رک اامسلیع نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، دعس، دبعاہلل نب رفعج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وجھکرںی ڑککویں ےک الم 

 اھکےت وہےئ داھکی۔

 نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، دعس، دبعاہلل نب رفعج اامسلیع :  رافی

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



 

 

  

 ...وجھکر ےک درتخ یک ربتک اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر ےک درتخ یک ربتک اک ایبؿ

     413    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ، زبیس، ٣حاہس، اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟ ُت اب٩َِ ٤ًََُز  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ُزبَِیٕس  ُس ب٩ُِ ك٠ََِحَة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠َِیطٔ َوَس َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٥ََّ٠ ٨َّٔيیِّ َػل

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ َوهَٔی ا٨َِّٟد٠َةُ  ٔ َطَحَزّة َتُٜوُ٪ ٣ِٔث١َ ا َحز ا٢َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٗ 

اوبمیعن، دمحم نب ہحلط، زدیب، اجمدہ، انب رمع ریض اہلل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای اکی درتخ 

  درتخ ےہ۔ااسی ےہ ہک وج املسمؿ یک رطح ےہ افر فہ وجھکر اک

 اوبمیعن، دمحم نب ہحلط، زدیب، اجمدہ، انب رمعریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اکی فتق ںیم دفاھکےن ای دف مسق یک ذغا اھکےن ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ای دف مسق یک ذغا اھکےن ایبؿ اکی فتق ںیم دفاھکےن

     414    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، سٌس، ًبساہلل ب٩ جٌَف :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَب ٕس  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ََفٕ َرضَٔی اہللُ  ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ یطٔ 

ائٔ  ِٟ٘ٔثَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأِک١ُُ اٟزُّكََب بٔا َّی اہللُ   َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ملس وک اتزہ وجھکرںی ڑککویں ےک انب اقملت، دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، دعس، دبعاہلل نب رفعجےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع ف

 اسھت اھکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 انب اقملت، دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، دعس، دبعاہلل نب رفعج :  رافی

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

  

 ...ں ےک دخرتوخاؿ رپ ےنھٹیب اک ایبؿدس دس آدویمں وک ادنر البےن افر دس افر دس آدویم

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 دس دس آدویمں وک ادنر البےن افر دس افر دس آدویمں ےک دخرتوخاؿ رپ ےنھٹیب اک ایبؿ

     415    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ا٧ص، س٨ا٪، ابوربیٌہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ ػ٠ت ب٩ ٣ح٤س، ح٤از ب٩ زیس، جٌس ابوًث٤ا٪، ا٧ص، ہظا٦، :  راوی

٩ًَِ صَٔظا ٩ًَِ أ٧ََٕص ح َو ٔس أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٌِ َِٟح ٩ًَِ ا ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕس َحسَّ ٠ُِت ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا اٟؼَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َحسَّ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ٦

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أ٦َُّ ُس  َة  ٌَ ٩ًَِ ٔس٨َإ٪ أَبٔی َربٔی َّّٜة َو ِت ًُ ًََْصَ ّة َو َٔ ٠َِت ٨ِ٣ٔطُ َخٔلی ٌَ ِتُط َوَج ٕ َجظَّ ٌٔي ٍ ٔلَی ٣ُٓسٕ ٩ِ٣ٔ َط ٤ََسِت ِ ًَ طُ  ٠َِی٥ٕ أ٣َُّ

ِوتُ  ًَ َس َٓ َٓأََتِيُتُط َوصَُو فٔی أَِػَحابٔطٔ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َثِتىٔی ِ ٌَ َٓ ٨ًَِٔسَصا ث٥َُّ َب ا٢َ َو٩ِ٣َ ٣َعٔی  َٗ َُّط ُط  ٠ُِت ٧ِٔ ُ٘ َٓ حٔئُِت 

ِتطُ أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٤ََّا صَُو َطِیْئ َػ٨َ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ َٗ َِٟیطٔ أَبُو ك٠ََِحَة  ٔ َد ِ ََْٓخَ و٢ُ َو٩ِ٣َ ٣َعٔی  ُ٘ ا٢َ أَِزخ١ِٔ َي َٗ حٔیَئ بٔطٔ َو َٓ ََٓسَخ١َ   

ا٢َ  َٗ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی َطب أَک٠َُوا َحً َٓ ََٓسَخ٠ُوا  ّة  ًَرَشَ ّة  ًَلَیَّ  ًَرَشَ ًَلَیَّ  ا٢َ أَِزخ١ِٔ  َٗ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی َطب أَک٠َُوا َحً َٓ ََٓسَخ٠ُوا  ّة  ًَرَشَ ًَلَیَّ  أَِزخ١ِٔ 

َؽ  َ٘ ٠ُِت أ٧َُِوزُ ص١َِ َن ٌَ َح َٓ ا٦َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌٔيَن ث٥َُّ أَک١ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَسَّ أَِرَب َّی    ٨ِ٣َٔضا َطِیْئ َحً

، امحد نب زدی، دعج اوبنامثؿ، اسن، اشہؾ، دمحم، اسن، انسؿ، اوبر ہعی، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریمی فادلہ اؾ میلس تلص نب دمحم



 

 

ےن اکی ود وج ےل رک اس اک دایل اکپای افر اؿ ےک اپس وج یپک یھت، اس ںیم ےسیھگ وچنڑ رک اکپٹای رھپ ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 آپ یک دختم ںیم آای، آپ اس فتق ا ےن احصہب ےک اسھت ےھت، ںیم ےن آپ وک دوعت دی، وت آپ ےن اہک دختم ںیم اجیھب، ںیم

ایک فہ ولگ یھب ںیلچ وج ریمے اسھت ںیہ، ںیم فا س آای افر اہک ہک آپ رفامےت ںیہ ایک فہ ولگ یھب آںیئ وج ریمے اسھت ںیہ، ہحلط 

اہلل فہ زیچ وھتڑی ےہ، وج اؾ میلس ےن ایتر یک ےہ،انچہچن آپ رشتفی الےئ آپ یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ 

 افر فہ اھکان آپ ےک اپس الای ایگ، آپ ےن رفامای دس دس آدویمں وک ادنر البؤ فہ ولگ آےئ افر بس ےن ریس وہ رک اھکان اھکای، رھپ رفامای

ان اھکای، رھپ آپ ےن رفامای دس آدویمں وک ریمے اپس دس آدویمں وک ریمے اپس البؤانچہچن فہ آےئ افر بس ےن ریس وہ رک اھک

 البؤ،انچہچن فہ آےئ افر بس ےن ریس وہ رک اھکای، اہیں کت ہک اچسیل آد ی امشر ےئک، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ونش رفامای افر اھٹ

 ڑھکے وہےئ، ںیم اس اھکےن وک دھکی راہ اھت ہک اس ںیم ےس ھچک یھب مک ںیہن وہا اھت۔

 تلص نب دمحم، امحد نب زدی، دعج اوبنامثؿ، اسن، اشہؾ، دمحم، اسن، انسؿ، اوبر ہعی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ... انب رمع ریض انسہل افر )دبوبدار( رتاکرویں ےک اھکےن یک رکاتہ اک ایبؿ، اس ابرے ںیم

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ؽ ےہنسہل افر )دبوبدار( رتاکرویں ےک اھکےن یک رکاتہ اک ایبؿ، اس ابرے ںیم انب رمع ریض اہلل  امہن یک رفاتی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنم

     416    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وارث، ًبساٌٟزیز٣شسز، ًبساٟ :  راوی

َّی  َت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ ٗٔی١َ َٔل٧ََٕص ٣َا َس٤ٔ َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ و٢ُ فٔی َحسَّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ اہللُ 

ب٩ََّ ٣َِشحَٔس٧َا َََٓل َيُِقَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَک١ََ  َ٘ َٓ و٦ٔ   اٟثُّ

دبعازعلسی ےتہک ںیہ ہک اسن ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ایگ مت ےن نسہل ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ھچک دسمد، دبعاولارث، 

 رفامےت وہےئ انس ےہ )اںوہں ےن اہک( آپ ےن رفامای ہک وج صخش )نسہل( اھکےئ فہ امہری دجسم ےک رقبی ہن آےئ۔



 

 

 دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ؽ ےہنسہل افر )دبوبدار( رتاکرویں ےک اھکےن یک رکاتہ اک ایبؿ، اس ابرے ںیم انب رمع ریض اہلل  امہن یک رفاتی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنم

     417    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ابوػٔوا٪، ًبساہلل ب٩ سٌیس، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

ٌٔیٕس أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ َواَ٪  ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًََلاْئ أَ٪َّ  َحسَّ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

 َ ا٢َ ٩ِ٣َ أَک َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥َ ًَ ٨ُِض٤َا َز ًَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٨َِٟا أَِو َجابَٔز ب٩َِ  ٔ َتز ٌِ ٠َِی َٓ ١َ ثُو٣ّا أَِو َبَؼَّل 

َتز٢ِٔ ٣َِشحَٔس٧َا ٌِ  َٟٔی

اہلل ، اوبناواؿ، دبعاہلل نب دیعس، ویسن، انب اہشب، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلع نب دبع

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش نسہل ای ایپز اھکےئ وت فہ مہ ےس اگل رےہ، ای ہی رفامای ہک فہ امہری دجسم ےس اگل رےہ۔

 ہلل ، اوبناواؿ، دبعاہلل نب دیعس، ویسن، انب اہشب، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل  امہنیلع نب دبعا :  رافی

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

  

 ...ةکث ینع کولہ ےک لھپ اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ةکث ینع کولہ ےک لھپ



 

 

     418    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ا٢َ أَِخب َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ِبٔس َحسَّ ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َجابٔزُ ب٩ُِ  َٗ  ٍَنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة 

 ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٜباَث  ِضَزأ٪ ٧َِحىٔی اِل ٥َ ب٤َٔزِّ اٟوَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط أَیَِلُب اہللٔ  إ٧ٔ َٓ ٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٠َِی٥ُِٜ بٔاَِلَِسَوز

٨َِت َتزِ  ُٛ ا٢َ أَ َ٘ ًَاَصآَ ٥ِ َوص١َِ ٩ِ٣ٔ ٧َٔيٓیٕ َِٔلَّ َر ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ٨َ َِ ِٟ  عَی ا

 سز، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
عفی

دیعسنب 

ہ رگن یک نچ ول، اس ےئل ہک فہ ایھچ وہیت ںیہ، فملس ےک اسھت رم ارہظلاؿ ںیم ولیپ اک لھپ نچ رےہ ےھت، آپ ےن رفامای ہک مت ایس

رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ایک آپ ےن رکبایں یھب رچاح  ںیہ، آپ ےن رفامای اہں! افر وکح  یبن ااسی ںیہن سج ےن رکبایں 

 ہن رچاح  وہں۔

 سز، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل :  رافی
عفی

  ہنعدیعس نب 

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

  

 ...اھکےن ےک دعب یلک رکےن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےک دعب یلک رکےن اک ایبؿ

     419    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، بظي ٍ ب٩ يشار، سویس ب٩ ن٤ٌا٪ًلی،  :  راوی

 َ٤ ٌِ ٩ًَِ ُسَویِٔس ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٔ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ بَُظي ٍِ ٌٔیٕس  ُت یَِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ َیاُ٪ َس٤ٔ ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ٍَ َرُسو٢ٔ َحسَّ ِج٨َا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ أ٪ 

ٔلَی َخ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ ًَ َّی اہللُ  تَ اہللٔ َػل َٓ ََلةٔ  ٔلَی اٟؼَّ ا٦َ ِ َ٘ َٓ أَک٨َ٠َِا  َٓ  ٕٙ ُتَٔی َِٔلَّ بَٔشؤی ٤َا أ َٓ ا٦ٕ  ٌَ ًَا بَٔل ِضَبأئ َز ٨َّا بٔاٟؼَّ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٤ََف ِیب ٍََ  ـِ ٤َ



 

 

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َ َِ ث٨ََا ُسَویِْس  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت بَُظي ٍِّا َي ٌِ ا٢َ یَِحٌَی َس٤ٔ َٗ ٨َا  ـِ ٤َ ـِ ٨َّا َو٣َ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔلَی َخِیب ٍََ  ِ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 َٓ ٨َُِٜ٠اُظ  َٓ  ٕٙ ُتَٔی َِٔلَّ بَٔشؤی ٤َا أ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ ًَا بَٔل ًَلَی َرِوَحٕة َز ا٢َ َیِحٌَی َوهَٔی ٩ِ٣ٔ َخِیب ٍََ  َٗ ِضَبأئ  ًَا ب٤َٔإئ بٔاٟؼَّ ُط ث٥َُّ َز ٌَ أَک٨َ٠َِا ٣َ

َّی ُط ث٥َُّ َػل ٌَ ٨َا ٣َ ـِ ٤َ ـِ ٤ََف َو٣َ ـِ ٤َ طُ ٩ِ٣ٔ َیِحٌَی َٓ ٌُ ََّک َتِش٤َ أ٧َ َٛ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ِ َو أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ زَٔب َو ِِ ٤َ ِٟ  ب٨َٔا ا

یلع، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، وسدی نب امعنؿ ےتہک ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ربیخ یک رطػ رفاہن 

اہلل ہیلع فملس ےن اھکان بلط ایک، رصػ وتس  شی ایک ایگ،انچہچن مہ ےن یھب اھکای، آپ  وہےئ، بج مہ اقمؾ ابہصء ںیم ےچنہپ وت آپ یلص

امنز ےک ےئل ڑھکے وہےئ افر آپ ےن یلک یک، مہ ےن یھب یلک یک، ییحی ےن اہک ہک ںیم ےن ریشب وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک مہ ےن ایبؿ 

اہن وہےئ، بج مہ ولگ ابہصء ںیم ےچنہپ، ییحی ےن اہک ہک ہی اقمؾ ربیخ ےس ایک ہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ربیخ یک رطػ رف

اکی زنمؽ یک اسم ت رپ ےہ، آپ ےن اھکان بلط ایک وت رصػ وتس آپ ےک اسےنم  شی ایک ایگ، مہ اےس ہنم اگل رک اھک ےئگ، رھپ آپ 

 رغمب یک امنز ڑپاھح  افر فوض ںیہن ایک، ایفسؿ ےن اپین وگنما رک یلک یک، آپ ےک اسھت مہ ےن یھب یلک یک، اس ےک دعب آپ ےن ںیمہ

 ایبؿ رکےت ںیہ ہک )ںیم ےن مت ےس اس رطح ایبؿ ایک( وگای مت ییحی ےس نس رےہ وہ۔

 یلع، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، وسدی نب امعنؿ :  رافی

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

  

 ...رفامؽ ےس وپےنھچن ےس لبق اویلگنں ےک اچےنٹ افر وچےنس اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رفامؽ ےس وپےنھچن ےس لبق اویلگنں ےک اچےنٹ افر وچےنس اک ایبؿ

     420    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وب٩ زی٨ار، ًلاء، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًز :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل



 

 

ََل ی٤ََِشِح یَ  َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ َِٔذا أَک١ََ أََحُس َضاَٗ َ٘ ٌٔ َضا أَِو ی٠ُِ َ٘ ٌَ َّی ی٠َِ  َسُظ َحً

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعفنب دانیر، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس

 وکح  صخش اھکےئ وت اانپ اہھت ہن وپےھچن بج کت ہک اس وک اچن ہن ےل ای یسک وک اٹچ ہن ےل۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعفنب دانیر، اطعء، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  یراف

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

  

 ...رفامؽ ےس وپےنھچن اک ایبؿ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رفامؽ ےس وپےنھچن اک ایبؿ

     421    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓیح، ٠ٓیح، سٌیس ب٩ ُحث، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َُِٓیٕح  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ جَ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ َحارٔٔث  ٔ ب٩ِٔ  ابٔز

٨َّا َز٣َاَ٪ ا٨َّٟٔيیِّ  ُٛ ِس  َٗ ا٢َ ََل  َ٘ َٓ ِت ا٨َّٟاُر  ا ٣َشَّ ُِٟوُؿؤئ ٤٣َّٔ ٩ًَِ ا ُط  َٟ َ َُّط َسأ ٨ًَُِض٤َا أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ٧َحُٔس َرضَٔی اہللُ  ًَ َّی اہللُ  َػل

إَٔذا ٧َِح٩ُ  َٓ ٠ٔیَّل  َٗ ٔ َِٔلَّ  ا٦ ٌَ ِّی َوََل  ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َسا٨َ٣َا ث٥َُّ نَُؼل ِٗ ٨َا َوَسَوأًَس٧َا َوأَ َّٔ ُٛ ٨ََٟا ٨َ٣َازٔی١ُ َِٔلَّ أَ ٥َِٟ َی٩ُِٜ  َوَجِس٧َاُظ 

 ُ أ  ٧ََتَوؿَّ

 ، دیعس نب  جث، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس دیعس ےن آگ رپ یکپ وہح  زیچ ےک 

فلت 

 ، 

فلت 

اربامیہ نب ذنمر، دمحم نب 

ےک قلعتم درای ت ایک وت اںوہں ےن اہک ہک ںیہن مہ ولوگں وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم تہب مک اھکان اامعتسؽ ےس فوض 

بیصن وہات اھت افر مہ ولوگں وک بج اھکان اتلم وت امہرے اپؤں، ابزف افر ویلیھتہں ےک وسا وکح  رفامؽ ہن وہےئ ےھت )مہ ولگ ا ےن مسج 

  ےتیل ےھت( رھپ مہ ولگ امنز ڑپےتھ نکیل فوض ںیہن رکےت ےھت۔ےک اؿ یہ وصحں ےس وپھچن



 

 

 ، دیعس نب  جث، اجرب نب دبع اہلل :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 اربامیہ نب ذنمر، دمحم نب 

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

  

 ...بج اھکےن ےس افرغ وہ وت ایک ےہک

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 بج اھکےن ےس افرغ وہ وت ایک ےہک

     422    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، ابوا٣ا٣ہ :  راوی

٩ًَِ أَ  َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َ ٩ًَِ ثَِوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ِٔذَا َحسَّ ًَ َّی اہللُ  بٔی أ٣َُا٣ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ِِ َٕ َوََل ٣ُِشَت َُي ٍَِ ٣َِٜفٓٔیٕ َوََل ٣َُوزَّ ّبا ٣َُباَرکّا ٓٔیطٔ  ثٔي ٍّا كَيِّ َٛ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل  ا٢َ ا َٗ ٍَ ٣َائَٔسَتُط  َٓ ٨ًَِطُ َرب٨ََّاَر  ىّی 

ا  اوبمیعن، ایفسؿ، اخدل نب دعماؿ، اوب
ً
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اامہم ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس بج اانپ دخرتوخاؿ ااھٹےت وت رفامےت "ا
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 اوبمیعن، ایفسؿ، اخدل نب دعماؿ، اوباامہم :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 بج اھکےن ےس افرغ وہ وت ایک ےہک

     423    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوًاػ٥، ثور ب٩ زیس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ث٨ََا ٠َیِ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ ٣َ ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَأػ٥ٕ  َْ ٩ِ٣ٔ أَبُو  طٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َِٔذا ََفَ

ا٧َا  َٔ َٛ َّٟٔذی  َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ ٍَ ٣َائَٔسَتطُ  َٓ ا٢َ ٣َزَّّة َِٔذا َر َٗ ا٣ٔطٔ َو ٌَ َ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ك ا٢َ ٣َزَّّة ا َٗ ُٔوٕر َو َُي ٍَِ ٣َِٜفٓٔیٕ َوََل ٣َِٜ َوأَِرَوا٧َا 

ىّی َرب٨ََّا ِِ َٕ َوََل ٣ُِشَت َُي ٍَِ ٣َِٜفٓٔیٕ َوََل ٣َُوزَّ  َرب٨َِّا 

امےت امتؾ رعتںیفی اوباعمص، وثر نب زدی، اخدل نب دعماؿ، اوباامہم ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس بج اھکےن ےس افرغ وہےت وت رف
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ِ اہلل ےک ےئل ںیہ، سج ےن ںیمہ اکیف الھکای افر ریساب ایک ہن اس ںیم ریھپا اجات ےہ افر ہن انرکشی یک یئگ ےہ افر یھبک ہی رفامےت ا
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 اخدل نب دعماؿ، اوباامہم اوباعمص، وثر نب زدی، :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 بج اھکےن ےس افرغ وہ وت ایک ےہک

     424    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہحٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٣ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس صَُو اب٩ُِ زَٔیازٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

 ٔ إ َٓ ا٣ٔطٔ  ٌَ ٥ِ َخاز٣ُُٔط بَٔل ُٛ ظُ َِٔذا أَتَی أََحَس َّطُ َولَٔی َُحَّ إ٧ٔ َٓ ٤ََتئِن  ِ٘ ٤َّة أَِو ُٟ ِ٘ ُِٟط أُک٠َِّة أَِو أُک٠ََِتئِن أَِو ُٟ ٔ ٠َِٓي٨َُاو ُط  ٌَ ٥ِ یُِح٠ِٔشُط ٣َ َٟ  َؤًََلَجطُ  ِ٪ 

 صخش ےک صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ مت ںیم ےس یسک

اپس اخدؾ اھکان ےل رک آےئ افر فہ اس وک ا ےن اسھت ہن اھٹبےئ وت اس وک اکی ای دف ہمق دے دے، اس ےئل ہک اس ےن )ابفر یچ اخہن 

 یک( رگ ی افر اس )اھکان( یک ایتری یک تقشم ربداتش یک ےہ۔



 

 

 صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...رکش ذگار اھکےن فاال، ربص رکےن فاال رفزہ دار یک رطح ےہ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض ا

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہ ریض اہلل ہنع یک دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہرکش ذگار اھکےن فاال، ربص رکےن فاال رفزہ دار یک رطح ےہ، اس ابب ںیم اوبرہری

     425    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ابی اَلسوز، ابوا٣ا٣ہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ابو٣شٌوز انؼاری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٔ َحسَّ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی اَِلَِسَوز ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ اَِلَِنَؼارٔیُّ  وز ٌُ ث٨ََا أَبُو ٣َِش ْٙ َحسَّ ث٨ََا َط٘ٔی ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ا٦ْ  َٟحَّ َٟطُ ََُُل٦ْ  ِیٕب َوکَاَ٪  ٌَ َٖ   َوَس٥ََّ٠ َوصُوَ کَاَ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ یُِٜىَی أَبَا ُط َز ٌَ َٓ فٔی أَِػَحابٔطٔ 

 ٌَ َ ٍِ لٔی ك ا٢َ اِػ٨َ َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ٔلَی ََُُل٣ٔطٔ ا٠َّٟحَّ ََٓذَصَب ِ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ فٔی َوِجطٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟحو ِّی أَِزًُو ا ل ٌَ َٟ ا٣ّا یَِٜفٔی َخ٤َِشّة 

 َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخا٣َٔص َخ٤َِشٕة  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُض٥ِ َرُج١ْ  ٌَ ٔ َٓتَب ًَاُظ  َس َٓ امیِّّ ث٥َُّ أََتاُظ  ٌَ ُ َٟطُ ك  ٍَ َؼ٨َ

 ٔ ا٢َ ََل ب١َِ أَذ َٗ َتطُ  ِٛ َُٟط َؤِِ٪ ٔطئَِت َتَز إِٔ٪ ٔطئَِت أَذ٧َِٔت  َٓ ٨َا  ٌَ ٔ ِیٕب ِٔ٪َّ َرُجَّل َتب ٌَ ٥َ یَا أَبَا ُط َٟطُ َوَس٠َّ  ٧ُِت 

ایب االوسد، اوباامہم، اشمع، قیقش، اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی ااصنری سج یک تینک اوببیعش یھت،  دبع اہلل نب

اس اک اکی الغؾ اھت وج اصقح  اھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا اس فتق آپ ا ےن احصہب رکاؾ ےک اپس ےھٹیب ےھت، 

وھبک اک ارثولعمؾ ایک،انچہچن ا ےن اصقح  الغؾ ےک اپس ایگ افر اہک ہک ریمے ےئل اانت اھکان ایتر رکف وج  اس ےن آپ ےک رہچہ شابرک ےس

 اپچن آدویمں وک اکیف وہ، اتہک ںیم اپچن آدویمں تیمس یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ودوع رک وکسں، اس الغؾ ےن اھکان ایتر ایک، رھپ آپ یک

ہلل ہیلع فملس وک البای، اؿ ولوگں ےک ےھچیپ اکی آد ی افر یھب وہایل، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص ا

رفامای اے اوببیعش! اکی صخش امہرے اسھت آایگ ےہ ارگ مت اچوہ وت اےس آےن دف افر ارگ اہمتری وخاشہ ہن وہ وت اےس وھچڑ دف، 

  وہں۔ااصنری ےن اہک ںیہن، ہکلب اےس یھب ںیم ااجزت داتی



 

 

 دبع اہلل نب ایب االوسد، اوباامہم، اشمع، قیقش، اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...رات اک اھکان اسےنم آاجےئ وت اشعء یک امنز ںیم تلجع ہن رکے

 ایبؿاھکےن اک  :   ابب

 رات اک اھکان اسےنم آاجےئ وت اشعء یک امنز ںیم تلجع ہن رکے

     426    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، جٌَف ب٩ ٤ًزو ب٩ ا٣یہ، ٤ًزوب٩ ا٣یہ :  راوی

یِ  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحسَّ ًَ ََفُ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َج َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی یُو٧ُُص  ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ْب 

٥َ یَحِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُّط َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َة أَِخب ٍََُظ أ٧َ ٤ًََِزو ب٩َِ أ٣َُیَّ َة أَ٪َّ أَبَاُظ  ٔلَی َتزُّ ٣ٔ أ٣َُیَّ َُٓسعَٔی ِ  ٔ ٕ فٔی یَٔسظ ٕٔ َطاة ٔ ت َٛ  ٩ِ

 ِ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ َّی َو ََٓؼل ا٦َ  َٗ ًَّٟٔی کَاَ٪ یَِحَتزُّ بَٔضا ث٥َُّ  ِّٜيَن ا اَصا َواٟشِّ َ٘ ِٟ َ أ َٓ ََلةٔ   اٟؼَّ

یلص اہلل ہیلع  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ثیل، ویسن، انب اہشب، رفعج نب رمعف نب اہیم، رمعفنب اہیم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل

فملس وک داھکی ہک رکبی ےک اکی اشےن ےس وج آپ اہیکھت ںیم اھت وگتش اکن اکن رک اھک رےہ ےھت ہک امنز یک ریبکت یہک یئگ، وت اس 

 امنز ڑپیھ نکیل فوض ںیہن ایک۔ اشےن وک افر اس رھچی وک سج ےس اکن رےہ ےھت، اکی رطػ ڈاؽ رک ڑھکے وہےئگ، رھپ

 ، زرہی، ثیل، ویسن، انب اہشب، رفعج نب رمعف نب اہیم، رمعفنب اہیماوباامیلؿ، بیعش :  رافی

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رات اک اھکان اسےنم آاجےئ وت اشعء یک امنز ںیم تلجع ہن رکے



 

 

     427    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، ابوَٗلبہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ُوَصِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَِطُ    

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  َظأئ َو ٌَ ِٟ ُُا بٔا َٓابَِس ََلةُ  َظاُئ َوأُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ٌَ ِٟ ٍَ ا ا٢َ َِٔذا ُؤؿ َٗ  ٥َ َّی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

 َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوُظ َو ٔ اہللُ  ائََة اِْل٣َٔا٦ ٍُ َٔقَ ی ٣َزَّّة َوصَُو َيِش٤َ شَّ ٌَ  ُط َت

ی نب ادس، فبیہ، اویب، اوبالقہب، اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج رات اک اھکان آاجےئ افر ریبکت

معل

 

ہنع ےس افر انب رمع ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس  یہک اجےئ وت ےلہپ اھکان اھک ول، افر اویب انعف ےس، انعف انب رمع ریض اہلل

رطح رفاتی رکےت ںیہ، افر اویب انعف ےس وباہطس انب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک انب رمع ریض اہلل ہنع اکی ابر رات اک 

 اھکان اھک رےہ ےھت، احالہکن فہ اامؾ یک رقأت نس رےہ ےھت۔

ی نب ادس :  رافی

معل

 ، فبیہ، اویب، اوبالقہب، اسن نب امکل

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

  

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 رات اک اھکان اسےنم آاجےئ وت اشعء یک امنز ںیم تلجع ہن رکے

     428    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 ٔ ٍَ َِٔذا أُٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ َِٔذا ُؤؿ ٌٔیٕس  ا٢َ ُوَصِیْب َویَِحٌَی ب٩ُِ َس َٗ َظأئ  ٌَ ِٟ ُُا بٔا ابَِس َٓ َظاُئ  ٌَ ِٟ ََلةُ َوَحرَضَ ا َظاُئ  ی٤َِت اٟؼَّ ٌَ ِٟ  ا

ریبکت یہک  دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج امنز یک



 

 

 اجےئ افر رات اک اھکان اسےنم آاجےئ وت ےلہپ اھکان اھک ول، فبیہ افر ییحی نب دیعس ےن اشہؾ ےک اافلظ رفاتی ےئک ںیہ۔

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک بج مت اھکان اھکول وت رشتنم وہاجؤ

 اھکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک بج مت اھکان اھکول وت رشتنم وہاجؤ

     429    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ابويٌ٘وب، ػاٟح، اب٩ طہاب، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، يٌ٘وب ب٩ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ا٢َ أ٧ََا َحسَّ َٗ  ٔطَضإب أَ٪َّ أََنّشا 

ِٟٔحَحأب کَاَ٪ أُبَیُّ  ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟأض بٔا وّسا بٔزَی٨ََِب ب٨ِٔٔت  أَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَعُ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط أَِػَبَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٕب َيِشأَُٟىٔی  ٌِ َٛ ب٩ُِ 

ََٓح٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َٔ ا٨ََّٟضارٔ  ا َٔ َس اِرتٔ ٌِ ٔ َب ا٦ ٌَ ًَا ا٨َّٟاَض ٠ٟٔلَّ َس َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  َجَضا بٔا َّی اہللُ  َجِحٕع َوکَاَ٪ َتزَوَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ  

٤ََشی َو٣َ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َّی  ِو٦ُ َحً َ٘ ِٟ ا٦َ ا َٗ َس ٣َا  ٌِ طُ رَٔجا٢ْ َب ٌَ َّ بَاَب َوَج٠ََص ٣َ َّی ب٠ََ طُ َحً ٌَ َظِیُت ٣َ

 ٔ إ َٓ طُ  ٌَ ُت ٣َ ٌِ َج ُجوا ََفَ َ َِ َُّض٥ِ  ًَائَٔظَة ث٥َُّ َه٩َّ أ٧َ  ٔ َّ بَاَب حُِحَزة َّی ب٠ََ ا٧َٔیَة َحً طُ اٟثَّ ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٍَ َوَرَج َج َذا ص٥ُِ ُج٠ُوْض ٣َکَا٧َُض٥ِ ََفَ

ِٟٔححَ  َب بَِیىٔی َوبَِي٨َطُ ٔست ٍِّا َوأ٧ُِز٢َٔ ا رَضَ َٓ ا٣ُوا  َٗ ِس  َٗ إَٔذا ص٥ُِ  َٓ طُ  ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٍَ َوَرَج َج ًَائَٔظَة ََفَ  اُب حُِحَزةٔ 

وبوقعیب، اصحل، انب اہشب، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رپدہ یک آتی انزؽ وہےن ےک دبع اہلل نب دمحم، وقعیب نب اربامیہ، ا

قلعتم ںیم ولوگں ںیم بس ےس زایدہ اجاتن وہں، انب ایب بعک ھجم یہ ےس وپےتھچ ےھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اشدی زبنی 

 اھت، دؿ ڑچےنھ ےک دعب ولوگں وک اھکےن ےئلیک ودوع ایک، روسؽ اہلل یلص تنب ایب  شح ےس یئن وہح  یھت افر اؿ ےس اکنح ودہنی یہ ںیم ایک

اہلل ہیلع فملس ھٹیب ےئگ افر آپ ےک اسھت ولگ یھب ےئگ، بج ھچک ولگ اھک رک افرغ وہےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھب اھک رک 



 

 

اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک رجحہ ےک درفازہ رپ چنہپ ےئگ وت  افرغ وہےئ افر ےنلچ ےگل وت مہ یھب آپ ےک اسھت ےلچ، اہیں کت ہک رضحت

ایخؽ ایک ہک ولگ ےلچ ےئگ وہں ےگ، ںیم یھب آپ ےک اسھت فا س وہا وت داھکی ہک فہ ولگ اینپ ہگج رپ ےھٹیب وہےئ ںیہ، رھپ آپ یلص 

اہلل اہنع ےک رجحہ ےک درفازے اہلل ہیلع فملس فا س وہےئ، آپ ےک اسھت دفرسی رمہبت فا س وہا اہیں کت ہک رضحت اعہشئ ریض 

رپ ےچنہپ رھپ آپ فا س وہےئ، ںیم یھب آپ ےک اسھت فا س آای وت داھکی ہک ولگ ےلچ ےئگ ںیہ، آپ ےن ریمے افر ا ےن درایمؿ رپدہ 

 ڈاؽ دای، ایس فتق رپدہ یک آتی انزؽ وہح ۔

  ریض اہلل ہنعدبع اہلل نب دمحم، وقعیب نب اربامیہ، اوبوقعیب، اصحل، انب اہشب، اسن :  رافی

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

  

 ہقیقع اک ایبؿ : ابب

 ...ونومولسج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپاوہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس یک کینحت اک ایب

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ےئ دیپاوہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس یک کینحت اک ایبؿونومولسج اک ہقیقع ہن ایک اج

     430    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نْص، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ا٢َ ُؤَٟس لٔی َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ثَىٔی بَُزیِْس 

 َٟ ًَا  َُٜط بَٔت٤َِزةٕ َوَز َح٨َّ َٓ اُظ ِٔبَِزاصٔی٥َ  َش٤َّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتِیُت بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ٔلَیَّ َو ََُُل٦ْ  ُط ِ ٌَ َٓ ٔة َوَز َٛ ِٟب ٍََ َٟٔس أَبٔی ُط بٔا ب ٍََ َو ِٛ کَاَ٪ أَ

 ٣ُوَسی

ااحسؼ نب رصن، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اہں اکی ہچب دیپا وہا وت ںیم آپ یلص اہلل 



 

 

اتول ںیم اگلےن وک کینحت  ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل رک آای، آپ ےن اس اک انؾ اربامیہ راھک افر وجھکر ےس اس یک کینحت )وجھکر ابچ رک

 ےتہک ںیہ( یک اس ےک قح ںیم ربتک یک داع یک رھپ ےھجم دے دای، افر فہ ڑلاک اوبومیس اک بس ےس ڑبا ڑلاک اھت۔

 ااحسؼ نب رصن، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ونومولسج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپاوہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس یک کینحت اک ایبؿ

     431    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ہظا٦، رعوہ، ًائظہ :  راوی

ْز َحسَّ  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََیِ َحسَّ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت أ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  طٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔؼٔيٓیٕ ث٨ََا یَِحٌَی 

٤َِٟاَئ  ُط ا ٌَ أَِتَب َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َبا٢َ  َٓ  یَُح٨ُُِّٜط 

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اکی ہچب الای ایگ اتہک آپ اس یک کینحت  دسمد، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن

 رکدںی ےچب ےن آپ یک وگد ںیم اشیپب رکدای، آپ ےن اس رپ اپین اہب دای۔

 دسمد، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ :  رافی

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

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ونومولسج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپاوہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس یک کینحت اک ایبؿ

     432    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٨ًہااسحاٚ ب٩ نْص، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، اس٤اء ب٨ت ابی بُکػسیٙ رضی اہلل  :  راوی

٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ٔت أَبٔی بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ 

ِجُت َوأَ  َْخَ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔ ب٤َََّٜٔة  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٌَ ََّضا َح٠َ٤َِت بٔ َبإئ ث٥َُّ أََتِیُت أ٧َ ُ٘ َِٟسُت بٔ َو َٓ َُٗباّئ  ُِٟت  ٨َزَ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  أََتِیُت ا َٓ ٧َا ٣ُت٥ٌّٔ 

 َٔ َضا ث٥َُّ َت َِ ـَ ٤َ َٓ  ٕ ًَا بَٔت٤َِزة ٔ ث٥َُّ َز ُتُط فٔی َحِحزٔظ ٌِ َوَؿ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٢َ َطِیٕئ َزَخ بٔطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓکَاَ٪ أَوَّ ١َ ١َ فٔی ٓٔیطٔ 

 َ٠ًَ ب ٍَََّک  َٓ َُٟط  ا  ًَ ٤َِزةٔ ث٥َُّ َز َٜطُ بٔاٟتَّ ٥َ ث٥َُّ َح٨َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٙ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُط رٔی َٓ ٢َ ٣َِوُٟوزٕ ُؤَٟس فٔی اِْلِٔسََل٦ٔ َجِو ِیطٔ َوکَاَ٪ أَوَّ

َِٟیضُ  ُض٥ِ ِٔ٪َّ ا َٟ َُّض٥ِ ٗٔی١َ  ّحا َطٔسیّسا َٔل٧َ حُوا بٔطٔ ََفَ َُٟس َل٥ُِٜ َََٓفٔ ََل یُو َٓ ِت٥ُِٜ  ِس َسََحَ َٗ  وَز 

 ااحسؼ نب رصن، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اامسء تنب ایب رکب دصقی ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم دبعاہلل نب زریب ےس   یہ ںیم

رتی فںیہ ریما ہچب دیپا وہا، رھپ ںیم اس احہلم وہیئگ یھت، لمح ےک دؿ وپرے وہےن وک ےھت ہک ودہنی ےک ےئل رفاہن وہح ، ںیم ابقء ںیم ا

وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل رک آح  افر ںیم ےن اےس آپ یک وگد ںیم ڈاؽ دای، آپ ےن وجھکر وگنماح ، اس وک 

دالخ وہا، رھپ اس ےک ابچای رھپ اس ےک ہنم ںیم ڈاؽ دای،انچہچن بس ےس ےلہپ اس ےک ٹیپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اعلب دنہ 

دہ اتول ںیم وجھکر اگل دی افر اس ےک قح ںیم داع یک افر اس رپ شابرةکد دی، ہی بس ےس الہپ ڑلاک اھت وج االسؾ ںیم دیپا وہا، ولگ تہب زای

ںیہن  وخش وہےئ، اس ےئل ہک املسمونں ےک قلعتم اہک اجات اھت ہک اؿ رپ وہیدویں ےن اجدف رکدایےہ، اس ےئل اؿ ےک اہں افالد

 وہیگ۔

 ااحسؼ نب رصن، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اامسء تنب ایب رکبدصقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ... یک کینحت اک ونومولد سج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپا وہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ونومولد سج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپا وہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس یک کینحت اک ایبؿ

     433    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ٣ِط ب٩ ٓـ١، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساہلل ب٩ ًو٪، ا٧ص ب٩ سي ٍی٩، ا٧ص ب :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٔسي ِوٕ٪  ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ٣ََِطُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َحسَّ  ٍٔی٩َ 

 ُ َد أَب ََْٓخَ ا٢َ کَاَ٪ اب٩ِْ َٔلَبٔی ك٠ََِحَة َيِظَتکٔی  َٗ ٨ًَِطُ  ١َ ابِىٔی َرضَٔی اہللُ  ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ ٍَ أَبُو ك٠ََِحَة  ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ٔيیُّ  بَٔف اٟؼَّ ُ٘ َٓ و ك٠ََِحَة 

ا ََفَ  َّ٤٠َ َٓ ی ث٥َُّ أََػاَب ٨ِ٣َٔضا  شَّ ٌَ َت َٓ َظاَئ  ٌَ ِٟ َِٟیطٔ ا ٔ بَِت ِ ََُٓقَّ َِٟت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ صَُو أَِس٩َُٜ ٣َا کَاَ٪  ا ا َٗ َّ٤٠َ َٓ ٔيیَّ  َِٟت َواُروا اٟؼَّ ا َٗ  َْ

ا٢َ أَِػبَ  َٗ ِسُت٥ِ ا٠َِّٟی٠ََة  ا٢َ أرَِعَ َ٘ َٓ أَِخب ٍََُظ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َُٟض٤َا  َح أَبُو ك٠ََِحَة أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  َٗ  ٥ِ ٌَ َن

 َّ ِتَٔی بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی َتأ ِوُط َحً َٔ ا٢َ لٔی أَبُو ك٠ََِحَة اِح َٗ ََٟسِت ََُُل٣ّا  َو َٓ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتَی بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

 ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ طُ َطِیْئ  ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََخَذُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ُط بَٔت٤ََزإت  ٌَ َّی َوأَِرَس٠َِت ٣َ أََخَذَصا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ  َت٤ََزاْت 

ًَبِ  اُظ  َُٜط بٔطٔ َوَس٤َّ ٔيیِّ َوَح٨َّ ٠ََضا فٔی فٔی اٟؼَّ ٌَ َح َٓ َضا ث٥َُّ أََخَذ ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ  َِ ـَ ٤َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َس اہللٔ اہللُ 

اھت، رطم نب  لض، سیدی نب اہرفؿ، دبعاہلل نب وعؿ، اسن نب ریسنی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبہحلط اک اکی ہچب امیبر 

دہ اوبہحلط ابرہ ےئگ وت ےچب اک ااقتنؽ وہایگ، بج اوبہحلط فا س آےئ وت وپاھچ ریمے ےچب اک ایک احؽ ےہ، اؾ میلس ےن اہک ہک فہ ےلہپ ےس زای

وکسؿ یک احتل ںیم ےہ افر رات اک اھکان  شی ایک )اںوہں ےن اھکایل( رھپ اینپ ویبی ےس مہ رتسبی یک، بج افرغ وہےئ وت ویبی ےن اہک 

س ےچب وک دنف رک آؤ بج حبص وہح  وت اوبہحلط روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر آپ ےس امرجا ایبؿ ایک وت آپ یلص ا

ؿ اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک مت ےن رات اینپ ویبی ےس مہ رتسبی یک ےہ، اںوہں ےن اہک اہں ! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل ا

 ربتک اطع رفام، اؾ میلس اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ہچب انج وت ھجم ےس اوبہحلط ےن اہک ہک اس یک افحتظ رکان ہک مہ اس وک یبن یلص دفونں ںیم

اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل ںیلچ،انچہچن فہ اس ےچب وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ےل ےئگ افر اؾ میلس ےن اؿ ےک اسھت 

، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےچب وک ےل ایل افر وپاھچ اس ےک اسھت افر یھب وکح  زیچ ےہ ، ولوگں ےن اہک دنچ وجھکرںی یھب ںیجیھب

اہں، دنچ وجھکرںی ںیہ، آپ ےن اؿ وجھکرفں وک ےل ایل، رھپ اس وک ابچ رک ا ےن ہنم ےس اکنؽ رک اس ےچب ےک ہنم ںیم ڈاؽ دںی، افر اس 

  انؾ دبعاہلل راھک۔ےک اسھت اس یک کینحت یک افر اس اک

 رطم نب  لض، سیدی نب اہرفؿ، دبعاہلل نب وعؿ، اسن نب ریسنی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...افر اس یک کینحت اک ایب ونومولسج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپاوہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ونومولسج اک ہقیقع ہن ایک اجےئ دیپاوہےن ےک دفرسے دؿ یہ انؾ افر اس یک کینحت اک ایبؿ
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 اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، حرضت ا٧ص رضی  :  راوی

 ِٟ َٚ ا ٩ًَِ أ٧ََٕص َوَسا ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ  َحٔسیَث َحسَّ

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، دمحم، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن اس دحثی وک ایبؿ ایک۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، دمحم، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہقیقع رکےک ےچب ےس فیلکت دفر رکےن اک ایبؿ

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿہقیقع رکےک ےچب ےس فیلکت دفر 
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 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س، س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ا َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ ب٩ِٔ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ْة َو َ٘ ًَ٘ٔی  ٔ ََل٦ ُِ ِٟ ٍَ ا ٢َ ٣َ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  َتاَزةُ َوصَٔظا٦ْ َوَحبٔیْب  َٗ اْز أَِخب ٧ٍَََا أَیُّوُب َو ث٨ََا َح٤َّ اْد َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َححَّ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل



 

 

٩ًَِ حَ  ًَأػ٥ٕ َوصَٔظا٦ٕ   ٩ًَِ َُي ٍُِ َواحٕٔس  ا٢َ  َٗ َّی اہللُ َو ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل یِّ  يِّ َـّ ٕ اٟ ًَا٣ٔز ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزَّبَأب  َؼَة ب٨ِٔٔت ٔسي ٍٔی٩َ  ِٔ

 ٔ ُّ أَِخب ٍََن ا٢َ أَِػَب َٗ َٟطُ َو ِو َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرَواُظ یَزٔیُس ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ًَ ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َحاز٦ٕٔ  ی اب٩ُِ َوصِٕب  َجزٔیز

ُت َرُس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یُّ  يِّ َـّ ٕ اٟ ًَا٣ٔز ث٨ََا َس٤َ٠ِاُ٪ ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِدتَٔیانٔیِّ  ٠َِیطٔ ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

٨ًَِطُ َز٣ّا َو  وا  ُ٘ أَصِزٔي َٓ ْة  َ٘ ًَ٘ٔی ََل٦ٔ  ُِ ِٟ ٍَ ا و٢ُ ٣َ ُ٘ ٥َ َي ٨ِطُ اَِلَذَیَوَس٠َّ ًَ  أ٣َٔیُلوا 

افر اجحج ےن وباہطس امحد ایبؿ ایک ہک مہ ےس  اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، اویب، دمحم، املسؿ نب اعرم ےتہک ںیہ ہک ڑلےک اک ہقیقع رکان اچےئہ

رفاتی ایک ےہ اویب ےن، اتقدہ، اشہؾ افر بیبح افر انب ریسنی ےس اںوہں ےن املسؿ ےس اںوہں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

افر دعتمد ولوگں ےن وباہطس اعمص فاشہؾ، ہصفح تنب ریسنی، رابب، امیلسؿ نب اعرم یبض، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ےہ 

افر اس وک سیدی نب اربامیہ ےن انب ریسنی ےس اںوہں ےن املسؿ اک وقؽ لقن ایک ےہ، افر اغبص ےن وباہطس انب فبہ، رجری نب احزؾ، 

ین، دمحم نب ریسنی، املسؿ نب اعرمیبض ےس رفاتی ایک ےہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےنآپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اویب ایتخس

 رفامےت وہےئ انس ہک ڑلےک اک ہقیقع رکانرضفری ےہ، اس یک رطػ ےس وخؿ اہبؤ افر اس ےس فیلکت دفر رکف۔

 اعرم اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، اویب، دمحم، املسؿ نب :  رافی

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

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع رکےک ےچب ےس فیلکت دفر رکےن اک ایبؿ
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 ب٩ ا٧ص، حبیب ب٩ طہیس ًبس اہلل ب٩ ابی اَلسوز، َقیع :  راوی

ا٢َ أ٣َََزنٔی َٗ ضٔیٔس  ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ اٟظَّ یُِع ب٩ُِ أ٧ََٕص  ث٨ََا َُقَ ٔ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی اَِلَِسَوز ًَ ثَىٔی  اب٩ُِ ٔسي ٍٔی٩َ أَِ٪ أَِسأ٢ََ  َحسَّ

ا٢َ ٩ِ٣ٔ َس٤َُزةَ  َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ةٔ  َ٘ ٘ٔی ٌَ ِٟ ٍَ َحٔسیَث ا ٩ِ َس٤ٔ َِٟحَش٩َ ٤٣َّٔ  ب٩ِٔ ُج٨َِسٕب  ا

دبع اہلل نب ایب االوسد، رقشی نب اسن، بیبح نب دیہش ےتہک ںیہ ہک ےھجم انب ریسنی ےن مکح دای ہک نسح رصبی ےس درای ت رکفں ہک 



 

 

ہقیقع یک دحثی اںوہں ےن سک ےس ینس ےہ؟انچہچن ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ وت اںوہں ےن اتبای ہک رمسہ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس ینس 

 ےہ۔

 دبع اہلل نب ایب االوسد، رقشی نب اسن، بیبح نب دیہش :  فیرا

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

  

 ...رفع اک ایبؿ

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 رفع اک ایبؿ
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 ًبسا٪، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٤َْز أَِخب ٧ٍَََا اٟزُّصِزٔیُّ  ٌِ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ث٨ََا  ًَِبَساُ٪ َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨ُِط  ًَ ی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

َّی اہللُ  ٢ُ ا٨َِّٟتأد کَا٧ُوا یَِذبَُحو٧َُط َٟٔلَوأُيتٔض٥ِٔ َػل َُ أَوَّ ََِٟفَ ًَتٔي ٍََة َوا ََ َوََل  ا٢َ ََل ََفَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ تٔي ٍَةُ فٔی َرَجٕب   ٌَ ِٟ  َوا

 سزہ دبعاؿ، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، انب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام
ی

 

عن

ای ہن وت رفع افر ہن یہ 

 سزہ اس رقابین 
ی

 

عن

وکح  زیچ ےہ افر رفع افینٹن ےک بس ےس ےلہپ ےچب وک ےتہک ںیہ وج رشمنیک ا ےن وتبں ےک انؾ رپ ذحب رکےت ےھت افر 

 وک ےتہک ںیہ وج ربج ںیم یک اجےئ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، انب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 سزہ اک ایبؿ
ی

 

ن
ع

... 



 

 

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 سزہ اک ایبؿ
ی

 

ن
 ع
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 وہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، سٌیسب٩ ٣شیب، حرضت اب :  راوی

 ٩ًَِ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ث٨ََا  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل أَبٔی صَُزیَِزَة 

 ِٟ ا٢َ َوا َٗ ًَتٔي ٍََة  ََ َوََل  ا٢َ ََل ََفَ َٗ تٔي ٍَةُ فٔی َرَجٕب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٌَ ِٟ َُٟض٥ِ کَا٧ُوا یَِذبَُحو٧َطُ َٟٔلَوأَُيتٔض٥ِٔ َوا ٢ُ ٧َٔتإد کَاَ٪ ی٨َُِتُخ  َُ أَوَّ  ََفَ

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیعسنب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رفع 

 سزہ وکح  زیچ ںیہن
ی

 

عن

ےہ افر رفع افینٹن ےک بس ےس ےلہپ ےچب وک ےتہک ںیہ وج )رشمنیک( ا ےن وتبں ےک انؾ رپ ذحب رکےت ےھت افر  افر 

 سزہ ربج ںیم وہا رکات اھت۔
ی

 

 عن

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیعسنب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ : ابب
 
ٹ

 ذب

 ...اکشر رپ مسب اہلل ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت رپ رمفاد  جاؾ ایک ایگ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

و مھ فاوشخؿ کت افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے اامیؿ فاول ! اہلل اعت ی ںیہمت اکشر ےک ذرہعی اکشر رپ مسب اہلل ڑپےنھ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت رپ رمفاد  جاؾ 

 

س

 

ح

 

ب

ایک ایگالف

 مہ االاعنؾ االام 
ٹھت
ب

و مھ آزامےئ اگ، اہجں کت اہمترے اہھت افر اہمترے زینے چنہپ ںیکس ےگ ات آرخ آتی افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اتلح مکل 

 

س

 

ح

 

ب

یلتی مکیلع آرخ آتی الف

م ےک ینعم ؿ کت افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ا دوقد ےس رماد فہ دہع ںیہ وج الحؽ ف جاؾ ےس قلعتم ےیک اجںیئ افر االامیلتی مکیلع ےس فاوشخ

ک

 

ن
م

رماد وسر ےہ افر رجی

ٓ ؿ ےس رماد دینمش ےہ افر ہقنخنم ےس رماد فہ اجونرےہ سج اک الگ وھگ

  

م )ںیہمت ااھبرے( ےک ںیہ افر ش

ک

 

ن
مل
ج
ب 

ٹن رک امرا اجےئ ، وموقذہ ےس رماد فہ ےہ سج وک الیھٹ ےس امرا 



 

 

جہ فہ ےہ سج وک رکبی ا ےن وگنیسں ےس ام
ؼت 

 

ت

و ت افر رتمدہی اہپڑ ےس رگ رک رم اجےن فاےل وک افر 
م

 

فت

رے، ارگ وت اس وک دؾ الہات وہا ای اجےئ )انچہچن رعب وبےتل ںیہ( وی فاھ 

 اھکےلآھکن ڑھپاکات وہا اپےئ وت اےس ذحب رکےک 
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 ابونٌی٥، زَکیا، ًا٣ز، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ٨ُِط  ًَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َّی اہللُ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ  

٩ًَِ َػِیسٔ  ُِٟتطُ  َ ُضَو َوٗٔیْذ َوَسأ َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ َٓک٠ُِطُ َو٣َا أََػاَب بٔ  ٔ ظ ا٢َ ٣َا أََػاَب بَٔحسِّ َٗ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ا٢َ ٣َا ٩ًَِ َػِیٔس ا َ٘ َٓ ِٟک٠َِٔب   ا

ٍَ ک٠َِ  ِٟک٠َِٔب َذکَاْة َؤِِ٪ َوَجِسَت ٣َ إٔ٪َّ أَِخَذ ا َٓ ک١ُِ  َٓ ٠َِیَک  ًَ طُ أ٣ََِشَک  ٌَ َدٔظیَت أَِ٪ یَُٜوَ٪ أََخَذُظ ٣َ َٓ بَٔک ک٠َِّبا َُي ٍَُِظ  بَٔک أَِو لِٔکَ

 ٔ َُي ٍِٔظ ًَلَی  ُظ  ٥ِ َتِذَُکِ َٟ ًَلَی ک٠َِبَٔک َو َت اِس٥َ اہللٔ  ٤ََّا َذََکِ إ٧ٔ َٓ ََل َتأِک١ُِ  َٓ َت٠َطُ  َٗ ِس  َٗ  َو

ہیلع فملس ےس رعماض )ریت ےک ڈڈنے( ےس اکشر ےک قلعتم  اوبمیعن، زرکای، اعرم، دعی نب احمت، ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل

وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ ریت یک داھر ےس زیمخ وہاجےئ وت اس وک اھکےل افر ارگ اس اک ڈڈنا گل اجےئ وت وموقذہ ےک مکح ںیم ےہ، 

ڑے وت اھکےل، اس ےئل ہک ےتک اک افر ںیم ےن آپ ےس ےتک ےک اکشر ےس قلعتم وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ ریتے ےئل رھک وھچ

ا ڑکپان اس اک ذحب رکان ےہ افر ارگ وت ا ےن ےتک ای وتکں ےک اسھت وکح  دفرسا  ات اپےئ افر ےھجت ادنہشی وہ ہک اس ےن یھب اس ےک اسھت ڑکپ

 ےتک رپ وت ںیہن ڑپیھ ےہ۔وہ افر اس وک امر ڈاال وہ وت مت اس وک ہن اھکؤ اس ےئل ہک مت ےن ا ےن ےتک رپ مسب اہلل ڑپیھ ےہ، دفرسے 

 اوبمیعن، زرکای، اعرم، دعی نب احمت :  رافی

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

  

ل
ع

 

می

 ...رعماض ےک اکشر اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن لیلغ ےس امرے وہےئ اکشر ےک 

 ں اف :   ابب
 
ٹ

 ر اکشر اک ایبؿذب

اقمس، اجمدہ، اربامیہ اطعء افر نسح  رعماض ےک اکشر اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن لیلغ ےس امرے وہےئ اکشر ےک قلعتم رفامای ہک فہ وموقذہ ےک مکح ںیم ےہ افر اسمل،

 افر اس ےک وسا دفرسی وہگجں ںیم وکح  اضمہقئ ںیہن اھجمس ےن اس وک رکمفہ اھجمس ےہ افر نسح ےن ویتسبں افر رہشفں ںیم لیلغ الچےن وک رکمفہ اھجمس
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 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ ابی اٟشَف، طٌيی، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَسٔیَّ ب٩َِ َحات٥ٕٔ َرضَٔی اہللُ َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ََفٔ   ب٩ِٔ أَبٔی اٟشَّ

 َٓ  ٔ ظ ا٢َ َِٔذا أََػِبَت بَٔحسِّ َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ ٨ُِط  زِٔؿطٔ ًَ ٌَ إَٔذا أََػاَب بٔ َٓ ک١ُِ 

تَ  َ٘ إِٔ٪ َٓ َٓ ٠ُُِٗت  َٓک١ُِ  ِیَت  ا٢َ َِٔذا أَِرَس٠َِت ک٠ََِبَک َوَس٤َّ َٗ ٠ُِت أُِرٔس١ُ ک٠َِٔيی  ُ٘ َٓ ََل َتأِک١ُِ  َٓ َُّط َوٗٔیْذ  إ٧ٔ َٓ َُّط ١َ  إ٧ٔ َٓ ََل َتأِک١ُِ  َٓ ا٢َ  َٗ  أَک١ََ 

أَٔجُس ٣َ  َٓ ٠ُُِٗت أُِرٔس١ُ ک٠َِٔيی  ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی َن ٤ََّا أ٣ََِشَک  ٠َِیَک ٧ِٔ ًَ ٥ِ ی٤ُِٔشِک  ًَلَی َٟ ِیَت  ٤ََّا َس٤َّ ََّک ٧ِٔ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ََل َتأِک١ُِ  َٗ  َ َِ ُط ک٠َِّبا آ ٌَ

 َ َِ ًَلَی آ ٥ِ ُتَش٥ِّ  َٟ  ک٠َِبَٔک َو

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، دبعاہلل نب ایب ارفسل، یبعش، دعی نب احمت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعماض ےس اکشر 

ای ہک ارگ ریت یک داھر ےگل وت اس وک اھکول افر ارگ اس ےک رعض )دفرسے رسے( ےگل افر فہ رم اجےئ وت ےک قلعتم وپاھچ، آپ ےن رفام

اہلل فہ وموقذہ ےک مکح ںیم ےہ، اس وک ہن اھکف، ںیم ےن وپاھچ ارگ ںیم ا ےن ےتک وک وھچڑفں وت اس اک ایک مکح ےہ؟ آپ ےن رفامای ارگ مت مسب 

اھکول، ںیم ےن وپاھچ ارگ فہ  ات اھکےل، وت آپ ےن رفامای ہک تم اھکف، اس ےئل ہک اس ےن اہمترے ڑپھ رک ےتک وک وھچڑف وت اس ںیم ےس 

ےئل ںیہن ہکلب ا ےن ےئل رھک وھچڑا ےہ، رھپ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم اانپ  ات وھچڑفں افر اس ےک اسھت )اکشر ےک اپس( دفرسا  ات اپؤں 

 ہک مت ےن ا ےن ےتک رپ مسب اہلل ڑپیھ ےہ دفرسے رپ ںیہن۔ )وت ایک رکفں( آپ ےن رفامای ہک تم اھکؤ اس ےئل

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، دبعاہلل نب ایب ارفسل، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

، اربامیہ اطعء افر نسح ر اک ایبؿ افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن لیلغ ےس امرے وہےئ اکشر ےک قلعتم رفامای ہک فہ وموقذہ ےک مکح ںیم ےہ افر اسمل، اقمس، اجمدہرعماض ےک اکش

 ںیم وکح  اضمہقئ ںیہن اھجمسےن اس وک رکمفہ اھجمس ےہ افر نسح ےن ویتسبں افر رہشفں ںیم لیلغ الچےن وک رکمفہ اھجمس افر اس ےک وسا دفرسی وہگجں 
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 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ ب٩ حارث، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٔ ب٩ِٔ ا ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َرضَٔی اہللُ 

َت٩َ٠ِ  َٗ ٠ُُِٗت َؤِِ٪  ٠َِیَک  ًَ ا٢َ ک١ُِ ٣َا أ٣ََِش٩َِٜ  َٗ ٤ََة  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ِٟکََٔلَب ا َّا ٧ُزِٔس١ُ ا َّا ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ٠ُُِٗت َو٧ِٔ َت٩َ٠ِ  َٗ ا٢َ َؤِِ٪  َٗ  

ا٢َ ک١ُِ ٣َا َخزَ  َٗ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ََل َتأِک١ُِ ٧َزِمٔی بٔا َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ  َٚ َو٣َا أََػاَب بٔ

ہصیبق، ایفسؿ، اربامیہ، امہؾ نب احرث، دعی نب احمت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ اھکسےئ وہےئ ےتک وھچڑےت ںیہ 

ہچ فہ امر ڈاںیل، آپ ےن )اس اک ایک مکح ےہ( آپ ےن رفامای ہک ارگ اہمترے ےئل رھک وھچڑے وت اس وک اھکول، ںیم ےن رعض ایک ارگ

 رفامای ہک ارگ اھپڑ ڈاےل وت اس وک اھک ول افر ارگ اس یک ڈڈنی ےس رم اجےئ وت اس وک ہن اھکؤ۔

 ہصیبق، ایفسؿ، اربامیہ، امہؾ نب احرث، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 ...امکؿ ےس اکشر رکےن اک ایبؿ افر نسح افر اربامیہ ےن اہک ارگ مت یسک اکشر وک امرف افر

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

اس وک ہن اھکؤ افر ابیق ہصح وک   دجا وہایگ،امکؿ ےس اکشر رکےن اک ایبؿ افر نسح افر اربامیہ ےن اہک ارگ مت یسک اکشر وک امرف افر اس اک اہھت ای اپؤں وٹن رک دجا وہاجےئ وت وج ہصح

 ںیم ےس اکی صخش  لی اگےئ اک اکشر ہن اھکؤ افر اربامیہ ےن اہک ہک ارگ اس یک رگدؿ ای رمک ںیم امرا )افر رم ایگ( وت اس وک اھکول افر اشمع ےن زدی ےس لقن ایک ہک آؽ دبعاہلل

 س اک رگ اجےئ، اس وک وھچڑ دف افر ابیق وک اھکؤرکاکس وت دبعاہلل ےن مکح دای ہک اہجں ومہعق وہ امرںی افر وج ہصح ا

     442    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ یزیس، حیوة، ربیٌہ ب٩ یزیس ز٣ظقی، ابوازریص، ابوث٠ٌبہ خظىی :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََ  َٗ ث٨ََا َحِیَوةُ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ُِٟدَظىٔیِّ َحسَّ ٠ََبَة ا ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َث ٩ًَِ أَبٔی ِِٔزرٔیَص  ٣َِظقٔیُّ  ُة ب٩ُِ َیزٔیَس اٟسِّ ٌَ نٔی َربٔی

٨َأِک١ُُ فٔی آ٧َٔيتٔض٥ِٔ َوبٔأَِرٔق َػِیسٕ  َٓ َٜٔتأب أَ ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل ِو٦ َٗ َّا بٔأَِرٔق  ٠ُُِٗت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ ٧ِٔ ا٢َ  َٗ  َّٟ ِؤسی َوبٔک٠َِٔيی ا َ٘ ٔذی أَٔػیُس بٔ



 

 

إِٔ٪ َوَجِس  َٓ َٜٔتأب  َت ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل ا ٣َا َذََکِ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٤َا َيِؼ٠ُُح لٔی  َٓ  ٥ٔ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٥َّٕ٠ َوبٔک٠َِٔيی ا ٌَ ََل َتأِک٠ُُوا ٓٔیَضا َِٟیَص ب٤ُٔ َٓ َُي ٍََِصا  ت٥ُِ 

َت  ََٓذََکِ ِؤسَک  َ٘ أُِش٠ُوَصا َوک٠ُُوا ٓٔیَضا َو٣َا ٔػِسَت بٔ َٓ ٥ِ َتحُٔسوا  َٟ َت َؤِِ٪  ََٓذََکِ  ٥َّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ک١ُِ َو٣َا ٔػِسَت بٔک٠َِبَٔک ا َٓ اِس٥َ اہللٔ 

ک١ُِ  َٓ َت َذکَاَتطُ  ِٛ أَِزَر َٓ  ٥َّٕ٠ ٌَ ٣ُ ٔ َُي ٍِ َٓک١ُِ َو٣َا ٔػِسَت بٔک٠َِبَٔک   اِس٥َ اہللٔ 

ای روسؽ اہلل! ںیم الہ  اتب ےک  دبع اہلل نب سیدی، ویحۃ، ر ہعی نب سیدی دیقشم، اوبادرسی، اوبہبلعث ینشخ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک

کلم ںیم راتہ وہں، ایک مہ اؿ ےک ربونتں ںیم اھکںیئ افر اکشر یک زنیم ںیم راتہ وہں، افر ںیم امکؿ ےس اکشر رکات وہں افر اےسی ےتک 

 وصرت ےک ذرہعی ےس یھب وج اھکسےئ وہےئ ںیہن وہےت افر اےسی ےتک ےس یھب وج اھکسےئ وہےئ وہےت ںیہ، وت ریمے ےئل وکیسن

رتہب ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک الہ  اتب ےک قلعتم وج مت ےن ذرک ایک اس اک مکح ہی ےہ ہک ارگ مت اؿ ےک العفہ وکح  ربنت اپؤں وت اؿ ےک 

 ےہ  ی ربونتں ںیم ہن اھکؤ افر ارگ ہن ےلم وت اےس دوھ ول افر اس ںیم اھکؤ افر اینپ امکؿ ےس وج مت ےن اکشر ایک ےہ، ارگ اس رپ مسب اہلل ڑپھ

وت اھکؤ افر اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی مت اکشر رکف، ارگ اس رپ مسب اہلل ڑپھ  ی ےہ وت اھکؤ ارگ ریغب اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی ےس 

 اکشر رکف افر اس ےک ذحب رکےن اک ومعق لم اجےئ وت اس وک اھک ول۔

  ینشخدبعاہلل نب سیدی، ویحۃ، ر ہعی نب سیدی دیقشم، اوبادرسی، اوبہبلعث :  رافی

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

  

 ...رکنکی ےنکنیھپ افر وگ ی امرےن اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رکنکی ےنکنیھپ افر وگ ی امرےن اک ایبؿ

     443    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ راطس، وٛیٍ ب٩ ہارو٪، ٛہ٤ص ب٩ حش٩، ًبساہلل ب٩ بزیسہ، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

َِٟحَش٩ٔ  ِض٤َٔص ب٩ِٔ ا َٛ  ٩ًَِ ُى َٟٔیزٔیَس  ِٔ ٍْ َوَیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ َوا٠َّٟ ث٨ََا َوٛٔی ُٕ ب٩ُِ َرأطٕس َحسَّ ث٨ََا یُوُس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِس  َحسَّ ًَ َة ٩ًَِ 

َّی اہللُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ِٖ ُط ََل َتِدٔذ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٖ َُّط َرأَی َرُجَّل َیِدٔذ ١ٕ أ٧َ َّٔ َِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  



 

 

َُّط ََل يَُؼازُ بٔطٔ َػِیْس َوََل ی٨ُِکَ  ا٢َ ٧ِٔ َٗ َٖ َو َِٟدِذ ُظ ا ٖٔ أَِو کَاَ٪ یَُِکَ َِٟدِذ يَِن ث٥َُّ َرآُظ ا ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ ٩َّ َوَت ِس َتَِّٜٔسُ اٟشِّ َٗ ٨ََّٜٔضا  ًَُسوٌّ َوَل ی بٔطٔ 

 ِٟ ٩ًَِ ا َّطُ ٧ََهی  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ثَُک  َٟطُ أَُحسِّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٖ َس َذَٟٔک َیِدٔذ ٌِ َٖ َوأ٧ََِت َب َِٟدِذ َظ ا ٖٔ أَِو ََکٔ َدِذ

 ُٖ َذا َتِدٔذ َٛ َذا َو َٛ  ََل أُک٤ُِّ٠ََک 

س نب نسح، دبعاہلل نب ربدیہ، دبعاہلل نب لفغم ےتہک ںیہ ہک اکی صخش وک رکنکایں ےتکنیھپ 

 م
کہ

وی ف نب رادش، فعیک نب اہرفؿ، 

آپ رکنکایں ےنکنیھپ وک وہےئ داھکی وت اےس اہک ہک رکنکایں ہن وکنیھپ، اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس عنم رفامای ای ہی اہک ہک 

 رکمفہ ہ ےتھج ےھت افر رفامای ہک اس ےس ہن وت اکشر وہاتکس ےہ افر ہن وکح  دنمش اس ےس رجمفح وہاتکس ےہ، اہں! یسک اک داتن وتڑ داتی ےہ

 ہیلع فملس یک دحثی افر آھکن وھپڑ داتی ےہ، رھپ اس وک اس ےک دعب رکنکایں ےتکنیھپ وہےئ داھکی وت اہک ںیم ےن ھجت ےس روسؽ اہلل یلص اہلل

ایبؿ ہک آپ ےن رکنکایں ےنکنیھپ ےس عنم رفامای ےہ، ای آپ ےن اس وک رکمفہ اھجمس ےہ افر مت رکنکایں کنیھپ رےہ وہ، ںیم مت آ ہدہ 

 ابت ںیہن رکفں اگ۔

س نب نسح، دبعاہلل نب ربدیہ، دبعاہلل نب لفغم :  رافی

 م
کہ

 وی ف نب رادش، فعیک نب اہرفؿ، 

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ااسی  ات اپےل ہک اکشر ای اجونر یک افحتظ ےک ےئل ہن وہ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اس صخش اک ایبؿ وج ااسی  ات اپےل ہک اکشر ای اجونر یک افحتظ ےک ےئل ہن وہ

     444    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َ  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ إر 

َِٟیَص بٔک٠َِٔب ٣َأطَیٕة أَِو َؿارٔیَ  َتىَی ک٠َِّبا  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِض٤َا  ٠٤َٔطٔ ًَ ًَ  ٩ِ٣ٔ ٕ َؽ ک١َُّ یَِو٦ َ٘ ٕة َن



 

 

 ٗٔي ٍَاكَا٪ٔ 

، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج ومیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ملسم

 صخش ااسی  ات اپےل ہک اجونر یک افحتظ ای اکشر ےک ےئل ہن وہ وت رہ دؿ اس ےک لمع ےس دف ریقاط مک وہاجےت ںیہ۔

 انب رمع ریض اہلل ہنع ومیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اس صخش اک ایبؿ وج ااسی  ات اپےل ہک اکشر ای اجونر یک افحتظ ےک ےئل ہن وہ

     445    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، ح٨و٠ہ ب٩ ابی سٔیا٪، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت َسا٤ّٟٔا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاَ٪  ِٔ ِّیُّ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا َح٨َِو٠َُة ب٩ُِ أَبٔی ُس ٤َِٟک ث٨ََا ا ُت  َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ًَ

َتىَی ک٠َِّبا َِٔلَّ ک٠َِّبا َؿارّٔیا َٟٔؼِیٕس أَِو ک٠ََِب ٣َأطیَ ا ِٗ و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٔ ک١َُّ یَِو٦ٕ ٨َّٟٔيیَّ َػل ُؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ ُ٘ َّطُ ی٨َِ إ٧ٔ َٓ ٕة 

 ٗٔي ٍَاكَا٪ٔ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش اکشر رپ ہلمح یکم نب اربامیہ، ہلظنح نب ایب ایفسؿ، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےتہک ںیہ ہک 

 رکےن فاےل ای اجونر یک افحتظ رکےن فاےل ےتک ےک العفہ یسک ےتک وک اپےل وت رہ دؿ اس ےک ارج ںیم ےس دف ریقاط مک وہاجےت ںیہ۔

 یکم نب اربامیہ، ہلظنح نب ایب ایفسؿ، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج ااسی  ات اپےل ہک اکشر ای اجونر یک افحتظ ےک ےئل ہن وہ

     446    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ٤اًبس اہلل :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٥َ ٩ِ٣َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َتىَی ک٠َِّبا َِٔلَّ ک٠ََِب ٣َأطَیةٕ  ِٗ ٠٤ًََٔطٔ ک١َُّ َیِو٦ٕ ٗٔي ٍَاكَا٪ٔ  ا َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘  أَِو َؿارّٔیا َن

تظ دبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف، انب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش اجونر یک افح

 ریقاط مک وہاجےت ںیہ۔ ای اکشر ےک العفہ یسک رغض ےس  ات اپےل وت رہ دؿ اس ےک ارج ںیم ےس دف

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف، انب رمعریض اہلل  امہن :  رافی

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

  

 ...ارگ  ات اھکےل )وت ایک مکح ےہ( افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک آپ ےس وپےتھچ ںیہ ہک اؿ ےک

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   باب
 
ٹ

 ذب

اپک زیچںی الحؽ یک یئگ ںیہ افر نج ارگ  ات اھکےل )وت ایک مکح ےہ( افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک آپ ےس وپےتھچ ںیہ ہک اؿ ےک ےئل ایک الحؽ ےہ؟ آپ د ہ دےئجی ہک اہمترے ےئل 

ر سج اکشر وک اہمترے ےئل ڑکپںی اےس اھکؤ افر اس رپ اہلل اک انؾ یھب ول افر اہلل اعت ی ےس ڈرےت راہ رکف، ےب اکشری اجونرفں وک مت میلعت دف وج مت وک اہلل ےن میلعت دی وت اےسی اجون

ٹو ا آات ےہ افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن
شن

 

كن

ب رکاتی اہک ہک ےتک اک اھکان اےس رخا کش اہلل اعت ی دلج اسحب ےنیل فاال ےہ، وجارح ےس رماد وصادئ افر وک ابس ارتجوحا ینعمب ا

 ےن اےس رکمفہ اھجمس ےہ افر اطعء ےن ےہ، اس ےن ا ےن ےئل رھک وھچڑا ےہ، اہلل اعت ی رفامات ےہ مت وک اؿ وک اھکسےت وہ اہیں کت ہک فہ وھچڑ داتی ےہ افر انب رمع ریض اہلل ہنع

 اہک ہک ارگ وخؿ  یپ ےل افر اس ںیم ےس اھکےئ ںیہن وت اھکول

     447    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، بیا٪، طٌيی، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی



 

 

ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ بََیإ٪  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ  

َّی ٤ََّ٠ةَ  َػل ٌَ ٤ُِٟ بََک ا ا٢َ َِٔذا أَِرَس٠َِت لِٔکَ َ٘ َٓ ِٟکََٔلٔب  ٔ ا ِو٦ْ َنٔؼیُس بَٔضٔذظ َٗ َّا  ٠ُُِٗت ٧ِٔ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا  اہللُ  ک١ُِ ٤٣َّٔ َٓ َت اِس٥َ اہللٔ  َوَذََکِ

ُٖ أَِ٪  ِّی أََخا إٔن َٓ ِٟک٠َُِب  َت٩َ٠ِ َِٔلَّ أَِ٪ َیأِک١َُ ا َٗ ٠َِی٥ُِٜ َؤِِ٪  ًَ ْب ٩ِ٣ٔ  أ٣ََِش٩َِٜ  ََٟلَضا لِٔکَ ٔشطٔ َؤِِ٪ َخا ِٔ ًَلَی َن َُٜط  ٤ََّا أ٣ََِش یَُٜوَ٪ ٧ِٔ

ََل َتأِک١ُِ  َٓ  َُي ٍَِٔصا 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب لیضف، ایبؿ، یبعش، دعی نب احمت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک مہ اس 

ر رکیت ےہ، آپ ےن رفامای ہک بج مت اہلل اک انؾ ےل رک اھکسےئ وہےئ ےتک وک وھچڑف وت وج وقؾ ںیم ںیہ ہک وج وتکں ےک ذرےعی اکش

اہمترے ےئل رفک رںیھک اس ںیم ےس اھکول ارگہچ فہ امر ڈاںیل رگم ہی ہک  ات اس ںیم ےس ھچک اھکےل، اس ےئل ہک ادنہشی ےہ ہک اس 

 رسے ےتک یھب لم ےئگ وہں وت تم اھکؤ۔ےن ا ےن ےئل رفک راھک وہ افر ارگ اس ےک اسھت اس ےک العفہ دف

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب لیضف، ایبؿ، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 ...اس اکشر اک ایبؿ وج دف ای نیت دؿ کت اغبئ رےہ

 ں افر اکشر  :   ابب
 
ٹ

 اک ایبؿذب

 اس اکشر اک ایبؿ وج دف ای نیت دؿ کت اغبئ رےہ

     448    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ثابت ب٩ زیس، ًاػ٥، طٌيی، ًسی ب٩ حات٥ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ثَابُٔت ب٩ُِ َیزٔیَس  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٩ِ  َحسَّ ًَ ٨ِطُ  ًَ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  َحسَّ

َٓک١ُِ َؤِِ٪ أَ  َت١َ  َٗ أ٣ََِشَک َو َٓ ِیَت  ا٢َ َِٔذا أَِرَس٠َِت ک٠ََِبَک َوَس٤َّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤ََّا أ٣ََِشَک ا٨َّٟٔيیِّ َػل إ٧ٔ َٓ ََل َتأِک١ُِ  َٓ ًَلَی ک١ََ 

ََّک ََل  َٓإ٧ٔ ََل َتأِک١ُِ  َٓ َت٩َ٠ِ  َٗ أ٣ََِش٩َِٜ َو َٓ ٠َِیَضا  ًَ ٥َِٟ یُِذََکِ اِس٥ُ اہللٔ  بّا  ََٟم لِٔکَ ٔشطٔ َؤَِذا َخا ِٔ َت١َ َؤِِ٪ َر٣َِیَت َن َٗ َتِسرٔی أَیَُّضا 



 

 

َِٟیَص بٔطٔ َِٔلَّ أَثَزُ َسِض٤ٔ  َس یَِو٦ٕ أَِو َیِو٣َئِن  ٌِ َوَجِسَتُط َب َٓ ِیَس  ٩ًَِ َزاُوَز اٟؼَّ ًِلَی  َ ِبُس اَِل ًَ ا٢َ  َٗ ََل َتأِک١ُِ َو َٓ ٤َِٟأئ  ٍَ فٔی ا َٗ ک١ُِ َؤِِ٪ َو َٓ َک 

َتَٔفُ أَثََزظُ  ِ٘ َی َٓ ِیَس  ٥َ یَزِمٔی اٟؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ َُّط  ًَسٔٓیٕ أ٧َ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٔ ََلثََة ث٥َُّ یَح َِٟیِو٣َئِن َواٟثَّ ّتا ا ُسُظ ٣َيِّ

ا٢َ َیأِک١ُُ ِِٔ٪ َطاَئ  َٗ  َوٓٔیطٔ َسِض٤ُُط 

ومیس نب اامسلیع، اثتب نب زدی، اعمص، یبعش، دعی نب احمت ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج مت مسب 

وک اھکول افر ارگ ےتک ےن اھک ایل وہ وت ہن اھکؤ اس ےئل ہک اس  اہلل ڑپھ رک اانپ  ات وھچڑ دف افر فہ اکشر رفک رےھک افر اس وک امر ڈاےل وت اس

ےن ا ےن ےئل رفک راھک ےہ افر ارگ اس ےک اسھت دفرسے ےتک رشکی وہےئگ وہں، نج رپ اہلل اعت ی اک انؾ ںیہن ایل ایگ افر فہ اکشر وک 

ےن لتق ایک ےہ افر ارگ یسک اکشر رپ وت ریت  رفک رںیھک افر لتق رکدںی وت تم اھکؤ، اس ےئل ہک مت ںیہن اجےتن ہک اؿ ںیم ےس سک

 امرے افر اکی ای دف دؿ ےک دعب اس وک اپےئ وت اس ںیم ریتے ریت ےک وسا وکح  اشنؿ ہن وہ وت اس وک اھکےل افر ارگ اپین ںیم رم ایگ وہ وت

 فملس ےس رعض ایک ہک ںیم اکشر رپ ریت اس وک ہن اھکؤ افر دبعاالیلع ےن وباہطس داؤد، اعرم، دعی ایبؿ ایک ہک دعی ےن یبن یلص اہلل ہیلع

امرات وہں افر دف نیت دؿ کت اکشر اغبئ راتہ ےہ رھپ اس وک رما وہا اپات وہں افر اس ںیم ریما ریت وہات ےہ وت ایک رکفں؟ آپ یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن رفامای ارگ اچوہ وت اس وک اھکول۔

 ، دعی نب احمت ریض اہلل ہنعومیس نب اامسلیع، اثتب نب زدی، اعمص، یبعش :  رافی

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

  

 ...ارگ اکشر ےک اپس دفرسا  ات وہ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 ارگ اکشر ےک اپس دفرسا  ات وہ

     449    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ ابی اٟشَف، طٌيی، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ا َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ََفٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ِّی أُِرٔس١ُ َحسَّ ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ  ٢َ



 

 

أَک١ََ ک٠َِٔيی َو  َٓ َت١َ  َ٘ َٓ أََخَذ  َٓ ِیَت  ٥َ َِٔذا أَِرَس٠َِت ک٠ََِبَک َوَس٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٤ََّا أ٣ََِشَک أَُسیمِّ  َٓإ٧ٔ ََل َتأِک١ُِ  َٓ  

َ ََل أَِزرٔی أَیُُّض٤َ  َِ ُط ک٠َِّبا آ ٌَ ِّی أُِرٔس١ُ ک٠َِٔيی أَٔجُس ٣َ ٔن ٠ُُِٗت ِ ٔشطٔ  ِٔ ٥ِ ًَلَی َن َٟ ًَلَی ک٠َِبَٔک َو ِیَت  ٤ََّا َس٤َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ََل َتأِک١ُِ  َ٘ َٓ ا أََخَذُظ 

زِٔؿ  ٌَ ک١ُِ َؤَِذا أََػِبَت بٔ َٓ  ٔ ظ ا٢َ َِٔذا أََػِبَت بَٔحسِّ َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ َػِیٔس ا ُِٟتُط  َ ٔ َوَسأ ًَلَی َُي ٍِٔظ ََل ُتَش٥ِّ  َٓ َّطُ َوٗٔیْذ  إ٧ٔ َٓ َت١َ  َ٘ َٓ طٔ 

 َتأِک١ُِ 

، دبعاہلل نب ایب ارفسل، یبعش، دعی نب احمت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم مسب اہلل ڑپھ رک اانپ  ات وھچڑات آدؾ، ہبعش

ںیم ےس ہن  وہں، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج مت مسب اہلل ڑپھ رک اانپ  ات وھچڑف افر فہ اےس ڑکپ رک امر ڈاایلفر امر ڈاےل وت اس

ؤ، اس ےئل ہک اس ےن ا ےن ےئل رفک راھک ےہ، ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم اانپ  ات وھچڑات وہں افر اس ےک اسھت دفرسا  ات اپات وہں اھک

افر ںیہن اجاتن ہک اؿ ںیم ےس سک ےن اےس ڑکپا ےہ، آپ ےن رفامای ہن اھکؤ اس ےئل ہک مت ےن وت ا ےن ےتک رپ مسب اہلل ڑپیھ ےہ ہن ہک 

فر ںیم ےن آپ ےس رعماض ےس اکشر رکےن ےک قلعتم وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ اس یک داھر ےس زیمخ دفرسے ےتک رپ، ا

 وہاجےئ وت اھکول افر ارگ اس یک ڈڈنی گل اجےئ افر رم اجےئ وت فہ وموقذہ ےہ اس وک ہن اھکؤ

 آدؾ، ہبعش، دبعاہلل نب ایب ارفسل، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 ...اؿ رفاایت اک ایبؿ وج اکشر رکےن ےک قلعتم ںیہ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اؿ رفاایت اک ایبؿ وج اکشر رکےن ےک قلعتم ںیہ

     450    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، اب٩ ٓـی١، بیا٪، ًا٣ز، ًسی ب٩ حات٥ :  ویرا

ا َٗ ٨ُِط  ًَ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ بََیإ٪  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ْس أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ٢َ َسأ



 

 

ِو٦ْ  َٗ َّا  ٠ُِت ٧ِٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا اہللُ  ک١ُِ ٤٣َّٔ َٓ َت اِس٥َ اہللٔ  ٤ََّ٠َة َوَذََکِ ٌَ ٤ُ ِٟ بََک ا ا٢َ ِٔذَا أَِرَس٠َِت لِٔکَ َ٘ َٓ ِٟکََٔلٔب  ٔ ا ُس بَٔضٔذظ ٧ََتَؼیَّ

ٔش  ِٔ ًَلَی َن ٤ََّا أ٣ََِشَک  ُٖ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٧ِٔ ِّی أََخا إٔن َٓ ََل َتأِک١ُِ  َٓ ِٟک٠َُِب  ٠َِیَک َِٔلَّ أَِ٪ َیأِک١َُ ا ًَ َُي ٍَِٔصا  طٔ َؤِِ٪ أ٣ََِش٩َِٜ  ََٟلَضا ک٠َِْب ٩ِ٣ٔ  َخا

ََل َتأِک١ُِ  َٓ 

دمحم، انب لیضف، ایبؿ، اعرم، دعی نب احمت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ ایسی وقؾ ںیم 

اہلل اک انؾ اؿ رپ ےل ول )مسب اہلل ڑپھ رےتہ ںیہ وج اؿ وتکں ےس اکشر رکیت ےہ، آپ ےن رفامای ہک بج مت اھکسےئ وہےئ ےتک وھچڑف افر 

ول( وت وج اہمترے ےئل رھک وھچڑںی اس ںیم ےس اھکول افر ارگ  ات اھکےل وت ہن اھکؤ اس ےئل ہک ادنہشی ےہ ہک اس ےن ا ےن ےئل رھک 

 وھچڑا وہ افر ارگ اس ےک اسھت دفرسے ےتک یھب رشکی وہ ےئگ وہں وت اس ںیم ےس ہن اھکؤ۔

 ، ایبؿ، اعرم، دعی نب احمتدمحم، انب لیضف :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اؿ رفاایت اک ایبؿ وج اکشر رکےن ےک قلعتم ںیہ
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ابوًاػ٥، حیوة ب٩ َیح، ح، اح٤س ب٩ ابی رجاء، س٤٠ہ ب٩ س٠امی٪، اب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ َیح سے بواسلہ ربیٌہ  :  راوی

 ب٩ یزیس اٟس٣ظقی، ابوازریص، ًائذ اہلل ، ابوث٠ٌبہ خظىی

ثَىٔی أَِح٤َُس اب٩ُِ أَبٔی َرَجائٕ  یِٕح ح و َحسَّ َ َُ ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٩ًَِ  َحسَّ ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٪َ ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َحسَّ

ًَائُٔذ اہللٔ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو ِِٔزرٔیَص  َٗ ٣َِظقٔیَّ  َة ب٩َِ َیزٔیَس اٟسِّ ٌَ ُت َربٔی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕح  َ َُ ٠ََبَة  َحِیَوَة ب٩ِٔ  ٌِ ُت أَبَا َث ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

 ًَ ُِٟدَظىٔیَّ َرضَٔی اہللُ  ِو٦ٕ أَ ا َٗ َّا بٔأَِرٔق  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ َٜٔتأب ٨ِطُ َي ص١ِٔ اِل

 َّ٠ ٌَ َِٟیَص ٣ُ َّٟٔذی  ٥ٔ َوا َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ِؤسی َوأَٔػیُس بٔک٠َِٔيی ا َ٘ ٨ََٟا ٧َأِک١ُُ فٔی آ٧َٔيتٔض٥ِٔ َوأَِرٔق َػِیٕس أَٔػیُس بٔ َّٟٔذی َیٔح١ُّ  أَِخب ٍِٔنٔی ٣َا ا َٓ ٤ّا 

إِٔ٪ َوَجِست٥ُِ  َٓ َٜٔتأب َتأِک١ُُ فٔی آ٧َٔيتٔض٥ِٔ  ِو٦ٕ أَص١ِٔ اِل َٗ ََّک بٔأَِرٔق  َت أ٧َ ا ٣َا َذََکِ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ََل َتأِک٠ُُوا ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َٓ َُي ٍَِ آ٧َٔيتٔض٥ِٔ 



 

 

 ُ أُِش٠ُوَصا ث٥َُّ ک َٓ ٥ِ َتحُٔسوا  َٟ اذَُِکِ اِس٥َ اہللٔ ث٥َُّ ک١ُِ َؤِِ٪  َٓ ِؤسَک  َ٘ ٤َا ٔػِسَت بٔ َٓ ََّک بٔأَِرٔق َػِیٕس  َت أ٧َ ا ٣َا ذَََکِ ٠ُوا ٓٔیَضا َوأ٣ََّ

 َ أ َٓ ٤َّّ٠ا  ٌَ َِٟیَص ٣ُ َّٟٔذی  اذَُِکِ اِس٥َ اہللٔ ث٥َُّ ک١ُِ َو٣َا ٔػِسَت بٔک٠َِبَٔک ا َٓ  ٥ٔ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ َ َو٣َا ٔػِسَت بٔک٠َِبَٔک ا َت َذک ِٛ ک١ُِ ِزَر َٓ  اَتطُ 

اوباعمص، ویحۃ نب رشحی، ح، ادمح نب ایب راجء، ہملس نب امیلسؿ، انب شابرک، ویحۃ نب رشحی ےس وباہطس ر ہعی نب سیدی ادلیقشم، 

اوبادرسی، اعذئ اہلل ، اوبہبلعث ینشخ ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم الہ 

 اتب یک زنیم ںیم راتہ وہں، اؿ ےک ربونتں ںیم اھکات وہں، افر اکشر یک زنیم راتہ وہں افر ریت امکؿ ےس اکشر رکات وہں افر اھکسےئ 

افر ریغب اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرےعی ےس یھب اکشر رکات وہں، وت آپ رفامںیئ ہک اؿ ںیم ےس وکؿ یس وصرت امہرے ےئل الحؽ 

 ایبؿ ایک ہک مت الہ  اتب یک زنیم ںیم رےتہ وہ افر اؿ ےک ربونتں ںیم اھکےت وہ، ارگ ںیہمت اؿ ےک ےہ، آپ ےن رفامای مت ےن وج

مت ربونتں ےک العفہ وکح  ربنت لم اجےئ وت اؿ ےک ربونتں ںیم ہن اھک افر ارگ ہن ےلم وت اؿ وک دوھ رک اصػ رکول، رھپ اس ںیم اھکؤ افر وج 

 وہ، وت اینپ امکؿ ےس وج اکشر رکف افر اس رپ مسب اہلل ڑپھ ول وت اھکول، افر مسب اہلل ڑپھ رک ئالھکےئ ےن ایبؿ ایک ہک اکشر یک زنیم ںیم رےتہ

وہےئ ےتک ےک اکشرےیک وہےئ وک اھکول، وت اس )ےک اکشرےیک وہےئ( وک اھکؤ افر ریغب اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی ےس وج اکشر رکف افر 

 ول۔اےس ےک ذحب رکےن اک ومہعق لم اجےئ وت اھک

اوباعمص، ویحۃ نب رشحی، ح، ادمح نب ایب راجء، ہملس نب امیلسؿ، انب شابرک، ویحۃ نب رشحی ےس وباہطس ر ہعی نب سیدی  :  رافی

 ادلیقشم، اوبادرسی، اعذئ اہلل ، اوبہبلعث ینشخ

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   باب
 
ٹ

 ذب
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 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، طا٦ ب٩ زیس، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ِح٨َا َحسَّ َٔ ا٢َ أَِن َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ی صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َزیِٕس 



 

 

 َ ٔل حٔئُِت بَٔضا ِ َٓ َّی أََخِذتَُضا  ٠َِیَضا َحً ًَ ِیُت  ٌَ َش َٓ َِٟٔبُوا  َّی  ٠ًََِیَضا َحً ِوا  ٌَ َش َٓ ِضَزأ٪  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ أَِر٧َّبا ب٤َٔزِّ اٟوَّ َث ِ ٌَ َب َٓ َّی  ی أَبٔی ك٠ََِحَة  َػل

ب٠َٔطُ  َ٘ َٓ دَٔذیَِضا  َٓ ِیَضا أَِو  َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔورٔ  اہللُ 

دسمد، ییحی ، ہبعش، اشؾ نب زدی، اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک مہ ےن اقمؾ رمارہظلاؿ ںیم اکی رخوگش اگھبای افر ولگ اس ےک ےھچیپ 

کت ہک اےس اپایل، ںیم اس وک اوبہحلط ےک اپس ےل رک آای وت دفڑے نکیل اس ےک ڑکپےن ےس اعزج رےہ، ںیم اس ےک ےھچیپ دفڑا، اہیں 

 اںوہں ےن اس یک دفونں راںین افر دفونں وکےہل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےجیھب وت آپ ےن اںیہن وبقؽ رکایل۔

 دسمد، ییحی ، ہبعش، اشؾ نب زدی، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ...اہپڑفں رپ اکشر رکےن اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اہپڑفں رپ اکشر رکےن اک ایبؿ
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 ٧آٍ ابوٗتازہ یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، ابوا٨ْٟص، :  راوی

٤ًَِْزو أَ٪َّ أَبَا ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ  ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٧ٍَََا  ا٢َ َحسَّ َٗ فٔیُّ  ٌِ ُِٟح َ٪ ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َتاَزَة َوأَبٔی َحسَّ َٗ ٍٕ ٣َِولَی أَبٔی  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَطُ 

 ِ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ ُت أَبَا  ٌِ ِوأ٣ََةٔ َس٤ٔ ٤َِٟٔسی٨َٔة َوص٥ُِ َػأٟٕح ٣َِولَی اٟتَّ ََّٜة َوا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓامَٔی بَيَِن ٣َ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت ٣َ

َٔک ِٔذِ َرأَیُِت ا ًَلَی ذَٟ بَِي٨َا أ٧ََا  َٓ ِٟحَٔبا٢ٔ  ًَلَی ا اّئ  َّٗ ٨ُِت َر ُٛ ٕض َو ًَلَی ََفَ ٣ُوَ٪ َوأ٧ََا َرُج١ْ ح١ٌّٔ  ٔيَن َٟٔظِیٕئ ٣َُِحٔ ٨َّٟاَض ٣َُتَظوِّٓ

 َٓ َ٘ َٓ ٠ُُِٗت صَُو ح٤َٔاْر َوِحٔشیٌّ  اُٟوا ََل ٧َِسرٔی  َٗ ُض٥ِ ٣َا َصَذا  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ إَٔذا صَُو ح٤َٔاُر َوِحٕع  َٓ ٨ُِت َذَصِبُت أ٧َُِوزُ  ُٛ اُٟوا صَُو ٣َا َرأَیَِت َو

 َٓ ُِٟت  ٨َزَ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٌٔي٨َُک  اُٟوا ََل نُ َ٘ َٓ ُض٥ِ ٧َاؤُٟونٔی َسِؤَّط  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َّی َنٔشیُت َسِؤَّط  ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ َِٔلَّ َذاَک َحً َٓ بُِت فٔی أَثَزٔظٔ  أََخِذتُُط ث٥َُّ َْضَ

 ٔ َّی ٔجئُِتُض٥ِ ب َح٠ِ٤َُتطُ َحً َٓ طُ  اُٟوا ََل ٤ََ٧شُّ َٗ اِحَت٠ٔ٤ُوا  َٓ ُٗو٣ُوا  َُٟض٥ِ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ أََتِیُت ِ َٓ تُُط  ُض٥ِ ًََُقِ ـُ ٌِ ُض٥ِ َوأَک١ََ َب ـُ ٌِ َبَی َب أ َٓ طٔ 



 

 

ُض٥ِ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ ا٢َ لٔی أَ  َٓ َ٘ َٓ َِٟحٔسیَث  ثُِتطُ ا َحسَّ َٓ ُتطُ  ِٛ أَِزَر َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٕ َل٥ُِٜ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ ٥ُِٜ َطِیْئ ٨ِ٣ٔطُ أ٧ََا أَِسَتِوٗ ٌَ بَقَٔی ٣َ

٤ُُٜ٤َوُظ اہللُ  ٌَ ِ ٥ْ أَك ٌِ ُ ُضَو ك َٓ ا٢َ ک٠ُُوا  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ  ٠ُُِٗت َن

وبارصنل، انعف اوباتقدہ ےک آزاد رکدہ الغؾ افر اوباصحل وتاہم ےک وم ی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یبن رکمی ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، ا

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت   افر ودہنی ےک درایمؿ اھت، اس احؽ ںیم ہک افر ولگ ا جاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت افر ںیم ریغب ا جاؾ ےک 

زایدہ ڑچےنھ فاال اھت، ںیم ےن داھکی ہک ولگ یسک زیچ یک رطػ وشؼ ےس دھکی رےہ ںیہ، ںیم  وھگڑے رپ وسار اھت افر ںیم اہپڑفں رپ تہب

یھب رظن دفڑا رکدےنھکی اگل، وت اکی وگررخ اھت، ںیم ےن ولوگں ےس وپاھچ ہی ایک زیچ ےہ؟ اںوہں ےن وجاب دای ہک مہ ںیہن اجےتن ںیم ےن 

ا وھبؽ ایگ رتا وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ریما وکڑا دے دف اںوہں ےن اہک مہ اہمتری اہک ہی وگررخ ےہ اںوہں ےن وجاب دای ہک ںیم اانپ وکڑ

ھچک ودد ہن رکںی ےگ افر ںیم اکشر یک زنیم ںیم راتہ وہں افر ریتامکؿ ےس اکشر رکات وہں افر اھکسےئ افر ریغب اھکسےئ وہےئ ےتک ےک 

یس وصرت امہرے ےئل الحؽ ےہ، آپ ےن رفامای مت ےن وج ایبؿ  ذرےعی ےس یھب اکشر رکات وہں، وت آپ رفامںیئ ہک اؿ ںیم ےس وکؿ

ایک ہک مت الہ  اتب یک زنیم ںیم رےتہ وہ افر اؿ ےک ربونتں ںیم اھکےت وہ، ارگ ںیہمت اؿ ےک ربونتں ےک العفہ وکح  ربنت لم اجےئ وت 

ؤ افر وج مت ےن ایبؿ ایک ہک اکشر یک زنیم ںیم رےتہ اؿ ےک ربونتں ںیم ہن اھکؤ افر ارگ ہن ےلم وت اؿ وک دوھ رک اصػ رکول، رھپ اس ںیم اھک

اکشر ےیک وہ، وت اینپ امکؿ ےس وج اکشر رکف افر اس رپ مسب اہلل ڑپھ ول وت اھکول، افر مسب اہلل ڑپھ رک ئالھکےئ وہےئ ےتک اک اھکول، وت اس )ےک 

 ےک ذحب رکےن اکومہعق لم اجےئ وت اھک ول۔وہےئ( وک اھکؤ افر ریغب اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی ےس وج اکشر رکف افر اےس 

 ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، اوبارصنل، انعف اوباتقدہ :  رافی

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

  

 ...اؿ رفاایت اک ایبؿ وج اکشر رکےن ےک قلعتم ںیہ

 ں افر :   ابب
 
ٹ

 اکشر اک ایبؿ ذب

 اؿ رفاایت اک ایبؿ وج اکشر رکےن ےک قلعتم ںیہ
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابی ا٨ٟرض ٤ًز ب٩ ًبیس اہلل ٛے آزاز َکزہ َُل٦، ٧آٍ، ابوٗتازہ :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  َُّط  َحسَّ َتاَزَة أ٧َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی  َتاَزَة  َٗ ٍٕ ٣َِولَی أَبٔی  ٔ ٩ًَِ ٧َآ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ 

ٍَ أَِػحَ  ٣َ َٕ ٙٔ ٣َََّٜة َتَد٠َّ ی ٔف َْطٔ ٌِ َّی َِٔذا کَاَ٪ بَٔب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟطُ کَاَ٪ ٣َ ٣ٔيَن َوصَُو َُي ٍُِ إب  ٣َُِحٔ

 َٓ أَبَِوا  َٓ ٔسطٔ ث٥َُّ َسأ٢ََ أَِػَحابَطُ أَِ٪ ی٨َُاؤُٟوُظ َسِوكّا  ًَلَی ََفَ اِسَتَوی  َٓ ا  أَی ح٤َٔاّرا َوِحٔظیًّ ٦ٕ ََفَ أََخَذُظ ٣َُِحٔ َٓ أَبَِوا  َٓ َُٟض٥ِ ُر٣َِحطُ  َ َشأ

ُف  ٌِ أَک١ََ ٨ِ٣ُٔط َب َٓ َت٠َُط  َ٘ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ًَلَی ا وا َرُسو٢َ ث٥َُّ َطسَّ  ُٛ ا أَِزَر َّ٤٠ََٓ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ٥َ َوأَبَی َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٤ُُٜ٤َوَصا اہللُ تٌالی ٌَ ِ ٤َْة أَك ٌِ ُ ٤ََّا هَٔی ك ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ٥َ َسأَُٟوُظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 رمع نب دیبعاہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ، انعف، اوباتقدہ ےک آزاد رکدہ الغؾ، اوباتقدہ ےتہک ںیہ ہک فہ یبن رکمی یلص اہلل اامسلیع، امکل، ایب ارضنل

ہیلع فملس ےک اسھت ےھت، اہیں کت ہک بج   ےک یسک راےتس ںیم ےچنہپ وت دنچ اسویھتں ےک رمہاہ وج ا جاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت، آپ 

 رہ ےئگ، نکیل اوباتقدہ وخد احتل ا جاؾ ںیم ںیہن ےھت، اںوہں ےن اکی وگررخ داھکی افر ا ےن وھگڑے رپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ

وسار وہےئگ، رھپ ا ےن اسویھتں ےس اہک ہک وکڑا دے دف، اںوہں ےن ااکنر ایک، رھپ اؿ ےس اانپ زینہ اماگن، اںوہں ےن دےنی ےس ااکنر 

اس وگررخ رپ ہلمح ایک افر اےس امر ڈاال، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ضعب احصہب ےن اس ںیم ےس  ایک،انچہچن وخد ارت رک اس وک ےل ایل، رھپ

اھکای افر ضعب ےن ااکنر ایک، بج ہی ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک قلعتم درای ت 

 راک ےہ وج ںیہمت اہلل اعت ی ےن الھکح  ےہ۔ایک، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ وت اکی وخ

 اامسلیع، امکل، ایب ارضنل رمع نب دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ، انعف، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اک ایبؿ وج اکشر رکےن ےک قلعتم ںیہ اؿ رفاایت
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 اس٤اًی١، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوٗتازہ :  راوی



 

 

ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٥ُِٜ  َحسَّ ٌَ ا٢َ َص١ِ ٣َ َٗ َّطُ  َتاَزَة ٣ِٔث٠َطُ َِٔلَّ أ٧َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی 

َِٟح٤ٔطٔ َطِیْئ   ٩ِ٣ٔ 

اامسلیع، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوباتقہ ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ، رگم اانت ااضہف ایک ہک آپ ےن رفامای ہک آپ ےک 

 اپس اس اک ناچ وہا ھچک وگتش ےہ؟۔

 امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوباتقدہ اامسلیع، :  رافی

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

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک درای اک اکشر اہمترے ےئل الحؽ ےہ افر رضحت رمع ےن رفامای ہک ص

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

رماد فہ ےہ سج وک درای  ی اک وقؽ ہک درای اک اکشر اہمترے ےئل الحؽ ےہ افر رضحت رمع ےن رفامای ہک دیص ےس رماد فہ ےہ وج اجؽ ےس اکشر ایک اجےئ افر اعطؾ ےس اہلل اعت

رفامای ہک اعطؾ ےس رماد درای ںیم رما وہا اجونر ےہ  کنیھپ دے، رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اطیف )درای ںیم وخد رم رک ریتےن فاال( الحؽ ےہ، افر انب ابعس ےن

ہک درای یک امتؾ زیچںی ذموبح ےک مکح رگم فہ وج ےھجت رکمفہ ولعمؾ وہ افر رجثی وک وہیدی ںیہن اھکےت، نکیل مہ اھکےت ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصیب رشحی ےن رفامای 

ےت ںیہ( اک ذحب رکان ںیم انمبس اتھجمس وہں افر انب رججی ےن اہک ہک ںیم ےن اطعء ےس رہنفں افر اہپڑفں یک وچویٹں رپ وج اپین ںیم ںیہ، اطعء ےن اہک ہک رپدنے )وج اپین رپ ارُت

 ا ذعب

 

 ا حلم ااجج رفات اسغئ رشا عمج وہایگ، اےس ےک اکشر ےک قلعتم وپاھچ ہک ایک ہی یھب درایح  اکشر ےک مکح ںیم ےہ، اںوہں ےن اہک اہں ! رھپ ہی آتی التفت یک ھد

 

ہب فھد

و ؿ امحل رطای، افر نسح ریض اہلل ہنع درایح  وتکں یک اھکؽ ےس ینب وہح  زنی رپ وسار وہےت ےھت افر یبعش ےن اہک ہک ارگ ریم
کل

 

ت
ے رھگ ےک ولگ کڈنیک اھکےت وت فنم لک ات

 ہنع ےن رفامای ہک درای اک اکشر اھکؤ، ارگہچ اس وک وہیدی، رصنی ای وجمیس ےن ںیم اؿ وک الھکداتی، افر نسح رصبی ےن وھچکے ںیم ھچک  جج ںیہن اھجمس افر انب ابعس ریض اہلل

 (اکشر ایک وہ، اوبادلرداء ےن رمی ےک قلعتم رفامای ہک دوھپ افر ویلھچمں ےن رشاب وک ذحب رکدای )الحؽ رکدایےہ
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 ی ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو، جابز رضی اہلل ٣٩ًشسز، یحٌ :  راوی

ٍَ َجابّٔزا َرضَٔی اہللُ  َُّط َس٤ٔ ٤ًَِْزو أ٧َ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟدَبٔم َحسَّ َُزَِو٧َا َجِیَع ا و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ

ا َطٔسیّسا ًّ ٨َا ُجو ٌِ ُح َٓ َز أَبُو ًُبَِیَسَة  أََخَذ  َوأ٣ُِّ َٓ  ٕ َٕ َطِضز أَک٨َ٠َِا ٨ِ٣ُٔط نِٔؼ َٓ ٨ِب ٍَُ  ٌَ ِٟ ُط ا َٟ ا٢ُ  َ٘ ٥َِٟ یَُز ٣ِٔث٠ُُط يُ ّتا  َِٟبَِحُ حُوّتا ٣َيِّ َِٟقی ا َ أ َٓ



 

 

٤َزَّ اٟزَّاُٛٔب َتِحَتطُ  َٓ ًَِو٤ّا ٩ِ٣ٔ ًَٔوا٣ٔطٔ   أَبُو ًُبَِیَسَة 

ٹط ےک اسھت اہجد ںیم ےھت، امہرے رسدار اوبدیبعہ ےھت، ںیمہ  دسمد، ییحی ، انب رججی، رمعف، اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ شیج ی

 

ح
ل
ا

تہب تخس وھبک یگل وت درایےن اکی تہب ڑبی رمدہ یلھچم انکرے رپ ڈاؽ دی، ےسج ةنع اہک اجات ےہ، مہ ےن اینت ڑبی یلھچم ںیہن دیھکی 

 ی فہ )اینت ڑبی یھت ہک( اس ےک ےچین ےس  یھت، مہ اےس فص امہ کت اھکےت رےہ، اوبدیبعہ ےن اس یک ڈہویں ںیم ےس اکی ڈہی ےل

 وسار ذگر اجات۔

 دسمد، ییحی ، انب رججی، رمعف، اجرب ریض اہلل نع :  رافی

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

  

 ...ت رمع ےن رفامای ہک صاہلل اعت ی اک وقؽ ہک درای اک اکشر اہمترے ےئل الحؽ ےہ افر رضح

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

اعطؾ ےس رماد فہ ےہ سج وک درای اہلل اعت ی اک وقؽ ہک درای اک اکشر اہمترے ےئل الحؽ ےہ افر رضحت رمع ےن رفامای ہک دیص ےس رماد فہ ےہ وج اجؽ ےس اکشر ایک اجےئ افر 

ہک اطیف )درای ںیم وخد رم رک ریتےن فاال( الحؽ ےہ، افر انب ابعس ےن رفامای ہک اعطؾ ےس رماد درای ںیم رما وہا اجونر ےہ  کنیھپ دے، رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای

زیچںی ذموبح ےک مکح ہک درای یک امتؾ رگم فہ وج ےھجت رکمفہ ولعمؾ وہ افر رجثی وک وہیدی ںیہن اھکےت، نکیل مہ اھکےت ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصیب رشحی ےن رفامای 

رہنفں افر اہپڑفں یک وچویٹں رپ وج اپین ںیم ںیہ، اطعء ےن اہک ہک رپدنے )وج اپین رپ ارُتےت ںیہ( اک ذحب رکان ںیم انمبس اتھجمس وہں افر انب رججی ےن اہک ہک ںیم ےن اطعء ےس 

 ا حلم ااجج  عمج وہایگ، اےس ےک اکشر ےک قلعتم وپاھچ ہک ایک ہی یھب درایح  اکشر ےک مکح ںیم

 

 ا ذعب رفات اسغئ رشاہب فھد

 

ےہ، اںوہں ےن اہک اہں ! رھپ ہی آتی التفت یک ھد

و ؿ امحل رطای، افر نسح ریض اہلل ہنع درایح  وتکں یک اھکؽ ےس ینب وہح  زنی رپ وسار وہےت ےھت افر یبعش ےن اہک ہک ارگ ریم
کل

 

ت
ے رھگ ےک ولگ کڈنیک اھکےت وت فنم لک ات

ی ای وجمیس ےن افر نسح رصبی ےن وھچکے ںیم ھچک  جج ںیہن اھجمس افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک درای اک اکشر اھکؤ، ارگہچ اس وک وہیدی، رصنںیم اؿ وک الھکداتی، 

 (اکشر ایک وہ، اوبادلرداء ےن رمی ےک قلعتم رفامای ہک دوھپ افر ویلھچمں ےن رشاب وک ذحب رکدای )الحؽ رکدای ےہ

     457    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َث٨َا ا٨َّٟئ  ٌَ و٢ُ َب ُ٘ ُت َجابّٔزا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٕس أَِخب ٧ٍَََا ُس ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِ َحسَّ َّی اہللُ  ٥َ ثَََلَث یُّ َػل طٔ َوَس٠َّ



 

 

َِٟدَبَم  َّی أَک٨َ٠َِا ا َْ َطٔسیْس َحً َٓأََػاب٨ََا ُجو یِٕع  َِٟقی ٣ٔائَٔة َرإٛٔب َوأ٣َٔي ٧ٍَُا أَبُو ًُبَِیَسَة ٧َزُِػُس ًٔي ٍّا ُُٟٔقَ َِٟدَبٔم َوأَ َ َجِیَع ا ُشیمِّ َٓ  

ٕ َوا َٕ َطِضز أَک٨َ٠َِا نِٔؼ َٓ ٨ِب ٍَُ  ٌَ ِٟ ُط ا َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟبَِحُ حُوّتا يُ ا ٩ِ٣ٔ ا ٌّ أََخَذ أَبُو ًُبَِیَسَة ٔؿ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َّی َػ٠ََحِت أَِجَشا٨َ٣ُا  زََّص٨َّا بَٔوَزٛٔطٔ َحً

َُ ٧َََحَ ثَََلَث َجزَائَٔز  ُِٟحو ا اِطَتسَّ ا َّ٤٠َ َٓ ٤َزَّ اٟزَّاُٛٔب َتِحَتطُ َوکَاَ٪ ٓٔي٨َا َرُج١ْ  َٓ ٨ََؼَبُط  َٓ أَبُو  ث٥َُّ ثَََلَث َجزَائَٔز ث٥َُّ ٧ََضاظُ أَِؿََلًٔطٔ 

 ًُبَِیَسةَ 

رے دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ، رمعف، اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ نیت وس وسار ےھت، نج وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اجیھب افر امہ

( رسدار اوبدیبعہ ےھت، مہ رقشی ےک اقہلف یک ات ںیم ےھت، ںیمہ تہب تخس وھبک یگل، اہیں کت ہک مہ ےن طبخ )رکیک ےک ےتپ

ؿ اھکےئ، ایس ےئل اس رکشل اک انؾ شیج طبخ راھک ایگ افر درای ےن اکی یلھچم ےسج ةنع اہک اجات اھت، انکرے رپ ال رک ڈاؽ دی، مہ دنپرہ د

کت اس وک اھکےت رےہ، افر اس یک انکچح  ےس مہ ےن ا ےن مسج رپ رفنغ امشل ایک، اہیں کت ہک امہرے مسج دنترتس وہےئگ، اجرب 

دیبعہ ےن اس یک ںویلسں ںیم ےس اکی یلسپ ےل رک ڑھکی یک وت اس ےک ےچین ےس وسار ذگرایگ، مہ ںیم اکی آد ی اھت، اس ےن اہک ہک اوب

 وک بج یھب وھبک زایدہ یتگل وت نیت نیت افٹن ذحب رکداتی، رھپ اوبدیبعہ ےن اس وک عمج رکدای۔

 دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ، رمعف، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ڈٹی اھکےن اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 ڈٹی اھکےن اک ایبؿ

     458    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابی اوفٰی ابواٟوٟیس، طٌبہ، ابوئٌور، اب٩  :  راوی

٨ِضُ  ًَ ُت اب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُٔوٕر  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َي َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُزَِو٧َا ٣َ ا٢َ  َٗ ٤َا 



 

 

طُ  ٌَ ٨َّا ٧َأِک١ُُ ٣َ ُٛ ا  َُزََوإت أَِو ٔستًّ  ٍَ ٥َ َسِب ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ُٔوٕر  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َي ائٔی١ُ  ًََوا٧ََة َؤَِِسَ َیاُ٪ َوأَبُو  ِٔ ا٢َ ُس َٗ َِٟحَزاَز  ا

ٍَ َُزََوإت   َسِب

اوباولدیل، ہبعش، اوبوفعیر، انب ایب افٰیف ےتہک ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ھچ ای است زغفات ںیم رشکی وہےئ، مہ آپ 

 ڈٹی اھکےت ےھت، افر اوبوعاہن افر ارسالیئ ےن وباہطس اوبوفعیر نب ایب افیف ےس است زغفات اک ظفل ایبؿ ایک ےہ۔ےک اسھت 

 اوباولدیل، ہبعش، اوبوفعیر، انب ایب افٰیف :  رافی

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

  

 ...فر رمدار اک ایبؿوجمس ےک ربنت ا

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 وجمس ےک ربنت افر رمدار اک ایبؿ

     459    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ًاػ٥، حیوة ب٩ َیح، ربیٌہ ب٩ یزیس ز٣ظقی، ابوازریص خوَلنی، ابوث٠ٌبہ، خظىی :  راوی

 ًَ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٔ َحسَّ َِٟدِوََلن ثَىٔی أَبُو ِِٔزرٔیَص ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٣َِظقٔیُّ  ُة ب٩ُِ َیزٔیَس اٟسِّ ٌَ ثَىٔی َربٔی ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕح  َ َُ ا٢َ ٩ِ َحِیَوَة ب٩ِٔ  َٗ یُّ 

٠ُِت یَا َرُسو ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ُِٟدَظىٔیُّ  ٠ََبَة ا ٌِ ثَىٔی أَبُو َث ٨َأِک١ُُ َحسَّ َٓ َٜٔتأب  َّا بٔأَِرٔق أَص١ِٔ اِل ٢َ اہللٔ ٧ِٔ

 َٓ  ٥ٕ َّ٠ ٌَ َِٟیَص ب٤ُٔ َّٟٔذی  ٥َّٔ٠ َوبٔک٠َِٔيی ا ٌَ ٤ُِٟ ِؤسی َوأَٔػیُس بٔک٠َِٔيی ا َ٘ ٠َِیطٔ فٔی آ٧َٔيتٔض٥ِٔ َوبٔأَِرٔق َػِیٕس أَٔػیُس بٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘

 َّ َت أ٧َ ا ٣َا َذََکِ ٥َ أ٣ََّ اُِ َوَس٠َّ َٓ ا  ٥ِ َتحُٔسوا بُسًّ َٟ إِٔ٪  َٓ ا  ََل َتأِک٠ُُوا فٔی آ٧َٔيتٔض٥ِٔ َِٔلَّ أَِ٪ ََل َتحُٔسوا بُسًّ َٓ ٔش٠ُوَصا َک بٔأَِرٔق أَص١ِٔ َٛٔتإب 

َٓاذَُِکِ اِس٥َ اہللٔ َوک١ُِ َو٣َا ٔػ  ِؤسَک  َ٘ ٤َا ٔػِسَت بٔ َٓ ٥ُِ بٔأَِرٔق َػِیٕس  َّٜ َت أ٧َ ا ٣َا َذََکِ َٓاذَُِکِ َوک٠ُُوا َوأ٣ََّ  ٥َّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ِسَت بٔک٠َِبَٔک ا

ک٠ُِطُ  َٓ َت َذکَاَتطُ  ِٛ أَِزَر َٓ  ٥ٕ َّ٠ ٌَ َِٟیَص ب٤ُٔ َّٟٔذی   اِس٥َ اہللٔ َوک١ُِ َو٣َا ٔػِسَت بٔک٠َِبَٔک ا

 یک دختم اوب اعمص، ویحۃ نب رشحی، ر ہعی نب سیدی دیقشم، اوبادرسی وخالین، اوبہبلعث، ینشخ ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس



 

 

ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ الہ  اتب یک زنیم ںیم رےتہ ںیہ اس ےئل مہ اؿ ےک ربونتں ںیم اھکےت ںیہ افر اکشر یک 

زنیم رےتہ ںیہ افر مہ امکؿ ےس افر ا ےن اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی ےس اکشر رکےت ںیہ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 مت ےن وج ایبؿ ایک ہک الہ  اتب یک زنیم ںیم رےتہ وہ وت اؿ ےک ربنت ںیم ہن اھکف رگم ہی ہک اس ےک وسا وکح  اچرہ اکر ہن وہ، ارگ وکح ہک 

وصرت ہن وہ وت اںیہن دوھول افر اؿ ںیم اھکف افر مت ےن وج ایبؿ ایک ہک مت اکشر یک زنیم ںیم رےتہ وہ وت ارگ مت امکؿ ےس اس رپ ﴿مسب 

ڑپھ رک اکشر رکف وت اھکول افر ارگ ریغب اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی ےس اکشر رکف افر اس ےک ذحب اک ومعق لم ایگ وہ وت )ذحب اہلل﴾ 

 رکےک( اھکول۔

 اوب اعمص، ویحۃ نب رشحی، ر ہعی نب سیدی دیقشم، اوبادرسی وخالین، اوبہبلعث، ینشخ :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 وجمس ےک ربنت افر رمدار اک ایبؿ

     460    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

 ٔ ِّیُّ ب٩ُِ ِ ٤َِٟک ث٨ََا ا َتُحواَحسَّ َٓ ا أ٣ََِشِوا یَِو٦َ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ َ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اَِل ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ًُبَِیٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ُسوا  بَِزاصٔی٥َ  َٗ َخِیب ٍََ أَِو

اُٟوا َٗ ِست٥ُِ َصٔذظٔ ا٨ِّٟي ٍَاَ٪  َٗ ًَََل٦َ أَِو  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ وا ٣َا ٓٔیَضا  ا٨ِّٟي ٍَاَ٪  ُ٘ ا٢َ أَصِزٔي َٗ ٔة  ٔ اِْلِٔنٔشیَّ ُِٟح٤ُز ُُٟحو٦ٔ ا

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٔش٠َُضا  ِِ ُٙ ٣َا ٓٔیَضا َوَن ا٢َ ٧َُضزٔی َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ُُٗسوَرَصا  وا  َّٔسُ ِٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو َذاَک َوا   

ہملس نب اوکع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج ربیخ حتف وہاکچ وت اشؾ ےک فتق ولوگں ےن آگ اگلسح   یکم نب اربامیہ، سیدی نب ایب دیبع،

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ےن سک زیچ رپآگ اگلسح  ےہ )ینع ایک اکپ رےہ وہ( ولوگں ےن وجاب دای رہشی دگوھں اک 

ھچک اس ںیم ےہ اےس کنیھپ دف افر اؿ اہڈنویں وک وتڑ دف اکی آد ی امجتع ےس ڑھکا وگتش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج 

 وہا افر رعض ایک ایک ااسی ںیہن وہاتکس ہک مہ اس ےک ادنر یک زیچ وک کنھپ دںی افر اس ربنت وک دوھںیل آپ ےن رفامای ااھچ یہی یہس



 

 

 یکم نب اربامیہ، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع :  رافی

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

  

 ...ذہحیب رپ مسب اہلل ڑپےنھ اک ایبؿ، افر اس صخش اک ایبؿ وجدصقا وھچڑ دے، انب ابعس ریض

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

ا وھچڑ دے، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ارگ وھبؽ اجےئ وت وکح   جج ںیہن افر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک ہن ذہحیب رپ مسب اہلل ڑپےنھ اک ایبؿ، افر اس صخش اک ایبؿ وجدصق

م اجیلدولمک  فاؿ اایشلنیط ویلوحؿ ا یاھکؤ اس ںیم ےس سج رپ اہلل اک انؾ ہن ایل ایگ وہ ہی قسف ےہ افر وھبؽ رک وھچڑےن فاےل وک افقس ںیہن اہک اجےئ اگ، اہلل اعت ی اک وقؽ 

ھ

 

ب

افایل

و مھ امکن رشملوکؿ
م

 

عغت

 فاؿ ا

     461    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، سٌیس ب٩ ٣َّسوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ ب٩ رآٍ اپ٨ے زاز رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٍٔ  َحسَّ ٔ ٔ َرآ ظ ٩ًَِ َجسِّ  ٍٕ ٔ ًََة ب٩ِٔ َرآ ا َٓ ًََبایََة ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣ََِّسُ ٩ًَِ َس ًََوا٧ََة 

 َ أ َٓ  َْ أََػاَب ا٨َّٟاَض ُجو َٓ ةٔ  َٔ ُِٟح٠َِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔٔذی ا َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ّ٨ََُا َو ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػب٨َِا ِٔبَّٔل َو

َِٟیض٥ِٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  ٔ ِ ٍَ ٔ ُسٓ َٓ ُسوَر  ُ٘ ِٟ ٨ََؼبُوا ا َٓ ح٠ُٔوا  ٌَ َٓ َیأت ا٨َّٟأض  َ ِِ ُ ٥َ فٔی أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣ََزَ َػل َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 ٔ ٥ٔ٨َ ب َِ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ ا ًَرَشَ َس٢َ  ٌَ َٓ َش٥َ  َٗ َئِت ث٥َُّ  ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ ُسورٔ  ُ٘ ِٟ ًَِیاص٥ُِ بٔا َ أ َٓ َل٠َبُوُظ  َٓ ِو٦ٔ َخِی١ْ َئشي ٍَْة  َ٘ ِٟ ٌٔي ٍْ َوکَاَ٪ فٔی ا ٨َسَّ ٨ِ٣َٔضا َب َٓ  ٕ ٌٔي ٍ َب

 ِٟ ٔ ا ٥َ ِٔ٪َّ َٟٔضٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َحَبَشُط اہللُ  َٓ َِٟیطٔ َرُج١ْ بَٔشِض٥ٕ  ٔ أَصَِوی ِ أََوابٔٔس آَ َٛ ٤َا ٧َسَّ َبَضائ٥ٔٔ أََوابَٔس  َٓ َِٟوِحٔع 

ُسوَّ َُّسا  ٌَ ِٟ ُٖ أَِ٪ ٠َِ٧َقی ا َٟن ٍَُِجو أَِو ٧ََدا َّا  ی ٧ِٔ ا٢َ َجسِّ َٗ ا٢َ َو َٗ ََٜذا  وا بٔطٔ َص ٌُ َٓاِػ٨َ ٠َِی٥ُِٜ ٨ِ٣َٔضا  ٨َِذبَُح ًَ َٓ ٨َا ٣ُّسی أَ ٌَ َِٟیَص ٣َ َو

 َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٦َ َوذَُٔکَ اِس٥ُ اہللٔ  ا٢َ ٣َا أ٧ََِضَز اٟسَّ َ٘ َٓ َؼٔب  َ٘ ِٟ ا بٔا ِو٥ْ َوأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ٨ُِط أ٣ََّ ًَ  ٥ِ ُٛ َُفَ َوَسأُِخب ٍُٔ ٩َّ َواٟوُّ َِٟیَص اٟشِّ ک١ُِ 

َِٟحَبَظةٔ  ٤َُسی ا َٓ َُفُ   اٟوُّ

 ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع نب راعف ا ےن داد راعف نب دخجی ےتہک ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اسھت ذی اہفیلحل ںیم ےھت ہک ولوگں وک وھبک یگل وت مہ ےن اکی افٹن افر اکی رکبی ذحب یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس فملس ےک 



 

 

ولوگں ںیم بس ےس ےھچیپ ےھت، ولوگں ےن دلجی یک افر اہڈنایں ڑچاھ دںی، بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ےک اپس چنہپ ےئگ، وت 

 دای، رھپ امؽ تمینغ میسقت ایک اس رطح ہک دس رکبویں وک اکی افٹن ےک ربارب راھک، اس ںیم آپ ےن اہڈنویں ےک اٹل دےنی اک مکح

ایسکی افٹن اھبگ ایگ، امجتع ںیم ولگ وھتڑے ےھت، اںوہں ےن اس وک ڑکپ ان اچاہ، رگم اعزج رےہ، اؿ ںیم ےس اکی آد ی ےن اس 

اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اؿ وچاپویں ںیم یھب یلگنج اجونرفں یک رطح  یک رطػ ریت اکنیھپ وت اس وک اہلل اعت ی ےن رفک دای، یبن یلص

وگھبڑے وہےت ںیہ، وت بج وکح  اجونر اھبگ اجےئ وت اس ےک اسھت ااسی یہ رکف، ابعہی اک ایبؿ ےہ ہک ریمے دادا ےن رعض ایک ہک ےھجم 

 افر امہرے اپس وکح  رھچی ںیہن وت ایک مہ ابسن ےس ذحب ادیم ےہ ای ہی اہک ہک ںیمہ ادنہشی ےہ ہک لک ںیمہ دنمش ےس اقمہلب رکان وہاگ

نخ ہن رکںی، آپ ےن رفامای ہک وج زیچ وخؿ اہبدے، افر اس رپ اہلل اک انؾ ےل ایل ایگ وہ ) وت اس ےس ذحب ایک وہا( اھکول رگم ہی ہک داتن ای ان

 یک رھچی ےہ۔وہ افر ںیم ںیہمت اس ےک قلعتم اتب دفں ہک داتن وت ڈہی ےہ افر اننخ ویشبحں 

 ومٰیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع نب راعف ا ےن داد راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 ...اس زیچ اک ایبؿ وجاانصؾ افر وتبں رپ ذحب یک اجےئ

 ں افر اکشر اک ایبؿذ :   ابب
 
ٹ

 ب

 اس زیچ اک ایبؿ وجاانصؾ افر وتبں رپ ذحب یک اجےئ

     462    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، ًبساٌٟزیزب٩ ٣دتار، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ، ًبس اہلل :  راوی

 ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَِبَس َحسَّ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َسا٥ْٟٔ أ٧َ َٗ َبَة  ِ٘ ٤ُِِٟدَتارٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ٔ َي زٔیز

 َ ِی١ٕ بٔأ َٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ نُ ًَ َٟقَٔی َزیَِس ب٩َِ  َُّط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُث  ١ٔ ب٠ََِسحٕ اہللٔ یَُحسِّ َٔ ِب١َ أَِ٪ ی٨ُِز٢ََ  ِس َٗ َوَذاَک 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ِ ٦َ سَّ َ٘ َٓ َِٟووُِی  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َبَی أَِ٪ َیأِک١َُ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أ َٓ َِٟح٥ْ  ّة ٓٔیَضا  ٥َ ُسَِفَ َوَس٠َّ

ا تَ  ِّی ََل آک١ُُ ٤٣َّٔ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠ًََِیطٔ ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ  ا ذَُٔکَ اِس٥ُ اہللٔ  ًَلَی أَِنَؼاب٥ُِٜٔ َوََل آک١ُُ َِٔلَّ ٤٣َّٔ  ِذبَُحوَ٪ 



 

 

ی نب ادس، دبعازعلسینب اتخمر، ومٰیس نب ہبقع، اسمل، دبعاہلل ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن زدینب 

معل

فاہعق یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح انزؽ وہےن ےس ےلہپ اک ےہ، آپ یلص اہلل رمعف نب لیفن ےس اقمؾ الفس دلبح ںیم الماقت یک افر ہی 

ہیلع فملس ےن اؿ ےک اسےنم دخرتوخاؿ  شی ایک، سج رپ وگتش اھت، اںوہں ےن اس ےک اھکےن ےس ااکنر ایک، رھپ رفامای ںیم اس ےس 

وک اھکات وہں، سج رپ اہلل اک انؾ ایل ایگ وہ، ینع مسب اہلل  ںیہن اھکات وہں، سج وک مت ےن ا ےن وتبں رپ ذحب رکےت وہ افر ںیم رصػ ایس

 ڑپیھ یئگ وہ۔

ی نب ادس، دبعازعلسینب اتخمر، ومٰیس نب ہبقع، اسمل، دبع اہلل :  رافی

معل

 

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

  

 ... اک رفامؿ یک اہلل ےک انؾ رپ ذحب رکان اچےئہآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ یک اہلل ےک انؾ رپ ذحب رکان اچےئہ

     463    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪ بحلیٗتيبہ، ابوًوا٧ہ، اسوز ب٩ ٗیص، ج٨سب ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ َِٟبَحلٔیِّ  َیاَ٪ ا ِٔ ٩ًَِ ُج٨َِسٔب ب٩ِٔ ُس ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اَِلَِسَوز ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َّی  َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِي٨َا ٣َ َؿحَّ

ِس َذبَُحوا َٗ إَٔذا أ٧َُاْض  َٓ  ٕ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أُِؿٔحَیّة ذَاَت َیِو٦ ًَ َّی اہللُ  اہللُ  َٖ َرآص٥ُِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا اِنَْصَ َّ٤٠ََٓ  ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ َؿَحاَیاص٥ُِ 

 ُ ٠َِیِذبَِح ٣َکَا٧ََضا أ َٓ  ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ذَبََح  َ٘ َٓ  ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ ِس َذبَُحوا  َٗ َُّض٥ِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی ًَ ٥َِٟ یَِذبَِح َحً ی َو٩ِ٣َ کَاَ٪  َ ِِ

ًَلَی اِس٥ٔ اہللَٔػ٠َّيِ  ٠َِیِذبَِح  َٓ  ٨َا 

ہبیتق، اوبوعاہن، اوسد نب سیق، دنجب نب ایفسؿ یلجب ےتہک ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی دؿ رقابین یک، 

آپ ےن داھکی ہک  اس دؿ ھچک ولوگں ےن اینپ رقابین ےک اجونر امنز ےس ےلہپ ذحب رکےئل ےھت، بج آپ افرغ وہےئ افر ولوگں وک

اںوہں ےن امنز ےس ےلہپ رق ابین یک ےہ وت آپ ےن رفامای ہک نج ولوگں ےن امنز ےس ےلہپذحب ایک ےہ، اس یک ہگج دفرسا اجونر ذحب رکںی 



 

 

 افر سج ےن امہری امنز کت ذحب ںیہن ایک اھت اےس اچےئہ ہک اہلل ےک انؾ رپ ذحب رکے۔

 ب نب ایفسؿ یلجبہبیتق، اوبوعاہن، اوسد نب سیق، دنج :  رافی

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

  

 ...اس زیچ )ےس ذحب رکےن( اک ایبؿ وج وخؿ اہبدے الثمابسن، رھتپ افر ولاہفریغہ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 ابسن، رھتپ افر ولاہفریغہاس زیچ )ےس ذحب رکےن( اک ایبؿ وج وخؿ اہبدے الثم

     464    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بُک، ٣ٌت٤ز، ًبساہلل ، ٧آٍ، اب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک ےن اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک یُِدب ٍُٔ اب٩َِ ٤ًََُز أَ٪َّ  َحسَّ ٌِ َٛ ٍَ اب٩َِ  ٍٕ َس٤ٔ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًُبَِیٔس اہللٔ 

َََّٜسَ  َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ٤٨َََُٔضا ٣َِوّتا  ِت بَٔظاة أَبَِْصَ َٓ  ٍٕ ُض٥ِ کَا٧َِت َتزِعَی ٤ّ٨ََُا بَٔش٠ِ َٟ ا٢َ أَبَاُظ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َجارٔیَّة  َ٘ َٓ ََٓذبََحِتَضا  ِت َحَحّزا 

 َ َِٟیطٔ ٣َ َٔل ٔ َّی أُِرٔس١َ ِ ُط أَِو َحً َٟ َ أَِسأ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی آتَٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٠ًََِیطٔ ص٠ِٔطٔ ََل َتأِک٠ُُوا َحً َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ٩ِ َيِشأَُُٟط 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َِٟیطٔ  ٔ َث ِ ٌَ ٥َ أَِو َب ٥َ بٔأَک٠َِٔضا َوَس٠َّ  َوَس٠َّ

 دمحم نب ایب رکب،  رمتع، دبعاہلل ، انعف، انب بعک نب امکل ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس ایبؿ ایک ہک آپ ےک فادل ےن ایبؿ ایک ہک اؿ یک

اس ےن اکی اکی ولڈنی اقمؾ علس ںیم رکبایں رچاای رکیت یھت، اس ےن رویڑ ںیم اکی رکبی وک داھکی ہک رمےن ےک رقبی ےہ،انچہچن 

یسک  رھتپ وتڑا افر اس رکبی وک ذحب رک ڈاال، وت بعک ےن ا ےن رھگ فاولں ےس اہک ہک بج کت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وخد اج رک ای

وک جیھب رک وک جیھب رک درای ت ہن رکاولں مت ولگ اس وک ہن اھکف،انچہچن بعک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وخد احرض وہےئ ای یسک 

 درای ت ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اھکےن اک مکح دای۔

 دمحم نب ایب رکب،  رمتع، دبعاہلل ، انعف، انب بعک نب امکل ےن انب رمعریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اس زیچ )ےس ذحب رکےن( اک ایبؿ وج وخؿ اہبدے الثمابسن، رھتپ افر ولاہفریغہ

     465    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، جویزیہ، ٧آٍ، بىی س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ َر   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َتزِعَی ٤ّ٨ََُا َحسَّ ٌِ َٜ ٔ ِبَس اہللٔ أَ٪َّ َجارٔیَّة ل ًَ ُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َس٤َٔ٠َة أَِخب ٍََ 

وا ٨٠َّٟٔ  ََٓذََکُ ََٓذبََحِتَضا بٔطٔ  ِت َحَحّزا  َََّٜسَ َٓ أُٔػيَبِت َطاْة  َٓ  ٍٕ ٚٔ َوصَُو بَٔش٠ِ و َّٟٔذی بٔاٟشُّ ُِٟحبَِی١ٔ ا ُط بٔا ٠َیِ َٟ ًَ َّی اہللُ  طٔ ٔيیِّ َػل

أ٣َََزص٥ُِ بٔأَک٠َِٔضا َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

ومیس، وجریہی، انعف، ینب ہملس ےک اکی صخش ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل ےن اہک ہک بعک نب امکل یک اکی ولڈنی وھچیٹ اہپڑی رپ وج وسؼ ںیم 

 وتڑا افر اس وک ذحب رکدای، اقمؾ علس رپ ےہ، اؿ یک رکبایں رچاای رکیت یھت، اکی رکبی وک امیبری القح وہیئگ، وت اس ولڈنی ےن اکی رھتپ

 ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک اھکےن اک مکح دای۔

 ومیس، وجریہی، انعف، ینب ہملس :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اس زیچ )ےس ذحب رکےن( اک ایبؿ وج وخؿ اہبدے الثمابسن، رھتپ افر ولاہفریغہ

     466    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبسا٪ ٛے واٟس، طٌبہ، سٌیس ب٩ ٣َّسوٚ، ًبایہ ب٩ رآٍ :  راوی



 

 

ا٢َ أَِخ  َٗ ًَِبَساُ٪  ث٨ََا  ا٢َ یَا َرُسو٢َ َحسَّ َٗ َّطُ  ظٔ أ٧َ ٩ًَِ َجسِّ َة  ًَ ا َٓ ًََباَیَة ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣ََِّسُ ٩ًَِ َس َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط اہللٔ ب ٍََنٔی أَبٔی 

َُفُ  ا اٟوُّ ٩َّ أ٣ََّ َُفَ َواٟشِّ َِٟیَص اٟوُّ ک١ُِ  َٓ ٦َ َوذَُٔکَ اِس٥ُ اہللٔ  ا٢َ ٣َا أ٧ََِضَز اٟسَّ َ٘ َٓ ٨َا ٣ُّسی  َٟ ٩ُّ  َِٟیَص  ا اٟشِّ َِٟحَبَظةٔ َوأ٣ََّ ٤َُسی ا َٓ

٠َََُب٥ُِٜ ٨ِ٣َٔضا ٤َا  َٓ َِٟوِحٔع  أََوابٔٔس ا َٛ ٔ اِْلٔب١ٔٔ أََوابَٔس  ا٢َ ِٔ٪َّ َٟٔضٔذظ َ٘ َٓ َحَبَشُط  َٓ ي ٍْ  ٌٔ ِو٥ْ َو٧َسَّ َب ٌَ وا بٔطٔ َصََٜذا َٓ ٌُ  َٓاِػ٨َ

ےس لقن رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن اہک ای روسؽ اہلل! امہرے دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب راعف ا ےن داد 

ن ےہ، آپ ےن رفامای ہک وج زیچ وخؿ اہبدے افر اس رپ اہلل اک انؾ ایل ایگ وہ وت اس وک اھک ول، رشبہکیط اننخ افر داتن ہن 
 
ہ

 

ب

وہ، اپس رھچی 

رک یسک ےن( رفاک، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اننخ وت ویشبحں یک رھچی ےہ، افر داتن ڈہی ےہ، اکی افٹن اھبگ ایگ، ےسج )ریتامر 

رفامای ہک اؿ وچاپویں یک اعدت یھب یلگنج اجونرفں یک رطح ےہ، اس ےئل ارگ مت رپ اؿ ںیم ےس وکح  اغ بل آاجےئ وت اس ےک اسھت یہی 

 رکف۔

 دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب راعف :  رافی

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

  

 ...وعرت افر ولڈنی ےک ذہحیب اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 وعرت افر ولڈنی ےک ذہحیب اک ایبؿ

     467    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ( ، ٧آٍ، اب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، اپ٨ے واٟس )ٌٛب ب٩ ٣اٟکػسٗہ، ًبسہ، ًبیس اہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ًَِبَسةُ  ُة أَِخب ٧ٍَََا  َٗ ث٨ََا َػَس ٕ  َحسَّ ا٣َِزأَّة َذبََحِت َطاّة بَٔحَحز

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ُشئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٔ ٍَ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ یُِدب َّطُ َس٤ٔ ٍْ أ٧َ ٔ ث٨ََا ٧َآ ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ أ٣َََز بٔأَک٠َِٔضا َو َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک   ٍُ َس٥ََّ٠ 

ٕب بَٔضَذا ٌِ َٜ ٔ ٥َ أَ٪َّ َجارٔیَّة ل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبَس اہللٔ  ًَ 



 

 

انب بعک نب امکل، ا ےن فادل )بعک نب امکل( ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وعرت ےن رھتپ ےس دصہق، دبعہ، دیبعاہلل ، انعف، 

اکی رکبی ذحب یک، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک قلعتم درای ت ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک اھکےن اک مکح دای، 

ےن اکی ااصنری صخش ےس انس ہک اؿ وک دبعاہلل ےن ربخ دی ہک روسؽ اہلل یلص  افر ثیل ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس انعف ےن ایبؿ ایک، اںوہں

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بعک نب امکل یک اکی ولڈنی یھت افر اس دحثی وک رفاتی ایک۔

 (دصہق، دبعہ، دیبع اہلل ، انعف، انب بعک نب امکل، ا ےن فادل )بعک نب امکل :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 وعرت افر ولڈنی ےک ذہحیب اک ایبؿ

     468    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذاس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، ایک انؼاری طدؽ، ٣ٌاذب٩ سٌسیا سٌس ب٩  :  راوی

 ٌِ ٕس أَِو َس ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩َ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  اذٕ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َحسَّ ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ

 َٓ أُٔػيَبِت َطاْة ٨ِ٣َٔضا  َٓ  ٍٕ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک کَا٧َِت َتزِعَی ٤ّ٨ََُا بَٔش٠ِ ٌِ َٜ ٔ َّی َجارٔیَّة ل ُشئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ  ٕ ََٓذبََحِتَضا بَٔحَحز ِتَضا  َٛ أَِزَر

ا٢َ ک٠ُُوَصا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

اامسلیع، امکل، انعف، اکی ااصنری صخش، اعمذنب دعسای دعس نب اعمذےتہک ںیہ ہک بعک نب امکل یک ولڈنی اقمؾ علس ںیم رکبایں رچاای 

اکی رکبی امیبر وہ یئگ، ولڈنی اس ےک اپس  یچنہ افر اس وک رھتپ ےس ذحب رکدای، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع رکیت یھت، اؿ رکبویں ںیم ےس 

 فملس ےس وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای اس وک اھکف۔

 اامسلیع، امکل، انعف، اکی ااصنری صخش، اعمذنب دعسای دعس نب اعمذ :  رافی

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

  



 

 

 ...داتن، ڈہی افر اننخ ےس ذحب ہن ایک اجےئ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 داتن، ڈہی افر اننخ ےس ذحب ہن ایک اجےئ

     469    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ رٓاًہ، رآٍ ب٩ خسیخ ٗبیؼہ، سٔیا٪، واٟسسٔیا٪، ًبایہ :  راوی

ا٢َ اٟ َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ َة  ًَ ا َٓ ًََبایََة ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٨َّٔيیُّ َػل

َُفَ  ٩َّ َواٟوُّ ٦َ َِٔلَّ اٟشِّ ىٔی ٣َا أ٧ََِضَز اٟسَّ ٌِ  ک١ُِ َي

، ایفسؿ، فادلایفسؿ، ابعہی نب رافہع، راعف نب دخجی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اھکؤ ینع )اس زیچ ےس ہصیبق

 ذحب ایک وہا اجونر( وج وخؿ اہبدے، رگم داتن افر اننخ ہن وہ۔

 ہصیبق، ایفسؿ، فادلایفسؿ، ابعہی نب رافہع، راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 ...ارعاب) ونگارفں( فریغہ ےک ذحب اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 ارعاب) ونگارفں( فریغہ ےک ذحب اک ایبؿ

     470    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس اہلل ، اسا٣ہ ب٩ حٔؽ ٣سنی، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٤ََِٟسنٔیُّ  ِٕٔؽ ا ث٨ََا أَُسا٣َُة ب٩ُِ َح ُس ب٩ُِ ًُبَِیسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ًََِضا َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ یطٔ 



 

 

ِو٣ّا َیأِتُو٧َا بٔا٠َِّٟح٥ٔ ََل ٧َِسرٔی أَذَُٔکَ اِس٥ُ  أَ٪َّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ  ًَ َّی اہللُ  اُٟوا ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ ِو٣ّا  ٠َِیطٔ  َٗ ًَ وا  ا٢َ َس٤ُّ َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ أ٦َِ ََل  اہللٔ 

 ٔ ًَل ُط  ٌَ ًَِضٕس بٔاِلَُِٜفٔ َتاَب َِٟت َوکَا٧ُوا َحسٔیثٔی  ا َٗ اؤیُّ أْمُتَْن َوک٠ُُوُظ  َٔ طُ أَبُو َخأٟٕس َواٟلُّ ٌَ َراَوِرزٔیِّ َوَتاَب ٩ًَِ اٟسَّ  یٌّ 

 دمحم نب دیبع اہلل ، ااسہم نب صفح ودین، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ھچک ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع

 مہ ںیہن اجےتن ہک اںوہں ےن مسب اہلل ڑپیھ ےہ ای ںیہن، فملس ےس رعض ایک ہک ھچک ولگ امہرے اپس وگتش ےل رک آےت ںیہ، نکیل

وت آپ ےن رفامای ہک مت اس رپ مسب اہلل ڑپھ ول افر اھکؤ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ولگ اس فتق رفک ےک زامہن ےک رقبی 

 ےھت، یلع ےن درافردی ےس افر اوباخدل فافطفی ےن اس ےک اتمع دحثی رفاتی یک ےہ۔

 دمحم نب دیبع اہلل ، ااسہم نب صفح ودین، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  فیرا

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

  

 ں اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک آج اہمت
 
ٹ

 ... رےدارارحلب فریغہ ےک الہ  اتب ےک ذب

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 ں اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک آج اہمترے ےئل اپزیکہ زیچںی الحؽ رکدی ںیئگ، افر الہ  اتب
 
ٹ

اک اھکان اہمترے ےئل الحؽ ےہ،  دارارحلب فریغہ ےک الہ  اتب ےک ذب

 ں ےک اھکےن ںیم وکح   جج ںیہن ےہ افر ارگ مت نس ول ہک اس ےن ریغ اہلل اک انؾ ایل وت ہن افر اہمترا اھکان اؿ ےک الحؽ ےہ افر زرہی اک ایبؿ ےہ ہک رعب ےک اصن
 
ٹ

ری ےک ذب

ؽ ےہ افر نسح فاربامیہ ےن اہک ہک اھکؤ افر ارگ ہن ونس وت اہلل اعت ی ےن اس وک الحؽ ایک ےہ احالہکن اؿ اک رفک ولعمؾ ےہ افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس رطح وقنم

 اقلف )ریغب ہنتخ ےئک وہےئ( ےک ذہحیب اھکےن ںیم وکح   جج ںیہن ےہ
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 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ح٤یسب٩ ہَل٢، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ِْصَ  َحسَّ َٗ ٨َّا ٣َُحأِصٔی٩َ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ١ٕ َرضَٔی اہللُ  َّٔ َِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  إَٔذا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ٨َزَِوُت ْٔلُخَذُظ  َٓ مَی ِِٔنَشاْ٪ بٔحَٔزإب ٓٔیطٔ َطِح٥ْ  اِسَتِحَيِیُت ٨ِ٣ٔطُ َخِیب ٍََ ََفَ َٓ   َوَس٥ََّ٠ 

، ہبعش، دیمحنب الہؽ، دبعاہلل نب لفغم ےتہک ںیہ ہک مہ رصق ربیخ ےک ہعلق اکاحمرصہ ےئک وہےئ ےھت ہک اکی آد ی ےن اکی اوباولدیل



 

 

ہ الیھت اکنیھپ سج ںیم رچیب یھت، ںیم اکپل اتہک اس وک ےل ولں ںیم ڑما یہ اھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ رظن ڑپی وت ںیم آپ ےس رشدنم

م ےس رماد اؿ ےک ذےحیب ںیہ۔وہایگ )افر اس وک 

ھ
م

 ںیہن ااھٹای( رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای اعط

 اوباولدیل، ہبعش، دیمحنب الہؽ، دبعاہلل نب لفغم :  رافی

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

  

 ...  اجونر ےک ےہ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اس وکوج اجونر اھبگ اجےئ فہ زنمبہل یلگنج

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

ہک وج وچاپےئ اہمترے اہوھتں ےس  وج اجونر اھبگ اجےئ فہ زنمبہل یلگنج اجونر ےک ےہ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اس وک اجزئ اہک ےہ ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای

ت اعہشئ ر یک رطح ںیہ، افر اس افٹن ےک قلعتم وج ونکںی ںیم رگ اجےئ، رفامای ہک اہجں کت نکمم وہ اےس ذحب رک ڈاول، رضحت یلع، انب رمع افر رضحاھبگ اجںیئ فہ اکش

 ریض اہلل ےن م اک یھب یہی ایخؽ ےہ
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 سٔیا٪ ٛے واٟس، ًبایہ ب٩ رٓاًہ ب٩ رآٍ ب٩ خسیخ، رآٍ ب٩ خسیخ رضی اہلل ٨ًہ٤ًزوب٩ ًلی، یحٌی،  :  راوی

ًََة ب٩ِٔ َر  ا َٓ ًََباَیَة ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔی  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٔ ٩ًَِ َرآ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ آ

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٦َ  َخٔسیٕخ  ًَِح١ِ أَِو أَرِٔ٪ ٣َا أ٧ََِضَز اٟسَّ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٨َا ٣ُّسی  ٌَ َِٟیَشِت ٣َ ُسوِّ َُّسا َو ٌَ ِٟ ُٗو ا َّا ََل َوذَُٔکَ اِس٥ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ

ِٟحَ  ٤َُسی ا َٓ َُفُ  ا اٟوُّ ِو٥ْ َوأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ثَُک أ٣ََّ َُفَ َوَسأَُحسِّ ٩َّ َواٟوُّ َِٟیَص اٟشِّ ک١ُِ  َٓ ٨َسَّ اہللٔ  َٓ  ٥ٕ٨ََُ َبَظٔة َوأََػب٨َِا ٧َِضَب ِٔب١ٕٔ َو

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ َٟٔضٔذظ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َحَبَشُط  َٓ ٣َاُظ َرُج١ْ بَٔشِض٥ٕ  ٌٔي ٍْ ََفَ َِٟوِحٔع  ٨ِ٣َٔضا َب أََوابٔٔس ا َٛ اِْلٔب١ٔٔ أََوابَٔس 

ا َٓ إَٔذا ٠َََُب٥ُِٜ ٨ِ٣َٔضا َطِیْئ  ٠ُوا بٔطٔ َصََٜذآَ ٌَ ِٓ 

رمعفنب یلع، ییحی ، ایفسؿ ےک فادل، ابعہی نب رافہع نب راعف نب دخجی، راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای 

دلجی روسؽ اہلل! مہ لک دنمش ےس اقمہلب رکےن فاےل ںیہ افر امہرے اپس رھچی ںیہن ےہ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

ر ںیم مت ےس رکف ای ہی رفامای ہک الہک رکدف، وج زیچ وخؿ اہبدے افر اہلل اک انؾ اس رپ ایل ایگ وہ، وت اس وک اھکؤ، نکیل داتن افر اننخ ہن وہ، اف



 

 

اس یک فہج ایبؿ رکدفں ہک داتن وت ڈہی ےہ افر اننخ ویشبحں یک رھچی ےہ )اکی ابر( امؽ تمینغ ںیم افٹن افر رکبایں امہرے 

ھت آںیئ، اؿ ںیم ےس اکی افٹن اھبگ الکن، اکی آد ی ےن اس یک رطػ ریتاکنیھپ سج ےس فہ رک ایگ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہ

رفامای ہک اؿ افوٹنں ںیم ےس ضعب فیشح اجونرفں یک رطح )وہاجےت( ںیہ، بج فہ مت رپ اغ بل آاجںیئ )اؿ رپ اقوب ہن اپوکس( وت اؿ 

 ےک اسھت ااسی یہ رکف۔

 رمعفنب یلع، ییحی، ایفسؿ ےک فادل، ابعہی نب رافہع نب راعف نب دخجی، راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع :  افیر

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

  

 ... رپ رھچی پرحن افر ذحب اک ایبؿ افر انب رججی ےن اطعء اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک ذحب )قلح

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 افر رحن یک ہگج رپ یہ وہات ےہ، ںیم ےن رحن افر ذحب اک ایبؿ افر انب رججی ےن اطعء اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک ذحب )قلح رپ رھچی ریھپان( افر رحن )ےنیس رپ رباھچ امران( قلح یک ہگج

ں وت ایک ہی اجزئ ےہ، اںوہں ےن اہک اہں ، اہلل اعت ی ےن اگےئ اک ذحب رکان ایبؿ ایک، ارگ رحن ےیک اجےن فاےل اجونر وک ذحب رکدای وت وپاھچ ہک ارگ ذحب وہےن فاےل اجونر وک رحن رکفد

ن دای اجےئ ، اںوہں ےن رفامای زغم اک اجزئ ےہ، افر رحن ریمے زندکی زایدہ دنسپدیہ ےہ، افر ذحب روگں اک اکانٹ ےہ ، ںیم ےن وپاھچ ایک رںیگ ےھچیپ وھچڑ دی اجںیئ، اہیں  جاؾ

 رک وھچڑ دںی، اہیں کت رماجےئ، ںیم اےس کیھٹ ںیہن اتھجمس، افر انعف ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک انب رمع ےن  جاؾ زغم اکےنٹ ےس عنم رفامای ےہ ، فہ ےتہک ےھت ہک ڈہی کت اچنہپ

اہلل اعت ی ںیہمت مکح داتی ےہ ہک اگےئ ذحب رکف افر ایبؿ ایک ہک اؿ ولوگں ےن اس وک ذحب ایک افر فہ ااسی  افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک بج ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن اینپ وقؾ ےس اہک ہک

ابعس افر اسن ےن رفامای ہک رکےن فاےل ںیہن ےھت، افر دیعس ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس لقن ایک ہک ذحب قلح افر ہبل )دفونں( ںیم وہاجات ےہ، رضحت انب رمع، انب 

  ٹک اجےئ وت وکح   جج ںیہنارگ رس
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 خَلز ب٩ یحٌی ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابی بُک :  راوی

ا َٗ َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس زُ ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َخَلَّ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ َحسَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ا٣َِزأَتٔی  اك٤َُٔة ب٨ُِٔت ا َٓ ٢َ أَِخب ٍََِتىٔی 

أَک٨َ٠َِاظُ  ب٨ِٔٔت أَبٔی بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ  َٓ ّسا  ٥َ ََفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَ ًَلَی  ٧َا  َِٟت ٧َََحِ ا َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ 

تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب یتہک ںیہ ہک مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  الخد نب ییحی ، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، افہمط



 

 

 زامہن ںیم )اکی دہعف( اکی وھگڑا ذحب ایک افر رھپ مہ ولوگں ےن اس وک اھکای۔

 الخد نب ییحی ، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب :  رافی

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

  

 ...رحن افر ذحب اک ایبؿ افر انب رججی ےن اطعء اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک ذحب )قلح رپ رھچی پ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

رھچی ریھپان( افر رحن)ےنیس رپ رباھچ امران( قلح یک ہگج افر رحن یک ہگج رپ یہ وہات ےہ، ںیم ےن رحن افر ذحب اک ایبؿ افر انب رججی ےن اطعء اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک ذحب )قلح رپ 

وت ارگ رحن ےیک اجےن فاےل اجونر وک ذحب رکدای وپاھچ ہک ارگ ذحب وہےن فاےل اجونر وک رحن رکفدں وت ایک ہی اجزئ ےہ، اںوہں ےن اہک اہں ، اہلل اعت ی ےن اگےئ اک ذحب رکان ایبؿ ایک، 

زغم اکن دای اجےئ ، اںوہں ےن رفامای  اجزئ ےہ، افر رحن ریمے زندکی زایدہ دنسپدیہ ےہ، افر ذحب روگں اک اکانٹ ےہ ، ںیم ےن وپاھچ ایک رںیگ ےھچیپ وھچڑ دی اجںیئ، اہیں  جاؾ

امای ےہ ، فہ ےتہک ےھت ہک ڈہی کت اچنہپ رک وھچڑ دںی، اہیں کت رماجےئ، ںیم اےس کیھٹ ںیہن اتھجمس، افر انعف ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک انب رمع ےن  جاؾ زغم اکےنٹ ےس عنم رف

ہک اؿ ولوگں ےن اس وک ذحب ایک افر فہ ااسی  افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک بج ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن اینپ وقؾ ےس اہک ہک اہلل اعت ی ںیہمت مکح داتی ےہ ہک اگےئ ذحب رکف افر ایبؿ ایک

ہک  ر دیعس ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس لقن ایک ہک ذحب قلح افر ہبل )دفونں( ںیم وہاجات ےہ، رضحت انب رمع، انب ابعس افر اسن ےن رفامایرکےن فاےل ںیہن ےھت، اف

 ارگ رس ٹک اجےئ وت وکح   جج ںیہن
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 اس٤اء رضی اہلل ٨ًہااسحاٚ، ًبسہ، ہظا٦، ٓاك٤ہ،  :  راوی

ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ ًَلَی  َِٟت َذبَِح٨َا  ا َٗ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ  اك٤ََٔة  َٓ  ٩ًَِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ًَِبَسَة   ٍَ ُٚ َس٤ٔ ث٨ََا ِِٔسَحا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   َػل

أَک٨َ٠َِاظُ  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ّسا َو٧َِح٩ُ بٔا  ََفَ

ء ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک مہ ےنآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی وھگڑا ذحب ایک افر اس ااحسؼ، دبعہ، اشہؾ، افہمط، اامس

 فتق مہ ولگ ودہنی ںیم ےھت، رھپ مہ ولوگں ےن اس وک اھکای۔

 ااحسؼ، دبعہ، اشہؾ، افہمط، اامسء ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 افر رحن یک ہگج رپ یہ وہات ےہ، ںیم ےن رحن افر ذحب اک ایبؿ افر انب رججی ےن اطعء اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک ذحب )قلح رپ رھچی ریھپان( افر رحن)ےنیس رپ رباھچ امران( قلح یک ہگج

ےل اجونر وک ذحب رکدای وت ےن فاےل اجونر وک رحن رکفدں وت ایک ہی اجزئ ےہ، اںوہں ےن اہک اہں ، اہلل اعت ی ےن اگےئ اک ذحب رکان ایبؿ ایک، ارگ رحن ےیک اجےن فاوپاھچ ہک ارگ ذحب وہ

دی اجںیئ، اہیں  جاؾ زغم اکن دای اجےئ ، اںوہں ےن رفامای اجزئ ےہ، افر رحن ریمے زندکی زایدہ دنسپدیہ ےہ، افر ذحب روگں اک اکانٹ ےہ ، ںیم ےن وپاھچ ایک رںیگ ےھچیپ وھچڑ 

 رک وھچڑ دںی، اہیں کت رماجےئ، ںیم اےس کیھٹ ںیہن اتھجمس، افر انعف ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک انب رمع ےن  جاؾ زغم اکےنٹ ےس عنم رفامای ےہ ، فہ ےتہک ےھت ہک ڈہی کت اچنہپ

ؾ ےن اینپ وقؾ ےس اہک ہک اہلل اعت ی ںیہمت مکح داتی ےہ ہک اگےئ ذحب رکف افر ایبؿ ایک ہک اؿ ولوگں ےن اس وک ذحب ایک افر فہ ااسی افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک بج ومٰیس ہیلع امالس

فر اسن ےن رفامای ہک ابعس ارکےن فاےل ںیہن ےھت، افر دیعس ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس لقن ایک ہک ذحب قلح افر ہبل )دفونں( ںیم وہاجات ےہ، رضحت انب رمع، انب 

 ارگ رس ٹک اجےئ وت وکح   جج ںیہن
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 ٗتيبہ، جزیز، ہظا٦، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابی بُک :  راوی

 ِ٨٤ُِٟ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت ا َٓ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ  ٔذرٔ أَ٪َّ أَِس٤َاَئ َحسَّ ًَلَی  ٧َا  َِٟت ٧َََحِ ا َٗ ب٨َِٔت أَبٔی بَُِکٕ 

٩ًَِ صَٔظا٦ٕ فٔی ا٨ََِّٟحٔ  ٍْ َواب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  ُط َوٛٔی ٌَ أَک٨َ٠َِاُظ َتاَب َٓ ّسا  ٥َ ََفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 رکب یتہک ںیہ ہک مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم )اکی ہبیتق، رجری، اشہؾ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب ایب

دہعف( اکی وھگڑا ذحب ایک افر رھپ مہ ولوگں ےن اس وک اھکای، فعیک افر انب ہنییع ےن اشہؾ ےس رحن ےک قلعتم اس یک اتمتعب ںیم رفاتی 

 ایبؿ یک ےہ۔

 ء تنب ایب رکبہبیتق، رجری، اشہؾ، افہمط تنب ذنمر، اامس :  رافی

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

  

 رہ )ابدنھ رک امران( افر ک ہمس یک رکاتہ اک ایبؿ
ٹ
 ...ہلثم )اہھت اپؤں اکےنٹ(، وب



 

 

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رہ )ابدنھ رک ام
ٹ
 ران( افر ک ہمس یک رکاتہ اک ایبؿہلثم )اہھت اپؤں اکےنٹ(، وب

     476    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا اٟوٟیس، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس :  راوی

٥َٜٔ ب٩ِٔ أَ  َِٟح ًَلَی ا ٍَ أ٧ََٕص  ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا أَی ٤َ٠ُِٔا٧ّا أَِو ٓٔتَِیا٧ّا َحسَّ یُّوَب ََفَ

َِٟبَضائ٥ُٔ  ٥َ أَِ٪ ُتِؼب ٍََ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أ٧ََْص ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  َنَؼبُوا َزَجاَجّة یَز٣ُِو٧ََضا 

رضحت اسن ےن دنچ ڑلوکں ای اوبا اولدیل، ہبعش، اشہؾ نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت اسن ےک اسھت مکح نب اویب ےک اپس ایگ، 

ونوجاونں وک داھکی ہک رمیغ ابدنھ رک اس وک رھتپ ےس امر رےہ ںیہ، رضحت اسن ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اجونرفں وک 

 ابدنھ رک امرےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 اوبا اولدیل، ہبعش، اشہؾ نب زدی :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رہ )ابدنھ رک امران( افر ک ہمس یک رکاتہ اک ایبؿ
ٹ
 ہلثم )اہھت اپؤں اکےنٹ(، وب
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 ب٩ ٤ًزو، سٌیس ب٩ ٤ًز، اب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ يٌ٘وب، اسحٙ ب٩ سٌیس  :  راوی

 ًَ ُث  طُ یَُحسِّ ٌَ َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٤ِزٕو  ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ُٚ ب٩ُِ َس وَب أَِخب ٧ٍَََا ِِٔسَحا ُ٘ ٌِ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َي ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ٌٔیٕس َوََُُل٦ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔ  ًَلَی َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َُّط َزَخ١َ  َب١َ بَٔضا أ٧َ ِٗ َّی َح٠ََّضا ث٥َُّ أَ َِٟیَضا اب٩ُِ ٤ًََُز َحً ٔ ٤ََشی ِ َٓ ی َیِحٌَی َرابْٔم َزَجاَجّة َیز٣ِٔیَضا 



 

 

ُت ا٨َّٟٔيیَّ  ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ِت١ٔ  َ٘ ي ٍَِ ٠ِٟٔ ٩ًَِ أَِ٪ َيِؼب ٍَٔ صََذا اٟلَّ ا٢َ اِزُجزُوا ََُُل٥ُِٜ٣َ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٣َ ٔ ََل٦ ُِ ِٟ ٠َیِ َوبٔا ًَ َّی اہللُ  ٥َ ٧ََهی أَِ٪  َػل طٔ َوَس٠َّ

ِت١ٔ  َ٘  ُتِؼب ٍََ بَضٔی٤َْة أَِو َُي ٍَُِصا ٠ِٟٔ

 ادمح نب وقعیب، ااحسؼ نب دیعسنب رمعف، دیعس نب رمع، انب رمع ےتہک ںیہ ہک ںیم ییحی نب دیعس ےک اپس ایگ افر ییحی یک افالد ںیم ےس یسک

 اس رمیغ ےک اپس ےچنہپ افر اس وک وھکؽ دای، رھپ اس یک رمیغ یک رطػ وک داھکی ہک فہ رمیغ ابدنھ رک اس وک رھتپ ےس امر راہ ےہ، انب رمع

ااشرہ رکےت وہےئ اسھت فاےل ڑلےک ےس رفامای ہک ا ےن وچبں وک رپدنفں ےک لتق ےک ےئل ابدنھ رک امرےن ےس رفوک، ںیم ےن یبن 

 ابدنھ رک امرےن ےس عنم رفامای ےہ۔ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وچاپےئ فریغہ وک

 ادمح نب وقعیب، اقحس نب دیعس نب رمعف، دیعس نب رمع، انب رمع :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رہ )ابدن
ٹ
 ھ رک امران( افر ک ہمس یک رکاتہ اک ایبؿہلثم )اہھت اپؤں اکےنٹ(، وب
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 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ابوًوا٧ہ، ابوبرش، سٌیسب٩ جبي ٍ :  راوی

 َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٔٔتَِیٕة أَِو ب٨َََٔفٕ َحسَّ ٤َزُّوا بٔ َٓ ٨ُِت ٨ًَِٔس اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُٛ ا٢َ 

١َ َصَذا ِٔ٪َّ  ٌَ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز ٩ِ٣َ  َٗ ٨ًََِضا َو ُٗوا  ا َرأَِوا اب٩َِ ٤ًََُز َتََفَّ َّ٤٠ََٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َنَؼبُوا َزَجاَجّة َیز٣ُِو٧ََضا  ًَ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ١َ ٌَ َٓ  ٩َ ٩ِ٣َ ٌَ َّی اہللُ َٟ ٩َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٨ِٔ٤َِٟضا٢ُ  ث٨ََا ا َبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط  ٪ُ ُط ُس٠َامِیَ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصَذا َتاَب  

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَٔسیٌّ  ا٢َ  َٗ َِٟحَیَوأ٪ َو ١َ بٔا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٩ِ٣َ ٣َثَّ

اوباامعنلؿ، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعسنب ریبج ےتہک ںیہ ہک ںیم انب رمع ےک اپس ایگ وت مہ دنچ ڑلوکں ای دنچ آدویمں ےک اپس ےس ذگرے، 

 وہ ےئگ، اؿ ولوگں ےن اکی رمیغ ابدنھ ریھک یھت، افر اس رپ اشنہن ابزی رک رےہ ےھت، بج اؿ ولوگں ےن انب رمع وک داھکی وت فہ رشتنم

انب رمع ےن وپاھچ ہی سک ےن ایک ےہ؟ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااسی رکےن فاولں رپ تنعل یک ےہ، امیلسؿ ےن ہبعش ےس اس یک اتمتعب 



 

 

 ںیم رفاتی یک ےہ۔

 اوباامعنلؿ، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعسنب ریبج :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رہ )ابدنھ رک امران( افر ک ہمس یک رکاتہ اک ایبؿ
ٹ
 ہلثم )اہھت اپؤں اکےنٹ(، وب

     479    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ہا٢، سٌیس، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ُ  ث٨ََا ا ًَسٔیٌّ َحسَّ ا٢َ  َٗ َِٟحَیَوأ٪ َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ٣َث١ََّ بٔا ًَ َّی اہللُ  ٩َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌٔیٕس  ٌٔیٕس ٩ِ َس ٩ًَِ َس

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض   ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 فملس ےن اس صخش رپ تنعل یک ےہ وج اجونرفں وک ہلثم رکف، افر دعی ےن وباہطس اہنمؽ، دیعس، انب رمع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 دیعس، انب ابعس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ےہ۔

 اہنمؽ، دیعس، انب رمع :  رافی

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

  

  :   ابب
 
ٹ

 ں افر اکشر اک ایبؿذب

 رہ )ابدنھ رک امران( افر ک ہمس یک رکاتہ اک ایبؿ
ٹ
 ہلثم )اہھت اپؤں اکےنٹ(، وب

     480    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، ًبساہلل ب٩ یزیس :  راوی

ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبَس اہللٔ ب٩َِ یَزٔیَس  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَٔسیُّ ب٩ُِ ثَابٕٔت  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ َبُة  ٌِ  ث٨ََا ُط

٤ُِِٟث٠َةٔ  ٩ًَِ ا٨ُِّٟضَبةٔ َوا َّطُ ٧ََهی   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ

ٹہ )ولن امر( افر ہلثم )انک اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی ےتہک ںیہ ہک روس  ن
ہ

 

ب
ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اکؿ فریغہ اکےنٹ( ےس عنم رفامای ےہ۔

 اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی :  رافی

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

  

 ...ؿ ںیمرمیغ اھکےن ےک ایب

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رمیغ اھکےن ےک ایبؿ ںیم

     481    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، وٛیٍ، سٔیا٪، ایوب، ابوَٗلبہ، زہس٦ جزمی، ابو٣وسٰی اطٌزی :  راوی

 ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ زٔیَّ َرضَٔی َحسَّ ٌَ ىٔی اَِلَِط ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َي َِٟحزِمٔیِّ  ٕ ا ٩ًَِ َزصَِس٦ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  أَیُّوَب 

٥َ َیأِک١ُُ َزَجاّجا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ  اہللُ 

رعشی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رمیغ )اکوگتش( ییحی ، فعیک، ایفسؿ، اویب، اوبالقہب، زدہؾ رج ی، اوب ومٰیس ا

 انتفؽ رفامےت وہےئ داھکی ےہ۔

 ییحی ، فعیک، ایفسؿ، اویب، اوبالقہب، زدہؾ رج ی، اوبومٰیس ارعشی :  رافی



 

 

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رمیغ اھکےن ےک ایبؿ ںیم

     482    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب ب٩ ابی ت٤ی٤ہ، ٗاس٥، زہس٦ :  راوی

ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ أَبٔی تَ  َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٨َّا ٨ًَِٔس أَبٔی ٣ُوَسی َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َزصَِس٦ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ٔی٤ََة 

 ِٟ َِٟح٥ُ َزَجإد َوفٔی ا ا٦ٕ ٓٔیطٔ  ٌَ ُتَٔی بَٔل أ َٓ َِٟهیِّ ٩ِ٣ٔ َجز٦ِٕ َِٔخاْئ  زٔیِّ َوکَاَ٪ بَِي٨َ٨َا َوبَيَِن َصَذا ا ٌَ ٥ِ٠َ یَِسُ٪ اَِلَِط َٓ ِو٦ٔ َرُج١ْ َجأْٟص أَِح٤َزُ  َ٘

ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ِّی َرأَیُِتطُ أَک١ََ  ٩ِ٣ٔ ك ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأِک١ُُ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ اِزُ٪  ُت َٗ ِٔ َح٠َ َٓ ٔذِرتُُط  َ٘ َٓ َطِیّئا 

َّی اہللُ ِّی أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔن ثَِک ِ ا٢َ اِزُ٪ أُِخب ٍَِٔک أَِو أَُحسِّ َ٘ َٓ ُتُط َوصَُو أَِ٪ ََل آک٠َُطُ  ِ٘ َٓ َوا َٓ زٔیِّيَن  ٌَ ٥َ فٔی َنََفٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی  َٗ َٕ أَِ٪ ََل َیِح٨َ٠َٔ٤ا  َح٠َ َٓ َٓاِسَتِح٨َ٠ِ٤َاُظ  ٔة  َٗ َس ٥ٔ اٟؼَّ ٌَ ٤ّا ٩ِ٣ٔ َن ٌَ ٔش٥ُ َن ِ٘ َباُ٪ َوصَُو َي ـِ ُتَٔی َُ ٠ًََِیطٔ ث٥َُّ أ ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ 

ًِ  َرُسو٢ُ اہللٔ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ زٔیُّوَ٪  ٌَ زٔیُّوَ٪ أَی٩َِ اَِلَِط ٌَ ا٢َ أَی٩َِ اَِلَِط َ٘ َٓ ٥َ ب٨َِٔضٕب ٩ِ٣ٔ ِٔب١ٕٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ ُُغَّ َػل َلا٧َا َخ٤َِص َذِوز

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٠ُِت َٔلَِػَحابٔی ٧َٔسَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ٌٔیٕس  َُي ٍَِ َب ٠َبِٔث٨َا  َٓ َری  ٨َ٠ِا َرُسو٢َ اہللٔ اٟذُّ َّٔ َِ َٟئ٩ِٔ َت َواہللٔ  َٓ ٥َ ی٤َٔي٨َطُ  طٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َا ِ ٌِ َج ٠ُٔح أَبَّسا ََفَ ِٔ ٥َ ی٤َٔي٨َُط ََل نُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّا اِسَتِح٨َ٠ِ٤َاَک َػل ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ُ٘ َٓ  ٥َ

حَ  ِّی َواہللٔ ِِٔ٪ َٓ ٔن ا٢َ ِٔ٪َّ اہللَ صَُو َح٥ُِٜ٠َ٤َ ِ َ٘ َٓ ََّک َنٔشیَت َی٤ٔي٨ََک  َو٨٨ََّا أ٧َ َٓ َت أَِ٪ ََل َتِح٨َ٠َٔ٤ا  ِٔ أََری ٠َ َٓ ًَلَی ی٤َٔيٕن   ُٕ ٔ َطاَئ اہللُ ََل أَِح٠

٠ُِتَضا َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ َوَتَح٠َّ  َُي ٍََِصا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا َِٔلَّ أََتِیُت ا

 مہ، اقمس، زدہؾ ےتہک ںیہ ہک مہ اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت افر اوب
مت

 

ب

رمعم، دبعاولارث، اویب نب ایب 

امہرے درایمؿ افر رجؾ ےک اس ہلیبق ےک درایمؿ اھبح  اچرہ اھت وت اھکان الای ایگ اس ںیم رمیغ اک وگتش اھت، اس امجتع ںیم اکی آد ی 

رگن رسخ اھت، فہ اھکےن ےک رقبی ںیہن آای، اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رقبی آ، ںیم ےن یبن یلص اھٹیب اھت سج اک

اہلل ہیلع فملس وک رمیغ اک وگتش اھکےت وہےئ داھکی ےہ، اس ےن اہک ہک ںیم ےن رمیغ وک ایسی زیچ اھکےت وہےئ داھکی وت اس ےس ےھجم 



 

 

 ںیم رمیغ ںیہن اھکؤں اگ، اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک زندکی آاج، ںیم ےھجت نھگ آیت ےہ، وت ںیم ےن مسق اھک ی ہک

ربخدفں ای ہی رفامای ہک ںیم ھجت ےس ایبؿ رکفں ہک ںیم دنچ ارعشویں ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آای افر اس 

 اجونر میسقت رک رےہ ےھت، مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساری اک فتق اچنہپ ہک آپ ہصغ یک احتل ںیم ےھت افر دصہق ےک

 اجونر اماگن وت آپ ےن مسق اھک رک رفامای ہک فہ ےھجم وساری ںیہن دںی ےگ، افر رفامای ہک ریمے اپس وکح  اجونر ںیہن ہک ںیہمت وساری ےک

وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارعشی اہکں ےہ؟ ارعشی  ےئل دفں، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس تمینغ ےک افٹن آےئ

اہکں ےہ؟ رھپ ںیمہ اپچن افٹن دےئ وج دیفس ےھت افر افیچن اہکؿ فاےل، رھپ مہ ےلچ افر وھتڑی دفر یھب ںیہن اجےن اپےئ ےھت ہک ںیم 

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اینپ مسق ےس اغلف ےن ا ےن اسویھتں ےس اہک ہک اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ مسق وھبؽ ےئگ، ارگ مہ 

راھک وت دخبا! مہ یھبک الفح ںیہن اپںیئ ےگ،انچہچن مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ولن آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل!مہ 

 ایخؽ وہا ہک اشدی آپ اینپ ےن آپ ےس وساری ام یگ وت آپ ےن مسق اھکےت وہےئ رفامای اھت ہک آپ ںیمہ وساری ںیہن دںی ےگ، ںیمہ

مسق وھبؽ ےئگ، آپ ےن رفامای اہلل ےن ںیہمت وساری دی ےہ، افر دخبا بج یھب یسک ابت رپ مسق اھکات وہں افر الھبح  اےکس وسا ںیم اپات 

 وہں وت فہ اکؾ رکات وہں سج ںیم الھبح  وہیت ےہ افر )افکرہ دے رک( مسق وتڑ داتی وہں۔

 مہ، اقمس، زدہؾاوبرمعم، دبعاول :  رافی
مت

 

ب

 ارث، اویب نب ایب 

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

  

 ...وھگڑے ےک وگتش اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 وھگڑے ےک وگتش اک ایبؿ

     483    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦، ٓاك٤ہ، اس٤اء :  راوی

 َ ل ًَ ّسا  ٧َا ََفَ َِٟت ٧َََحِ ا َٗ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ  اك٤ََٔة  َٓ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا َّی َحسَّ ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ی 



 

 

أَک٨َ٠َِاظُ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ایفسؿ، اشہؾ، افہمط، اامسء یتہک ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم وھگڑا ذحب ایک رھپ مہ ولوگں ےن اس وک دیمحی، 

 اھکای۔

 دیمحی، ایفسؿ، اشہؾ، افہمط، اامسء :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 وھگڑے ےک وگتش اک ایبؿ

     484    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤ازب٩ زیس، ٤ًزوب٩ زی٨ار، ٣ح٤س ب٩ ًلی، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِض٥ِ  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

َِٟدِی١ٔ  َؽ فٔی ُُٟحو٦ٔ ا ٔ َوَرخَّ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا ٥َ یَِو٦َ َخِیب ٍََ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

نب دانیر، دمحم نب یلع، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربیخ ےک دؿ دسمد، امحدنب زدی، رمعف

 دگوھں ےک وگتش ےس عنم رفامای افر وھگڑفں ےک وگتش یک ااجزت دے دی۔

 دسمد، امحدنب زدی، رمعفنب دانیر، دمحم نب یلع، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل :  رافی

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

  

 ...اپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس



 

 

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

  ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہاپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک رفاتی یبن یلص اہلل

     485    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ، ًبسہ، ًبیس اہلل ، سا٥ٟ و٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ َو٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ًَِبَسةُ  ُة أَِخب ٧ٍَََا  َٗ ث٨ََا َػَس ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َرضَٔی اہللُ 

ٔة یَِو٦َ َخِیب ٍََ  ٔ اَِلَص٠ِٔیَّ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا  ٥َ  َوَس٠َّ

دصہق، دبعہ، دیبع اہلل ، اسمل فانعف، انب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربیخ ےک دؿ اپوتل دگوھں ےک وگتش 

 عنم رفامای۔ ےس

 دصہق، دبعہ، دیبع اہلل ، اسمل فانعف، انب رمعریض اہلل  امہن :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہاپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک رفاتی

     486    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، ًبس اہلل :  راوی

 َ ا٢َ ٧ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ َحسَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

٩ًَِ ًُبَِیسٔ  ا٢َ أَبُو أَُسا٣ََة  َٗ ٍٕ َو ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٤َُِٟباَرٔک  طُ اب٩ُِ ا ٌَ ٔة َتاَب ٔ اَِلَص٠ِٔیَّ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ ا   اہللٔ 

ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اپوتلدگوھں ےک وگتش ےس عنم رفامای، انب شابرک ےن  دسمد، ییحی ، دیبعاہلل ، انعف، دبعاہلل ےتہک ںیہ



 

 

 دیبع اہلل ےس، اںوہں ےن انعف ےس ایکس اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ افر اوبااسہم ےن وباہطس دیبعاہلل ، اسمل ےس لقن ایک ےہ۔

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، دبع اہلل :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ

     487    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساہلل ، حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلی، حرضت ًلی :  راوی

َِٟحَش٩ٔ ابِىَِی ٣َُح٤َّ  ِبٔس اہللٔ َوا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیض٤َٔا  ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ 

٩ًَِ  ًَلٓٔیٕ  ًَا٦َ َخِیب ٍََ َو ةٔ  ٌَ ٤ُِِٟت ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ًَُِض٥ِ  ٔ اِْلِٔنٔشیَّةٔ َرضَٔی اہللُ   ُُٟحو٦ٔ ح٤ُُز

ےتہک ںیہ ہک آپ یلص دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دبعاہلل ، نسح نب دمحم نب یلع ا ےن فادل ےس، رضحت یلع ریض اہلل ہنع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک اسؽ ہعتم افر اپوتلدگوھں ےک وگتش اھکےن ےس عنم رفامای۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دبعاہلل ، نسح نب دمحم نب یلع، رضحت یلع :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ

     488    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ًبس اہللس٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از، ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ ًلی، جابز :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ  

َؽ فٔی ُُٟحو ٔ َوَرخَّ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا َِٟدِی١ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ َخِیب ٍََ   ٦ٔ ا

امیلسؿ نب  جب، امحد، رمعف، دمحم نب یلع، اجربنب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریبخ ےک دؿ دگوھں ےک وگتش 

 ےس عنم رفامای افر وھگڑفں ےک وگتش یک ااجزت دی۔

 امیلسؿ نب  جب، امحد، رمعف، دمحم نب یلع، اجربنب دبع اہلل :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ

     489    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ًسی، بزاء واب٩ ابی اوفی :  راوی

ِٟب ٍََأئ َواب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی َرضَٔی ا ٩ًَِ ا ًَٔسیٌّ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ اََل ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ٨ُِض٥ِ  ًَ ہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٔ َػل ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا  ٥َ 

 دسمد، ییحی ، ہبعش، دعی، رباء فانب ایب افیف ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دگوھں ےک وگتش ےس عنم رفامای۔

 دسمد، ییحی ، ہبعش، دعی، رباء فانب ایب افیف :  رافی

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

  



 

 

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 اپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ

     490    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوازریص، ابوث٠ٌبہاسحاٚ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا ِٔزِ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا َي ث٨ََا ِِٔسَحا ٠ََبَة َحسَّ ٌِ رٔیَص أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ أَبَا َث

٥َ ُُٟحو٦َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َُحَّ ا٢َ ٣َأْٟک  َٗ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َو ِی١ْ  َ٘ ُط اٟزُّبَِیٔسیُّ َوًُ ٌَ ٔة َتاَب ٔ اَِلَص٠ِٔیَّ ُِٟح٤ُز ا

 ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل  َٚ ٤َِٟأجُظوُ٪ َویُو٧ُُص َواب٩ُِ ِِٔسَحا ٤َْز َوا ٌِ َٔ َو٣َ َبا  ٩ِ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

ااحسؼ، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب اہشب، اوبادرسی، اوبہبلعث ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اپوتل دگوھں وک  جاؾ رقار 

دایےہ، زدیبی افر لیقع ےن انب اہشب ےس ایکس اتمتعب ںیم رفاتی ایبؿ یک ےہ، افر امکل، رمعم، اموشجؿ، ویسن افر انب ااحسؼ ےن 

 ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ یلچک فاےل دردنفں ےک اھکےن ےس عنم رفامای ےہ ۔ زرہی ےس لقن ایک

 ااحسؼ، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب اہشب، اوبادرسی، اوبہبلعث :  رافی

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

  

 ں :   ابب
 
ٹ

 افر اکشر اک ایبؿ ذب

 اپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہ
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 ٣ح٤س ب٩ سَل٦، ًبساٟوہاب ث٘فی، ایوب، ٣ح٤س، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  فٔیُّ  َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ِبُس ا ًَ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ  ب٩ُِ َسََل٦ٕ أَِخب ٧ٍَََا 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟح٤ُزُ ث٥َُّ َجائَطُ َجإئ  ا٢َ أُک٠َِٔت ا َ٘ َٓ ٥َ َجائَطُ َجإئ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َِٓٔیِت  اہللٔ َػل ُ ا٢َ أ َ٘ َٓ ُِٟح٤ُزُ ث٥َُّ َجائَطُ َجإئ  أُک٠َِٔت ا

 ٔ ٔ اَِلَص٠ِ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا َٟطُ ی٨ََِضَیا٥ُِٜٔ٧  ٨َاَزی فٔی ا٨َّٟأض ِٔ٪َّ اہللَ َوَرُسو َٓ أ٣َََز ٨َ٣ُازّٔیا  َٓ ُِٟح٤ُزُ  ُسوُر ا ُ٘ ِٟ َئِت ا ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ ََّضا رِٔجْص  إ٧ٔ َٓ ٔة  یَّ

 ٔ ُٔوُر ب َت َٟ ََّضا   ا٠َِّٟح٥ٔ َو٧ِٔ

دمحم نب السؾ، دبعاولاہب یفقث، اویب، دمحم، اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اکی صخش آای افر 

رعض ایک ہک ںیم ےن دگاھ اھکایل ےہ، رھپ اکی دفرسا صخش آای افر اہک ہک ںیم ےن دگاھ اھکایل، رھپ اکی رسیتے صخش ےن اہک ہک ںیم 

اھ اھکایل ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ایک دگےھ متخ وہےئگ ںیہ، آپ ےن رھپ اکی االعؿ رکےن فاےل وک مکح دای ہک ےن دگ

ولوگں ںیم االعؿ رکدے ہک اہلل افر اس ےک روسؽ اپوتل دگوھں ےک وگتش وک  جاؾ رکےت ںیہ، اس ےئل ہک فہ اناپک ںیہ،انچہچن 

 ےھت فہ اٹل دی ںیئگ۔ نج اہڈنویں ںیم وگتش کپ رےہ

 دمحم نب السؾ، دبعاولاہب یفقث، اویب، دمحم، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وقنمؽ ےہاپوتل دگوھں ےک وگتش ےک ایبؿ ںیم، اس ابب ںیم ہملس یک 
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًزو :  راوی

 َ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َیز٤ًُُِوَ٪ أ ٠ُُِٗت َٟٔحابٔز ٤ًَِْزو  ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٥َ ٧ََهی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٔ َوَل  ة َِٟبِْصَ ارٔیُّ ٨ًَِٔس٧َا بٔا َٔ ِِٟٔ ٤ًَِزٕو ا ٥َُٜ ب٩ُِ  َِٟح و٢ُ َذاَک ا ُ٘ ِس کَاَ٪ َي َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ اَِلَص٠ِٔیَّةٔ  ًَبَّإض ٩ًَِ ح٤ُُز َِٟبَِحُ اب٩ُِ  ٩ِٜٔ أَبَی َذاَک ا

١ُِٗ ََل أَٔجُس ٓامَٔی  أَ  ٣ّاَوََقَ ٔلَیَّ ٣ََُحَّ   أُوؤَی ِ

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اجرب نب زدی ےس وپاھچ ہک ولگ ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ےھت، نکیل فہ اپوتل دگےھ اک وگتش اھکےن ےس عنم رفامای ےہ، اںوہں ےن اہک ہک مکح نب رمعف افغری رصبہ ںیم مہ ےس ہی یہ ےتہک
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 ۔)دحثی ےک( درای ینع انب ابعس اس اک ااکنر رکےت ےھت افر ہی آتی التفت رفامح  ﴿ق

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف :  رافی

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

  

 ...رہ یلچک فا ی دردنے ےک اھکےن )یک  جتم( اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رہ یلچک فا ی دردنے ےک اھکےن )یک  جتم( اک ایبؿ
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 نی، ابوث٠ٌبہًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوازریص خوَل :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َِٟدِوََلنٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ِِٔزرٔیَص ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٨ًَُِط أَ٪َّ  َحسَّ ٠ََبَة َرضَٔی اہللُ  ٌِ َث

٩ًَِ أَک١ِٔ ک١ُِّ ذٔی ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِٟأجُظوُ٪  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َْز َواب٩ُِ ًَُيِي٨ََة َوا ٌِ ُط یُو٧ُُص َو٣َ ٌَ َٔ َتاَب َبا ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

 ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، اوبہبلعث ےتہک ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ یلچک فاےل 

 ویسن، رمعم، انب ہنییع افر اموشجؿ ےن زرہی ےس ایکس اتمع دحثی ایبؿ یک ےہ۔دردنے ےک اھکےن ےس عنم رفامای ےہ ، 

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، اوبہبلعث :  رافی

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

  

 ...رمدار یک اھکولں اک ایبؿ



 

 

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رمدار یک اھکولں اک ایبؿ
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زہي ٍ ب٩ ُحب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا ُزَصي ٍُِ بِ  ثَىٔی اب٩ُِ ٔطَضإب أَ٪َّ ًُبَِیَس َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕب َحسَّ ًَِبسٔ ٩ُ َُحِ اہللٔ ب٩َِ 

٨ًَُِض٤َا أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ا٢َ َصَلَّ  اہللٔ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  َ٘ َٓ َتٕة  ٥َ ٣َزَّ بَٔظاةٕ ٣َيِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

٦َ أَک٠َُِضا ٤ََّا َُحُ ا٢َ ٧ِٔ َٗ َتْة  ََّضا ٣َيِّ اُٟوا ٧ِٔ َٗ ُت٥ِ بٔإَٔصابَٔضا  ٌِ  اِسَت٤َِت

ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک زریہ نب  جب، وقعیب نب اربامیہ، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابعس 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمدار رکبی ےک اپس ےس ذگرے آپ ےن رفامای ہک مت ےن اس یک اھکؽ ےس ویکں افدئہ ںیہن ااھٹای )اس وک 

 اکؾ ںیم ویکں ںیہن الےئ( ، ولوگں ےن رعض ایک ہک فہ وت رمدار ےہ ، آپ ےن رفامای ہک رصػ اس اک اھکان  جاؾ ےہ۔

 زریہ نب  جب، وقعیب نب اربامیہ، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رمدار یک اھکولں اک ایبؿ
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 خلاب ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ح٤ي ٍ، ثابت ب٩ ًحَل٪، سٌیسب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ ح٤ِٔي ٍََ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُب ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ث٨ََا َخلَّ ُت اب٩َِ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبي ٍِ ُت َس ٌِ

 ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َتٕة  ٕ ٣َيِّ ٨ِز ٌَ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ ٣َزَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي وا بٔإَٔصابَٔضاًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٌُ َٔ ِو ا٧َِت َٟ  لَی أَص٠َِٔضا 

ؿ، دیعسنب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی اطخب نب نامثؿ، دمحم نب ریمح، اثتب نب الجع

 رمدہ رکبی ےک اپس ےس ذگرے وت رفامای ہک اس ےک اموکلں وک ایک وہایگ ےہ، اکش! فہ اس یک اھکؽ ےس افدئہ ااھٹےت۔

 نب ابعس ریض اہلل ہنعاطخب نب نامثؿ، دمحم نب ریمح، اثتب نب الجعؿ، دیعسنب ریبج، ا :  رافی

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

  

 ...کشم اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 کشم اک ایبؿ
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 ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرَ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٣شسز، ًبساٟواحس،  :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ًََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ ا َِٟواحٔٔس َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ  َجزٔیز

َّی اہللُ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َوک٤ُ٠َُِط یَِسمَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٕ یُک٥ُ٠َِ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َِٔلَّ َجاَئ یَِو٦َ ا ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َک٠ُِو٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِوُ٪ َز٦ٕ   َٟ ا٠َِّٟوُ٪ 

 َواٟزِّیُح رٔیُح ٣ِٔشٕک 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن رفامای ہک دسمد، دبعاولادح، امعرہ نب اقعقع، اوبزرع نب رمعف نب رجری، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ

اہلل یک راہ ںیم وج صخش زیمخ ایک اجات ےہ فہ ایقتم ےک دؿ اہلل اعت ی ےک اپس اس احؽ ںیم آےئ اگ ہک اس ےک زمخ ےس وخؿ اتکپٹ 

 وہاگ، اس اکرگن وت وخؿ اسیج وہاگ افر اس یک وب کشم یسیج۔



 

 

 اوبزرع نب رمعف نب رجری، اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدسمد، دبعاولادح، امعرہ نب اقعقع،  :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 کشم اک ایبؿ

     497    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، ابو٣وسی ٣ح٤س ب٩ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ  

َِٟح٠ٔیٔص اٟؼَّ  ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا ًَ ا أَِ٪ یُِحٔذَیَک َو٣َِّٔ ٤ِِٟٔشٔک ٣َِّٔ َحا١ُ٣ٔ ا َٓ  ٔ ٜٔي ٍ ٤ِِٟٔشٔک َو٧َآٔٔذ اِل َحا١ٔ٣ٔ ا َٛ ِؤئ  أٟٔح َواٟشَّ

ا َٚ ثَٔیابََک َو٣َِّٔ ا أَِ٪ یَُِحٔ َّ٣ِٔ ٔ ٜٔي ٍ َبّة َو٧َآُٔذ اِل ا أَِ٪ َتحَٔس ٨ِ٣ٔطُ رٔیّحا كَيِّ ََ ٨ِ٣ُٔط َو٣َِّٔ  بٔیَثّة أَِ٪ َتحَٔس رٔیّحا َخ  أَِ٪ َتبَِتا

دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومیس، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک اےھچ افر ربے اسیھت 

یک اثمؽ اس صخش یک یس ےہ وج کشم ےیل وہےئ ےہ افر یٹھب دوھےنکن فاال ےہ، کشم فاال ای وت ںیہمت ھچک ددیے اگ ای مت اس ےس رخدی 

 ای اس یک وخوبش مت وسھگن ولےگ افر یٹھب فاال ای وت اہمترے ڑپکے الجدے اگ ای ںیہمت اس یک دبوب ےچنہپ یگ۔ ولےگ

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومیس :  رافی

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

  

 ...ؿرخوگش اک ایب

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رخوگش اک ایبؿ



 

 

     498    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َر  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ صَٔظا٦ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ِضَزأ٪ َحسَّ ِح٨َا أَِر٧َّبا َو٧َِح٩ُ ب٤َٔزِّ اٟوَّ َٔ ا٢َ أَِن َٗ ٨ًَِطُ  ضَٔی اہللُ 

ا٢َ  َٗ ِیَضا أَِو  َٛ َث بَٔورٔ ٌَ َب َٓ ََٓذبََحَضا  ٔلَی أَبٔی ك٠ََِحَة  حٔئُِت بَٔضا ِ َٓ أََخِذتَُضا  َٓ ٠َِٔبُوا  َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ َشَعی ا َّی اہللُ َٓ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل دَٔذیَِضا ِ َٔ بٔ

٠َِیطٔ  ب٠ََٔضا ًَ َ٘ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

اوباولدیل، ہبعش، اشہؾ نب زدی، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ مہ ےن اکی رخوگش وک اگھبای، اس فتق مہ ولگ رم ارہظلاؿ ںیم ےھت، ھچک 

ایک افر  ولگ اس ےک ےھچیپ دفڑے، نکیل کھت ےئگ، رھپ ںیم ےن اس وک ڑکپا افر اس وک اوبہحلط ےک اپس ےل رک آای اںوہں ےن اس وک ذحب

، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک وبقؽ 

 

اس یک دفونں راںین ای اس ےک دفونں وکےہل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم جیھب دے 

 رفامایل۔

 اوباولدیل، ہبعش، اشہؾ نب زدی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وگہ اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 وگہ اک ایبؿ

     499    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبسا ٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َرضٔ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َی اہللُ ِس٤َأًی١َ َحسَّ



 

 

٣ُطُ  َِٟشُت آک٠ُُُط َوََل أَُُحِّ بُّ  َـّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ 

، دبعا زعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وگہ وک ومیس نب اامسلیع

 ہن ںیم اھکات وہں افر ہن اس وک  جاؾ رقار داتی وہں۔

 ومیس نب اامسلیع، دبعا زعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 وگہ اک ایبؿ

     500    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًباض، خاٟس ب٩ وٟیسًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، ًبساہلل  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ب٩ِٔ 

 َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُّط َزَخ١َ ٣َ َِٟؤٟیسٔ أ٧َ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ا ٨ُِض٤َا  َِٟیطٔ ًَ ٔ أَصَِوی ِ َٓ ٓبٕ ٣َِح٨ُوذٕ  ـَ ُتَٔی بٔ أ َٓ ٥َ بَِیَت ٣َِی٤ُو٧ََة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

َّی اہللُ ُف ا٨ِِّٟشَوةٔ أَِخب ٍُٔوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ٥َ بَٔیٔسظٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔا یُزٔیُس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ أَِ٪ َیأِک١َُ   

 ٥ِ َٟ  ٩ِٜٔ ا٢َ ََل َوَل َ٘ َٓ ا٦ْ صَُو یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠ُِت أََُحَ ُ٘ َٓ ٍَ یََسُظ  َٓ اُٟوا صَُو َؿبٌّ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ََفَ َ٘ ُُٓط َٓ ًَا َٓأَٔجُسنٔی أَ ِومٔی  َٗ  َی٩ُِٜ بٔأَِرٔق 

َّی  أَک٠َُِتُط َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َٓاِجت ٍََِرتُطُ  ا٢َ َخأْٟس  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨َُِوزُ َٗ  اہللُ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اوباامہم نب لہس، دبعاہلل نب ابعس، اخدل نب فدیل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص 

ح  یئگ، روسؽ اہلل اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رضحت ومیمہن ےک رھگ ںیم دالخ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ینھب وہح  وگہ ال

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت اس یک رطػ ڑباھای، ضعب وعروتں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وک اتب دف ہک سک زیچ ےک اھکےن اک

 جاؾ ےہ ای روسؽ ارادہ رک رےہ ںیہ،انچہچن ولوگں ےن ؤالتدای ہک ہی وگہ ےہ، )ہی نس رک( آپ ےن اانپ اہھت اٹہایل، ںیم ےن وپاھچ ایک فہ 

اہلل!؟ آپ ےن رفامای ںیہن، نکیل ریمی وقؾ یک زنیم ںیم ںیہن وہیت، اس ےئل ںیم اینپ تعیبط وک اس ےس  رفنت اپات وہں، اخدل اک ایبؿ 



 

 

 ےہ ہک ںیم ےن اس وک چنیھک ایل، افر ںیم ےن اس وک اھکای احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس وک دھکی رےہ ےھت۔

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اوباامہم نب لہس، دبعاہلل نب ابعس، اخدل نب فدیل :  رافی

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

  

 ...دمجنم ای ےلھگپ وہےئ یھگ ںیم وچاہرگ اجےن اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

  ای ےلھگپ وہےئ یھگ ںیم وچاہرگ اجےن اک ایبؿدمجنم

     501    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ، حرضت ٣ی٤و٧ہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا بَّ َحسَّ ًَ ٍَ اب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أ٧َ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  إض َیاُ٪ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ُشئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٤َاَتِت  َٓ ِت فٔی َس٩ٕ٤ِ  ٌَ َٗ أَِرّة َو َٓ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة أَ٪َّ  ثُُط  ََٟضا  ٥َ یَُحسِّ وَصا َو٣َا َحِو ُ٘ ِٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٨ًََِضا 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ثُطُ  ٤َّزا یَُحسِّ ٌِ إٔ٪َّ ٣َ َٓ َیاَ٪  ِٔ و٢ُ َوک٠ُُوُظ ٗٔی١َ ُٟٔش ُ٘ ُت اٟزُّصِزٔیَّ َي ٌِ ا٢َ ٣َا َس٤ٔ َٗ َة 

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ُتطُ ٨ِ٣ٔطُ ٣َٔزاّرأَِلَّ  ٌِ ِس َس٤ٔ َ٘ َٟ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة   بَّإض 

دیمحی، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، انب ابعس ریض اہلل ہنع، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی وچاہ یھگ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک قلعتم درای ت ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک وچےہ وک افر اس ےک ارد رگد ےک یھگ  ںیم رگ رک رم ایگ، وت آپ

 وک اکنؽ رک کنیھپ دف افر ابیق یھگ وک اھک ول، ایفسؿ ےس وپاھچ ایگ ہک رمعم اس دحثی وک وباہطس زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل

ں ےن اہک ہک ںیم ےن زرہی وک رصػ ہب دنس دیبعاہلل ، انب ابعس، ومیمہن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہ

 ےس رفاتی رکےت وہےئ انس ےہ افر ںیم ےن اس ےس ابراہ انس ےہ۔

 دیمحی، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، انب ابعس ریض اہلل ہنع، رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 دمجنم ای ےلھگپ وہےئ یھگ ںیم وچاہرگ اجےن اک ایبؿ

     502    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، یو٧ص، زہزیًبسا٪، ًبساہلل  :  راوی

ابَّةٔ َت٤ُوُت فٔی اٟزَّیِٔت َواٟشَّ  ٩ًَِ اٟسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ًَِبُس اہللٔ  ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ًَ ث٨ََا  َُي ٍُِ َجا٣ٕٔس َحسَّ ٩ٔ٤ِ َوصَُو َجا٣ْٔس أَِو 

َّی اہللُ  ٨َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ أَِرةٔ أَِو َُي ٍَِٔصا  َٔ ِٟ َح ث٥َُّ  ا َُِٓطٔ أ٣َََز ب٤َٔا ََقَُب ٨ِ٣َٔضا  َٓ أَِرةٕ ٣َاَتِت فٔی َس٩ٕ٤ِ  َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز بٔ

ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ َحٔسیٔث ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ   أُک١َٔ 

ج

م

د  وہں ای ےلھگپ وہےئ دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی ےس اس اجونر ےک قلعتم ینع وچاہفریغہ وج رفنغ زوتیؿ افر یھگ ںیم وخاہ 

 

من
ٹ
ج

 

ت

وہں رگ رک رماجےئ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیمہ ربخیلم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھگ ںیم رگ رک رماجےن فاےل وچےہ وک 

 وقنمؽ ےہ۔کنیھپ دےنی اک مکح دای وت فہ )وچاہ( کنیھپ دای ایگ، رھپ اس یھگ ںیم ےس اھکای ایگ، ہی دحثی رطبقی دیبعاہلل نب دبعاہلل 

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 دمجنم ای ےلھگپ وہےئ یھگ ںیم وچاہرگ اجےن اک ایبؿ

     503    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی



 

 

ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ٣َأْٟک  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة    ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ َلِت فٔی َس٩ٕ٤ِ  َ٘ أَِرةٕ َس َٓ  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟت ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ٨ُِض٥ِ  ًَ ََٟضا َوک٠ُُوظُ  َرضَٔی اہللُ  وَصا َو٣َا َحِو ُ٘ ِٟ  أَ

، انب ابعس، ومیمہن ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع دبع ازعلسی نب دبعاہلل ، امکل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل 

فملس ےس اس وچےہ ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وج یھگ ںیم رگ رک رم اجےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اس )وچےہ( وک افر اس 

 ےک اچرفں رطػ )یھگ وک( کنیھپ دف افر ابیق )یھگ( وک اھک ول۔

 ازعلسی نب دبعاہلل ، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، انب ابعس، ومیمہن ریض اہلل اہنع دبع :  رافی

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

  

 ...رہچہ رپ داغ اگلےن افر اشنؿ رکےن اک ایبؿ

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 ہ رپ داغ اگلےن افر اشنؿ رکےن اک ایبؿرہچ

     504    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ٣وسی، ح٨و٠ہ، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  َّی َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ وَرةُ َو ٥َ٠َ اٟؼُّ ٌِ َظ أَِ٪ ُت ََکٔ

ُب اٟؼُّ  ا٢َ ُترِضَ َٗ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة َو زٔیُّ  َ٘ ٨ِ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ُٗتَِيَبُة َحسَّ ُط  ٌَ َب َتاَب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ُترِضَ  وَرةُ اہللُ 

ہنع رہچے رپ اشنؿ اگلےن وک رکمفہ ہ ےتھج ےھت، افر انب رمع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل  دیبعاہلل نب ومیس، ہلظنح، اسمل، انب رمع ریض اہلل

زی، ہلظنح اس یک اتمتعب ںیم رفاتی لقن یک ےہ افر 

 

ز
ق

 

عی
ہیلع فملس ےن )رہچے رپ( امرےن ےس عنم رفامای ےہ ، ہبیتق ےن وباہطس 

 رضتب اوصلرۃ ےک اافلظ رفاتی ےئک ںیہ۔



 

 

 ومیس، ہلظنح، اسمل، انب رمعریض اہلل ہنعدیبع اہلل نب  :  رافی

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

  

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

 رہچہ رپ داغ اگلےن افر اشنؿ رکےن اک ایبؿ

     505    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َّی ا ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ صَٔظا٦ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٥َ بٔإَٔر لٔی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

 َٟ ا٢َ فٔی آَذا٧َٔضایَُح٨ُُِّٜط َوصَُو فٔی ٣ٔزِبَٕس  َٗ أَیُِتُط َئش٥ُ َطاّة َحٔشبُِتُط   طُ ََفَ

اوباولدیل، ہبعش، اشہؾ نب زدی، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ا ےن اھبح  وک الای اتہک آپ 

اکی رکبی وک داغ اگل رےہ ےھت، رافی ےتہک ںیہ ہک اس یک کینحت رفامںیئ، اس فتق آپ ا ےن افوٹنں ںیم ےھت، ںیم ےن داھکی ہک آپ 

 ریما ایخؽ ےہ ہک اںوہں ےن ہی یھب اہک ہک اؿ ےک اکونں ںیم )اشنؿ( اگل رےہ ےھت۔

 اوباولدیل، ہبعش، اشہؾ نب زدی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ... ارگ اکی امجتع وک امؽ تمینغ اہھت ےگل افر اؿ ںیم ےس وکح  صخش ا ےن اسیھت ےک مکح ےک

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

رپ ںیہن اھکای اجےئ اگ، وج   انبءارگ اکی امجتع وک امؽ تمینغ اہھت ےگل افر اؿ ںیم ےس وکح  صخش ا ےن اسیھت ےک مکح ےک ریغب رکبی ایاُفٹن ذحب رکدے، وت فہ راعف یک دحثی

 فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ افر اطؤس فرکعہم ےن وچر ےک ذہحیب ےک قلعتم رفامای ہک اس وک کنیھپ دف



 

 

     506    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رٓاًہ، رآٍ ب٩ خسیخ ٣شسز، ابواَلحوؾ، سٌیسب٩ ٣َّسوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ًَ ا َٓ ًََبایََة ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیُس ب٩ُِ ٣ََِّسُ ث٨ََا َس ث٨ََا أَبُو اَِلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َحسَّ ٔ ٔ َرآ ظ ٩ًَِ َجسِّ  

٨ََّا ٠َِ٧قَ  ٥َ ٧ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ا٢َ  ٦َ َوذَُٔکَ اِس٥ُ اہللٔ َٗ ا٢َ ٣َا أ٧ََِضَز اٟسَّ َ٘ َٓ ٨َا ٣ُّسی  ٌَ َِٟیَص ٣َ ُسوَّ َُّسا َو ٌَ ِٟ ی ا

٤َُس  َٓ َِفُ  ا اٟوُّ ِو٥ْ َوأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ٩ًَِ َذَٟٔک أ٣ََّ ث٥ُُِٜ  ٥ِ ی٩َُِٜ ٔس٩ٌّ َوََل ُهَُفْ َوَسأَُحسِّ َٟ ک٠ُُوُظ ٣َا  ًَاُ٪ َٓ ٦َ ََسَ سَّ َ٘ َِٟحَبَظةٔ َوَت ی ا

َٓ ا ُُٗسوّرا  ٨ََؼبُوا  َٓ ٔ ا٨َّٟأض  ِٔ ٥َ فٔی آ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َائ٥ٔٔ َوا٨َّٟٔيیُّ َػل َِ ِٟ أََػابُوا ٩ِ٣ٔ ا َٓ َش٥َ ٨َّٟأض  َٗ َٔٔئِت َو ِٛ ُ أ َٓ أ٣َََز بَٔضا 

 َٟ ٔ َو ِو٦ َ٘ ِٟ ٌٔي ٍْ ٩ِ٣ٔ أََوائ١ٔٔ ا ٕ ث٥َُّ ٧َسَّ َب رِشٔ ٔطَیاظ ٌَ ٌٔي ٍّا بٔ ًََس٢َ َب َحَبَشطُ اہللُ بَِي٨َُض٥ِ َو َٓ ٣َاُظ َرُج١ْ بَٔشِض٥ٕ  ُض٥ِ َخِی١ْ ََفَ ٌَ ٥ِ َی٩ُِٜ ٣َ

٠ُوا ٣ِٔث١َ صََذا ٌَ ِٓ ا َٓ ١َ ٨ِ٣َٔضا َصَذا  ٌَ َٓ ٤َا  َٓ َِٟوِحٔع  أََوابٔٔس ا َٛ َِٟبَضائ٥ٔٔ أََوابَٔس  ٔ ا ا٢َ ِٔ٪َّ َٟٔضٔذظ َ٘ َٓ 

 ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےس دسمد، اوباالوحص، دیعسنب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رافہع، راعف نب دخجی

رعض ایک ہک مہ لک دنمش ےس اقمہلب رکےن فاےل ںیہ افر امہرے اپس رھچی ںیہن ےہ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج زیچ 

 داتن افر اننخ ہن وہ، افر ںیم مت ےس ایکس ےس وخؿ ہہب اجےئ افر اس رپ اہلل اعت ی اک انؾ ایل ایگ وہ وت )اس ےس ذحب ایک وہا( اھکؤ رشبہکیط

فہج ایبؿ ےئک داتی وہں، ہک داتن وت ڈہی ےہ افر اننخ ویشبحں یک رھچی ےہ افر ھچک ولگ دلجی رکےک آےگ ڑبےھ افر اؿ ولوگں 

دی ںیئگ، افر اؿ ےک ےن اہڈنایں ڑچاھ دی ںیھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اہڈنویں وک اٹل دےنی اک مکح دای وت فہ اہڈنایں اٹل 

درایمؿ )امؽ تمینغ( میسقت ایک افر اکی افٹن دس رکبویں ےک ربارب ےہ راھک، رھپ ایکن امجتع ںیم ےس اکی افٹن اھبگ الکن افر اؿ 

ونر یھب ےک اسھت وکح  وسار ںیہن اھت، اکی صخش ےن ریت اکنیھپ وت اہلل ےن اس وک رفک دای، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہی اج

 یلگنج اجونرفں یک رطح وہاجےت ںیہ،انچہچن )ارگ( اؿ اجونرفں ںیم ےس وکح  ااسی رکے وت ایس رطح رکف۔

 دسمد، اوباالوحص، دیعسنب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رافہع، راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 ...ارگ یسک وقؾ اکاُفٹن اھبگ اجےئ افر اؿ ںیم ےس وکح  صخش اےس ریت الچ رک امر ڈاےل افر



 

 

 ں افر اکشر اک ایبؿ :   ابب
 
ٹ

 ذب

اجزئ ےہ، وج راعف یبن یلص اہلل ء رپ ارگ یسک وقؾ اکاُفٹن اھبگ اجےئ افر اؿ ںیم ےس وکح  صخش اےس ریت الچ رک امر ڈاےل افر اس ےس دصقم اؿ یک الھبح  وہ وت اس دحثی یک انب

 ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ
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 اب٩ سَل٦، ٤ًزب٩ ًبیس، ك٨آسی، سٌیس ب٩ ٣َّسوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ُس ب٩ُِ َسََل٦ٕ أَِخب ٧ٍَََا ٤ًَُزُ بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٔ َحسَّ ٔ ظٔ َرآ ٩ًَِ َجسِّ َة  ًَ ا َٓ َبایََة ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣ََِّسُ ٩ًَِ َس ٨َآٔٔسیُّ  ٩ُ ًُبَِیٕس اٟلَّ

ٌٔي ٍْ  ٨َسَّ َب َٓ ٥َ فٔی َسََفٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ا٢َ ََفَ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َرضَٔی اہللُ  َٗ ٣َاُظ َرُج١ْ بَٔشِض٥ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ 

 َٗ ََٜذا  وا بٔطٔ َص ٌُ َٓاِػ٨َ ٠َََُب٥ُِٜ ٨ِ٣َٔضا  ٤َا  َٓ َِٟوِحٔع  أََوابٔٔس ا َٛ ََٟضا أََوابَٔس  ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ َحَبَشُط  َّا ٧َُٜوُ٪ َٓ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ا٢َ 

ََل  َٓ ن ٍُٔیُس أَِ٪ ٧َِذبََح  َٓ ارٔ  َٔ ازٔی َواَِلَِس َِ ٤َِٟ ٩ِّ فٔی ا َُي ٍَِ اٟشِّ ک١ُِ  َٓ ٦َ َوذَُٔکَ اِس٥ُ اہللٔ  ا٢َ أَرِٔ٪ ٣َا ٧ََضَز أَِو أ٧ََِضَز اٟسَّ َٗ َتُٜوُ٪ ٣ُّسی 

َِٟحَبَظةٔ  َُفَ ٣َُسی ا ِو٥ْ َواٟوُّ ًَ  َّ٩ إٔ٪َّ اٟشِّ َٓ َُفٔ   َواٟوُّ

ی، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، راعف نب دخجی ےتہک ںیہ ہک

فس

 یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت انب السؾ، رمعنب دیبع، انط

اکی رفس ںیم ےھت ہک اکی افٹن اھبگ ایگ، اکی صخش ےن اس یک رطػ ریت الچای، سج ےس فہ رک ایگ، رھپ آپ ےن رفامای ہک ہی اجونر 

 اک ایبؿ ےہ ہک یھب یلگنج اجونرفں یک رطح وہاجےت ںیہ، ارگ اؿ ںیم ےس وکح  مت رپ اغ بل آاجےئ وت اس ےک اسھت ااسی یہ رکف، راعف

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ ولگنجں افر رفس یک احتل ںیم وہےت ںیہ افر مہ ذحب رکان اچےتہ ںیہ، نکیل امہرے اپس رھچی ںیہن 

ہکیط وہیت، آپ ےن رفامای ہک اس رھچی ےس الہک رک وج اہبدے ای ہی رفامایوخؿ اہبدے، افر اہلل اعت ی اک انؾ ےل ایل ایگ وہ وت اھکول، رشب

 داتن افر اننخ ہن وہ اس ےئل ہک داتن وت ڈہی ےہ افر اننخ ویشبحں یک رھچی ےہ۔

ی، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، راعف نب دخجی :  رافی

فس

 انب السؾ، رمعنب دیبع، انط

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

  



 

 

 رقابوینں اک ایبؿ : ابب

 ...ہنع ےن رفامای ہک فہ تنس ےہ افر وہشم رقابین ےک تنس وہےن اک ایبؿ، انب رمع ریض اہلل

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک تنس وہےن اک ایبؿ، انب رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک فہ تنس ےہ افر وہشمرےہ
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، زبیس ایامی، طٌيی، بزاء رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ُزبَِیٕس اِْلٔیَامٔیِّ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ِٟب ٍََأئ َرضَٔی اہللُ   ا

 ٍَ َِّی ث٥َُّ ٧َزِٔج ُ بٔطٔ فٔی َیِو٨َ٣ٔا َصَذا أَِ٪ نَُؼل ٢َ ٣َا ٧َِبَسأ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ أَوَّ ًَ َّی اہللُ  ِس أََػاَب ُس٨َّت٨ََا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٠َطُ  ٌَ َٓ ٨ِ٨َََحَ ٩ِ٣َ  َٓ  

َِٟیَص ٩ِ٣ٔ  ٣َُط َٔلَص٠ِٔطٔ  سَّ َٗ َِٟح٥ْ  ٤ََّا صَُو  َٓإ٧ٔ ِب١ُ  َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی  َو٩ِ٣َ َذبََح  َ٘ َٓ ِس َذبََح  َٗ ا٦َ أَبُو بُزَِزَة ب٩ُِ ٧َٔیإر َو َ٘ َٓ ا٨ُُّٟشٔک فٔی َطِیٕئ 

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ ِٟب ٍََأئ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ْٖ ا٢َ ٣َُِطِّ َٗ َسَک  ٌِ ٩ًَِ أََحٕس َب ٩َِٟ َتِحزَٔی  ا٢َ اذِبَِحَضا َو َ٘ َٓ ّة  ًَ ٥َ َجَذ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٣َ  ََلةٔ َت٥َّ نُُشُُٜط َوأََػاَب ُس٨ََّة ا َس اٟؼَّ ٌِ  ٩ِ َذبََح َب

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، زدیب اای ی، یبعش، رباء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ہی ہک امنز ڑپےتھ ںیہ رھپ فا س وہےت ںیہ افر رقابین رکےت ںیہ سج صخش رفامای ہک بس ےس ےلہپ وج زیچ مہ آج ےک دؿ رکےت ںیہ فہ 

ےن ااسی ایک اس ےن ریمی تنس وک اپ ایل افر سج ےن ےلہپ ذحب ایک وت فہ رصػ وگتش ےہ وج اس ےن ا ےن رھگ فاولں ےک ےیل ایتر ایک ےہ 

وہےئ افر رعض ایک ہک ریمے اپس اکی ھچ امہ اک ہچب ےہ رقابین ںیم ھچک ہصح ںیہن۔ اوبربدہ نب اینز وہنجں ےن ذحب رکایل اھت ڑھکے 

آپ ےن رفامای ہک اس وک ذحب رکدف افر اہمترے دعب یسک ےک ےیل اکیف ہن وہاگ، رطمػ ےن اعرم ےس اںوہں ےن رباء ےس رفاتی ایک ےہ 

 املسمونں ےک رط ہق ےک اطمقب لمع ایک۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج ےن امنز ےک دعب ذحب ایک وت اس یک رقابین وپری وہح  افر 

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، زدیب اای ی، یبعش، رباء ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک فہ تنس ےہ افر وہشمرےہرقابین ےک تنس وہےن اک ایبؿ، انب رمع 
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 ٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، ٣ح٤س، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َرضَٔی اہللُ 

ِس َت٥َّ نُ  َ٘ َٓ ََلةٔ  َس اٟؼَّ ٌِ ٔشطٔ َو٩ِ٣َ َذبََح َب ِٔ ٤ََّا َذبََح ٨َٟٔ إ٧ٔ َٓ ََلةٔ  ِب١َ اٟؼَّ َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َذبََح   ُشُُٜط َوأََػاَب ُس٨ََّة ا

نب امکل، ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن امنز ےس ےلہپ ذحب ایک وت اس ےن دسمد، اامسلیع، اویب، دمحم، اسن 

 ا ےن فاےطس ایک افر سج ےن امنز ےک دعب ذحب ایک وت اس یک رقابین وپری وہیئگ افر اس ےن املسمونں یک تنس وک اپ ایل۔

 دسمد، اامسلیع، اویب، دمحم، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ...اامؾ اک رقابین اک وگتش ولوگں ےک درایمؿ میسقت رکان

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک رقابین اک وگتش ولوگں ےک درایمؿ میسقت رکان
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 ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا ٦، یحٌی ، بٌحہ جہىی، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز جہىی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ِٟحُ  ٕ ا ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ُِٟحَضىٔیِّ  َحَة ا ٌِ ٩ًَِ َب ٩ًَِ یَِحٌَی  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّ َحسَّ َش٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ی َضىٔیِّ 

٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػاَرِت لٔی ُ٘ َٓ ْة  ًَ َبَة َجَذ ِ٘ ٌُ ٔ ََٓؼاَرِت ٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَيَِن أَِػَحابٔطٔ َؿَحایَا  ا٢َ َؿحِّ بَٔضا اہللُ  َٗ ْة  ًَ  َجَذ

ٹہ ینہج، ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ج
ٹع ت
فملس ےن ا ےن احصہب ےک درایمؿ  اعمذ نب اضفہل، اشہ ؾ، ییحی ، 

رقابین ےک اجونر میسقت ےئک، ہبقع ےک ہصح ںیم اکی ذجہع )ھچ امہ اک رکبا( آای، ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ریمے ےصح ںیم وت ھچ 

 امہ اک ہچب آای ےہ وت آپ ےن رفامای ہک اس یک رقابین رکدف۔

ٹہ ینہج :  رافی ج
ٹع ت
 ، ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنعاعمذ نب اضفہل، اشہ ؾ، ییحی ، 

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

  

 ...اسمرف افر وعروتں ےک رقابین رکےن اک ایبؿ

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف افر وعروتں ےک رقابین رکےن اک ایبؿ
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 ٣شسز، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّ َحسَّ ی اہللُ ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ِٔٔشٔت  َٟٔک أََن ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ََّٜة َوهَٔی َتِبکٔی  ِب١َ أَِ٪ َتِسُخ١َ ٣َ َٗ  َٖ ٠َِیَضا َوَحاَؿِت بََّٔسٔ ًَ ٥َ َزَخ١َ  ا٢َ ِٔ٪َّ َصَذا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ  

َُي ٍَِ أَ  َِٟحادُّ  ٔضی ا ِ٘ ٔضی ٣َا َي ِٗ ا َٓ ًَلَی ب٨ََأت آَز٦َ  تََبطُ اہللُ  َٛ ٠ُِت أ٣َِْز  ُ٘ َٓ ٨َّا ب٤ٔٔىّی أُتٔیُت ب٠َِٔح٥ٔ بََُقٕ  ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟبَِیٔت  ِ٪ ََل َتُلوفٔی بٔا

َِٟبَُقٔ  ٩ًَِ أَِزَوأجطٔ بٔا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اُٟوا َؿهَّ َٗ  ٣َا َصَذا 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس رشتفی الےئ، دسمد، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ 

اںیہن اقمؾ رسػ یہ ںیم   ےنچنہپ ےس ےلہپ ضیح آےن اگل فہ رف ریہ ںیھت، آپ ےن وپاھچ ویکں رفیت وہ؟ ایک ںیہمت ضیح آےن اگل، 



 

 

 ںیم ھکل دی ےہ، اس ےئل احیج وج ھچک اںوہں ےن وجاب دای اہں ! آپ ےن رفامای ہی فہ زیچ ےہ وج اہلل اعت ی ےن آدؾ یک ویٹیبں یک تمسق

رکےت ںیہ، مت یھب رکف، رگم ہی ہک مت اخہن ہبعک اک  راػ ہن رکان، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک بج مہ ولگ ینم ںیم ےھت، 

 فملس ےن اینپ ویبویں یک وت ریمے اپس اگےئ اک وگتش الای ایگ، ںیم ےن وپاھچ ہی ایک ےہ ولوگں ےن اتبای ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع

 رطػ ےس اگےئ یک رقابین یک ےہ۔

 دسمد، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...رقابین ےک دؿ وگتش اھکےن یک وخاشہ رکےن اک ایبؿ

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک دؿ وگتش اھکےن یک وخاشہ رکےن اک ایبؿ

     512    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ، اب٩ ٠ًیہ، ایوب، اب٩ سي ٍی٩، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  َة  ُة أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ َٗ ث٨ََا َػَس ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  اب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ 

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ َصَذا َیِو٦ْ  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ٌِٔس  ٠ُِی َٓ  ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ  يُِظَتَهی ٓٔیطٔ ا٠َِّٟح٥ُ َوَذََکَ  َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َذبََح 

ِت اٟزُِّخَؼُة ٩ِ٣َ ٔس  َِ ََل أَِزرٔی ب٠ََ َٓ ُط فٔی َذَٟٔک  َٟ َؽ  خَّ َِٟح٥ٕ ََفَ ْة َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ َطاتَِی  ًَ أَ ا٨َّٟٔيیُّ ٔجي ٍَا٧َُط َو٨ًِٔٔسی َجَذ َٔ َٜ ِ َواُظ أ٦َِ ََل ث٥َُّ ا٧

ٔلَی ا٦َ ا٨َّٟاُض ِ َٗ ََٓذبََحُض٤َا َو ِبَظئِن  َٛ ٔلَی  ِ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُوَصا َػل َتَحزًَّ َٓ ا٢َ  َٗ ًُوَصا أَِو  َتَوزَّ َٓ  ٨َُُِی٤َٕة 

دصہق، انب ہیلع، اویب، انب ریسنی، اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رقابین ےک دؿ رفامای ہک سج صخش ےن امنز 

آج ےک دؿ وگتش اھکےن یک وخاشہ وہیت ےہ ےس ےلہپ ذحب ایک وہ فہ دفابرہ رکے، اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! 

افر ا ےن ڑپفویسں اک ذرک ایک افر اہک ہک ریمے اپس اکی ھچ امہ اک ہچب ےہ، وج وگتش یک دفرکبویں ےس رتہب ےہ، آپ ےن اس وک اس یک 

ہلل ہیلع فملس دف ااجزت دی، ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک ہی ااجزت اس ےک العفہ دفرسے ولوگں ےک ےئل یھب یھت ای ںیہن، رھپ یبن یلص ا



 

 

 کڈنیوھں یک رطػ وتمہج وہےئ افر اؿ وک ذحب ایک افر ولگ رکبویں یک رطػ وتمہج وہےئ افر اؿ وک میسقت رکےک ذحب رکدای۔

 دصہق، انب ہیلع، اویب، انب ریسنی، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ...اؿ ولوگں یک دلیل اک ایبؿ، وج ےتہک ںیہ ہک رقابین رقب دیع یہ ےک دؿ ےہ

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ولوگں یک دلیل اک ایبؿ، وج ےتہک ںیہ ہک رقابین رقب دیع یہ ےک دؿ ےہ

     513    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٦، ًبساٟوہاب، ایوب، ٣ح٤س اب٩ ابی بُکہ، ابوبُکہ٣ح٤س ب٩ سَل :  راوی

َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی بَُِکَ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َسََل٦ٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٨ُِط  ًَ َة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َُة اث٨َِا  ٤ََوأت َواَِلَِرَق اٟشَّ َٙ اہللُ اٟشَّ َضِیَئتٔطٔ یَِو٦َ َخ٠َ َٛ ِس اِسَتَساَر  َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ اٟز٣ََّاَ٪  َٗ رَشَ َس٥ََّ٠ 

 َّٟ ٦ُ َوَرَجُب ٣ُرَضَ ا ٤ََُِٟحَّ ٔة َوا ِٟٔححَّ َسةٔ َوذُو ا ٌِ َ٘ ِٟ ْة ُُح٦ُْ ثَََلْث ٣َُتَوأَٟیاْت ذُو ا ٌَ َباَ٪ َطِضّزا ٨ِ٣َٔضا أَِرَب ٌِ ٔذی بَيَِن ُج٤َاَزی َوَط

ا٢َ  َٗ ٔ اِس٤ٔطٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َُّط َسُیَش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََٜت َحً َش َٓ  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ ٕ صََذا  ا٢َ أَیُّ أَیُّ َطِضز َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی  ٔة  ِٟحٔحَّ َِٟیَص َذا ا أَ

 ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ أَیُّ یَِو٦ٕ  ب٠ََٕس َصَذا  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی  َِٟب٠َِسَة  َِٟیَص ا َ ا٢َ أ َٗ ٔ اِس٤ٔطٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َّطُ َسُیَش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََٜت َحً َش َٓ

َِٟیَص َیوِ  ا٢َ أَ َٗ ٔ اِس٤ٔطٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َُّط َسُیَش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََٜت َحً َش َٓ  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ إٔ٪َّ ٦َ اَصَذا  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی  ٨ََِّٟحٔ 

٣َٔة َیِو٥ُِٜ٣ٔ َصَذا َُحِ َٛ ا٦ْ  ٠َِی٥ُِٜ َُحَ ًَ اَؿ٥ُِٜ  ا٢َ َوأرَِعَ َٗ ْس َوأَِحٔشبُُط  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٥ِ  ز٣َٔائ٥َُِٜ َوأ٣ََِواَل٥ُِٜ  ُٛ ٔ ٥ِ صََذا فٔی َطِضز ُٛ فٔی ب٠ََٔس

 َ٤ًِ ٩ًَِ أَ َیِشأَُل٥ُِٜ  َٓ  ٥ُِ ِوَ٪ َربَّٜ َ٘ ِّ َصَذا َوَسَت٠ِ ٕف أَََل ٟٔيَُب٠ِّ ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب َّل َيرِضٔ سٔی ُؿَلَّ ٌِ وا َب ٌُ ََل َتزِٔج َٓ ال٥ُِٜٔ أَََل 

ْس  ُط َوکَاَ٪ ٣َُح٤َّ ٌَ ٔف ٩ِ٣َ َس٤ٔ ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ َب طُ أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَِوعَی  ُِ َف ٩ِ٣َ َیِب٠ُ ٌِ ١َّ َب ٌَ ٠َ َٓ ائَٔب  َِ ِٟ اصُٔس ا َٚ اٟظَّ ا٢َ َػَس َٗ ُظ  ِٔذَا َذََکَ

ُت ٣َزََّتئِن ا ِِ ُت أَََل ص١َِ ب٠ََّ ِِ ا٢َ أَََل َص١ِ ب٠ََّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  َّی اہللُ   ٨َّٟٔيیُّ َػل



 

 

وک دمحم نب السؾ، دبعاولاہب، اویب، دمحم انب ایب رکبہ، اوبرکبہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج رطح آامسؿ فزنیم 

رکےن ےک دؿ زامہن رگدش ںیم اھت، ایس رطح اب یھب رگدش ںیم ےہ، اسؽ ںیم ابرہ امہ وہےت ںیہ، نج ںیم اچر امہ  اہلل اعت ی ےک دیپا

 جاؾ ےک ںیہ، نیت ینع ذی دعقہ، ذی اہجحل افر رحمؾ ارحلاؾ وت ےپ درےپ ںیہ افر ربج رضم وج امجدی افر ابعشؿ ےک درایمؿ ےہ ہی 

فر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ، آپ اخومش وہےئگ، اہیں کت ہک مہ ےن امگؿ ایک ہک اشدی وکاسن ہنیہم ےہ؟ مہ ےن رعض ایک اہلل ا

آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک العفہ وکح  افر انؾ ایبؿ رکںی ےگ، آپ ےن رفامای ہک ہی ذی اہجحل ںیہن ےہ؟ مہ ےن رعض ایک ہک ویکں 

اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اخومش وہےئگ، ںیہن، آپ ےن رفامای ہی وکاسن رہش ےہ؟ مہ ےن اہک اہلل افر 

اہیں کت ہک مہ ےن اھجمس ہک اشدی آپ وکح  دفرسا انؾ ایبؿ رکںی ےگ، آپ ےن رفامای ایک ہی دلبہ ) ( ںیہن ےہ، مہ ےن رعض ایک یج 

ایدہ اجےتن ںیہ، رھپ آپ اخومش وہےئگ، اہیں اہں! رھپ آپ ےن رفامای ہی وکؿ اسدؿ ےہ؟ مہ ےن رعض ایک اہلل افر اس ےک روسؽ ز

کت ہک مہ ےھجمس ہک آپ وکح  دفرسا انؾ ایبؿ رکںی ےگ، آپ ےن رفامای ایک ہی رقابین اک دؿ ںیہن؟ مہ ےن رعض ایکیج اہں، آپ ےن 

ری زعت اکی دفرسے رفامای ہک اہمترے وخؿ افر اہمترے امؽ)افر دمحم ےن اہک ہک ںیم ایخؽ رکات وہں ہک ہی یھب رفامای ہک( افر اہمت

رپا یس رطح  جاؾ ےہ، سج رطح آج ےک دؿ یک  جتم اہمترے اس رہش ںیم اہمترے اس ہنیہم ںیم ےہ افر رقنعبی مت ا ےن رب 

ےس ولمےگ افر مت ےس اہمترے اامعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اجےئ اگ، ربخدار! ریمے دعب ارماہ ہن وہاجان ہک اکی دفرسے یک 

ول ہک احرضنی اغنیبئ کت اچنہپدںی اس ےئل ضعب ولگ ںیہنج ابت اچنہپح  اجیت ےہ فہ ےننس فاولں ےس زایدہ  رگدؿ امرےن وگل، نس

 دای، رےنھک فاےل وہےت ںیہ، افر دمحم بج اس وک ایبؿ رکےت وت ےتہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن چس رفامای، رھپ رفامای ہک نس ول ںیم ےن اچنہپ

 نس ول ںیم ےن اچنہپ دای۔

 دمحم نب السؾ، دبعاولاہب، اویب، دمحم انب ایب رکبہ، اوبرکبہ :  یراف

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

  

 ...رقابین اک ایبؿ افر رقابین یک ہگج دیعاگہ ےہ

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 دیعاگہ ےہرقابین اک ایبؿ افر رقابین یک ہگج 



 

 

     514    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بُک ٣٘سمی، خاٟس ب٩ حارث، ًبیس اہلل ، ٧آٍ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبُس اہللٔ َی٨ََِحُ فٔی  َحسَّ ًَ ا٢َ کَاَ٪  َٗ  ٍٕ ٔ ٧َآ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ىٔی ٨ِ٣َََحَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ َي َٗ ٨ِ٤َََِٟحٔ   ا

 ےھت، دیبعاہلل ےن دمحم نب ایب رکب دقم ی، اخدل نب احرث، دیبعاہلل ، انعف ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل رقابین رکےن یک ہگج ںیم رقابین ایک رکےت

 ایبؿ ایک ینع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رقابین رکےن یک ہگج رپ رقابین رکےت ےھت۔

 دمحم نب ایب رکب دقم ی، اخدل نب احرث، دیبع اہلل ، انعف :  رافی

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

  

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک ایبؿ افر رقابین یک ہگج دیعاگہ ےہ

     515    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ٛثي ٍ ب٩ َفٗس، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٛ  ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا أَِخب ٍََُظ  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕس  َٗ ٔ ب٩ِٔ ََفِ ثٔي ٍ

َّی ٤َُِٟؼل ٥َ یَِذبَُح َوَی٨ََِحُ بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دیعاگہ ںیم ذحب رکےت ییحی نب ریکب، ثیل، ریثک نب رفدق، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ

 ےھت افر رحن رکےت ےھت۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، ریثک نب رفدق، انعف، رضحت انب رمعریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 اکظفل وقنمیبن یلص اہلل ہیلع ف

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 ...ملس اک دف وگنیسں فاےل دےبن رکےن اک ایبؿ افر 

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 اکظفل وقنمؽ ےہ افرٰییحی نب دیعس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اوبا

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

امہم نب لہس وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دف وگنیسں فاےل دےبن رکےن اک ایبؿ افر 

 گ رقابین ےک اجونر وک ودہنی ںیم وماٹ رکےت افر امتؾ املسمؿ اس وک وماٹ رکےت ےھتول

     516    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ًبساٌٟزیزب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َحسَّ

َِٜبَظِي٨ٔز ٔ ِّی ب َِٜبَظئِن َوأ٧ََا أَُؿه ٔ ِّی ب ه ـَ ٥َ ُي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

نب امکل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دےبن یک رقابین رکےت ےھت افر آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، دبعازعلسینب بیہص، اسن 

 ںیم یھب دف دےبن رقابین رکات وہں۔

 آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، دبعازعلسینب بیہص، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اکظفل وقنم

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دف وگنیسں فاےل دےبن رکےن اک ایبؿ افر 

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 اکظفل وقنمؽ ےہ افر ٰییحی نب دیعس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اوب

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

ؿ رکےت وہےئ انس ہک مہ اامہم نب لہس وک ایبیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دف وگنیسں فاےل دےبن رکےن اک ایبؿ افر 

 ولگ رقابین ےک اجونر وک ودہنی ںیم وماٹ رکےت افر امتؾ املسمؿ اس وک وماٹ رکےت ےھت



 

 

     517    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟوہاب، ایوب، ابوَٗلبہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٥َ َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ ِِٔس٤َأًی١ُ َوَحات٥ُٔ  َٗ ٔ َو ََٓذبََحُض٤َا بَٔیٔسظ ٧َئِن أ٠َ٣ََِحئِن  ِبَظئِن أََِقَ َٛ ٔلَی  ِ َ أ َٔ َٜ ِ ٩ًَِ ا٧ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  ٩ًَِ أَیُّوَب  ب٩ُِ َوِرَزاَ٪ 

٩ًَِ أَیُّوَب  طُ ُوَصِیْب  ٌَ  أ٧ََٕص َتاَب

ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، اویب، اوبالقہب، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دف وگنیسں فاےل تچ ربکے 

ا ےن اپھت ےس ذحب ایک، فبیہ ےن اویب ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی لقن یک افر دےبن یک رطػ وتمہج وہےئ افر اؿ دفونں وک 

 اامسلیع فاحمت نب درداؿ وباہطس اویب، انب ریسنی، اسن ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، اویب، اوبالقہب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکظفل وقنم

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دف وگنیسں فاےل دےبن رکےن اک ایبؿ افر 

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 اکظفل وقنمؽ ےہ افرٰییحی نب

 

ن
 
ن

 

 ن
من
ش

 دیعس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اوباامہم نب لہس وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دف وگنیسں فاےل دےبن رکےن اک ایبؿ افر 

 ولگ رقابین ےک اجونر وک ودہنی ںیم وماٹ رکےت افر امتؾ املسمؿ اس وک وماٹ رکےت ےھت

     518    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ ب٩ ًا٣ز٤ًزوب٩ خاٟس، ٟیث، یزیس، ابواٟدي ٍ، ً٘ب :  راوی

ٕ َرضَٔی اہللُ  ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٤ِزُو ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ  



 

 

 َٓ ًَلَی َػَحابَتٔطٔ َؿَحایَا  ٔش٤َُضا  ِ٘ ًَِلاُظ ٤ّ٨ََُا َي ٥َ أَ ا٢َ َؿحِّ بٔطٔ أ٧ََِت َوَس٠َّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُظ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکَ ُتوْز  ًَ  َبقَٔی 

رمعفنب اخدل، ثیل، سیدی، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اکی رکبی دی )بج ہک( آپ ا ےن احصہب 

، اکی ھچ امہ اک ہچب ابیق رہ ایگ، وت اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس وک ایبؿ ایک، آپ ےن وک رقابین ےک اجونر میسقت رک رےہ ےھت

 رفامای ہک مت اےس رقابین رکدف۔

 رمعفنب اخدل، ثیل، سیدی، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم :  رافی

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

  

 ...آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اوبربدہ ےس رفامان ہک وت اس ھچ امہ ےک ےچب وک ذحب رکےل اف

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اوبربدہ ےس رفامان ہک وت اس ھچ امہ ےک ےچب وک ذحب رکےل افر ریتے دعب یسک ےک ےئل اجزئ ہن وہاگ

     519    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، خاٟس ب٩ ًبساہلل ، ٣ِطٖ، ًا٣ز، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَازٕٔب َر  ِٟب ٍََأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ْٖ ث٨ََا ٣َُِطِّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ًَِضُ َحسَّ ی ضَٔی اہللُ  ا٢َ َؿهَّ َٗ ٤َا 

٥َ َطاتَُک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ََلةٔ  ِب١َ اٟؼَّ َٗ َٟطُ أَبُو بُزَِزَة  ا٢ُ  َ٘ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ َخا٢ْ لٔی يُ َ٘ َٓ َِٟح٥ٕ   َطاةُ 

 ٩َِٟ ا٢َ اذِبَِحَضا َو َٗ  ٔ ز ٌَ ٤َِٟ ًَّة ٩ِ٣ٔ ا ٔشطٔ َو٩ِ٣َ  ٨ًِٔٔسی َزأج٨ّا َجَذ ِٔ ٤ََّا یَِذبَُح ٨َٟٔ إ٧ٔ َٓ ََلةٔ  ِب١َ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َذبََح  َٗ ي ٍَِٔک ث٥َُّ  َِ ٔ َتِؼ٠َُح ٟ

ٔيیِّ َؤِبِ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ُط ًُبَِیَسةُ  ٌَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َتاَب ِس َت٥َّ نُُشُُٜط َوأََػاَب ُس٨ََّة ا َ٘ َٓ  ٔ ََلة َس اٟؼَّ ٌِ ًَ َذبََح َب  ٍْ ُط َوٛٔی ٌَ ٩ِ َزاصٔی٥َ َوَتاَب

 ٩ًَِ اْض  ا٢َ ُزبَِیْس َؤَفَ َٗ َٟبَٕن َو  ُٚ ٨َا ًَ ٔيیِّ ٨ًِٔٔسی  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ْ َوَزاُوزُ  ا٢َ  َٗ ٔيیِّ َو ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یِٕث  ْة  ُُحَ ًَ ٔيیِّ ٨ًِٔسٔی َجَذ ٌِ اٟظَّ

ْٚ َجَذ  ٨ًََا ِوٕ٪  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَْة َو ْٚ َجَذ ٨ًََا ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ أَبُو اَِلَِحَؤؾ َحسَّ َٗ َٟبَٕن َو  ُٚ ٨َا ًَ  َْ 

دسمد، اخدل نب دبعاہلل ، رطمػ، اعرم، رباء نب اعذب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن رفامای ہک ریمے امومں ےن 



 

 

 نج وک اوبربدہ اہک اجات ےہ امنز ےس ےلہپ رقابین رک ی وت اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہمتری رکبی وت وگتش یک

رکبی ےہ )ینع رقابین ںیہن وہح ( اںوہں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے اپس الپ وہاھچ امہ اک ہچب ےہ آپ ےن رفامای وت اس وک ذحب 

رکےل افر ریتے العفہ یسک ےک ےیل درتس ںیہن وہاگ رھپ رفامای ہک سج ےن امنز ےس ےلہپ ذحب رکایل وت فہ رصػ اینپ ذات ےک ےیل 

ےن امنز ےک دعب ذحب ایک وت اس یک رقابین وہیئگ افر اس ےن املسمونں یک تنس وک اپایل دیبعہ ےن یبعش افر اربامیہ  ذحب رکات ےہ افر سج

ےس افر فعیک ےن  جثی ےس اںوہں ےن یبعش ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک افر اعمص افر داؤد ےن یبعش ابںی ظفل رفاتی ایک ہک 

 ےس "دنعی ذجک " اکظفل لقن ایک افر اوباالوحص ےن اہک ہک مہ ےس وصنمر ےن "انعؼ "دنعی انعؼ نبل" افر زدیب فرفاس ےن یبعش

 ذجک " اکظفل ایبؿ ایک افر انب وعؿ ےن "انعؼ ذجع انعؼ نبل "ےک اافلظ رفاتی ےیک ںیہ۔

 دسمد، اخدل نب دبعاہلل ، رطمػ، اعرم، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اوبربدہ ےس رفامان ہک وت اس ھچ امہ ےک ےچب وک ذحب رکےل افر ریتے دعب یسک ےک ےئل اجزئ ہن وہاگ
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، س٤٠ہ، ابوجحیٔہ، بزاء :  راوی

ةَ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی ُجَحِی ٩ًَِ َس٤َ٠ََة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َذبََح أَبُو بُزَِزَة  َحسَّ َٗ ِٟب ٍََأئ  ٩ًَِ ا

 ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َبُة َوأَ  َٗ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ْة  ًَ َِٟیَص ٨ًِٔٔسی َِٔلَّ َجَذ ا٢َ  َٗ َِٟضا  ٥َ أَبِٔس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ ا٢َ هَٔی َخي ٍِْ َٓ َٗ ِحٔشبُُط 

ا٢َ َحات٥ُٔ ب٩ُِ  َٗ َسَک َو ٌِ ٩ًَِ أََحٕس َب ٩َِٟ َتِحزَٔی  ٠َِضا ٣َکَا٧ََضا َو ٌَ ا٢َ اِج َٗ ٩ًَِ ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش٨َّٕة  ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َوِرَزاَ٪ 

ًَْة  ْٚ َجَذ ٨ًََا ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

  فملسدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس، اوبہفیحج، رباء ےتہک ںیہ ہک اوبربدہ ےن امنز ےس ےلہپ ذحب رکایل وت اؿ ےس یبن یلص اہلل ہیلع

ےن رفامای ہک اس ےک وعض دفرسا رکول، اںوہں ےن رعض ایک ہک ریمے اپس رصػ ھچ امہ اک اکی رکبی اک ہچب ےہ، ہبعش اک ایخؽ ےہ ہک 



 

 

اشدی ہی یھب اہک ہک فہ اکی اسہل رکبی ےک ےچب ےس یھب ااھچ ےہ ، آپ ےن رفامای ہک اس یک ہگج اس وک )رقابین( رکدف، افر اہمترے دعب 

ںیہن وہاگ افر احمت نب درداؿ ےن اویب ےس اںوہں ےن دمحم ےس اںوہں ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس فہ ےتہک ںیہ ہک یبن  یسک ےئلیک اجزئ

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن انعؼ ذجک  رفامای۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس، اوبہفیحج، رباء :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ا ےن اہھت ےس رقابین اک اجونر ذحب رکے

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ا ےن اہھت ےس رقابین اک اجونر ذحب رکے
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 ابی ایاض، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہآز٦ ب٩  :  راوی

َّی اہللُ  ی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َؿهَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ َِٜبَظئِن َحسَّ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب ًَ  

 ٔ اح َٔ ًَلَی ٔػ َس٣َُط  َٗ ا  ٌّ أَیُِتُط َوأؿ ٔ أ٠َ٣ََِحئِن ََفَ ََٓذبََحُض٤َا بَٔیٔسظ  ٍُ ِّ َٜب ُ  ض٤َٔا ُيَشیمِّ َوی

آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف تچ ربکے دےبن ذحب ےئک، ںیم ےن داھکی ہک 

 ، رھپ اؿ دفونں وک ا ےن اہھت ےس ذحب ایک۔آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اپؤں اؿ دفونں ےک کولہ رپ راھک مسب اہلل افر ریبکت یہک

 آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ... ےک اجؿاس صخش اک ایبؿ، وج دفرسے یک رقابین اک اجونر ذحب رکے افر اکی صخش ےن رقابین



 

 

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

ومیس ریض اہلل ہنع ےن اینپ ویٹیبں اس صخش اک ایبؿ، وج دفرسے یک رقابین اک اجونر ذحب رکے افر اکی صخش ےن رقابین ےک اجونر ںیم انب رمع ریض اہلل ہنع یک ودد یک افر اوب

 وک مکح دای ہک ا ےن اہوھتں ےس رقابین رکںی
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 ٗتيبہ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َِٟت  َحسَّ ا َٗ ًَلَیَّ َرُسو٢ُ ٨ًََِضا  َزَخ١َ 

ا٢َ َصَذا أ٣َِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ِٔٔشٔت  َٟٔک أََن ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َٖ َوأ٧ََا أَبِکٔی  ٥َ بََّٔسٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ب٨ََأت آَز٦َ اہللٔ َػل تََبُط اہللُ  َٛ ْز 

ِٟبَِیٔت َو  َِٟحادُّ َُي ٍَِ أَِ٪ ََل َتُلوفٔی بٔا ٔضی ا ِ٘ ٔضی ٣َا َي ِٗ َِٟبَُقٔ ا ٩ًَِ نَٔشائٔطٔ بٔا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َؿهَّ

ہبیتق، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اقمؾ رسػ ںیم ریمے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل 

 رفامای ویکں رفیت وہ؟ ایک ںیہمت ضیح آےن اگل؟ ںیم ےن وجاب دای ہیلع فملس اس احؽ ںیم رشتفی الےئ ہک ںیم رف ریہ یھت، آپ ےن

یج اہں! آپ ےن رفامای ہک ہی ایسی زیچ ےہ ہک اہلل اعت ی ےن آدؾ یک ویٹیبں رپ رقمر رکدی ےہ، مت امتؾ اراکؿ وپرے رکف وج احیج رکےت 

 اینپ ویبی یک رطػ ےس اگےئ یک رقابین یک۔ ںیہ، رگم ہی ہک مت اخہن ہبعک اک  راػ ہن رکف افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 ہبیتق، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...امنز ےک دعب ذحب رکےن اک ایبؿ

 ؿرقابوینں اک ایب :   ابب

 امنز ےک دعب ذحب رکےن اک ایبؿ
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 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، زبیس، طٌيی، بزاء :  راوی

 ٩ًَِ ٔيیَّ  ٌِ ُت اٟظَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ُزبَِیْس  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ا ُت  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟب ٍََأئ َرضَٔی اہللُ  ا

 ِّ ُ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ َیِو٨َ٣ٔا َصَذا أَِ٪ نَُؼل ٢َ ٣َا ٧َِبَسأ ا٢َ ِٔ٪َّ أَوَّ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِدُلُب  ًَ َّی اہللُ  ١َ َصَذا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ٨ِ٨َََحَ  َٓ  ٍَ َی ث٥َُّ ٧َزِٔج

ِس أََػاَب ُس٨َّت٨ََا َو٩ِ٣َ  َ٘ ا٢َ أَبُو بُزَِزَة یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ َ٘ َٓ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ا٨ُُّٟشٔک فٔی َطِیٕئ  ٣ُُط َٔلَص٠ِٔطٔ  سِّ َ٘ َِٟح٥ْ ُي ٤ََّا صَُو  إ٧ٔ َٓ  ٧َََحَ 

٩َِٟ َتِحزَٔی أَِو تُ  ٠َِضا ٣َکَا٧ََضا َو ٌَ ا٢َ اِج َ٘ َٓ ًَْة َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش٨َّٕة  َِّی َو٨ًِٔٔسی َجَذ ِب١َ أَِ٪ أَُػل َٗ َسَک َذبَِحُت  ٌِ ٩ًَِ أََحٕس َب  وفَٔی 

اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، زدیب، یبعش، رباء ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہبطخ دےتی وہےئ انس آپ ےن رفامای ہک آج ےک 

)تنس ےک وماقف  دؿ بس ےس ےلہپ امنز ڑپےتھ ںیہ، رھپ فا س وہےت ںیہ افر رقابین رکےت ںیہ، سج ےن ااسی ایک وت امہری تنس وک اپایل

لمع ایک( افر سج ےن )امنز ےس ےلہپ( رقابین یک وت فہ رصػ وگتش ےہ، وج اس ےن رھگ فاولں ےک ےئل ایتر ایک، رقابین ںیم اس اک وکح  

 ہچب ہصح ںیہن، اوبربدہ ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن وت امنز ےس ےلہپ یہ ذحب رکایل افر ریمے اپس ھچ امہ اک اکی

ےہ، وج اکی اسؽ ےک ےچب ےس رتہب ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت اس وک اس ےک دبےل ںیم ذحب رکول افر اہمترے دعب یسک 

 ےک ےئل اکیف ہن وہاگ۔

 اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، زدیب، یبعش، رباء :  رافی

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

  

 ...امنز ےس ےلہپ ارگ وکح  ذحب رکےل وت دفابرہ )رقابین( رکے

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےس ےلہپ ارگ وکح  ذحب رکےل وت دفابرہ )رقابین( رکے
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 ٩ ابزاہی٥، ایوب، ٣ح٤س، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہًلی ب٩ ًبساہلل ، اس٤اًی١ ب :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٌٔ ٠ُِی َٓ  ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َذبََح  َّی َٗ َٜأَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا٢َ َرُج١ْ صََذا یَِو٦ْ يُِظَتَهی ٓٔیطٔ ا٠َِّٟح٥ُ َوَذََکَ َص٨َّة ٩ِ٣ٔ ٔجي ٍَا٧ٔطٔ  َ٘ َٓ ِس 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َُٟط ا٨َّٟٔيیُّ َػل َؽ  خَّ ًَْة َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ َطاَتئِن ََفَ ًََذَرُظ َو٨ًِٔٔسی َجَذ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َٓ اہللُ   ٥َ ِت  َوَس٠َّ َِ ََل أَِزرٔی ب٠ََ

ََٓذبَحُ  ٔلَی ٨َُُِی٤َٕة  أَ ا٨َّٟاُض ِ َٔ َٜ ِ ََٓذبََحُض٤َا ث٥َُّ ا٧ ىٔی  ٌِ ِبَظئِن َي َٛ ٔلَی  أَ ِ َٔ َٜ ِ  وَصااٟزُِّخَؼُة أ٦َِ ََل ث٥َُّ ا٧

رفامای ہک سج ےن امنز ےس یلع نب دبعاہلل ، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دمحم، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ےلہپ ذحب ایک وت اس وک اچےئہ ہک دفابرہ ذحب رکے، اکی صخش ےن اہک ہی فہ دؿ ےہ سج ںیم وگتش یک وخاشہ ےہ افر ا ےن ڑپفویسں 

ےہ، وج یک احتل ایبؿ یک، وگای آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک ذعمفر اھجمس افر اس ےن اہک ہک ریمے اپس اکی ھچ امہ اک رکبی اک ہچب 

دفرکبویں ےس رتہب ےہ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ااجزت دے دی، ںیم ںیہن اجاتن ہک ہی ااجزت بس ولوگں ےک ےئل ےہ ای 

ںیہن، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس دف کڈنیوھں یک رطػ وتمہج وہےئ ینع اؿ وک ذحب ایک رھپ ولگ رکبویں یک رطػ وتمہج وہےئ افر 

 رکبایں ذحب ںیک۔

 یلع نب دبعاہلل ، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دمحم، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےس ےلہپ ارگ وکح  ذحب رکےل وت دفابرہ )رقابین( رکے

     525    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، اسوز ب٩ ٗیص، ج٨سب ب٩ سٔیا٪، بحلی :  راوی

ا٢َ َط  َٗ َِٟبَحلٔیَّ  َیاَ٪ ا ِٔ ُت ُج٨َِسَب ب٩َِ ُس ٌِ ِیٕص َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اَِلَِسَوزُ ب٩ُِ  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ  ضِٔسُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٥ِ یَِذبَ  َٟ ی َو٩ِ٣َ  َ ِِ ُ ٌِٔس ٣َکَا٧ََضا أ ٠ُِی َٓ َِّی  ِب١َ أَِ٪ ُيَؼل َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َذبََح  َ٘ َٓ ٠َِیِذبَِح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  َٓ  ِح 

ا وت آپ آدؾ، ہبعش، اوسد نب سیق، دنجب نب ایفسؿ، یلجب ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رحن ےک دؿ احرض وہ



 

 

فہ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن امنز ےس ےلہپ ذحب ایک وت اس یک ہگج رپ دفرسا اجونر رقابین رکے افر سج ےن ذحب ہن ایک وہ وت 

 ذحب رکےل۔

 آدؾ، ہبعش، اوسد نب سیق، دنجب نب ایفسؿ، یلجب :  رافی

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

  

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےس ےلہپ ارگ وکح  ذحب رکےل وت دفابرہ )رقابین( رکے

     526    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، َفاض، ًا٣ز، بزاء :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َاً ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ِٟب ٍََأئ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ إض  ٩ًَِ َٔفَ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو   ی١َ َحسَّ

 ُ ا٦َ أَب َ٘ َٓ  َٖ َّی ی٨ََِْصٔ ََل یَِذبَِح َحً َٓ َب١َ ِٗٔب٠َت٨ََا  ِ٘ َّی َػََلَت٨َا َواِسَت ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َ٘ َٓ  ٕ ٥َ َذاَت یَِو٦ ُ َوَس٠َّ ا٢َ یَا و ب َ٘ َٓ زَِزَة ب٩ُِ ٧َٔیإر 

ًَّة هَٔی َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش٨ََّتئِن آذِبَحُ  إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی َجَذ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِتُط  ًَحَّ ا٢َ صَُو َطِیْئ  َ٘ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٓ ٥ِ ث٥َُّ ََل َتِحزٔی َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ا٢َ َن َٗ َضا 

َٜتَِیطٔ  ًَا٣ْٔز هَٔی َخي ٍُِ َنٔشی ا٢َ  َٗ َسَک  ٌِ  ٩ًَِ أََحٕس َب

یس نب اامسلیع، اوبوعاہن، رفاس، اعرم، رباء ےتہک ںیہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ امنز ڑپیھ، رھپ رفامای ہک سج ےن وم

امہری رطح امنز ڑپیھ افر امہرے ہلبق یک رطػ وتمہج وہا وت فہ ذحب ہن رکے، بج کت ہک فہ امنز ےس افرغ ہن وہاجےئ، اوبربدہ نب 

رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن وت ذحب رکایل، آپ ےن رفامای فہ ایسی زیچ ےہ وج وت ےن دلجی ںیم ایتر یک، اںوہں  اینرڑھکے وہےئ افر

ےن رعض ایک ہک ریمے اپس اکی ھچ امہ اک ہچب ےہ، وج اکی اسؽ ےک وچبں ےس رتہب ےہ، ایک ںیم اےس ذحب رکدفں؟ آپ ےن رفامای اہں 

ن ہ" ےک ظفل رفاتی ےئک۔! رھپ ریتے دعب یسک ےک ےئل اکیف ہن

 

ن کن
س

 

ت

  وہاگ، اعرم ےن "ریخ

 ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، رفاس، اعرم، رباء :  رافی



 

 

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

  

 ...ذہحیب ےک کولہ رپ دقؾ رےنھک اک ایبؿ

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 ےک کولہ رپ دقؾ رےنھک اک ایبؿ ذہحیب

     527    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ًَ ث٨ََا أ٧ََْص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ٥َ کَاَ٪ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ٔ َحتٔض٤َٔا َویَِذبَُحُض٤َا بَٔیٔسظ ِٔ ًَلَی َػ ٍُ رِٔج٠َطُ  ـَ ٧َئِن َوَي َِٜبَظئِن أ٠َ٣ََِحئِن أََِقَ ٔ ِّی ب ه ـَ  ُي

دف وگنیسں فاےل تچ ربکے کڈنیےھ اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ذحب رکےت ےھت افر اانپ اپؤں دفونں ےک کولہؤں رپ رھک رک دفونں وک ا ےن اہوھتں ےس ذحب ایک رکےت ےھت۔

 اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ذحب ےک فتق اہلل اربک م ےن اک ایبؿ

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 ذحب ےک فتق اہلل اربک م ےن اک ایبؿ

     528    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َِٜبَظئِن أ٠َ٣ََِحئِن َحسَّ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب َّی اہللُ  ی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َؿهَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ٧َئِن أَبُو   أََِقَ

احٔض٤َٔا َٔ ًَلَی ٔػ ٍَ رِٔج٠َُط  َّ ٍَ َوَوَؿ ب َٛ ٔ َوَسیمَّ َو  َذبََحُض٤َا بَٔیٔسظ

 ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف ےربکتے کڈنیےھ ذحب ےئک، اؿ دفونں وک ا ےن ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع

 اہوھتں ےس ذحب ایک، مسب اہلل افر اہلل اربک اہک افر اہک اانپ اپؤں اؿ دفونں ےک کولہؤں رپ راھک۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ارگ وکح  صخش اینپ دہی ذحب رکےن ےئل جیھب دے وت اس رپ وکح  زیچ  جاؾ ںیہن ےہ

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکح  صخش اینپ دہی ذحب رکےن ےئل جیھب دے وت اس رپ وکح  زیچ  جاؾ ںیہن ےہ

     529    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ، اس٤اًی١، طٌيی، ٣َّسوٚ :  راوی

 َّ ٕٚ أ٧َ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ًَ ٕس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ُ َحسَّ ََٟضا یَا أ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ٦َّ طُ أَتَی 

٠ََّس بََس٧َتُ  َ٘ َُٓیوصٔی أَِ٪ ُت ٤ِِْٟٔصٔ  َبٔة َوَیِح٠ُٔص فٔی ا ٌِ َٜ ٔلَی اِل َِٟضِسٔی ِ ُث بٔا ٌَ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ِٔ٪َّ َرُجَّل یَِب َِٟیِو٦ٔ ا ََل یَزَا٢ُ ٩ِ٣ٔ َذٟٔٔک ا َٓ ُط 

ِٟحَٔحأب  َضا ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا َ٘ ٔٔی ُت َتِؼ ٌِ َش٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ َّی َیح١َّٔ ا٨َّٟاُض  ٣ّا َحً ََلئَٔس َصِسٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ ٣َُِحٔ َٗ ِٓت١ُٔ  ٨ُِت أَ ُٛ ِس  َ٘ َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ

َجا٢ٔ ٩ِ٣ٔ  ا َح١َّ ٟٔلِّ ٠ًََِیطٔ ٤٣َّٔ  ٦ُ ٤َا یََِحُ َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل ُث َصِسیَطُ ِ ٌَ َيِب َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟاُض  َػل َّی َیزِٔج  أَص٠ِٔطٔ َحً

، یبعش، رسمفؼ ےتہک ںیہ ہک ںیم اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس آای افر اہک ہک اے اؾ اوملنینم! اکی صخش ادمح نب دمحم، دبعاہلل ، اامسلیع



 

 

اخہن ہبعک یک رطػ دہی اتجیھب ےہ افر وخد )ا ےن( رہش ںیم اھٹیب راتہ ےہ افر فتیص رکات ےہ ہک اس یک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم 

ےہ، بج کت ہک ولگ الحؽ ہن وہاجںیئ؟ رسمفؼ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رپدہ یک افن ےس  القدہ ڈاؽ دای اجےئ وت ایک فہ رحمؾ راتہ

دہی رضحت اعہشئ یک ات ی یک آفاز ینس افر رفامای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہی ےک ےلگ اک اہر یتنب یھت رھپ آپ اینپ 

 وہیت وج رمدفں رپ اینپ ویبویں ےس الحؽ ےہ اہیں کت ہک ولگ فا س آ اجےت۔ اخہن ہبعک یک رطػ ےتجیھب افر آپ رپ وکح  زیچ  جاؾ ہن

 ادمح نب دمحم، دبعاہلل ، اامسلیع، یبعش، رسمفؼ :  رافی

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

  

 ... ایک اجاتکس ےہرقابین اک وگتش سک دقر اھکای اجےئ افر سک دقر عمج

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک وگتش سک دقر اھکای اجےئ افر سک دقر عمج ایک اجاتکس ےہ

     530    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًزو، ًلاء، جابزب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَِبٔس اہللٔ َرضٔیَ َحسَّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ًََلاْئ َس٤ٔ ٤ِْزو أَِخب ٍََنٔی  ًَ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  زُ ا  ٨َّا ٧ََتزَوَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا   اہللُ 

ٔلَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی  َِٟضِسیٔ ُُٟحو٦َ اَِلََؿاؤیِّ  َُي ٍَِ ٣َزَّةٕ ُُٟحو٦َ ا ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة َو  ا

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، اطعء، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل اعت ی ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم

 الاضیح( یک ہگج رپ )وحلؾ ادہلی( ایبؿ ایک ےہ۔رقابین اک وگتش ودہنی ےنچنہپ کت ےک ےئل عمج رکےتیل ےھت افر دعتمد ابر )وحلؾ ا

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، اطعء، اجربنب دبعاہلل ریض اہلل اعت ی ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 ر اھکای اجےئ افر سک دقر عمج ایک اجاتکس ےہرقابین اک وگتش سک دق

     531    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، س٤٠ا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ اب٩ خباب، ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی   ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٌٔیٕس َحسَّ ٍَ أَبَا َس َُّط َس٤ٔ أس٥ٔ أَ٪َّ اب٩َِ َخبَّإب أَِخب ٍََُظ أ٧َ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیٕس  ب٩ِٔ َس

وُظ  ُ ِِّ َ ا٢َ أ َ٘ َٓ َِٟح٥ٔ َؿَحایَا٧َا  اُٟوا صََذا ٩ِ٣ٔ  َٗ َِٟح٥ْ  َِٟیطٔ  ٔ ِ ٦َ سِّ ُ٘ َٓ س٦َٔ  َ٘ َٓ َّطُ کَاَ٪ َُائّٔبا  ُث أ٧َ جِ یَُحسِّ َْخَ َٓ ٤ُُِٗت  ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ُٗطُ  ُت ََل أَذُو

ِس حَ  َٗ َُّط  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ُط  َٟ ُت َذَٟٔک  ََٓذََکِ طٔ َوکَاَ٪ بَِسرٔیًّا  َتاَزَة َوکَاَ٪ أََخاُظ َٔل٣ُِّ َٗ َّی آتَٔی أَخٔی أَبَا  َسَک أ٣َِزْ َحً ٌِ  َسَث َب

بج فہ آےئ وت اؿ اقمس انب ن بب، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک فہ ریغ احرض ےھت  اامسلیع، املسؿ، ییحی نب دیعس،

ےک اپس وگتش الای ایگ وت اہک ایگ ہک امہری رقابوینں اک وگتش ےہ اںوہں ےن اہک ہک اس وک اٹہؤ ںیم اس وک ںیہن وھکچں اگ، اوبدیعس 

ں یک رطػ دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ڑھکا وہا رھپ رفاہن وہا اہیں کت ہک ا ےن اھبح  اوباتقدۃ ےک اپس اچنہپ افر فہ ام

ھا رے دعب دیپا وہیئگ ےہ۔

م

 

ب

 ےس اؿ ےک اھبح  ےھت افر دبری ےھت ںیم ےن اؿ ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک وت اںوہں ےن اہک ہک یئن ابت 

 اامسلیع، املسؿ، ییحی نب دیعس، اقمس انب ن بب، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک وگتش سک دقر اھکای اجےئ افر سک دقر عمج ایک اجاتکس ےہ

     532    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ٠َِیطٔ َوَس َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ َ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اَِل ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس  ًَأػ٥ٕ  َََٓل و  ی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٥َ ٩ِ٣َ َؿهَّ َّ٠



 

 

 ٔ ب ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ُ ا ٌَ ِٟ ا کَاَ٪ ا َّ٤٠َ َٓ َس ثَأَٟثٕة َوبَقَٔی فٔی بَِيتٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ  ٌِ ٤َِٟاضٔی ُيِؼبَٔح٩َّ َب ًَا٦َ ا ٨َ٠ِا  ٌَ َٓ ٤َا  َٛ  ١ُ ٌَ ِٔ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ َن َٗ  ١ُ

ٌٔي٨ُوا ٓٔیَضا أََرِزُت أَِ٪ ُت َٓ ا٦َ کَاَ٪ بٔا٨َّٟأض َجِضْس  ٌَ ِٟ إٔ٪َّ َذَٟٔک ا َٓ وا  ُ ِٔ ٤ٌُٔوا َوازَّ ِ ا٢َ ک٠ُُوا َوأَك َٗ 

ای ہک مت ںیم ےس وج صخش رقابین رکے فہ رسیتے دؿ ےک دعب حبص ہن اوباعمص، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع، ےتہک ںیہ ہک یبن ےن رفام

رکے اس احؽ ںیم ہک اس ےک رھگ ںیم اس ںیم ےس ھچک وہ بج دفرسا اسؽ آای وت ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ایک مہ ولگ 

عمج رکف )وچہکن( اس اسؽ ولگ وھبک )یک  ااسی یہ رکںی اسیج ہک مہ ےن سگہتش اسؽ ایک اھت؟ آپ ےن رفامای ہک اھکؤ افر الھکؤ افر

 تقشم( ںیم التبم ےھت اس ےئل ںیم ےن ارادہ ایک ہک مت ولگ اس ںیم ودد رکف۔

 اوباعمص، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع :  رافی

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

  

 وینں اک ایبؿرقاب :   ابب

 رقابین اک وگتش سک دقر اھکای اجےئ افر سک دقر عمج ایک اجاتکس ےہ

     533    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ، بزازراس٤ٌی١، س٤٠ا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ت ًبس اٟزح٩٤ حرضت ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

٤َِزَة ب٨ِٔٔت َحسَّ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَخٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ًَائَٔظَة  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ   ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ

ٔلَی ا٨َّٟ  َس٦ُ بٔطٔ ِ ِ٘ ٨َ َٓ ٨َّا ٠٤َُ٧ُِّح ٨ِ٣ٔطُ  ُٛ ُة  ٔحیَّ َـّ َِٟت اٟ ا َٗ ٨ًََِضا  ا٢َ ََل َتأِک٠ُُوا َِٔلَّ َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٥َ بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

 ُ٥٠ًَِ ٥ٌَٔ ٨ِ٣ٔطُ َواہللُ أَ ٩ِٜٔ أََراَز أَِ٪ یُِل زٔی٤َٕة َوَل ٌَ َِٟیَشِت بٔ  ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ َو

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک مہ ولگ اامسلیع نب دبعاہلل ، ربادرالیعمس، املسؿ، ییحی نب دیعس، رمعہ تنب دبع ارلنمح

رقابین ےک وگتش ںیم کمن اگل رک رھک ےتیل ےھت رھپ اس ںیم ےس ھچک یبن یک دختم ںیم الےت ےھت آپ رفامےت ہک نیت دؿ یہ اھکای 



 

 

 فر اہلل اعت ی زایدہ اجےنن فاال ےہ۔رکف نکیل ہی اتدیکی مکح ہن اھت ہکلب آپ اک دصقم ہی اھت ہک مہ اس ںیم ےس ولوگں وک الھکںیئ ا

 اامسلیع نب دبعاہلل ، ربادرالیعمس، املسؿ، ییحی نب دیعس، رمعہ تنب دبع ارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ایبؿ اکرقابوینں  :   ابب

 رقابین اک وگتش سک دقر اھکای اجےئ افر سک دقر عمج ایک اجاتکس ےہ

     534    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حبا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ابوًبیس :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََ  َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا حٔبَّاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا  َّطُ َطضَٔس َحسَّ ثَىٔی أَبُو ًُبَِیٕس ٣َِولَی اب٩ِٔ أَِزَصَز أ٧َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  نٔی یُو٧ُُص 

ُِٟدِلَبٔة ث٥َُّ َخَلَب ا٨َّٟا ِب١َ ا َٗ َّی  ََٓؼل ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٌٔیَس یَِو٦َ اَِلَِؿَهی ٣َ ِٟ ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاا َ٘ َٓ ُض ِٔ٪َّ َض 

َیوِ  َٓ ا أََحُسص٤َُا  ٌٔیَسی٩ِٔ أ٣ََّ ِٟ ٔ َصَذی٩ِٔ ا ٩ًَِ ٔػَیا٦  ٥ِ ُٛ ِس ٧ََضا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥ِ ٩ِ٣ٔ ٔػَیا٥ُِٜ٣ٔ َوأ٣ََّ ُٛ ٦ُ ِِٓٔطٔ

ا٢َ أَبُو ًُبَِیٕس ث٥َُّ َطضِٔسُت  َٗ  ٥ُِٜٜٔ َیِو٦ْ َتأِک٠ُُوَ٪ ٩ِ٣ٔ نُُش َٓ  ُ َِ َّی اِْل ََٓؼل ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ َٓکَاَ٪ َذَٟٔک یَِو٦َ ا اَ٪  َّٔ ًَ ٍَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ٌٔیَس ٣َ ِٟ ا

 ٩ِ٤َ َٓ ٍَ َل٥ُِٜ ٓٔیطٔ ًٔیَسأ٪  ِس اِجَت٤َ َٗ ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ِٔ٪َّ َصَذا یَِو٦ْ  َ٘ َٓ ُِٟدِلَبةٔ ث٥َُّ َخَلَب  ِب١َ ا َة ٩ِ٣ٔ َٗ ٌَ ِٟح٤ُُ أََحبَّ أَِ٪ ی٨ََِتٔوَز ا

 ِٟ ًَلٔیِّ أَص١ِٔ ا  ٍَ ا٢َ أَبُو ًُبَِیٕس ث٥َُّ َطضِٔستُُط ٣َ َٗ َُٟط  ِس أَذ٧ُِٔت  َ٘ َٓ  ٍَ ٠َِي٨َِتٔوزِ َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ یَزِٔج َٓ َوالٔی  ِب١َ ٌَ َٗ َّی  ََٓؼل ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُِٟدِلَبةٔ ث٥َُّ َخَلَب ا٨َّٟاَض  ٩ًَِ ا َٚ ثَََلٕث َو ِو َٓ  ٥ُِٜٜٔ ٥ِ أَِ٪ َتأِک٠ُُوا ُُٟحو٦َ نُُش ُٛ ٥َ ٧ََضا

٩ًَِ أَبٔی ًُبَِیٕس ٧َِحَوظُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٣َ 

ةحؿ نب ومیس، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبدیبع )انب ازرہ ےک آزاد رکدہ الغؾ( ےتہک ںیہ ہک فہ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل 

ھت دیع یک امنز ںیم رقبدیع ےک دؿ رشکی وہےئ اںوہں ےن ہبطخ ےس ےلہپ امنز ڑپیھ رھپ ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای افر ہنع ےک اس

رفامای ہک اے ولوگ! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت وک اؿ دفونں دیعفں ےک دؿ رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای ےہ اؿ ںیم ےس 

 افر دفرسا فہ دؿ ےہ سج ںیم مت اینپ رقابوینں اک وگتش اھکےت وہ اوبدیبع اک ایبؿ ےہ ہک رھپ ںیم اکی وت رفزفں ےس اراطر اک دؿ ےہ



 

 

رضحت نامثؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت رشکی وہا فہ ےعمج اک دؿ اھت اںوہں ےن ےبطخ ےس ےلہپ امنز ڑپیھ رھپ ہبطخ دای افر 

ھ

م

 

ب

ا رے ےئل دف دیعںی عمج وہیئگ ںیہ ابدنشاگؿ وعا ی ںیم ےس وج صخش ہعمج اک ااظتنر رکان رفامای ہک اے ولوگ! آج فہ دؿ ےہ سج ںیم 

 اچےہ وت ااظتنر رکے افر وج صخش فا س وہان اچےہ وت ںیم اس وک ااجزت داتی وہں اوبدیبع اک ایبؿ ےہ ہک رھپ ںیم یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ہبطخ ےس ےلہپ امنز ڑپیھ رھپ ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای افر رفامای ہک یبن  نب ایب اط بل ےک اسھت)دیع ںیم( رشکی وہا وت اںوہں ےن

ےن مت ولوگں وک رقابین اک وگتش نیت دؿ ےس زادئ اھکےن ےس عنم رفامای ےہ افر رمعم ےس وباہطس زرہی اوبدیبع ےس ایس رطح وقنمؽ 

 ےہ۔

 ةحؿ نب ومیس، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبدیبع :  رافی

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

  

 رقابوینں اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک وگتش سک دقر اھکای اجےئ افر سک دقر عمج ایک اجاتکس ےہ

     535    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب ٛے بزازرزازہ اب٩ طہاب، سا٥ٟ ًبس اہلل٣ح٤س ب٩ ًبس اٟزحی٥، يٌ٘ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَخٔی اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ أَِخب ٧ٍَََا َي ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ طٔ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ  

ًَِبٔس اہللٔ بِ   ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک٠ُُوا ٩ِ٣ٔ اَِلََؿاؤیِّ ثَََلثّاَسا٥ٕٟٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ِبُس اہللٔ  ٩ٔ ٤ًَُزَ َرضَٔی اہللُ  ًَ َوکَاَ٪ 

َِٟضِسیٔ   َیأِک١ُُ بٔاٟزَّیِٔت حٔيَن َی٨َِٔفُ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّی ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ُُٟحو٦ٔ ا

اربامیہ نب دعس، انب اہشب ےک ربادرزادہ انب اہشب، اسمل دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب دبع ارلمیح، وقعیب نب 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقابین اک وگتش نیت دؿ کت اھکؤ افر دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج ٰینم ےس فا س وہےت وت 

 وتیؿ ےک اسھت اھکای رکےت ےھت۔رقابین اک وگتش وہےن ےک ببس ےس )رفیٹ( رفنغ ز



 

 

 دمحم نب دبع ارلمیح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، انب اہشب ےک ربادرزادہ انب اہشب، اسمل دبع اہلل :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ : ابب

 ...وقؽ ہک رشاب، وجا، تب افر اپےسن انکنیھپ دنگی ابںیت اطیشین اکؾ ہ افر اہلل اعت ی اک

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشاب، وجا، تب افر اپےسن انکنیھپ دنگی ابںیت اطیشین اکؾ ںیہ اؿ ےس رپزیہ رکف اتہک مت الفح اپؤ

     536    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٨ِضُ  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٔ  َوَس٠َّ ة َ ِٔ ٣ََضا فٔی اِْل ٥َِٟ یَُتِب ٨ِ٣َٔضا ُُحٔ ٧َِیا ث٥َُّ  َِٟد٤َِز فٔی اٟسُّ َب ا ٔ ََ  ٩ِ٣َ 

، دبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن رشاب داین ںیم  یپ

 ےس رحمفؾ رےہ اگ۔ رھپ اس ےس اتبئ ہن وہا وت آرخت ںیم فہ اس

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ین اکؾ ںیہ اؿ ےس رپزیہ رکف اتہک مت الفح اپؤافر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشاب، وجا، تب افر اپےسن انکنیھپ دنگی ابںیت اطیش

     537    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟامی٪، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََن ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہلٔل َحسَّ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َّطُ َس٤ٔ ٔب أ٧َ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ی َس

َٟیِ  ٔ ٨ََوَز ِ َٓ َٟبَٕن  ٕ َو َسَحئِن ٩ِ٣ٔ َخ٤ِز َ٘ َی بٔطٔ بٔإٔی٠َٔیاَئ بٔ َِٟی٠ََة أَُِسٔ ُتَٔی  ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َ َػل ب ا٢َ ٔجب ٍِٔی١ُ ض٤َٔا ث٥َُّ أََخَذ ا٠َّٟ َ٘ َٓ َن 

 ٔ َِٟضاز ٤َْز َواب٩ُِ ا ٌِ طُ ٣َ ٌَ ُتَک َتاَب ََُوِت أ٣َُّ َِٟد٤َِز  ِو أََخِذَت ا َٟ ةٔ َو ِِٔٔطَ َّٟٔذی َصَساَک ٠ِٟٔ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ٩ًَِ  ا َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َواٟزُّبَِیٔسیُّ 

 اٟزُّصِزٔیِّ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم اوبرہریہ ریض

رعماج یک رات ںیم اقمؾ اایلی ںیم دف ایپےل الےئ ےئگ اکی رشاب اک دفرسا دفدھ اک اھت آپ ےن دفونں ایپولں یک رطػ داھکی رھپ 

پ وک رطفت یک دہاتی یک ارگ آپ رشاب اک ایپہل ےل ےتیل وت دفدھ وک ےل ایل وت ربجلی ہیلع امالسؾ ےن رفامای ہک دخا اک رکش ےہ سج ےن آ

 آپ یک اتم ارماہ وہاجیت رمعم افر انب اہد افر نامثؿ نب رمعف افر زدیبی ےن زرہی ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ۔

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشاب، وجا، تب افر اپےسن انکنیھپ دنگی ابںیت اطیشین اکؾ ںیہ اؿ ےس رپزیہ رکف اتہک مت الفح اپؤ

     538    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازة، ا٧ص :  راوی



 

 

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ  ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥َ َحٔسیّثا ََل یُحَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٥ُ٠ِ َویَِوَضَز اٟز٧َِّا َوُترِشَ ًَ ٌٔ ِٟ َِٟحِض١ُ َوَي١َّٔ٘ ا ٔة أَِ٪ َیِوَضَز ا ًَ ا أن اٟشَّ َ َِ َ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أ َٗ َُي ٍِٔی  ث٥ُُِٜ بٔطٔ  َب سِّ

ی٤ُُِّض٩َّ َرُج١ْ َواحْٔس  َٗ َّی یَُٜوَ٪ َٟٔد٤ِٔشيَن ا٣َِزأَّة  َِٟد٤ِزُ َوَي١َّٔ٘ اٟزَِّجا٢ُ َویَِٜث ٍَُ ا٨َِّٟشاُئ َحً  ا

اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ےس ایسی دحثی ینس ےہ وج ریمے العفہ وکح  صخش مت ےس ایبؿ  ملسم نب

ںیہن رکے اگ آپ ےن رفامای ہک ایقتم یک العوتمں ںیم ےس ہی ےہ ہک اہجتل اغ بل وہیگ، ملع مک وہاجےئ اگ، زان زایدہ وہےن ےگل اگ 

 وہ اجںیئ ےگ وعرںیت اینت زایدہ وہ اجںیئ یگ ہک اچپس وعروتں اک رگناؿ اکی رمد وہاگ۔افر رشاب  یپ اجےئ یگ، رمد مک 

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدۃ، اسن :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ہک رشاب، وجا، تب افر اپےسن انکنیھپ دنگی ابںیت اطیشین اکؾ ںیہ اؿ ےس رپزیہ رکف اتہک مت الفح اپؤ افر اہلل اعت ی اک وقؽ

     539    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہ اح٤سب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤ اور اب٩ ٣شیب زو٧وں حرضت ابوہزیز :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُت أَبَا َس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٤َ٠ََة ب٩َِ 

 ٔ ٨ُِط ِ ًَ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َٗ وََلٔ٪  ُ٘ ٔب َي ٤َُِٟشیَّ ا٢َ ََل َیزِنٔی اٟزَّانٔی حٔيَن َیزِنٔی َوصَُو َواب٩َِ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ُٚ َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  ُٚ حٔيَن َيَِّسٔ ارٔ ُٚ اٟشَّ بَُضا َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوََل َيَِّسٔ َِٟد٤َِز حٔيَن َيرِشَ ُب ا ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوََل َيرِشَ َٗ

 ٔ ثُطُ َوأَِخب ٍََن َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ أَ٪َّ أَبَا بَُِکٕ کَاَ٪ یَُحسِّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ  ِبُس ا ًَ و٢ُ ی  ُ٘ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ث٥َُّ َي  

ٍُ ا٨َّٟاُض  َٓ ٖٕ َیزِ َ ََ ُض٩َّ َوََل َی٨َِتضُٔب ٧ُِضَبّة َذاَت  ٌَ ٣َ ُٙ َِٟیطٔ أَبَِؼاَرص٥ُِ ٓٔیَضا حٔيَن ی٨ََِتضٔبَُضا َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  کَاَ٪ أَبُو بَُِکٕ ی٠ُِٔح ٔ ِ 



 

 

ادمحنب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبع ارلنمح افر انب بیسم دفونں رضحت اوبرہریۃ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ںیہن رکات ےہ اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ افر رشاب  رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک زان رکےن فاال زان

ےنیپ فاال رشاب ںیہن اتیپ، اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ افر وچری رکےن فاال وچری ںیہن رکات اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ، انب 

اوبرکب اس وک اوبرہریہ ریض اہلل اہشب ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس دبع اکلمل نب ایب رکب نب دبع ارلنمح نب احرث نب اشہؾ ےن ایبؿ ایک ہک 

اعتٰیل ہنع ےس لقن رکےت ےھت رھپ ےتہک ےھت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ےک اسھت اانت افر المےت ےھت ہک ومنم وہےن یک احتل ںیم 

 اس رطح دؿ داہڑے ڈاہک ںیہن ڈااتل ےہ ہک ولگ اس وک ڈاہک ڈاےتل وہےئ دھکی رےہ وہں۔

فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبع ارلنمح افر انب بیسم دفونں رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ادمحنب اصحل، انب  :  رافی

 ہنع

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

  

 ...اوگنر یک رشاب اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر یک رشاب اک ایبؿ

     540    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح، ٣ح٤س ب٩ سابٙ، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َو٢ٕ  ِِ ث٨ََا ٣َأْٟک صَُو اب٩ُِ ٣ٔ ٕٙ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َساب ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َػبَّإح َحسَّ ث٨ََا ا ٨ًَُِض٤َا ا َحسَّ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

٤َِٟٔسی٨َةٔ ٨ِ٣َٔضا َطِیْئ  َِٟد٤ِزُ َو٣َا بٔا ٣َِت ا ِس ُُحِّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ 

نسح نب ابصح، دمحم نب اسقب، امکل نب وغمؽ، انعف رضحت انب رمع ےتہک ںیہ ہک رشاب اس فتق  جاؾ یک یئگ ہکبج ودہنی ںیم )اوگنر یک 

 رشاب( ہن یھت۔



 

 

 ح، دمحم نب اسقب، امکل نب وغمؽ، انعف رضحت انب رمعنسح نب ابص :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر یک رشاب اک ایبؿ

     541    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبسربہ اب٩ ٧آٍ، یو٧ص، ثابت ب٨انی، ا٧ص :  راوی

ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ٩ًَِ یُو٧َُص   ٍٕ ٔ ِبُس َربِّطٔ ب٩ُِ ٧َآ ًَ ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠َِي٨َا  َحسَّ ًَ ٣َِت  ا٢َ ُُحِّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص 

٣َِت َو٣َ  َِٟد٤ِزُ حٔيَن ُُحِّ ٤ِزُ ا ِٟبَُِّسُ َواٟتَّ ُة َخ٤ِز٧َٔا ا ًَا٣َّ ٠ٔیَّل َو َٗ ٨ًَِأب َِٔلَّ  َ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َخ٤َِز اَِل ىٔی بٔا ٌِ  ا ٧َحُٔس َي

ادمح نب ویسن، انب اہشب، دبعرہب انب انعف، ویسن، اثتب انبین، اسن ےتہک ںیہ ہک مہ رپ رشاب  جاؾ یک یئگ افر سج فتق فہ  جاؾ یک 

  اوگنر یک رشاب تہب مک یتلم یھت افر مہ ںیم ےس ارثک یک رشاب یچک افر یکپ وجھکرفں ےس وہیت یھت۔یئگ مہ ولوگں وک ودہنی ںیم

 ادمح نب ویسن، انب اہشب، دبعرہب انب انعف، ویسن، اثتب انبین، اسن :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر یک رشاب اک ایبؿ

     542    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، اب٩ حبا٪، ًا٣ز، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ ًَا٣ْٔز  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحیَّاَ٪ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ُس َحسَّ ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا ا٦َ ٤ًَُزُ  َٗ ٨ًَُِض٤َا   

َِٟد٤ِزُ ٣َا  ٔ َوا ٌٔي ٍ ِٟٔح٨َِلٔة َواٟظَّ َش١ٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َوا ٤ِز ٨ٌَٔٔب َواٟتَّ ِٟ ٔ َوهَٔی ٩ِ٣ٔ َخ٤َِشٕة ا َِٟد٤ِز ی٥ُ ا ١َ ٧َز٢ََ َتَِحٔ ِ٘ ٌَ ِٟ  َخا٣ََز ا

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر رفامای ہک اام دعب!رشاب یک دسمد، ییحی، انب ةحؿ، اعرم، انب رمع ےتہک ںیہ ہک

 جتم انزؽ وہ یکچ ےہ افر فہ اپچن زیچفں ےس وہیت ےہ اوگنر، وجھکر، دہش، وہیگں، وج افر رمخفہ ےہ وج لقع وک ومخمر رکدے 

 )وھکدے( ۔

 دسمد، ییحی، انب ةحؿ، اعرم، انب رمع :  رافی

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

  

 ...بج رشاب یک  جتم انزؽ وہح  وت ہی یچک افر یکپ وجھکرفں ےس یتنب یھت

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 بج رشاب یک  جتم انزؽ وہح  وت ہی یچک افر یکپ وجھکرفں ےس یتنب یھت

     543    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحٙ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَب ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ثَىٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ی ك٠ََِحةَ َحسَّ

ٕ َوَت٤ِ  یٔذ َزصِو ـٔ َٓ ٕب ٩ِ٣ٔ  ٌِ َٛ ٨ُِت أَِسقٔی أَبَا ًُبَِیَسَة َوأَبَا ك٠ََِحَة َوأُبَیَّ ب٩َِ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِس َرضَٔی اہللُ  َٗ َِٟد٤َِز  ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ َحائَُض٥ِ إٓت  َٓ  ٕ ز

 ٔ أَصِز َٓ ٥ُِٗ َیا أ٧ََُص  ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة  َ٘ َٓ ٣َِت  ُتَضاُُحِّ ِٗ أَصَِز َٓ َضا  ِٗ 

 الیعمس نب دبعاہلل ، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک ںیم اوبدیبعہ، اوبہحلط افر ایب نب بعک وک

ہحلط ریض اہلل یچک افر یکپ وجھکرفں یک رشاب الپراہ اھت اؿ ولوگں ےک اپس اکی آویناال آای افر اہک ہک رشاب  جاؾ رکدی یئگ ےہ، اوب

 اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اے اسن! ڑھکے وہاجؤ! افر اس وک اہب دف!انچہچن ںیم ےن اوکس اہب دای۔



 

 

 الیعمس نب دبعاہلل ، امکل نب اسن، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 بج رشاب یک  جتم انزؽ وہح  وت ہی یچک افر یکپ وجھکرفں ےس یتنب یھت

     544    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ا٧ص :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ زُص٥ُِ َحسَّ َِ َِٟهیِّ أَِس٘ٔیض٥ِٔ ٤ًُُو٣ًَٔی َوأ٧ََا أَِػ ًَلَی ا ائ٤ّٔا  َٗ ٨ُِت  ُٛ ا٢َ  َٗ ُت أََنّشا  ٌِ

ا٢َ ُركَْب َوبَُِّسْ  َٗ ابُُض٥ِ  َ ََ ٠ُُِٗت َٔل٧ََٕص ٣َا  أِتَُضا  َٔ َٜ َٓ ٔٔئَِضا  ِٛ اُٟوا أَ َ٘ َٓ َِٟد٤ِزُ  ٣َِت ا ٘ٔی١َ ُُحِّ َٓ یَذ  ـٔ َٔ ِٟ ا٢َ أَبُو بَُِکٔ ب٩ُِ أ٧ََٕص ا َ٘ َٓ   

٥ِ٠َ ی٨ُُِٔکِ أ٧ََْص  َٓ و٢ُ کَا٧َِت َخ٤َِزص٥ُِ َیِو٣َئٔذٕ  َوکَا٧َِت َخ٤َِزص٥ُِ  ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َُّط َس٤ٔ ُف أَِػَحابٔی أ٧َ ٌِ ثَىٔی َب  َوَحسَّ

ہلیبق ےک اپس دسمد،  رمتع ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ںیم اکی 

ڑھکا ا ےن اچچؤں وک خیضف الپ راہ اھت افر ںیم اؿ ںیم مک نس اھت یسک ےن اہک ہک رشاب  جاؾ رکدی یئگ ولوگں ےن اہک ہک اس وک کنیھپ 

دفانچہچن ںیم ےن کنیھپ دای،  رمتعےک فادل املسؿ ےن اہک ہک ںیم ےن اسن ےس وپاھچ ہک اؿ یک رشاب سک زیچ یک یھت اںوہں ےن اہک ہک 

 افر یکپ وجھکرفں یک یھت اوبرکب نب اسن ےن اہک ہک یہی اؿ یک رشاب یھت وت اسن ےن ااکنر ںیہن ایک افر ھجم ےس ریمے ضعب یچک

 اسویھتں ےن اہک ہک مہ ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک اس زامےن ںیم اؿ یک یہی رشاب یھت۔

 دسمد،  رمتع، اسن :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 بج رشاب یک  جتم انزؽ وہح  وت ہی یچک افر یکپ وجھکرفں ےس یتنب یھت

     545    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٕ ابو٣ٌرش بزاء، سٌیس ب٩ ًبیس اہلل ، بُک ب٩ ًبس اہلل٣ح٤س ب٩ ابی بُک٣٘سمی، یوس :  راوی

ٌٔیَس بِ  ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِٟب ٍََّاُئ  رَشٕ ا ٌِ ُٕ أَبُو ٣َ ث٨ََا یُوُس مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی بَُِکُ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩َ ًُبَِیٔس اہللٔ 

ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ أ٧َََص بِ  ًَ ٤ِزُ ب٩ُِ  ِٟبَُِّسُ َواٟتَّ َِٟد٤ِزُ یَِو٣َئٕٔذ ا ٣َِت َوا َِٟد٤َِز ُُحِّ ثَُض٥ِ أَ٪َّ ا  ٩َ ٣َأٟٕک َحسَّ

دمحم نب ایب رکبدقم ی، وی ف اوبرشعم رباء، دیعس نب دیبعاہلل ، رکب نب دبعاہلل ایبؿ رکےت ںیہ ہک اؿ ولوگں ےس رضحت اسن نب امکل 

 ب  جاؾ یک یئگ اس فتق رشاب یچک افر یکپ وجھکرفں ےس ایتر یک اجیت یھت۔ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک سج فتق رشا

 دمحم نب ایب رکبدقم ی، وی ف اوبرشعم رباء، دیعس نب دیبع اہلل ، رکب نب دبع اہلل :  رافی

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

  

 ... ( وہیت ےہ افر ایس وک عبت ےتہک ںیہ افر نعم ےن اہک ہک ںیم ےن امکلرشاب دہش یک )یھب

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

اھچ وت اںوہں ےن اہک ہک بج ہشن ہن رشاب دہش یک )یھب( وہیت ےہ افر ایس وک عبت ےتہک ںیہ افر نعم ےن اہک ہک ںیم ےن امکل نب اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اقفع ےک قلعتم وپ

  ۔وت وکح  اضمہقئ ںیہن افر انب درافردی ےن اہک ہک مہ ےن ولوگں ےس اس ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک ہشن ہن الےئ وت وکح   جج ںیہن الےئ

     546    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ، بُک ب٩ ًبس اہلل٣ح٤س ب٩ ابی بُک٣٘سمی، یوسٕ ابو٣ٌرش بزاء، سٌیس ب٩ ًبیس اہلل :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  َِٟت ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   

 َ ََ ا٢َ ک١ُُّ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبِٔت ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦ْ اہللٔ َػل ُضَو َُحَ َٓ  إب أَِسَُکَ 



 

 

دبع اہلل نب وی ف، امکل انب اہشب، اوبہملس نب دبع ارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت 

 ہ  جاؾ ےہ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس عبت ےک )دہش یک رشاب( قلعتم وپاھچ ایگ، وت آپ ےن رفامای ہک رہ ےنیپ یک زیچ وج ہشن الےئ ف

 دمحم نب ایب رکبدقم ی، وی ف اوبرشعم رباء، دیعس نب دیبع اہلل ، رکب نب دبع اہلل :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 افر نعم ےن اہک ہک ںیم ےن امکل نب اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اقفع ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک بج ہشن ہن رشاب دہش یک )یھب( وہیت ےہ افر ایس وک عبت ےتہک ںیہ

 ج ںیہن ۔الےئ وت وکح  اضمہقئ ںیہن افر انب درافردی ےن اہک ہک مہ ےن ولوگں ےس اس ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک ہشن ہن الےئ وت وکح   ج
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 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ َِٟت ٪َّ  ا َٗ ٨ًََِضا   

َِٟی٩ٔ٤َ َيرِشَ  َش١ٔ َوکَاَ٪ أَص١ُِ ا ٌَ ِٟ ٍٔ َوصَُو ٧َبٔیُذ ا ِٟبِٔت ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ بُو٧َُط 

 ًَ ا٦ْ َو ُضَو َُحَ َٓ إب أَِسَُکَ  َ ََ ٥َ ک١ُُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ اہللُ  َّی اہللُ  ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ِ اٟزُّصِزٔیِّ 

َِٟح٨َِت٥َ  َضا ا ٌَ ٣َ ُٙ ٔت َوکَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة ی٠ُِٔح َّٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوََل فٔی ا ا٢َ ََل َت٨ِتَبُٔذوا فٔی اٟسُّ َٗ  ٥َ  َوا٨َّٟ٘ٔي ٍَ  َوَس٠َّ

رہی، اوبہملس نب دبع ارلنمح ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوباامیلؿ، بیعش، ز

فآہل فملس ےس عبت ینع دہش یک رشاب ےک قلعتم وپاھچ ایگ افر نمی ےک ابدنشے اس وک ےتیپ ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

افر زرہی رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل   وج ہشن آفر وہ فہ  جاؾ ےہےن رفامای ہک رہےنیپ یک زیچ

م ا

 

ت

 

خن

فر ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت دابء افر ہن یہ جا ت ںیم ذیبن انبای رکف افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ےک اسھت 

 سز وک یھب الم رک ایبؿ رکےت ےھت۔
لی

 

 ت

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبع ارلنمح :  رافی



 

 

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

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک رمخ فہ ےنیپ یک زیچ ےہ وج ہک لقع وک ومخمر رکدے

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  یک زیچ ےہ وج ہک لقع وک ومخمر رکدےاس ارم اک ایبؿ ہک رمخ فہ ےنیپ
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 اح٤س ب٩ ابی رجاء، یحٌی ، ابوحیا٪ تییم، طٌيی، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َحیَّا ث٨ََا َیِحٌَی  ث٨ََا أَِح٤َُس اب٩ُِ أَبٔی َرَجإئ َحسَّ ا٢َ َخَلَب ٤ًَُزُ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َِّییٔمِّ  َ٪ اٟت

ٔ َوهَٔی ٩ِ٣ٔ  َِٟد٤ِز ی٥ُ ا ِس ٧َز٢ََ َتَِحٔ َٗ َُّط  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ٌَٔٔب َواٟتَّ ًَلَی ٨ِ٣ٔب ٍَ ِٟ ٔ َخ٤َِشةٔ أَِطَیاَئ ا ٤ِز

َّی اہللُ  ١َ َوثَََلْث َوزِٔزُت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ٘ ٌَ ِٟ َِٟد٤ِزُ ٣َا َخا٣ََز ا َش١ٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َوا ٌٔي ٍ ِٟٔح٨َِلةٔ َواٟظَّ ٨َا َوا ِٗ ارٔ َٔ ٥َِٟ ُي  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َُٟة َوأَبَِواْب ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب  ِٟکَََل َِٟحسُّ َوا ًَِضّسا ا َِٟي٨َا  ٔ َضَس ِ ٌِ َّی َي ٨ِٔس ٩ِ٣ٔ اَِلُِرٔز  َحً ٍُ بٔاٟشِّ َظِیْئ ُيِؼ٨َ َٓ ٤ًَِزٕو  ٠ُُِٗت َیا أَبَا  ا٢َ  َٗ اٟزِّبَا 

ا٢َ َححَّ  َٗ ًَِضٔس ٤ًََُز َو ًَلَی  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو  َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی  ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ا٢َ َذاَک  ٩ًَِ أَبٔی َحیَّاَ٪ ٣َکَاَٗ ازٕ  ٩ًَِ َح٤َّ َ٪ اْد 

٨ٌَٔٔب اٟزَّبٔیَب  ِٟ  ا

اہلل ہیلع ادمح نب ایب راجء، ییحی ، اوبایحؿ یمیت، یبعش، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص 

 ےہ اوگنر، وجھکر، دنگؾ، فآہل فملس ےک ربنم رپ ہبطخ دےتی وہےئ رفامای ہک رشاب یک  جتم انزؽ وہیکچ ےہ افر فہ اپچن زیچفں ےس یتنب

وج افر دہش افر رمخ فہ ےہ وج لقع وک ودوہش رکدے افر نیت ابںیت ایسی ںیہ نج ےک قلعتم ںیم اچاتہ اھت ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

رسیتے فآہل فملس مہ ےس دجا ہن وہےت بج کت ہک اؿ وک وخب ایھچ رطح ایبؿ ہن رفامدےتی اکی دادا اک رتہک، دفرسا الکہل اک ایبؿ، 

وسد ےک اسملئ، اوبایحؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن یبعش ےس اہک ہک اے اوبرمعف! دنسھ ںیم ھچک اچفولں ےس انبای اجات ےہ وت اںوہں ےن اہک 

ہطس اہک ہی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم ںیہن اھت ای ہی اہک ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دہع ںیم ںیہن اھت اجحج ےن وب

 امحد اوبایحؿ ےک بنع ےک اجبےئ زبیب اک ظفل رفاتی ایک



 

 

 ادمح نب ایب راجء، ییحی ، اوبایحؿ یمیت، یبعش، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ہک رمخ فہ ےنیپ یک زیچ ےہ وج ہک لقع وک ومخمر رکدےاس ارم 

     549    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًزو، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ ابی سَف، طٌيی، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُؽ ب٩ُِ ٤ًَُ  ِٔ ث٨ََا َح َِٟد٤ِ َحسَّ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ ٤ًََُز  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ََفٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی اٟشَّ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٍُ ٩ِ٣ٔ َز َحسَّ زُ يُِؼ٨َ

َش١ٔ  ٌَ ِٟ ٔ َوا ٌٔي ٍ ِٟٔح٨َِلةٔ َواٟظَّ ٔ َوا ٤ِز  َخ٤َِشٕة ٩ِ٣ٔ اٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ

، یبعش، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک صفح نب رمعف، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس

 رشاب اپچن زیچفں ےس انبح  اجیت ےہ یقنم، وجھکر، وہیگں، وج افر دہش۔

  ہنعصفح نب رمعف، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 ...ربونتں ںیم افر ڑکلی ےک ایپولں ںیم ذیبن انبےن اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربونتں ںیم افر ڑکلی ےک ایپولں ںیم ذیبن انبےن اک ایبؿ
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ًبس اٟزح٩٤، ابوحاز٦ :  راوی

 ُ٘ ُت َسِضَّل َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  و٢ُ أَتَی أَبُو أَُسِیٕس َحسَّ

َس  َٓ أًٔسیُّ  ا٢َ اٟشَّ َٗ زُوُض  ٌَ ِٟ َٓکَا٧َِت ا٣َِزأَتُُط َخاز٣َُٔض٥ِ َوهَٔی ا ٔسطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی رُعِ ًَ َّی اہللُ  أََتِسُروَ٪ ٣َا ًَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ُط َت٤ََزإت ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ فٔی َتِورٕ  َٟ ُت  ٌِ َ٘ ٥َ أَِن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘  َس

 نب دیعس، وقعیب نب دبع ارلنمح، اوباحزؾ ےس رفاتی رکےت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن لہس وک ےتہک وہےئ انس ہک اوبادیس ہبیتق

اسدعی آےئ افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فہمیل یک دوعت یک وت اؿ یک ویبی یئن دنہل اؿ ولوگں یک دختم رک ریہ یھت 

 وہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایک زیچ الپح  ےہ ںیم ےن آپ ےک ےئل رات یہ وک اکی ڑکلی اںوہں ےن اہک ہک ایک مت اجےتن

 ےک ایپےل ںیم دنچ وجھکرںی وگھب دی ںیھت۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبع ارلنمح، اوباحزؾ :  رافی

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

  

 ...ربونتں افر رظفػ یک نام تع ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت رمتمح رفامےن اک

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربونتں افر رظفػ یک نام تع ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت رمتمح رفامےن اک ایبؿ

     551    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسٰی، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ، ابواح٤سزبي ٍی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، سا٥ٟ، جابزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَي ٍِٔیُّ َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا یُوُس ًَ َحسَّ ٕ ٩ِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ َجابٔز ٩ِ َسا٥ٕٟٔ 

 ٔ َِٟت اَِلَِنَؼاُر ِ ا َ٘ َٓ  ٖٔ زُو ٩ًَِ اٟوُّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ََل ِّٔذا َرضَٔی اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا ٨ِ٣َٔضا  َُّط ََل بُسَّ  ٧



 

 

ث٨ََ  ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُة َحسَّ َٔ ا٢َ َخ٠ٔی َٗ ٕ بَٔضَذاَو ٩ًَِ َجابٔز ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ  ا ُس

وی ف نب ومیس، دمحم نب دبعاہلل ، اوبادمحزریبی، ایفسؿ، وصنمر، اسمل، اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ولوگں ےن رعض ایک ہک امہرے ےئل وت اس ےک وسا وکح  اچرہ اکر ںیہن، وت آپ ےن )ضعب مسق ےک ربونتں( ےک اامعتسؽ ےس عنم رفامای، 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رھپ اس وصرت ںیم ہی نام تع ںیہن، افر ہفیلخ ےن اہک ہک مہ ےس ییحی نب دیعس ےن وباہطس ایفسؿ، 

 وصنمر، اسمل نب ایب ادعجل اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ۔

 ٰیس، دمحم نب دبعاہلل ، اوبادمحزریبی، ایفسؿ، وصنمر، اسمل، اجربریض اہلل ہنعوی ف نب وم :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  رفامےن اک ایبؿربونتں افر رظفػ یک نام تع ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت رمتمح

     552    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪ :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ا ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤َٟ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ َیاُ٪ بَٔضَذا َو ِٔ ث٨ََا ُس ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ًَ َحسَّ  ٥َ  ٩ِ اَِلَِؤًَیةٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ ےن ہی دحثی رفاتی یک افر اس ںیم ایبؿ ایک ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربونتں ےس عنم رفامای۔

 دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   باب

 ربونتں افر رظفػ یک نام تع ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت رمتمح رفامےن اک ایبؿ



 

 

     553    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ز رضی اہلل ٨ًہًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، س٠امی٪ ب٩ ابی ٣ش٥٠ احو٢، ٣حاہس، ابوًیاق، ًبساہلل ب٩ ً :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  َ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُِش٥ٕٔ٠ اَِلَِحَو٢ٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ِ أَبٔی ًَٔیإق 

َّی اہللُ ا ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٤ِزٕو َرضَٔی اہللُ  َِٟیَص ک١ُُّ ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اَِلَِسَ٘ٔیٔة ٗٔی١َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   

ٔت  َّٓ ٤ُِٟزَ ٔ ا َُي ٍِ َِٟحزِّ  ُض٥ِ فٔی ا َٟ َؽ  خَّ اّئ ََفَ َ٘  ا٨َّٟأض َیحُٔس ٔس

نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، امیلسؿ نب ایب ملسم اوحؽ، اجمدہ، اوبایعض، دبعاہلل 

فملس ےن ضعب ربونتں ےس عنم رفامای وت یسک ےن آپ ےس رعض ایک ہک مہ ںیم ےس رہ اکی صخش ےک اپس کشم ںیہن ےہ، وت آپ ےن 

 ایلھٹ )اےسی ڑھگے( ےک اامعتسؽ یک ااجزت دی وج جا ت ہن وہ۔

 ؿ نب ایب ملسم اوحؽ، اجمدہ، اوبایعض، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعیلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، امیلس :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿربونتں افر رظفػ یک نام تع ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت رمتمح رفامےن اک

     554    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، س٠امی٪، ابزاہی٥ تییم، حارث ب٩ سویس، حرضت ًلی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت  ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٩ًَِ ا ِییٔمِّ 

ٔت  َّٓ َ ٤ُِٟز بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِط ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ 

 ہیلع فملس ےن دابء افر دسمد، ییحی ، ایفسؿ، امیلسؿ، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل



 

 

 جا ت ےس عنم رفامای۔

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، امیلسؿ، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 فػ یک نام تع ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت رمتمح رفامےن اک ایبؿربونتں افر رظ

     555    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪، جزیز، ا٤ًع :  راوی

٤ًَِٔع بَٔضَذا َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ  َحسَّ

  رفاتی رکےت ںیہ۔نامثؿ، رجری، اشمع ےس اس دحثی وک

 نامثؿ، رجری، اشمع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربونتں افر رظفػ یک نام تع ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت رمتمح رفامےن اک ایبؿ

     556    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ًث٤ا٪، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥ :  راوی

 ِٟ ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا َِٟت  َ ٠ُُِٗت َِٟٔلَِسَوزٔ َص١ِ َسأ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ثَىٔی ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ ُظ أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ َحسَّ ا یُُِکَ َّ٤ًَ ٤ُِؤ٨٣ٔٔيَن 



 

 

 ٔ ٓ ٔ ٥َ أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ ٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ًََّ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٠ُُِٗت َیا أ٦َُّ ا  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت یطٔ  َٔک أَص١َِ ا َِٟت ٧ََضا٧َا فٔی ذَٟ ا َٗ یطٔ 

َِٟحزَّ َو  ِت ا ٠ُُِٗت أ٣ََا َذََکَ َّٓٔت  ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٍِ أَِ٪ ٨َِ٧تَبَٔذ فٔی اٟسُّ ٥ِ أَِس٤َ َٟ ُث ٣َا  أَُحسِّ َٓ ُت أَ ٌِ ثَُک ٣َا َس٤ٔ ٤ََّا أَُحسِّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ َِٟح٨َِت٥َ   ا

نامثؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ ےتہک ہک ںیم ےن اوسد ےس وپاھچ ہک ایک مت ےن اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اس زیچ ےک 

  انبےن ےس قلعتم درای ت ایک ےہ ہک سج ںیم ذیبن انبان رکمفہ ےہ، ا

 

ٹ 

  

ںوہں ےن اہک اہں، ںیم ےن وپاھچ، اے اؾ اوملنینم! یسک زیچ ںیم ن

 ، یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفامای ےہ ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ الہ تیب وک دابء افر جا ت ںیم ذیبن انبےن ےس عنم رفامای ےہ

م اک یھب ذرک ایک

 

ت

 

خن

 ےہ، اںوہں ےن اہک ںیم مت ےس فیہ ایبؿ رکات وہں وج ںیم ےن انس ےہ افر وج ںیم ںیم ےن وپاھچ ہک ایک اعہشئ ےن رج افر 

 ےن ںیہن انس فہ ایبؿ ںیہن رکات۔

 نامثؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربونتں افر رظفػ یک نام تع ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت رمتمح رفامےن اک ایبؿ

     557    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، طيبانی، ًبساہلل ب٩ ابی اوفی :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َرضَٔی اہللُ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِيَبانٔیُّ  ث٨ََا اٟظَّ َِٟواحٔٔس َحسَّ ًَِبُس ا  ا 

ا٢َ ََل  َٗ ُب فٔی اَِلَبَِیٔف  ٠ُُِٗت أََنرِشَ َِٟحزِّ اَِلَِخرَضٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

اامسلیع، دبعاولادح، ابیشین، دبعاہلل نب ایب افیف ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زبس ایلھٹ )ڑھگے( ےس عنم  ومیس نب

 رفامای ےہ ، ںیم ےن وپاھچ وت ایک دیفس ڑھگا ےنیپ ےک ےئل اامعتسؽ رکولں؟ آپ ےن رفامای ںیہن۔

 نب ایب افیف ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، ابیشین، دبعاہلل :  رافی



 

 

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

  

 ...وجھکر ےک رس اک ایبؿ، بج کت ہک ہشن ہن دیپارکے

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر ےک رس اک ایبؿ، بج کت ہک ہشن ہن دیپارکے

     558    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗاری، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی، ابواسیس ساًسی :  راوی

ُت َس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ارٔیُّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ٕس َحسَّ ٌِ أًٔسیَّ أَ٪َّ ِض١َ ب٩َِ َس اٟشَّ

کَا٧َِت ا٣َِزأَتُُط َخاز٣َُٔض٥ِ  َٓ زِٔسطٔ  ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَا ا٨َّٟٔيیَّ َػل أًٔسیَّ َز َِٟت ٣َا أَبَا أَُسِیٕس اٟشَّ ا َ٘ َٓ زُوُض  ٌَ ِٟ َیِو٣َئٕٔذ َوهَٔی ا

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ُت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ َ٘ َُٟط َت٤ََزإت ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ فٔی َتِورٕ َتِسُروَ٪ ٣َا أَِن ُت  ٌِ َ٘ ٥َ أَِن  َس٠َّ

ییحی نب ریکب، وقعیب نب دبعارلنمح اقری، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی، اوبادیس اسدعی ےن یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس یک دوعت 

 یھت، اںوہں ےن اہک ہک آپ وک ایک ولعمؾ ہک ںیم فہمیل یک، افر اس فتق اؿ یک یئن ونیلی دنہل آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم رک ریہ

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک سک زیچ اک رعؼ الپای اھت، ںیم ےن آپ ےک ےئل رات یہ وک ڑکلی ےک ایپےل ںیم دنچ وجھکرںی وگھب دی 

 ںیھت۔

 یییحی نب ریکب، وقعیب نب دبعارلنمح اقری، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی، اوبادیس اسدع :  رافی

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

  

 ...رشاب ابذؼ افر اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن رہ ہشن دیپارکےن فا ی زیچ ےس عنم ایک، افر

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

ا ی زیچ ےس عنم ایک، افر رمع، اوبدیبعہ افر اعمذ ےن کپ رک اہتح  رہ اجےن فا ی رشاب ےک ےنیپ وک اجزئ ایخؽ ایک رشاب ابذؼ افر اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن رہ ہشن دیپارکےن ف

 ےن  افر رضحت رمع ریض اہلل ہنعےہ افر رباء افر اوب ہفیحج ےن رپ رک فص رہ اجےن فا ی رشاب  یپ، افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رعؼ ویپ، بج کت ہک اتزہ رےہ

 رفامای ہک ںیم دیبع اہلل ےک ہنم ےس رشاب یک وباپات وہں، ںیم اس ےک قلعتم اےس وپوھچں اگ، ارگ فہ ہشن آفرےہ وت ںیم اےس وکڑے اگلؤں اگ

     559    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ابواٟحویزیہ :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٙ ٣ُ َحسَّ ا٢َ َسَب َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟباَذ ٩ًَِ ا ًَبَّإض  ُِٟت اب٩َِ  َ ا٢َ َسأ َٗ ُِٟحَویِزٔیَٔة  ٩ًَِ أَبٔی ا َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ َّی ب٩ُِ  ْس َػل َح٤َّ

َٟیِ  ا٢َ  َٗ یُِّب  َِٟحََل٢ُ اٟلَّ اُب ا َ
ا٢َ اٟرشَّ َٗ ا٦ْ  ُضَو َُحَ َٓ ٤َا أَِسَُکَ  َٓ  َٚ َِٟباَذ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٦ُ اہللُ  ََِٟحَ یِّٔب َِٔلَّ ا َِٟحََل٢ٔ اٟلَّ َس ا ٌِ َص َب

َِٟدبٔیُث   ا

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوباوجلریہی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس ابذؼ )رشاب( ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک ابذؼ وک 

رکے فہ  جاؾ ےہ، ںیم ےن اہک ہک رشاب وج الحؽ بیط  ےلہپ یہ یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس  جاؾ رفام ےکچ ںیہ، اس ےئل وج زیچ ہشن دیپا

 ےہ، اںوہں ےن رفامای ہک الحؽ بیط ےک دعب  جاؾ ہ ثی یہ ےہ۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوباوجلریہی :  رافی

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

  

 ؿرشمفابت اک ایب :   ابب

 فا ی رشاب ےک ےنیپ وک اجزئ ایخؽ ایک رشاب ابذؼ افر اؿ ولوگں اک ایبؿ وہنجں ےن رہ ہشن دیپارکےن فا ی زیچ ےس عنم ایک، افر رمع، اوبدیبعہ افر اعمذ ےن کپ رک اہتح  رہ اجےن

امای ہک رعؼ ویپ، بج کت ہک اتزہ رےہ افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ےہ افر رباء افر اوب ہفیحج ےن رپ رک فص رہ اجےن فا ی رشاب  یپ، افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رف

 رفامای ہک ںیم دیبع اہلل ےک ہنم ےس رشاب یک وباپات وہں، ںیم اس ےک قلعتم اےس وپوھچں اگ، ارگ فہ ہشن آفرےہ وت ںیم اےس وکڑے اگلؤں اگ

     560    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابی طيبہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  یراو



 

 

 ٩ًَِ َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ سٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٨ًََِضا  َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

َش١َ  ٌَ ِٟ َِٟح٠َِواَئ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُٔحبُّ ا َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ 

دبعاہلل نب دمحمنب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یھٹیم زیچ افر 

 دہش وک دنسپ رفامےت ےھت۔

  نب دمحم نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدبع اہلل :  رافی

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

  

 ...اؿ ولوگں اک ایبؿ، وہنجں ےن یچک افر یکپ وجھکر ےک المےن وک بج فہ ہشن آفر وہاجےئ، ج

 فابت اک ایبؿرشم :   ابب

 رعؼ ہن انبای اجےئ اؿ ولوگں اک ایبؿ، وہنجں ےن یچک افر یکپ وجھکر ےک المےن وک بج فہ ہشن آفر وہاجےئ، اجزئ ںیہن اھجمس، افر ہی ہک دفونں ےک رعؼ وک اکی

     561    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہ٣ش٥٠، ہظا٦، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل :  راوی

 َ ِّی ََلَِسقٔی أَبَا ك ٔن ا٢َ ِ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٠َِحَة َوأَبَا زَُجا٧ََة َوُسَضِی١َ ب٩َِ َحسَّ

ُِٓتَضا َوأ٧ََا َذ َ٘ َٓ َِٟد٤ِزُ  ٣َِت ا ٕ ِٔذِ ُُحِّ أئ َخ٠ٔیَم بَُِّسٕ َوَت٤ِز ـَ ِٟبَِی ٤ِزُو ب٩ُِ  ا ًَ ا٢َ  َٗ َِٟد٤َِز َو َصا َیِو٣َئٕٔذ ا سُّ ٌُ َّا َن زُص٥ُِ َو٧ِٔ َِ َساٗٔیض٥ِٔ َوأَِػ

ٍَ أََنّشا َتاَزةُ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا  َِٟحارٔٔث َحسَّ  ا

رشاب الپراہ  ملسم، اشہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم اوبہحلط، اوبداجہن افر لیہس نب اضیبء وک یچک افر یکپ وجھکر یک یلم وہح 

اھت، نیع اس فتق رشاب  جاؾ رکدی یئگ،انچہچن ںیم ےن اےس کنیھپ دای افر ںیم اؿ اک اسیق افر مک رمع اھت، افر اس دؿ ںیم ےن یہ اؿ 

 ولوگں ےک ےئل رشاب انبح  یھت، رمعفنب احرث ےن اہک ہک مہ ےس اتقدہ ےن ایبؿ ایک ہک اںوہں ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس انس۔



 

 

 ، اشہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل ہنعملسم :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک رعؼ وک اکی رعؼ ہن انبای اجےئاؿ ولوگں اک ایبؿ، وہنجں ےن یچک افر یکپ وجھکر ےک المےن وک بج فہ ہشن آفر وہاجےئ، اجزئ ںیہن اھجمس، افر ہی ہک دفون

     562    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ًاػ٥، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٍَ َجابّٔزا َرضَٔی اہللُ َُّط َس٤ٔ ًََلاْئ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََنٔی  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٩ًَِ  َحسَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ٨ُِط َي ًَ

ِٟبَُِّسٔ َواٟزُّكَٔب  ٔ َوا ٤ِز  اٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ

 عنم اوب اعمص، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یقنم افر وجھکر افر یچک افر یکپ وجھکر ےس

  ےہ۔رفامای

 اوب اعمص، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 زئ ںیہن اھجمس، افر ہی ہک دفونں ےک رعؼ وک اکی رعؼ ہن انبای اجےئاؿ ولوگں اک ایبؿ، وہنجں ےن یچک افر یکپ وجھکر ےک المےن وک بج فہ ہشن آفر وہاجےئ، اج

     563    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ، ابوٗتازہ :  راوی



 

 

ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا َیِحٌَی بِ  ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َتاَزَة  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ  ٕ ثٔي ٍ َٛ ٩ُ أَبٔی 

 ًَ ِٟي٨َُِبِذ ک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا  ٔ َواٟزَّبٔیٔب َو ٤ِز ٔ َواٟتَّ ٔ َواٟزَّصِو ٤ِز ٍَ بَيَِن اٟتَّ ٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُِح٤َ  لَی حَٔسة

، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اوباتقدہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یچک افر یکپ وجھکر افر یقنم ےک المےن ملسم، اشہؾ

 ےس عنم رفامای افر اؿ ںیم ےس رہ اکی یک ذیبن دحیلعہ انبین اچےئہ۔

 ملسم، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اوباتقدہ :  رافی

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

  

  راشلر نی

 
 

 ...دفدھ ےنیپ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ نم  نی رفث فدؾ  انب اخ اص اسغ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  راشلر نیدفدھ ےنیپ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ نم  نی رفث فدؾ  انب

 
 

  اخ اص اسغ

     564    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ُتَٔی َحسَّ ا٢َ أ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا

 ٕ َسٔح َخ٤ِز َٗ َٟبَٕن َو َسٔح  َ٘ َی بٔطٔ بٔ ِی٠ََة أَُِسٔ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس رعماج دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع 

 یک رات اکی دفدھ اک ایپہل افر اکی رشاب اک ایپہل الای ایگ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  راشلر نی

 
 

 دفدھ ےنیپ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ نم  نی رفث فدؾ  انب اخ اص اسغ

     565    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، سا٥ٟ، ابوا٨ْٟص، ٤ًي ٍا٦ أٟـ١ ٛے ٣ولی، ا٦ ٓـ١ :  راوی

 َ ث ١ٔ یُحَ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ٍَ ٤ًَُي ٍِّا ٣َِولَی أ٦ُِّ ا َّطُ َس٤ٔ َیاَ٪ أَِخب ٧ٍَََا َسا٥ْٟٔ أَبُو ا٨َّٟرِضٔ أ٧َ ِٔ ٍَ ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َس٤ٔ َِٟت ٨َا ا ا َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ُث  سِّ

 َ أ َٓ َة  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ رَعَ ًَ َّی اہللُ  َیاُ٪ َطکَّ ا٨َّٟاُض فٔی ٔػَیا٦ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔ کَاَ٪ ُس َٓ َب  َٓرَشٔ َٟبَْن  َِٟیطٔ بٔإ٧َٔإئ ٓٔیطٔ  ٔ ِرَس٠ُِت ِ

 َٟ ٔ أَِرَس٠َِت ِ َٓ َة  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ رَعَ َّی اہللُ  ا٢َ َطکَّ ا٨َّٟاُض فٔی ٔػَیا٦ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٠َِیطٔ ُرب٤ََّا  ًَ  َٕ ِّٗ َٓإَٔذا ُو  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ِیطٔ أ٦ُُّ ا

 ٩ًَِ ا٢َ صَُو  َٗ ١ٔ ـِ َٔ ِٟ  أ٦ُِّ ا

دیمحی، ایفسؿ، اسمل، اوبارصنل، ضحریاؾ الضفل ےک وم ی، اؾ  لض یتہک ںیہ ہک رعہف ےک دؿ ولوگں وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

رفزے ےک قلعتم کش وہاوت ںیم ےن آپ ےک اپس اکی ربنت اجیھب سج ںیم دفدھ اھت، وت آپ ےن اس وک  یپ ایل افر ایفسؿ ارثک اہک 

ولوگں وک رعہف ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک قلعتم کش وہا وت آپ یک دختم ںیم اؾ  لض ےن دفدھ جیھب  رکےت ےھت ہک

 دای، اںوہں ےن اس وک وموقاف رفاتی ایک )بج اؿ ےس وپاھچ ایگ )وت اہک ہک اؾ  لض ےس رموفاع رفاتی ےہ۔

 ، اؾ  لضدیمحی، ایفسؿ، اسمل، اوبارصنل، ضحریاؾ الضفل ےک وم ی :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  راشلر نی

 
 

 دفدھ ےنیپ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ نم  نی رفث فدؾ  انب اخ اص اسغ

     566    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح وابوسٔیا٪، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَِبٔس اہللٔ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َوأَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َسٕح ٩ِ٣ٔ َحسَّ َ٘ ا٢َ َجاَئ أَبُو ح٤َُِیٕس بٔ َٗ  

 َٟ ًَ زَُق  ٌِ ِو أَِ٪ َت َٟ زَِتطُ َو ٥َ أََلَّ َخ٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ  ٠َِیطٔ ًُوّزابَٕن ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ٘ٔی

  ےک دفدھ اک اکی ایپہل ےل 

قی 

 

ت

رک آےئ، وت ہبیتق، رجری، اشمع، اوباصحل فاوبایفسؿ، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبدیمح 

 اؿ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اس وک اپھچ رک ویکں ںیہن الای، ارگہچ اکی ڑکلی وہیت، اس ےس ڈکھ انیل اچےئہ اھت۔

 ہبیتق، رجری، اشمع، اوباصحل فاوبایفسؿ، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  راشلر نی

 
 

 دفدھ ےنیپ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ نم  نی رفث فدؾ  انب اخ اص اسغ

     567    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٤ًزب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، جابز رضی اہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َجاب ُت أَبَا َػأٟٕح یَِذَُکُ أَُراُظ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ َجاَئ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  ز

ٔلَی ا٨َّٟ  َٟبَٕن ِ ٍٔ بٔإ٧َٔإئ ٩ِ٣ٔ  ٠َِیطٔ أَبُو ح٤َُِیٕس َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ٘ٔی ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ   ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ثَىٔی أَبُو ُس ٠ًََِیطٔ ًُوّزا َوَحسَّ زَُق  ٌِ ِو أَِ٪ َت َٟ زَِتُط َو ٥َ أََلَّ َخ٤َّ ٥َ بَٔضَذاَوَس٠َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل

  ےک دفھ اک اکی ربنت رمعنب 

قی 

 

ت

صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، اغابلاجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبدیمح وج ہک ااصنری صخش ےھت، 

یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےل رک آےئ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس وک ڈاھپن رک ویکں ںیہن الےئ، ارگہچ اکی 

ڈکھ انیل اچےئہ اھت افر ھجم ےس اوبایفسؿ ےن، اںوہں ےن اجرب ریض اہلل ہنع ےس افر اجرب ےن آپ یلص اہلل ڑکلی یہ وہیت، اس ےس 

 ہیلع فملس ےس اس وک رفاتی ایک۔

 رمعنب صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  راشلر نی

 
 

 دفدھ ےنیپ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ نم  نی رفث فدؾ  انب اخ اص اسغ

     568    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ا٨ٟرض، طٌبہ، ابواسحاٚ، بزاء :  راوی

ثَىٔی ٣َِح٤ُوْز أَِخب ٍََ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟب ٍََاَئ َرضَٔی اہللُ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا َبُة  ٌِ َّی اہللُ ٧َا ا٨َّٟرِضُ أَِخب ٧ٍَََا ُط  َػل

ًَٔلَع َرُسو٢ُ  ِس  َٗ َٕ َو ا٢َ أَبُو بَُِکٕ ٣ََزِر٧َا بَٔزا َٗ طُ  ٌَ ََّٜة َوأَبُو بَُِکٕ ٣َ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ أَبُو بَُِکٕ ًَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ًَ ُظ٥ٕ  ٌِ ُة ب٩ُِ ُج َٗ ا َّی َرٔؿیُت َوأََتا٧َا َُسَ َب َحً َٓرَشٔ َسٕح  َٗ َٟبَٕن فٔی  ِثَبّة ٩ِ٣ٔ  ُٛ َح٠َِبُت  َٓ ٨ِطُ  ًَ ٠ًََِیطٔ َرضَٔی اہللُ  ا  ًَ َس َٓ ٕض  لَی ََفَ

ُة أَِ٪ ََل یَِس  َٗ ا َِٟیطٔ َُسَ ٔ َل٠ََب ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ َّی اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٔ َٓ  ٍَ ٠َِیطٔ َوأَِ٪ یَزِٔج ًَ  ًَُو 

ومحمد، ارضنل، ہبعش، اوبااحسؼ، رباء ےتہک ںیہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس   ےس رشتفی الےئ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع آپ 

 رچفاےہ ےک اپس ےس ذگرے افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایپس ےک اپس ےھت، رضحت اوبرکب ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ اکی

 یگل، اوبرکب اک ایبؿ ےہ ہک ںیم وھتڑا دفدھ اکی ایپہل ںیم الای آپ ےن اس وک ونش رفامای، وت ےھجم تہب وخیش وہح  افر امہرے اپس رساہق

ح  وت اس ےن آپ ےس دروخاتس یک ہک اس رپ دبداع ہن نب مشعج اکی وھگڑے رپ وسار وہ رک آای، آپ ےن اس ےک قح ںیم دبداع رفام

 رکںی، افر ہی ہک فہ دبداع فا س وہاجےئ، وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااسی یہ ایک۔

 ومحمد، ارضنل، ہبعش، اوبااحسؼ، رباء :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  راشلر نی

 
 

 دفدھ ےنیپ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ نم  نی رفث فدؾ  انب اخ اص اسغ



 

 

     569    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ َّی اہللُ ا أَبُو ا ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  

فٔیُّ ٨ِ٣َٔحّة َواٟظَّ  َحُة اٟؼَّ ِ٘ ُة ا٠ِّٟ َٗ َس ٥َ اٟؼَّ ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِ ُسو بٔإ٧َٔإئ َوَتزُوُح بٔآ ِِ فٔیُّ ٨ِ٣َٔحّة َت  اةُ اٟؼَّ

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

 اطع رکان ےہ ہک اکی ربنت حبص وک رھبے افر اکی رتہبنی دصہق وخب دفدھ دےنی فا ی ایسی افینٹن ایوخب دفدھ دےنی فا ی ایسی رکبی اک

 ربنت اشؾ وک رھبے۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  راشلر نیدفدھ 

 
 

 ےنیپ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ نم  نی رفث فدؾ  انب اخ اص اسغ

     570    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، اوزاعی، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اَِلَِوَز  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   اعٔیِّ 

ا٢َ ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَضِ  َٗ ُط َزَس٤ّا َو َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ٤ََف َو ـِ ٤َ َٓ َٟب٨َّا  َب  ٔ ََ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ٤َااہللٔ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٪َ

 ٌَ إَٔذا أَِرَب َٓ  ٔ ِسَرة ٔلَی اٟشِّ ُت ِ ٌِ ٔ ٥َ ُرٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُة أ٧ََِضإر ٧ََضَزأ٪ َهاصَٔزأ٪ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

 ِٟ اصَٔزأ٪ ا٨ِّٟی١ُ َوا ا اٟوَّ أ٣ََّ َٓ َٟبَْن َو٧ََضَزأ٪ بَاك٨َٔأ٪  َسْح ٓٔیطٔ  َٗ َسإح  ِٗ أُتٔیُت بَٔثََلثَةٔ أَ َٓ َِٟح٨َّٔة  ٨ََضَزأ٪ فٔی ا َٓ َِٟباك٨َٔأ٪  ا ا اُت َوأ٣ََّ َُفَ

َة أَ  ِِٔٔطَ ِٟ ٘ٔی١َ لٔی أََػِبَت ا َٓ بُِت  رَشٔ َٓ َّٟٔذی ٓٔیطٔ ا٠َّٟبَُن  أََخِذُت ا َٓ َسْح ٓٔیطٔ َخ٤ِْز  َٗ ًََش١ْ َو َسْح ٓٔیطٔ  َٗ ا٢َ َو َٗ ُتَک  صَٔظا٦ْ  ٧َِت َوأ٣َُّ



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  ٌَ َؼ ٌِ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ َػ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ٌٔیْس َوَص٤َّ ٥َ فٔی اَِل٧ََِضارٔ ٧َِحَوُظ َوَس ِیطٔ َوَس٠َّ

َِٗساحٕ  وا ثَََلثََة أَ ٥ِ یَِذَُکُ َٟ  َو

اہلل ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفدھ ایپ وت یلک یک افر اوباعمص، افزایع، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبع

 رفامای ہک اس ںیم انکچح  وہیت ےہ، افر اربامیہ نب امہطؿ ےن وباہطس ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل، اک وقؽ لقن ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ایگ وت اچر رہنفں رپ رظن ڑپی، دف اظرہی رہنںی ںیھت افر دف اب ین رہنںی، وج تنج ںیم ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم دسرہ یک رطػ اجیھب

ںیہ،انچہچن ریمے اپس نیت ایپےل الےئ ےئگ، اکی ںیم دفدھ، دفرسے ںیم دہش، رسیتے ںیم رشاب یھت، ںیم ےن فیہ ایپہل ایل 

 ےن افر اہمتری اتم ےن رطفت وک اپ ایل، اشہؾ افر دیعس، افر امہؾ سج ںیم دفدھ اھت افر اس ںیم ےس ںیم  یپ ایل، وت ھجم ےس اہک ایگ ہک مت

صعہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رہنفں ےک قلعتم ایس رطح رفاتی رکےت 
صغ
وباہطس اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع، امکل نب 

 ںیہ، نکیل نیت ایپولں اک ذترکہ ںیہن ایک۔

 اہلل نب دبعاہلل ، انب ابعس ریض اہلل ہنعاوباعمص، افزایع، انب اہشب، دیبع  :  رافی

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

  

 ...اھٹیم اپین ےنیپ اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اھٹیم اپین ےنیپ اک ایبؿ

     571    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک  َّطُ َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ أ٧َ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ث ٍََ َحسَّ ِٛ و٢ُ کَاَ٪ أَبُو ك٠ََِحَة أَ ُ٘ َي

َ أَِنَؼ  ٤َِِٟشحٔٔس َوک ب١َٔ ا ِ٘ َِٟیطٔ بَي ٍَُِحاَئ َوکَا٧َِت ٣ُِشَت ٔ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٣َاَّل ٩ِ٣ٔ ٧َِد١ٕ َوکَاَ٪ أََحبُّ ٣َأٟطٔ ِ َّی اہللُ ارٓٔیٕ بٔا اَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٟ ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ُب ٩ِ٣ٔ ٣َإئ ٓٔیَضا كَیِّٕب  ا٦َ أَبُو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِسُخ٠َُضا َوَيرِشَ َٗ ا تُٔحبُّوَ٪  وا ٤٣َّٔ ُ٘ ٔٔ َّی ت٨ُِ ِٟب ٍَّٔ َحً ٩َِٟ َت٨َاُٟوا ا ِت 



 

 

ا تُٔحبُّوَ٪ َؤِ٪َّ  وا ٤٣َّٔ ُ٘ ٔٔ َّی ت٨ُِ ِٟب ٍَّٔ َحً ٩َِٟ َت٨َاُٟوا ا و٢ُ  ُ٘ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ اہلَل َي َ٘ َٓ ْة ك٠ََِحَة  َٗ ََّضا َػَس ٔلَیَّ بَي ٍَُِحاَئ َو٧ِٔ   أََحبَّ ٣َالٔی ِ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ َضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َحِیُث أََراَک اہللُ  ٌِ ـَ َٓ َصا ٨ًَِٔس اہللٔ  َ ِِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٕذ َذَٟٔک ِهَّلِل أَِرُجو بٔزََّصا َوذُ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ِّ ٔن ٠َُِٗت َوِ ُت ٣َا  ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ًَِبُس اہللٔ َو ١ُ یَا ٣َا٢ْ َرابْٔح أَِو َرایْٔح َطکَّ  ٌَ ِٓ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة أَ َ٘ َٓ بٔيَن  ٠ََضا فٔی اَِلََِقَ ٌَ ی أََری أَِ٪ َتِح

ا٢َ ِِٔس٤َأًی١ُ َوَیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َر  َٗ طٔ َو ِّ٤ًَ ارٔبٔطٔ َوفٔی بَىٔی  َٗ َش٤ََضا أَبُو ك٠ََِحَة فٔی أَ َ٘ َٓ  ایْٔح َرُسو٢َ اہللٔ 

اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبہحلط ااصنر ودہنی ںیم وجھکر ےک دروتخں ےک  دبع اہلل نب ہملسم، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل ،

اابتعر ےس تہب زایدہ امدلار ےھت، افر اؿ اک بس ےس زایدہ دنسپدیہ امؽ ریباحء اھت افر اس اکرخ دجسم یک رطػ اھت، آپ یلص اہلل ہیلع 

ی فملس فاہں رشتفی ےل اجےت افر اس اکریشںی اپین ےتیپ، رضح
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ت اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک بج ہی آتی ﴿َ

و َؿ ﴾ انزؽ وہح ، وت اوبہحلط ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک مت رہسگ یکین
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وک ہن اپؤ ےگ بج  

وبحمب وہ افر ریما وبحمب امؽ ریباحء ےہ، افر فہ ںیم اہلل اعت ی یک راہ ںیم ریخات رکات وہں،  کت ہک مت اس زیچ وک رخچ ہن رکف وج ںیہمت

اہلل ےک زندکی اس ےک وثاب اک )آرخت ںیم( عمج رےنہ اک ادیمفار وہں، اس ےئل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس سج رصمػ ںیم 

 اک وسدا ےہ، ای ہی رفامای ہک ڑبےنھ فاال امؽ ےہ )دبع اہلل وک کش وہا ہک آپ انمبس ںیھجمس رخچ رکںی، آپ ےن رفامای ایک وخب ہی عفن

دفونں ںیم ےس آپ ےن ایک رفامای( مت ےن وج ھچک اہک ںیم ےن نس ایل، نکیل ںیم انمبس اتھجمس وہں ہک وت اس وک ا ےن رہتش دارفں ںیم 

اسی یہ رکفں اگ،انچہچن اوبہحلط ےن اس وک اچچزاد اھبویئں ںیم افر رہتش میسقت رکدے، اوبہحلط ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ا

 دارفں ںیم میسقت رکدای افر اامسلیع فییحی نب فعیک ےن راحب اک ظفل اامعتسؽ ایک۔

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اپین ےک اسھت دفدھ المےن اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک اسھت دفدھ المےن اک ایبؿ



 

 

     572    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل ٨ًہًبسا٪، ًبساہلل ب٩ یو٧ص، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َر  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  َُّط َرأَی َرُسو٢َ َحسَّ ٨ُِط أ٧َ ًَ ضَٔی اہللُ 

 َٓ َٟب٨َّا َوأَتَی َزاَرُظ  َب  ٔ ََ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ اہللٔ َػل ِٟبٔئِز ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُظِبُت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ َح٠َِبُت َطاّة 

٠َطُ  ـِ َٓ ابٔیَّ  ًَِلی اَِلرَِعَ َ أ َٓ ابٔیٌّ  ٩ًَِ ی٤َٔي٨ٔطٔ أرَِعَ ٔ أَبُو بَُِکٕ َو ٩ًَِ َيَشارٔظ َب َو رَشٔ َٓ َسَح  َ٘ ِٟ اَِلَی٩َ٤َِ  َٓت٨ََاَو٢َ ا َٓ ا٢َ اَِلَی٩َ٤َِ  َٗ  ث٥َُّ 

اؿ، دبعاہلل نب ویسن، زرہی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دفدھ ےتیپ وہےئ دبع

داھکی افر آپ ریمے رھگ رشتفی الےئ، وت ںیم ےن رکبی اک دفدھ دفاہ افر ونکںی ےس ںیم ےن اپین یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل المای، 

ےن ےل ایل افر ونش رفامای، ابںیئ رطػ اوبرکب افر داںیئ رطػ اکی ارعایب اھت، آپ ےن ارعایب وک اانپ ناچ وہا وھجاٹدے  رھپ ایپہل آپ

 دای، رھپ رفامای ہک ےلہپ رھپ داںیئ اس ےک داںیئ فاےل اک قح ےہ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل نب ویسن، زرہی، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک اسھت دفدھ المےن اک ایبؿ

     573    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ابوًا٣ز، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، سٌیسب٩ حارث، جابز ب :  راوی

ِٟحَ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  ٪َ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ارٔٔث 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی َرضَٔی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  طُ َػاحْٔب  ٌَ ًَلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َو٣َ ٥َ َزَخ١َ  َس٠َّ

ا٢َ َواٟزَُّج١ُ  َٗ ٨ًَِا  ِی٠ََة فٔی َط٨َّٕة َؤَِلَّ ََکَ ٔ ا٠َّٟ ٥َ ِِٔ٪ کَاَ٪ ٨ًَِٔسَک ٣َاْئ بَاَت صَٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٤َِٟاَئ فٔی َحائٔلٔ اہللُ  ا٢َ  یَُحو٢ُِّ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طٔ 



 

 

َسحٕ  َٗ ََٜب فٔی  َش َٓ َٙ بٔض٤َٔا  َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ زٔیٔع  ٌَ ِٟ ٔلَی ا ِ ِٙ ٔ ا٧َِل٠ َٓ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٨ًِٔسٔی ٣َاْئ بَائْٔت  ًَ  ث٥َُّ َح٠ََب 

 ٔ ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓرَشٔ ا٢َ  َٗ َُٟط  طُ َزأج٩ٕ  ٌَ َّٟٔذی َجاَئ ٣َ  َب اٟزَُّج١ُ ا

  نب امیلسؿ، دیعسنب احرث، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکی 

فلت 

دبع اہلل نب دمحم، اوباعرم، 

 فملس ےن رفامای ااصنری صخش ےک اپس رشتفی الےئ افر آپ ےک اسھت اکی اسیھت افر اھت، اس ااصنری ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ایک ریتے اپس کشم ںیم رات اک راھک وہا )ابیس( اپین ےہ، فرہن ںیم ںیہک افر  یپ ولں اگ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک فہ آد ی ابغ ںیم اپین دے 

 راہ اھت، اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے اپس ابیس اپین ےہ، آپ رپھچ یک رطػ رشتفی ےل ںیلچ، رھپ اؿ دفونں وک فہ آد ی

رپھچ ںیم ےل ایگ، اکی ایپہل ںیم اپین ڈاؽ رک اینپ رکبی اک دفدھ دفاہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک ایپ، آپ ےک دعب رھپ اس صخش 

 ےن ایپ وج آپ ےک اسھت اھت۔

  نب امیلسؿ، دیعسنب احرث، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

فلت 

 دبع اہلل نب دمحم، اوباعرم، 

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

  

 ...یھٹیم زیچ افر دہش ےنیپ اک ایبؿ افر زرہی ےن رفامای ہک آد ی اک اشیپب انیپ دشدی رضف

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 دشدی رضفرت ےک فتق یھب الحؽ ںیہن، اس ےئل ہک فہ اناپک ےہ، اہلل اعت ی ےن رفامای ہک اہمترے یھٹیم زیچ افر دہش ےنیپ اک ایبؿ افر زرہی ےن رفامای ہک آد ی اک اشیپب انیپ

  ریھک، وج مت رپ  جاؾ ےہےئل اپک زیچںی الحؽ ںیہ افر انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن ےشن آفر زیچفں ےک قلعتم رفامای ہک اہلل اعت ی ےن اہمتری افش اس زیچ ںیم ںیہن

     574    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔیَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی صَٔظا٦ْ  َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ًَِ َحسَّ َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ  اہللُ  ا َٗ َضا 

َش١ُ  ٌَ ِٟ َِٟح٠َِواُئ َوا حٔبُُط ا ٌِ ٥َ يُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل



 

 

 یلع نب دبعاہلل ، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یھٹیم زیچ وک افر دہش وک تہب

 زایدہ دنسپ رفامےت ےھت۔

 یلع نب دبعاہلل ، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...ڑھکے وہ رک ےنیپ اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک ےنیپ اک ایبؿ

     575    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣شٌز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٣یَّسہ، ٧زا٢ :  راوی

ًَلٔیٌّ َرضٔ  ا٢َ أَتَی  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟزَّا٢ٔ  َة  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َِیََّسَ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ًَلَی بَأب اٟزََّحَبةٔ َحسَّ ٨ًَِطُ  َی اہللُ 

َب  رَشٔ َٓ  ًَ َّی اہللُ  ِّی َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔن ائ٥ْٔ َوِ َٗ َب َوصَُو  ُظ أََحُسص٥ُِ أَِ٪ َيرِشَ ا٢َ ِٔ٪َّ ٧َاّسا یَُِکَ َ٘ َٓ ائ٤ّٔا  ٤َا َرأَیُِت٤ُونٔی َٗ َٛ  ١َ ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

٠ُِت  ٌَ َٓ 

ابب ارلہبح ںیم اپین الای ایگ، وت اںوہں ےن  اوبمیعن، رعسم، دبعاکلمل نب رسیمہ، زناؽ ےتہک ںیہ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک اپس

ااسی ڑھکے وہ رک ایپ افر رفامای ہک ولوگں ںیم ےس ضعب ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ وک رکمفہ ہ ےتھج ںیہ افر ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک )

 یہ( رکےت داھکی، سج رطح مت ےن ےھجم رکےت وہےئ داھکی۔

 نب رسیمہ، زناؽاوبمیعن، رعسم، دبعاکلمل  :  رافی

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

  



 

 

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک ےنیپ اک ایبؿ

     576    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سب ٍہ، حرضت ًلی رضی اہلل ٨ًہ آز٦، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٣یَّسہ، ٧زا٢ :  راوی

ُث  ُت ا٨َّٟزَّا٢َ ب٩َِ َسب ٍََِة یَُحسِّ ٌِ َة َس٤ٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٣َِیََّسَ ًَِبُس ا ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َّطُ  َحسَّ ٨ُِط أ٧َ ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ

 ٔ َس فٔی َحَوائٔٔخ ا٨َّٟأض ف ٌَ َٗ ِضَز ث٥َُّ  َّی اٟوُّ ََُش١َ َوِجَضُط َویََسیِطٔ َػل َب َو رَشٔ َٓ ُتَٔی ب٤َٔإئ  ِْصٔ ث٥َُّ أ ٌَ ِٟ ِت َػََلةُ ا َّی َحرَضَ ٔة َحً َٓ ی َرَحَبٔة اِلُٜو

 ٔ َب ٗ ِ صُوَ٪ اٟرشُّ ا٢َ ِٔ٪َّ ٧َاّسا یَُِکَ َٗ ائ٥ْٔ ث٥َُّ  َٗ ٠َُط َوصَُو  ـِ َٓ َب  رَشٔ َٓ ا٦َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َیا٣ّا َؤِ٪َّ اَوَذََکَ َرأَِسُط َورِٔج٠َِیطٔ ث٥َُّ  َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیَّ َػل

ُت  ٌِ ٍَ ٣ِٔث١َ ٣َا َػ٨َ ٥َ َػ٨َ  َوَس٠َّ

آدؾ، ہبعش، دبعاکلمل نب رسیمہ، زناؽ نب ربسہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رہظ یک امنز ڑپیھ رھپ ولوگں یک رضفرایت ےک ےئل 

 اپین الای ایگ، وت اںوہں ےن ایپ، افر ہنم اہھت دوھےئ افر وکہف یک دجسم ےک نحص ںیم ھٹیب ےئگ، اہیں کت ہک رصع یک امنز اک فتق آایگ، رھپ

ہبعش ےن رس افر اپؤں اک یھب ذرک ایک، رھپ ڑھکے وہےئ افر ڑھکے یہ ڑھکے ناچ وہا اپین  یپ ایل، رھپ رفامای ہک ولگ ڑھکے وہ رک ےنیپ وک 

 ح ںیم ےن ایک۔رکمفہ ہ ےتھج ںیہ، احالہکن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس رطح ایک ےہ، سج رط

 آدؾ، ہبعش، دبعاکلمل نب رسیمہ، زناؽ نب ربسہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک ےنیپ اک ایبؿ

     577    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ًاػ٥ احو٢، طٌيی، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

َب اٟ ٔ ََ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ اَِلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َوَس٥ََّ٠  ٨َّٔيیُّ َػل

ائ٤ّٔا ٩ِ٣ٔ َز٣ِز٦ََ  َٗ 

اوبمیعن، ایفسؿ، اعمص اوحؽ، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن زجاؾ اک اپین ڑھکے وہ رک 

 ایپ۔

 اوبمیعن، ایفسؿ، اعمص اوحؽ، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...افٹن رپ وسار وہےن یک احتل ںیم ےنیپ فاےل اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 افٹن رپ وسار وہےن یک احتل ںیم ےنیپ فاےل اک ایبؿ

     578    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟک ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ، ابوا٨ٟرض، ٤ًي ٍ اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ٣ :  راوی

 ِ ٩ًَِ ٤ًَُي ٔ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ًَبَّإض  ٕ ٣َِولَی اب٩ِٔ  ٍ 

َة رَعَ ب٨ِٔٔت ا ًَٔظیَّ  ْٕ ٔ َٟبَٕن َوصَُو َواٗ َسٔح  َ٘ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََّضا أَِرَس٠َِت ِ بَطُ َزاَز َِٟحارٔٔث أ٧َ رَشٔ َٓ أََخَذ بَٔیسٔظٔ  َٓ َة  َٓ

 ٔ ٌٔي ٍٔظ ًَلَی َب ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ   ٣َأْٟک 

، ضحری انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ، اؾ  لض تنب احرث یتہک ںیہ امکل نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ایب ہملس، اوبارضنل

ہک اؾ  لض ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اکی ایپہل دفدھ اجیھب، اس احؽ ںیم ہک آپ رعہف یک اشؾ وک رہھٹے وہےئ ےھت، 

 ارضنل اانت افر زایدہ ایک ہک آپ افٹن رپ وسار ےھت۔آپ ےن ا ےن اہھت ںیم اس وک ےل ایل افر  یپ ایل، امکل ےن وباہطس اوب



 

 

 امکل نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ایب ہملس، اوبارضنل، ضحری انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس یک داںیئ رطػ فاال قحتسم ےہ ےنیپ ںیم ےلہپ داںیئ رطػ فاال رھپ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ےنیپ ںیم ےلہپ داںیئ رطػ فاال رھپ اس یک داںیئ رطػ فاال قحتسم ےہ

     579    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِِٔس٤َ  َّ َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ أًی١ُ  ی اہللُ 

رَشٔ  َٓ ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ أَبُو بَُِکٕ  ابٔیٌّ َو ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ أرَِعَ ِس ٔطیَب ب٤َٔإئ َو َٗ ُتَٔی ب٠َٔبَٕن  ٥َ أ اَِلَی٩َ٤َِ َوَس٠َّ َٓ ا٢َ اَِلَی٩َ٤َِ  َٗ ابٔیَّ َو ًَِلی اَِلرَِعَ َ  َب ث٥َُّ أ

اامسلیع، امکل، انب اہشب اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دفدھ الای ایگ، سج ںیم اپین 

یض اہلل ہنع ےھت، آپ ےن اس وک  یپ ایل، رھپ ارعایب وک دای المای اھت، آپ ےک داںیئ رطػ اکی ارعایب افر ابںیئ رطػ رضحت اوبرکب ر

 افر رفامای ہک ےلہپ داںیئ رطػ فاال اس ےک دعب اس ےک داںیئ رطػ فاال )آد ی( قحتسم ےہ۔

 اامسلیع، امکل، انب اہشب اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ایک آد ی ا ےن داںیئ رطػ فاےل آد ی ےس ااجزت ےل اتکس ےہ ہک ڑبے آد ی ےک ےئل دے

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایک آد ی ا ےن داںیئ رطػ فاےل آد ی ےس ااجزت ےل اتکس ےہ ہک ڑبے آد ی ےک ےئل دے

     580    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابوحاز٦ ب٩ زی٨ار، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 ِ٨ًَ ٕس َرضَٔی اہللُ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  َّی اہللُ َحسَّ ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ُتَٔی بٔ  ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًِلٔ ًَ ُ ٔ أََتأَِذُ٪ لٔی أَِ٪ أ ََل٦ ُِ ا٢َ ٠ِٟٔ َ٘ َٓ ٔ اَِلَِطَیاُر  ٩ًَِ َيَشارٔظ ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ ََُُل٦ْ َو َب ٨ِ٣ُٔط َو رَشٔ َٓ إب  َی َصُؤََلٔئ رَشَ

َت٠َّطُ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ََل٦ُ َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ََل أُوثٔزُ ب٨َٔٔؼیٔيی ٨ِ٣َٔک أََحّسا  ُِ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٥َ فٔی یَسٔظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ہلل اامسلیع، امکل، اوباحزؾ نب دانیر، لہس نب دعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےنیپ یک زیچ الح  یئگ، وت آپ یلص ا

ولگ ےھت، آپ ےن اس ڑلےک ےس رفامای ایک  ہیلع فملس ےن اس ںیم اپین  یپ ایل، آپ ےک داںیئ رطػ اکی ڑلاک اھت افر ابںیئ رطػ رمعم

وت ااجزت داتی ےہ ہک ہی ںیم اؿ ولوگں وک دے دفں، اس ےن اہک ای روسؽ اہلل! دخبا ںیم آپ یک رطػ ےس )ےلم وہےئ( ا ےن ہصح 

 ںیم کپٹ دای۔ ںیم یسک وک ا ےن افرپ رتحیج ہن دفں اگ، لہس نب دعس اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک اہھت

 اامسلیع، امکل، اوباحزؾ نب دانیر، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 ...ولچ ےس وحض اک اپین ےنیپ اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ولچ ےس وحض اک اپین ےنیپ اک ایبؿ

     581    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ػاٟح، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، سٌیس ب٩ حارث، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َِٟحارٔٔث  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  ٪َ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َحسَّ ًَ اہللٔ َرضَٔی اہللُ 



 

 

٥َ ا٨َّٟٔيیُّ  َش٠َّ َٓ َٟطُ  طُ َػاحْٔب  ٌَ ًَلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َو٣َ ٥َ َزَخ١َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی اہللُ  َػل

ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َ٘ َٓ زَّ اٟزَُّج١ُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َوَػاحٔبُُط ََفَ َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ  ىٔی ا ٌِ ُط َي َٟ ْة َوصَُو یَُحو٢ُِّ فٔی َحائٕٔم  ْة َحارَّ ًَ ِّی َوهَٔی َسا َبٔی أ٧ََِت َوأُم بٔأ

٤َِٟا ٨ًَِا َواٟزَُّج١ُ یَُحو٢ُِّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِِٔ٪ کَاَ٪ ٨ًَِٔسَک ٣َاْئ بَاَت فٔی َط٨َّٕة َؤَِلَّ ََکَ َّی اہللُ  ٔ َػل ا٢َ اٟزَُّج١ُ یَا َرُسو٢َ َئ فٔی َحائ َ٘ َٓ ٕم 

٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ َزا َسٕح ٣َاّئ ث٥َُّ َح٠ََب  َٗ ََٜب فٔی  َش َٓ زٔیٔع  ٌَ ِٟ ٔلَی ا ِ َٙ ا٧َِل٠َ َٓ َّی اہللٔ ٨ًِٔسٔی ٣َاْئ بَاَت فٔی َط٨َّٕة  َب ا٨َّٟٔيیُّ َػل رَشٔ َٓ ُط  َٟ ٔج٩ٕ 

َب اٟزَُّج١ُ ا َٓرَشٔ ًَاَز  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ أَ طُ اہللُ  ٌَ  َّٟٔذی َجاَئ ٣َ

  نب امیلسؿ، دیعس نب احرث، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی ااصنری صخش 

فلت 

ییحی نب اصحل، 

ےک اپس رشتفی الےئ، آپ ےک اسھت اکی افر اسیھت یھب ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک اسیھت ےن اس ااصنری وک 

، اس ےن السؾ اک وجاب دای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے امں ابپ آپ رپ دفا وہں، ہی تہب رگ ی اک فتق ےہ افر ںیم السؾ ایک

رفامای ہک ارگ ریتے اپس کشم ںیم رات اکراھک وہا اپین ےہ )وتالپدے( فرہن  ا ےن ابغ ںیم اپین دے راہ اھت، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 ےس اپین  یپ ولں اگ، فہ آد ی ابغ ںیم اپین دے راہ اھت، اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمے اپس کشم ںیم ںیم ںیہک دفرسی ہگج ولچ

یلص رات اک راھک وہا اپین ےہ،انچہچن فہ آپ وک اکی رپھچ یک رطػ ےل ایگ، افر اکی ایپہل ںیم اپین ڈاال، رھپ اینپ رکبی اک دفدھ دفاہ، یبن 

 ، رھپ فہ آد ی اپین الای افر آپ ےک اسیھت ےن ایپ۔اہلل ہیلع فملس ےن اس وک  یپ ایل

  نب امیلسؿ، دیعس نب احرث، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

فلت 

 ییحی نب اصحل، 

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

  

 ...وھچوٹں اک ڑبفں یک دختم رکےن اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 وھچوٹں اک ڑبفں یک دختم رکےن اک ایبؿ

     582    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز :  راوی



 

 

ا َٗ ٨ُِط  ًَ ُت أََنّشا َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟهیِّ أَِس٘ٔیض٥ِٔ ٤ًُُو٣ًَٔی َحسَّ ًَلَی ا ائ٤ّٔا  َٗ ٨ُِت  ُٛ  ٢َ

 َٗ ابُُض٥ِ  َ ََ ٠ُُِٗت َٔل٧ََٕص ٣َا  أ٧َِا  َٔ َٜ َٓ ئَِضا  ٔٔ ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟد٤ِزُ  ٣َِت ا َٓ٘ٔی١َ ُُحِّ یَذ  ـٔ َٔ ِٟ زُص٥ُِ ا َِ ا٢َ أَبُو بَُِکٔ َوأ٧ََا أَِػ َ٘ َٓ ا٢َ ُركَْب َوبَُِّسْ 

و٢ُ کَا٧َِت َخ٤َِزص٥ُِ َیِو٣َئٔذٕ ب٩ُِ أ٧ََٕص َوکَا٧َِت َخ٤َِزص٥ُِ  ُ٘ ٍَ أََنّشا َي َُّط َس٤ٔ ُف أَِػَحابٔی أ٧َ ٌِ ثَىٔی َب ٥ِ٠َ ی٨ُُِٔکِ أ٧ََْص َوَحسَّ َٓ 

 دسمد،  رمتع،  رمتع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم ہلیبق ےک اپس ڑھکا اھت افر اؿ ولوگں وک ینع

  الپراہ اھت افر ںیم اؿ ںیم نسمک اھت، یسک ےن آرک اہک رشاب  جاؾ رکدی یئگ، ریمے اچچ ےن اہک اس وک اٹل دف، ںیم  ا ےن اچچؤفں وک

ت 

 

فص

ےن اےس اٹل دای، ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک اؿ یک رشاب سک زیچ یک وہیت یھت؟ اںوہں ےن اہک یچک افر یکپ وجھکرفں یک 

ہنع ےن اہک یہی اؿ یک رشاب وہیت وہیگ، وت اسن ریض اہلل ہنع ےن ااکنر ںیہن ایک افر ھجم ےس ریمے ضعب  افر اوبرکب نب اسن ریض اہلل

 دفوتسں ےن اہک ہک اںوہں ےن اسن ریض اہلل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک اس زامہن ںیم یہی اؿ یک رشاب وہیت یھت۔

 دسمد،  رمتع،  رمتع :  رافی

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

  

 ...ربنت ڈکھ رک رےنھک اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ڈکھ رک رےنھک اک ایبؿ

     583    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ًلاء، :  راوی

ًََلاْئ أَ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخب ٧ٍَََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا ِِٔسَحا ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی َحسَّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٧

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي َیاكٔيَن اہللُ  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ وا ٔػبَِیا٥َُِٜ٧  ُّٔ ُٜ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔذَا کَاَ٪ ُج٨ُِح ا٠َِّٟی١ٔ أَِو أ٣ََِشِيُت٥ِ  ی اہللُ 

 َٓ وا اِس٥َ اہللٔ  وا اَِلَبَِواَب َواذَُِکُ ُ٘ ٔ أ٠َُِ َٓ ُح٠ُّوص٥ُِ  َٓ ًَْة ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َٓإَٔذا َذَصَب َسا َتُح بَابّا إٔ٪َّ اَٟت٨َِترٔشُ حٔي٨َئٕٔذ  ِٔ ِیَلاَ٪ ََل َي ظَّ



 

 

زُ  ٌِ ِو أَِ٪ َت َٟ وا اِس٥َ اہللٔ َو زُوا آ٧َٔيَت٥ُِٜ َواذَُِکُ وا اِس٥َ اہللٔ َوَخ٤ِّ ب٥َُِٜ َواذَُِکُ وا َٔقَ ُٛ ا َوأَِو ّ٘ ٠َ ِِ ٔٔئُوا ٣ُ ِ ٠ًََِیَضا َطِیّئا َوأَك ُؿوا 

 ٣ََؼابٔیَح٥ُِٜ 

رب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، انب رججی، اطعء، اج

بج رات یک اتریکی آ اجےئ ای اہمترے اسےنم اشؾ وہ اجےئ، وت ا ےن وچبں وک ابرہ ےنلکن ےس رفوک اس ےئل ہک اس فتق ایشنیط لیھپ 

اہلل اک انؾ ےل رک درفازے دنب رکدف، اس ےئل ہک اطیشؿ دنب ےئک  اجےت ںیہ، بج رات یک اکی ڑھگی ذگر اجےئ وت اؿ وک وھچڑ دف افر

دای رکف، ارگہچ  وہےئ درفازے ںیہن وھکاتل، افر ا ےن کشم ےک ہنم مسب اہلل ڑپھ رک دنب رکایل رکف، افر اہلل اک انؾ ےل رک ربنت ڈاھکن

 ( وسےت ںیم آگ گل اجےن اک ببس ہن نب اجےئرعض ںیم یہ وکح  زیچ ویکں ہن وہ، افر ا ےن رچاوغں وک اھجب دای رکف )اتہک ںیہک

 ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، انب رججی، اطعء، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿربنت ڈکھ رک رےنھک 

     584    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ہ٤ا٦، ًلاء، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٔٔئُوا طٔ َوَس َحسَّ ِ ا٢َ أَك َٗ  ٥َ َّ٠

اَب َوأَِحٔش  َ
ا٦َ َواٟرشَّ ٌَ زُوا اٟلَّ وا اَِلَِسَ٘ٔیَة َوَخ٤ِّ ُٛ وا اَِلَبَِواَب َوأَِو ُ٘ ِست٥ُِ َو٠َُِّ َٗ ٤ََِٟؼابٔیَح َِٔذا َر ٠َِیطٔ ا ًَ زُُؿُط  ٌِ ٕ َت وز ٌُ ِو بٔ َٟ ا٢َ َو َٗ  بُطُ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج مت وسےن وگل وت رچاغ اھجب ومیس نب اامسلیع، امہؾ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روس

ہی  دف افر درفازہ دنب رکدف، کشم اک ہنم دنب رکفد، افر اھکےن ےنیپ یک زیچ ڈکھ رک روھک افر اجرب ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک اشدی آپ ےن

 دی اجےئ۔یھب رفامای ہک ارگہچ اکی ڑکلی یہ ویکں ہن وہ، وج رعض ںیم رھک 



 

 

 ومیس نب اامسلیع، امہؾ، اطعء، اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...کشم اک ہنم وھکؽ رک اپین ےنیپ اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 کشم اک ہنم وھکؽ رک اپین ےنیپ اک ایبؿ

     585    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 آز٦، اب٩ ابی ذئب، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ بِ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٨ًَُِط َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ٔ ًُتَِبَة 

َواصُضَ  ِٓ ىٔی أَِ٪ تََُِّٜسَ أَ ٌِ ٩ًَِ اِخت٨َٔأث اَِلَِسَ٘ٔیةٔ َي  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َب ٨ِ٣َٔضاَٗ ُیرِشَ َٓ  ا 

نب  ہبت اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آدؾ، انب ایب ذبئ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل 

 ث ےس عنم رفامای افر فہ ہی ےہ ہک کشم اک ہنم وھکؽ رک اس ےس اپین فریغہ ایپ اجےئ۔

 
  

 اج

 آدؾ، انب ایب ذبئ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 کشم اک ہنم وھکؽ رک اپین ےنیپ اک ایبؿ

     586    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

  ب٩ ًبساہلل ، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ًبیس اہلل :  راوی

ثَىٔی ًُبَِیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ أَبَا َحسَّ َُّط َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ أ٧َ  اہللٔ ب٩ُِ 

 ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔیٕس ا ٤َزْ َس ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اِخت٨َٔأث اَِلَِسَ٘ٔیةٔ  ٥َ َی٨َِهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   أَِو ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َواصَٔضا ِٓ ُب ٩ِ٣ٔ أَ ِ  َُي ٍُُِظ صَُو اٟرشُّ

اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےنآپ یلص اہلل دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، رضحت اوبدیعس دخری ریض 

 ث کشم ےک ہنم ےس اپین ےنیپ وک 

 
  

 ث ےس عنم رفامےت وہےئ انس، دبعاہلل ےن رمعم ای یسک افر اک وقؽ لقن ایک ےہ، اج

 
  

ہیلع فملس وک اج

 ےتہک ںیہ۔

 ری ریض اہلل ہنعدمحم نب اقملت، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، رضحت اوبدیعس دخ :  رافی

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

  

 ...کشم ےک ہنم ےس اپین ےنیپ اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 کشم ےک ہنم ےس اپین ےنیپ اک ایبؿ

     587    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ایوب :  راوی

 َ ٥ِ بٔأ ُٛ ٣َُة أَََل أُِخب ٍُٔ ٨ََٟا ًُِٔکٔ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أَیُّوُب  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا بَٔضا أَبُو صَُزیَِزَة َحسَّ ِطَیاَئ َٗٔؼإر َحسَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل زَٔز َخَظَبُط فٔی َزارٔظ ِِ ٍَ َجاَرُظ أَِ٪ َي أئ َوأَِ٪ ی٨َ٤َِ َ٘ بَٔة أَِو اٟشِّ ُِٟٔقِ ٥ٔ ا َٓ ٔب ٩ِ٣ٔ  ِ ٩ًَِ اٟرشُّ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اویب اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک مہ ےس رکعہم ےن اہک ںیم مت ےس دنچ وھچیٹ ابںیت ایبؿ ہن رکدفں، وج مہ ےس 

ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ںیک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن کشم ےک ہنم ےس اپین ےنیپ یک نام تع رفامح  افر اس ےس یھب  اوبرہریہ



 

 

 عنم رفامای ہک ا ےن ڑپفیس وک اینپ دویار ںیم وھکیٹن اگڑےن ےس عنم رکے۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اویب :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 کشم ےک ہنم ےس اپین ےنیپ اک ایبؿ

     588    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، ًُک٣ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ْز حَ  ث٨ََا ٣َُشسَّ َّ َحسَّ ٨ُِط ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ أَِخب ٧ٍَََا أَیُّوُب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ سَّ ی اہللُ 

ائٔ  َ٘ َب ٩ِ٣ٔ فٔی اٟشِّ  أَِ٪ ُيرِشَ

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن کشم ےک ہنم ےس اپین ےنیپ ےس دسمد، اامسلیع، اویب، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن

 عنم رفامای ےہ۔

 دسمد، اامسلیع، اویب، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےنیپ اک ایبؿ کشم ےک ہنم ےس

     589    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا َخأْٟس  ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی  َحسَّ ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  َرضَٔی اہللُ 

ائٔ  َ٘ ٔب ٩ِ٣ٔ فٔی اٟشِّ ِ ٩ًَِ اٟرشُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

دسمد، سیدینب زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن کشم ےک ہنم ےس اپین ےنیپ 

 ۔ےس عنم رفامای ےہ

 دسمد، سیدی نب زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ربونتں ںیم اسسن ےنیل اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربونتں ںیم اسسن ےنیل اک ایبؿ

     590    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ابونٌی٥، طيبا٪، یحٌی ، ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ، ابوٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َتاَزَة  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َرُسو َحسَّ َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ُظ بَٔی٤ٔي٨ ََل ی٤ََِشِح َذََکَ َٓ  ٥ِ ُٛ ِص فٔی اِْل٧َٔأئ َؤَِذا بَا٢َ أََحُس َّٔ ََل یَت٨ََ َٓ  ٥ِ ُٛ َب أََحُس ٔ ََ ٥َ َِٔذا  ِح َوَس٠َّ َََٓل یََت٤َشَّ  ٥ِ ُٛ َح أََحُس طٔ َؤَِذا َت٤َشَّ

 بَٔی٤ٔي٨ٔطٔ 

ایب اتقدہ، اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، دبعاہلل نب 

صخش اپین ےئیپ، وت ربنت ںیم اسسن ہن ےل افر بج مت ںیم ےس وکح  صخش اشیپب رکے وت ا ےن داںیئ اہھت ےس ا ےن آہل انتلس وک ہن 



 

 

 ہن وھچےئ۔وھچےئ افر ارگ وھچےئ یھب وت داںیئ اہھت ےس 

 اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...دفای نیت اسسن ںیم اپین ےنیپ اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ین ےنیپ اک ایبؿدفای نیت اسسن ںیم اپ

     591    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥ وابونٌی٥، ًزرہ ب٩ ثابت، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساہلل ، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ُ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ث َٗ ًَزَِرةُ ب٩ُِ ثَابٕٔت  ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ًَأػ٥ٕ َوأَبُو نُ ث٨ََا أَبُو  ُص فٔی َحسَّ َّٔ ا٢َ کَاَ٪ أ٧ََْص یَت٨ََ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٤َا٣َُة ب٩ُِ 

ُص ثَََلثّا َّٔ ٥َ کَاَ٪ یَت٨ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ًََ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  اِْل٧َٔأئ ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا َوَز

ےک قلعتم ایبؿ رکےت ںیہ ہک فہ ربنت ںیم دف ای نیت اسسن ےس اوباعمص فاوبمیعن، زعرہ نب اثتب، امثہم نب دبعاہلل ، اسن ریض اہلل ہنع 

 اپین ےتیپ ےھت افر ایبؿ رکےت ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اپین ےنیپ ںیم نیت ابر اسسن ےتیل ےھت )اکی ابر ہن ےئیپ( ۔

 اوباعمص فاوبمیعن، زعرہ نب اثتب، امثہم نب دبعاہلل ، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وسےن ےک ربنت ںیم )اپین( ےنیپ اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وسےن ےک ربنت ںیم )اپین( ےنیپ اک ایبؿ

     592    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابی ٟیلٰی حٔؽ ب٩  :  راوی

 ٔ ٤ََِٟسای ُة بٔا َٔ ا٢َ کَاَ٪ حَُذِي َٗ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح اْ٪ َحسَّ َ٘ أََتاُظ زٔصِ َٓ َٓاِسَتِشَقی   ٩ٔ

٥ِ أَِر٣ٔطٔ َِٔلَّ  َٟ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ٣َاُظ بٔطٔ  ٕة ََفَ َـّ ٔ َسٔح ٓ َ٘ ٔ بٔ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََضا٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ ی٨ََِتطٔ َؤِ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ِّی ٧ََضِيُتُط   أَن

 ٔ ة َ ِٔ ٧َِیا َوهَٔی َل٥ُِٜ فٔی اِْل َُٟض٥ِ فٔی اٟسُّ ا٢َ ص٩َُّ  َٗ ٔة َو َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا ٔب فٔی آ٧َٔیةٔ اٟذَّ ِ یَبأد َواٟرشُّ  َواٟسِّ

، مکح، انب ایب  ٰیلی ےتہک ںیہ ہک یذ ہف ودانئ ںیم ےھت، وت اںوہں ےن اپین اماگن، اکی داہییت اؿ ےک اپس اچدنی ےک صفح نب رمع، ہبعش

 ربنت ںیم اپین ےل رک آای، وت یذ ہف ریض اہلل ہنع ےن اےس کنیھپ دای افر اہک ہک ںیم اس وک ہن  (اتکنی، نکیل )اس ببس ےس اکنیھپ( ہک ںیم

اھت، رھپ یھب ہی ابز ںیہن آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ  جری، دةیج افر وسےن اچدنی ےک ربنت ںیم ےنیپ ےن اس وک عنم رکدای 

 ےس عنم رفامای ےہ افر رفامای ےہ ہک ہی زیچںی داین ںیم اکرففں ےک ےئل ںیہ افر اہمترے ےئل آرخت ںیم ںیہ۔

 صفح نب رمع، ہبعش، مکح، انب ایب  ٰیلی :  رافی

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

  

 ...اچدنی ےک ربنت اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی ےک ربنت اک ایبؿ

     593    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

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

 َ ِیل َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َة َحسَّ َٔ ٍَ حَُذِي ِج٨َا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ ی 



 

 

ُ  َوَذََکَ  ب ا٢َ ََل َترِشَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُض٥ِ فٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٟ ََّضا  َٓإ٧ٔ یَباَد  یَز َواٟسِّ ََِٟحٔ ٔة َوََل َت٠َِبُشوا ا َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا وا فٔی آ٧َٔیٔة اٟذَّ

 ٔ ة َ ِٔ ٧َِیا َوَل٥ُِٜ فٔی اِْل  اٟسُّ

ںوہں ےن دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، اجمدہ، انب ایب  ٰیلی ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ رضحت یذ ہف ریض اہلل ہنع ےک اسھت ےلکن افر ا

فں ذرک ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک وسےن افر اچدنی ےک ربنت ںیم ہن ویپ افر ہن رمشی فدةیج ونہپ، اس ےئل ہک ہی اکرف

 ےک ےئل داین ںیم ںیہ افر اہمترے ےئل آرخت ںیم ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، اجمدہ، انب ایب  ٰیلی :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی ےک ربنت اک ایبؿ

     594    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُک ػسیٙ رضی اہلل ٨ًہ، اس٤اًی١، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، زیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، ًبساہلل :  راوی

 حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہا

 ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحسَّ ِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ أَبٔی بَُِکٕ اٟؼِّ  ًَ َّی اہللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٔٙ ی ُب سِّ َّٟٔذی َيرِشَ ا٢َ ا َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

٤ََّا یَُحزِٔجزُ فٔی بَِل٨ٔطٔ ٧َاَر َجَض٥ََّ٨  ةٔ ٧ِٔ َـّ ٔٔ ِٟ  فٔی ٧َِٔأئ ا

عف، زدی نب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب رکب دصقی ریض اہلل ہنع، رضحت اؾ ہملس ریض اامسلیع، امکل نب اسن، ان

اتیپ اہلل اہنع وج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج ںیہ، رفامیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش اچدنی ےک ربنت ںیم 

 ےک یگ۔ےہ، اس ےک ٹیپ ںیم منہج یک آگ ڑھب



 

 

اامسلیع، امکل نب اسن، انعف، زدی نب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب رکب دصقی ریض اہلل ہنع، رضحت اؾ  :  رافی

 ہملس ریض اہلل اہنع

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

  

 ؿرشمفابت اک ایب :   ابب

 اچدنی ےک ربنت اک ایبؿ

     595    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣ُق٪، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اَِل ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ِٟب ٍََأئ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ا  ٪ٕ اؤیََة ب٩ِٔ ُسَویِٔس ب٩ِٔ ٣َُُقِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٔث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ِط

ٌَٔیازَ  ٍٕ أ٣َََز٧َا بٔ ٩ًَِ َسِب ٍٕ َو٧ََضا٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشِب ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ ًَازٕٔب  ِٟح٨َٔاَزة َٔ ا ٤َِٟزٔیٔف َواتَِّبا ٔ ا ة

ًَ َو  ٔش٥ٔ َو٧ََضا٧َا  ِ٘ ٤ُِٟ ٔ َؤِبَِزارٔ ا ٤َِِٟو٠ُو٦ ٔ َوَنِْصٔ ا ََل٦ َِٓظأئ اٟشَّ ٔ اعٔی َوِ اكٔٔص َؤَِجابَٔة اٟسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ َتِظ٤ٔیٔت ا َصٔب َو ٩ِ َخَواتٔی٥ٔ اٟذَّ

٩ًَِ ُٟبِ  یِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٔ َوا ٤ََِٟیاثٔز ٩ًَِ ا ٔة َو َـّ ٔٔ ِٟ ا٢َ آ٧َٔیٔة ا َٗ ٔة أَِو  َـّ ٔٔ ِٟ ٔب فٔی ا ِ ٚٔ اٟرشُّ یَبأد َواِْلِٔسَتب ٍَِ ٔ َواٟسِّ یز ََِٟحٔ  ٔص ا

ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، اثعش نب میلس، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےک اسھت اجان، ےنکنیھچ فاےل اک  ہیلع فملس ےن ںیمہ است ابوتں اک مکح دای افر است ابوتں ےس عنم رفامای، رمضی یک ایعدت، انجزے

وجاب دای، دوعت رکےن فاےل )یک دوعت( اک وبقؽ رکان، السؾ وک رفاج دانی، ولظمؾ یک ودد افر مسق اھکےن فاولں یک مسق وپری رکےن 

ی افر  جری ف دةیج افر ا

قس

ربتسؼ ےک ےننہپ ےس عنم مکح دای افر وسےن یک اوگنیھٹ، اچدنی ےک ربونتں ںیم )اپین فریغہ( انیپ افر ایمرث افر 

 رفامای ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، اثعش نب میلس، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...ایپولں ںیم ےنیپ اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ایپولں ںیم ےنیپ اک ایبؿ

     596    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًباض، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، سا٥ٟ، ابوا٨ٟرض، ٤ًي ٍ، ا٦ ٓـ١ :  راوی

 ًَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا  ًَبَّإض َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ثَىٔی  ٩ًَِ أ٦ُِّ َحسَّ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ٕ ٣َِولَی أ٦ُِّ ا ٩ًَِ ٤ًَُي ٍِ ٩ِ َسا٥ٕٟٔ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ 

َس  َ٘ َِٟیطٔ بٔ ٔ َثِت ِ ٌَ َب َٓ َة  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ رَعَ َّی اہللُ  ُّٜوا فٔی َػِو٦ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُّض٥ِ َط ١ٔ أ٧َ ـِ َٔ ِٟ بَطُ ا رَشٔ َٓ َٟبَٕن   ٕح ٩ِ٣ٔ 

ؿ، اسمل، اوبارضنل، ضحری، اؾ  لض ےک آزاد رکدہ الغؾ، اؾ  لض یتہک ںیہ ہک ولوگں وک رعہف ےک دؿ رمعفنب ابعس، دبعارلنمح، ایفس

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزے ےک قلعتم کش وہا وت آپ وک اکی ایپہل دفھ اجیھب ایگ، سج وک آپ ےن  یپ ایل۔

 ، اؾ  لضرمعفنب ابعس، دبعارلنمح، ایفسؿ، اسمل، اوبارضنل، ضحری :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ایپےل ےس ےنیپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربنت اک ایب

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

اہلل ہیلع فملس ےک ربنت اک ایبؿ افر اوبربدہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس دبعاہلل نب السؾ ےن اہک، ایک ںیم ںیہمت  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ایپےل ےس ےنیپ افر آپ یلص

 اس ربنت ںیم ہن الپؤں سج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایپےہ

     597    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ٣زی٥، ابوُشا٪، اباحاز٦، سہ١ ب٩ سٌسرضی اہلل ٨ًہسٌیس ب٩ اب :  راوی



 

 

ٕس َرضٔیَ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أَبُو َُشَّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ ذَُٔکَ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ  اہللُ 

٥َ ا٣َِزأَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػل َِٟت ف ٨َزَ َٓ ٔس٣َِت  َ٘ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ أَِرَس١َ ِ َٓ َِٟیَضا  ٔ أًٔسیَّ أَِ٪ یُزِٔس١َ ِ أ٣َََز أَبَا أَُسِیٕس اٟشَّ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ی أُُج٥ٔ ْة ٩ِ٣ٔ ا

َٓإَٔذا ا٣َِزأَةْ  ٠َِیَضا  ًَ ََٓسَخ١َ  َّی َجائََضا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََْٓخَ ٤ََضا ا٨َّٟٔيیُّ  بَىٔی َسأًَسَة  ا ک٠ََّ َّ٤٠َ َٓ َِّٜشْة َرأَِسَضا  ٨َ٣ُ

ََٟضا أََتِسرٔی٩َ  اُٟوا  َ٘ َٓ ًَِذتُٔک ٣ٔىِّی  ِس أَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟت أًَُوذُ بٔاہللٔ ٨ِ٣َٔک  ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اُٟوا صََذا  َػل َٗ َِٟت ََل  ا َٗ ٩ِ٣َ َصَذا 

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  َب١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِٗ َ أ َٓ َٔک  ٨ُِت أ٧ََا أَِطَقی ٩ِ٣ٔ ذَٟ ُٛ َِٟت  ا َٗ ٥َ َجاَئ َٟٔیِدُلَبٔک   َوَس٠َّ

 ٔ ُض٥ِ ب َٟ ِجُت  ََْٓخَ ا٢َ اِس٨َٔ٘ا یَا َسِض١ُ  َٗ ٔة بَىٔی َسأًَسَة صَُو َوأَِػَحابُُط ث٥َُّ  َٔ َّی َج٠ََص فٔی َس٘ٔی ِيُتُض٥ِ ضَ َیِو٣َئٕٔذ َحً َ٘ َٓأَِس َسٔح  َ٘ ِٟ َذا ا

 ٌِ ٔ َب زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ا٢َ ث٥َُّ اِسَتِوَصَبُط ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ ب٨َِا ٨ِ٣ُٔط  َٓرَشٔ َسَح  َ٘ ِٟ ٨ََٟا َسِض١ْ َذَٟٔک ا َد  َ ِِ َ أ َٓ َٟطُ ٓٔیطٔ  َوَصَبطُ  َٓ َٔک   َس ذَٟ

ب یک اکی وعرت اک ذرک ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، ااباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رع

فملس ےن اوبادیس اسدعی وک اجیھب ہک اس ےک اپس یسک وک جیھب رک البںیئ،انچہچن اکی آد ی اس ےک اپس اجیھب ایگ وت فہ وعرت آح  افر ینب 

ت ےک اپس ےچنہپ وت داھکی ہک فہ اانپ رساکھجےئ اسدعہ ےک نانت ںیم رہھٹی، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ ےلکن اہیں کت ہک اس وعر

وہےئ یھت، بج اس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وگتفگ یک وت اس ےن اہک ںیم ھجت ےس اہلل یک انپہ امیتگن وہں، آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

اس ےن اہک ںیہن، ولوگں ےن اتبای ہک ہی  ےن رفامای ہک ںیم ےن ھجت وک انپہ دی، ولوگں ےن اس ےس وپاھچ ایک وت اجیتن ےہ ہک ہی وکؿ ےھت؟

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےھت، وج اہمترے اپس اغیپؾ اکنح ےل رک آےئ ےھت، اس وعرت ےن اہک ہک ںیم دبتخب وہں، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع 

ے لہس! ںیمہ اپین الپؤ، فملس اس دؿ ہفیقس ینب اسدعہ ںیم رشتفی الےئ، اہیں کت ہک آپ افر آپ ےک اسیھت ھٹیب ےئگ، رھپ رفامای ا

وت ںیم ہی ایپہل اؿ ولوگں ےک ےئل ےل رک آای افر ایس ںیم اؿ بس وک الپای، رافی اک ایبؿ ےہ ہک لہس ےن فیہ ایپہل اکنال افر مہ ےن اس 

 ںیم ایپ، رھپ اس ےک دعب رضحت رمع نب دبعازعلسیےن فہ ایپہل اؿ ےس اماگن وت اںوہں ےن فہ ایپہل اؿ وک ہبہ رکدای۔

 دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، ااباحزؾ، لہس نب دعسریض اہلل ہنع :  فیرا

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

ؿ افر اوبربدہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس دبعاہلل نب السؾ ےن اہک، ایک ںیم ںیہمت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ایپےل ےس ےنیپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربنت اک ایب



 

 

 اس ربنت ںیم ہن الپؤں سج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایپےہ

     598    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اػ٥ احو٢حش٩ ب٩ ٣سرک، یحٌی ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ہ، ً :  راوی

ًَأػ٥ٕ اَِلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ازٕ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو  ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِسرٕٔک  ث٨ََا ا َّی َحسَّ َسَح ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ  

َش  َٓ  ََ ِس اِنَؼَس َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َوکَاَ٪  ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ إر  ـَ یْف ٩ِ٣ٔ نُ َسْح َجیِّْس رَعٔ َٗ ا٢َ َوصَُو  َٗ ٕة  َـّ ٔٔ ٠َِش٠َُط بٔ

َذ  َٛ َذا َو َٛ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ َسحٔ أَ َ٘ ِٟ ٥َ فٔی صََذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ ِس َس َ٘ َٟ ا٢َ أ٧ََْص  َّطُ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔسي ٍٔی٩َ ٧ِٔ َٗ ا٢َ َو َٗ ا 

 َ٘ ُط أَبُو ك٠ََِحَة ََل تُ کَاَ٪ ٓٔیطٔ َح٠ِ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕة  َـّ ٔ ّة ٩ِ٣ٔ َذَصٕب أَِو ٓ َ٘ ١َ ٣َکَا٧ََضا َح٠ِ ٌَ أََراَز أ٧ََْص أَِ٪ َیِح َٓ ِّ ٍَ٪َّ َطِیّئا ْة ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  ي َِ

طُ  َٛ ت ٍََ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ  َػ٨َ

 اوحؽ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ایپہل اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےک نسح نب ودرک، ییحی نب امحد، اوبوعاہن، اعمص

وہا اپس داھکی وج ٹھپ ایگ اھت افر اس ںیم اچدنی یک ایٹپں ڑجی وہح  ںیھت افر ہی ایپہل تہب ااھچ افر وچڑااضنر )اکی مسق یک ڑکلی( اک انب 

ںیم ےن اس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اینت اینت ابر )تہب زایدہ رمہبت( ےس زایدہ دہعف اھت، رضحت اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک 

اک  الپای ےہ افر انب ریسنی اک ایبؿ ےہ ہک اس ںیم ولےہ اک اکی ہقلح ڑجا وہا اھت، اسن ریض اہلل ہنع ےن اچاہ ہک اس یک ہگج وسےن ای اچدنی

ہک اس زیچ وک ہن دبولسج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن انبای ےہ، اس ےئل اںوہں  ہقلح اس ںیم ڑج دںی وت اؿ ےس اوبہحلط ےن اہک

 ےن )اانپ ارادہ( رتک رکدای۔

 نسح نب ودرک، ییحی نب امحد، اوبوعاہن، اعمص اوحؽ :  رافی

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

  

 ...ک اپین ےنیپ اک ایبؿربتم

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ربتمک اپین ےنیپ اک ایبؿ

     599    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٕس َحسَّ  ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔس  ٌِ َِٟح ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ أَبٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز 

ِْصُ  ٌَ ِٟ ِت ا ِس َحرَضَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِس َرأَیُِتىٔی ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ َِٟحٔسیَث  ٨ُِض٤َا َصَذا ا ًَ  َٟ ٠َٕة َو ـِ َٓ ٨َا ٣َاْئ َُي ٍَِ  ٌَ ِیَص ٣َ

طُ  ٌَ َد أََػابٔ أَِزَخ١َ یََسُظ ٓٔیطٔ َوََفَّ َٓ ٥َ بٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ ١ٌَٔ فٔی ٧َِٔإئ  ُح ُة  َٓ َٛ ِٟب ٍََ ُِٟوُؿؤئ ا ًَلَی أَص١ِٔ ا ا٢َ وَیَّ  َٗ ث٥َُّ 

٤َِٟاَئ یَ  ِس َرأَیُِت ا َ٘ ٠َ َٓ ٠ُِت فٔی بَِلىٔی ٨ِ٣ُٔط ٩ِ٣ٔ اہللٔ  ٌَ ٠ُِت ََل آُٟوا ٣َا َج ٌَ َح َٓ بُوا  ٔ ََ َ ا٨َّٟاُض َو أ ََٓتَوؿَّ ٌٔطٔ  زُ ٩ِ٣ٔ بَئِن أََػابٔ حَّ َٔ َت

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ طُ  ٌَ ٍَ ٣ٔائَٕة َتاَب ا َوأَِربَ ّٔ ِٟ ا٢َ أَ َٗ ٨ُِت٥ِ یَِو٣َئٕٔذ  ُٛ  ٥ِ َٛ  ٕ ٠ُُِٗت َٟٔحابٔز ْة  َٛ َّطُ بََز ٤ِٔ٠ُت أ٧َ ٌَ َٓ  ًَ ٤ِزُو زٔی٨َإر  ًَ ا٢َ حَُؼيِْن َو َٗ ٕ َو ٩ِ َجابٔز

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیُس ب٩ُِ ا طُ َس ٌَ َة ٣ٔائَّة َوَتاَب ًَرِشَ ٕ َخ٤َِص  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ   ب٩ُِ ٣ُزََّة 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اسمل نب ایب ادعجل، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ا ےن آپ وک

اپین ےک وسا ھچک یھب ہن اھت، فہ اپین اکی ربنت ںیم راھک ایگ  ےک اسھت داھکی، رصع اک فتق آاکچ اھت، امہرے اپس وھتڑے ےس ےچب وہےئ

ں اشکدہ ںیک افر افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم الای ایگ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت اس ںیم دالخ ایک، اینپ اایلگن

رفامای فوض رکےن فاول! آؤ ربتک اہلل یک رطػ ےس ےہ،انچہچن ںیم ےن داھکی ہک اپین آپ یک اویلگنں ےک درایمؿ ےس لکن راہ ےہ، 

ولوگں ےن فوض ایک افر ایپ، انتج ریمے ٹیپ ںیم آاتکس اھت اس وک رھبےن ںیم ںیم ےن وکاتیہ ںیہن یک، اس ےئل ہک ںیم ےن اجان ہک ہی 

( آد ی ےھت، رمعف 66:ک ےہ، ںیم ےن اجرب ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک اس دؿ مت ےنتک آد ی ےھت، اںوہں ےن اہک ہک مہ اچر وس )ربتم

( یک دعتاد 66;7ےن اجرب ریض اہلل ہنع ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ، افر نیصح فرمعفنب رمہ، وباہطس اسمل، اجرب دنپرہ وس )

  نب بیسم ےن اجرب ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ۔رفاتی یک ےہ، افر دیعس

 ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اسمل نب ایب ادعجل، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 امیبرویں اک ایبؿ : ابب

 ... رہ وہےن ےک قلعتم وجااحدثی ںیہ، اؿ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وجرمض ےک افک

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمض ےک افکرہ وہےن ےک قلعتم وجااحدثی ںیہ، اؿ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج صخش رباح  رکے اگ، اس اک دبہل دای اجےئ اگ

     600    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ :  راوی

َوةُ ب٩ُِ اٟزُّ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٍٕ أَِخب ٧ٍَََا ُط ٔ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧َآ َِٟح ٔ٪ ا ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللَُحسَّ ٔ أَ٪َّ  ٨َِضا َزِوَد بَي ٍِ ًَ  

٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُٔؼيبَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َ اہللُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل
َفَّ َٛ ٤ُِِٟش٥َٔ٠ َِٔلَّ  ٕة ُتٔؼیُب ا

َضا ُٛ ٔة يَُظا َٛ ِو َّی اٟظَّ ٨ًَُِط َحً  بَٔضا 

بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس  اوباامیلؿ، مکح نب انعف،

ےن ایبؿ ایک ہک وکح  تبیصم یھب املسمؿ وک ںیہن یتچنہپ، رگم اہلل اعت ی اس ےک دبےل ںیم اس ےک انگوہں وک اٹم داتی ےہ، اہیں کت ہک 

 اکاٹن یھب وج اس ےک مسج ںیم ےھبچ۔

 اوباامیلؿ، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 ہک وج صخش رباح  رکے اگ، اس اک دبہل دای اجےئ اگ رمض ےک افکرہ وہےن ےک قلعتم وجااحدثی ںیہ، اؿ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ



 

 

     601    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، زہي ٍب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠ح٠ہ، ًلاء ب٩ يشار، حرضت  :  راوی

 ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ

ِبُس اہللٔ ًَ ثَىٔی  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٕس  ث٨ََا ُزَصي ٍُِ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٕو َحسَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕس َحسَّ ٩ًَِ  ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  َح٠َِح٠ََة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُِٟدِسرٔیِّ َو ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٤ُِِٟش٥َٔ٠ ٩ِ٣ٔ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر  ا٢َ ٣َا ُئؼیُب ا َٗ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

َ اہللُ بٔضَ 
َفَّ َٛ َضا َِٔلَّ  ُٛ ٔة يَُظا َٛ ِو َّی اٟظَّ  ا ٩ِ٣ٔ َخَلایَاظُ َنَؼٕب َوََل َوَػٕب َوََل َص٥ٕٓ َوََل حُزِٕ٪ َوََل أَّذی َوََل ٥َُٕٓ َحً

جلہ، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ  دبع اہلل نب دمحم، دبعاکلمل نب رمعف، زریہنب دمحم، دمحم نب رمعف
خل
نب 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایبؿ ایک ہک املسمؿ وک وکح  رجن فمغ ںیہن فتبیصم ںیہن یتچنہپ اہیں کت ہک ارگ وکح  اکاٹن اتھبچ ےہ وت اہلل

 اعت ی اس ےک ذرہعی اس ےک انگوہں وک اٹم داتی ےہ۔

جلہ، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنعدبع اہلل  :  رافی
خل
 نب دمحم، دبعاکلمل نب رمعف، زریہنب دمحم، دمحم نب رمعف نب 

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

  ںیہ، اؿ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج صخش رباح  رکے اگ، اس اک دبہل دای اجےئ اگرمض ےک افکرہ وہےن ےک قلعتم وجااحدثی

     602    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، سٌس، ًبساہلل ب٩ ٌٛب، ٌٛب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕب  ٌِ َٛ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َس َیاَ٪  ِٔ  ٩ِ ُس

 َ ٙٔ کَاَِل ٔ ٨َ٤ُِٟآ سَُٟٔضا ٣َزَّّة َو٣ََث١ُ ا ٌِ یِّئَُضا اٟزِّیُح ٣َزَّّة َوَت َٔ َٔ ُت َِٟدا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّر ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ کَا َّی یَُٜوَ٪ ِر ٣ََث١ُ ا ٔ ََل َتزَا٢ُ َحً َزة

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕب  ٌِ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ْس َحسَّ ٌِ ثَىٔی َس یَّاُئ َحسَّ ا٢َ َزََکٔ َٗ َُٓضا ٣َزَّّة َواحَٔسّة َو ا ٌَ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧ِح َّی اہللُ   ٔيیِّ َػل



 

 

ےتہک ںیہ ہک روسؽ اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ومنم یک دسمد، ییحی ، ایفسؿ، دعس، دبعاہلل نب بعک، بعک ریض اہلل ہنع 

اثمؽ ا یتی ےک وپدفں یک رطح ےہ ہک وہا یھبک اس وک ادرھ ادرھ اکھج دیتی ےہ افر یھبک اس وک دیساھ رکدیتی ےہ، افر انمقف یک اثمؽ 

 دہعف اڑھکاجات ےہ افر زرکای اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ونصرب درتخ یک رطح ےہ ہک فہ ہشیمہ دیساھ اقمئ فدامئ راتہ ےہ اہیں کت ہک اکی یہ

 ےس دعس ےن وباہطس انب بعک، بعک، یبن یلص اہلل ہیلع ےس رفاتی ایک ےہ۔

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، دعس، دبعاہلل نب بعک، بعک ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمض ےک افکرہ وہےن ےک قلعتم وجااحدثی ںیہ، اؿ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج صخش رباح  رکے اگ، اس اک دبہل دای اجےئ اگ

     603    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح، ٠ٓیح، ہَل٢ ب٩ ًلی جوبىی ًا٣ز ب٩ ٟوی ، ًلاء ب٩ يشار، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓی :  راوی

 ًَ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َُِٓیٕح  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َُٟؤٓیٕ  ًَا٣ٔز لٓٔیٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی 

٤ُِٟ  ًََلأئ ب٩ِٔ  ٥َ ٣ََث١ُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َِٟدا٣َٔة َيَشإر  ٤ََث١ٔ ا َٛ ِؤ٩ٔ٣ٔ 

َِٟبََلٔئ  ُ بٔا أ َّٔ َٜ َِٟت َت ًَِتَس إَٔذا ا َٓ أَِتَضا  َٔ َٛ َٔ ٩ِ٣ٔ َحِیُث أََتِتَضا اٟزِّیُح  ٔؼ٤ََضا ٩ِ٣ٔ اٟزَِّر ِ٘ َّی َي ّة َحً َٟ َتٔس ٌِ اَئ ٣ُ أجزُ کَاَِلَِرَزةٔ َػ٤َّ َٔ ِٟ َوا

 اہللُ َِٔذا َطاَئ 

 ، الہؽ نب یلع وج ینب اعرم نب ولی ےک اکی رفد ںیہ، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک 

فلت 

 ، 

فلت 

ںیہ ہک اربامیہ نب ذنمر، دمحم نب 

ای ہک املسمونں یک اثمؽ ا یتی ےک وپدفں یک یس ےہ ہک سج رطػ وہا آیت ےہ اس وک اکھج دیتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

افر بج وہا رک اجیت ےہ وت دیساھ وہاجات ےہ، ایس رطح البفں ےس اتچب ےہ افر دباکرونصرب ےک درتخ یک رطح ےہ، وج دیساھ افر 

 ےہ، اڑیھک داتی ےہ۔تخس اقمئ راتہ ےہ، اہیں کت ہک بج اہلل اعت ی اس وک اچاتہ 



 

 

 ، الہؽ نب یلع وجینب اعرم نب ولی ، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 اربامیہ نب ذنمر، دمحم نب 

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج صخش رباح  رکے اگ، اس اک دبہل دای اجےئ اگ رہ وہےن ےک قلعتم وجااحدثی ںیہ، اؿ اک ایبؿرمض ےک افک

     604    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

يشار، ابواٟحباب، حرضت ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ، سٌیس ب٩  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ

 َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  َة أ٧َ ٌَ َؼ ٌِ بٔی َػ

و٢ُ َس٤ٔ  ُ٘ ُِٟحَبأب َي ٌٔیَس ب٩َِ َيَشإر أَبَا ا ٥َ ٩ِ٣َ یُزِٔز اہللُ بٔطٔ َخي ٍِّا َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ

 ُئؼِب ٨ِ٣ٔطُ 

صعہ، دیعس نب اسیر، اوباابحلب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک
صغ
 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

 ےہ۔ ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی سج ےک اسھت الھبح  اک ارادہ رکات ےہ، اس وک تبیصم ںیم التبم رک داتی

صعہ، دیعس نب اسیر، اوباابحلب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی
صغ
دبع اہلل نب وی ف، امکل، دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

 ہنع

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

  

 ...رمض یک دشت اک ایبؿ

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمض یک دشت اک ایبؿ

     605    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ، طٌبہ، ا٤ًع، ابووائ١، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٗبیؼہ، سٔیا٪، ا٤ًع، ح، برش ب :  راوی

 ٨ًہا

ًَِبُس اہللٔ أَِخ  ٕس أَِخب ٧ٍَََا  ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٤ًَِٔع ح َحسَّ َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َبُة  ٌِ ب ٧ٍَََا ُط

 ٩ًَِ ٣َ ٍُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ أَبٔی َوائ١ٕٔ  َوَج ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ َِٟت ٣َا َرأَیُِت أََحّسا أََطسَّ  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٠ًََِیطٔ َِّسُ َّی اہللُ  ل

 ٥َ  َوَس٠َّ

یتہک ںیہ ہک ںیم ےن یسک ہصیبق، ایفسؿ، اشمع، ح، رشب نب دمحم، دبعاہلل ، ہبعش، اشمع، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع 

 آد ی وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ درد ںیم التبم ںیہن داھکی۔

 ہصیبق، ایفسؿ، اشمع، ح، رشب نب دمحم، دبعاہلل ، ہبعش، اشمع، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمض یک دشت اک ایبؿ

     606    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥ تییم، حارث ب٩ سویس، ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َٕ َحسَّ  ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی َحسَّ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٩ًَِ ا َِّییٔمِّ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس

 ٔ ٠ُُِٗت ِ ًِکّا َطٔسیّسا َو ًَُک َو ٥َ فٔی ٣ََزٔؿطٔ َوصَُو یُو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ِطُ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ َٟتُ اہللُ  ََّک  ٠ُُِٗت ِٔ٪َّ ٧ ًِکّا َطٔسیّسا  ًَُک َو و



 

 

٤َا تَ  َٛ ٨ًَِطُ َخَلایَاُظ  ا٢َ أََج١ِ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُئؼيبُطُ أَّذی َِٔلَّ َحاتَّ اہللُ  َٗ ََٟک أَِجَزی٩ِٔ  ٔ َذاَک بٔأَ٪َّ  َحز ُٚ اٟظَّ  َحاتُّ َوَر

 ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، دبعاہلل ریض اہلل

ںیم احرض وہا ، اس فتق آپ تہب زیت اخبر ںیم ےھت، ںیم ےن رعض ایک آپ وک تہب زیت اخبر ےہ ، رھپ ںیم ےن رعض ایک اشدی اس یک 

 املسمؿ وک وکح  فیلکت ںیہن یتچنہپ رگم ہی فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دفرہا ارجےلم اگ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہں، یسک

 ہک اہلل اعت ی اس یک فہج ےس اس ےک انگوہں وک ویں اھجڑ داتی ےہ ےسیج درتخ ےس ےتپ ڑھج اجےت ںیہ۔

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ولوگں ںیم اایبنء رپ تہب زایدہ یتخس وہیت رھپ درہج فار دفرسے ولوگں رپ

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ںیم اایبنء رپ تہب زایدہ یتخس وہیت رھپ درہج فار دفرسے ولوگں رپ

     607    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ابزاہی٥ تییم، حارث ب٩ سویس، ًبس اہلل :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٩ًَِ ا َِّییٔمِّ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ِبَساُ٪  ًَ ث٨ََا  ًَلَی َحسَّ ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ِبٔس اہللٔ 

ا٢َ َرُسو٢ٔ  َٗ ًِکّا َطٔسیّسا  ًَُک َو َُٟتو ََّک  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ُ٘ َٓ ًَُک  ٥َ َوصَُو یُو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا اہللٔ َػل َٛ ًَُک  ِّی أُو ٔن  أََج١ِ ِ

َذَٟٔک ٣َا ٩ِ٣ٔ  َٛ ا٢َ أََج١ِ َذَٟٔک  َٗ ََٟک أَِجَزی٩ِٔ  ٠ُُِٗت َذَٟٔک أَ٪َّ  ًَُک َرُجََلٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َضا َِٔلَّ یُو َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ ْة  َٛ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُئؼيبُُط أَّذی َطِو

َضا َٗ َحَزةُ َوَر ٤َا َتُحمُّ اٟظَّ َٛ َئاتٔطٔ  َ اہللُ بَٔضا َسیِّ
َفَّ َٛ 

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا 

تق آپ زیت اخبر ںیم التبم ےھت، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ وک زیت اخبر ےہ ، آپ ےن رفامای اہں، ےھجم مت ںیم ےس دف اس ف



 

 

آدویمں ےک ربارب اخبر ےہ ، ںیم ےن رعض ایک ہک ہی اس ببس ےس ہک آپ وک ارج دفرہاےلم اگ، آپ ےن رفامای ہک یہی ابت ےہ، سج 

اس ےس زایدہ وکح  فیلکت یتچنہپ ےہ وت اہلل اعت ی اس ےک ذرہعی اس ےک انگوہں وک اس رطح دفر رک داتی ےہ  املسمؿ وک اکاٹن ےنھبچ یک ای

 سج رطح دروتخں ےس ےتپ۔

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، دبع اہلل :  رافی

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

  

 ...رمضی یک ایعدت ےک فابج وہےن اک ایبؿ

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی یک ایعدت ےک فابج وہےن اک ایبؿ

     608    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ابووائ١، ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ز ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ یِّ 

انٔیَ  ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ٤َِٟزٔیَف َو ٍَ َوًُوزُوا ا ٔ َِٟحائ ٤ٌُٔوا ا ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَك  اہللُ 

 نب دیعس، اوبوعاہن، وصنمر، اوبفالئ، اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وھبوکں وک ہبیتق

 اھکان الھکؤ رمضی یک ایعدت رکف افر دیقویں وک ڑھچاؤ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، وصنمر، اوبفالئ، اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمضی یک ایعدت ےک فابج وہےن اک ایبؿ

     609    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ ٣ُقا٪، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہحٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣ٌاویہ ب٩  :  راوی

اؤَیَة ب٩َِ ُس  ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُث ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَِط َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ِٟب ٍََأئ َحسَّ ٩ًَِ ا  ٪ٕ َویِسٔ ب٩ِٔ ٣َُُقِّ

 َ ا٢َ أ٣َََز٧ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَازٕٔب َرضَٔی اہللُ  َصٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ ٍٕ ٧ََضا٧َا  ٩ًَِ َسِب ٍٕ َو٧ََضا٧َا  ٥َ بَٔشِب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟح٨َائٔزَ  ٍَ ا ٤ِٟٔیث ٍََةٔ َوأ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َتَِب یِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٚٔ َو یَبأد َواِْلِٔسَتب ٍَِ ٔ َواٟسِّ یز ََِٟحٔ ٤َِٟ َوُِٟبٔص ا وَز ا ٌُ ََل٦َ َوَن ٔشَی اٟشَّ ِٔ  زٔیَف َونُ

صفح نب رمع، ہبعش، اثعش نب میلس، اعمفہی نب وسدی نب رقماؿ، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ مہ ولوگں وک آپ یلص اہلل 

زہ ےک ےننہپ

 

 
ی افر م

قس

 ےس، افر ہیلع فملس ےن است ابوتں اک مکح دای افر است زیچفں ےس عنم رفامای، وسےن یک اوگنیھٹ، رمشی، دةیج، 

 انجزفں ےک ےھچیپ اجےن، رمضی یک ایعدت رکےن، السؾ وک راجئ رکےن اک مکح دای۔

 صفح نب رمع، ہبعش، اثعش نب میلس، اعمفہی نب وسدی نب رقماؿ، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ےب وہش آد ی یک ایعدت اک ایبؿ

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 ےب وہش آد ی یک ایعدت اک ایبؿ

     610    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ بِ  ث٨ََا  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َٜٔسرٔ َس٤ٔ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕس َحسَّ  ٣َزِٔؿُت ٩ُ ٣َُح٤َّ



 

 

 ٔ َوَجَسان َٓ وزُنٔی َوأَبُو بَُِکٕ َوص٤َُا ٣َأطَیأ٪  ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  أََتانٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َّی اہللُ ٣ََزّؿا  َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ ََٓتَوؿَّ ًَلَیَّ  ی أُُیِٔمَ 

٠ُِت یَا ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  إَٔذا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ُت  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ًَلَیَّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َػبَّ َوُؿوئَُط  ٍُ فٔی ٣َالٔی  ًَ َٕ أَِػ٨َ ِی َٛ َرُسو٢َ اہللٔ 

 َ٠ َٓ ٔضی فٔی ٣َالٔی  ِٗ َٕ أَ ِی ٤ِٟٔي ٍَأث َٛ َِٟت آیَُة ا َّی ٧َزَ  ٥ِ یُحِٔبىٔی بَٔظِیٕئ َحً

اہلل  دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ، انب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی دہعف امیبر وہا وت ریمے اپس روسؽ اہلل یلص

فونں ےن ےھجم وہیبیش یک احتل ںیم اپای وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ، دفونں دیپؽ ےھت، د

ہیلع فملس ےن فوض ایک رھپ فوض اک ناچ وہا اپین ھجم رپ ڑھچک دای، سج ےس ےھجم وہش آایگ، ںیم ےن داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 اہلل ہیلع فملس ےن ریمی ابت اک وجاب ںیہن )رشتفی رفام( ںیہ، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم ا ےن امؽ وک ایک رکفں، وت آپ یلص

 دای اہیں کت ہک ریماث یک آتی انزؽ وہح ۔

 دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ، انب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...( ایبؿ ےسج رمیگ آیت وہ )افر فہ اس رپ اصرب فاشرک وہاس یک تلیضف اک

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 (اس یک تلیضف اک ایبؿ ےسج رمیگ آیت وہ )افر فہ اس رپ اصرب فاشرک وہ

     611    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی رباح٣شسز، یحٌی ، ٤ًزا٪ ب٩ ابی بُک، ًلاء ب٩ اب :  راوی

 ٔ ا٢َ ل َٗ ا٢َ  َٗ ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔی َربَإح  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ أَبٔی بَُِکٕ  ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَبَّإض أَََل أُرٔیَک ا٣َِزأَّة َحسَّ ی اب٩ُِ 

ِوَزاُئ أََتِت ا ٤َِٟزِأَةُ اٟشَّ ٔ ا ا٢َ َصٔذظ َٗ ٠ُُِٗت بَلَی  َِٟح٨َّةٔ  ُٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٜظَّ ِّی أََت ٔن َُ َوِ ِّی أُِِصَ ٔن َِٟت ِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیَّ َػل

 َ َِٟت أ ا َ٘ َٓ آَٔیٔک  ٌَ ًَِوُت اہللَ أَِ٪ ُي َِٟح٨َُّة َؤِِ٪ ٔطئِٔت َز َٟٔک ا ا٢َ ِِٔ٪ ٔطئِٔت َػب ٍَِٔت َو َٗ َُ اہللَ لٔی  اِز َٓازِ َٓ  ُٕ َٜظَّ ِّی أََت ٔن َِٟت ِ ا َ٘ َٓ َُ ِػب ٍُٔ 



 

 

ََٟضا ًَا  َس َٓ  َٕ َٜظَّ  اہلَل لٔی أَِ٪ ََل أََت

دسمد، ییحی ، رمعاؿ نب ایب رکب، اطعء نب ایب رابح ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ںیہمت اکی یتنج 

 فملس یک دختم ںیم احرض وہح  افر رعض وعرت ہن دالھکؤں، ںیم ےن اہک ویکں ںیہن، اںوہں ےن اہک ہک ہی اک ی وعرت یبن یلص اہلل ہیلع

ایک ہک ےھجم رمیگ آیت ےہ افر اس ںیم ریما خرت لھک اجات ےہ، اس ےئل آپ ریمے قح ںیم داع رکدںی، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

تس وہاجےئ، اس ےن رفامای ےھجت ربص رکان اچےئہ، ریتے ےئل تنج ےہ افر ارگ وت اچیتہ ےہ وت ریتے ےئل داع رک داتی وہں ہک وت دنتر

رعض ایک ہک ںیم ربص رکفں یگ، رھپ اہک اس ںیم ریما خرت لھک اجات ےہ، اس ےئل آپ داع رکںی ہک خرت ہن ےنلھک اپےئ، آپ ےن اس ےک 

 قح داع رفامح ۔

 دسمد، ییحی ، رمعاؿ نب ایب رکب، اطعء نب ایب رابح :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 (اس یک تلیضف اک ایبؿ ےسج رمیگ آیت وہ )افر فہ اس رپ اصرب فاشرک وہ

     612    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ٣د٠س، اب٩ جزیخ، ًلاء :  راوی

 َ ْس أَِخب ٧ٍََ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِ َحسَّ ًَلَی ٔست َّطُ َرأَی أ٦َُّ ُزََفَ ت٠َِٔک ا٣َِزأَّة كَؤی٠َّة َسِوَزاَئ  ًََلاْئ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََنٔی  َبةٔ ا ٣َِد٠َْس  ٌِ َٜ ٔ اِل ٍ  

 ۔دمحم، دلخم، انب رججی، اطعء اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اؾ زرف وک ہبعک ےک رپدفں ےک اپس داھکی وج  رلی )دق( افر ایسہ )رگن( یھت

 دمحم، دلخم، انب رججی، اطعء :  رافی

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

  



 

 

 ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ، سج یک ئانیح  اجیت رےہ

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ، سج یک ئانیح  اجیت رےہ

     613    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ اٟہاز، ٤ًزو ٣ل٠ب ٛے آزاز َکزہ َُل٦، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزٕو   ٩ًَِ  ٔ َِٟضاز ثَىٔی اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٣َِولَی ا

ًَِبٔسی بٔحَ  ا٢َ َِٔذا ابَِت٠َِیُت  َٗ و٢ُ ِٔ٪َّ اہللَ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ًَوَِّؿُتُط ٨ِ٣ُٔض٤َا ًَ ََٓؼب ٍََ  بٔيبَتَِیطٔ 

ًَِي٨َیِ  َِٟح٨ََّة یُزٔیُس  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕ َوأَبُو هََٔل٢ٔ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ُث ب٩ُِ َجابٔز ٌَ ُط أَِط ٌَ  طٔ َتاَب

دبع اہلل نب وی ف، ثیل، انب ااہلد، رمعف بلطم ےک آزاد رکدہ الغؾ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل 

 رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک بج ںیم ا ےن دنبے وک اس یک دف وبحمب زیچفں ینع دف آوھکنں یک فہج ےس ہیلع فملس وک

 آزامشئ ںیم التبم رکات وہں افر فہ ربص رکات ےہ وت ںیم اس ےک وعض اس وک تنج اطع رکات وہں۔

 رکدہ الغؾ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع دبع اہلل نب وی ف، ثیل، انب ااہلد، رمعف بلطم ےک آزاد :  رافی

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

  

 ...وعروتں اکرمدفں یک ایعدت رکےن اک ایبؿ افر اؾ درداء ریض اہلل اہنعےن اکی ااصنری رمد

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 دت رکےن اک ایبؿ افر اؾ درداء ریض اہلل اہنعےن اکی ااصنری رمد یک ایعدت یک وج دجسم ںیم رےتہ ےھتوعروتں اکرمدفں یک ایع

     614    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ص ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِيَبُة  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ َظا٦

٠ُُِٗت َیا أَبَٔت  ٠َِیض٤َٔا  ًَ ََٓسَخ٠ُِت  َِٟت  ا َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٤َِٟٔسی٨ََة ُؤًَک أَبُو بَُِکٕ َوبََٔل٢ْ َرضَٔی اہللُ  ٥َ ا َٕ تَ َوَس٠َّ ِی َٛ   َٕ ِی َٛ حُٔسَک َویَا بََٔل٢ُ 

٤َِِٟوُت أَزِ  و٢ُ ک١ُُّ ا٣ِزٕٔئ ٣َُؼبَّْح فٔی أَص٠ِٔطٔ َوا ُ٘ ُِٟحیمَّ َي َِٟت َوکَاَ٪ أَبُو بَُِکٕ َِٔذا أََخَذِتُط ا ا َٗ ٠ٔطٔ َوکَاَ٪ بََٔل٢ْ َتحُٔسَک  ٌِ أک َن َ َٔ نَی ٩ِ٣ٔ 

زٔی َص١ِ أَ  ٌِ َِٟیَت ٔط و٢ُ أَََل  ُ٘ ٨ُِط َي ًَ ِت  ٌَ ٠َ ِٗ ْ َوَج٠ٔی١ُ َوَص١ِ أَرَٔزِ٪ یَِو٣ّا ٣َٔیاَظ ٣َٔح٨َّٕة َوص١َِ َِٔذا أَ ِٔ ٕ َوَحِولٔی ِٔذِ ِی٠َّة بَٔواز َٟ بٔیتَنَّ 

أَِخب ٍَِ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل حٔئُِت ِ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٔٔی١ُ  َ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ حَ َتِبُسَوِ٪ لٔی َطا٣َْة َوك َ٘ َٓ َِٟي٨َا تُُط  ٔ ِب ِ بِّ

ا ١ِ ح٤َُّ ُ٘ َصا َوَػأًَضا َواِن ٨ََٟا فٔی ٣ُسِّ ِحَضا َوبَارِٔک  ََّٜة أَِو أََطسَّ ا٠َُّٟض٥َّ َوَػحِّ ٨َا ٣َ ُحبِّ َٛ ٤َِٟٔسی٨ََة  ةٔ ا َٔ ُِٟحِح ٠َِضا بٔا ٌَ اِج َٓ  َصا 

 فملس ودہنی ںیم رشتفی الےئ وت رضحت ہبیتق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع

 اوبرکب افر رضحت البؽ ریض اہلل  امہن وک تہب زیت اخبر اھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم دفونں ےک اپس یئگ افر وپاھچ

 وک اخبر آات وت ےتہک ہک رہ اے فادل زبروگار! آپ اک ایک احؽ ےہ، افر اے البؽ! آپ اک ایک احؽ ےہ؟ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع

صخش ا ےن رھگ فاولں ںیم حبص رکات ےہ افر ومت اس یک وجویتں ےک ےمست ےس یھب زایدہ رقبی ےہ افر البؽ اک بج اخبر ارتات وت ےتہک ہک 

ہ ےک

 

ٹن
ح
م

 ہمشچ رپ اکش ںیم رات اےسی لگنج ںیم رات ذگارات ہک ریمے ارد رگد اذرخ افر لیلج )اکی مسق یک اس( وہیت، افر ںیم 

 ارتات افر ایک ںیم! اشہم افر لیفط )ومشچں ےک انؾ( وک دھکی وکسں اگ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک رھپ ںیم روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہح ، ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای اے ریمے اہلل! ںیمہ ودہنی 

یک تبحم اطع رک، سج رطح ںیمہ   ےس تبحم یھت ای اس ےس زایدہ تبحم اطع رک، اے ریمے اہلل! اس یک آب ف وہا دنترتس 

حفہ ںیم اچنہپ دے۔
جٹ

 رکدے افر امہرے ےئل اہیں ےک ود افر اصع ںیم ربتک اطع رک افر اہیں اک اخبر لقتنم رکےک 

 یض اہلل اہنعہبیتق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ر :  رافی

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

  

 ...وچبں یک ایعدت اک ایبؿ



 

 

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 وچبں یک ایعدت اک ایبؿ

     615    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٢، طٌبہ، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل ٨ًہححاد ب٩ ٨٣ہا :  راوی

٩ًَِ أَُسا٣َةَ  ُت أَبَا ًُِث٤َاَ٪  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَأػ٥ْ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ٨ًَُِض٤َا َحسَّ  ب٩ِٔ َزیِٕس َرضَٔی اہللُ 

َّی اہللُ  ْس َوأُبَیٌّ ٧َِحٔشُب أَ أَ٪َّ اب٨َِّة ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٌِ ٥َ َوَس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟیطٔ َوصَُو ٣َ ٔ ٥َ أَِرَس٠َِت ِ ِس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٗ ٪َّ اب٨ًَِٔی 

ًَِلی َوک١ُُّ َط  و٢ُ ِٔ٪َّ ِهَّلِل ٣َا أََخَذ َو٣َا أَ ُ٘ ََل٦َ َوَي َِٟیَضا اٟشَّ ٔ أَِرَس١َ ِ َٓ اِطَضِس٧َا  َٓ ِت  َِٟتِؼب ٍِٔ حُرٔضَ ٠َِتِحَتٔشِب َو َٓ ِیٕئ ٨ًَِٔسُظ ٣َُشیمًّ 

 ٔ ٔيیُّ فٔی َحِحز ٍَ اٟؼَّ ٔ ٨َ٤ُِٗا ََفُٓ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ  ٔش٥ُ  ِ٘ أَِرَس٠َِت ُت ُشطُ َٓ ِٔ ٥َ َوَن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ًَِي٨َ  اَؿِت  َٔ َٓ ٌَ ُجئُِّث  ٔ َرِح٤َْة َوَؿ ا٢َ صَٔذظ َٗ ْس ٣َا صََذا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ َٟطُ َس ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َضا اہللُ فٔی ا ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ٔ َِٔلَّ اٟزَُّح٤َاَئ  ٔ َوََل یَزَِح٥ُ اہللُ ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔظ  ٠ُُٗؤب ٩ِ٣َ َطاَئ ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔظ

مص، اوبنامثؿ، ااسہم نب زدی، ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی اصازبادی ےن اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، اع

آپ یک دختم ںیم ہی اغیپؾ اجیھب )افر دعس افر ایب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت( ہک ریمی یٹیب یک ومت رقبی ےہ، اس ےئل 

اہلل ہیلع فملس ےن السؾ اجیھب افر رفامای ہک اہلل یک رمیض وج اچےہ ےل ےل افر وج اچےہ  امہرے اپس رشتفی الےیئ، روسؽ اہلل یلص

دے دے، اس ےئل ربص رکان اچےئہ افر وثاب اک ادیمفار رانہ اچےئہ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس مسق دےتی وہےئ اکی آد ی وک 

ڑھکے وہےئ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےچب وک اینپ وگد ںیم ایل افر اس یک اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے وہےئ افر مہ یھب 

اسسن اڑھکریہ یھت، یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دفونں آوھکنں ںیم آوسنآےئگ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس دعس ےن رعض ایک ای روسؽ 

دؽ ںیم اچاتہ ےہ ڈاؽ داتی ےہ افر اہلل اعت ی ا ےن رہمابؿ دنبفں  اہلل! ہی ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہی رتمح ےہ، اہلل اعت ی سج دنبے ےک

 رپیہ رمح رکات ےہ۔

 اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، اعمص، اوبنامثؿ، ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...ےن اک ایبؿارعاب یک ایعدت رک

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 ارعاب یک ایعدت رکےن اک ایبؿ

     616    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، ًبساٌٟزیزب٩ ٣دتار، خاٟس، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َحسَّ ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا َخأْٟس  ٔ ب٩ُِ ٣ُِدَتإر َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ وزُُظ  ٌُ ابٓٔیٕ َي ًَلَی أرَِعَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ  ًَ َّی اہللُ  ٥َ َِٔذاا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَلَی ٣َزٔیٕف  ِیطٔ َوَس٠َّ َزَخ١َ 

ُٔوُر أَِو َتُثوُر  ٠َُِٗت كَُضوْر لَِکَّ ب١َِ هَٔی حیُمَّ َت ا٢َ  َٗ َٟطُ ََل بَأَِض كَُضوْر ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ا٢َ  َ٘ َٓ وزُُظ  ٌُ بُوَر َي ُ٘ ِٟ ٕ تُزٔیزُُظ ا بٔي ٍ َٛ ًَلَی َطِیٕذ   

٥ِ ِٔذّ  ٌَ ٨َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘  آَ

ی نب ادس، دبعازعلسینب اتخمر، اخدل، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی ارعایب ےک اپس اس 

معل

یک ایعدت ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس بج یسک رمضی یک ایعدت وک رشتفی ےل اجےت وت رفامےت وکح   جج 

 اچاہ وت مت انگوہں ےس اپک وہ اجؤ، اس ارعایب ےن اہک ہک مت ےتہک وہ ہک ہی انگوہں ےس اپک رکدے اگ، رہسگ ںیہن ںیہن، ارگ اہلل ےن

یہ ہکلب ہی اخبروت اکی ڈبےھ رپ ہلمح آفر وہا ےہ افر اس وک ربقفں یک زایرت رکاےئ اگ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یہی یہس )ااسی 

 (وہاگ

ی نب ا :  رافی

معل

 دس، دبعازعلسینب اتخمر، اخدل، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

 ...رشمک یک ایعدت رکےن اک ایبؿ



 

 

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رشمک یک ایعدت رکےن اک ایبؿ

     617    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٨ًَُِط أَ٪َّ ََُُل  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ  ٣ّا َٟٔیُضوَز کَاَ٪ یَِدُس٦ُ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ

ا٢َ أَِس٥ِٔ٠  َ٘ َٓ وزُُظ  ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  أََتاُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٤َزَٔق  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤َُِٟشیَّٔب َػل ٌٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َٗ أَِس٥َ٠َ َو َٓ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا حرُٔضَ أَبُو كَأٟٕب َجائَطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤َٟ ٥َ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َوَس٠َّ

امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اثتب، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ہک اکی وہیدی الغؾ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم رکات اھت، فہ امیبر 

 وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس یک ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ افر رفامای ہک املسمؿ وہاج وت فہ املسمؿ وہایگ، افر دیعس نب بیسم

ےن ا ےن فادل ےس لقن ایک ےہ ہک سج فتق اوباط بل یک فافت اک فتق رقبی آای وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اپس رشتفی 

 الےئ۔

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اثتب، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ارگ وکح  صخش یسک رمضی یک ایعدت وک اجےئ افر امنز اک فتق آاجےئ وت فںیہ امجتع ےس من

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکح  صخش یسک رمضی یک ایعدت وک اجےئ افر امنز اک فتق آاجےئ وت فںیہ امجتع ےس امنز ڑپھ ےنیل اک ایبؿ

     618    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، ہظا٦، واٟس ہظا٦، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّ َحسَّ ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ی اہللُ  

 َٓ ٠ُوا ُيَؼ٠ُّوَ٪ َٗٔیا٣ّا  ٌَ َح َٓ َّی بٔض٥ِٔ َجأّٟشا  ََٓؼل وزُو٧َُط فٔی ٣ََزٔؿطٔ  ٌُ ٠َِیطٔ ٧َاْض َي ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ  ا ًَ َّ٤٠َ َٓ َِٟیض٥ِٔ اِج٠ُٔشوا  ٔ أََطاَر ِ

وا َؤَِذا  ٌُ َٛ َٓاِر  ٍَ َٛ إَٔذا َر َٓ ُیِؤَت٥ُّ بٔطٔ  َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ اِْل٣َٔا٦َ  َٗ  َْ ًَِبس اہللٔ ََفَ ا٢َ أَبُو  َٗ وا ُج٠ُوّسا  ََٓؼ٠ُّ َّی َجأّٟشا  وا َؤِِ٪ َػل ٌُ َٓ اِر َٓ  ٍَ َٓ َر

َّی  َّی َػل َ ٣َا َػل ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آ َّی اہللُ  َِٟحٔسیُث ٨ِ٣َُشوْر َٔلَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُِٟح٤َِیٔسیُّ َصَذا ا ا٢َ ا ُط َٗٔیا٦ْ َٗ َٔ أًّسا َوا٨َّٟاُض َخ٠ِ َٗ 

ینثم، ییحی ، اشہؾ، فادل اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک امیبری ںیم ھچک ولگ ایعدت ےک  دمحم نب

ےئل آےئ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ولوگں وک ھٹیب رک امنز ڑپاھح ، نکیل ولگ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ ےگل، آپ یلص اہلل ہیلع 

ں وک یھب ےنھٹیب اک ااشرہ ایک، بج امنز ےس افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اامؾ اس ےئل ےہ ہک اس فملس ےن اؿ ولوگ

 یک ادتقاء یک اجےئ، بج فہ روکع رکے وت مت یھب روکع رکف افر بج فہ رس ااھٹےئ وت مت یھب رس ااھٹؤ افر ارگ فہ ھٹیب رک امنز ڑپےھ وت مت

وھ، اوبدبع اہلل )اخبری( ےتہک ںیہ ہک دیمحی اک وقؽ ےہ ہک ہی دحثی وسنمخ ےہ، اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یھب ھٹیب رک امنز ڑپ

 ےن آرخی امنز وج ڑپیھ ےہ فہ ھٹیب رک ڑپیھ ےہ افر ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ ڑھکے ےھت۔

 ریض اہلل اہنعدمحم نب ینثم، ییحی ، اشہؾ، فادل اشہؾ، رضحت اعہشئ  :  رافی

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

  

 ...رمضی رپ اہھت رےنھک اک ایبؿ ۔

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی رپ اہھت رےنھک اک ایبؿ ۔

     619    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، جٌیس، ًائظہ ب٨ت سٌس ٛہتے ٛہ ًائظہ ب٨ت سٌس :  راوی



 

 

َِّٜیُت  ا٢َ َتَظ َٗ ٕس أَ٪َّ أَبَاَصا  ٌِ ًَائَٔظَة ب٨ِٔٔت َس  ٩ًَِ ِیُس  ٌَ ِٟحُ ِّیُّ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا ا ٤َِٟک ث٨ََا ا َحائَىٔی َحسَّ َٓ ََّٜة َطِّٜوا َطٔسیّسا   ب٤َٔ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٥ِ أَِتزُِک َِٔلَّ اب٨َِّة َواحَٔسةّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ِّی  ٔن ِّی أَِتزُُک ٣َاَّل َوِ ٔن ٠ُِت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ ِ ُ٘ َٓ وزُنٔی  ٌُ أُوصٔی بُٔث٠ُثَِی ٣َالٔی  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َٓ

 ُ أ َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ ََل  َٗ  َٕ ٕٔ َوأَِتزُُک ا٨ِِّٟؼ ِؼ أُوصٔی بٔا٨ِّٟ َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ ََل  َ٘ َٓ ٠َُث  ا٢َ َوأَِتزُُک اٟثُّ َٗ ٠َُثئِن  ََٟضا اٟثُّ ٠ُٔث َوأَِتزُُک  وصٔی بٔاٟثُّ

ا٢َ اٟ َٗ ًَلَی َوِجهٔی َوبَِلىٔی ث٥َُّ  ًَلَی َجِبَضتٔطٔ ث٥َُّ ٣ََشَح یََسُظ  ٍَ یََسُظ  ثٔي ٍْ ث٥َُّ َوَؿ َٛ ٠ُُث  ٠ُُث َواٟثُّ َٟطُ اٟثُّ ّسا َوأَِت٥ِٔ٤  ٌِ ٕٔ َس ٠َُّض٥َّ اِط

ُِٟت أَٔجُس بَزَِزظُ  ٤َا زٔ َٓ ًَةٔ  صِٔحَزَتُط  ا َّی اٟشَّ ٔلَیَّ َحً بٔسٔی ٓامَٔی یَُدا٢ُ ِ َٛ  ًَلَی 

ن د ، اعہشئ تنب دعس ےتہک ہک اعہشئ تنب دعس ےک فادل ےن اہک ہک ںیم   ںیم تہب تخس امیبر وہا وت آرضحنت یلص اہلل 
ٹغ خ
یکم نب اربامیہ، 

یبن ںیم امؽ وھچڑ رک رمراہ وہں افر ریمی ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

رصػ اکی یٹیب ےہ وت ایک ںیم دفاہتح  امؽ یک فتیص رکدفں؟ افر اہتح  امؽ وھچڑ دفں، آپ ےن رفامای ہک ںیہن، ںیم ےن رعض ایک ہک 

دفاہتح  اس  فص یک فتیص رکدفں افر فص وھچڑ دفں آپ ےن رفامای ہک ںیہن ںیم ےن وپاھچ ہک اکی اہتح  یک فتیص رکدفں افر

ےک ےئل وھچڑ دفں آپ ےن رفامای ہک اکی اہتح  )یک فتیص رکےتکس وہ( افر اکی اہتح  یھب تہب زایدہ ےہ آپ ےن اانپ اہھت ریمی 

اشیپین رپ راھک رھپ ریمے رہچے افر ٹیپ رپ اانپ اہھت ریھپا افر داع رفامح  ہک اے اہلل! دعس وک افش دے افر اس یک رجہت وک لمکم 

 س فتق ےس اب کت ا ےن رگج ںیم اس یک ڈنھٹک وسحمس رکات وہں۔رکدے ںیم ا

ن د ، اعہشئ تنب دعس ےتہک ہک اعہشئ تنب دعس :  رافی
ٹغ خ
 یکم نب اربامیہ، 

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ۔رمضی رپ اہھت رےنھک اک

     620    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥ تییم، حارث ب٩ سویس، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسوَ  ٩ًَِ ا َِّییٔمِّ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٕ َحسَّ وز ٌُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ یِٕس 



 

 

٠ُِت  ُ٘ َٓ ٤َٔشِشُتطُ بَٔیٔسی  َٓ ًِکّا َطٔسیّسا  ًَُک َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو یُو ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََّک َزَخ٠ُِت   یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َ٘ َٓ ًِکّا َطٔسیّسا  ًَُک َو ُتو ٠ُِت َذَٟٔک أَ٪َّ َٟ ُ٘ َٓ ًَُک َرُجََلٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٤َا یُو َٛ ًَُک  ِّی أُو ٔن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََج١ِ ِ َّی اہللُ  ل

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََج١ِ ث٥َُّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُئؼيبُطُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ََٟک أَِجَزی٩ِٔ 

َضا َٗ َحَزةُ َوَر ٤َا َتُحمُّ اٟظَّ َٛ َئاتٔطٔ  ُط َسیِّ َٟ ٤َا ٔسَواُظ َِٔلَّ َحمَّ اہللُ  َٓ  أَّذی ٣ََزْق 

 ہبیتق، رجری، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، دبعاہلل نب وعسمد ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ہکبج

 امیبر ےھت احرض وہا، ںیم ےن آپ وک ا ےن اہھت ےس وھچا وت ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! آپ وک وت تہب زیت اخبر ےہ آپ تخس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہں ےھجم مت ںیم ےس دف آدویمں ےک ربارب اخبر ےہ رھپ ںیم ےن رعض ایک ہک ہی اشدی اس فہج ےس 

ا ارج ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہں، رھپ آپ ےن رفامای ہک سج املسمؿ وک یھب وکح  فیلکت ےچنہپ ہک آپ ےک ےئل دفرہ

 وخاہ رمض وہ ای اس ےک العفہ )وکح  فیلکت وہ( وت اہلل اعت ی اس ےک انگوہں وک رگا داتی ےہ سج رطح درتخ ےس ےتپ رگ اجےت ںیہ۔

  یمیت، احرث نب وسدی، دبعاہلل نب وعسمدہبیتق، رجری، اشمع، اربامیہ :  رافی

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

  

 ...رمضی ےس ایک اہک اجےئ افر فہ ایک وجاب دے

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی ےس ایک اہک اجےئ افر فہ ایک وجاب دے

     621    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥ تییم، حارث ب٩ سویس، ًبس اہلل :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٩ًَِ ا َِّییٔمِّ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اَحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ہللُ 

 َّ ٠ُِت ٧ِٔ ُ٘ َٓ ًِکّا َطٔسیّسا  ًَُک َو ٤ََٓٔشِشُتُط َوصَُو یُو ٥َ فٔی ٣ََزٔؿطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًِکّا َطٔسیّسا َوَذَٟٔک أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَُک َو َُٟتو َک 



 

 

ا٢َ أََج١ِ َو٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُئؼيبُطُ أَّذی  َٗ ََٟک أَِجَزی٩ِٔ  ٔ أَ٪َّ  َحز ُٚ اٟظَّ ٤َا َتَحاتُّ َوَر َٛ ٨ًَِطُ َخَلایَاُظ   َِٔلَّ َحاتَِّت 

ہصیبق، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک امیبری یک احتل ںیم آپ ےک 

آپ وک وت تہب زیت اخبر ےہ افر ہی اس ببس ےس ہک آپ ےک ےئل اپس آای آپ وک وھچا وت تہب زیتاخبر ںیم التبم اپای ںیم ےن رعض ایک ہک 

دفرہا ارج ےہ آپ ےن رفامای اہں افر سج املسمؿ وک یھب وکح  فیلکت یتچنہپ ےہ وت اس ےک انگہ ڑھج اجےت ںیہ سج رطح دروتخں ےس 

 ےتپ ڑھج اجےت ںیہ۔

 ہصیبق، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، دبع اہلل :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی ےس ایک اہک اجےئ افر فہ ایک وجاب دے

     622    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ، اب٩ ًباضاسحٙ، خاٟس ب٩ ًبساہلل ، خاٟس، ًُک٣ :  راوی

 ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ًَِ َخأٟٕس  ِبٔس اہللٔ  ًَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ُٚ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا َّی َحسَّ ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ ََل بَأَِض كَُضو َ٘ َٓ وزُُظ  ٌُ ًَلَی َرُج١ٕ َي ٥َ َزَخ١َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ امِیَ اہللُ  َٛ  ٕ بٔي ٍ َٛ ًَلَی َطِیٕذ  ُٔوُر  ا٢َ لَِکَّ ب١َِ حیُمَّ َت َ٘ َٓ ْر ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ 

٥ِ ِّٔذا ٌَ ٨َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ بُوَر  ُ٘ ِٟ  تُزٔیَزُظ ا

فملس اکی صخش یک ایعدت وک رشتفی ےل ےئگ  ااحسؼ ، اخدل نب دبعاہلل ، اخدل، رکعہم، انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 وت رفامای وکح   جج ںیہن ااشنء اہلل انگوہں ےس اپک وہ اجؤ ےگ اس ےن اہک رہسگ ںیہن ہکلب ہی وت اخبر ےہ وج اکی وبڑےھ رپ ڑچاھ وہا ےہ

 اتہک اس وک ربقفں یک زایرت رکادے )ربقفں کت اچنہپدے( یبن ےن رفامای ہک ااھچ یہی یہس۔

 قحس، اخدل نب دبعاہلل ، اخدل، رکعہم، انب ابعسا :  رافی



 

 

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

  

 ...وسار وہ رک دیپا اپ افر دگےھ رپ یسک ےک ےھچیپ وسار وہ رک ایعدت وک اجےن اک ایبؿ

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

  افر دگےھ رپ یسک ےک ےھچیپ وسار وہ رک ایعدت وک اجےن اک ایبؿوسار وہ رک دیپا اپ

     623    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ ب َّی اہللُ  َحسَّ َوَة أَ٪َّ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ رُعِ

 ٌِ وزُ َس ٌُ َٖ أَُسا٣ََة َوَرائَُط َي ٕة َوأَِرَز ََٓسٛٔیَّ ٕة  َٔ ٔلی َٗ ًَلَی   ٕٖ ًَلَی ِٔکَا ًَلَی ح٤َٔإر  ٥َ َرَٛٔب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٔة ًَ ٌَ ِٗ ِب١َ َو َٗ َس ب٩َِ ًَُباَزَة 

َش  َٓ ٔ بَِسٕر  ِبُس اہللٔ َوف ًَ ِب١َ أَِ٪ يُِش٥َٔ٠  َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ اب٩ُِ َس٠ُو٢َ َوَذَٟٔک  َّی ٣َزَّ ب٤َِٔح٠ٕٔص ٓٔیطٔ  ٤َِِٟح٠ٔٔص أَِخََلْن ٩ِ٣ٔ اَر َحً ی ا

ِبُس اہللٔ بِ  ًَ ٤َِِٟح٠ٔٔص  ٔ َوفٔی ا َِٟیُضوز ٔ اَِلَِوثَأ٪ َوا ًََبَسة ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوا ًََحاَجُة ا ٤َِِٟح٠َٔص  َُٔظَیِت ا ا  َّ٤٠َ َٓ ٩ُ َرَواَحَة 

 َّ ٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َش٠َّ َٓ ٠َِي٨َا  ًَ ِّ ٍُوا  ب َِ ا٢َ ََل ُت َٗ طُ بٔزَٔزائٔطٔ  َٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ أَِن َز  ابَّٔة َخ٤َّ ًَاص٥ُِ اٟسَّ َس َٓ َٕ َو٧َز٢ََ  َٗ ٥َ َوَو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ََُٓقَ  ٔلَی اہللٔ  و٢ُ ِ ُ٘ ا َت َّطُ ََل أَِحَش٩َ ٤٣َّٔ ٤َِٟزُِئ ٧ِٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ یَا أَیَُّضا ا ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ آَ٪  ُُِٟقِ ٠ًََِیض٥ِٔ ا َََٓل تُِؤذ٧َٔا بٔطٔ فٔی أَ  ا  ًّ٘  ِِٔ٪ کَاَ٪ َح

ا٢َ اب٩ُِ َر  َٗ ٠ًََِیطٔ  ُؼِؽ  ِٗ ا َٓ ٩ِ٤َ َجائََک  َٓ ٔلَی َرِح٠َٔک  ِ ٍِ َّا ٣َِح٠ٔٔش٨َا َواِرٔج إ٧ٔ َٓ اَُِظ٨َا بٔطٔ فٔی ٣ََحأٟٔش٨َا  َٓ َواَحَة بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

٥ِ٠َ َیز٢َِ ا٨َّٟٔيیُّ  َٓ َّی کَازُوا یََتَثاَوُروَ٪  َِٟیُضوزُ َحً وَ٪ َوا ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َوا اِسَتبَّ ا َٓ َٔک  َّی  ٧ُٔحبُّ ذَٟ ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

َُٜتوا ََفَ  ٌِ َس َٟطُ أَِی َس ا٢َ  َ٘ َٓ سٔ ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٌِ ًَلَی َس َّی َزَخ١َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزابََّتطُ َحً َّی اہللُ  ا٢َ َٛٔب ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٍِ ٣َا  ٥َِٟ َتِش٤َ ُس أَ

 َٔ ٨ِطُ َواِػ ًَ  ُٕ ًِ ْس یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا ٌِ ا٢َ َس َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أُبَٓیٕ  ٍَ أَبُو حَُبإب یُزٔیُس  ِس اِجَت٤َ َ٘ َٟ ًَِلاَک َو ًَِلاَک اہللُ ٣َا أَ ِس أَ َ٘ ٠َ َٓ ِح 

 ٔ َٚ ب ٔ ََ ًَِلاَک  َّٟٔذی أَ ِّٙ ا َِٟح َٔک بٔا ا َرزَّ ذَٟ َّ٤٠ََٓ بُوُظ  ؼِّ ٌَ ُی َٓ ًَلَی أَِ٪ یَُتوُِّجوُظ  ةٔ  َِٟبَِحَ ١َ بٔطٔ ٣َا أَص١ُِ َصٔذظٔ ا ٌَ َٓ َّٟٔذی  ََٓذَٟٔک ا َذَٟٔک 

 َرأَیَِت 

لیقع، انب اہشب، رعفہ ےتہک ںیہ ہک ااسہم نب زدی ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک یبن اکی دگےھ رپ وسار وہےئ سج ےک  ییحی نب ریکب، ثیل،



 

 

 اپالؿ رپ دفک یک اچدر یھت افر ااسہم وک آپ ےن ا ےن ےھچیپ الھٹبای وہا اھت گنج دبر ےس ےلہپ دعس نب ابعدہ یک ایعدت وک ےلکن، ےنلچ ےگل

 سگر وہا سج ںیم دبعاہلل نب ایب نب ولسؽ اھت افر ہی اےکس املسمؿ وہےن ےس ےلہپ اک فاہعق ےہ اہیں کت ہک اکی سلجم ےک اپس ےس

اس سلجم ںیم املسمؿ رشمنیک وتبں یک رپشتس رکےن فاےل افر وہید ےلم ےلج وہےئ ےھت ایس سلجم ںیم دبعاہلل نب رفاہح یھب ےھت 

انک وک اینپ اچدر ےس ٹیپل ایل افر اہک ہک مہ رپ رگد ہن اڑاؤ آرضحنت یلص اہلل  وساری یک رگد سلجم رپ اھچ یئگ وت دبعاہلل نب ایب ےن اینپ

ہیلع فملس ےن السؾ ایک افر رک ےئگ افر وساری ےس ارت ڑپے افر اؿ ولوگں وک اہلل یک رطػ البای افر اںیہن رقآؿ ڑپھ رک انسای دبعاہلل 

 رتہب ںیہن اتھجمس وہں ارگ فہ کیھٹ ےہ وت ریمی سلجم ںیم ےھجم فیلکت نب ایب ےن آپ ےس اہک ہک اے آد ی وت وج ھچک اتہک ےہ ںیم اس وک

ھا رے رھگ اجےئ اس ےس ایبؿ ایک رکف انب رفاہح ےن اہک اہں! ای روسؽ اہلل آپ امہرے اپس 

م

 

ب

ہن دای رکف ا ےن رھگ اجؤ افر وج صخش 

فر وہیدویں ںیم اگ ی ولگچ رشفع وہیئگ اہیں کت ہک فہ امہری وسلجمں ںیم آای ےئجیک مہ اس وک دنسپ رکےت ںیہ رھپ املسمونں، رشموکں ا

آ س ںیم ڑلےن ےگل افر یبن اؿ ولوگں ےک اپس رہھٹے رےہ اہیں کت ہک بج ولگ اخومش وہ ےئگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اینپ 

 انس وج اوبةحب ینع وساری رپ وسار وہےئ افر دعس نب ابعدہ ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ ےس رفامای ہک اے دعس! ایک مت ےن ںیہن

دبعاہلل نب ایب ےن اہک دعس ےن اہک ای روسؽ اہلل! اس وک اعمػ رکدےئجی افر اس ےس درسگر رکدےئجی آپ وک اہلل ےن فہ زیچ دی ےہ وج 

 آپ یہ وک دی ےہ اس رہش ےک ولگ عمج وہےئ ےھت ہک اس وک اتج انہپںیئ افر ڑگپی ابدنھ دںی بج ہی اس ےک ببس ےس وج آپ وک الم

 ےہ وت اس ےن ہی ایک وج آپ ےن داھکی۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 دت وک اجےن اک ایبؿوسار وہ رک دیپا اپ افر دگےھ رپ یسک ےک ےھچیپ وسار وہ رک ایع

     624    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًباض، ًبس اٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا  ًَبَّإض َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٕس صَُو اب٩ُِ ا٨ِ٤ُٟ ٣َُح٤َّ



 

 

١ٕ َوََل بٔزَِذِو٪ٕ  ِِ َِٟیَص بَٔزاٛٔٔب َب وزُنٔی  ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   َجائَىٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس رمعفنب ابعس، دبع ارلنمح، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ایعدت وک رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک ہن وت رچخ رپ وسار ےھت ہن وھگڑے رپ۔

 رمعفنب ابعس، دبع ارلنمح، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رمضی اک انہک ہک ریمے فیلکت ےہ اہےئ ریما رس افر ےھجم تخس درد ےہ افر رضحت اویب یلع

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 یئگ ےہ افر وت تہب ڑبا رمح رکےن فاال ےہرمضی اک انہک ہک ریمے فیلکت ےہ اہےئ ریما رس افر ےھجم تخس درد ےہ افر رضحت اویب ہیلع امالسؾ اک انہکہک ےھجم امیبری گل 

     625    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، اب٩ ابی ٧حیح وایوب، ٣حاہس، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح َوأَ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة َحسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟیلَی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  یُّوَب 

ا٢َ أَیُؤِ  َ٘ َٓ ِِٟ٘ٔسرٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا أُوُٗٔس َتِحَت ا ًَ َّی اہللُ  ٨ًَِطُ ٣َزَّ بَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َرضَٔی اہللُ   ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ًَا ذٔیَک َصَوا٦ُّ َرأِٔسَک  َس

َٔٔسائٔ  ِٟ طُ ث٥َُّ أ٣َََزنٔی بٔا َ٘ َح٠َ َٓ  َٚ َِٟحَلَّ  ا

ملس ہصیبق، ایفسؿ، انب ایب حیجن فاویب، اجمدہ، دبع ارلنمح نب ایب یلیل، بعک نب رجعہ ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 وجںیئ فیلکت دیتی ںیہ ںیم ےن اہکیج اہں! آپ ےن سگرے افر ںیم اہڈنی ےک ےچین آگ اگلسےئ وہےئ اھت، آپ ےن رفامای ایک ںیھمت

 انح  وک ولباای سج ےن ریمے رس وک ومڈن دای رھپ آپ ےن ےھجم دفہی اک مکح دای۔

 ہصیبق، ایفسؿ، انب ایب حیجن فاویب، اجمدہ، دبع ارلنمح نب ایب یلیل، بعک نب رجعہ :  رافی



 

 

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 وت تہب ڑبا رمح رکےن فاال ےہرمضی اک انہک ہک ریمے فیلکت ےہ اہےئ ریما رس افر ےھجم تخس درد ےہ افر رضحت اویب ہیلع امالسؾ اک انہکہک ےھجم امیبری گل یئگ ےہ افر 

     626    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ، ابوذَکیا، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  یَّاَئ أَِخب ٧ٍَََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَبُو َزََکٔ اَحسَّ َٗ ٕس  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٢َ ُت ا

 َ أ َٓ ِو کَاَ٪ َوأ٧ََا َویٌّ  َٟ ٥َ َذأک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَائَٔظُة َوا َرأَِساِظ  َِٟت  ا َِٟت َٗ ا َ٘ َٓ َٟٔک  َٟٔک َوأَِزًَُو  َٔفَ  ِِ ِسَت

ِو کَاَ٪ ذَ  َٟ ِّی ََلَُه٨َُّک تُحٔبُّ ٣َِوتٔی َو ٔن ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ ًَائَٔظُة َوا ثُک٠َِٔیاِظ َواہللٔ ِ َ٘ َٓ ٔف أَِزَوأجَک  ٌِ زِّّسا بَٔب ٌَ َ یَِو٣َٔک ٣ُ ِٔ ََٟو٠ِٔ٠َت آ اَک 

ٔلَی أَبٔی بَُِکٕ َوا ِس َص٤ِ٤َُت أَِو أََرِزُت أَِ٪ أُِرٔس١َ ِ َ٘ َٟ ٥َ ب١َِ أ٧ََا َوا َرأَِساِظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ائ٠ُٔوَ٪ أَِو َػل َ٘ ِٟ و٢َ ا ُ٘ ًَِضَس أَِ٪ َي ب٨ِٔطٔ َوأَ

٤ُِِٟؤ٨٣ُٔ  ِبَی ا ٍُ اہللُ َویَأ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ أَِو یَِس ٍُ ا َٓ ِبَی اہللُ َویَِس ٠ُُِٗت َیأ ٤َُِٟت٨٤َُّوَ٪ ث٥َُّ  َّی ا  وَ٪ َیَت٤َى

ےئ اہییحی نب ییحی ، اوبذرکای، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیھت ہک 

داع  ریما رس! وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اکش وت ایس درد ںیم التبمرہ رک رماجیت افر ںیم ریتے ےئل داعےئ رفغمت رکات افر

ےکس رکات! رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک اوسفس دخبا ریما وت ایخؽ ےہ ہک آپ ریما رمان دنسپ رکےت ںیہ ارگ ااسی وہا وت ا

دفرسے یہ دؿ آپ ا ےن دفرسی ویبویں ےک اسھت رات سگارںی ےگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب ںیم وخد یھب 

 ےکس درد رس ںیم التبم وہں افر ںیم ےن اچاہ ہک اوبرکب افر اؿ ےک ےٹیب وک الب وجیھبں افر اؿ وک فتیص رکفں اتہک وکح  ےبنک فاال ھچک د ہ ہن

ہن وکح  آرزف رکےن فاال اس یک آرزف رکےکس رھپ ںیم ےن وساچ ہک اہلل اعت ی دفرسے یک الخ ت وک اندنسپ رکات ےہ افر ومنم یہ اس  افر

 وک انوظنمر ہن رکںی ےگ ای ہی رفامای ہک اہلل اعت ی دعف رکے اگ افر املسمؿ یھب دنسپ ہن رکںی ےگ۔

 ؽ، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحمییحی نب ییحی ، اوبذرکای، امیلسؿ نب الب :  رافی

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



 

 

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 گل یئگ ےہ افر وت تہب ڑبا رمح رکےن فاال ےہرمضی اک انہک ہک ریمے فیلکت ےہ اہےئ ریما رس افر ےھجم تخس درد ےہ افر رضحت اویب ہیلع امالسؾ اک انہکہک ےھجم امیبری 

     627    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ًبس اٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، س٠امی٪، ابزاہی٥ تییم، حارث ب٩ سویس، اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ ٕ َحسَّ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٩ًَِ ا َِّییٔمِّ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت  ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ

 َٓ ٤َٔشِشُتُط بَٔیٔسی  َٓ ًَُک  ٥َ َوصَُو یُو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ٨ُِط  ًَ َٟ َرضَٔی اہللُ  ََّک  ٠ُِت ٧ِٔ ًِکّا ُ٘ ًَُک َو ُتو

٥ِ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُئؼيبُطُ أَّذی ٣َ  ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک أَِجَزأ٪  ا٢َ  َٗ ًَُک َرُجََلٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٤َا یُو َٛ ا٢َ أََج١ِ  َٗ ٤َا ٔسَواُظ َِٔلَّ َحمَّ َطٔسیّسا  َٓ َزْق 

َضا َٗ َحَزةُ َوَر ٤َا َتُحمُّ اٟظَّ َٛ  اہللُ َسیَِّئاتٔطٔ 

امیلسؿ، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع  ومیس، دبع ازعلسی نب ملسم،

فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن آپ وک وھچا افر رعض ایک ہک آپ وک وت تہب زیت اخبر ےہ آپ ےن رفامای اہں! ےھجم مت ںیم ےس دف 

 آپ وک دفرہا ارج ےلم اگ آپ ےن رفامای اہں! سج املسمؿ وک یھب وکح  فیلکت ےچنہپ وخاہ فہ رمض آدویمں ےک ربارب اخبر ےہ ںیم ےن اہک

وہ ای اس ےک العفہ افر یسک مسق یک وکح  فیلکت وہ وت اہلل اعت ی اس ےک انگوہں وک دفر رک داتی ےہ سج رطح دروتخں ےک ےتپ ڑھجاجےت 

 ںیہ۔

 ، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی، انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعومیس، دبع ازعلسی نب ملسم، امیلسؿ :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 امالسؾ اک انہکہک ےھجم امیبری گل یئگ ےہ افر وت تہب ڑبا رمح رکےن فاال ےہرمضی اک انہک ہک ریمے فیلکت ےہ اہےئ ریما رس افر ےھجم تخس درد ےہ افر رضحت اویب ہیلع 



 

 

     628    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبس اٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی س٤٠ہ، زہزی، ًا٣زب٩ سٌس :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َحسَّ ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٧ٍَََا اٟزُّصِزٔیُّ  ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ

 َٔ َِٟوَزا ٔة ا ٍٕ اِطَتسَّ بٔی َز٩َ٣َ َححَّ وزُنٔی ٩ِ٣ٔ َوَج ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ا٢َ َجائ٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ُِت َٗ ُ٘ َٓ َّ بٔی ٣َا َتَزی َوأ٧ََا ذُو    ب٠ََ

٠ُُِٗت اٟثُّ  ا٢َ ََل  َٗ ِِطٔ  ٠ُُِٗت بٔاٟظَّ ا٢َ ََل  َٗ ُٚ بُٔث٠ُثَِی ٣َالٔی  َٓأََتَؼسَّ ََ ٣َا٢ٕ َوََل َیزٔثُىٔی َِٔلَّ اب٨َِْة لٔی أَ ثٔي ٍْ أَِ٪ َتَس َٛ ٠ُُث  ا٢َ اٟثُّ َٗ ٠ُُث 

ًَا َّی َوَرثََتَک أ٨ََُِٔیاَئ َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتَذَرص٥ُِ  ٠ًََِیَضا َحً ّة َتبَِتغٔی بَٔضا َوِجَط اہللٔ َِٔلَّ أُٔجزَِت  َ٘ َٔ َٙ َن ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ ُٔوَ٪ ا٨َّٟاَض َو َّٔ َٜ َّٟة یََت

١ُ فٔی فٔی ا٣َِزأَتَٔک  ٌَ  ٣َا َتِح

اہلل یلص اہلل ومیس نب اامسلیع، دبع ازعلسی نب دبعاہلل نب ایب ہملس، زرہی، اعرمنب دعس ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ 

ہیلع فملس ریمی تخس امیبری ںیم وج ےھجم ۃجح اولداع ںیم وہیئگ یھت ایعدت وک رشتفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے اپس فہ زیچ 

 چنہپ یئگ ےہ وج آپ دھکی رےہ ںیہ افر ںیم امؽ فاال وہں افر اانپ فارث رصػ اکی یٹیب وک وھچڑ راہ وہں ایک ںیم اانپ دفاہتح  امؽ ففق

رکدفں؟ آپ ےن رفامای ہک ںیہن ںیم ےن رعض ایک ہک ایک فص آپ ےن رفامای ہک ںیہن ںیم ےن رعض ایک اہتح  آپ ےن رفامای اہتح  

یھب زایدہ ےہ ا ےن فاروثں وک امدلار وھچڑان ریتے ےئل اس ےس رتہب ےہ ہک اؿ وک اتحمج وھچڑے ہک ولوگں ےک اپس دتس وساؽ 

 ی یک راضدنمی ےک ےئل وت وج یھب رخچ رکے اگ ےھجت اس اک ارج دای اجےئ اگ اہیں کت ہک فہ ) ہمق یھب( وج دراز رکےت رھپںی افر اہلل اعت

 وت اینپ ویبی ےک ہنم ںیم ڈااتل ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، دبع ازعلسی نب دبعاہلل نب ایب ہملس، زرہی، اعرمنب دعس :  رافی

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

  

 ...رمضی اک ہی انہک ہک ریمے اپس ےس ےلچ اجؤ

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی اک ہی انہک ہک ریمے اپس ےس ےلچ اجؤ



 

 

     629    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

( ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ًبس اٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، )زوَسی س٨س :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض

 ًَ ث٨ََا  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ٕ و َحسَّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ

ا حرُٔضَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  اٟزُّصِزٔیِّ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ  ٥َ َوفٔی ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ أب  َِٟدلَّ ِٟبَِیٔت رَٔجا٢ْ ٓٔیض٥ِٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ ٤ًَُزُ  ا َ٘ َٓ َسُظ  ٌِ ٠ُّوا َب ـٔ ُتِب َل٥ُِٜ َٛٔتابّا ََل َت ِٛ ٥َ َص٥ُ٠َّ أَ َوَس٠َّ

آُ٪ َحِشب٨َُا َٛٔتاُب ا ُُِٟقِ ٥ِ ا ُٛ ٍُ َو٨ًَِٔس َِٟوَج ٠َِیطٔ ا ًَ ِس ٠َََُب  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٟبَِیٔت ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٕ أَص١ُِ ا اِخَت٠َ َٓ ہللٔ 

اِخَتَؼ٤ُوا َسظُ  َٓ ٌِ ٠ُّوا َب ـٔ ٩َِٟ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٛٔتابّا  َّی اہللُ  بُوا یَُِٜتِب َل٥ُِٜ ا٨َّٟٔيیُّ َػل و٢ُ ََقِّ ُ٘ و٢ُ ٣َا  ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َي ُ٘ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َي

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٖ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َو َوأَلِختََٔل ِِ ث ٍَُوا ا٠َّٟ ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  ُٗو٣ُوا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

و٢ُ ِٔ٪َّ اٟزَّزٔیََّة ک١َُّ اٟزَّزٔیَّةٔ ٣َا َحا٢َ بَيَِن َرُسو٢ٔ اہللٔ  ُ٘ ًَبَّإض َي کَاَ٪ اب٩ُِ  َٓ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوبَيَِن أَِ٪ َٗ ًَ َّی اہللُ  َػل

ٔلض٥ِٔ َیُِٜتَب  َِ َٟ َٜٔتاَب ٩ِ٣ٔ اِختََٔلٓٔض٥ِٔ َو  َُٟض٥ِ َذَٟٔک اِل

اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، رمعم، )دفرسی دنس( دبعاہلل نب دمحم، دبع ارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل رضحت انب ابعس ےس 

 رھگ ںیم تہب ےس ولگ ےھت نج ںیم رفاتی رکےت ںیہ ہک بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت اک فتق رقبی آای وت اس فتق

ھا رے ےئل اکی رحتری ھکل دفں اتہک اس ےک 

م

 

ب

رضحت رمع نب اطخب یھب ےھت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای )اکذغ( الؤںیم 

ھا رے اپس رقاؿ

م

 

ب

ےہ مہ ولوگں ےک  دعب مت یھبک ارماہ ہن وہ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک یبن وک درد یک فیلکت ےہ افر 

ےئل دخا یک  اتب اکیف ےہ، اس فتق احرضنی ںیم االتخػ وہا افر ڑگھجےن ےگل ضعب م ےن ےگل ہک وکح  اکذغ ال رک آرضحنت یلص اہلل 

، ہیلع فآہل فملس وک ددیف اتہک ںیھمت وکح  رحتری ھکل دںی سج ےک دعب مت ارماہ ہن وہ افر ضعب فیہ م ےن ےگل وج رضحت رمع ےن رفامای اھت

بج زایدہ ڑگھجا افر وشر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وہےن اگل وت آپ ےن رفامای ہک اہیں ےس ےلچ اجؤ دیبعاہلل، رضحت انب 

ابعس اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن رفامای ہک بس ےس ڑبی تبیصم ہی وہح  ہک ولوگں اک االتخػ افر وشر فلغ روسؽ اہلل یلص 

 (فر آپ یک فتیص ےنھکل ےک درایمؿ احلئ وہایگ )اس ےک ببس ےس آپ فہ رحتری ہن ھکل ےکساہلل ہیلع فملس ا

اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، رمعم، )دفرسی دنس( دبعاہلل نب دمحم، دبع ارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت انب  :  رافی



 

 

 ابعس

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

  

 ...رمضی ےچب وک ےل اجان اتہک اس ےک ےئل داعےئ تحص ایک اجےئ

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی ےچب وک ےل اجان اتہک اس ےک ےئل داعےئ تحص ایک اجےئ

     630    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، جٌیس، سائبابزاہی٥ ب٩ ح٤ :  راوی

ائَٔب يَ  ُت اٟشَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٔس  ٌَ ِٟحُ ٩ًَِ ا ث٨ََا َحات٥ْٔ صَُو اب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ٔلَی َحسَّ ًَٟٔی ِ و٢ُ َذَصَبِت بٔی َخا ُ٘

َِٟت یَا  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أ ٔة ث٥َُّ َتَوؿَّ َٛ ِٟب ٍََ ًَا لٔی بٔا ٤ََشَح َرأِٔسی َوَز َٓ  ٍْ َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ اب٩َِ أُِخًٔی َؤج

ِٟحَ  ِیطٔ ٣ِٔث١َ زٔرِّ ا َٔ ٔ ت َٛ ةٔ بَيَِن  ٔلَی َخاَت٥ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٨ََوزُِت ِ َٓ  ٔ َٕ َهِضزٔظ ٤ُُِٗت َخ٠ِ بُِت ٩ِ٣ٔ َوُؿوئٔطٔ َو رَشٔ  َح٠َةٔ َٓ

ن د ، اسبئ اہک رکےت ےھت ہک ریمی اخہل ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل اربامیہ نب زمحہ، احمت 
ٹغ خ
نب اامسلیع، 

ںیئگ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ریمے اھب!ےج وک فیلکت ےہ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے رس رپ اہھت ریھپا افر ریمے 

 اہلل ہیلع فملس ےک فوض ےس ناچ وہا اپین ںیم ےن ایپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ ڑھکا ےئل ربتک یک داع یک، رھپ فوض ایک وت آپ یلص

 وہ ایگ، وت ںیم ےن آپ ےک دفونں اشونں ےک درایمؿ رہم وبنت وک داھکی وج ہلجم رعفیس یک ڈنھگی یک رطح یھت۔

ن د ، اسبئ :  رافی
ٹغ خ
 اربامیہ نب زمحہ، احمت نب اامسلیع، 

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

  

 ...رمضی اکومت یک آرزف رکان



 

 

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی اکومت یک آرزف رکان

     631    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل ٨ًہ آز٦، طٌبہ، ثابت ب٨انی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ اٟ َٗ ٨ًَُِط  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ِٟب٨َُانٔیُّ  ث٨ََا ثَابْٔت ا َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیُّ َػل

إِٔ٪ کَاَ٪  َٓ ٕ أََػابَطُ  ٤َِِٟوَت ٩ِ٣ٔ ُْضٓ ٥ِ ا ُٛ ىٔی َِٔذا َیَت٨٤ََّيَنَّ أََحُس َّٓ َِٟحَیاةُ َخي ٍِّا لٔی َوَتَو ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ أَِحیٔىٔی ٣َا کَا٧َِت ا ُ٘ ٠َِی َٓ أًَّل  َٓ ََل بُسَّ 

اةُ َخي ٍِّا لٔی َٓ َِٟو  کَا٧َِت ا

 اس آدؾ، ہبعش، اثتب انبین، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکح  صخش ومت یک انمت

تبیصم ےک فہج ےس ہن رکے، وج اےس  یچنہ ےہ افر ارگ ااسی رکانرضفری یہ ےھجمس وت ہی ےہک ہک اے اہلل! بج کت ریما زدنہ رانہ 

 ریمے ےئل رتہب ےہ، اس فتق کت ںیمہ زدنہ رھک افر ارگ رماجان ریمے ےئل رتہب ےہ وت ےھجم ومت دے دے۔

  ریض اہلل ہنعآدؾ، ہبعش، اثتب انبین، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی اکومت یک آرزف رکان

     632    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یص ب٩ ابی حاز٦آز٦، طٌبہ، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗ :  راوی

 َ ًَل ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ  ٕ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ِس َحسَّ َٗ وزُُظ َو ٌُ ی َخبَّإب َن



 

 

٥ِ تَ  َٟ ِوا َو ـَ ُٔوا ٣َ َّٟٔذی٩َ َس٠َ ا٢َ ِٔ٪َّ أَِػَحاب٨ََا ا َ٘ َٓ إت  یَّ َٛ  ٍَ َتَوی َسِب ِٛ ا َِٔلَّ ا ٌّ َٟطُ ٣َِؤؿ َّا أََػب٨َِا ٣َا ََل ٧َحُٔس  ٧َِیا َو٧ِٔ ِؼُض٥ِ اٟسُّ ُ٘ ٨ِ

 ُ ًَِوُت بٔطٔ ث ََٟس ٤َِِٟؤت  ٥َ ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َِسًَُو بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِوََل أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٟ ُّ ٍَاَب َو ی َوصَُو یَِبىٔی َحائّٔل اٟت َ ِِ ُ َٟطُ ٥َّ أََتِي٨َاُظ ٣َزَّّة أ ا 

ُّ ٍَأب  ٠ُُط فٔی صََذا اٟت ٌَ ُط َِٔلَّ فٔی َطِیٕئ یَِح ُ٘ ٔٔ ُیِؤَجزُ فٔی ک١ُِّ َطِیٕئ ی٨ُِ َٟ ٤ُِِٟش٥َٔ٠  ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ 

آدؾ، ہبعش، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ ےتہک ںیہ ہک مہ ن بب یک ایعدت وک ےئگ، اںوہں ےن ا ےن دبؿ رپ است ہگج وگلاےئ 

 اہک ہک امہرے اسیھت ذگر ےئگ، داین ےن اؿ ےک لمع ںیم وکح  یمک ںیہن یک افر ریمے اپس اانت امؽ ےہ ہک اس وک رےنھک ےھت، اںوہں ےن

اع ےک ےئل یٹم ےک وسا وکح  افر ہگج ںیہن اپات افر ارگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ ومت یک انمت رکےن ےس عنم ہن رفامےت وت ںیم اس یک د

اپس دفرسی ابر آای، نکیل اس احؽ ںیم ہک ا ےن ابغ یک دویار انب رےہ ےھت، وت اںوہں ےن اہک ہک املسمؿ وک رہ اس  رکات، رھپ ںیم اؿ ےک

 زیچ ںیم ارج اتلم ےہ سج وک فہ رخچ رکے، وساےئ اس زیچ ےک سج وک اس یٹم ںیم ڈاؽ دے۔

 آدؾ، ہبعش، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی اکومت یک آرزف رکان

     633    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٦، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوًبیس ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ ٛے ٓازاز َکزہ َُل :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو ًُبَِیٕس ٣َِولَی  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٖٕ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ِو ًَ  ب٩ِٔ 

 ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ََل َوََل أ٧ََا َِٔلَّ أَِ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ اُٟوا َوََل أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َِٟح٨ََّة  ٠٤َُُط ا ًَ ٩َِٟ یُِسخ١َٔ أََحّسا  و٢ُ 

ا ٣ُِحٔش٨ّا ٤َِِٟوَت ٣َِّٔ ٥ِ ا ُٛ ارٔبُوا َوََل یََت٨٤ََّيَنَّ أََحُس َٗ زُوا َو َشسِّ َٓ ١ٕ َوَرِح٤َٕة  ـِ َٔ َسنٔی اہللُ بٔ َّ٤ َِ ٠َّ  َیَت ٌَ ٠َ ا َٓ ُط أَِ٪ یَزَِزاَز َخي ٍِّا َو٣َِّٔ

تَٔب  ٌِ ٠َُّط أَِ٪ َيِشَت ٌَ ٠َ َٓ  ٣ُٔشیّئا 



 

 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبدیبع دبعارلنمح نب وعػ ےک آزاد رکدہ الغؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

تنج ںیم دالخ ںیہن رکے اگ، ولوگں ےن رعض ایک ہک ایک آپ وک یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک یسک صخش وک اس اک لمع 

یھب ںیہن ای روسؽ اہلل! آپ ےن رفامای ںیہن ںیم یھب ںیہن، رگم ہی ہک اہلل اعت ی ےھجم ا ےن  لض فرتمح )ےک دانم( ںیم ڈاھپن ےل 

ت یک آرزف ہن رکے )اس ےئل ہک( ای وت اس ےئل مت ایمہن رفی اایتخر رکف، افر اہلل اک رقب بلط رکف، افر مت ںیم ےس وکح  صخش وم

 وکیناکر وہاگ وت ادیم ےہ ہک اہلل اعت ی اس یک یکین ںیم ااضہف رکے افر ارگ دباکر ےہ وت ادیم ےہ ہک فہ وتہب رکےل۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبدیبع دبعارلنمح نب وعػ ےک آزاد رکدہ الغؾ، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی اکومت یک آرزف رکان

     634    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاًبس اہلل ب٩ ابی طيبہ، ابواسا ٣ہ، ہظا٦، ًباز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبي ٍ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًَ ث٨ََا  ًَائَٔظَة َرضَٔی َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ اٟزُّبَي ٍِ

 ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٨ًََِضا  ٙٔ اہللُ  ىٔی بٔاٟزَّٓٔی ِ٘ ِٟٔح و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ لٔی َواِرَح٤ِىٔی َوأَ ُ٘ ٔلَیَّ َي ٥َ َوصَُو ٣ُِشت٨َْٔس ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 اَلًلی

دبع اہلل نب ایب ہبیش، اوبااس ہم، اشہؾ، ابعد نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

س احؽ ںیم رفامےت وہےئ انس ہک آپ ھجم رپ اہسرا اگلےئ ےھت، ہک اے ریمے اہلل! ےھجم شخب دے افر ھجم رپ رمح رفام افر ھجم فملس وک ا

 وک رقیف ایلع ےس المدے۔

 دبع اہلل نب ایب ہبیش، اوبااس ہم، اشہؾ، ابعد نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 ... ایعدت رکےن فاےل اکرمضی ےک ےئل داعرکان افر اعہشئ تنب دعس ےن ا ےن فادل ےس لقن ایک

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

  ای اہلل!دعس وک افش دے ہی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اھتایعدت رکےن فاےل اکرمضی ےک ےئل داعرکان افر اعہشئ تنب دعس ےن ا ےن فادل ےس لقن ایک ہک

     635    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًََوا٧ََة  أَبُو 

َِٟباَض َربَّ ا٨َّٟأض  ا٢َ أَذِصِٔب ا َٗ ُتَٔی بٔطٔ  ا أَِو أ ـّ ٥َ کَاَ٪ َِٔذا أَتَی ٣َزٔي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕٔ َوأ٧ََِت اہللٔ َػل اَئ َِٔلَّ اِط َٔ افٔی ََل ٔط اٟظَّ

٩ًَِ ِٔبِ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِیٕص َؤِبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ  َٗ ٤ّا  َ٘ ازُٔر َس َِ اّئ ََل ُي َٔ َُُک ٔط ا َٔ ُتَٔی ٔط َهی َِٔذا أ ُـّ َزاصٔی٥َ َوأَبٔی اٟ

َه  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ َجزٔیْز  َٗ ٤َِٟزٔیٔف َو ابٔا ـّ ا٢َ َِٔذا أَتَی ٣َزٔي َٗ  ی َوِحَسُظ َو

ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، وصنمر، اربامیہ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج 

فیلکت وک دفر رک یسک رمضی ےک اپس رشتفی ےل اجےت ای آپ ےک اپس وکح  رمضی الای اجات وت رفامےت اے ولوگں ےک رپفرداگر! 

ےک افش دے ہک وت یہ افش دےنی فاال ےہ، ریتی افش افش ےہ، ایسی افش وج رمض وک ہن وھچڑے، رمعفنب ایب سیق فاربامیہ نب امہطؿ ےن 

ً  )بج وکح  الای اجات( ےک اافلظ لقن ےئک افر رجری ےن وصنمر

 

 رَمِي 

َ

 

ت
َ
ےس  وصنمر ےس اںوہں ےن اربامیہ ےس افر اوباٰیحضل ےس ِإَذا أ

 اںوہں ےن رصػ اوباٰیحضل ےس اذا ایت رماضی )بج یسک ےک اپس رشتفی الےت( ےک اافلظ لقن ےئک ںیہ۔

 ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، وصنمر، اربامیہ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...ایعدت رکےن فاےل اکرمضی ےک ےئل فوض رکان



 

 

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 ایعدت رکےن فاےل اکرمضی ےک ےئل فوض رکان

     636    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ث ُت َجابَٔز َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ ٨َا ٣َُح٤َّ ًَ ب٩َِ 

َٓتَ  ٥َ َوأ٧ََا ٣َزٔیْف  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َزَخ١َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ٠ُِت ََل ًَ ُ٘ َٓ ٠ُِت  َ٘ ٌَ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ا٢َ ُػبُّوا  َٗ ًَلَیَّ أَِو  ََٓؼبَّ   َ أ َوؿَّ

ائٔٔف  ََِٟفَ َِٟت آیَُة ا ٨َزَ َٓ ٤ِٟٔي ٍَاُث  َٕ ا َِٜی َٓ َْٟة   َیزٔثُىٔی َِٔلَّ لَِکَ

 ہیلع فملس رشتفی الےئ دمحم نب اشبر، دنغر، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل

اس فتق ںیم امیبر اھت آپ ےن فوض ایک افر ھجم رپ اپین ڑھچاک ای مکح دای ہک اس رپ اپین ڑھچوکں وت ےھجم وہش آایگ، ںیم ےن رعض ایک ہک 

 الکہل ےک وسا ریما وکح  فارث ںیہن ےہ وت ریماث سک رطح میسقت یک اجےئ، ایس فتق ریماث یک آتی انزؽ وہح ۔

  نب اشبر، دنغر، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

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

  

 ...فاب افر اخبر ےک دعف وہےن ےک ےئل رکےن اک ایبؿ

 امیبرویں اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿ فاب افر اخبر ےک دعف وہےن ےک ےئل

     637    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی



 

 

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٔس٦َ َرُسو٢ُ  َحسَّ َٗ ا  َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ

 َٛ ٠ُِت یَا أَبَٔت  ُ٘ َٓ ٠َِیض٤َٔا  ًَ ََٓسَخ٠ُِت  َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُؤًَک أَبُو بَُِکٕ َوبََٔل٢ْ  ًَ َّی اہللُ  َٕ َتحُٔسَک َویَا بََٔل٢ُ اہللٔ َػل َٕ  ِی ِی َٛ

َِٟت َوکَاَ٪ أَبُو بَُِکٕ َِٔذا أََخ  ا َٗ ٠ٔطٔ َوکَاَ٪ بََٔل٢ْ َتحُٔسَک  ٌِ أک َن َ َٔ ٤َِِٟوُت أَِزنَی ٩ِ٣ٔ  و٢ُ ک١ُُّ ا٣ِزٕٔئ ٣َُؼبَّْح فٔی أَص٠ِٔطٔ َوا ُ٘ ُِٟحیمَّ َي َذِتُط ا

 ْ ِٔ ٕ َوَحِولٔی ِٔذِ ِی٠َّة بَٔواز َٟ زٔی ص١َِ أَبٔیتَنَّ  ٌِ َِٟیَت ٔط و٢ُ أَََل  ُ٘ َی َٓ ًَ٘ٔي ٍََتطُ   ٍُ َٓ ٨ُِط َیزِ ًَ  ٍَ ٔ ٠ ِٗ ُ َوص١َِ أَرَٔزِ٪ َیِو٣ّا ٣َٔیاَظ َوَج٠ٔی١ُ  َِٔذا أ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  حٔئُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٔٔی١ُ  َ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ٣َٔح٨َّٕة َوَص١ِ َتِبُسَوِ٪ لٔی َطا٣َْة َوك َ٘ َٓ أَِخب ٍَِتُُط  َٓ  ٥َ َس٠َّ

ََّٜة أَِو أَ  ٨َا ٣َ ُحبِّ َٛ ٤َِٟسٔی٨ََة  َِٟي٨َا ا ٔ ِب ِ ةٔ َحبِّ َٔ ِٟحُِح ٠َِضا بٔا ٌَ اِج َٓ اَصا  ١ِ ح٤َُّ ُ٘ َصا َواِن ٨ََٟا فٔی َػأًَضا َو٣ُسِّ ِحَضا َوبَارِٔک   َطسَّ َوَػحِّ

اامسلیع، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ودہنی رشتفی الےئ 

اخبر ڑچاھ وہا اھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اؿ دفونں ےک اپس یئگ افر ںیم ےن وپاھچ  وت اوبرکب افر البؽ وک تہب زیت

اے فادل زبروگار! آپ اک ایک احؽ ےہ؟ افر اے البؽ! اہمترا ایک احؽ ےہ؟ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع وک بج اخبر آات وت ےتہک ہک 

ےہ افر ومت اس یک وجویتں ےک ےمست ےس یھب زایدہ رقبی ےہ افر البؽ اک بج اخبر ارتات وت دنلب  رہ صخش ا ےن رھگ فاولں ںیم حبص رکات

ہ 

 

ٹن
ح
م

آفاز ےس ےتہک ہک اکش ںیم رات اےسی لگنج ںیم ذگارات ہک ریمے ارد رگد اذرخ افر لیلج )اکی مسق یک اس( وہیت، افر ایک ںیم 

ومشچں ےک انؾ( وک دھکی وکسں اگ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک رھپ ےک ہمشچ رپ ارتفں اگ، افر ایک ںیم اشہم افر لیفط )

ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہح ، ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای اے 

 ےس تبحم یھت ای اس ےس زایدہ تبحم اطع رک، اے ریمے اہلل! امہرے دولں ںیم ودہنی یک تبحم دیپا رک دے، سج رطح ںیمہ  

ریمے اہلل! اس یک آب ف وہا تحص شخب انب دے افر امہرے ےئل اہیں ےک ود افر اصع ںیم ربتک اطع رک افر اہیں اک اخبر لقتنم رک 

حفہ ںیم اچنہپ دے۔
جٹ

 ےک 

 اامسلیع، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ : ابب



 

 

 ...اہلل اعت ی ےن وج امیبری دیپایک اس ےک ےئل افش یھب، دیپایک

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےن وج امیبری دیپایک اس ےک ےئل افش یھب، دیپایک

     638    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابواح٤س، زبي ٍ، ٤ًز ب٩ سٌیس ب٩ ابی حشين، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَي ٍِٔیُّ َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔی َحسَّ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ یٔس ب٩ِٔ أَبٔی حَُشيِٕن 

ا٢َ ٣َا أ٧َِز٢ََ اہللُ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  اّئ َربَإح  َٔ َُٟط ٔط   َزاّئ َِٔلَّ أ٧َِز٢ََ 

نب دیعس نب ایب نیسح، اطعء نب ایب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع  دمحم نب ینثم، اوبادمح، زریب، رمع

 فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن وکح  امیبری دیپا ںیہن یک رگم اس یک افش یھب دیپا یک۔

 ح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب ینثم، اوبادمح، زریب، رمع نب دیعس نب ایب نیسح، اطعء نب ایب راب :  رافی

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

  

 ...ایک رمد وعرت اک ای وعرت رمد اک العج رکیتکس ےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ایک رمد وعرت اک ای وعرت رمد اک العج رکیتکس ےہ

     639    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌس، برشب٩ ٣ٔـ١، خاٟسب٩ ذٛوا٪، ربیٍ ب٨ت ٣ٌوذب٩ ًَفاء :  راوی

 ٌَ ٍَ ب٨ِٔٔت ٣ُ ٩ًَِ ُربَیِّ َواَ٪  ِٛ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َذ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  اَئ َحسَّ ًََِفَ ٔ ب٩ِٔ  ٨َّا وِّذ ُٛ َِٟت  ا َٗ



 

 

َِٟحزِ  ِتلَی َوا َ٘ ِٟ ِو٦َ َو٧َِدُس٣ُُض٥ِ َو٧َزُزُّ ا َ٘ ِٟ ٥َ َنِشقٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل زُو ٣َ ِِ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َن ٔلَی ا  َوی ِ

ؿ ایک ہک مہ وعرںیت ہبیتق نب دعس، رشبنب لضفم، اخدلنب ذوکاؿ، رعیب تنب وعمذنب رفعاء ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہجد ںیم رشکی وہیت ںیھت وقؾ وک اپین الپیت ںیھت افر اؿ یک دختم رکیت ںیھت افر 

 زویمخں وک ودہنی الیت ںیھت۔

 ہبیتق نب دعس، رشبنب لضفم، اخدلنب ذوکاؿ، رعیب تنب وعمذنب رفعاء :  رافی

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

  

 ...افشء نیت زیچفں ںیم ےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افشء نیت زیچفں ںیم ےہ

     640    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بي ٍ، اب٩ ًباضحشين، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٣زوا٪ ب٩ طحاَ، سا٥ٟ، آلع، سٌیس ب٩ ج :  راوی

 ٩ًَِ َِٓلُص  َ ث٨ََا َسا٥ْٟٔ اَِل َٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ُطَحا ٍٕ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی ُِٟحَشيُِن َحسَّ ثَىٔی ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ َس

ًََش١ٕ َو  بَٔة  ِ ََ اُئ فٔی ثَََلثَٕة  َٔ ا٢َ اٟظِّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٍَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  َٓ ِٟکَیِّ َر ٩ًَِ ا ًٔی  ٔة ٧َإر َوأ٧ََِهی أ٣َُّ یَّ َٛ كَٔة ٣ِٔحَح٥ٕ َو ِ ََ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  َِٟیٕث   ٩ًَِ  ُّ یمِّ ُ٘ ِٟ َِٟحٔسیَث َوَرَواُظ ا َِٟحِح٥ٔ ا َش١ٔ َوا ٌَ ِٟ  ٥َ فٔی ا

نب اجشع، اسمل، اشطف، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک افشء نیت نیسح، ادمح نب عینم، رمفاؿ 

  ےس عنم رکات وہں، اس دحثی وک رموفاع یھب لقن ایک 

 

ی

 

ع
زیچفں ںیم ےہ، دہش انیپ، ےنھچپ وگلاان افر آگ ےس داانغ افر اینپ اتم وک دا

ں ےن انب ابعس ےس افر انب ابعس ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دہش ےہ، افر یمق ےن ثیل ےس اںوہں ےن اجمدہ ےس اںوہ

 افر ےنھچپ وگلاےن ےک قلعتم رفاتی ایک۔



 

 

 نیسح، ادمح نب عینم، رمفاؿ نب اجشع، اسمل، اشطف، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افشء نیت زیچفں ںیم ےہ

     641    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، َسیخ ب٩ یو٧ص، ابواٟحارث، ٣زوا٪ ب٩ طحاَ، سا٥ٟ آلص، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اہلل ٨ًہ٤ا

ثَىٔی  ٩ًَِ َس َحسَّ  َٕ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ُطَحا َِٟحارٔٔث َحسَّ یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص أَبُو ا ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ أَِخب ٧ٍَََا َُسَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٓلٔص  َ ا٥ٕٟٔ اَِل

اُئ  َٔ ا٢َ اٟظِّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ًََش١ٕ  َس بَٔة  ِ ََ كَةٔ ٣ِٔحَح٥ٕ أَِو  ِ ََ فٔی ثَََلثَٕة فٔی 

ِٟکَیِّ  ٩ًَِ ا ًٔی  ٕة ب٨َٔإر َوأ٧ََا أ٧ََِهی أ٣َُّ یَّ َٛ  أَِو 

دمحمنب دبعارلمیح، رسجی نب ویسن، اوبااحلرث، رمفاؿ نب اجشع، اسمل اسطف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہنےس 

ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک افش نیت زیچفں ںیم ےہ ےنھچپ وگلاان، دہش انیپ ای  رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن

 آگ ےس داغ وگلاان، افر اینپ اتم وک داغ وگلاےن ےس عنم رکات وہں۔

، رضحت انب ابعس ریض اہلل دمحم نب دبعارلمیح، رسجی نب ویسن، اوبااحلرث، رمفاؿ نب اجشع، اسمل اسطف، دیعس نب ریبج :  رافی

  امہن

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

  

 ...دہش ےس العج رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل ہک اس ںیم افشء ےہ



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےہ دہش ےس العج رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل ہک اس ںیم افشء

     642    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟسسے وہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی صَٔظا٦ْ  َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ  حسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

َش١ُ  ٌَ ِٟ َِٟح٠َِواُئ َوا حٔبُُط ا ٌِ ٥َ يُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

یلع نب دبعاہلل ، اوبااسہم، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 یھٹیم زیچ وک افر دہش وک تہب دنسپ رفامےت ےھت۔فآہل فملس 

 یلع نب دبعاہلل ، اوبااسہم، اشہؾ، ا ےن فادلےس فہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ؿ افر اہلل اعتٰیل ہک اس ںیم افشء ےہدہش ےس العج رکےن اک ایب

     643    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ُشی١، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٤٬٨ًا :  راوی

 َِ ِٟ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ َحسَّ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔشی١ٔ 

و٢ُ ِِٔ٪ کَاَ٪ فٔی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ أَِزؤیَت٥ُِٜٔ أَِو  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِض٤َا  ؤیَت٥ُِٜٔ َخي ٍِْ یَُٜوُ٪ فٔی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ أَزِ ًَ

َتؤَی  ِٛ اَئ َو٣َا أُحٔبُّ أَِ٪ أَ ُٙ اٟسَّ ٔ ٕة ب٨َٔإر تَُوآ ًَ َِٟذ ًََش١ٕ أَِو  بَٔة  ِ ََ كَٔة ٣ِٔحَح٥ٕ أَِو  ِ ََ فٔی  َٓ 



 

 

ما  ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 
ھ

 

عت

ل، اعمص نب رمع نب اتقدہ، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل 
ن 
س

 

ع

اوب میعن، دبعارلنمح نب 

ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ارگ اہمتری دفاؤں ںیم ےس یسک ںیم الھبح  وہ وت ےنھچپ وگلاےن ای دہش 

 ےنیپ ای آگ ےس داغ وگل اےن ںیم ےہ ہکبج امیبری ےک وماقف وہ، افر ںیم داغ وگلاےن وک دنسپ ںیہن رکات۔

ل :  رافی
ن 
س

 

ع

ما جاوب میعن، دبعارلنمح نب 
ھ

 

عت

 ، اعمص نب رمع نب اتقدہ، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل 

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

  

 ...دہش ےس العج رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل الہک اس ںیم افشء ےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتٰیل الہک اس ںیم افشء ےہدہش ےس العج رکےن اک ایبؿ افر 

     644    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس، ًبساَلًلی سٌیس، ٗتازہ، ابوا٤ٟتوک١، ابوسٌیس :  راوی

َتاَزةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اَِل ث٨ََا  َِٟؤٟیٔس َحسَّ ًَیَّاُغ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٌٔیٕس أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا

ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٧َٔیَة  ًََشَّل ث٥َُّ أَتَی اٟثَّ ا٢َ اِس٘ٔطٔ  َ٘ َٓ ا٢َ أَخٔی َيِظَتکٔی بَِل٨َطُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ أَٟثَة  ًََشَّل ث٥َُّ أََتاُظ اٟثَّ ِس٘ٔطٔ 

َ اِس  ب َٓ اُظ  َ٘ َش َٓ ًََشَّل  َذَب بَِل٩ُ أَخٔیَک اِس٘ٔطٔ  َٛ َٚ اہللُ َو ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٓ ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ًََشَّل ث٥َُّ أََتاُظ  َ ٘ٔطٔ    ٍَأ

ایعش نب فدیل، دبعاالیلع دیعس، اتقدہ، اوباوتمللک، اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

احرض وہا افر رعض ایک ہک ریمے اھبح  وک ٹیپ یک امیبری ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک دہش الپ، رھپ  دختم ںیم

دئہ دفرسی ابر آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک دہش الپ، رھپ )رسیتی ابر( آای افر رعض ایک ہک ںیم ےن الپای )نکیل اف

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اچس ےہ، افر ریتے اھبح  اک ٹیپ وھجاٹ ےہ، اوکس دہش الپ،انچہچن اس ےن رھپ دہش الپای ںیہن وہا( آپ یلص

 وت فہ دنترتس وہایگ۔



 

 

 ایعش نب فدیل، دبعاالیلع دیعس، اتقدہ، اوباوتمللک، اوبدیعس :  رافی

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

  

 ...افٹن ےک دفدھ ےس العج رکےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افٹن ےک دفدھ ےس العج رکےن اک ایبؿ

     645    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، سَل٦ ب٩ ٣شٜين، ثابت، ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ٧َاّسا کَاَ٪ ب ث٨ََا ثَابْٔت  ٜٔيٕن َحسَّ ٦ُ ب٩ُِ ٣ِٔش ث٨ََا َسَلَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َٗ  ٥ْ َ٘ ض٥ِٔ َس

َُٟض٥ِ  أ٧َِزَ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة َوخ٤َْٔة  اُٟوا ِٔ٪َّ ا َٗ وا  ا َػحُّ َّ٤٠َ َٓ ٨َ٤ٌِٔا  ِ َت٠ُوا َراعَٔی آو٧َٔا َوأَك َٗ وا  ا َػحُّ َّ٤٠َ َٓ َِٟبا٧ََضا  بُوا أَ َ َِ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ َة فٔی َذِوزٕ  ََِٟحَّ ا

ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ َوأَِرُج٠َضُ  َل َ٘ َٓ َث فٔی آثَارٔص٥ِٔ  ٌَ َب َٓ ُٗوا َذِوَزُظ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواِسَتا ًَ َّی اہللُ  أَیُِت اٟزَّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًِي٨َُُض٥ِ ََفَ ُج١َ ٥ِ َوَس٤ََز أَ

ثِىٔی ا٢َ َٔل٧ََٕص َحسِّ َٗ َِٟححَّاَد  ىٔی أَ٪َّ ا َِ َب٠َ َٓ  ٦ْ ا٢َ َسَلَّ َٗ َّی ی٤َُوَت  َبطُ ا٨َّٟٔيیُّ  ٨ِ٣ُٔض٥ِ َیِٜٔس٦ُ اَِلَِرَق ب٠َٔٔشا٧ٔطٔ َحً َٗ ًَا وبَٕة  ُ٘ بٔأََطسِّ ًُ

ا٢َ َو  َ٘ َٓ َِٟحَش٩َ  َّ ا َب٠َ َٓ ثَُط بَٔضَذا  َحسَّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ثِطُ َػل ٥َِٟ یَُحسِّ َُّط   زِٔزُت أ٧َ

ملسم نب اربامیہ، السؾ نب نیکسم، اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ھچک ولوگں وک رمض اھت اؿ ولوگں ےن 

ض ایک ودہنی یک رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیمہ انپہ دےئجی افر وخراک دےئجی، بج فہ ولگ دنترتس وہ ےئگ وت رع

بج آب ف وہا ان وماقف ےہ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اقمؾ  جہ ںیم افوٹنں ےک اسھت اجیھب افر رفامای ہک اؿ اک دفدھ ویپ، 

ہیلع فآہل فہ ولگ دنترتس وہ ےئگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رچفاےہ وک لتق رکدای افر افٹن اہکن رک ےل ےئگ، آپ یلص اہلل 

فملس ےن اؿ ولوگں ےک ےھچیپ دنچ آدویمں وک اجیھب افر )رگاتفر رکا ےک( اؿ ےک اہھت اپؤفں وٹکادےیئ افر اؿ یک آوھکنں ںیم السح  

رھپادی، ںیم ےن اؿ ںیم ےس اکی صخش وک داھکی ہک زنیم وک اینپ زابؿ ےس اچن راہ ےہ اہیں کت ہک رم ایگ، السؾ ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم 

 ےہ ہک اجحج ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک ھجم ےس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تخس رتنی ازا ےک قلعتم ربخ یلم



 

 

 دحثی ایبؿ رکف، اںوہں ےن یہی دحثی ایبؿ یک، بج نسح رصبی وک ربخ یلم وت اہک اکش فہ اس دحثی وک ایبؿ ہن رکےت۔

 اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ملسم نب اربامیہ، السؾ نب نیکسم، :  رافی

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

  

 ...افٹن ےک اشیپب ےس العج رکےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افٹن ےک اشیپب ےس العج رکےن اک ایبؿ

     646    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١ ، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ أَ٪َّ ٧َاّسا اِجَتوَ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ أ٣َََزص٥ُِ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ِوا فٔی ا

 َّ ٠َحٔ َػل َٓ َِٟبا٧َٔضا َوأَبَِوأَٟضا  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ ََٓیرِشَ ىٔی اِْلٔب١َٔ  ٌِ وا بَٔزأًیطٔ َي ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ی٠ََِح ًَ َِٟبا٧َٔضا ی اہللُ  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ رَشٔ َٓ وا بَٔزأًیطٔ  ُ٘

 ٔ ُٗوا اِْلٔب َت٠ُوا اٟزَّاعَٔی َوَسا َ٘ َٓ َّی َػ٠ََحِت أَبَِسا٧ُُض٥ِ  حٔیَئ َوأَبَِوأَٟضا َحً َٓ َث فٔی ك٠ََبٔض٥ِٔ  ٌَ َب َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ  ١َ

ُس ب٩ُِ ٔسي ٍٔی٩َ أَ٪َّ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َحسَّ َٓ َتاَزةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ًِي٨َُُض٥ِ  ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس٤ََز أَ َل َ٘ َٓ ُِٟحُسوبٔض٥ِٔ  ِب١َ أَِ٪ َت٨ِز٢َٔ ا َٗ َٔک کَاَ٪   زُ ذَٟ

 ومیس نب اامسلیع ، امہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ھچک ولوگں وک ودہنی یک آب ف وہا راس ہن آح  وت اؿ وک

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک افٹن ےک رچفاوہں ےس ںیلم اؿ اک دفدھ افر اشیپب ںیئپ،انچہچن فہ ولگ افوٹنں ےک 

ےلم افر اؿ اک دفدھ افر اشیپب ایپ اہیں کت ہک فہ دنترتس وہ ےئگ، وت رچفاےہ وک لتق رک ڈاال افر افٹن ےل اھبےگ۔ رچفاےہ ےس 

اکن بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ  یچنہ وت اؿ ولوگں یک التش ںیم آد ی ےجیھب اؿ وک ڑکپ رک الای ایگ افر اؿ ےک اہھت اپؤفں 

ں ںیم السایئں ریھپ دی ںیئگ۔ اتقدہ ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس دمحم نب ریسنی ےن ایبؿ ایک ہی دحفد یک آایت دےیئ ےئگ افر اؿ یک آوھکن

 انزؽ وہےن ےس ےلہپ اک فاہعق ےہ۔



 

 

 ومٰیس نب اامسلیع ، امہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اکالداہن )ولکیجن( ےس العج رکےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اکالداہن )ولکیجن( ےس العج رکےن اک ایبؿ

     647    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس رضی اہلل ٨ًہ ًبس اہلل ب٩ ابی طيبہ، ًبیس اہلل ، اَسائی١، ٨٣ؼور، خاٟس ب٩ :  راوی

٩ًَِ َخأٟسٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔی١ُ  ث٨ََا َِِٔسَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ث٨ََا  ٨َا  َحسَّ ٌَ ِج٨َا َو٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ب٩ِٔ َس

٤َِٟٔسی٨ََة َوصُ  ٔس٨َ٣ِا ا َ٘ َٓ  ٔٙ ی ٔ ٤َزَٔق فٔی اِٟطَّ َٓ ُِٟحبَِيَبةٔ َُأُٟب ب٩ُِ أَبَِحَز  ٔ ا ٠َِی٥ُِٜ بَٔضٔذظ ًَ ٨ََٟا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٙ ًَتٔی اَزُظ اب٩ُِ أَبٔی  ٌَ َٓ َو ٣َزٔیْف 

أت َزیِٕت فٔی َصَذا  َِطَ َ٘ ٔٔطٔ بٔ وَصا فٔی أَِن ُِطُ ِٗ وَصا ث٥َُّ ا ُ٘ اِسَح َٓ ا  ٌّ ُدُذوا ٨ِ٣َٔضا َخ٤ِّشا أَِو َسِب َٓ ِوَزأئ  َِٟحا٧ٔٔب اٟشَّ َِٟحا٧ٔٔب َوفٔی صََذا ا ا

إٔ٪َّ  وِ  َٓ َِٟحبََّة اٟشَّ ٔ ا و٢ُ ِٔ٪َّ َصٔذظ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ ثَِتىٔی أ٧َ اْئ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َزإئ َِٔلَّ ًَائَٔظَة َحسَّ َٔ َزاَئ ٔط

٤َِِٟوُت  ا٢َ ا َٗ ا٦ُ  ٠ُُِٗت َو٣َا اٟشَّ ا٦ٔ   ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

، وصنمر، اخدل نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ دبع اہلل نب ایب ہبیش، دیبعاہلل ، ارسالیئ

ت وک ےلچ افر اغ بل نب ارحب یھب امہرے اسھت ےھت، فہ راہتس ںیم امیبر وہےئگ مہ ولگ ودہنی ےچنہپ وت فہ امیبر ےھت، انب ایب قیتع اؿ یک ایعد

ےک اپچن ای است داےن ےل رک اس وک وسھگ رھپ رفنغ زوتیؿ ےک دنچ رطقفں ےک اسھت  آےئ افر اہک ہک اؿ ایسہ داونں وک اایتخر رکف، اس

اس وک اس یک انک ںیم اس رطػ افر اس رطػ ڈاول اس ےیل ہک رضحت اعہشئ ےن ھجم ےس ایبؿ ایک اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ںیم ےن وپاھچ ہک اسؾ ایک ےہ آپ ےن رفامای ومت۔ وک رفامےت وہےئ انس ہک ہی اکال داہن زجب اسؾ ےک امتؾ ارماض اک العج ےہ

 دبع اہلل نب ایب ہبیش، دیبع اہلل ، ارسالیئ، وصنمر، اخدل نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

  العج رکےن اک ایبؿاکالداہن )ولکیجن( ےس
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 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ و سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیِزََة َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة َوَس َٗ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

اْئ ٣ٔ  َٔ ِوَزأئ ٔط َِٟحبَّٔة اٟشَّ و٢ُ فٔی ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ َٗ أَِخب ٍََص٤َُا أ٧َ ا٦َ  ا٢َ اب٩ُِ ٩ِ ک١ُِّ َزإئ َِٔلَّ اٟشَّ

 ُ و٧ٔیز ِوَزاُئ اٟظُّ َِٟحبَُّة اٟشَّ ٤َِِٟوُت َوا ا٦ُ ا  ٔطَضإب َواٟشَّ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس ف دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

وہےئ انس ہک ایسہ داےن ںیم زجب اسؾ ےک امتؾ ارماض یک افشء ےہ،  ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت

 انب اہشب ےن اہک ہک اسؾ ےس رماد ومت ےہ افر ایسہ داےن ےس رماد ولکیجن ےہ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس ف دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

ہ اک ایبؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 ...رمضی ےک ےئل 

 بط اک ایبؿ :   ابب

ہ اک ایبؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 رمضی ےک ےئل 
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 اب٩ طہاب، رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاحبا٪ ب٩ ٣وسٰی، ًبساہلل ، یو٧ص ب٩ یزیس، ً٘ی١  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس  ًَ ث٨ََا حٔبَّاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا  ًَائَٔظَة َرضَٔی َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ

ََّضا کَا٧َِت َتأ٣ُِزُ بٔاٟتَّ  ٨ًََِضا أ٧َ َّی اہللُ اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن و٢ُ ِ ُ٘ َِٟضأٟٔک َوکَا٧َِت َت ًَلَی ا ٠ِبٔئن ٤َ٠ِٟٔزٔیٔف َو٤َ٠ِِٟٔحزُؤ٪ 

ُِٟحزِ٪ٔ  ٔف ا ٌِ ٤َِٟزٔیٔف َوَتِذَصُب بَٔب َُٓؤاَز ا ٠ِبٔي٨ََة تُح٥ُّٔ  و٢ُ ِٔ٪َّ اٟتَّ ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

سیدی، لیقع انب اہشب، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رمضی ةحؿ نب ومیس، دبعاہلل ، ویسن نب 

ہ اک مکح دیتی ںیھت افر یتہک ںیھت ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
ےک ےئل افر رمےن فاولں یک فہج ےس زمغدہ ولوگں ےک ےئل 

ہ رمضی ےک دؽ وک

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
ہ دفدھ دہش افر وچرک ےس انبای  فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک 

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
راتح اچنہپات ےہ افر مغ وک دفر رکات ےہ )

 اجات ےہ( ۔

 ةحؿ نب ومٰیس، دبعاہلل ، ویسن نب سیدی، لیقع انب اہشب، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

ہ اک ایبؿ

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 رمضی ےک ےئل 
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 َف وہ ب٩ ا٤ِٟزا، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

زَ  ِِ ٤َ ِٟ َوةُ ب٩ُِ أَبٔی ا ث٨ََا ََفِ ٠ِبٔي٨َةٔ َحسَّ ََّضا کَا٧َِت َتأ٣ُِزُ بٔاٟتَّ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا   أئ َحسَّ

 ٍُ ٔ َِٟبِٔیُف ا٨َّٟآ و٢ُ صَُو ا ُ٘  َوَت

ےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض رففہ نب ارغملا، یلع نب رہسم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رک

ہ اک مکح دیتی ںیھت افر رفامیت ںیھت فہ عفن اچنہپےن فاال وہات ےہ ارگہچ فہ اندنسپ وہات ےہ۔

 

 ن
نٹن
ل

 

ن
 اہلل اعتٰیل اہنع مہ ولوگں وک 



 

 

 رف فہ نب ارغملا، یلع نب رہسم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...انک ںیم دفاڈاےنل اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 انک ںیم دفاڈاےنل اک ایبؿ
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 ٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ٤ا٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، اب٩ كاُض، كاُض، حرضت اب :  راوی

٨ِضُ  ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ث٨ََا ُوَصِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤َا 

َم  ٌَ ا٦َ أَِجَزُظ َواِسَت َِٟححَّ ًَِلی ا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحَتَح٥َ َوأَ

ج

مع

ی نب ادس، فبیہ، انب اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنھچپ اگلےن فاےل 

ل

 وک اس یک ارجت دی افر انک ںیم دفا ڈا ی۔

ی نب ادس، فبیہ، انب اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن :  رافی

معل

 

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

  

 یھب ایس وک ےتہک ںیہ، ےسیج اکوفراقوفر)وبےتل یہ

 

 ...درایح  طسق دنہی انک ںیم ڈاانل، سک

 بط اک ایبؿ :   ابب

ج

 

س
ک
 یھب ایس وک ےتہک ںیہ، ےسیج اکوفراقوفر)وبےتل ںیہ( ایس رطح 

 

 درایح  طسق دنہی انک ںیم ڈاانل، سک

 

ؼت

 

س
ق
، زنتع ےک ینعم ںیہ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن 

 

ؼت

 ڑپاھ ےہ
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 ػسٗہ ب٩ نٔی١، اب٩ ًيي٨ہ، زہزی، ًبیس اہلل ، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٩ :  راوی

١ٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ًَُييِ  ـِ َٔ ِٟ ُة ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا َػَس َِٟت َحسَّ ا َٗ ِیٕص ب٨ِٔٔت ٣ِٔحَؼ٩ٕ  َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  ُت اٟزُّصِزٔیَّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ََة 

ةَ  ٌَ إٔ٪َّ ٓٔیطٔ َسِب َٓ ِٟض٨ِٔٔسیِّ  وزٔ ا ٌُ ِٟ ٠َِی٥ُِٜ بَٔضَذا ا ًَ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ُم بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َس٤ٔ ٌَ َیٕة يُِشَت ٔٔ ِذَرةٔ أَِط ٌُ ِٟ

٥ِ َیأِک١ُِ ا َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاب٩ِٕ لٔی  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟح٨ِٔب َوَزَخ٠ُِت  ًَا ب٤َٔإئ َوی٠َُسُّ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ َذأت ا ََٓس ٠َِیطٔ  ًَ َبا٢َ  َٓ ا٦َ  ٌَ ٟلَّ

٠َِیطٔ  ًَ غَّ   ََفَ

 ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک مت دصہق نب  لض، انب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل ، اؾ سیق تنب نصحم یتہک

اس وعد دنہی وک اایتخر رکف، اس ںیم است مسق اک العج ےہ، رمض ذعرہ ںیم انک ںیم ڈا ی اجےئ، ذات ابنجل ںیم ابچح  اجےئ افر ںیم 

ان ںیہن اھکات، اس ےن آپ ےک ڑپکفں رپ اشیپب رکدای، یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ا ےن ےٹیب وک ےل رک احرض وہح  وج ایھب اھک

 آپ ےن اپین وگنما رک اس رپ ڑھچک دای۔

 دصہق نب لیفن، انب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل ، اؾ سیق تنب نصحم :  رافی

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

  

 ...اےئ، افر اوبومیس ےن رات ےک فتق ےنھچپ وگلاےئسک فتق ےنھچپ وگل

 بط اک ایبؿ :   ابب

 سک فتق ےنھچپ وگلاےئ، افر اوبومیس ےن رات ےک فتق ےنھچپ وگلاےئ

     653    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ہابو ٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ً :  راوی

ا٢َ اِحَتَح٥َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیُّ َػل



 

 

 َوصَُو َػائ٥ْٔ 

ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفزہ یک احتل ںیم ےنھچپ اوب رمعم، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک 

 وگلاےئ۔

 اوب رمعم، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فرفس افر ا جاؾ یک احتل ںیم ےنھچپ وگل

 

 ن
ٹن ج
بٹ

 ...اےن اک ایبؿ، انب 

 بط اک ایبؿ :   ابب

ہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس وک رفاتی ایکےہ

 

 ن
جٹن
بٹ

 رفس افر ا جاؾ یک احتل ںیم ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ، انب 
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 ٤ًزو، كاُض وًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ ٣شسز، سٔیا٪، :  راوی

ا٢َ اِحَتَح٥َ ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ  ٩ًَِ كَاُوٕض َو ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 ٦ْ  َوصَُو ٣َُِحٔ

انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا جاؾ یک احتل ںیم ےنھچپ  دسمد، ایفسؿ، رمعف، اطؤس فاطعء، رضحت

 وگلاےئ۔

 دسمد، ایفسؿ، رمعف، اطؤس فاطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...فہج ےس ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ امیبری یک

 بط اک ایبؿ :   ابب

 امیبری یک فہج ےس ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ

     655    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، ح٤یس كوی١، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ات١ٕٔ أَِخب ٍََ  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟححَّا٦ٔ َحسَّ ٔ ا ٩ًَِ أَِجز َُّط ُسئ١َٔ  ٨ًَِطُ أ٧َ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ؤی١ُ  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ح٤َُِیْس اٟلَّ ٧َا 

 ٕ ا٦ ٌَ َ ًَئِن ٩ِ٣ٔ ك ًَِلاُظ َػا ٥َ َحَح٤َُط أَبُو كَِيَبَة َوأَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اِحَتَح٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٨ًَِطُ  َوک٠ََّ َٓ ُٔوا  َّٔ َد َٓ ٥َ ٣ََوأَٟیُط 

بُوا ٔػبَِیا٥َُِٜ٧ بٔا ذِّ ٌَ ا٢َ ََل ُت َٗ یُّ َو َِٟبَِحٔ ِشُم ا ُ٘ ِٟ ِٟٔحَحا٣َُة َوا ا٢َ ِٔ٪َّ أ٣ََِث١َ ٣َا َتَساَویُِت٥ِ بٔطٔ ا َٗ ٠َِی٥ُِٜ َو ًَ ٔ َو ِذَرة ٌُ ِٟ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ِز َِ ِٟ

ِشٔم  ُ٘ ِٟ  بٔا

اہلل ہنع ےس ےنھچپ اگلےن فاےل یک ارجت ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک یبن یلص دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، دیمح  رلی، اسن ریض 

 اہلل ہیلع فملس ےن ےنھچپ وگلاےئ، اوبہبیط ےن آپ وک ےنھچپ اگلےئ ےھت افر آپ ےن اؿ وک دف اصع ہلغ دولاای افر اؿ ےک اموکلں ےس رفزاہن

وت اںوہں ےن فیفخت رکدی افر رفامای ہک رتہبنی العج وج مت رکےت وہ فہ ےنھچپ ےل اجےن فا ی رمق ںیم فیفخت رکےن ےک قلعتم وگتفگ یک، 

 وگلاان افر طسق رحبی ےہ افر رفامای ہک ا ےن وچبں اک اتول داب رک فیلکت ہن دف افر مت طسق اامعتسؽ رکف۔

 دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، دیمح  رلی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 امیبری یک فہج ےس ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ
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 ز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہسٌیس ب٩ ت٠یس، اب٩ وہب، ٤ًزو وُي ٍہ، بٜي ٍ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًزب٩ ٗتازہ، جاب :  راوی

ثَُط  َٜي ٍِّا َحسَّ ُ َُي ٍُُِظ أَ٪َّ ب ٤ًَِْزو َو ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ َت٠ٔیٕس  ث٨ََا َس َتاَزَة َحسَّ َٗ ًَأػ٥َ ب٩َِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  أَ٪َّ 

٨ِضُ  ًَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ثَُط أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  َّی اہللُ َحسَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ َّی َتِحَتح٥َٔ  ا٢َ ََل أَبَِزُح َحً َٗ ٍَ ث٥َُّ  َّ٨ َ٘ ٤ُِٟ ًَاَز ا ٤َا 

اّئ  َٔ و٢ُ ِٔ٪َّ ٓٔیطٔ ٔط ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

ج

 

می

  ، انب فبہ، رمعف فریغہ، ریکب، اعمص نب رمعنب اتقدہ، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع 

 

  یک ایعدت وک ےئگ وت اہک ہک ںیم اس دیعس نب ت

ق

 فتق کت ںیہن اجؤں اگ، بج کت ہک مت ےنھچپ وگلاول، اس ےئل ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک اس ںیم افش ےہ۔

  ، انب فبہ، رمعف فریغہ، ریکب، اعمص نب رمعنب اتقدہ، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 دیعس نب ت

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

  

 ...رس ںیم ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رس ںیم ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ
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 زح٩٤ ارعد، ًبساہلل ب٩ بحي٨ہاس٤اًی١، س٠امی٪، ٤٘٠ًہ، ًبساٟ :  راوی

َُّط َس  َد أ٧َ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اَِلرَِعَ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ٤ََة أ٧َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ُث َحسَّ ِبَس اہللٔ اب٩َِ بَُحِي٨ََة یَُحسِّ ًَ  ٍَ ٔ٤

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ اَِلَِنَؼارٔیُّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٦ْ فٔی َوَسٔم َرأِٔسطٔ َو ََّٜة َوصَُو ٣َُِحٔ ٣َ ٔٙ ی اِحَتَح٥َ ب٠َِٔهٔی َج١ٕ٤َ ٩ِ٣ٔ َْطٔ

٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َُة  ث٨ََا ًُِٔکٔ اَ٪ َحسَّ ٠َِیطٔ َو أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ًَ َّی اہللُ  َس٥ََّ٠ اِحَتَح٥َ فٔی ل



 

 

 َرأِٔسطٔ 

ہ ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اقمؾ یحل لمج ںیم وج   ےک 

 

 ن
ٹن ج
بٹ

اامسلیع، امیلسؿ، ہمقلع، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل نب 

 ؿ ےن، اؿ ےسراےتس رپ ےہ، احتل ا جاؾ ںیم ا ےن درایمین رس ںیم ےنھچپ وگلاےئ افر ااصنری ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس اشہؾ نب اسح

 رکعہم ےن، رکعہم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن رس ںیم ےنھچپ وگلاےئ۔

ہ :  رافی

 

 ن
ٹن ج
بٹ

 اامسلیع، امیلسؿ، ہمقلع، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل نب 

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

  

 ...آدےھ رس ای وپرے رس ےک درد ںیم ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 آدےھ رس ای وپرے رس ےک درد ںیم ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ

     658    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ًسی، ہظا٦، ًُک٣ہ، اب٩  :  راوی

ًَبَّإض اِحَتَح٥َ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ا٢ُ  َ٘ ٍٕ کَاَ٪ بٔطٔ ب٤َٔإئ ُي ٦ْ ٩ِ٣ٔ َوَج ٥َ فٔی َرأِٔسطٔ َوصَُو ٣َُِحٔ ٩ًَِ َوَس٠َّ ُس ب٩ُِ َسَوإئ أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ُط ُِٟهُی َج١ٕ٤َ َو َٟ

٦ْ فٔی َرأِٔسطٔ  ٥َ اِحَتَح٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٕة کَا٧َِت بٔطٔ  ًُِٔکٔ َ٘  ٩ِ٣ٔ َط٘ٔی

، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن درد رس ےک فہج ےس احتل ا جاؾ دمحم نب اشبر، انب دعی، اشہؾ

ںیم ےنھچپ وگلاےئ، اس فتق آپ اس اپین ےک اپس ےھت، سج وک یحل لمج اہک اجات ےہ، افر دمحم نب وسار ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس اشہؾ ےن 

 ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آدےھ رسےک درد ےک فہج ےس اںوہں ےن رکعہم ےس، ہک انب ابعس ریض اہلل

 احتل ا جاؾ ںیم ےنھچپ وگلاےئ۔



 

 

 دمحم نب اشبر، انب دعی، اشہؾ، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 آدےھ رس ای وپرے رس ےک درد ںیم ےنھچپ وگلاےن اک ایبؿ

     659    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ابا٪، اب٩ ُشی١، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَبَاَ٪ َحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔشی١ٔ  َِ

كَةٔ  ِ ََ ًََش١ٕ أَِو  بَٔة  ِ ََ فٔی  َٓ و٢ُ ِِٔ٪ کَاَ٪ فٔی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ أَِزؤیَت٥ُِٜٔ َخي ٍِْ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ًَٕة ٣ٔ َػل َِٟذ ٩ِ ٧َإر َو٣َا  ٣ِٔحَح٥ٕ أَِو 

َتؤَی  ِٛ  أُحٔبُّ أَِ٪ أَ

ل، اعمص نب رمع، اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک
ن 
س

 

ع

 اامسلیع نب اابؿ، انب 

  ںیم ےہ افر ںیم داغ وگلاےن وک ارگ اہمتری دفاؤفں ںیم ےس یسک ںیم الھبح  ےہ، وت دہش ےنیپ ںیم ای ےنھچپ وگلاےن ںیم ای آگ ےس دا

 

ی

 

ع

 دنسپ ںیہن رکات۔

ل، اعمص نب رمع، اجرب نب دبع اہلل :  رافی
ن 
س

 

ع

 اامسلیع نب اابؿ، انب 

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

  

 ...فیلکت یک فہج ےس رس ڈنمفاےن اک ایبؿ

 ؿبط اک ایب :   ابب

 فیلکت یک فہج ےس رس ڈنمفاےن اک ایبؿ



 

 

     660    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از، ایوب، ٣حاہس، اب٩ ابی ٟیلٰی، ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَب ُت ٣َُحاصّٔسا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ ا٢َ أَتَی  َٗ ٕب صَُو اب٩ُِ ًُِحَزَة  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟیلَی  ی 

٩ًَِ َرأِٔسی ١ُ٤ِ یَت٨ََاثَزُ  َ٘ ِٟ ُِٟحَسیِبَٔیٔة َوأ٧ََا أُوُٗٔس َتِحَت بُز٣َِٕة َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َز٩َ٣َ ا َّی اہللُ  ٥ِ  َػل ٌَ ٠ُُِٗت َن َک  ا٢َ أَیُِؤذٔیَک َصَوا٣ُّ َ٘ َٓ

َٓاحِ  ا٢َ  ا٢َ أَیُّوُب ََل أَِزرٔی بٔأَیَّتٔض٩َّٔ بََسأَ َٗ َٗ َّٜة  ّة أَِو اِنُشِک َنٔشی ٥ِ ٔستَّ ٌٔ ِ ِٙ َوُػ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ أَِو أَك ٔ ٠ 

دسمد، امحد، اویب، اجمدہ، انب ایب  ٰیلی، بعک نب رجعہ ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس آپ یلص اہلل ہیلع فملس دحہیبی ےک زامہن ںیم رشتفی 

ؽ ںیم ہک یڈنای ےک ےچین آگ اگلسےئ وہےئ اھت افر رس ےس وجںیئ ڑھجریہ ںیھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہی الےئ، اس اح

ڑیکے ےھجت فیلکت دےتی ںیہ، ںیم ےن اہکیج اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامایرس ڈنمفا ےل افر نیت دؿ رفزے رھک ای ھچ 

 ، اویب ےن اہک ہک ےھجم اید ںیہن ہک ےلہپ ایک رفامای اھت۔ونیکسمں وک اھکان الھک ای رقابین رک

 دسمد، امحد، اویب، اجمدہ، انب ایب  ٰیلی، بعک نب رجعہ :  رافی

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

  

 ...ےئ افر اس صخش یک تلیضف اک ایباس صخش اک ایبؿ، وج وخد داغ وگلاےئ ای یسک وک داغ اگل

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ، وج وخد داغ وگلاےئ ای یسک وک داغ اگلےئ افر اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج داغ ہن وگلاےئ

     661    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زح٩٤ ب٩ س٠امی٪ ب٩ ُشی١، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، حرضت جابز رضی اہلل ابواٟوٟیس، ہظا٦ ب٩ ًبس ا٠٤ٟک، ًبساٟ :  راوی

 ٨ًہ

ٔشی١ٔ َحسَّ  َِ ِٟ َ٪ ب٩ِٔ ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ٠٤َِٟٔٔک َحسَّ ًَِبسٔ ا َِٟؤٟیسٔ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو ا َتاَزَة َحسَّ َٗ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ث٨ََا 



 

 

 ٔ ُت َجاب ٌِ ا٢َ َس٤ٔ كَةٔ َٗ ِ ََ فٔی  َٓ اْئ  َٔ ا٢َ ِِٔ٪ کَاَ٪ فٔی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ أَِزؤیَت٥ُِٜٔ ٔط َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَٕة ّزا  َِٟذ ٣ِٔحَح٥ٕ أَِو 

َتؤَی  ِٛ  ب٨َٔإر َو٣َا أُحٔبُّ أَِ٪ أَ

ل، اعمص نب رمع
ن 
س

 

ع

نب اتقدہ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ  اوباولدیل، اشہؾ نب دبع اکلمل، دبعارلنمح نب امیلسؿ نب 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ اہمتری دفاؤں ںیم ےس یسک زیچ ںیم افشےہ وت فہ ےنھچپ وگلاےن ای آگ ےس داغ دےنی ںیم ےہ افر ںیم

 داغ دےنی وک دنسپ ںیہن رکات۔

ل، اعمص نب رمع نب اتقدہ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنعاوباولدیل، اشہؾ نب دبع اکلمل، دبعارلنمح نب امیلس :  رافی
ن 
س

 

ع

 ؿ نب 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ہن وگلاےئ اس صخش اک ایبؿ، وج وخد داغ وگلاےئ ای یسک وک داغ اگلےئ افر اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ وج داغ

     662    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣یَّسہ، اب٩ ٓـی١ حؼين، ًا٣ز، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا حَُؼيِْن  ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  َة َحسَّ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣َِیََّسَ ا٢َ ََل  َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  َرضَٔی اہللُ 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ًَبَّإض  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ تُُط َٟٔش ََٓذََکِ ًَيِٕن أَِو ح٤َُٕة  َیَة َِٔلَّ ٩ِ٣ٔ  ِٗ ٥َ ُر ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

١َ ا٨َّٟٔيیُّ َوا٨َّٟ  ٌَ َح َٓ ًَلَیَّ اَِل٥ُ٣َُ  َؿِت  ٠ُُِٗت ٣َا رُعٔ ًَٔوی٥ْ  ٍَ لٔی َسَواْز  ٔ َّی ُرٓ طُ أََحْس َحً ٌَ َِٟیَص ٣َ ُض٥ِ اٟزَّصُِم َوا٨َّٟٔيیُّ  ٌَ أ٪ ی٤َُزُّوَ٪ ٣َ بٔیَّ

َٙ ث٥َُّ  ُٓ ُ إَٔذا َسَواْز َی٤ََِلُ اَِل َٓ  ٔٙ ُٓ ُ ٔلَی اَِل ِو٣ُُط ٗٔی١َ ا٧ُِوزِ ِ َٗ ٔ ٗٔی١َ ب١َِ صََذا ٣ُوَسی َو ًٔی صَٔذظ ا٧ُِوزِ َصا ص٨َُا َوَصا ص٨َُا فٔی   ٗٔی١َ لٔیَصَذا أ٣َُّ

وَ٪  ٌُ َِٟح٨ََّة ٩ِ٣ٔ َصُؤََلٔئ َسِب ُتَک َویَِسُخ١ُ ا ٔ أ٣َُّ َٙ ٗٔی١َ صَٔذظ ُٓ ُ ِس ٣َََلَ اَِل َٗ إَٔذا َسَواْز  َٓ ٤َأئ  ٚٔ اٟشَّ ا َٓ ٔ حَٔشإب ث٥َُّ  آ ي ٍِ َِ ا بٔ ّٔ ِٟ أَ

اُٟوا ٧َحِ  َٗ ِو٦ُ َو َ٘ ِٟ َٓاَق ا َ أ َٓ َُٟض٥ِ  ِِّن  ٥ِ یَُبي َٟ َّٟٔذی٩َ ُؤُٟسوا فٔی َزَخ١َ َو ٨َِح٩ُ ص٥ُِ أَِو أَِوََلز٧َُا ا َٓ ُط  َٟ ٨َا َرُسو ٌِ َّٟٔذی٩َ آ٨٣ََّا بٔاہللٔ َواتََّب ٩ُ ا

ا٢َ صُ  َ٘ َٓ َد  َْخَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ َّا ُؤِٟس٧َا فٔی ا َٓإ٧ٔ َّٟٔذی٩َ ََل َيِش اِْلِٔسََل٦ٔ  َّ ٍُوَ٪ َوََل ٥ِ ا ُٗوَ٪ َوََل یََتَلي ت ٍَِ



 

 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ ًُکَاَطُة ب٩ُِ ٣ِٔحَؼ٩ٕ أ٨ِ٣َُٔض٥ِ أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ٠َُّوَ٪  ًَلَی َربِّض٥ِٔ یََتَوک ا٢َ أ٨ِ٣َُٔض٥ِ أ٧ََا َیَِٜتُووَ٪ َو َ٘ َٓ  ُ َِ ا٦َ آ َ٘ َٓ  

َّاَطةُ  َک بَٔضا ًُک َ٘ ا٢َ َسَب َٗ 

لیضف نیصح، اعرم، رمعاؿ نب نیصح ےتہک ںیہ ہک دبرظن ای زرہےلی اجونر )اسپن وھچب فریغہ( ےک اکےنٹ ےک رمعاؿ نب رسیمہ، انب 

ز اجزئ ںیہن، ںیم ےن دیعس نب ریبج ےس ایبؿ ایک وت اںوہں ےن اہک مہ ےس انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن دحثی ایبؿ 

  

وسا )یسک زیچ رپ( م

امای ریمے اسےنم دنچ آںیتی  شی یک ںیئگ، اکی ای دف یبن ذگرےن ےگل اؿ ےک اسھت اکی یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

امجتع یھت افر یبن ےک اسھت وکح  صخش ہن اھت، اہیں کت ہک ریمے اسےنم اکی ڑبی امجتع  شی یک یئگ، ںیم ےن وپاھچ ہک ہی ایک 

ر اؿ یک وقؾ ےہ، اہک ایگ اقف یک رطػ دوھکی وت داھکی ہک اکی ےہ؟ ایک ہی ریمی اتم ےہ؟ وجاب الم ہک ہی ومٰیس ہیلع امالسؾ ںیہ اف

امجتع آامسؿ ےک اقف وک ریھگے وہےئ یھت، اہک ایگ ہی اہمتری اتم ےہ افر اؿ ےس خرتزہار ریغب اسحب ےک تنج ںیم دالخ وہں 

ےگل ہک فہ مہ ںیہ، اس ےئل ہک مہ اہلل  ےگ، رھپ ادنر رشتفی ےل ےئگ افر ہی ہن ؤالتای ہک فہ ولگ وکؿ ںیہ، وت ولگ ڑگھجےن ےگل افر م ےن

رپ اامیؿ الےئ، افر اس ےک روسؽ یک اابتع یک، ای امہری افالد ےہ، وج االسؾ ںیم دیپاوہح ، اس ےئل ہک مہ وت اجتیلہ ںیم دیپا وہےئ، 

ز ںیہن ڑپےتھ افر ہن دبیلعف 

  

رکےت ںیہ افر ہن داغ اگلےت ںیہ افر ا ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی ربخ یلم، رفامای ہک ہی فہ ولگ ںیہ، وج م

رب رپ رھبفہس رکےت ںیہ، اکعہش نب نصحم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک ںیم اؿ ولوگں ںیم ےس وہں، آپ ےن رفامای اہں! اکی 

ابزی ےل ایگ  دفرسا صخش ڑھکا وہا افر وپاھچ ہک ںیم یھب اؿ ولوگں ںیم ےس وہں، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اکعہش مت ےس

 )تقبس ےل ایگ( ۔

 رمعاؿ نب رسیمہ، انب لیضف نیصح، اعرم، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

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

  

 ...آھکن ںیم فیلکت ےک فتق دہشا فررسہم اگلےن اک ایبؿ، اس ابب ںیم اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 آھکن ںیم فیلکت ےک فتق دہشا فررسہم اگلےن اک ایبؿ، اس ابب ںیم اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ



 

 

     663    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ح٤یس ب٩ ٧آٍ، زی٨ت، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ْز حَ  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ًَِضَ َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َزی٨ََِب   ٍٕ ٔ ثَىٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ا أَ٪َّ ا٣َِزأَّة سَّ

وا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَذََکُ ًَ َّی اہللُ  وَصا ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکُ ًَِي٨ََضا  َِٜت  اِطَت َٓ َِّی َزِوُجَضا  ا٢َ تُُوف َ٘ َٓ ًَِي٨َٔضا  ًَلَی   ُٖ َّطُ یَُدا َُٟط اِلُِٜح١َ َوأ٧َ

َٓإَٔذا ٣َ  ِّ بَِيتَٔضا  ََ ِّ أَِحََلٔسَضا أَِو فٔی أَِحََلٔسَضا فٔی  ََ ٩َّ َت٤ُُِٜث فٔی بَِيتَٔضا فٔی  ُٛ ِس کَا٧َِت ِِٔحَسا َ٘ َة َٟ ٌَ ََٓضَلَّ أَِرَب َزّة  ٌِ زَّ ک٠َِْب َر٣َِت َب

ا ًَرِشّ ٕ َو  أَِطُضز

 ، ہبعش، دیمح نب انعف، زتنی، اؾ ہملس ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی وعرت اکوشرہ رم ایگ، اس یک آھکن ںیم فیلکت وہح  وت دسمد، ییحی

ولوگں ےن ہی امرجا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک افر اتبای ہک اس یک آھکن )ےک اجےن( اک رطخہ ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ےس اکی وعرت ا ےن رھگ ںیم بس ےس رخاب مسق ےک ابلس ںیم ای )ہی رفامای ہک( بس ےس رخاب رھگ ںیم ا ےن ابلس ںیم رفامای مت ںیم 

 ڑپی ریتہ یھت، بج وکح   ات ذگرات وت فہ ینگنیم یتکنیھپ یھت، وت ایک فہ )اب( اچر امہ دس دؿ یھب ربص ںیہن رکیتکس۔

 ، اؾ ہملس ریض اہلل اہنعدسمد، ییحی ، ہبعش، دیمح نب انعف، زتنی :  رافی

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

  

 ...نم )اکی مسق منبش( آھکن ےک ےئل افشےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 نم )اکی مسق منبش( آھکن ےک ےئل افشےہ

     664    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىٰی، ٨ُسر، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ٤ًزو ب٩ ُحیث، سٌیس ب٩ زیس :  راوی

٤ًَِزُو ب٩َِ ُُحَ  ُت  ٌِ ٠٤َِٟٔٔک َس٤ٔ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیَس ب٩َِ َحسَّ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕث 



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ ُط َزیِٕس  َٗ ئِن  ٌَ اْئ ٠ِٟٔ َٔ ُُصَا ٔط ٩٤َِِّٟ َو٣َا ٤َِٜأَةُ ٩ِ٣ٔ ا و٢ُ اِل ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َِٟح٥َُٜ َس٤ٔ َبُة َوأَِخب ٍََنٔی ا ٌِ

 ٩ًَِ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َس یِٕث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُُحَ ًَ  ٩ًَِ َزنٔیِّ  ٌُ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ ا ا  ب٩ُِ ًُتَِيَبَة  َّ٤َٟ َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا ُظ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث  ٥ِ أ٧ُُِٔکِ َٟ  ٥َُٜ َِٟح ثَىٔی بٔطٔ ا  َحسَّ

وہےئ انس ہک دمحم نب ٰینثم، دنغر، ہبعش، دبعاکلمل، رمعف نب  جثی، دیعس نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت 

اسپن یک رتھچی نم ےس وہیت ےہ افر اس اک اپین آوھکنں ےک ےئل افشےہ، ہبعش ےن اہک ہک ھجم ےس مکح نب ہبقع ےن وباہطس نسح 

رعیف، رمع نب  جثی، دیعسنب زدی، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ےہ، ہبعش ےن اہک ہک بج ھجم ےس مکح ےن اس دحثی وک 

 دبعاکلمل یک دحثی ےس اس اک ااکنر ںیہن ایک۔ ایبؿ ایک وت ںیم ےن

 دمحم نب ٰینثم، دنغر، ہبعش، دبعاکلمل، رمعف نب  جثی، دیعس نب زدی :  رافی

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

  

 ...ہنم ںیم اکی رطػ دفا رےنھک اک ایبؿ

 ؿبط اک ایب :   ابب

 ہنم ںیم اکی رطػ دفا رےنھک اک ایبؿ

     665    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ًبساہلل ، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٣وسٰی ب٩ ابی ًائظہ، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًباض، ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ٥

ًَِبٔس اہللٔ حَ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ًَائَٔظَة  ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس سَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ب١ََّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَبَا بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ  ًَبَّإض َو ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ  َِٟت ِیطٔ َو ًَ ا َٗ ا٢َ َو َٗ َس٥ََّ٠ َوصَُو ٣َیِّْت 

َوا ٤َِٟزٔیٔف ٠ٟٔسَّ اصَٔیُة ا ٨َ٠ِا ََکَ ُ٘ َٓ ونٔی  َِٟي٨َا أَِ٪ ََل َت٠ُسُّ ٔ ١َ ئُظي ٍُ ِ ٌَ َح َٓ ََٟسِز٧َاُظ فٔی ٣ََزٔؿطٔ  ٥َِٟ أ٧ََِض٥ُِٜ أَِ٪ ًَائَٔظُة  ا٢َ أَ َٗ  َٚ ا َٓ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ٔئ 



 

 

٤َِٟزٔیٔف  اصَٔیَة ا ٨َ٠ُِٗا ََکَ ونٔی  ٥ِ َيِظَضِس َت٠ُسُّ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ بَّاَض  ٌَ ِٟ ِٟبَِیٔت أََحْس َِٔلَّ ُٟسَّ َوأ٧ََا أ٧َُِوزُ َِٔلَّ ا ا٢َ ََل یَِبَقی فٔی ا َ٘ َٓ َوأئ  ٥ِ ٠ٟٔسَّ ُٛ 

 رکبیلع نب دبعاہلل ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ابعس افر اعہشئ ریض اہلل ےن م ےتہک ںیہ ہک اوب

ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وبہس ایل، بج ہک آپ فافت اپےکچ ےھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک امیبری ںیم آپ ےک ہنم ںیم دفا ڈا ی، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ااشرہ ےس مہ ولوگں وک رفامےن ےگل ہک ریمے 

فا ہن ڈاول، مہ ےن اہک ہک رمضی دفا وک ربااتھجمس یہ ےہ ) انچہچن دفا ڈاؽ دی( بج اافہق وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہنم ںیم د

ایک ںیم ےن ںیہمت ہنم ںیم دفاڈاےنل ےس عنم ںیہن ایک اھت، مہ ےن رعض ایک مہ وت ومعم ی رمضی یسیج رکاتہ ہ ےتھج ےھت، آپ یلص اہلل 

رفامای ہک رھگ ںیم وکح  صخش ریمے اسےنم دفاح  الپےئ اجےن ےس ہن  چ ےکس اگ، وساےئ انب ابعس ےک ہک فہ اس ںیم  ہیلع فملس ےن

 رشکی ہن ےھت۔

 یلع نب دبعاہلل ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ابعس، اعہشئ ریض اہلل ےن م :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ہنم ںیم اکی رطػ دفا رےنھک اک ایبؿ

     666    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اہلل ، ا٦ ٗیص :  راوی

ًَلٔیُّ  ث٨ََا  ِیٕص  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ َِٟت َزَخ٠ُِت بٔاب٩ِٕ لٔی  ب٩ُِ  ا َٗ

 ٔ ِذَرة ٌُ ِٟ ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ ا ُت  ِ٘ ٠ًَِ ِس أَ َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٚٔ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌََٔل ِٟ ٩َّ بَٔضَذا ا ُٛ َ٪ أَِوََلَز ًَلَی ٣َا َتِسَُغِ ا٢َ  َ٘ َٓ

 ٔ ِذَرة ٌُ ِٟ ُم ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َِٟح٨ِٔب ُيِش َیٕة ٨ِ٣َٔضا َذاُت ا ٔٔ َة أَِط ٌَ إٔ٪َّ ٓٔیطٔ َسِب َٓ ِٟض٨ِٔسٔیِّ  ٔ ا وز ٌُ ِٟ َِٟح٨ِٔب  ٠ًََِی٩َُّٜ بَٔضَذا ا َوی٠َُسُّ ٩ِ٣ٔ َذأت ا

 َّ و٢ُ بَي ُ٘ ُت اٟزُّصِزٔیَّ َي ٌِ َش٤ٔ َٓ ٥َِٟ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ُت  ِ٘ ٠ًَِ و٢ُ أَ ُ٘ ٤َّزا َي ٌِ إٔ٪َّ ٣َ َٓ َیاَ٪  ِٔ ٠ُُِٗت ُٟٔش ٨ََٟا َخ٤َِشّة  ِِّن  ٥ِ یَُبي َٟ ٨ََٟا اث٨َِئِن َو ِى َن  َٔ  َیِح

 ٍٔ ََل٦َ یَُح٨َُّک بٔاِْلِٔػَب ُِ ِٟ َیاُ٪ ا ِٔ َٕ ُس ِٔٔوُتُط ٩ِ٣ٔ فٔی اٟزُّصِزٔیِّ َوَوَػ ٨ُِط َح ًَ ُت  ِ٘ ٠َ ًِ ا٢َ أَ َٗ ٤ََّا  ىٔی  ٧ِٔ ٌِ ٤ََّا َي ٜٔطٔ ٧ِٔ َیاُ٪ فٔی َح٨َ ِٔ َوأَِزَخ١َ ُس



 

 

٨ًَِطُ َطِیّئا وا  ُ٘ ٔ ٠ًِ ١ِ أَ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٌٔطٔ َو ٜٔطٔ بٔإِٔػَب ٍَ َح٨َ ِٓ  َر

یک یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل ، اؾ سیق ےتہک ںیہ ہک ںیم ا ےن ےٹیب وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل یئگ، ذعرہ 

یک فہج ےس ںیم ےن اس اک اتول دوباای اھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک الگ داب رک ویکں ا ےن وچبں وک فیلکت دیتی وہ، مت اس امیبری 

طسق دنہی وک اامعتسؽ رکف، اس ےئل ہک اس ںیم است مسق یک امیبرویں ےس افش ےہ، اؿ ںیم ےس ذات ابنجل یھب ےہ، ذعرہ یک امیبری 

 اجےئ، ںیم ےن زرہی وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک مہ ےس دفیہ اک ایبؿ ایک ےہ، افر ابیق اپچن اک ایبؿ ںیہن ایک، یلع نب ںیم انک ںیم ڈا ی

 ہیلع اک ظفل ایبؿ رکےت ےھت، اںوہں ےن اہک ہک رمعم وک اید ںیہن راہ، ںیم 

 

فلت
ع
ےن دبعاہلل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ایفسؿ ےس اہک ہک رمعم ا

 ہنع ےتہک ےھت، افر ایفسؿ ےن اس ڑلےک یک احتل ایبؿ یک ہک اویلگنں ےس اس اک اتول زرہی ےک ہنم ےس )رکش

 

قت
( ایدراھک ےہ ہک فہ اعل

  اک وک

 

 

 

و ا ہنع ش
علق
 ح  یھب اقلئ ںیہن۔دابای ایگ اھت، افر ایفسؿ ےن ا ےن اتول ںیم ا یلگ ڈاؽ رک اتبای، ینع اینپ ا یلگ ےس ا ےن اتول وک ااھٹای افر ا

  نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل ، اؾ سیقیلع :  رافی

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

  

 ...اس ابب ںیم وکح  ونعاؿ ںیہن ےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اس ابب ںیم وکح  ونعاؿ ںیہن ےہ
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 برش ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز ویو٧ص، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ :  راوی

 َ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ أَِخب ٍََنٔی ًُب َٗ ٤َْز َویُو٧ُُص  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَ ٕس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ  ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ ِیُس اہللٔ ب٩ُِ 

١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ُ٘ ا َث َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٌُ ٥َ َواِطَتسَّ َوَج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

أَِخب ٍَُِت اِسَتأَِذَ٪ أَِزَواَجطُ فٔی أَِ٪ ی٤َُزََّق فٔی بَِیًٔ  َٓ  َ َِ ًَبَّإض َوآ َد بَيَِن َرُج٠َئِن َتُدمُّ رِٔجََلُظ فٔی اَِلَِرٔق بَيَِن  َْخَ َٓ َٟطُ  َٓأَذٔ٪َّ  ی 

َِٟت  ا َٗ ًَلٔیٌّ  ا٢َ صَُو  َٗ ٠ُُِٗت ََل  ًَائَٔظُة  ٥َِٟ ُتَش٥ِّ  َّٟٔذی  ُ ا َِ ا٢َ ص١َِ َتِسرٔی ٩ِ٣َ اٟزَُّج١ُ اِْل َٗ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩َِ  َ٘ َٓ ًَائَٔظُة  ا٨َّٟٔيیُّ   



 

 

 َٟ ٕب  ٍٔ َٔقَ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ َسِب وا  ُ٘ طُ َصزٔي ٌُ َس ٣َا َزَخ١َ بَِيَتَضا َواِطَتسَّ بٔطٔ َوَج ٌِ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِّی َػل ل ٌَ َٟ ٥ِ تُِح١ِ٠َ أَِوَٛٔيُتُض٩َّ 

َؼَة َزِؤد ا ِٔ ٕب َٟٔح ـَ أَِج٠َِش٨َاُظ فٔی ٣ِٔد َٓ َِٟت  ا َٗ ٔلَی ا٨َّٟأض  ًَِضُس ِ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک أَ ًَ ٨َا َنُؼبُّ  ِ٘ ٔٔ َ ٥َ ث٥َُّ ك ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

َُٟض٥ِ َوَخَلَبُض٥ِ  َّی  ََٓؼل ٔلَی ا٨َّٟأض  َد ِ َ َِ َِٟت َو ا َٗ ٠ِتُنَّ  ٌَ َٓ ِس  َٗ َِٟي٨َا أَِ٪  ٔ ١َ ئُظي ٍُ ِ ٌَ َّی َج ٔب َحً ُِٟٔقَ  ا

اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع رشب نب دمحم، دبعاہلل ، رمعم فویسن، زرہی، دیبع

فملس ےن ایبؿ ایک ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک امیبری افر فیلکت ڑبھ یئگ وت اینپ ویبویں ےس ااجزت اچیہ ہک رمض یک احتل 

آپ دف آدویمں اہسرے اس رطح ےلکن ہک دفونں، اپؤں زنیم رپ ٹسھگ ںیم ریمے رھگ ںیم رںیہ، وت بس ےن ااجزت دے دی، 

رےہ ےھت، ابعس ریض اہلل ہنع افر اکی افر اصبح ےھت، ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس ایبؿ ایک وت اںوہں ےن وپاھچ ایک اجےتن 

 اہک ںیہن، اںوہں ےن اہک ہک فہ یلع ریض اہلل ہنع وہ ہک دفرسا آد ی وکؿ اھت، سج اک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن انؾ ںیہن ایل، ںیم ےن

ےھت، رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس بج اؿ ےک رھگ ںیم دالخ وہےئ وت آپ یک فیلکت تہب زایدہ ڑبھ یئگ، وت آپ 

ںیم ولوگں وک   وپری وہں( اشدییلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ھجم رپ است کشم اپین اہبؤ نج ےک ہنم )ایھب کت( ےلھک ہن وہں )ینع

تحیصن رکوکسں، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ہک مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رضحت ہصفح زفہج یبن یلص اہلل ہیلع ےک نگل 

، رھپ ولوگں ںیم اھٹبدای، رھپ مہ آپ رپ اؿ وکشمں ےس اپین اہبےن ےگل، اہیں کت ہک آپ ااشرے ےس رفامےن ےگل مت اانپ اکؾ رک ںیکچ

 ےک اپس رشتفی ےل ےئگ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک امنز ڑپاھح  افر ہبطخ انسای۔

 رشب نب دمحم، دبعاہلل ، رمعم فویسن، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت :  رافی

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

  

 ...ذعرہ اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ذعرہ اک ایبؿ
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 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٩ اسسیہ جواسس خزی٤ہ :  راوی

 ٩ًَِ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ِیٕص ب٨َِٔت ٣ِٔحَؼ٩ٕ اَِلََسٔسیََّة أََسَس  َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ أ٦َُّ  ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ اٟزُّصِزٔیِّ 

 ُ ٥َ َوهَٔی أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩َ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ تٔی بَاَي ٤َُِٟضأجَزأت اَِلَُو٢ٔ اَٟلَّ ََّضا أََتِت  ِخُت ُخزَی٤ََِة َوکَا٧َِت ٩ِ٣ٔ ا ًُکَاَطَة أَِخب ٍََِتُط أ٧َ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ  ٔ ِذَرة ٌُ ِٟ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ِت  َ٘ ٠َ ًِ ِس أَ َٗ ََٟضا  ٥َ بٔاب٩ِٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ٣َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 ًَ  ٔٚ ََل ٌٔ ِٟ ٩َّ بَٔضَذا ا ُٛ َ٪ أَِوََلَز َِٟح٨ِٔب یُزٔیُس اِلُِٜشَت َتِسَُغِ َیٕة ٨ِ٣َٔضا َذاُت ا ٔٔ َة أَِط ٌَ إٔ٪َّ ٓٔیطٔ َسِب َٓ ِٟض٨ِٔٔسیِّ  ٔ ا وز ٌُ ِٟ ٠َِی٥ُِٜ بَٔضَذا ا

٠َِیطٔ  ًَ ِت  َ٘ َّ٠ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُٚ ب٩ُِ َرأطٕس  ا٢َ یُو٧ُُص َؤِِسَحا َٗ ِٟض٨ِٔٔسیُّ َو وزُ ا ٌُ ِٟ  َوصَُو ا

 دبعاہلل ، اؾ سیق تنب نصحم ادسہی وج ادس زخ ہم ےس ںیھت، افر اف نی اہمرج وعروتں ںیم ےس اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبعاہلل نب

ںیھت، اںوہں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس  تعی یھب یک یھت، افر اکعہش یک نہب ںیھت، رفاتی رکیت ںیہ ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع 

 ذعرہ یک فہج ےس اتول دابای ایگ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ویکں فملس یک دختم ںیم ا ےن ےٹیب وک ےل رک احرض وہںیئ، سج اک

مت ولگ ا ےن وچبں اک اتول داب رک اؿ وک فیلکت اچنہپیت وہ، اس وعد دنہی وک اامعتسؽ رکف اس ےئل ہک اس ںیم است مسق ےک ارماض اک 

 العج ےہ، اؿ ںیم ےس اکی ذات ابنجل یھب ےہ، افر وعد دنہی ےس رما

 

قت
 یھت، افر ویسن فااحسؼ نب رادش ےن زرہی ےس عل

 

د سک

 ہیلع اک ظفل رفاتی ایک ےہ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، اؾ سیق تنب نصحم ادسہی وجادس زخ ہم :  رافی

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

  

 ...ں ےک العج اک ایبؿدوتس

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دوتسں ےک العج اک ایبؿ
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، ابوا٤ٟتوک١، ابوسٌیس :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َجاَئ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ َج

 َٓ ًََشَّل  ا٢َ اِس٘ٔطٔ  َ٘ َٓ َٙ بَِل٨ُُط  ا٢َ ِٔ٪َّ أَخٔی اِسَتِل٠َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِيتُ َرُج١ْ ِ َ٘ ِّی َس ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ اُظ  َ٘ ٥ِ٠َ َیزِٔزُظ َش َٓ ُط 

َبةَ  ٌِ ٩ًَِ ُط ُط ا٨َّٟرِضُ  ٌَ َذَب بَِل٩ُ أَخٔیَک َتاَب َٛ َٚ اہللُ َو ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ا  ّٗ  َِٔلَّ اِستِٔلََل

افر دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اوباوتمللک، اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا 

 ہک ریمے اھبح  اک ٹیپ وھچن اکچ ےہ )اس وک دتس آےن ےگل ںیہ( آپ ےن رفامای اس وک دہش الپؤ، اس ےن الپای رھپ آرک رعض ایک

رعض ایک ہک ںیم ےن اس وک دہش الپای، نکیل اس ےس دتس افر زایدہ آےن ےگل ںیہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی اچس 

 وھجاٹ ےہ۔ ےہ افر ریتے اھبح  اک ٹیپ

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اوباوتمللک، اوبدیعس :  رافی

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

  

 ...رفصوکح  زیچ ںیہن افر فہ اکی امیبری ےہ، وج ٹیپ ںیم وہاجیت ےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ح  زیچ ںیہن افر فہ اکی امیبری ےہ، وج ٹیپ ںیم وہاجیت ےہرفصوک
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بساٟزح٩٤ وُي ٍہ، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ً 

 اہلل ٨ًہ

 ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤٠ََ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ًَِبٔس ٌَ َة ب٩ُِ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ًَِسَوی َوََل َػََفَ َوََل َصا٣ََة اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَُي ٍُُِظ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ا٢َ ََل  َٗ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

ٌٔي ٍُ  َِٟب ِتٔی ا َیأ َٓ َباُئ  ََّضا اٟوِّ أ٧َ َٛ ٤َا بَا٢ُ ِٔبٔلٔی َتُٜوُ٪ فٔی اٟز١ٔ٣َِّ  َٓ ابٔیٌّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ أرَِعَ َ٘ ُیِحزٔبَُضا  َٓ َٓ َیِسُخ١ُ بَِي٨ََضا  َٓ اَِلَِجزَُب 

ًَِسی  ٩ِ٤َ أَ َٓ ا٢َ  َ٘ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َؤس٨َأ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ٔس٨َا٪ٕ َٓ ٢َ َرَواُظ اٟزُّصِزٔیُّ   اَِلَوَّ

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح فریغہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

 افر رفص افر اہہم وکح  زیچ ںیہن، اکی ارعایب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رمضی اک دفرسے ولانگل

رھپ ریمے اؿ افوٹنں یک ایسی احتل ویکں وہیت ےہ، ہک فہ رتی ںیم رہونں یک رطح وہےت ںیہ، اکی اخریش افٹن آات ےہ افر اؿ 

ےن رفامای وت رھپ ےلہپ ےک اپس اہکں ےس آح  یھت؟ زرہی ںیم دالخ وہاجات ےہ، وت اؿ بس وک اخریش انب داتی ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن اس وک اوبہملس ےس افر انسؿ نب ایب انسؿ ےس رفاتی ایک۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح فریغہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ذات ابنجل)یلسپ یک امیبری( اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ذات ابنجل)یلسپ یک امیبری( اک ایبؿ

     671    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل ب٩ ًبساہلل ، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٣٩ح٤س، ًتاب ب٩ بظي ٍ، اسحاٚ، زہزی، ًبیس ا :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ بِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   َٚ ٩ًَِ ِِٔسَحا  ٕ اُب ب٩ُِ َبٔظي ٍ ًَتَّ ْس أَِخب ٧ٍَََا  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِیٕص ب٨َِٔت َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ أ٦َُّ  ًَ  ٩ُ

٤َُِٟضأجَزأت اَِلَُو٢ٔ اَٟلَّ  ٥َ َوهَٔی أُِخُت ًُکَاَطَة ب٩ِٔ ٣ِٔحَؼ٩ٕ ٣ِٔحَؼ٩ٕ َوکَا٧َِت ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ تٔی بَاَي

 ِٟ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ِت  َ٘ َّ٠ًَ ِس  َٗ َضا  َٟ ٥َ بٔاب٩ِٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََّضا أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل وا اأَِخب ٍََِتُط أ٧َ ُ٘ ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ  ٔ ِذَرة ًَلَی ٣َا ٌُ ہلَل 

َیٕة ٣ٔ  ٔٔ َة أَِط ٌَ إٔ٪َّ ٓٔیطٔ َسِب َٓ ِٟض٨ِٔسٔیِّ  وزٔ ا ٌُ ِٟ ٠َِی٥ُِٜ بَٔضَذا ا ًَ  ٔٚ ًََِل َ ٥ِ بَٔضٔذظٔ اَِل ُٛ وَ٪ أَِوََلَز َِٟح٨ِٔب یُزٔیُس اِلُِٜشَت َتِسَُغُ ٨َِضا َذاُت ا



 

 

ْة  َِ ا٢َ َوهَٔی ُٟ َٗ ِشَم  ُ٘ ِٟ ىٔی ا ٌِ  َي

 اہلل نب دبعاہلل ، اؾ سیق تنب نصحم وج اف نی اہمرج وعروتں ںیم ےس ںیھت، اںوہں ےن آپ دمحم، اتعب نب ریشب، ااحسؼ، زرہی، دیبع

یلص اہلل ہیلع فملس ےس  تعی یھب یک یھت، افر اکعہش نب نصحم یک نہب ںیھت، رفاتی رکیت ںیہ ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم 

ےس اتول دابای ایگ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل ےس ڈرف، ویکں مت  ںیم ا ےن ےٹیب وک ےل رک احرض وہںیئ، سج اک ذعرہ یک فہج

ولگ ا ےن وچبں اک اتول داب رک اؿ وک فیلکت اچنہپیت وہ، اس وعد دنہی وک اامعتسؽ رکف اس ےئل ہک اس ںیم است مسق ےک ارماض اک العج 

 یھت، افر اہک ہکےہ، اؿ ںیم ےس اکی ذات ابنجل یھب ےہ، افر وعد دنہی ےس رما

 

 ہی یھب اکی تغل ےہ۔ د سک

 دمحم، اتعب نب ریشب، ااحسؼ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، اؾ سیق تنب نصحم :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿذات ابنجل)یلسپ یک امیبری( اک

     672    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًار٦، ح٤از :  راوی

َث بٔطٔ َو٨٣ِٔ  ُتٔب أَبٔی ََٗٔلبََة ٨ِ٣ُٔط ٣َا َحسَّ ُٛ ًَلَی أَیُّوَب ٩ِ٣ٔ  یَئ  ا٢َ َُقٔ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ًَار٦ْٔ َحسَّ ث٨ََا  ٠َِیطٔ َوکَاَ٪ َصَذا فٔی َحسَّ ًَ َئ  ُط ٣َا َُقٔ

ًَبَّاا ا٢َ  َٗ ٔ َو َواُظ أَبُو ك٠ََِحَة بَٔیٔسظ َٛ َویَاُظ َو َٛ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَبَا ك٠ََِحَة َوأ٧َََص ب٩َِ ا٨َّٟرِضٔ  َٜٔتأب  ٩ًَِ أَبٔی ِل ٩ًَِ أَیُّوَب  زُ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَذَٔ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ُِٟح٤َٔة ََٗٔلبََة  ُٗوا ٩ِ٣ٔ ا َوَس٥ََّ٠ َٔلَص١ِٔ بَِیٕت ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ أَِ٪ َیزِ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ وَیٌّ َوَطضَٔسنٔی أَ  ًَ َّی اہللُ  َِٟح٨ِٔب َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ؤیُت ٩ِ٣ٔ َذأت ا ُٛ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ بُو ك٠ََِحَة َوأ٧ََُص ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ َواَِلُذُٔ٪ 

َوانٔی َوَزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت  َٛ  َوأَبُو ك٠ََِحَة 

اعرؾ، امحد ےتہک ںیہ ہک اوبالقہب یک  اتوبں ںیم ےس اویب ےک اسےنم دحثی ڑپیھ یئگ، اؿ ںیم ےس ضعب فہ ںیھت، وجاںوہں ےن ایبؿ 

افر  ںیک ںیھت، افر ضعب فہ ںیھت وج اؿ ےک اسےنم ڑپیھ یئگ ںیھت افر اس  اتب ںیم اسن ریض اہلل ےس اکی رفاتی یھت ہک اوبہحلط



 

 

 اسن نب رضن ےن اؿ وک داغ اگلای افر اوبہحلط ےن ا ےن اہھت ےس اس وک داغ اگلای افر ابعد نب وصنمرےن وباہطس اویب، القہب، اسن نب امکل

ریض اہلل ہنع رفاتی ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ااصنری ےک رھگ فاولں وک زرہےلی اجونر )اسپن، وھچب فریغہ( ےک 

ےس افر اکؿ یک فیلکت ںیم اھجڑےن یک ااجزت دی یھت، اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم ذات ابنجل یک امیبری ںیم یبن  اکےنٹ

یلص اہلل ہیلع فملس یک زدنیگ ںیم داغ اگلای ایگ افر ریمے اپس اوبہحلط، اسن نب رضن افر زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع وموجد ےھت افر 

 اگلای۔اوبہحلط ےن ےھجم داغ 

 اعرؾ، امحد :  رافی

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

  

 ...وخؿ رفےنک ےک ےئل اٹچح  الجےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ رفےنک ےک ےئل اٹچح  الجےن اک ایبؿ

     673    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗاری، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی

٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ارٔیُّ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ثَىٔی َس ا َحسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ أًٔسیِّ  ٕس اٟشَّ ٌِ  َس

َّٔسَ  ِت َربَأًَيُتُط َو ُٛ َّٔسَ ُٛ ُة َوأُِزمَٔی َوِجُضطُ َو ـَ ِٟبَِی ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرأِٔض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َِٟأئ ِت  ُٕ بٔا ٔ ًَلٔیٌّ یَِدَت٠ کَاَ٪ 

 َ٠ًَ اك٤َُٔة  َٓ ا َرأَِت  َّ٤٠َ َٓ  ٦َ ٩ًَِ َوِجضٔطٔ اٟسَّ ٔش١ُ  ِِ َٓاك٤َُٔة َت ٤َِٟٔح٩ِّ َوَجائَِت  ٤ََسِت فٔی ا ًَ ث ٍَِّة  َٛ ٤َِٟأئ  ًَلَی ا ٦َ یَزٔیُس  ََل٦ اٟسَّ ِیَضا اٟشَّ

 ٦ُ َ اٟسَّ أ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ َّی اہللُ  ًَلَی ُجزِحٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِتَضا  َ٘ َِٟؼ ِتَضا َوأَ َٗ أَُِحَ َٓ  ٕ ٔلَی َحٔؼي ٍ ِ 

 سز، وقعیب نب دبعارلنمح اقری، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی
عفی

ےتہک ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس رپ  دیعس نب 

وخد وٹن ایگ افر آپ اک رہچہ وخؿ آولد وہایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رابیع داتن وٹن ےئگ افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع اکی 

ےس زایدہ وہراہ ےہ، وت اںوہں ےن  ڈاھؽ ےس ربارب اپین دے رےہ ےھت افر رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن بج داھکی ہک اپین وخؿ



 

 

 اکی اٹچح  وک الجای افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک زومخں رپ اگل دای )سج ےس( وخؿ اکانلکن وموقػ وہایگ۔

 سز، وقعیب نب دبعارلنمح اقری، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی :  رافی
عفی

 دیعس نب 

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

  

 ...اخبر منہج اکہلعش ےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر منہج اکہلعش ےہ

     674    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ُس  ٩ًَِ ا٨َّٟ َحسَّ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  َ٪ َحسَّ َّی ٠َامِیَ ٔيیِّ َػل

ًَبِ  ٍْ َوکَاَ٪  ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٤َِٟأئ  ٔٔئُوَصا بٔا ِ أَك َٓ ِیٔح َجَض٥ََّ٨  َٓ ُِٟحیمَّ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َ اہللُ  ٨ًََّا اٟزِِّجز  ِٕ ٔظ ِٛ و٢ُ ا ُ٘  ُس اہللٔ َي

 ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اخبر منہج اک ہلعش

 ےس تبیصم دفر رک۔ےہ، اس ےئل اس )یک رگ ی( وک اپین ےس اھجبؤ افر انعف ےن اہک ہک دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک مہ 

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

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر منہج اکہلعش ےہ



 

 

     675    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ہظا٦، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٨ِ٤ُِٟٔذرٔ أَ٪َّ أَِس٤َاَئ ب٨َِٔت  اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت ا َٓ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٨ًَُِض٤َا أَبٔی بَُِکٕ َرضَٔی اہللَُحسَّ  

 َٗ َِّتطُ بَِي٨ََضا َوبَيَِن َجِيبَٔضا  ََٓؼب ٤َِٟاَئ  َضا أََخَذِت ا َٟ ِت َتِسًُو  ِس ح٤َُّ َٗ  ٔ ٤َِٟزِأَة َّی اہللُ کَا٧َِت َِٔذا أُتَٔیِت بٔا َِٟت َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا

٤َِٟائٔ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ ٧َب ٍَُِزَصا بٔا

ہملسم، امکل، اشہؾ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک بج اؿ ےک اپس وکح  وعرت اخبر یک  دبع اہلل نب

ین احتل ںیم داع ےک ےئل الح  اجیت، وت فہ اپین ںیتیل افر اس ےک رگةیؿ ںیم ڈاںیتل افر ںیتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ اپ

 ڈنھٹا رکےن اک مکح دےتی ےھت۔ ےک ذرہعی ےس اس ےک

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر منہج اکہلعش ےہ

     676    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َػل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

٤َِٟائٔ  ابِزُزُوَصا بٔا َٓ ِیٔح َجَض٥ََّ٨  َٓ ُِٟحیمَّ ٩ِ٣ٔ   ا

 ےہ دمحم نب ینثم، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اخبر منہج اکہلعش



 

 

 اس ےئل اس وک اپین ےس ڈنھٹا رکف۔

  نب ینثم، ییحی ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدمحم :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر منہج اکہلعش ےہ

     677    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سز، ابواَلحوؾ، سٌیس ب٩ ٣َّسوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ اپ٨ے زازا رآٍ ب٩ خسیخ رضی اہلل ٨ًہ٣ش :  راوی

 ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ َة  ًَ ا َٓ َبایََة ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیُس ب٩ُِ ٣ََِّسُ ث٨ََا َس ث٨ََا أَبُو اَِلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ  َرآ

ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػ  ٌِ ٤َِٟائٔ َس٤ٔ ابِزُزُوَصا بٔا َٓ ِوحٔ َجَض٥ََّ٨  َٓ ُِٟحیمَّ ٩ِ٣ٔ  و٢ُ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   ل

دسمد، اوباالوحص، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع ا ےن دادا راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

 ہلعش ےہ، اس ےئل اس وک اپین ےس ڈنھٹا رکففملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اخبر منہج اک

 دسمد، اوباالوحص، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع ا ےن دادا راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...آب ف وہا ایھچ ہن وہ ایسی زنیم ےس لکن اجےن اک ایبؿ، سج یک

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ایسی زنیم ےس لکن اجےن اک ایبؿ، سج یک آب ف وہا ایھچ ہن وہ



 

 

     678    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساَلًلی ب٩ ح٤از، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  َتاَزةُ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٌٔیْس َحسَّ ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ازٕ َحسَّ ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ثَُض٥ِ أَ٪َّ ٧َاّسا أَِو ُس اَِل  َحسَّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٣ُوا  َٗ ی٨ََِة  ٨َّا أَص١َِ رَٔجاَّل ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ َورُعَ ُٛ َّا  اُٟوا یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ ٧ِٔ َٗ َوَتک٤َُّ٠َوا بٔاِْلِٔسََل٦ٔ َو

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ أ٣َََز  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٕٕ َواِسَتِوَخ٤ُوا ا ٥َِٟ ٩َُِٜ٧ أَص١َِ رٔی َٕ َو َٕ َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َْضِ ٕ َوبَٔزا ٥َ بَٔذِوز

ُجوا َس ِِٔسََل  َیِْخُ ٌِ وا َب ََفُ َٛ ةٔ  ََِٟحَّ َّی کَا٧ُوا ٧َاحَٔیَة ا وا َحً ُ٘ َٓا٧َِل٠َ َِٟبا٧َٔضا َوأَبَِوأَٟضا  َ بُوا ٩ِ٣ٔ أ َیرِشَ َٓ َت٠ُوا َراعَٔی َرُسو٢ٔ ٓٔیطٔ  َٗ ٣ٔض٥ِٔ َو

َّی اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ ِوَز  ُٗوا اٟذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواِسَتا ًَ َّی اہللُ  ٠ََب فٔی آثَارٔص٥ِٔ َوأ٣َََز بٔض٥ِٔ اہللٔ َػل َث اٟلَّ ٌَ َب َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ًَلَی َحأٟض٥ِٔ  َّی ٣َاتُوا  ةٔ َحً ََِٟحَّ وا فٔی ٧َاحَٔیةٔ ا ُٛ ٔ وا أَیِسَٔیُض٥ِ َوتُز ٌُ َل َٗ ًِي٨َُُض٥ِ َو َش٤َزُوا أَ َٓ 

ل افر رعہنی ےک ھچک ولگ روسؽ اہلل یلص دبعاالیلع نب امحد، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع
عک
 ےتہک ںیہ ہک 

اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر االسؾ اک ہملک ڑپاھ افر رعض ایک اے اہلل ےک یبن مہ ومویشیں فاےل ےھت، اکاکتشری 

ہیلع فملس ےن اؿ ولوگں ےک ےئل افوٹنں  رکےن فاےل ںیہن ےھت افر ودہنی یک آب ف وہا اؿ ولوگں وک راس ہن آح  وت روسؽ اہلل یلص اہلل

 اجےن اک مکح دای ہک اؿ اجونرفں ےک اسھت رںیہ افر اؿ اک دفدھ افر اشیپب ںیئپ، فہ ولگ رفاہن وہےئ، 

 

اک اکی ہلگ افر رچفااہ دے 

 رک ڈاال افر افٹن وک اہیں کت ہک بج  جہ ےک ارطاػ ںیم ےچنہپ وت رمدت وہےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رچفاےہ وک لتق

 ےل اھبےگ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی ربخ  یچنہ وت اؿ ےک ےھچیپ دنچ آد ی ےجیھب )بج فہ ولگ ڑکپ رک الےئ ےئگ( وت آپ یلص اہلل ہیلع

 ےئگ افر  جہ ےک العہق 

 

 فملس ےن اؿ ےک قلعتم مکح دای وت اؿ یک آوھکنں ںیم السح  ریھپ دی افر اؿ ےک اہھت اکن دے 

 

ںیم وھچڑ دے 

 ےئگ، اہیں کت ہک ایس احؽ ںیم رم ےئگ۔

 دبعاالیلع نب امحد، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ؿ اک ایبؿاطوعؿ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ، ا



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اطوعؿ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ، اؿ اک ایبؿ

     679    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، حبیب ب٩ ابی ثابت، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اسا٣ہ ب٩ زیس، حرضت سٌس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُؽ  ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ َس َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ُت ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َحبٔیُب ب٩ُِ أَبٔی ثَابٕٔت  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُت أَُسا٣ََة ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ٌِ ٔ٤

ُت٥ِ بٔا ٌِ ا٢َ َِٔذا َس٤ٔ َٗ َُّط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ّسا  ٌِ ُث َس ٍَ ب٩َِ َزیِٕس یَُحسِّ َٗ ََل َتِسُخ٠ُوصَا َؤَِذا َو َٓ اًُؤ٪ بٔأَِرٕق  ٟلَّ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُظ  ّسا َوََل ی٨ُُِٔکُ ٌِ ُث َس َتُط یَُحسِّ ٌِ ٠ُِت أ٧ََِت َس٤ٔ ُ٘ َٓ ُجوا ٨ِ٣َٔضا  َََٓل َتِْخُ  بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا 

یض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع صفح نب رمع، ہبعش، بیبح نب ایب اثتب، اربامیہ نب دعس، ااسہم نب زدی، رضحت دعس ر

فملس ےن رفامای ہک بج مت یسک ہگج ےک قلعتم ونس ہک فاہں اطوعؿ ےہ وت فاہں ہن اجؤ افر بج مت یسک ہگج ںیم وہ افر فاہں اطوعؿ لیھپ 

افر اںوہں ےن اس اک ااکنر ںیہن  اجےئ وت فاہں ےس ہن ولکن، ںیم ےن وپاھچ ہک ایک مت ےن ااسہم وک دعس ےس ہی دحثی ایبؿ رکےت وہےئ انس

 !ایک؟ وت اںوہں ےن اہک اہں

 صفح نب رمع، ہبعش، بیبح نب ایب اثتب، اربامیہ نب دعس، ااسہم نب زدی، رضحت دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿبط اک  :   ابب

 اطوعؿ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ، اؿ اک ایبؿ

     680    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساٟح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ب٩ خلاب، ًبساہلل ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 ٧و١ٓ، ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ



 

 

 َ ث ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َز َحسَّ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ٩ًَِ ٨َا  أب  َِٟدلَّ یِٔس ب٩ِٔ ا

ًَبَّإض أَ٪َّ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ١ٕ َٓ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اَٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٔ أ٦ِ ٔلَی اٟظَّ َد ِ َ َِ ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ٤ًََُز ب٩َِ ا

أَِخب ٍَُوُظ أَ٪َّ  َٓ َِٟحزَّاحٔ َوأَِػَحابُُط  ٔ أَبُو ًُبَِیَسَة ب٩ُِ ا ََٟ٘ٔیطُ أ٣ََُزاُئ اَِلَِج٨َاز  َْ َّی َِٔذا کَاَ٪ بََّٔسِ أ٦ِٔ َحً ٍَ بٔأَِرٔق اٟظَّ َٗ ِس َو َٗ َِٟوبَاَئ   ا

ًَبَّ  ا٢َ اب٩ُِ  ِس َٗ َٗ َِٟوبَاَئ  َٓاِسَتَظاَرص٥ُِ َوأَِخب ٍََص٥ُِ أَ٪َّ ا ًَاص٥ُِ  َس َٓ ٟٔيَن  ٤َُِٟضأجزٔی٩َ اَِلَوَّ َُ لٔی ا ا٢َ ٤ًَُزُ اِز َ٘ َٓ أ٦ِٔ إض  ٍَ بٔاٟظَّ َٗ َو

 ٌَ ُض٥ِ ٣َ ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٨ُِط َو ًَ  ٍَ ٕ َوََل ٧ََزی أَِ٪ َتزِٔج ِجَت َٔل٣َِز َ َِ ِس  َٗ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ُٔوا  اِخَت٠َ ُة ا٨َّٟأض َوأَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َٓ َک َب٘ٔیَّ

ا٢َ  َٗ ًَىِّی ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ اِرَت َ٘ َٓ َِٟوبَأئ  ًَلَی صََذا ا ٔس٣َُض٥ِ  ِ٘ ٥َ َوََل ٧ََزی أَِ٪ ُت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِوتُُض٥ِ  َػل ًَ َس َٓ اِزًُوا لٔی اَِلَِنَؼاَر 

 ِٟ َش٠َُٜوا َسبٔی١َ ا َٓ اِسَتَظاَرص٥ُِ  َُ لٔی ٩ِ٣َ کَاَ٪ َصا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ َٓ ا٢َ اِز َٗ ًَىِّی ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ اِرَت َ٘ َٓ ُٔوا کَاِختََٔلٓٔض٥ِٔ  ٤َُضأجزٔی٩َ َواِخَت٠َ

اُٟوا ٧ََزی أَ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َرُجََلٔ٪  ًَ ِٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٔ ٥ِ٠َ َیِدَت٠ َٓ ًَِوتُُض٥ِ  َس َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٔ ا یِٕع ٩ِ٣ٔ ٣َُضأجَزة ٍَ ٣َِظَیَدٔة َُقَ بٔا٨َّٟأض َوََل  ِ٪ َتزِٔج

ا٢َ أَ  َٗ ٠ًََِیطٔ  أَِػبُٔحوا  َٓ  ٕ ًَلَی َهِضز ْح  ِّی ٣َُؼبِّ ٔن ٨َاَزی ٤ًَُزُ فٔی ا٨َّٟأض ِ َٓ َِٟوبَأئ  ًَلَی َصَذا ا ٔس٣َُض٥ِ  ِ٘ اّرا ُت َِٟحزَّأح أََٔفَ بُو ًُبَِیَسَة ب٩ُِ ا

ََٟضا یَا أَبَا ًُ  ا َٗ َُي ٍَُِک  ِو  َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ َسرٔ اہللٔ  َٗ ََٟک ِٔب١ْٔ َصَبَلِت ٩ِ٣ٔ  ِو کَاَ٪  َٟ َسرٔ اہللٔ أََرأَیَِت  َٗ ٔلَی  َسرٔ اہللٔ ِ َٗ ٥ِ َنَٔفُّ ٩ِ٣ٔ  ٌَ بَِیَسَة َن

َسرٔ  َ٘ ًَِيَتَضا بٔ َِٟدِؼَبَة َر ًَِیَت ا َِٟیَص ِِٔ٪ َر ی َجِسبَْة أَ َ ِِ ُ َٟطُ ًُِسَوَتأ٪ ِِٔحَساص٤َُا َخٔؼَبْة َواَِل ًَِیَت  َوازّٔیا  َِٟحِسبََة  اہللٔ َؤِِ٪ َر ا

 ٔ ا٢َ ِ َ٘ َٓ ٔف َحاَجتٔطٔ  ٌِ ّبا فٔی َب يِّ َِ ٖٕ َوکَاَ٪ ٣َُت ِو ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  َحاَئ  َٓ ا٢َ  َٗ َسرٔ اہللٔ  َ٘ ًَِيَتَضا بٔ ٪َّ ٨ًِٔٔسی فٔی َصَذا ٤ّ٠ًِٔا َر

 ٔ ُت٥ِ ب ٌِ و٢ُ َِٔذا َس٤ٔ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َََٓل َس٤ٔ ٍَ بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا  َٗ ٠َِیطٔ َؤِذَا َو ًَ َس٣ُوا  ِ٘ ََل َت َٓ طٔ بٔأَِرٕق 

 َٖ ََٓح٤َٔس اہللَ ٤ًَُزُ ث٥َُّ اِنَْصَ ا٢َ  َٗ اّرا ٨ِ٣ٔطُ  ُجوا َٔفَ  َتِْخُ

دبعاہلل نب ابعس دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب اطخب، دبعاہلل نب احرث نب ونلف، 

ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رمعنب اطخب اشؾ ےک ےئل ےلکن، اہیں کت ہک بج اقمؾ رسغ ںیم ےچنہپ وت اؿ ےس رکشل ےک ارماء 

ینع اوبدیبعہ نب رجاح افر اؿ ےک اسیھت ےلم افر ایبؿ ایک ہک کلم اشؾ ںیم فابء وھپیٹ ےہ؟ انب ابعس ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک 

رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اشؾ ںیم فابء وھپن ڑپی ےہ، اؿ ولوگں ںیم االتخػ وہا وضعبں ےن اہک ہک مہ سج اکؾ ےک رضحت 

ےئل ےلکن ںیہ اس ےس فا س وہان انمبس ںیہن افر وضعبں ےن اہک ہک آپ ےک اسھت ڑبے ڑبے ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 رطػ  شی دق ی رکان انمبس ںیہن، اںوہں ےن اہک ہک مت ولگ ریمے اپس ےلچ اجؤ رھپ رفامای ےک احصہب ںیہ، اس ےئل امہرا اس فابءیک

ہک ریمے اپس ااصنر وک الب ول، ںیم اینؿ وک الب رک اؿ ےس روشرہ ایک وت فہ ولگ یھب اہمرجنی یک رطح االتخػ رکےن ےگل افر اںیہن اک 



 

 

ریمے اپس ےس ولچاجؤ رھپ رفامای ہک رقشی ےک اؿ وبڑےھ ولوگں وک البؤ،  رط ہق اکر ایک وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک

وہنجں ےن حتف   ےک ےئل رجہت یک یھت،انچہچن ںیم ےن اؿ وک یھب البای، اس اعمہلم ںیم اؿ ںیم ےس یسک دف ےن یھب االتخػ ںیہن ایک، 

ںیم انمبس ںیہن، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ولوگں ںیم  افر اہک ہک ولوگں وک فاہں ےل اجان، افر اس فابء رپ  شی دق ی امہرے ایخؽ

االعؿ رکدای ہک ںیم لک حبص وک رفا یگ ےک ےئل وسار وہاجؤں اگ،انچہچن ولگ حبص ےک فتق رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس آےئ، 

اہلل ہنع ےن رفامای ہک اے دیبعہ! اکش اوبدیبعہ نب رجاح ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ایک اہلل یک دقتری ےس رفار وہ رےہ وہ، رضحت رمع ریض 

اہمترے العفہ وکح  دفرسا صخش اتہک، اہں مہ دقتری ایہل ےس دقتری ایہل یک رطػ اھبگ رےہ ںیہ، اتبؤ وت ہک ارگ اہمترے اپس افٹن 

ایک ہی فاہعق ںیہن  وہں افر مت یسک فادی ںیم ارتف، سج ںیم دف دیماؿ وہں، نج ںیم ےس اکی وت رسزبس فاشداب وہ افر دفرسا کشخ وہ،

ٰی ےس؟ افر ارگ کشخ دیماؿ ںیم رچاؤےگ وت یھب دقتری ایہٰل یک فہج ےس، رافی اک
ہ 
ل

 ہک ارگ مت رسزبس دیماؿ ںیم رچاےت وہ وت یھب دقتری ا

ایبؿ ےہ ہک دبعارلنمح نب وعػ آےئ افر فہ یسک رضفرت یک فہج ےس اس فتق وموجد ہن ےھت، اںوہں ےن اہک ہک اس ےک قلعتم 

ے اپس ملع ےہ، ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج مت یسک ہگج ےک ابرے ںیم ونس )ہک فاہں ریم

 فابءلیھپ یئگ ےہ( وت فاہں ہن اجؤ افر بج یسک ہگج فابء لیھپ اجےئ افر مت فاہں وموجد وہ وت فاہں ےس رفار ہن وہاجؤ رافی اک ایبؿ ےہ ہک

 ہنع ےن دخا اک رکش ادا ایک رھپ فاہں ےس فا س وہےئ۔رضحت رمع ریض اہلل 

دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب اطخب، دبعاہلل نب احرث نب ونلف، دبعاہلل نب  :  رافی

 ابعس ریض اہلل ہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اطوعؿ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ، اؿ اک ایبؿ

     681    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساہلل ب٩ ًا٣ز :  راوی

َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  َْ َحسَّ ا کَاَ٪ بََّٔسِ َّ٤٠ََٓ أ٦ِٔ  ٔلَی اٟظَّ َد ِ َ َِ ٕ أَ٪َّ ٤ًََُز  ًَا٣ٔز ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  أْٟک 



 

 

َّی اہللُ  ٖٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ أَِخب ٍََُظ  َٓ  ٔ أ٦ِ ٍَ بٔاٟظَّ َٗ ِس َو َٗ َِٟوبَاَئ  ُط أَ٪َّ ا َِ ٠َیِ ب٠ََ ًَ ُت٥ِ   ٌِ ا٢َ َِٔذا َس٤ٔ َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

اّرا ٨ِ٣ٔطُ  ُجوا َٔفَ َََٓل َتِْخُ ٍَ بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا  َٗ ٠َِیطٔ َؤَِذا َو ًَ َس٣ُوا  ِ٘ ََل َت َٓ  بٔطٔ بٔأَِرٕق 

بج اقمؾ دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دبعاہلل نب اعرمےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع اشؾ یک رطػ رفاہن وہےئ، 

رسغ ںیم ےچنہپ وت ولعمؾ وہا ہک اشؾ ںیم فابء یلیھپ وہح  ےہ، وت اؿ ےس دبعارلنمح نب وعػ ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفامای ےہ ہک بج مت یسک ہگج ےک قلعتم ونس )ہک فاہں فابء یلیھپ وہح  ےہ( وت فاہں ہن اجؤ افر بج یسک ہگج فابء لیھپ اجےئ افر

 مت فاہں وموجد وہ وت فاہں ےس اھبگ رک ہن ولکن۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دبعاہلل نب اعرم :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ؿاطوعؿ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ، اؿ اک ایب

     682    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، نٌی٥ ٣ح٤ز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔ ٤ُِِٟح٤ٔز ِی٥ٕ ا ٌَ ٩ًَِ نُ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ 

اًُوُ٪  ٤َِٟٔسی٨ََة ا٤َٟٔشیُح َوََل اٟلَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یَِسُخ١ُ ا

زز، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ودہنی ںیم
ٹم
ج
م

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، میعن 

 داجؽ افر اطوعؿ دالخ ہن وہں ےگ۔حیسم 

زز، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
ٹم
ج
م

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، میعن 

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



 

 

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اطوعؿ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ، اؿ اک ایبؿ

     683    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، ًاػ٥، حٔؼہ ب٨ت سي ٍی٩  :  راوی

ا َٗ َؼُة ب٨ُِٔت ٔسي ٍٔی٩َ  ِٔ ثَِتىٔی َح ًَأػ٥ْ َحسَّ ث٨ََا  َِٟواحٔسٔ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ لٔی أ٧ََُص ب٩ُِ َِٟت 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اًُؤ٪  ٠ُُِٗت ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٨ُِط َیِحٌَی ب٥َٔ ٣َاَت  ًَ اًُوُ٪ َطَضاَزْة ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َوَس٥ََّ٠ اٟلَّ

 ٟٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

 امکل ریض اہلل ہنع ےن ھجم ےس وپاھچ ہک ییحی اک سک رمض ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اعمص، ہصفح تنب ریسنی یتہک ںیہ ہک اسن نب

 ںیم ااقتنؽ وہا؟ ںیم وجاب دای ہک اطوعؿ )ےک رمض( ےس، وت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اطوعؿ رہ املسمؿ یک اہشدت ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اعمص، ہصفح تنب ریسنی :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اطوعؿ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ، اؿ اک ایبؿ

     684    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، ٣اٟک، سیم، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ٥َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَأػ٥ٕ  ٤َِِٟبُلوُ٪ َطضٔیْس و  ا٢َ ا َٗ  



 

 

وُ٪ َطضٔیْس  ٌُ ٤َِِٟل  َوا

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک دتس افر اطوعؿ اوباعمص، امکل، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 ےس رمےن فاال )املسمؿ( دیہش ےہ۔

 اوباعمص، امکل، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ، اؿ اک ایبؿ اطوعؿ ےک

     685    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، حبا٪، زاُز ب٩ ابی اَٟفات، ًبساہلل ب٩ بزیسہ، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َزا ُٚ أَِخب ٧ٍَََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ًَائَٔظَة َزِؤد َحسَّ  ٩ًَِ ٤ََز  ٌِ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َي ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة  ث٨ََا  أت َحسَّ َُِٟفَ ُوزُ ب٩ُِ أَبٔی ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ََّضا َسأ ََّضا أَِخب ٍََِت٨َا أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ًَ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥َ أَِخب ٍَََصا ٧َٔيیُّ اہللٔ َوَس٠َّ َٓ اًُؤ٪  ٩ِ اٟلَّ

 ٔ ٠َُط اہللُ َرِح٤َّة ٟ ٌَ َح َٓ ًَلَی ٩ِ٣َ َيَظاُئ  ُثطُ اہللُ  ٌَ ًََذابّا یَِب َُّط کَاَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٍُ َػل َ٘ ِبٕس َي ًَ ٠َِیَص ٩ِ٣ٔ  َٓ ٤ُ٠ِِؤ٨٣ٔٔيَن 

ٔ َػابّٔزا َی٤ُُِٜث فٔی ب٠ََسٔظ َٓ اًُوُ٪  طُ ا٨َّٟرِضُ  اٟلَّ ٌَ ضٔیٔس َتاَب ٔ اٟظَّ َُٟط ٣ِٔث١ُ أَِجز َٟطُ َِٔلَّ کَاَ٪  َتَب اہللُ  َٛ ٩َِٟ ُئؼيَبُط َِٔلَّ ٣َا  َّطُ  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ  َي

 َزاُوزَ 

یتہک ںیہ  ااحسؼ، ةحؿ، داؤد نب ایب ارفلات، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعزفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اطوعؿ ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت آپ ےن اتبای ہک فہ اکی ذعاب اھت، اہلل اعت ی سج رپ اچاتہ اھت اےس

 ںیم ہی ھجمس اتجیھب اھت، نکیل اہلل اعت ی ےن اس وک املسمونں ےک ےئل رتمح انب دای ےہ، وت وکح  دنبہ ااسی ںیہن ہک اطوعؿ ےلیھپ افر فہ اس رہش

 رک رہھٹ اجےئ ہک وکح  تبیصم ںیہن یتچنہپ رگم فہ یہ وج اہلل اعت ی ےن ھکل دی ےہ، وت اس وک دیہش ےک ربارب ارجاتلم ےہ، رضن ےن داؤد ےس



 

 

 اس یک اتمتعب ںیم رفاتی لقن یک ےہ۔

  ریض اہلل اہنعااحسؼ، ةحؿ، داؤد نب ایب ارفلات، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 ...رقآؿ افر وعمذات )وسرہ قلف فانس( ڑپھ رکدؾ رکےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ افر وعمذات )وسرہ قلف فانس( ڑپھ رکدؾ رکےن اک ایبؿ

     686    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی ا  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ  ٨َِضا َحسَّ ًَ َّی اہللُ ہللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َ ٨ُِت أ ُٛ  ١َ ُ٘ ا َث َّ٤٠َ َٓ وَِّذأت  ٌَ ٤ُِٟ َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیطٔ بٔا ٤ََِٟزٔق ا ٔشطٔ فٔی ا ِٔ ًَلَی َن ُُٔث  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ی٨َِ ٠َِیطٔ بٔض٩َّٔ َوأ٣ََِشُح ًَ ًَ ُٔٔث  ِن

َٕ یَ  ِی َٛ ُِٟت اٟزُّصِزٔیَّ  َ َشأ َٓ تَٔضا  َٛ ٔشطٔ ٟٔب ٍََ ِٔ ًَلَی یََسیِطٔ ث٥َُّ ی٤ََِشُح بٔض٤َٔا َوِجَضطُ بَٔیٔس َن ُٔٔث  ا٢َ کَاَ٪ َی٨ِ َٗ ُٔٔث  ٨ِ 

اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن سج رمض ںیم فافت 

دہ فیلکت وہیت وت ںیم اس وک ڑپھ رک آپ وک دؾ رکیت یھت، افر اپح  اس ںیم ا ےن افرپ وعمذات ڑپھ رک دؾ رکےت ےھت، بج آپ وک زای

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت وک آپ ےک مسج رپ ربتک ےک ےئل ریھپ دیتی، ںیم ےن زرہی ےس وپاھچ ہک سک رطح دؾ رکےت ےھت، 

 ۔اںوہں ےن اتبای ہک ا ےن دفونں اہوھتں رپ وھپےتکن ےھت، رھپ اؿ وک ا ےن رہچے رپ ریھپےتیل ےھت

 اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...وسرۃ افہحت ڑپھ رک دؾ رکےن اک ایبؿ، افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل یلع

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وسرۃ افہحت ڑپھ رک دؾ رکےن اک ایبؿ، افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس یھب رفاتی یک ےہ

     687    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، ابوبرش، ابوا٤ٟتوک١، ابوسٌیسخسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٔ حَ  ٩ًَِ أَب  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ سَّ ٌٔیٕس ا ی َس

 َ ًَل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََتِوا  ًَ َّی اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َذَٟٔک ًَ َٛ بَِي٤َ٨َا ص٥ُِ  َٓ وص٥ُِ  ٥ِ٠َ َيُِقُ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ی وَٓیٕ ٩ِ٣ٔ أَِحَیأئ ا

 ٌَ ِٔ و٧َا َوََل َن ٥َِٟ َتُِقُ  ٥ُِ َّٜ اُٟوا ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٕٚ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َزَوإئ أَِو َرا ٌَ اُٟوا َص١ِ ٣َ َ٘ َٓ َٟئَٔک  ٠ُوا ِٔذِ ُٟٔسَْ َسیُِّس أُو ٌَ َح َٓ َّل  ٌِ ٨ََٟا ُج ٠ُوا  ٌَ َّی َتِح ١ُ َحً

ُض٥ِ  َٟ  َ٘ َٓ أئ  أََتِوا بٔاٟظَّ َٓ ب ٍََأَ  َٓ  ١ُٔٔ ُط َویَِت َٗ ٍُ بُزَا آٔ٪ َوَیِح٤َ ُُِٟقِ ُ بٔأ٦ُِّ ا أ ١َ َيُِقَ ٌَ َح َٓ أئ  ا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌّ ٔلی َّی َنِشأ٢ََ َٗ اُٟوا ََل ٧َأُِخُذُظ َحً

 َ ا٢َ َو٣َا أَِزَراَک أ َٗ ٔحَک َو ـَ َٓ َشأَُٟوُظ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  بُوا لٔی بَٔشِض٥ٕ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َیْة ُخُذوَصا َواِْضٔ ِٗ ََّضا ُر ٧ 

دمحم نب اشبر، دنغر، اوبرشب، اوباوتمللک، اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم ےس دنچ ولگ 

 ےھت ہک اس ہلیبق ےک رسدار وک رعب ےک یسک ہلیبق ےک اپس ےچنہپ، اس ہلیبق ےک ولوگں ےن اؿ یک ایض ت ںیہن یک، فہ ولگ فںیہ

اسپن ےن ڈس ایل، وت اںوہں ےن وپاھچ ہک اہمترے اپس وکح  دفا ای وکح  اھجڑ وھپکن رکےن فاال ےہ، وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مت ےن امہری 

رپ اؿ ولوگں امہمؿ داری ںیہن یک اس ےئل مہ ھچک ںیہن رکںی ےگ، بج کت ہک مت ولگ امہرے ےئل وکح  زیچ نیعتم ہن رکفےگ، اس 

ےن دنچ رکبویں اک دانی وظنمر ایک، اںوہں ےن وسرہ افہحت ڑپانھ رشفع یک افر وھتک عمج رکےک اس رپ ڈاؽ دای، وت فہ آد ی دنترتس وہایگ، 

فہ آد ی رکبایں ےل رک آےئ وت اںوہں ےن اہک ہک مہ ہی ںیہن ےتیل بج کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک قلعتم درای ت ہن 

ںیل،انچہچن اؿ ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک قلعتم درای ت ایک وت آپ سنہ ڑپے، رفامای ہک ںیہمت ےسیک ولعمؾ وہا رک

ز ےہ، مت اس وک ےل ول افر اکی ہصح ریما یھب اس ںیم اگلدانی۔

  

 ہک وسرہ افہحت م

 اہلل ہنع دمحم نب اشبر، دنغر، اوبرشب، اوباوتمللک، اوبدیعسدخری ریض :  رافی



 

 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وسرۃ افہحت ڑپھ رک دؾ رکےن اک ایبؿ، افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس یھب رفاتی یک ےہ

     688    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سیسا٪ ب٩ ٣ـارب، ابو٣ح٤س باہلی، ابو٣ٌرش بْصی، یوسٕ ب٩ یزیس بزاء، ًبیس اہلل ب٩ اخ٨ص، ابو٣اٟک، اب٩  :  راوی

 ابی ٠٣یٜہ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ

رَشٕ  ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ ٕس ا ارٕٔب أَبُو ٣َُح٤َّ ـَ ثَىٔی ٔسیَساُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ  َحسَّ َٗ ِٟب ٍََّاُئ  ُٕ ب٩ُِ َیزٔیَس ا ْٚ یُوُس یُّ صَُو َػُسو َِٟبِْصٔ ا

ا ٩ِ٣ٔ  ًَبَّإض أَ٪َّ َنََفّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ اَِلَِخ٨َٔص أَبُو ٣َأٟٕک  َّی اہللُ  َحسَّ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزُّوا  ًَ ِٟ ٕٚ ِٔ٪َّ فٔی ا ا٢َ َص١ِ ٓٔی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َرا َ٘ َٓ ٤َِٟأئ  َُٟض٥ِ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َزَق  ٌَ َٓ ّْ أَِو َس٠ٔی٥ْ  َٟٔسی ٤َأئ ب٤َٔإئ ٓٔیض٥ِٔ 

َحاَئ بٔاٟ َٓ ب ٍََأَ  َٓ ًَلَی َطإئ  َٜٔتأب  اتَٔحٔة اِل َٔ َ بٔ أ َُقَ َٓ َٙ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٓا٧َِل٠َ ا أَِو َس٠امّٔی  ِّ َٟٔسي صُوا َرُجَّل  َُکٔ َٓ ٔلَی أَِػَحابٔطٔ  أئ ِ ظَّ

 َ ًَل اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََخَذ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  س٣ُٔوا ا َٗ َّی  ًَلَی َٛٔتأب اہللٔ أَِجّزا َحً اُٟوا أََخِذَت  َٗ ا٢َ َذَٟٔک َو َ٘ َٓ ی َٛٔتأب اہللٔ أَِجّزا 

٥َ ِٔ٪َّ أَحَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ أَِجّزا َٛٔتاُب اہللٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َّٙ ٣َا أََخِذت٥ُِ 

ن کہ، انب ابعس ریض اہلل 
مل
دیساؿ نب اضمرب، اوبدمحم ابیلہ، اوبرشعم رصبی، وی ف نب سیدی رباء، دیبع اہلل نب اسنخ، اوبامکل، انب ایب 

ولں ےک اپس ےس ذگرے نج ںیم ےس اکی ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااحصب ںیم ےس دنچ آد ی اپین ےک رےنہ فا

ںیم صخش وک اسپن اک اکاٹ وہا اھت )دلغی ای میلس اکظفل ایبؿ ایک( اپین ےک رےنہ فاولں ںیم ےس اکی آد ی اؿ احصہب ےک اپس اچنہپ افر اہکمت 

ےئل دلغی ای میلس اکظفل  ےس وکح  صخش اھجڑےن فاال ےہ، اپین ںیم اکی صخش اسپن ای وھچب اک اکاٹ وہا ےہ )اسپن ےک اکےٹ وہےئ ےک

 ایبؿ ایک( اکی احصیب ےئگ افر رکبویں یک رشط رپ وسرہ افہحت ڑپیھ، وت فہ آد ی ااھچ وہایگ افر احصہب ےک اپس رکبایں ےل رک آےئ نکیل اؿ

وگں ےن رعض ایک ولوگں ےن اےس رکمفہ اھجمس افر م ےن ےگل ہک وت ےن  اتب اہلل رپ ارجت  ی، اہیں کت ہک فہ ولگ ودہنی ےچنہپ وت اؿ ول

ہک ای روسؽ اہلل! اںوہں ےن  اتب اہلل رپارجت  ی، آپ ےن رفامای ہک نج زیچفں رپ ارجت ینیل اجزئ ےہ اؿ ںیم بس ےس قحتسم 



 

 

  اتب اہلل ےہ۔

ن کہ، :  رافی
مل
انب ابعس  دیساؿ نب اضمرب، اوبدمحم ابیلہ، اوبرشعم رصبی، وی ف نب سیدی رباء، دیبع اہلل نب اسنخ، اوبامکل، انب ایب 

 ریض اہلل ہنع

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

  

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 ...رظن گل اجےن رپ م

 بط اک ایبؿ :   ابب

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 رظن گل اجےن رپ م
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ٣ٌبس ب٩ خاٟس، ًبساہلل ب٩ طساز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ِبَس اہللٔ  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ٌِ ثَىٔی ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َرضَٔی َحسَّ  ٩ًَِ ازٕ  ب٩َِ َطسَّ

ئِن اہللُ ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو أ٣َََز أَِ٪ يُِشت ٍََِِی ٩ِ٣ٔ ا َّی اہللُ  َِٟت أ٣َََزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا    

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دبعم نب اخدل، دبعاہلل نب دشاد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح 

ز ڑپھ رک وھپےنکن اک مکح دای۔دای ہک

  

  ای ہی ایبؿ ایک ہک آپ ےن رظن دب گل اجےن رپ م

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دبعم نب اخدل، دبعاہلل نب دشاد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 رظن گل اجےن رپ م
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٣ح٤س ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ وہب ب٩ ًلیہ ز٣ظقی، ٣ح٤س ب٩ ُحب، ٣ح٤س ب٩ وٟیس زبیسی، زہزی، رعوہ ب٩  :  راوی

 ازبي ٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہ٤

ُس ب٩ُِ َُحِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٣َِظقٔیُّ َحسَّ َة اٟسِّ ٔلیَّ ًَ ُس ب٩ُِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕب َحسَّ

٩ًَِ َزی٨ََِب ابِ   ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ َِٟؤٟیٔس اٟزُّبَِیٔسیُّ أَِخب ٧ٍَََا اٟزُّصِزٔیُّ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ ا ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ  ٨َٔة أَبٔی َس٤َ٠ََة 

إٔ٪َّ بٔضَ  َٓ ََٟضا  ُٗوا  ا٢َ اِست ٍَِ َ٘ َٓ ْة  ٌَ ِٔ ٥َ َرأَی فٔی بَِيتَٔضا َجارَٔیّة فٔی َوِجضَٔضا َس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ َػل ُط  ٌَ  ا ا٨َِّٟوَزَة َتاَب

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َوةُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی رُعِ ِی١ْ  َ٘ ا٢َ ًُ َٗ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ َو

دمحم نب اخدل، دمحم نب فبہ نب ہیطع دیقشم، دمحم نب  جب، دمحم نب فدیل زدیبی، زرہی، رعفہ نب زریب، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ 

 اہلل  امہن ایبؿ رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک رھگ ںیم اکی ڑلیک وک داھکی سج ےک رہچے رپ اشنؿ ہملس ریض

ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس وک اھجڑ وھپکن رکف، اس ےئل ہک اس وک رظن گل یئگ ےہ افر لیقع ےن زرہی ےس رفاتی ایک 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ےہ، دبعاہلل نب اسمل زدیبی ےس اس ےک اتمع دحثی  ہک ھجم ےس رعفہ ےن، اںوہں

 رفاتی یک۔

دمحم نب اخدل، دمحم نب فبہ نب ہیطع دیقشم، دمحم نب  جب، دمحم نب فدیل زدیبی، زرہی، رعفہ نب زریب، زبنی تنب ایب ہملس،  :  رافی

 رضحت اؾ ہملس ریض اہلل  امہن

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

  

 ...رظن اکانگل قح ےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رظن اکانگل قح ےہ
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 ٨ًہاسحاٚ ب٩ نرض، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٕ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ  

َِٟوِط٥ٔ  ٩ًَِ ا ٌّٙ َو٧ََهی  يُِن َح ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ؼ، رمعم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رظن اک گل اجان قح ےہ ااحسؼ نب رضن، دبعارلزا

 افر مسج وگدوھاےن ےس عنم رفامای۔

 ااحسؼ نب رضن، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 ...اسپن، وھچب ےک اکےنٹ رپ م

 بط اک ایبؿ :   ابب

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 اسپن، وھچب ےک اکےنٹ رپ م
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 ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز اپ٨ے واٟساسوز رضی اہلل ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، س٠امی٪، طيبانی،  :  راوی

ًَِبُس اٟزَّ  ث٨ََا  ِيَبانٔیُّ َحسَّ ُ٪ اٟظَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َِٟواحٔسٔ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ اَِلَِسَوز

َیةٔ ٩ِ٣ٔ  ِٗ ٩ًَِ اٟزُّ ًَائَٔظَة  ُِٟت  َ َیَة ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ذٔی ح٤َُةٕ َسأ ِٗ ٥َ اٟزُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؽ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َرخَّ ا َ٘ َٓ ُِٟح٤َةٔ   ا

ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، امیلسؿ، ابیشین، دبعارلنمح نب اوسد ا ےن فادلاوسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم 



 

 

اجونر اکےنٹ رپ اھجڑ وھپکن رکےن ےک قلعتم وپاھچ، وت اںوہں ےن اتبای ہک یبن یلص اہلل ہیلع رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس زرہےلی 

 فملس ےن رہ زرہےلی اجونر ےک اکےنٹ رپ اھجڑےن یک ااجزت دی ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، امیلسؿ، ابیشین، دبعارلنمح نب اوسد ا ےن فادلاوسد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک م

 بط اک ایبؿ :   ابب

ز ڑپےنھ اک ایبؿ

  

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک م
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 ٣شسز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز :  راوی

ًَلَی أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َا ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َوثَابْٔت  َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ ثَابْٔت َیا أَبَا َح٤ِزََة َحسَّ َ٘ َٓ ٟٕٔک 

َیٔة َرُسو٢ٔ ا ِٗ ا٢َ أ٧ََْص أَََل أَِرٗٔیَک بٔزُ َ٘ َٓ َِٜیُت  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َربَّ ا٨َّٟأض ٣ُِذصَٔب اِطَت َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

٤ّا َ٘ ازُٔر َس َِ اّئ ََل ُي َٔ افٔی ََل َطافَٔی َِٔلَّ أ٧ََِت ٔط ٕٔ أ٧ََِت اٟظَّ َِٟبأض اِط  ا

اثتب، اسن نب امکل ےک اپس ےئگ وت اثتب ےن دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم افر 

ز ڑپھ دفں اںوہں ےن اہک ہک

  

اہں۔  اہک ہک اے اوبزمحہ! ںیم امیبر وہایگ وہں وت اسن ےن اہک ہک ایک ںیم مت رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اک م

 ایسی افش دے وج امیبری وک ہن اسن ےن ڑپاھ اے اہلل! ولوگں ےک وبعمد، یتخس دفر رکےن فاےل افشء دے وت یہ افش دےنی فاال ےہ

 وھچڑے۔

 دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی :  رافی

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



 

 

  

 ...دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی ےتہک ںیہ ںیم افر اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےک اپ

 اک ایبؿبط  :   ابب

وہایگ وہں، وت اسن ےن اہک ایک ںیم  دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی ےتہک ںیہ ںیم افر اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ، وت اثتب ےن اہک ہک اے اوبزمحہ ںیم امیبر

ز ڑپھ دفں، اںوہں ےن اہک اہں ، اسن ریض اہلل ہنع ےن

  

 ڑپاھ اے اہلل ولوگں ےک وبعمد، یتخس وک دفر رکےن فاےل افش دے، وت یہ مت رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک م

 افشدےنی فاال ےہ، ایسی افش وج امیبری وک ہن وھچڑے۔
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 ہا٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ، سٔیا٪، س٠امی٪، ٣ش٥٠، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ً :  راوی

 ًَ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠   ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨َِضا أَ٪َّ َحسَّ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ِ

َف أَص٠ِٔطٔ ی٤ََِشُح  ٌِ وِّذُ َب ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُي ًَ َّی اہللُ  ٔٔطٔ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟباَض اِط و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ َربَّ ا٨َّٟأض أَذِصِٔب ا ُ٘ ُِٟی٤ِىَی َوَي ٔ ا بَٔیٔسظ

َحسَّ  َٓ ثُِت بٔطٔ ٨ِ٣َُؼوّرا  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٤ّا  َ٘ ازُٔر َس َِ اّئ ََل ُي َٔ َُُک ٔط ا َٔ اَئ َِٔلَّ ٔط َٔ افٔی ََل ٔط ٩ًَِ َوأ٧ََِت اٟظَّ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ثَىٔی 

 ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و  ائَٔظَة ٧َِحَوظُ ٣ََِّسُ

رمعف نب یلع، ییحی ، ایفسؿ، امیلسؿ، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وعتذ ڑپھ رک اینپ 

 ضعب ویبویں ےک فیلکت ےک اقمؾ رپ اانپ داایں اہھت ریھپےت افر رفامےت اے اہلل! ولوگں ےک رپفرداگر! فیلکت دفر رک، اس وک افش

دے افر وت افش دےنی فاال ےہ، افشریتی یہ ےہ ایسی افش وج امیبری وک ہن وھچڑے، ایفسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن ہی رفاتی وصنمر ےس 

 ایبؿ یک وت اںوہں ےن ھجم ےس وباہطس اربامیہ، رسمفؼ، اعہشئ ریض اہلل اہنع ایس رطح رفاتی ایک۔

 ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعرمعف نب یلع، ییحی ، ایفسؿ، امیلسؿ، ملسم :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

ہ ںیم امیبر وہایگ وہں، وت اسن ےن اہک ایک ںیم دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی ےتہک ںیہ ںیم افر اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ، وت اثتب ےن اہک ہک اے اوبزمح

ز ڑپھ دفں، اںوہں ےن اہک اہں ، اسن ریض اہلل ہنع ےن ڑپاھ اے اہلل ولوگں ےک وبعمد، یتخس 

  

وک دفر رکےن فاےل افش دے، وت یہ مت رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک م

 افشدےنی فاال ےہ، ایسی افش وج امیبری وک ہن وھچڑے۔
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 اح٤س ب٩ ابی رجاء، نرض، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  ثَىٔی أَِح٤َُس اب٩ُِ أَبٔی َرَجإئ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ َظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َُٟط َِٔلَّ أ٧ََِت   َٕ اُئ ََل کَأط َٔ َِٟباَض َربَّ ا٨َّٟأض بَٔیٔسَک اٟظِّ و٢ُ ا٣َِشِح ا ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َیزِِٔی َي

 ْ اْلٹَ َس ادمح نب ایب راجء، رضن، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل 
َ
مْس

یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ا

 اخل ینع ولوگں ےک رپفرداگر اس فیلکت وک دفر رک، افش ریتے اہھت ںیم یہ ےہ، اس )فیلکت( اک دفر رکےن فاال وت یہ ےہ۔

 ادمح نب ایب راجء، رضن، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

وہایگ وہں، وت اسن ےن اہک ایک ںیم  دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی ےتہک ںیہ ںیم افر اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ، وت اثتب ےن اہک ہک اے اوبزمحہ ںیم امیبر

ز ڑپھ دفں، اںوہں ےن اہک اہں ، اسن ریض اہلل ہنع ےن ڑپاھ اے اہلل ولوگں ےک وبعمد، یتخس وک دفر رکےن فاےلمت رپ روسؽ اہلل 

  

افش دے، وت یہ  یلص اہلل ہیلع فملس اک م

 افشدےنی فاال ےہ، ایسی افش وج امیبری وک ہن وھچڑے۔
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ًبسربہ ب٩ سٌیس، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٤ًََِزَة   ٩ًَِ ٌٔیٕس  ِبُس َربِّطٔ ب٩ُِ َس ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 



 

 

َّی ا ٨َا يُِظفَی َس٘ٔی٨َ٤ُاَػل ـٔ ٌِ ةٔ َب َ٘ و٢ُ ٤َ٠ِٟٔزٔیٔف بِٔش٥ٔ اہللٔ تُزِبَُة أَِرٔؿ٨َا بٔزٔي ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ہللُ 

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، دبعرہب نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رمضی ےک ےئل ہی 

رکےت ےھت، اہلل ےک انؾ ےک اسھت امہری زنیم یک یٹم مہ ںیم ےس ضعب ےک وھتک ےک اسھت افش دی اجےئ، امہرے امیبر وک )داع( ڑپاھ 

 امہرے رب ےک مکح ےس۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، دبعرہب نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

وہایگ وہں، وت اسن ےن اہک ایک ںیم  دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی ےتہک ںیہ ںیم افر اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ، وت اثتب ےن اہک ہک اے اوبزمحہ ںیم امیبر

ز

  

 ڑپھ دفں، اںوہں ےن اہک اہں ، اسن ریض اہلل ہنع ےن ڑپاھ اے اہلل ولوگں ےک وبعمد، یتخس وک دفر رکےن فاےل افش دے، وت یہ مت رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک م

 افشدےنی فاال ےہ، ایسی افش وج امیبری وک ہن وھچڑے۔
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 ہ، ًبس ربہ ب٩ سٌیس، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہػسٗہ ب٩ ٓـ١، اب٩ ًي٨ی :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ًَِبسٔ َربِّطٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ١ٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  ـِ َٔ ِٟ ُة ب٩ُِ ا َٗ ثَىٔی َػَس َّی اہللُ  َحسَّ َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ

یَ  ِٗ و٢ُ فٔی اٟزُّ ُ٘ ٨َا ُيِظفَی َس٘ٔی٨َ٤ُا بٔإٔذِٔ٪ َرب٨َِّا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ـٔ ٌِ ُة َب َ٘  ةٔ تُزِبَُة أَِرٔؿ٨َا َورٔي

دصہق نب  لض، انب ہینیع، دبع رہب نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ےک انؾ ےک اسھت امہری زنیم یک یٹم مہ ںیم ےس ضعب ےک  آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس دؾ رکےن ںیم ہی )داع( ڑپاھ رکےت ےھت، اہلل

 وھتک ےک اسھت افش دی اجےئ امہرے امیبر وک امہرے رب ےک مکح ےک اسھت۔

 دصہق نب  لض، انب ہینیع، دبع رہب نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...اھجڑےن ےک فتق وھتےنک اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اھجڑےن ےک فتق وھتےنک اک ایبؿ
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 خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوس٤٠ہ، ابوٗتازہ :  راوی

ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  و٢ُ َحسَّ ُ٘ َتاَزَة َي َٗ ُت أَبَا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت أَبَا َس٤َ٠ََة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس  ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ  ٣َِد٠َٕس َحسَّ

إَٔذا َر  َٓ ِیَلأ٪  ُِٟح٥ُ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َیا ٩ِ٣ٔ اہللٔ َوا ُِ و٢ُ اٟزُّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ صُطُ  أَیَس٤ٔ ٥ِ َطِیّئا یَُِکَ ُٛ أََحُس

ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة  َٗ ُظ َو ََّضا ََل َترُضُّ إ٧ٔ َٓ صَا  ِّ ََ ذِ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ِٔٔث حٔيَن َيِشتَِیُ٘ٔى ثَََلَث ٣َزَّإت َویََت ٠َِي٨ِ ًَلَیَّ َٓ  ١َ َ٘ یَا أَِث ُِ ٨ُِت ََلََری اٟزُّ ُٛ َؤِِ٪ 

ُت صََذ  ٌِ ٤َا صَُو َِٔلَّ أَِ٪ َس٤ٔ َٓ َِٟحَب١ٔ  ٤َا أُبَأٟیَضا٩ِ٣ٔ ا َٓ َِٟحٔسیَث   ا ا

اخدل نب دلخم، امیلسؿ، ییحی نب دیعس، اوبہملس، اوباتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 ےس وکح  رفامےت وہےئ انس ہک رؤای )ااھچوخاب( اہلل یک رطػ ےس ےہ، افر ملح )ربا وخاب( اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ، بج مت ںیم

 صخش ایسی زیچ دےھکی ےسج ربا اتھجمس ےہ وت نیت ابر وھتک دے، ہکبج دنین ےس دیبار وہ، افر ایکس رباح  ےس انپہ امےگن وت اوکس اصقنؿ ںیہن

ء رپ ںیم اچنہپےئ اگ، افر اوبہملس ےن اہک ہک ارگ ںیم وخاب داتھکی وہں وج اہپڑ ےس یھب زایدہ ھجم رپ رگاں وہ وت اس دحثی ےک ےننس یک انب

 ایکس رپفاہ ںیہن رکات۔

 اخدل نب دلخم، امیلسؿ، ییحی نب دیعس، اوبہملس، اوباتقدہ :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اھجڑےن ےک فتق وھتےنک اک ایبؿ

     699    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل اویسی، س٠امی٪، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص   ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَِبٔس اہللٔ اَِلَُویِٔسیُّ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ

َث فٔی َٔ أططٔ َن ٔلَی َٔفَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا أََوی ِ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ١ِ صَُو اہللُ أََحْس  َرضَٔی اہللُ  ُ٘ ِیطٔ بٔ َّٔ َٛ

ا ث٥َُّ ی٤ََِشُح  ٌّ وَِّذَتئِن َج٤ٔی ٌَ ٤ُ ِٟ ١َ َوبٔا ٌَ ِٓ ا اِطَتکَی کَاَ٪ َیأ٣ُِزُنٔی أَِ٪ أَ َّ٤٠َ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ  ٔ ِت یََساُظ ٩ِ٣ٔ َجَشٔسظ َِ بٔض٤َٔا َوِجَضُط َو٣َا ب٠ََ

أططٔ  ٔلَی َٔفَ َٔک َِٔذا أَتَی ِ ٍُ ذَٟ ٨ُِت أََری اب٩َِ ٔطَضإب َيِؼ٨َ ُٛ ا٢َ یُو٧ُُص  َٗ  َذَٟٔک بٔطٔ 

سن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں دبعازعلسی نب دبعاہلل افیسی، امیلسؿ، وی

، افر وعم
ٌ
 
َ
ج
َ
ُ أ
َ
ْ ُؤ َ اّ

ُ

 

ذنیت ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج ا ےن رتسب رپ رشتفی ےل اجےت وت ا ےن اہوھتں رپ ق

ں وک ا ےن رہچے رپ ریھپےت افر مسج ےک سج ہصح کت اہھت چنہپ اتکس، )وسرہ قلف فوسرہ انس( ڑپھ رک دؾ رکےت، رھپ اؿ دفون

ریھپےت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک بج آپ امیبر وہےت وت ےھجم اس رطح رکےن اک مکح دےتی، ویسن ےن اہک ہک ںیم 

 انب اہشب وک بج فہ ا ےن رتسب رپ اجےت ایس رطح رکےت وہےت داتھکی وہں۔

 زعلسی نب دبعاہلل افیسی، امیلسؿ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدبعا :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اھجڑےن ےک فتق وھتےنک اک ایبؿ

     700    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ابواٟبرش، ابوا٤ٟتوک١، ابوسٌیس :  راوی



 

 

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَبٔی َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٢ٔ أَ٪َّ َرصِّلا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو َحسَّ

زَ  ٌَ ِٟ َّی ٧َزَُٟوا بَٔهٓیٕ ٩ِ٣ٔ أَِحَیأئ ا ةٕ َساََفُوَصا َحً وا فٔی َسَِفَ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧َِل٠َ َّی اہللُ  ُٔوص٥ُِ اہللٔ َػل یِّ ـَ أَبَِوا أَِ٪ ُي َٓ ُٓوص٥ُِ  ا ـَ اِسَت َٓ ٔب 

طُ  ٌُ َٔ َٟطُ بٔک١ُِّ َطِیٕئ ََل ی٨َِ ِوا  ٌَ ََٓش َِٟهیِّ  ٠ُٔسَْ َسیُِّس َذَٟٔک ا ِس ٧َزَُٟوا ب٥ُِٜٔ  َٓ َٗ َّٟٔذی٩َ  ِو أََتِيُت٥ِ َصُؤََلٔئ اٟزَّصَِم ا َٟ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ َطِیْئ 

يِ  ٌَ َش َٓ اُٟوا یَا أَیَُّضا اٟزَّصُِم ِٔ٪َّ َسیَِّس٧َا ُٟسَْٔ  َ٘ َٓ أََتِوص٥ُِ  َٓ ض٥ِٔ َطِیْئ  ـٔ ٌِ ٠َّطُ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٨ًَِٔس َب ٌَ َٟ ٌُ َٔ َٟطُ بٔک١ُِّ َطِیٕئ ََل َی٨ِ َض١ِ ٨َا  َٓ طُ َطِیْئ 

 َٓ  ٥ِ ُٛ ٨َا ِٔ ـَ ِس اِسَت َ٘ َٟ ٩ِٜٔ َواہللٔ  ٕٚ َوَل َزا َٟ ِّی  ٔن ٥ِ َواہللٔ ِ ٌَ ُض٥ِ َن ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ َّی ٨ًَِٔس أََحٕس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َطِیْئ  ٕٚ َل٥ُِٜ َحً ٤َا أ٧ََا بَٔزا َٓ ُٔو٧َا  یِّ ـَ ٥ِ٠َ ُت

ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا ٔلی َٗ ًَلَی  َُٟحوص٥ُِ  ََٓؼا َّل  ٌِ ٨ََٟا ُج ٠ُوا  ٌَ ٤ََّا َتِح َٜأ٧َ َّی َل ٤َٟٔيَن َحً ا ٌَ ِٟ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َربِّ ا ُ ا أ ١ُُٔ َوَيُِقَ ١َ یَِت ٌَ َح َٓ  َٙ ا٧َِل٠َ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ

ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َُٟحوص٥ُِ  َّٟٔذی َػا ٠َُض٥ِ ا ٌِ ِوص٥ُِ ُج َٓ أَِو َٓ ا٢َ  َٗ ٠ََبْة  َٗ َٙ ی٤َِٔشی ٣َا بٔطٔ  ا٧َِل٠َ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٔ ٔش٤ُوانُٔظَم ٩ِ٣ٔ ً ِٗ ُض٥ِ ا ـُ ٌِ ا٢َ  ٢َ َب َ٘ َٓ

َّٟٔذی کَاَ٪  َٟطُ ا ٨َِذَُکَ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِتَٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی ٧َأ ٠ُوا َحً ٌَ ِٔ َّٟٔذی َرَِی ََل َت ًَلَی ا ٔس٣ُوا  َ٘ َٓ ٨ِ٨َُوَز ٣َا َیأ٣ُِز٧َُا  َٓ

ا٢َ َو٣َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ وا  ََٓذََکُ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُِٜ بَٔشِض٥ٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ بُوا لٔی ٣َ ٔش٤ُوا َواِْضٔ ِٗ َیْة أََػبُِت٥ِ ا ِٗ ََّضا ُر  ا یُِسرٔیَک أ٧َ

ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، اوبارشبل، اوباوتمللک، اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

رفاہن وہح ، ہی ولگ رعب ےک اکی ہلیبق ےک اپس آرک رہھٹے افر اؿ ےس  ےک احصہب ریض اہلل ےن م یک اکی امجتع رفس ےک ےئل

امہمین بلط یک، نکیل اؿ ولوگں ےن امہمین رکےن ےس ااکنر رکدای، اس ہلیبق ےک رسدار وک اسپن ای وھچب ےن اکن ایل، ولوگں ےن وپری 

اپس آرک رہھٹی ےہ مت اؿ ےک اپس اجےت اشدی اؿ ںیم وکںیشش رکںیل نکیل وکح  افدئہ ہن وہا وت یسک ےن اہک ہک ہی امجتع وج اہمترے 

ےس یسک ےک اپس وکح  دفا وہ، فہ ولگ اس امجتع ےک اپس آےئ افر اہک ہک اے ولوگ! امہرے رسدار وک اسپن ےن اکن ایل ےہ مہ ےن 

ےس یسک ےن اہک اہں! وپری وکشش رک ی ےہ نکیل وکح  افدئہ ںیہن وہا، مت ںیم ےس یسک ےک اپس وکح  زیچ ےہ؟امجتع )احصہب( ںیم 

ز ںیہن

  

ز ںیہن آات ےہ نکیل مہ ولوگں ےن مت ےس امہمین اچیہ افر مت ےن امہری امہمین ںیہن یک، اس ےئل دخا یک مسق ںیم م

  

 دخبا ےھجم م

افر ادمحل  ڑپوھں اگ بج کت ہک مت اس اک اعمفہض رقمر ہن رکدف وت فہ ولگ دنچ رکبویں ےک دےنی رپ رایض وہےئگ )ہی احصیب( رفاہن وہےئ

 ڑپھ رک وھپےنکن ےگل، اہیں کت ہک فہ ااھچ وہ رک اس رطح رھپےن اگل ہک اس وک یسک زیچ ےن ںیہن اکاٹ۔ سج رشط رپ اؿ 

 

ن
 
من
لعل

ہلل رب ا

ز ڑپاھ 

  

ولوگں ےن راضدنمی اظرہ یک یھت فہ رشط وپری یک )ینع رکبایں دے دںی( یسک ےن اہک ہک اس وک میسقت رکدف۔ وہنجں ےن م

ں ےن اہک ااسی ہن رکف، بج کت ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم چنہپ رک ہی احتل ایبؿ ہن رکںیل افر ولعمؾ ہن اھت اںوہ

رکںیل ہک آپ ںیمہ ایک مکح دےتی ںیہ۔انچہچن مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر آپ ےس ایبؿ ایک، وت آپ یلص 

 ای ہک ںیہمت سک رطح ملع وہا ہک ہی اھجڑ ےہ۔ مت ےن کیھٹ ایک اےس میسقت رکول افر ریما یھب اکی ہصح رقمر رکف۔اہلل ہیلع فملس ےن رفام



 

 

 ومٰیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، اوبارشبل، اوباوتمللک، اوبدیعس :  رافی

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

  

 ...فیلکت ےک اقمؾ رپ اھجڑےن فاےل اک داایں اہھت ریھپےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 فیلکت ےک اقمؾ رپ اھجڑےن فاےل اک داایں اہھت ریھپےن اک ایبؿ

     701    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاًبس اہلل ب٩ ابی طيبہ، یحٌی ، سٔیا٪، ا٤ًع، ٣ش٥٠ :  راوی

 ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًَ ثَىٔی  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َحسَّ  ٩ًَِ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ٨َِضا  ٕٔ أ٧ََِت  ًَ َِٟباَض َربَّ ا٨َّٟأض َواِط ُض٥ِ ی٤ََِشُحُط بَٔی٤ٔي٨ٔطٔ أَذِصِٔب ا ـَ ٌِ وِّذُ َب ٌَ يُ

٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ثَىٔی  َحسَّ َٓ تُُط ٨ِ٤َُٟٔؼوٕر  ََٓذََکِ ٤ّا  َ٘ ازُٔر َس َِ اّئ ََل ُي َٔ َُُک ٔط ا َٔ اَئ َِٔلَّ ٔط َٔ افٔی ََل ٔط ًَائَٔظَة اٟظَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ

 ٔ ٔ ب٨َِٔحو  ظ

ایبؿ ایک ہک  دبع اہلل نب ایب ہبیش، ییحی ، ایفسؿ، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
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 رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ایس رطح رفاتی یک۔

 ت اعہشئ ریض اہلل اہنعدبع اہلل نب ایب ہبیش، ییحی ، ایفسؿ، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضح :  رافی

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

  



 

 

 ...وعرت اک رمد وک وھپےنکن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک رمد وک وھپےنکن اک ایبؿ

     702    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س جٌفی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

َوةَ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ فٔیُّ َحسَّ ٌِ ُِٟح ٕس ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٨ًََِضا أَ٪َّ  َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ

٠ََٓ ا٨َّٟ  وَِّذأت  ٌَ ٤ُ ِٟ ُٗبَٔف ٓٔیطٔ بٔا َّٟٔذی  ٔشطٔ فٔی ٣ََزٔؿطٔ ا ِٔ ًَلَی َن ُٔٔث  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َی٨ِ ًَ َّی اہللُ  ُٔٔث ٔيیَّ َػل ٨ُِت أ٧ََا أَِن ُٛ  ١َ ُ٘ ا َث َّ٤

َٕ کَاَ٪  ِی َٛ ُِٟت اب٩َِ ٔطَضإب  َ َشأ َٓ تَٔضا  َٛ ٔشطٔ ٟٔب ٍََ ِٔ أ٣ََِشُح بَٔیٔس َن َٓ ٠َِیطٔ بٔض٩َّٔ  ًَلَی یََسیِطٔ ث٥َُّ َی٤َِشُح بٔض٤َٔا  ًَ ُٔٔث  ا٢َ ی٨َِ َٗ ُٔٔث  ی٨َِ

 َوِجَضطُ 

دبع اہلل نب دمحم یفعج، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحنت 

قلف افر وسرہ انس( ڑپھ رک ا ےن افرپ وھپےتکن ےھت،  یلص اہلل ہیلع فملس ےن سج رمض ںیم فافت اپح  )اس ںیم( آپ وعمذات )وسرہ

بج رگاین زایدہ وہیئگ وت ںیم آپ رپ یہی ڑپھ رک وھپیتکن یھت افر ربتک ےک ببس ےس آپ اک اہھت ریھپ دیتی یھت، ںیم ےن انب اہشب 

 ا ےن رہچے رپ ریھپ ےتیل۔ےس وپاھچ ہک سک رطح وھپےتکن ےھت وت اںوہں ےن اتبای ہک ا ےن اہوھتں رپ وھپےتکن ےھت رھپ اؿ وک 

 دبع اہلل نب دمحم یفعج، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اھجڑ وھپکن ہن رکے

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

  اک ایبؿ وج اھجڑ وھپکن ہن رکےاس صخش

     703    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، حؼين ب٩ ٤٧ي ٍ، حؼين ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ حَُؼئِن ب٩ِٔ   ٕ ث٨ََا حَُؼيُِن ب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ًَُِض٤َا  َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

١َ َی٤ُزُّ  ٌَ َح َٓ ًَلَیَّ اَِل٥ُ٣َُ  َؿِت  ا٢َ رُعٔ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٣ّا  ًَ َّی اہللُ  ٠َِي٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ َد  َ َِ ا٢َ  طُ اٟزَُّج١ُ َوا٨َّٟٔيیُّ ٣َ َٗ ٌَ طُ  ا٨َّٟٔيیُّ ٣َ ٌَ

َٙ ََفَ  ثٔي ٍّا َسسَّ اَِلُُٓ َٛ طُ أََحْس َوَرأَیُِت َسَواّزا  ٌَ َِٟیَص ٣َ طُ اٟزَّصُِم َوا٨َّٟٔيیُّ  ٌَ َٓ٘ٔی١َ َصَذا اٟزَُّجََلٔ٪ َوا٨َّٟٔيیُّ ٣َ ًٔی  َجِوُت أَِ٪ َتُٜوَ٪ أ٣َُّ

 ُ ثٔي ٍّا َسسَّ اَِل َٛ أَیُِت َسَواّزا  ِو٣ُُط ث٥َُّ ٗٔی١َ لٔی ا٧ُِوزِ ََفَ َٗ َٙ ٣ُوَسی َو ُٓ ُ ثٔي ٍّا َسسَّ اَِل َٛ أَیُِت َسَواّزا  ََٜذا ََفَ ََٜذا َوَص ٘ٔی١َ لٔی ا٧ُِوزِ َص َٓ  َٙ ُٓ

َٚ ا٨َّٟاُض َو  َتََفَّ َٓ ٔ حَٔشإب  ي ٍِ َِ َِٟح٨ََّة بٔ ا یَِسُخ٠ُوَ٪ ا ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ٍَ َصُؤََلٔئ َسِب ُتَک َو٣َ ٘ٔی١َ َصُؤََلٔئ أ٣َُّ َتَذاََکَ َٓ َٓ ُض٥ِ  َٟ َِّن  ٥ِ یَُبي َٟ

٨َّٜٔا آ٨٣ََّا بٔاہللٔأَِػَحا ٔک َوَل ِ ُؤِٟس٧َا فٔی اٟرشِّ َٓ ا ٧َِح٩ُ  اُٟوا أ٣ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ِٜٔ َصُؤََلٔئ ص٥ُِ ُب ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َوَرُسؤٟطٔ َوَل

َّٟٔذی٩َ ََل  ا٢َ ص٥ُِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ ٧َُُا  ٠َُّوَ٪  أَب٨َِا ًَلَی َربِّض٥ِٔ یََتَوک ُٗوَ٪ َوََل یََِٜتُووَ٪ َو َّ ٍُوَ٪ َوََل َيِشت ٍَِ َیَتَلي

 َ ا٢َ أ٨ِ٣َُٔض٥ِ أ َ٘ َٓ  ُ َِ ا٦َ آ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ أ٨ِ٣َُٔض٥ِ أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َّاَطُة ب٩ُِ ٣ِٔحَؼ٩ٕ  ا٦َ ًُک َ٘ َک بَٔضا ًُکَاَطةُ َٓ َ٘ ا٢َ َسَب َ٘ َٓ  ٧َا 

نیصح نب ریمن، نیصح نب دبعارلنمح ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک دسمد، 

اکی دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر رفامای ہک ریمے اسےنم اںیتم  شی یک ںیئگ وت ریمے اسےنم ےس یبن 

، دفرسے شیکھت دف آد ی افر اکی یبن شیکھت اکی امجتع یھت افر اکی یبن اےسی یھب سگرےن ےگل، اکی شیکھت رصػ اکی آد ی

ےھت نج شیکھت وکح  ہن اھت، افر ںیم ےن اکی ڑبی امجتع دیھکی وج اقف کت یلیھپ وہح  یھت، ںیم ےن انمت یک ہک ہی ریمی اتم وہیت، وت 

 ےس اہک ایگ ہک دھکی، ںیم ےن اکی ڑبی امجتع دیھکی وج اقف کت یلیھپ وہح  اہک ایگ ہک ہی ومٰیس ہیلع امالسؾ افر اؿ یک وقؾ ےہ، رھپ ھجم

یھت، افر ھجم ےس اہک ایگ ہک ہی ریتی اتم ےہ افر اؿ ںیم ےس خرت زہار ریغب اسحب ےک تنج ںیم دالخ وہں ےگ، ولگ دجا وہےئگ افر 

یلص اہلل ہیلع فملس ہچ وگیمایئں رکےن ےگل، یسک ےن اہک ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس ایبؿ ںیہن ایک ہک فہ وکؿ ںیہ، ااحصب یبن

مہ وت رشک ےک زامہن ںیم دیپا وہےئ رھپ اہلل افر اےکس روسؽ رپ اامیؿ الےئ )اس ےئل مہ اؿ ںیم ےس ںیہن وہ ےتکس( ہکلب فہ امہری افالد 

ز وہیگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی ربخ  یچنہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

  

ای ہک ہی فہ ولگ وہں ےگ وج افؽ وک ںیہن امےتن، افر ہن یہ م

ڑپوھاےت ںیہ افر ہن داغ اگلےت ںیہ افر ا ےن رپفرداگر رپ رھبفہس رکےت ںیہ، اکعہش نب نصحم ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ 



 

 

ڑھکا وہا افر وپاھچ ہک ایک ںیم یھب اؿ ںیم ےس  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ایک ںیم اؿ ےس وہں، آپ ےن رفامای، اہں، رھپ اکی دفرسا صخش

 وہں، آپ ےن رفامای، اکعہش مت ےس ابزی ےل ایگ۔

 دسمد، نیصح نب ریمن، نیصح نب دبعارلامحؿ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وگشؿ ےنیل اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل اک ایبؿ

     704    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ  َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا یُو٧ُُص  ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ

ٔ َو  ٤َِٟزِأَة ِؤ٦ُ فٔی ثَََلٕث فٔی ا ًَِسَوی َوََل كٔي ٍَََة َواٟظُّ ا٢َ ََل  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ارٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ابَّةٔ اٟسَّ  َواٟسَّ

دبع اہلل نب دمحم، نامثؿ نب رمع، ویسن، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

 رمض اک اکی ےس دفرسے وک انگل افر افؽ انیل وکح  زیچ ںیہن، افر وحنتس نیت زیچفں ںیم ےہ، وعرت، رھگ، افر اجونر ںیم )ینع ارگ

 وحنتس وہیت وت اؿ یہ نیت زیچفں ںیم وہیت( ۔

 دبع اہلل نب دمحم، نامثؿ نب رمع، ویسن، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وگشؿ ےنیل اک ایبؿ

     705    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس  ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

 ِٟ ا٢َ ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ اُٟوا َو٣َا ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ و٢ُ ََل كٔي ٍَََة َوَخي ٍَُِصا ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ َضا أََحُس ٌُ أَٟحُة َيِش٤َ  ک٤َٔ٠َُة اٟؼَّ

اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وگشؿ انیل وکح  زیچ ںیہن اس ںیم رتہب رط ہق افؽ ےہ ولوگں ےن رعض ایک 

 مت ںیم ےس وکح  اتنس ےہ۔افؽ ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ایھچ ابت وج 

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...افؽ اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افؽ اک ایبؿ

     706    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیسٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٕس أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َحسَّ ِبٔس اہللٔ  ًَ اہللٔ ب٩ِٔ 

أ٢ُِ یَا  َٔ ِٟ ا٢َ َو٣َا ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ ٥َ ََل كٔي ٍَََة َوَخي ٍَُِصا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  أَٟحُة ًَ ِٟک٤َٔ٠َُة اٟؼَّ ا٢َ ا َٗ َرُسو٢َ اہللٔ 



 

 

َضا أََحُس  ٌُ ٥ِ َيِش٤َ ُٛ 

دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وگشؿ انیل وکح  زیچ ںیہن ےہ افر اؿ ںیم رتہب رط ہق افؽ ےہ، ولوگں ےن رعض ایک ہک افؽ ایک 

 ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایھچ ابت وج مت ںیم ےس وکح  صخش اتنس ےہ۔ زیچ

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افؽ اک ایبؿ

     707    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ا٢َ ََل َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزةُ 

َِٟحَش٨َةُ  ِٟک٤َٔ٠َُة ا أُٟح ا أ٢ُِ اٟؼَّ َٔ ِٟ حٔبُىٔی ا ٌِ  ًَِسَوی َوََل كٔي ٍَََة َوُي

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، 

 رفامای ہک رمض اک اکی ےس دفرسے وک انگل افر وگشؿ انیل وکح  زیچ ںیہن، افر ےھجم ایھچ افؽ ینع رتہبنی ابت دنسپ ےہ۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اہہم وکح  زیچ ںیہن



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہہم وکح  زیچ ںیہن

     708    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ح٥ٜ، نرض، اس٤اًی١، ابوحؼين، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َحسَّ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ائٔی١ُ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو َحٔؼيٕن  ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ أَِخب ٧ٍَََا َِِٔسَ ٥َٜٔ َحسَّ َِٟح ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ُِط  ًَ  أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

ًَِسَوی َوََل كٔي ٍَََة َوََل  ا٢َ ََل  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َصا٣ََة َوََل َػََفَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

دمحم نب مکح، رضن، اامسلیع، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رمض اک اکی ےس دفرسے وک انگل، وگشؿ انیل، اہہم )ینع اول( افر رفص وکح  زیچ ںیہن ےہ۔

 دمحم نب مکح، رضن، اامسلیع، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہہم وکح  زیچ ںیہن

     709    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث ًبسا ٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔی صُزَ َحسَّ یِزََة  أَبٔی َس٤َ٠ََة 

تََت٠ََتا ََف٣ََِت ِِٔحَساصُ  ِٗ َضی فٔی ا٣َِزأََتئِن ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََػاَب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ٕ ی بَٔحَحز َ ِِ ُ ٤َا اَِل

ٔلَی ا َٓاِخَتَؼ٤ُوا ِ َّٟٔذی فٔی بَِل٨َٔضا  ََٟسَصا ا َت٠َِت َو َ٘ َٓ َضی أَ٪َّ زَٔیَة ٣َا فٔی بَِل٨َٔضا بَِل٨ََضا َوهَٔی َحا١ْ٣ٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

َب َو  ٔ ََ ٦ُ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ ََل  َٕ أَُِغَ ِی َٛ ٣َِت  ًَّٟٔی َُغٔ ٤َِٟزِأَةٔ ا ا٢َ َولٔیُّ ا َ٘ َٓ ِبْس أَِو أ٣ََْة  ًَ ْة  ٤ٔثِ ُُغَّ َٓ َٙ َوََل اِسَتَض١َّ  ١ُ ََل أَک١ََ َوََل ٧ََل

ا٪ٔ  ٤ََّا َصَذا ٩ِ٣ٔ ِِٔخَوأ٪ اِلُٜضَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  َذَٟٔک یَُل١ُّ 

 سز، ثیل دبعا رلنمح نب اخدل، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 
عفی

دیعس نب 

 لی یک دف ڑگھجا رکےن فا ی وعروتں ےک قلعتم ہلصیف ایک نج ںیم ےس اکی وعرت ےن ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 

 فملس ےن ھد

فملس  دفرسی وک رھتپ کنیھپ رک امرا وج اس ےک ٹیپ ںیم اگل، افر فہ احہلم یھت، )رھتپ ےک دصہم ےس( ٹیپ اک ہچب رم ایگ، وت یبن یلص اہلل ہیلع

ہیلع فملس ےن اس ہچب یک دتی ںیم اکی الغؾ ای ولڈنی دےنی اک مکح دای، لتق رکےن فا ی  یک دختم ںیم دقمہم  شی وہا، آپ یلص اہلل

 وعرت ےک فارث ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم اس ےچب یک دتی ویکرکندفں سج ےن ہن وت ایپ افر ہن اھکای ہن یہ ابت یک

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی وت اکونہں اک اھبح  ےہ۔افر ہن یہ اخیچ، اس ےسیج یک دتی وت اقلب اعمیف ےہ، 

 سز، ثیل دبعا رلنمح نب اخدل، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
عفی

 دیعس نب 

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

  

 ایبؿ بط اک :   ابب

 اہہم وکح  زیچ ںیہن

     710    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضٔیَ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِيَبُة  ث٨ََا  ی  َحسَّ َ ِِ ُ ٨ًَُِط أَ٪َّ ا٣َِزأََتئِن َر٣َِت ِِٔحَساص٤َُا اَِل اہللُ 

 ًَ ٕ َو ِبٕس أَِو َؤٟیَسة ًَ  ٕ زَّة ُِ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َضی ٓٔیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َحِت َج٨ٔي٨ََضا  َِطَ َٓ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ بَٔحَحز ٩ًَِ َس ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

ٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ٤َُِٟشیَّ َ٘ ا َٓ ِبٕس أَِو َؤٟیَسةٕ  ًَ زَّةٕ  ُِ طٔ بٔ َت١ُ فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ِ٘ َِٟح٨ٔئن ُي َضی فٔی ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٗٔضَی ہللٔ َػل َّٟٔذی  ا٢َ ا

 َ٘ َٓ َٙ َوََل اِسَتَض١َّ َو٣ِٔث١ُ َذَٟٔک یَُل١ُّ  َب َوََل ٧ََل ٔ ََ ٦ُ ٣َا ََل أَک١ََ َوََل  َٕ أَُِغَ ِی َٛ ٠َِیطٔ  ٤ََّا ًَ ٥َ ٧ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

ا٪ٔ   َصَذا ٩ِ٣ٔ ِِٔخَوأ٪ اِلُٜضَّ

ہبیتق، امکل، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دف وعروتں ںیم ےس 

ہچب رم ایگ وت اس ےک دبےل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ولڈنی ای الغؾ  اکی ےن دفرسی وک رھتپ امرا سج ےس اس ےک ٹیپ اک

اتفاؿ ںیم دےنی اک مکح دای، افر انب اہشب ےس وباہطس دیعس نب بیسم وقنمؽ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ٹیپ ےک 

اک مکح دای، سج ےک الخػ ہلصیف ایک ایگ اھت اس ےن رعض ایک ہچب ےک دبےل وج لتق وہ اجےئ، اکی الغؾ ای ولڈنی اتفاؿ ںیم دےیئ اجےن 

 ںیم اس اک اتفاؿ سک رطح دفں سج ےن ہن وت اھکای افر ہن ایپ افر ہن وبال افر ہن الچای اس ےسیج اک وخؿ وت اقلب اعمیف ےہ، روسؽ اہلل یلص

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی وت اکونہں اک اھبح  ےہ۔

 نب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعہبیتق، امکل، ا :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہہم وکح  زیچ ںیہن
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 ٤س، اب٩ ًيي٨ہ، زہزی، ابوبُکب٩ ًبس اٟزح٩٤ ب٩ حارث ابو٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل ب٩ ٣ح :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش َِٟحارٔٔث  ٩ٔ ب٩ِٔ ا

ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟئ  ِٟکَاص٩ٔٔ َٗ َِٟبغٔیِّ َوح٠َُِوأ٪ ا ٔ ا ِٟک٠َِٔب َو٣َِضز ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   یُّ َػل

دبعاہلل نب دمحم، انب ہنییع، زرہی، اوبرکبنب دبع ارلنمح نب احرث اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

 یک  تمی افر زاناکر وعرت یک رخیچ )ارجت( افر اکنہ یک یئاھح  )وج ارجت ںیم یلم( ےس عنم ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےتک

 رفامای۔



 

 

 دبع اہلل نب دمحم، انب ہنییع، زرہی، اوبرکبنب دبع ارلنمح نب احرث اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہہم وکح  زیچ ںیہن
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 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، یحٌی ب٩ رعوہ ب٩ زبي ٍ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَِبسٔ ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس َوَة ب٩ِٔ ہللٔ َحسَّ  رُعِ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟت َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ َِٟیَص بَٔظِیٕئ اٟزُّبَي ٍِ ا٢َ  َ٘ َٓ أ٪  ٩ًَِ اِلُٜضَّ ٧َاْض 

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا  ًّ٘ َیُٜوُ٪ َح َٓ ثُو٧َا أَِحَیا٧ّا بَٔظِیٕئ  َُّض٥ِ یَُحسِّ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ َ٘ ِٟک٤َٔ٠َُة ٩ِ٣ٔ َٓ ٥َ ت٠َِٔک ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ِٟحٔىِّیِّ  َُٔضا ٩ِ٣ٔ ا ِّٙ َیِدَل َِٟح َ  ا ِٟک ٚٔ ٣ُزَِس١ْ ا ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ  َٗ ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َٗ ِذبَٕة  َٛ َضا ٣ٔائََة  ٌَ َیِد٠ُٔلوَ٪ ٣َ َٓ َصا فٔی أُذُٔ٪ َؤٟیِّطٔ  ٤َٔ٠ُة ََٓیُُقُّ

َسظُ  ٌِ َُّط أَِس٨ََسُظ َب ىٔی أ٧َ َِ ِّٙ ث٥َُّ ب٠ََ َِٟح  ٩ِ٣ٔ ا

، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یلع نب دبعاہلل ، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، ییحی نب رعفہ نب زریب

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھچک آدویمں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکونہں ےک قلعتم درای ت ایک، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

گ یھبک ایسی ابت رکےت ںیہ وج ابلکل حیحص وہیت رفامای ہی وکح  زیچ ںیہن ےہ، ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! فہ ول

ےہ، وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی ابت اہلل اعتٰیل یک رطػ ےس وہیت ےہ سج وک اطیشؿ نس رک اس ںیم ڑکنیسفں وھجن 

اؼ ےن، اۃملکلنم اقحل، وک رمالس الم رک ا ےن اسویھتں )اکونہں( ےک اکؿ ںیم د ہ داتی ےہ، یلع )نب دبع اہلل( ےن ایبؿ ایک ہک دبعارلز

 رفاتی ایک، رھپ ےھجم ولعمؾ وہا ہک اںوہں ےن اس وک وموصال ایبؿ ایک۔

 یلع نب دبعاہلل ، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، ییحی نب رعفہ نب زریب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...اجدف اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ نکیل ایشنیط ےن ااکنر ایک فہ ولوگں وک اجدف س

 بط اک ایبؿ :   ابب

امرفت رپ ابلب ںیم انزؽ یک یئگ افر فہ دفونں یسک وک یھب اجدف اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ نکیل ایشنیط ےن ااکنر ایک فہ ولوگں وک اجدف اھکسےت ںیہ افر وج زیچ دف رفوتشں اہ رفت ف 

رمد افر ایکس ویبی ےک درایمؿ ںیہن اھکسےت اہیں کت ہک د ہ دےتی ںیہ ہک مہ ہنتف ںیہ اس ےئل رفک ہن رکف، انچہچن ولگ اؿ دفونں ےس ایسی زیچ ےتھکیس ںیہ سج ےک ذرےعی 

ؿ ںیہن اچنہپ ےتکس افر ولگ ےتھکیس ںیہ فہ زیچ وج اںیہن اصقنؿ اچنہپےئ، افر اںیہن عفن ہن اچنہپےئ، افر نج ولوگں ےن اےس دجاح  رکدںی افر فہ اہلل یک رمیض ےک ریغب یسک وک اصقن

 ٰ فر اہلل اعتٰیل اک وقؽ 

 

  ااسل  ج ثیح ات

ت فل

 رصبتفؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ااتفوتئؿ ارحسل رخدیا ےہ فہ اجےتن ںیہ ہک آرخت ںیم اؿ اک وکح  ہصح ںیہن، افر اہلل اعتٰیل اک وقولال 

  

فان

ّ اثِت یف ادقعل افر افناثت ےک ٰینعم اجدفرگ وعروتں ےک ںیہ وج 

 

ّ

 

ا فر اہلل اعتٰیل اک وقؽ فنم رشّال
ٰ
ن 
سغ

 

ت

ّل اہیل نم رحسمھ ااھن 
ن 

 

 ح
ب

و ؿ
م
ع

 

ت

رزفؿ ےک ینعم ںیہ 
ح
س

 

ت

 ڈنگہ انبیت ںیہ افر 

     713    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وٰسی، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ہظا٦، رعوہ، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  َِٟت َسََحَ َرُسو٢َ َحسَّ ا َٗ ٨َِضا 

َّی اہللُ َّیاہللٔ َػل َّی کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَِؼ٥ٔ َحً َ َٟبٔیُس ب٩ُِ اَِل ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ ٕٙ ُي ٥َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُزَریِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ    ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ٕ أَِو  َّی َِٔذا کَاَ٪ َذاَت یَِو٦ ٠َطُ َحً ٌَ َٓ ِیَئ َو٣َا  ١ُ اٟظَّ ٌَ ِٔ َّطُ کَاَ٪ َي َِٟیطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ ا٢َ یَا  یَُدیَّ َٗ ًَا ث٥َُّ  ًَا َوَز ٨َّٜٔطُ َز ِی٠َٕة َوصَُو ٨ًِٔٔسی َل َٟ َذاَت 

 ِ َس أََحُسص٤َُا ٨ًَِٔس َرأ ٌَ َ٘ َٓ تَِيُتطُ ٓٔیطٔ أََتانٔی َرُجََلٔ٪  ِٔ َِٓتانٔی ٓامَٔی اِسَت زِٔت أَ٪َّ اہللَ أَ ٌَ ا٢َ ًَائَٔظُة أََط َ٘ َٓ ُ ٨ًَِٔس رِٔجلَیَّ  َِ ٔسی َواِْل

 ٔ ٔ أََحُسص٤َُا َٟٔؼاح ا٢َ ف َٗ ا٢َ فٔی أَیِّ َطِیٕئ  َٗ ًَِؼ٥ٔ  َ َٟبٔیُس ب٩ُِ اَِل ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ كَبَُّط  َٗ ا٢َ ٣َِلبُوْب  َ٘ َٓ ٍُ اٟزَُّج١ٔ  ی ٣ُِظٕم بٔطٔ ٣َا َوَج

 َّ أََتاَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٔ َذِرَواَ٪  ا٢َ فٔی بٔئِز َٗ ا٢َ َوأَی٩َِ صَُو  َٗ ٍٔ ٧َِد٠َٕة َذََکٕ  ِّٕ ك٠َِ ٥َ فٔی ٧َإض ٩ِ٣ٔ َو٣َُظاكَٕة َوُج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ُُُض اٟظَّ  َُُض ٧َِد٠َٔضا ُر أَ٪َّ ُر َٛ ِٟح٨َّٔأئ أَِو  ًَُة ا ا َ٘ أَ٪َّ ٣َائََضا نُ َٛ ًَائَٔظُة  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ َحاَئ  َٓ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِػَحابٔطٔ  َیاكٔئن 

انٔی اہللُ  َٓ ا ًَ ِس  َٗ ا٢َ  َٗ ِجَتُط  ََل اِسَتِْخَ َٓ ُط أَبُو أَُسا٣ََة َوأَبُو  أَ ٌَ َُٓس٨َِٔٓت َتاَب أ٣َََز بَٔضا  َٓ ا  ًّ ََ ًَلَی ا٨َّٟأض ٓٔیطٔ  صُِت أَِ٪ أُثَوَِّر  َُکٔ َٓ

ا َ٘ ٕة يُ َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ فٔی ٣ُِظٕم َو٣َُظا ا٢َ ا٠َِّٟیُث َواب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ َو  ٔ ٤َُِٟظاكَةُ َؿ٤َِزَة َواب٩ُِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ُد ٩ِ٣ٔ  ٢ُ ا ٣َا یَِْخُ

ا٪ٔ  َٜتَّ ٔة اِل َٗ ُة ٩ِ٣ٔ ٣َُظا َٗ ٤َُِٟظا ٔ َِٔذا ٣ُٔظَم َوا ز ٌَ
 اٟظَّ

اربامیہ نب ومٰٰس، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ینب زرقی ںیم ےس 



 

 

م اہک اجات اھت، روسؽ اہلل

عص

 یلص اہلل ہیلع فملس رپ اجدف ایک )اس ےک ارث ےس( آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی صخش ےن سج وک دیبل نب ا

ہی احتل وہیئگ ہک یسک اکؾ وک ہن رکےن ےک ابفوجد آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ایخؽ وہات ہک آپ ااسی رک رےہ ںیہ، اکی دؿ ای اکی رات 

ہلل اہنع! ایک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک اہلل ےن ےھجم ؤالت دای وج ںیم ےن آپ ریمے اپس ےھت نکیل داع رکےت رےہ، رھپ رفامای اے اعہشئ ریض ا

ولعمؾ رکان اچاہ، ریمے اپس دف صخش آےئ اکی ریمے رس ےک اپس افر دفرسا ریمے اپؤں ےک اپس، اکی ےن ا ےن اسیھت ےس وپاھچ 

اھچ سک ےن اجدف ایک ےہ، دفرسے ےن ہک اس آد ی وک ایک فیلکت ےہ، دفرسے ےن وجاب دای ہک اس رپ اجدف ایک ایگ ےہ، ےلہپ ےن وپ

م ےن، ےلہپ ےن وپاھچ سک زیچ ںیم اجدف ایک ےہ؟ دفرسے ےن وجاب دای یھگنک، رس ےک ابؽ افر زبس وجھکر یک 

عص

وجاب دای دیبل نب ا

ی ںیم ایک ےہ، اس ےلہپ ےن وپاھچ فہ زیچںی اہکں ںیہ، دفرسے ےن اہک ذرفاؿ ےک ونکںی ںیم، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ٹ

ت

 

ھن

ک

 فملس ا ےن 

دنچ احصہب ریض اہلل ےن م ےک اسھت اس ونکںی ےک اپس ےئگ، رھپ فا س آےئ وت رفامای اے اعہشئ! اس ونکںی اک اپین دنہمی ےک وچنڑ یک 

رطح وہایگ ےہ افر اس ونکںی ےک اپس فاےل درتخ اک رس اطیشؿ ےک رسفں ےک لثم اھت، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم اس 

رکفں؟ )دفرسے ہخسن ےک اطمقب آپ ےن قیقحت ویکں ہن یک( آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےھجم اہلل ےن اعتیف دے  یک قیقحت ہن

دی اس ےئل ںیم ےن ولوگں ںیم اس یک رباح  وک وہشمر رکان انمبس ہن اھجمس،انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس )یھگنک( ےک دنف 

ط افر اشمہق ےک قلعتم رفاتی یک، اشمہط اس رکےن اک مکح دای )وج دنف رکدی یئگ

 

س
م
( ، اوبااسہم، اوبرمضہ، انب ایب ازلاند ےن اشہؾ ےس 

 ابت وک ےتہک ںیہ وج یھگنک رکےن ےک دعب ےلکن افر اشمہق فہ ابؽ وج  اتؿ ےس دحیلعہ وہں۔

 اربامیہ نب ومٰٰس، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...رشک افر اجدف الہک رکےن فا ی زیچںی ںیہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رشک افر اجدف الہک رکےن فا ی زیچںی ںیہ

     714    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز ب٩ ًبساہلل ، س٠امی٪، ثور ب٩ زیس، ابواِٟیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًبس اٌٟزی :  راوی



 

 

 ًَ ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس   ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ثَىٔی  ٨ًَِطُ أَ٪َّ َحسَّ ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

َِحُ َرُسو٢َ اہللٔ ُک بٔاہللٔ َواٟشِّ ِ أت اٟرشِّ َ٘ ٤ُِٟوبٔ ا٢َ اِجت٨َٔبُوا ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

دبع ازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، وثر نب زدی، اوباثیغل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 ےہ ہک الہک رکےن فا ی زیچفں ےس ینع اہلل ےک اسھت رشکی انبےن افر اجدف ےس وچب۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

 دبع ازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، وثر نب زدی، اوباثیغل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ... اجدف اک العج رکان اجزئ ےہ افر اتقدہ ےن اہک ہک ںیم ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ کایک

 بط اک ایبؿ :   ابب

ےہ وت ایک ی ےک اپس اجےن ےس رفک دای ایگ ایک اجدف اک العج رکان اجزئ ےہ افر اتقدہ ےن اہک ہک ںیم ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ ہک اکی آد ی رپ اجدف رکدای ایگ ےہ ای فہ اینپ ویب

  وہ اس یک نام تع ںیہناس ےس )اجدف اک ارث( دفر رکان اجزئ ےہ ؟وت اںوہں ےن اہک اس ںیم وکح   جج ںیہن اس ےئل ہک اس ےس اؿ اک دصقم االصح ےہ افر وج زیچ دیقم
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 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًيي٨ہ :  راوی

ث٨ََا بٔطٔ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٢ُ ٩ِ٣َ َحسَّ و٢ُ أَوَّ ُ٘ ُت اب٩َِ ًَُيِي٨ََة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ َوَة  ثَىٔی آ٢ُ رُعِ و٢ُ َحسَّ ُ٘ َي

 ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا  َحسَّ َٓ ٨ُِط  ًَ ُِٟت صَٔظا٣ّا  َ َشأ َٓ َوَة  ٥َ رُعِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨َِضا 

َیاُ٪ َوَصَذا أََطسُّ ٣َا یَُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ِتٔی ا٨َِّٟشاَئ َوََل َیأِتٔیض٩َّٔ  َُّط َیأ َّی کَاَ٪ یََزی أ٧َ ا٢َ یَا ُسَٔحَ َحً َ٘ َٓ َذا  َٛ َِحٔ َِٔذا کَاَ٪ 

٤ِٔ٠ًَٔت أَ٪َّ  ُ ٨ًَِٔس  ًَائَٔظُة أَ َِ َس أََحُسص٤َُا ٨ًَِٔس َرأِٔسی َواِْل ٌَ َ٘ َٓ تَِيُتُط ٓٔیطٔ أََتانٔی َرُجََلٔ٪  ِٔ َتانٔی ٓامَٔی اِسَت ِٓ َ ِس أ َٗ ا٢َ  اہلَل  َ٘ َٓ رِٔجلَیَّ 

َٟبٔیُس ب٩ُِ أَ  ا٢َ  َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ كَبَّطُ  َٗ ا٢َ ٣َِلبُوْب  َٗ ٔ ٣َا بَا٢ُ اٟزَُّج١ٔ  َِ َّٟٔذی ٨ًَِٔس َرأِٔسی ِْٟٔل ْٕ ا ٕٙ َح٠ٔی ًَِؼ٥َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُزَریِ

ٕة َذََکٕ َتِحَت َر  ٌَ ِّٕ ك٠َِ ا٢َ فٔی ُج َٗ ا٢َ َوأَی٩َِ  َٗ ٕة  َٗ ا٢َ فٔی ٣ُِظٕم َو٣َُظا َٗ ا٢َ َوٓٔی٥َ  َٗ ا  ّ٘ ٔ ٔ َذِرَواَ٪ َٟٔیُضوَز کَاَ٪ ٨َ٣ُآ ٕة فٔی بٔئِز َٓ اًُو



 

 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ َِٟت  ا ِٟٔح٨َّأئ َٗ ُة ا ًَ ا َ٘ أَ٪َّ ٣َائََضا نُ َٛ ًَّٟٔی أُرٔیُتَضا َو ِٟبٔئِزُ ا ٔ ا ا٢َ َصٔذظ َ٘ َٓ َجُط  َّی اِسَتِْخَ ِٟبٔئَِز َحً ٥َ ا

ا اہللُ  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ َت  ِ
َََٓل أَِی َت٨َرشَّ ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َد  اِسُتِْخٔ َٓ ا٢َ  َٗ َیاكٔئن  ُُُض اٟظَّ أَ٪َّ ٧َِد٠ََضا ُر َٛ ِس َط َو َ٘ َٓ ُظ أَِ٪ أُثٔي ٍَ   انٔی َوأََِکَ َٔ

ا ًّ ََ  ًَلَی أََحٕس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض 

دبع اہلل نب دمحمانب ہنییع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اس دحثی وک بس ےس ےلہپ ھجم ےس انب رجری ےن ایبؿ ایک، فہ ےتہک ےھت ہک ھجم ےس آؽ 

ںوہں ےن دمحم ےس ا ےن فادل ےک فاہطس ےس اںوہں رعفہ ےن وباہطس رعفہ ایبؿ ایک وت ںیم ےن اشہؾ ےس اس ےک قلعتم درای ت ایک، ا

 ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ اجدف ایک ایگ اھت سج ےک ارث ےس آپ اک ہی احؽ اھت ہک

ؿ ےن اہک ہک بج ہی وصرت احؽ وہ وت اینپ ویبویں ےک اپس اجےت یھب ہن ےھت نکیل ہی ایخؽ وہات اھت ہک اؿ ےک اپس وہ آای وہں، ایفس

اجدف اک تخس ارث ےہ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اعہشئ! ایک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک اہلل ےن ےھجم ربخ ددیی وج ںیم ولعمؾ رکان 

، وج رس ےک اچاتہ اھت، ریمے اپس دف آد ی آےئ اؿ ںیم ےس اکی ریمے رس ےک اپس ھٹیب ایگ افر دفرسا ریمے اپؤں ےک اپس اھٹیب

اپس اھت اس ےن دفرسے ےس اہک ہک اس آد ی وک ایک وہایگ ےہ دفرسے ےن اہک اس رپ اجدف رکدای ایگ ےہ، ےلہپ ےن وپاھچ سک ےن اجدف 

م ےن وج ینب زرقی اک اکی آد ی ےہ، وہید اک فیلح افر انمقف اھت، ےلہپ ےن وپاھچ سک رپ )اجدف ایک ایگ

عص

 ایک ےہ، دفرسے ےن اہک دیبل نب ا

ےہ( دفرسے ےن وجاب دای یھگنک افر اس ابؽ رپ وج یھگنک ےس ڑھجےت ںیہ، ےلہپ ےن وپاھچ اہکں ےہ، وجاب دای ہک ذرفاؿ ےک ونکںی 

ںیم رن وجھکر یک یلھج ںیم رھتپ ےک ےچین ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ونکںی ےک اپس رشتفی الےئ اتہک اس یھگنک فریغہ وک اکنںیل 

فملس ےن رفامای یہی ونکاں ےہ افر وجھکر اک درتخ اطیشؿ ےک رسفں یک رطح ولعمؾ وہات ےہ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع 

زیچںی ولکناںیل )افر دنف رکا دںی( رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک 

  ہیلع فملس ےن رفامای دخبا ےھجم افشء وہیئگ افر ےھجم اندنسپ ےہ ہک ںیم یسک یک رباح  وک وہشمر رکفں۔االعؿ ویکں ںیہن رکدای وت آپ یلص اہلل

 دبع اہلل نب دمحم، انب ہنییع :  رافی

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

  

 ...اجدف اک ایبؿ

 ؿبط اک ایب :   ابب



 

 

 اجدف اک ایبؿ
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 ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت ُسَٔحَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ائَٔظَة 

ٕ َوصَُو ٨ًِٔٔسی  َّی َِٔذا کَاَ٪ َذاَت َیِو٦ ٠َطُ َحً ٌَ َٓ ِیَئ َو٣َا  ١ُ اٟظَّ ٌَ ِٔ َُّط َي َِٟیطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ َُٟیَدیَّ َُّط  َّی ٧ِٔ زِٔت یَا َحً ٌَ ا٢َ أََط َٗ ًَاُظ ث٥َُّ  ًَا اہلَل َوَز َز

حَ ًَائَٔظُة أَ  َٓ ا٢َ َجائَىٔی َرُجََلٔ٪  َٗ ٠ُُِٗت َو٣َا َذاَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  تَِيُتطُ ٓٔیطٔ  ِٔ َِٓتانٔی ٓامَٔی اِسَت ِس أَ َٗ ٠ََص أََحُسص٤َُا ٨ًَِٔس ٪َّ اہللَ 

ا٢َ ٣َِلبُوْب  َٗ ٍُ اٟزَُّج١ٔ  ا٢َ أََحُسص٤َُا َٟٔؼاحٔبٔطٔ ٣َا َوَج َٗ ُ ٨ًَِٔس رِٔجلَیَّ ث٥َُّ  َِ ًَِؼ٥ٔ  َرأِٔسی َواِْل َ َٟبٔیُس ب٩ُِ اَِل ا٢َ  َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ كَبَُّط  َٗ

 َٗ أَی٩َِ صَُو  َٓ ا٢َ  َٗ ٕة َذََکٕ  ٌَ ِّٕ ك٠َِ ا٢َ فٔی ٣ُِظٕم َو٣َُظاكَٕة َوُج َٗ ا٢َ ٓامَٔی َذا  َٗ  ٕٙ َِٟیُضوزٔیُّ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُزَریِ ا٢َ ا َٗ ٔ ذٔی أَِرَواَ٪  ا٢َ فٔی بٔئِز

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ًَائَٔظَة ََٓذَصَب ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔلَی  ِ ٍَ ٠َِیَضا ٧َِد١ْ ث٥َُّ َرَج ًَ ِیَضا َو َٟ ٔ ٨ََوَز ِ َٓ  ٔ ِٟبٔئِز ٔلَی ا ٥َ فٔی أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ِ ا٢َ طٔ َوَس٠َّ َ٘ َٓ

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ  َیاكٔئن  ُُُض اٟظَّ َٜأَ٪َّ ٧َِد٠ََضا ُر ِٟٔح٨َّأئ َوَل ُة ا ًَ ا َ٘ َٜأَ٪َّ ٣َائََضا نُ ِس َواہللٔ َل َ٘ َٓ ا أ٧ََا  ا٢َ ََل أ٣ََّ َٗ ِجَتُط  َ ِِ َ أ َٓ

َُٓس٨َِٔٓت  ا َوأ٣َََز بَٔضا  ًّ ََ ًَلَی ا٨َّٟأض ٨ِ٣ٔطُ  انٔی َوَخٔظیُت أَِ٪ أُثَوَِّر  َٔ انَٔی اہللُ َوَط َٓ ا ًَ 

ر روسؽ اہلل یلص اہلل دیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی اب

راہ ہیلع فملس رپ اجدف رکدای ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی احتل وہیئگ ہک آپ وک ھچک ہن رکےن ےک ابفوجد ایخؽ وہات ہک ںیم ھچک رک 

ےہ ہک  وہں، اکی دؿ آپ ریمے اپس ےھت آپ داع رکےت رےہ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اعہشئ! ایک ںیہمت ولعمؾ

 رفامای ںیم وج ھچک ولعمؾ رکان اچاتہ اھت فہ اہلل اعتٰیل ےن ےھجم ؤالتدای، ںیم ےن رعض ایک فہ ایک ای روسؽ اہلل! ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ریمے اپس دف آد ی آےئ اؿ ںیم ےس اکی ریمے رس ےک اپس افر دفرسا ریمے اپؤں ےک اپس ھٹیب ایگ، رھپ اؿ ںیم ےس اکی ےن 

م ا ےن اس

عص

یھت ےس وپاھچ اس آد ی وک ایک فیلکت ےہ دفرسے ےن اہک اس رپ اجدف ایک ایگ ےہ، وپاھچ سک ےن ایک، وجاب دای دیبل نب ا

وہیدی ےن وج ینب زرقی اک اکی آد ی ےہ وپاھچ سک زیچ ےس اہک یھگنک افر یھگنک ےس ےنلکن فاےل ابولں وک رن وجھکر یک یلھج ںیم رھک رک، 

اب دای ذی ارفاؿ ےک ونکںی ںیم، رافی اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس )ا ےن احصہب ریض اہلل ےن م ےک وپاھچ فہ اہکں ےہ، وج

اسھت( اس ونکںی رپ رشتفی ےل ےئگ، اےس داھکی، اس ےک اپس وجھکر اک اکی درتخ اھت )افر اس اجدف یک زیچ وک ولکنا رک( آپ یلص اہلل 

ےک اپس رشتفی الےئ، وت رفامای ف اہلل اس ونکںی اک اپین ابلکل رسخ اھت افر اس ےک اپس ےک ہیلع فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع 



 

 

درتخ اطیشؿ ےک رسفں یک امدنن ےھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ںیم ےن رعض ایک آپ ےن اس وک اظرہ ںیہن رکاای 

د ی یک رباح  وک وہشمر رکےن ےس ڈرا، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رفامای ںیہن اہلل ےن ےھجم اعتیف دی افر افشء یشخب افر ںیم اس آ

 اجدف یک زیچ وک دنف رکےن اک مکح دای۔

 دیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...ضعب ایبؿ اجدف وہےت ںیہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ضعب ایبؿ اجدف وہےت ںیہ

     717    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، زیس ب٩ اس٥٠، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َٕ أَِخ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٔس٦َ َرُجََلٔ٪ ٣ٔ َحسَّ َٗ َُّط  ٨ًَُِض٤َا أ٧َ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٩ِ ب ٧ٍَََا ٣َأْٟک 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ حَٔب ا٨َّٟاُض ٟٔبََیا٧ٔض٤َٔا  ٌَ َٓ َدَلَبا  َٓ  ٔٚ ٤َِٟرِشٔ َف ِٟ ا ٌِ ا أَِو ِٔ٪َّ َب َٟٔشَِحّ بََیأ٪ 

َٟٔشَِحْ  ِٟبََیأ٪   ا

دبع اہلل نب وی ف، زدی نب املس، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دف آد ی رشمؼ یک رطػ 

فملس ےن رفامای کشیب ضعب ایبؿ اےسی ارث رکےت  ےس آےئ افر اںوہں ےن ہبطخ دای وج ولوگں وک تہب دنسپ آای، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ںیہ ےسیج اجدف ارث رکات ےہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، زدی نب املس، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...العج رکان اجدف اک وجعہ )وجھکر( ےک ذرےعی

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اجدف اک وجعہ )وجھکر( ےک ذرےعی العج رکان

     718    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، ٣زوا٪، ہاط٥، ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی

ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ أَِخب ٧ٍَََا َصأط٥ْ أَِخب ٧ٍَََا  ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َرضَٔی اہللُ  ٕس  ٌِ َس

ٔلَی ا٠َِّٟی١ٔ َو  َِٟیِو٦َ ِ َٔک ا ُظ ُس٥ٌّ َوََل ٔسَِحْ ذَٟ ٥ِ َيرُضَّ َٟ ًَِحَوّة  ٕ َت٤ََزإت  ٥َ ٩ِ٣َ اِػَلَبَح ک١َُّ یَِو٦ ٍَ َت٤ََزإت يٌىی َوَس٠َّ َُي ٍُُِظ َسِب ا٢َ  َٗ

 یث ًلیحس

یلع، رمفاؿ، اہمش، اعرم نب دعس ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

سج ےن رہ حبص دنچ وجعہ وجھکرںی اھکںیل اےس رات کت وکح  زرہ افر ہن وکح  اجدف اصقنؿ اچنہپےئ اگ، یلع ےک العفہ دفرسی دحثی جیم 

 یک دعتاد است ایبؿ یک ےہ۔ ںیم وجھکرفں

 یلع، رمفاؿ، اہمش، اعرم نب دعس :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اجدف اک وجعہ )وجھکر( ےک ذرےعی العج رکان

     719    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابواسا٣ہ، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًا٣زب٩ سٌیس، حرضت سٌس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَا٣َٔز ب٩َِ َس  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ َصأط٥ٕ  ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخب ٧ٍَََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ّسا َرضَٔی َحسَّ ٌِ ُت َس ٌِ ٕس َس٤ٔ ٌِ

ًَحِ  ٍَ َت٤ََزإت  و٢ُ ٩ِ٣َ َتَؼبََّح َسِب ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٨ًَِطُ َي َِٟیِو٦َ ُس٥ٌّ اہللُ  َٔک ا ُظ ذَٟ ٥َِٟ َيرُضَّ َوّة 

 َوََل ٔسَِحْ 

ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک  ااحسؼ نب وصنمر، اوبااسہم، اہمش نب اہمش، اعرمنب دیعس، رضحت دعس ریض اہلل ہنع

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن حبص وک است وجھکرںی اھکںیل وت اےس اس دؿ ہن وت وکح  زرہاصقنؿ اچنہپےئ 

 اگ افر ہن یہ وکح  اجدفارث رکے اگ۔

 رضحت دعس ریض اہلل ہنعااحسؼ نب وصنمر، اوبااسہم، اہمش نب اہمش، اعرمنب دیعس،  :  رافی

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

  

 ...اہہم وکح  زیچ ںیہن

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہہم وکح  زیچ ںیہن

     720    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل ب٩ ٣ح٤ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ٨ًَُِط َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٤َ٠ََة 

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ا٢َ  ٤َاَٗ َٓ ابٔیٌّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ أرَِعَ َ٘ َٓ ًَِسَوی َوََل َػََفَ َوََل َصا٣ََة  ٥َ ََل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  بَا٢ُ اِْلٔب١ٔٔ َتُٜوُ٪ فٔی  ٔيیُّ َػل

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ َٓیُِحزٔبَُضا  ٌٔي ٍُ اَِلَِجَزُب  َِٟب ُیَدأُٟلَضا ا َٓ َباُئ  ََّضا اٟوِّ أ٧َ َٛ ٢َ اٟز١ٔ٣َِّ  ًَِسی اَِلَوَّ ٩ِ٤َ أَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یُورَٔز٪َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُس َي ٌِ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َب ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َس٤ٔ ًَلَی ٣ُٔؼٓحٕ َوأ٧ََُِکَ أَبُو صَُزیِزََة َو  ٤ِ٣ُزْٔق 



 

 

 َ ٤َا َرأَیُِتطُ ٧َٔسَی حَ َحٔسیَث اَِل َٓ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة  َٗ ٔة  َِٟحَبٔظیَّ ك٩ََ بٔا ًَِسَوی ََفَ َّطُ ََل  ِث أ٧َ ٥َِٟ تَُحسِّ ٨َ٠ُِٗا أَ  ٢ٔ َُي ٍَِظُ وَّ  ٔسیّثا 

ایک ہک دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رمض اک اکی دفرسے وک انگل افر رفص افر اول وکح  زیچ ںیہن، اکی ارعایب ےن رعض ایک ای 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک ابت ےہ ہک افٹن دیماؿ ںیم رہونں یک رطح وہےت ںیہ، اؿ ےک اسھت اکی اخریش افٹن آرک اتلم 

 اخریش انب داتی ےہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ےلہپ افٹن وک اخرش اہکں ےس آح ، افر اوبہملس ریض اہلل ےہ وت اؿ وک یھب

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اوبرہریہ ریض اہلل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک امیبر وک

ہن ااترف، افر اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یلہپ دحثی اک ااکنر ایک، ںیم ےن اہک ایک مت ےن ہی دحثی الدعفی )رمض اک دنترتس ےک اپس 

اکی ےس دفرسے وک انگل( ایبؿ ںیہن یک، وت اںوہں ےن یشبح زابؿ ںیم ایسی ابت یک وج ھجمس ںیم ہن آح ، اوبہملس اک ایبؿ ےہ ہک اوبرہریہ 

 وسا وکح  دحثی ںیہن وھبےل۔ریض اہلل ہنع اس دحثی ےک 

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...دعفی )امیبری اک اکی ےس دفرسے وک انگل( وکح  زیچ ںیہن

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دعفی )امیبری اک اکی ےس دفرسے وک انگل( وکح  زیچ ںیہن

     721    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل وح٤زہ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ًَِبسٔ اہللٔ َوَح٤ِزَ  َحسَّ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ِبَس ًُ ًَ ةُ أَ٪َّ 

ًَِس  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٔض اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ََِٟفَ ِؤ٦ُ فٔی ثَََلٕث فٔی ا ٤ََّا اٟظُّ َوی َوََل كٔي ٍَََة ٧ِٔ



 

 

ارٔ  ٤َِٟزِأَةٔ َواٟسَّ  َوا

 سز، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل فزمحہ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 
عفی

دیعس نب 

ت )رمض اک اکی ےس دفرسے وک انگل( افر دب وگشین وکح  زیچ ںیہن، افر وحنتس ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وھچ

 رصػ نیت زیچفں ںیم وھگڑا، وعرت، افر رھگ ںیم وہ یتکس ےہ۔

 سز، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل فزمحہ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی
عفی

 دیعس نب 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دعفی )امیبری اک اکی ےس دفرسے وک انگل( وکح  زیچ ںیہن

     722    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیز :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ  ًَ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ُت َرُسو٢َ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

ا َٗ ًَِسَوی  و٢ُ ََل  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َس٤ٔ ٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٔس٨َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ٔس٨َإ٪ ا َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤ُِٟٔؼحِّ َو ًَلَی ا ٤ِ٤ُِٟزَٔق  ا٢َ ََل تُورٔزُوا ا َٗ  ٥َ لٔیُّ أَ٪َّ أَبَاَوَس٠َّ َُ صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٟسُّ

ا٢َ أََرأَیَِت  َ٘ َٓ ابٔیٌّ  ا٦َ أرَِعَ َ٘ َٓ ًَِسَوی  ا٢َ ََل  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨ِطُ   اِْلٔب١َٔ َتُٜوُ٪ فٔی اٟز٣َِّا٢ٔ أ٣ََِثا٢َ ًَ

 َٗ َتِحَزُب  َٓ ٌٔي ٍُ اَِلَِجَزُب  َِٟب َیأِتٔیَضا ا َٓ َبأئ  ٢َ اٟوِّ ًَِسی اَِلَوَّ ٩ِ٤َ أَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ے وک انگل( وکح  زیچ ںیہن ےہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک دعفی )رمض اک اکی ےس دفرس

رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک امیبر وک دنترتس ےک اپس ہن ااترف، افر زرہی ےس 

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رفاتی ےہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس انسؿ نب ایب انسؿ دف ی ےن ایبؿ ایک ہک اوبرہریہ ےن اہک



 

 

دعفی )رمض اک اکی ےس دفرسے یک رطػ لقتنم وہان( وکح  زیچ ںیہن، وت اکی ارعایب ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک الھب ؤالتںیئ وت ہک 

یبن یلص اہلل ہیلع افٹن دیماونں ںیم رہؿ یک رطح وہےت ںیہ اؿ ےک اپس اکی اخریش افٹن آات ےہ افر بس وک اخریش انب داتی ےہ، وت 

 فملس ےن رفامای ہک ےلہپ ےک اپس اخرش اہکں ےس آح ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿبط اک  :   ابب

 دعفی )امیبری اک اکی ےس دفرسے وک انگل( وکح  زیچ ںیہن

     723    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ بظار، اب٩ جٌَف، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ًَِطُ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ َج

 َٔ ِٟ اُٟوا َو٣َا ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ حٔبُىٔی ا ٌِ ًَِسَوی َوََل كٔي ٍَََة َوُي ا٢َ ََل  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َبْة ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ ک٤َٔ٠َْة كَيِّ َٗ  أ٢ُِ 

دمحمنب اشبر، انب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

دعفی )رمض اک اکی ےس دفرسے وک انگل( افر دبوگشین وکح  زیچںیہن، افر ےھجم افؽ ایھچ ولعمؾ وہیت ےہ، ولوگں ےن رعض ایک افؽ ایک 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایھچ ابت۔ زیچ ےہ ، آپ

 دمحمنب اشبر، انب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اجےن ےک قلعتم وج 

 

 ...رفاںیتی وقنمؽ ںیہ رعفہ ےن رضحیبن یلص اہلل ہیلع فملس وک زرہدے 



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ رعفہ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعےس اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس دح یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک

 

ثی زرہدے 

 وک رفاتی ایک

     724    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، سٌیسب٩ ابوسٌیس، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٓتَٔحِت  ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َّی  َخِیب ٍَُ أُصِٔسیَِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػ َحسَّ ل

 َ وا لٔی ٩ِ٣َ ک ٌُ ٥َ اِج٤َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ َطاْة ٓٔیَضا َس٥ٌّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َُٟط اہللُ  وا  ٌُ ُح٤ٔ َٓ َِٟیُضوزٔ  اَ٪ َصا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ ا

ِّی َسائ٠ُٔ  ٔن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ َّی اہللُ  َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٥ِ یَا أَبَا ا ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  ِٔٔیَّ  َض١ِ أْمُتَْن َػاز َٓ ٩ًَِ َطِیٕئ   ٥ُِٜ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اُٟوا أَبُو٧َا ََُٓلْ٪  َٗ  ٥ِ ُٛ ٥َ ٩ِ٣َ أَبُو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َذ َٟ َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ بُِت٥ِ ب١َِ ی اہللُ 

اُٟ  َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ُِٟت٥ُِٜ  َ ٩ًَِ َطِیٕئ ِِٔ٪ َسأ ِٔٔیَّ  ا٢َ َص١ِ أْمُتَْن َػاز َ٘ َٓ َت َوبَزِٔرَت  ِٗ اُٟوا َػَس َ٘ َٓ ََُٓلْ٪   ٥ِ ُٛ أس٥ٔ َؤِِ٪ أَبُو َ٘ ِٟ ٥ِ یَا أَبَا ا ٌَ وا َن

ُض٥ِ َرُسو٢ُ  َٟ ا٢َ  َٗ َتُط فٔی أَبٔي٨َا  ِٓ ٤َا رَعَ َٛ ٔذب٨ََا  َٛ َِٓت  َذب٨َِاَک رَعَ اُٟوا ٧َُٜوُ٪ ٓٔیَضا  َٛ َ٘ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أَص١ُِ ا٨َّٟارٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِخَشئُوا ٓٔیَضا َواہللٔ  ًَ َّی اہللُ  َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ُٔو٨ََ٧ا ٓٔیَضا  ٥ُُِٜٔ ٓٔیَضا أَبَّسا ث٥َُّ َئشي ٍّا ث٥َُّ َتِد٠ُ ا٢َ  ََل ٧َِد٠ُ َٗ

ٔ اٟظَّ  ٠ُِت٥ِ فٔی صَٔذظ ٌَ ا٢َ َص١ِ َج َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ٨ُِط  ًَ ُِٟت٥ُِٜ  َ ٩ًَِ َطِیٕئ ِِٔ٪ َسأ ِٔٔیَّ  َض١ِ أْمُتَْن َػاز َٓ ُض٥ِ  ا٢َ ٣َا َٟ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ ا  ٔ َس٤ًّ اة

ابّا َنِشت ٍَٔیُح ٨ِ٣َٔک  ذَّ َٛ ٨َِت  ُٛ اُٟوا أََرِز٧َا ِِٔ٪  َ٘ َٓ ًَلَی َذَٟٔک  َک  َح٥ُِٜ٠َ٤َ  ٥ِ َيرُضَّ َٟ ا  ٨َِت ٧َبٔیًّ ُٛ  َؤِِ٪ 

ہبیتق، ثیل، دیعسنب اوبدیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج ربیخحتف وہاوتروسؽ اہلل 

 ہک ریمے اسےنم اؿ وہیدویں وک عمج یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی رکبی دہہی ںیم یلم وج زرہ آولدیھت، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای

رکفوجاہیں وموجد ںیہ ،انچہچن فہ ولگ الےئ ےئگ وت اؿ ولوگں ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم مت ےس ھچک وپانھچ اچاتہ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن وہں ایک مت ےھجم کیھٹ کیھٹ اتبؤ ےگ؟ اؿ ولوگں ےن اہک اہں! اے اوبااقلمس )یلص اہلل ہیلع فملس( آرضحنت 

 وپاھچ اہمترا ابپ وکؿ ےہ؟ اؿ ولوگں ےن اہک امہرا ابپ الفں ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت وھجن ےتہک وہ؟ اہمترا ابپ

 ںیم مت ےس اکی الفں ےہ، اؿ ولوگں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن کیھٹ اہک افر چس رفامای، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

ابت وپانھچ اچاتہ وہں ایک مت کیھٹ کیھٹ وجاب دفےگ اؿ ولوگں ےن رعض ایک اہں اوبااقلمس )یلص اہلل ہیلع فملس( ارگمہ ولگ طلغ 



 

 

ںیہک ےگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ملع وہاجےئ اگ اسیج ہک آپ وک امہرے ابپ ےک قلعتم ملع وہایگ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس 

اؿ ےس وپاھچ اتبؤ دفزیخ وکؿ ولگ ںیہ؟ اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ ولگ وھتڑی ودت کت رںیہ ےگ رھپ امہرے دعب مت ولگ ےن 

روہےگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک ذلیل وہاجؤ، دخبا مہ یھبک یھب اہمترے دعب اس ںیم ںیہن رںیہ ےگ رھپ 

رفامای ایک مت چس اتبؤ ےگ ارگ مت ےس وکح  ابت وپوھچں، اؿ ولوگں ےن اہک اہں! آپ یلص اہلل ہیلع  آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ولوگں ےس

فملس ےن وپاھچ ایک مت ےن اس رکبی ںیم زرہالمای؟ اںوہں اہک اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ سک زیچ ےن ںیہمت اس رپ آامدہ ایک، 

مت وھجےٹ وہےگ وت ںیمہ مت ےس اجنت لم اجےئ یگ افر ارگ مت یبن وہ وت ںیہمت وکح  اصقنؿ  اںوہں ےن اہک ہک امہرا دصقم ہی اھت ہک ارگ

 ںیہن ےچنہپ اگ۔

 ہبیتق، ثیل، دیعسنب اوبدیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ےنیپ افر اس اک العج رکےن افر سج زیچ ےس وخػ وہ اس ےک دفر رکےن اک ایبؿزرہ 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 زرہ ےنیپ افر اس اک العج رکےن افر سج زیچ ےس وخػ وہ اس ےک دفر رکےن اک ایبؿ
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 خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، س٠امی٪، ذٛوا٪ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ ًبس اہلل ب٩ ًبساٟوہاب، :  راوی

ا َٗ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟوصَّأب َحسَّ ِبٔس ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ُث  َواَ٪ یَُحسِّ ِٛ ُت َذ ٌِ ٢َ َس٤ٔ

ُضَو فٔی ٧َارٔ جَ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َٓ َشُط  ِٔ َت١َ َن َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَززَّی ٩ِ٣ٔ َجَب١ٕ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  َض٥ََّ٨ َیت ٍََزَّی ًَ

ٔ یََتَحشَّ  ُط فٔی یَٔسظ ُش٤ُّ َٓ َشُط  ِٔ َت١َ َن َ٘ َٓ ا  ی ُس٤ًّ اُظ فٔی ٧َارٔ َجَض٥ََّ٨ َخأّٟسا ٣َُد٠َّّسا ٓٔیَضا ٓٔیطٔ َخأّٟسا ٣َُد٠َّّسا ٓٔیَضا أَبَّسا َو٩ِ٣َ َتَحسَّ

ُ بَٔضا فٔی بَِل٨ٔطٔ فٔی ٧َارٔ َجَض٥ََّ٨ َخأّٟسا ٣ُ  ٔ یََحأ َحٔسیَستُُط فٔی یَٔسظ َٓ َشطُ بَٔحٔسیَسةٕ  ِٔ َت١َ َن َٗ  َد٠َّّسا ٓٔیَضا أَبَّساأَبَّسا َو٩ِ٣َ 

ؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دبع اہلل نب دبعاولاہب، اخدل نب احرث، ہبعش، امیلسؿ، ذوکا



 

 

 ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش اہپڑ ےس رگ رک ا ےن آپ وک لتق رک ڈاےل فہ منہج یک آگ ںیم وہاگ افر اس ںیم

رہ اس ےک اہھت ںیم وہاگ افر منہج یک آگ ںیم اس وک اتیپ ہشیمہ رگاای اجات رےہ اگ افر سج ےن زرہ  یپ رک ا ےن آپ وک امر ڈاال وت اس اک ز

رےہ اگ افر ہشیمہ ایس احتل ںیم رےہ اگ، افر سج ےن ا ےن وک ولےہ ےس لتق رک ڈاال وت اس اکولاہ اس ےک اہھت ںیم وہاگ اس ےس ا ےن 

 ٹیپ ںیم منہج یک آگ ںیم ا ےن آپ وک امرات رےہ اگ افر ہشیمہ اس یک یہی احتل رےہ یگ۔

 دبع اہلل نب دبعاولاہب، اخدل نب احرث، ہبعش، امیلسؿ، ذوکاؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  یراف

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿ زرہ ےنیپ افر اس اک العج رکےن افر سج زیچ ےس وخػ وہ اس ےک دفر
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 ٣ح٤س ب٩ سَل٦ ، اح٤سب٩ بظي ٍ، ابوبُک، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی

ٕ أَبُو بَُِکٕ أَِخب ٧ٍَََا َصأط٥ُ ب٩ُِ َصأط  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َبٔظي ٍ ُس ب٩ُِ َسََل٦ٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ  ٥ٕ

 َٟ ًَِحَوةٕ  ٍٔ َت٤ََزأت  و٢ُ ٩ِ٣َ اِػَلَبَح بَٔشِب ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َِٟیِو٦َ َس٥ٌّ َوََل أَبٔی َي ُظ َذَٟٔک ا ٥ِ َيرُضَّ

 ٔسَِحْ 

، اوبرکب، اہمش نب اہمش، اعرم نب دعس ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن دمحم نب السؾ ، ادمحنب ریشب

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وج صخش حبص ےک فتق است وجعہ وجھکرںی اھکےل اس دؿ ہن وت زرہ افر ہن یہ اجدف 

 اس وک اصقنؿ اچنہپےئ اگ۔

 ؾ ، ادمحنب ریشب، اوبرکب، اہمش نب اہمش، اعرم نب دعسدمحم نب الس :  رافی

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

  



 

 

 ...دگیھ ےک دفدھ اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دگیھ ےک دفدھ اک ایبؿ
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 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، زہزی، ابوازریص خوَلنی، ابوث٠ٌبہ خظىی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َِٟدِوََلنٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ِِٔزرٔیَص ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ُِٟدَظىٔیِّ َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٠ََبَة ا ٌِ ٨ًَِطُ ی َث  

 ٥َِٟ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َو َٗ  ٍٔ بُ ٩ًَِ أَک١ِٔ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ٦َِ َوَزاَز  َٗ َّی أََتِیُت اٟظَّ طُ َحً ٌِ أَِس٤َ

ُِٟتُط  َ ا٢َ َوَسأ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍٔ أَِو أَبَِوا٢َ ا٠َِّٟیُث  بُ َِٟباَ٪ اَِلُت٩ُٔ أَِو ٣ََزاَرَة اٟشَّ ُب أَ ُ أَِو َنرِشَ أ َص١ِ ٧ََتَوؿَّ

 َٓ َِٟباُ٪ اَِلُت٩ُٔ  ا أَ أ٣ََّ َٓ ََل َیَزِوَ٪ بَٔذَٟٔک بَأِّسا  َٓ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ یََتَساَوِوَ٪ بَٔضا  ِس کَاَ٪ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّ اِْلٔب١ٔٔ  ٨َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِ ِس ب٠ََ ی َ٘

ا ٣ََزاَرةُ  َِٟبا٧َٔضا أ٣َِْز َوََل ٧َِهْی َوأ٣ََّ ٩ًَِ أَ ٨َا  ِِ ٥ِ یَِب٠ُ َٟ ٩ًَِ ُُٟحو٣َٔضا َو ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی أَبُو اہللُ  َٗ  ٍٔ بُ اٟشَّ

ُِٟدَظىٔیَّ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  ٠ََبَة ا ٌِ َِٟدِوََلنٔیُّ أَ٪َّ أَبَا َث ٩ًَِ أَک١ِٔ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ ِِٔزرٔیَص ا ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٔ بُا  اٟشَّ

دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ، زرہی، اوبادرسی وخالین، اوبہبلعث ینشخ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

 و ں فاےل 
ج لی
ک

دردنے ےک اھکےن ےس عنم رفامای، زرہی ےن اہک ہک ںیم ےن اوکس ںیہن انس اہیں کت ہک ںیم اشؾ اہلل ہیلع فملس ےن رہ 

ںیم آای افر ثیل ےن اس زایدیت ےک اسھت ایبؿ ایک ہک ھجم ےس ویسن ےن اںوہں ےن انب اہشب ےس رفاتی ایک، ہک ںیم ےن اؿ ےس 

 ایدردنفں ےک ےتپ ای افوٹنں اک دفدھ اامعتسؽ رک ےتکس ںیہ، اںوہں ےن وپاھچ ہک مہ دگیھ اک دفدھ  یپ ےتکس ںیہ ای اس ےس فوض رک ےتکس ںیہ

وجاب دای ہک ےلہپ املسمؿ اس ےس العج ایک رکےت ےھت افر اس ںیم وکح   جج ںیہن ہ ےتھج ےھت نکیل دگیھ ےک دفدھ ےک قلعتم ےھجم 

امای ےہ رگم اس ےک دفدھ ےک قلعتم وکح  مکح ای ولعمؾ وہا ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک وگتش ےک اھکےن ےس وت عنم رف

 و ں فاےل 
ج لی
ک

نام تع ےھجم ںیہن  یچنہ، افر دردنفں ےک ےتپ ےک قلعتم انب اہشب ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہ 

 دردنفں ےک اھکےن ےس عنم رفامای۔



 

 

 ہبلعث ینشخ ریض اہلل ہنعدبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ، زرہی، اوبادرسی وخالین، اوب :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دگیھ ےک دفدھ اک ایبؿ
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٣ش٥٠)بىی ت٤ی٥ ٛے آزاز َکزہ َُل٦( ًبیس ب٩ ح٨ين )بىی زریٙ ٛے آزاز َکزہ ٗتيبہ، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ًتبہ ب٩  :  راوی

 َُل٦( حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ

٩ًَِ ًُبَِیٔس بِ  ٩ًَِ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ٣َِولَی بَىٔی َتِی٥ٕ  ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی ٩ٔ ح٨َُيِٕن ٣َِولَی بَىٔی ُزَر َحسَّ  ٕٙ یِ

 ٔ بَاُب فٔی ِ ٍَ اٟذُّ َٗ ا٢َ َِٔذا َو َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِحُط صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ُط ث٥َُّ َٟٔیِِطَ ٤ِٔشُط ک٠َُّ ِِ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ ٧َأئ أََحٔس

ٔ زَ  َِ اّئ َوفٔی اِْل َٔ إٔ٪َّ فٔی أََحسٔ َج٨َاَحِیطٔ ٔط  اّئ َٓ

ہبیتق، اامسلیع نب رفعج،  ہبت نب ملسم )ینب میمت ےک آزاد رکدہ الغؾ( دیبع نب نینح )ینب زرقی ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبرہریہ 

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم یھکم رگ اجےئ وت 

 وپری یھکم وک وغہط ددیے، رھپ اس وک کنیھپ دے، اس ےئل ہک اس ےک اکی ابزف ںیم افش ےہ افر دفرسے ںیم امیبری ےہ۔ اچےئہ ہک

ہبیتق، اامسلیع نب رفعج،  ہبت نب ملسم)ینب میمت ےک آزاد رکدہ الغؾ( دیبع نب نینح )ینب زرقی ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  



 

 

 ابلس اک ایبؿ : ابب

 ...اہلل اعتٰیل اک وقؽ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس د ہ دےئجی ہک سک ےن اہلل یک زتنی وک  جا

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

ہک سک ےن اہلل یک زتنی وک  جاؾ ایک ےہ وج اس ےن ا ےن دنبفں ےک ےئل دیپایک ےہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  اہلل اعتٰیل اک وقؽ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس د ہ دےئجی

ںیت ہن وہں )اکی( ویپ، رشبےط ہک دفاباھکؤ، ویپ افر ونہپ افر ریخات رکف نکیل ارساػ افر ةکت ہن رکف، افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک وج اچوہ اھکؤ افر وج اچوہ 

 ارساػ)دفرسا( ةکت

     729    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ وًبس اہلل ب٩ زی٨ار وزیسب٩ اس٥٠ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ٍٕ َو ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ب٩ِٔ زٔی٨َإر َوَزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ یُِدب ٍُٔو٧َطُ 

ٔلَی ٩ِ٣َ َجزَّ ثَِوبَطُ ُخَیََل  ا٢َ ََل ی٨َُِوزُ اہللُ ِ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  َئ ًَ

فزدینب املس رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اامسلیع، امکل، انعف فدبع اہلل نب دانیر

فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل اس یک رطػ )ایقتم ےک دؿ( رظن ںیہن رکے اگ وج اانپ ڑپکارغفر ےک ببس ےس زنیم رپ ٹیسھگ رک 

 ےلچ۔

 املس رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع اامسلیع، امکل، انعف فدبع اہلل نب دانیر فزدینب :  رافی

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

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اانپ ازار ٹیسھگ رک ریغب ةکت ےک ےلچ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج اانپ ازار ٹیسھگ رک ریغب ةکت ےک ےلچ

     730    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (اح٤س ب٩ یو٧ص، زبي ٍ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل اپ٨ے واٟس )ًبس اہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َرضَٔی اہللُ  ِبسٔ اہللٔ 

ا٢َ  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َِٟیطٔ یَِو٦َ ا ٔ ٥َِٟ ی٨َُِوزِ اہللُ ِ ا٢َ ٩ِ٣َ َجزَّ ثَِوبَطُ ُخَیََلَئ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ   أَبُو بَُِکٕ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ أََحَس ٔطقَِّی َػل

طُ َِٔزارٔی يَ  ٌُ ٩ِ َيِؼ٨َ َِٟشَت ٤٣َّٔ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ اَصَس َذَٟٔک ٨ِ٣ُٔط  ٌَ   ُخَیََلَئ ِشت ٍَِخٔی َِٔلَّ أَِ٪ أََت

ایک ہک ادمح نب ویسن، زریب، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل ا ےن فادل )دبع اہلل ریض اہلل ہنع( ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش اانپ ڑپکا نہپ رک رغفر ےک اسھت ےلچ وت اہلل اعتٰیل ایکس رطػ ایقتم ےک دؿ رظن 

ںیہن رفامےئ اگ، رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریما ہہت دنب اکی رطػ اکٹل وہا وہات ےہ ای 

 رگہ اگلےن یک رضفرت وہیت ےہ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت اؿ ںیم ےس ںیہن وہ وج رغفر ےک ببس ےس ااسی رکےت اس ںیم

 ںیہ۔

 (ادمح نب ویسن، زریب، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل ا ےن فادل )دبع اہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اانپ ازار ٹیسھگ رک ریغب ةکت ےک ےلچ

     731    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبس اَلًلٰی، یو٧ص، حش٩، ابوبُک :  راوی

 َ ْس أَِخب ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٤ُِص َو٧َحِ َحسَّ ِت اٟظَّ َٔ ا٢َ َخَش َٗ ٨ُِط  ًَ َة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  ًِلَی  َ ِبُس اَِل ًَ ٩ُ ٨ًَِٔس  ٧ٍََا 



 

 

٤َِِٟشحَٔس َوثَاَب ا٨َّٟ  َّی أَتَی ا حَّٔل َحً ٌِ ا٦َ َیُحزُّ ثَِوبَُط ٣ُِشَت َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا ث٥َُّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِّی  َٓحُل َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل اُض 

ََٓؼ٠ُّ  إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا  َٓ ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَأت اہللٔ  َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠َِي٨َا َو ًَ َب١َ  ِٗ َضاأَ َٔ َّی یَِٜٔظ  وا َواِزًُوا اہللَ َحً

 رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھٹیب ےھت ہک وسرج رگنہ وہا، آپ دمحم، دبع االٰیلع، ویسن، نسح، اوبرکبہ ےس

زا ےتٹیسھگ وہےئ ڑھکےئ وہےئ اہیں کت دجسم ےچنہپ افر ولگ یھب عمج وہےئگ، وت آپ یلص اہلل ہیلع 

ہ

 
یلص اہلل ہیلع فملس تلجع ےک اسھت َ

وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس مہ ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئگ افر رفامای ہک آاتفب فملس ےن دف رتعک امنز ڑپیھ، رھپ آاتفب رفنش وہایگ 

فاماتہب اہلل اعت ی یک اشناینں ںیہ، بج مت اؿ ںیم )رگنہ( دوھکی وت امنز ڑپوھ افر اہلل اعت ی ےس داع رکف اہیں کت ہک رگنہ دفر 

 وہاجےئ۔

 دمحم، دبع االٰیلع، ویسن، نسح، اوبرکب :  رافی

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

  

 ...ڑپکا ےنٹیمس اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکا ےنٹیمس اک ایبؿ

     732    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بی جحیٔہاسحاٚ، اب٩ ط٤ی١، ٤ًز ب٩ ابی زائسہ، ًو٪ ب٩ ا :  راوی

 َٔ ًَِوُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ُجَحِی ُٚ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ أَِخب ٧ٍَََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة أَِخب ٧ٍَََا  ثَىٔی ِِٔسَحا أَیُِت َحسَّ ا٢َ ََفَ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَبٔی ُجَحِی َة 

أَیِ  ََلَة ََفَ ا٦َ اٟؼَّ َٗ َزَصا ث٥َُّ أَ َٛ
٨َزَةٕ ََفَ ٌَ َتئِن بََٔلَّل َجاَئ بٔ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ّزا  ٕة ٣َُظ٤ِّ َد فٔی ح٠َُّ َ َِ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ ٨َزَة ٌَ ِٟ َوابَّ َی٤ُزُّوَ٪ بَيَِن یََسیِطٔ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا ٨َزَةٔ َوَرأَیُِت ا٨َّٟاَض َواٟسَّ ٌَ ِٟ ٔلَی ا ِ 

 ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک البؽ وک ںیم ےن داھکی ااحسؼ، انب لیمش، رمع نب ایب زادئہ، وعؿ نب ایب ہفیحج



 

 

 ہک فہ اکی زینہ ےل رک آےئ افر اس وک زنیم ںیم اگڑ دای، رھپ امنز یک اذاؿ یہک، ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ

 الےئ افر زینہ یک رطػ ہنم رکےک دف رتعک امنز ڑپیھ، ںیم ےن ہلح ےنہپ وہےئ اس رطػ اس وک ےٹیمس وہےئ ےھت، ابرہ رشتفی

 داھکی ہک آد ی، وچاپےئ آپ ےک اسےنم ےس زینہ ےک رپے لچ رےہ ےھت۔

 ااحسؼ، انب لیمش، رمع نب ایب زادئہ، وعؿ نب ایب ہفیحج :  رافی

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

  

 ...وج آد ی ےنخٹ ےس ےچین ڑپکے ےنہپ وت فہ دفزخ ںیم وہاگ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وج آد ی ےنخٹ ےس ےچین ڑپکے ےنہپ وت فہ دفزخ ںیم وہاگ

     733    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہآز٦، طٌبہ، سٌیس ب٩ ابی سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوہزیزہ رضی  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ ب ٍُٔیُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َس ث٨ََا َس َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَِطُ   

َٓفٔی ا٨َّٟ  َبئِن ٩ِ٣ٔ اِْلَٔزارٔ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ا٢َ ٣َا أَِس َٗ  ٥َ  ارَٔوَس٠َّ

آدؾ، ہبعش، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن ونخٹں 

 ےک ےچین ازار ابدناھ فہ دفزخ ںیم وہاگ۔

 آدؾ، ہبعش، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وج آد ی ےنخٹ ےس ےچین ڑپکے ےنہپ وت فہ دفزخ ںیم وہاگ

     734    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ا :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٔلَی ٩ِ٣َ جَ  َِٟ٘ٔیا٣َٔة ِ ا٢َ ََل ی٨َُِوزُ اہللُ یَِو٦َ ا اَٗ  زَّ َِٔزاَرُظ بََِطّ

دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

 اہلل ایقتم ےک دؿ اس صخش یک رطػ رظن ںیہن رکے اگ، وج اانپ ازار رغفر یک فہج ےس ٹیسھگ رک ےلچ۔

 وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دبع اہلل نب :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وج آد ی ےنخٹ ےس ےچین ڑپکے ےنہپ وت فہ دفزخ ںیم وہاگ

     735    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُس ب٩ُِ زٔیَازٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٥َ أَِو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ    َػل

تَ  ١ْ ُج٤َّ ُشطُ ٣َُزجِّ ِٔ حٔبُُط َن ٌِ ٕة ُت ٥َ بَِي٤َ٨َا َرُج١ْ ی٤َِٔشی فٔی ح٠َُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ُضَو َیَتَح٠َِح١ُ أَبُو ا َٓ َٕ اہللُ بٔطٔ  ُط ِٔذِ َخَش

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ ا ِ 

ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ای اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  آدؾ، ہبعش، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک



 

 

اکی آد ی ہلح ےنہپ وہےئ ا ےن رس ںیم یھگنک رکات وہا، ا ےن دؽ ںیم تہب وخش وہاتاجراہ اھت ہک اہلل اعت ی ےن اس وک داسنھ دای افر 

 ایقتم کت ایس رطح داتسنھ رےہ اگ۔

 زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع آدؾ، ہبعش، دمحم نب :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وج آد ی ےنخٹ ےس ےچین ڑپکے ےنہپ وت فہ دفزخ ںیم وہاگ

     736    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبس اہلل :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٕب 

 َ ث ُضَو یَتَ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ َٓ َٕ بٔطٔ  ا٢َ بَِي٨َا َرُج١ْ َیُحزُّ َِٔزاَرُظ ِٔذِ ُخٔش َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی یَِو٦ٔ ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َح١َُّ٠ فٔی اَِلَِرٔق ِ

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ طُ ُط ٌِ َٓ ٥َِٟ َیزِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ُط یُو٧ُُص  ٌَ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َتاَب  ا

 سز، ثیل، دبعارلنمح نب اخدل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ا ےن فادل ےس لقن رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک اکی دہعف دیعس
عفی

نب 

 اکی صخش اانپ ازار اتٹیسھگ وہا الچاجراہ اھت ہک اےس داسنھ دای ایگ افر فہ ایقتم کت زنیم ںیم داسنھای اجات رےہ اگ، ویسن ےن زرہی ےس

 فاتی یک ےہ، افر بیعش ےن اس وک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رموفاع رفاتی ںیہن ایک۔اس ےک اتمع دحثی ر

 سز، ثیل، دبعارلنمح نب اخدل، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل :  رافی
عفی

 دیعس نب 

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

  

 ایبؿابلس اک  :   ابب



 

 

 وج آد ی ےنخٹ ےس ےچین ڑپکے ےنہپ وت فہ دفزخ ںیم وہاگ

     737    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، وہب ب٩ جزیز، جزیز ب٩ زیس ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٕس حَ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨َٔا  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٍَ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  طٔ َجزٔیز ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٕ أَِخب ٧ٍَََا أَبٔی  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ب٩ِٔ  سَّ

٥َ ٧َِحَوظُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُت أَبَا صَُزیَِزَة َس٤ٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ  ٔ ًَلَی بَأب َزارٔظ  ٤ًََُز 

 اہلل نب دمحم، فبہ نب رجری، رجری نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےک رھگ ےک درفازے رپ اھت وت اںوہں ےن دبع

 ایبؿ ایک ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ایس رطح رفامےت وہےئ انس ےہ۔

 ںیم اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع دبع اہلل نب دمحم، فبہ نب رجری، رجری نب زدی ےتہک ںیہ ہک :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وج آد ی ےنخٹ ےس ےچین ڑپکے ےنہپ وت فہ دفزخ ںیم وہاگ

     738    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ِطب٩ ٓـ١، طبابہ، طٌبہ :  راوی

ًَلَی ََفَٕض َو  َٟ٘ٔیُت ٣َُحارَٔب ب٩َِ زٔثَإر  ا٢َ  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ٣ََِطُ ب٩ُِ ا َّٟٔذی َحسَّ ِتٔی ٣َکَا٧َطُ ا صَُو َیأ

ا َ٘ َٓ ثَىٔی  َحسَّ َٓ َِٟحٔسیٔث  ٩ًَِ صََذا ا ُِٟتُط  َ َشأ َٓ ٔضی ٓٔیطٔ  ِ٘ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َي َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ ُت  ٌِ ٢َ َس٤ٔ

 ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َِٟیطٔ َیِو٦َ ا ٔ ٥ِ ی٨َُِوزِ اہللُ ِ َٟ ٥َ ٩ِ٣َ َجزَّ ثَِوبَُط ٣َدٔی٠َّة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٣َ َػل َٗ ا َخؽَّ َِٔزاّرا ٤َُحارٕٔب أََذََکَ َِٔزاَرُظ 

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِبٔس اہللٔ  ًَ ُط َجَب٠َُة ب٩ُِ ُسَحِی٥ٕ َوَزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ َوَزیُِس ب٩ُِ  ٌَ ٤ٔیّؼا َتاَب َٗ ا٢َ َوََل  َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل



 

 

ُط  ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ٣ِٔث٠َطُ َوَتاَب  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا٠َِّٟیُث  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َُٗسا٣َُة ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٕس َو َبَة َو٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِ٘ ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ

٥َ ٩ِ٣َ َجزَّ ثَِوبَطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ے رپ وسار دارااضقلء )وکرن( یک رطمنب  لض، ابشہب، ہبعش ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم احمرب نب داثر ےس اس احؽ ںیم الم ہک فہ وھگڑ

رطػ اج رےہ ےھت، ںیم ےن اؿ ےس اس دحثی ےک قلعتم درای ت ایک وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل 

 اعت ی اس یک ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش اانپ ڑپکا رغفر یک فہج ےس ٹیسھگ رک ےلچ وت اہلل

رطػ ایقتم ےک دؿ ںیہن دےھکی اگ، ںیم ےن احمرب ےس وپاھچ ایک آپ ےن ازار اک ذترکہ ایک، وت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ازار ف صیمق یک 

 صیصخت ںیہن رفامح ، ہلبج نب میحس فزدی نب املس فزدی نب دبعاہلل نب رمع، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، افر ثیل ےن

انعف ےس وباہطس انب رمع ریض اہلل ہنع ایس رطح رفاتی ایک، افر ومٰیس نب ہبقع، رمع نب دمحم افر دقاہم نب ومٰیس ےن اسمل ےس اںوہں 

 ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس اںوہں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ہک وج صخش اانپ ڑپکا ٹیسھگ رک ےلچ۔

 رطمنب  لض، ابشہب، ہبعش :  رافی

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

  

 ...انکری دارہہت دنب اک ایبؿ، زرہی، اوبرکب نب دمحم، زمحہ نب ایب ادیس فاعمفہی نب دبعا

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  ادیس فاعمفہی نب دبعاہلل نب رفعج ےس وقنمؽ ےہ ہک فہ ولگ انکری دار ہہت دنب ےتنہپ ےھتانکری دارہہت دنب اک ایبؿ، زرہی، اوبرکب نب دمحم، زمحہ نب ایب

     739    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّ َحسَّ ٨ًََِضا َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی رُعِ ِیْب  ٌَ ٠َِیطٔ ُط ًَ ی اہللُ 

٥َ َو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  هٔیِّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُُِٟقَ َة ا ًَ ا َٓ َِٟت َجائَِت ا٣َِزأَةُ رٔ ا َٗ  ٥َ َِٟت یَا َوَس٠َّ ا َ٘ َٓ أ٧ََا َجأَٟشْة َو٨ًَِٔسُظ أَبُو بَُِکٕ 

ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا َسُظ  ٌِ ِجُت َب َتزَوَّ َٓ َبتَّ كَََلِٔی  َٓ ىٔی  َ٘ َل٠َّ َٓ َة  ًَ ا َٓ ٨ُِت َتِحَت رٔ ُٛ ِّی  ٔن طُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ ٌَ َُّط َواہللٔ ٣َا ٣َ ٔ َو٧ِٔ ٟزُّبَي ٍِ



 

 

٥َِٟ یُِؤذَ َرُسو٢َ اہللٔ َِٔلَّ ٣ِٔث١ُ  َِٟبأب  ََٟضا َوصَُو بٔا ِو َٗ ٌٔیٕس  ٍَ َخأُٟس ب٩ُِ َس َش٤ٔ َٓ ُِٟضِسبَٔة َوأََخَذِت صُِسبَّة ٩ِ٣ٔ ٔج٠َِبابَٔضا  َٟطُ َصٔذظٔ ا  ٪ِ

 ًَ َّی اہللُ  ا َتِحَضزُ بٔطٔ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّ٤ًَ ا٢َ َخأْٟس یَا أَبَا بَُِکٕ أَََل َت٨َِهی صَٔذظٔ  َ٘ َٓ َِٟت  ا َََٓل َواہللٔ ٣َا َیزٔیُس َرُسو٢ُ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ٔ ََّبشُّ ًَلَی اٟت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َة ََل اہللٔ َػل ًَ ا َٓ ٔلَی رٔ ٠َّٔک تُزٔیٔسی٩َ أَِ٪ َتزِٔجعٔی ِ ٌَ َٟ

َٚ ًَُشیِ  َّی یَُذو ُس َحً ٌِ ََٓؼاَر ُس٨َّّة َب  ٠ََتٔک َوَتُذؤِی ًَُشِی٠ََتطُ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتہک ںیہ ہک رافہع رقیظ آپ یلص 

یھت افر آپ ےک اپس رضحت اوبرکب اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اس احؽ ںیم احرض وہح  ہک ںیم )یھب آپ ےک اپس(  یھٹی وہح  

یھب ےھت، اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم رافہع یک زفتیج ںیم یھت، اںوہں ےن ےھجم الطؼ ہتب دے دی، اس ےک دعب ںیم ےن 

 دبعارلنمح نب زریب ےس اکنح ایک، نکیل ای روسؽ اہلل! اس ےک اپس )وضع اخص( ڑپکے ےک دنھپےن یک رطح ےہ افر اینپ اچدر اک اکی

وکان ڑکپ رک داھکای )ہک ویں افر اس رطح ےہ( اخدل نب دیعس وج درفازے رپ ڑھکے ےھت افر داہلخ یک ااجزت ںیہن یلم یھت، ےن اس 

وعرت یک آفاز ینس، اںوہں ےن اہک اے اوبرکب اس وعرت وک ویکں ںیہن رفےتک، وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دنلب آفاز ےس وبؽ 

! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رکسمادےیئ افر اس وعرت ےس رفامای اشدی وت رافہع ےک اپس ولانٹ اچیتہ ےہ، افر ریہ ےہ،  س ںیہن ف اہلل

 ااسی وہ ںیہن اتکس اتآہکن فہ ریتی ذلت افر وت اس یک ذلت ہن ھکچ ےل، اس ےک دعب یہی دوتسر نب ایگ۔

 یض اہلل اہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ر :  رافی

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

  

 ...اچدر اک ایبؿ، اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ع

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ارعایب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اچدر یچنیھک اچدر اک ایبؿ، اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اکی

     740    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ًلی ب٩ حشين، حشين ب٩ ًلی، حرضت ًلی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ا َرضٔیَ َحسَّ ٠ًَٔیًّ ًَلٓٔیٕ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن أَ٪َّ حَُشيَِن ب٩َِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی    ٧ٍََا یُو٧ُُص 

ُتُط  ٌِ َٙ ی٤َِٔشی َواتََّب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔزَٔزائٔطٔ ث٥َُّ ا٧َِل٠َ ًَ َّی اہللُ  ًَا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َس َٓ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َ اہللُ  ِٟبَِیَت أ٧َ َّی َجاَئ ا ا َوَزیُِس ب٩ُِ َحارٔثََة َحً

َُٟض٥ِ  أَذ٧ُٔوا  َٓ اِسَتأَِذَ٪  َٓ َّٟٔذی ٓٔیطٔ َح٤ِزَةُ   ا

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، یلع نب نیسح، نیسح نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدر 

زدی نب احرہث آپ ےک ےھچیپ ےلچ، اہیں کت ہک آپ ےک رھگ ںیم رشتفی الےئ اہجں زمحہ ےھت، آپ ام یگ، رھپ رفاہن وہےئ وت ںیم افر 

 ےن ااجزت ام یگ وت اںوہں ےن اؿ ولوگں وک ااجزت دے دی۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، یلع نب نیسح، نیسح نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...صیمق ےننہپ اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک وقؽ وج وی ف ہیلع امالسؾ یک یاکتی ایبؿ رکےت

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

ی صیمق ےل اجؤ افر ریمے فادل ےک رہچے  ہ ڈاؽ دف وت اؿ یک ئانیح  صیمق ےننہپ اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک وقؽ وج وی ف ہیلع امالسؾ یک یاکتی ایبؿ رکےت وہےئ رفامای ہک ریم

 ولن آےئ یگ

     741    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ح٤از، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ی٠ََِبُص َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُجَّل  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ آ

٤ٔیَؽ َوََل اٟ َ٘ ِٟ ٦ُ ا ٤َُِِٟحٔ ٥َ ََل ی٠ََِبُص ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َیأب  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٤َُِِٟحٔ ِٟب ٧ٍَُُِص ا اؤی١َ َوََل ا َ َوََل  َّسَّ

َبئِن  ٌِ َٜ ١ُ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ٠َِی٠َِبِص ٣َا صَُو أَِس َٓ ٠َئِن  ٌِ ئِن َِٔلَّ أَِ٪ ََل َیحَٔس ا٨َّٟ َّٔ ُِٟد  ا

ہبیتق، امحد، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! رحمؾ وکؿ ےس ڑپکے ےنہپ، وت 



 

 

اپاجہم افر ربسن )وٹ یپ( افر ومزے ہن ےنہپ، رگم ہی ہک اےس وجات رسیم ہن وہےکس وت ونخٹں ےک ےچین ےچین آپ ےن رفامای ہک رحمؾ صیمق، 

 )ومزہ( نہپ ےل )ےنخٹ( ںیہن ےنپھچ اچںیئہ۔

 ہبیتق، امحد، اویب، انعف، انب رمع ریض اہلل  امہن :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےک رہچے  ہ ڈاؽ دف وت اؿ یک ئانیح  صیمق ےننہپ اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک وقؽ وج وی ف ہیلع امالسؾ یک یاکتی ایبؿ رکےت وہےئ رفامای ہک ریمی صیمق ےل اجؤ افر ریمے فادل

 ولن آےئ یگ

     742    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ابوًا٣ز، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، حش٩، كاُض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ك َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٧َآ ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َب اُوٕض  ا٢َ َْضَ َٗ صَُزیَِزَة 

ََّتا ٠َِیض٤َٔا ُجب ًَ ٤ََث١ٔ َرُج٠َئِن  َٛ  ٔٚ ٤َُِٟتَؼسِّ َِٟبدٔی١ٔ َوا ٥َ ٣ََث١َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس اِؿُِطَّ َٗ ٔ٪ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس 

ُٚ ک٠َُّ  ٤َُِٟتَؼسِّ ١َ ا ٌَ َح َٓ ٔلَی ثُٔسیِّض٤َٔا َوَتَزاٗٔیض٤َٔا  َُٔو أَثَزَُظ أَیِٔسیض٤َٔا ِ ٌِ َشی أ٧ََا٠َ٣ٔطُ َوَت ِِ َّی َت ٨ُِط َحً ًَ ٕة ا٧َِبَشَلِت  َٗ َٚ بَٔؼَس ٤َا َتَؼسَّ

أ٧ََا  َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ٕة ب٤َٔکَا٧َٔضا  َ٘ ٠ََؼِت َوأََخَذِت ک١ُُّ َح٠ِ َٗ ٕة  َٗ َِٟبدٔی١ُ ک٤ََّ٠ُا َص٥َّ بَٔؼَس ١َ ا ٌَ َّی اہللُ َوَج ٠َِیطٔ  َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ

ُط اب٩ُِ كَاُوٕض  ٌَ ٍُ َتاَب َضا َوََل َتَتَوسَّ ٌُ ٠َِو َرأَیَِتطُ یَُوسِّ َٓ ََٜذا فٔی َجِيبٔطٔ  ٌٔطٔ َص و٢ُ بٔإِٔػَب ُ٘ ٥َ َي ٔد َوَس٠َّ ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َوأَبُو اٟز٧َِّازٔ 

ُت أَبَا  ٌِ ُت كَاُوّسا َس٤ٔ ٌِ ا٢َ َح٨َِو٠َُة َس٤ٔ َٗ ََّتئِن َو ِٟحُب ََّتا٪ٔ فٔی ا ٔد ُجب ٩ًَِ اَِلرَِعَ اَ٪  ََفُ ب٩ُِ َحیَّ ٌِ ا٢َ َج َٗ ََّتأ٪ َو و٢ُ ُجب ُ٘  صَُزیَِزَة َي

دبع اہلل نب دمحم، اوباعرم، اربامیہ نب انعف، نسح، اطؤس ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

فاےل یک اکی اثمؽ ایبؿ یک ےہ ہک فہ اؿ دف آدویمں یک رطح ںیہ وج ولےہ یک دف  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن لیخب افر ریخات رکےن

 و ں کت ےچنہپ وہےئ ںیہ دصہق رکےن فاال بج یھب دصہق رکےن اک ارادہ 
شلی

 

ئ ن

زرںیہ ےنہپ وہےئ ںیہ اؿ ےک دفونں اہھت ونیسں افر 

 یگ افر ریپ یک اویلگنں وک ڈکھ ےل یگ افر بج لیخب رکے اگ وت فہ زرہ وچڑی افر ڈیلیھ وہاجےئ یگ اہیں کت ہک اپؤں ےک اپس آاجےئ



 

 

دصہق رکےن اک ارادہ رکے اگ وت اس یک زرہ اس رپ گنت وہیت اجےئ یگ افر رہ ہقلح اینپ ہگج رپ ڑکجے وہےئ وہاگ رضحت اوبرہریہ اک 

وک اشکدہ رکان اچاتہ ےہ نکیل اشکدہ  ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک اینپ اایلگنؿ اینپ بیج ںیم ڈاؽ رک اتبےت وہےئ داھکی ہک فہ اس

 ؿ اکظفل انس ےہ افر رفعج ےن 

 

ٹ ںیہن وہات ےہ افر ہلظنح ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اطؤس ےس انس، اںوہں ےن رضحت اوبرہریہ ےس جٹ

 ؿ اک ظفل رفاتی ایک۔

 

ٹ  ارعج ےس جٹ

 ہ ریض اہلل ہنعدبع اہلل نب دمحم، اوباعرم، اربامیہ نب انعف، نسح، اطؤس، رضحت اوبرہری :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

رہچے  ہ ڈاؽ دف وت اؿ یک ئانیح   ےک صیمق ےننہپ اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک وقؽ وج وی ف ہیلع امالسؾ یک یاکتی ایبؿ رکےت وہےئ رفامای ہک ریمی صیمق ےل اجؤ افر ریمے فادل

 ولن آےئ یگ

     743    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَِخ  َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٌٔیٕس  ُة أَِخب ٧ٍَََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َٗ ث٨ََا َػَس ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ َجاَئ َحسَّ َِّی  ا تُُوف َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ب ٍََنٔی ٧َآ

 ٔ ٨ُِط ٓ ِّٔ َٛ ُ ٤ٔیَؼَک أ َٗ ًِٔلىٔی  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟ اب٨ُِطُ ِ َٔفِ  ِِ ٠َِیطٔ َواِسَت ًَ طُ یطٔ َوَػ١ِّ 

َحَذ  َٓ ٠ًََِیطٔ  َِّی  َحاَئ ُٟٔیَؼل َٓ ا ََفََْ آَذ٧َُط بٔطٔ  َّ٤٠ََٓ َّا  َٓآذ٧ٔ َُِت ٨ِ٣ُٔط  ا٢َ َِٔذا ََفَ َٗ ٤ٔیَؼُط َو َٗ ًَِلاُظ  َ أ ِس ٧ََضاَک َٓ َٗ َِٟیَص  ا٢َ أَ َ٘ َٓ بَُط ٤ًَُزُ 

ُض٥ِ أَِو ََل َتِش  َٟ َٔفِ  ِِ ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن  ًَلَی ا َِّی  َُٟض٥ِ اہللُ أَِ٪ ُتَؼل َٔفَ اہللُ  ِِ ٩ِ٠َ َي َٓ ٌٔيَن ٣َزَّّة  ُض٥ِ َسِب َٟ َٔفِ  ِِ َُٟض٥ِ ِِٔ٪ َتِشَت َٔفِ  ِِ َت

٠َِیض٥ِٔ  ًَ ََلَة  ت ٍَََک اٟؼَّ َٓ  ٔ ب ٍِٔظ َٗ ًَلَی   ٥ِ ُ٘ ًَلَی أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َاَت أَبَّسا َوََل َت َِٟت َوََل ُتَؼ١ِّ  ٨َزَ َٓ 

یض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج دبعاہلل نب ایب اک ااقتنؽ وہا وت اس ےک ےٹیب ےن )وج ومنم دصہق، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل ، انعف، دبعاہلل ر

ےھت( یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! آپ اینپ صیمق انعتی رفامدںی اتہک اس اک نفک انب 

 داع رکدےئجی، آپ ےن اینپ صیمق دے دی، افر رفامای ہک بج افرغ ولں افر اس رپ آپ امنز ڑپھ دےئجی افر اس یک ششخب ےک ےئل



 

 

 ی وہاجؤ وت ےھجم اتب دانی، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک، ایک اہلل ےن آپ وک انمنیقف رپ ڑپےنھ ےس عنم ںیہن رفامای،انچہچن اہلل اعت

ؿ ےک ےئل خرت ابر یھب ششخب یک داع رکںی وت اہلل اعت ی اںیہن ےن رفامای ےہ ہک آپ اؿ ےک ےئل ششخب یک داع رکںی ای ہن رکںی، ارگ آپ ا

 ۔یھبک ہن ےشخب اگ، رھپ ہی آتی انزؽ وہح  ہک اؿ ںیم ےس وج رماجےئ یسک رپ یھبک یھب امنز ہن ڑپوھ، وت اؿ رپ امنز ڑپانھ رتک رک دای ایگ

 دصہق، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل ، انعف، دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

یک ئانیح    ےک رہچے  ہ ڈاؽ دف وت اؿصیمق ےننہپ اک ایبؿ، افر اہلل اعت ی اک وقؽ وج وی ف ہیلع امالسؾ یک یاکتی ایبؿ رکےت وہےئ رفامای ہک ریمی صیمق ےل اجؤ افر ریمے فادل

 ولن آےئ یگ

     744    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ًث٤ا٪، اب٩ ًيي٨ہ، ٤ًزو، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٍَ َجابَٔز بِ  ٤ِزٕو َس٤ٔ ًَ  ٩ًَِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ   ٩َ

بَتَیِ  ِٛ ًَلَی ُر  ٍَ َد َوُؤؿ ٔ ِِ ُ أ َٓ أ٣َََز بٔطٔ  َٓ ب ٍَُِظ  َٗ َس ٣َا أُِزخ١َٔ  ٌِ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أُبَٓیٕ َب ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟبَشطُ ًَ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ رٔي٘ٔطٔ َوأَ ًَ َث  َٔ طٔ َوَن

 َٗ ُ٥٠ًَِ اہللُ أَ َٓ  ٤ٔیَؼُط 

فی دبع اہلل نب نامثؿ، انب ہنییع، رمعف، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دبعاہلل نب ایب ےک اپس رشت

ونں ونٹھگں رپ اس وک راھک افر الےئ بج ہک فہ ربق ںیم راھک اج اکچ اھت، وت اس ےک اکنےنل اک مکح دای )بج فہ اکنال ایگ وت( آپ ےن ا ےن دف

 اس رپ دؾ ایک افر اےس اینپ صیمق انہپح ۔ ف اہلل املع۔

 دبع اہلل نب نامثؿ، انب ہنییع، رمعف، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

و ں فاالہبج ےنہپاس صخش اک ایب

 

 ی
ن

 

ن
ص

 ...ؿ وج رفس ںیم گنت آ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

و ں فاالہبج ےنہپ

 

 ی
ن

 

ن
ص

 اس صخش اک ایبؿ وج رفس ںیم گنت آ

     745    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہٗیص ب٩ حٔؽ، ًبساٟواحس، ا٤ًع، ابواٟـهٰی، ٣َّسوٚ، حرضت ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ َهی  ُـّ ثَىٔی أَبُو اٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َِٟواحٔسٔ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٕؽ َحسَّ ِٔ ِیُص ب٩ُِ َح َٗ ث٨ََا  ثَىٔی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ْٚ و ثَىٔی ٣ََِّسُ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔحَ  ًَ َّی اہللُ  َٙ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ ب٩ُِ ُط ٠َِیطٔ ُجبَّْة ا ًَ َ َو أ َتَوؿَّ َٓ ِيُتطُ ب٤َٔإئ  َّ٘ َت٠َ َٓ َب١َ  ِٗ اَجتٔطٔ ث٥َُّ أَ

 َ ِِ َ أ َٓ ئِن  َ٘ َٓکَا٧َا َؿیِّ ِیطٔ  َّ٤ ُٛ ُد یََسیِطٔ ٩ِ٣ٔ  ََٓذَصَب یُِْخٔ ََُش١َ َوِجَضُط  َٙ َو ٤ََف َواِست٨ََِظ ـِ ٤َ َٓ ْة  ِٟحُبَّةٔ َطأ٣ِٔیَّ َد یََسیِطٔ ٩ِ٣ٔ َتِحٔت ا

َش٠َُض٤َا َو٣َ  َِ ِیطٔ َٓ َّٔ ًَلَی ُخ  َشَح بَٔزأِٔسطٔ َو

سیق نب صفح، دبعاولادح، اشمع، اوباٰیحضل، رسمفؼ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رعف 

ےئ احتج ےک ےئل ےئگ، رھپ فا س وہےئ وت ںیم آپ ےک اپس اپین ےل رک آای وت آپ ےن فوض ایک، اس فتق آپ اش ی ہبج ےنہپ وہ

و ں ےس اکنےنل ےگل، نکیل فہ گنت ںیھت، اس ےئل بیج ےک 

 

 ی
ن

 

صن

ےھت، آپ ےن یلک یک، انک ںیم اپین ڈاال افر ہنم دوھای، رھپ اانپ اہھت آ

 ےچین ےس اکنال رھپ دفونں اہوھتں وک دوھای افر رس اک افر دفونں ومزفں اک حسم ایک۔

 رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع سیق نب صفح، دبعاولادح، اشمع، اوباٰیحضل، رسمفؼ، :  رافی

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

  

 ...گنج ںیم افؿ ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 گنج ںیم افؿ ےننہپ اک ایبؿ

     746    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، زَکیا، ًا٣ز، رعوہ ب٩ ٣ِي ٍہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َرضَٔی اہللُ  ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ  َوَة ب٩ِٔ ا ٩ًَِ رُعِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َّی اہللُ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط 

ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِی١ٔ ًَ ٔ ا٠َّٟ ًَىِّی فٔی َسَواز َّی َتَواَری  ٤ََشی َحً َٓ ٩ًَِ َراح٠َٔتٔطٔ  ٨َز٢ََ  َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن َک ٣َاْئ  ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ  فٔی َسََفٕ 

ٍِ أَ  ٥ِ٠َ َيِشَتٔل َٓ  ٕٖ ٠َِیطٔ ُجبَّْة ٩ِ٣ٔ ُػو ًَ َش١َ َوِجَضُط َویََسیِطٔ َو َِ َٓ ٠َِیطٔ اِْلَٔزاَوَة  ًَ ُُِت  َٓأََِفَ َّی ِ٪ ث٥َُّ َجاَئ  ًَِیطٔ ٨ِ٣َٔضا َحً َد ذَٔرا یُِْخٔ

 َ٘ َٓ ِیطٔ  َّٔ ََ ُخ ٔ ًَِیطٔ ث٥َُّ ٣ََشَح بَٔزأِٔسطٔ ث٥َُّ أَصَِویُِت َٔل٧َِز َش١َ ذَٔرا َِ َٓ ُِٟحبَّٔة  ١ٔ ا َٔ َجُض٤َا ٩ِ٣ٔ أَِس َ ِِ ِّی أَِزَخ٠ُِتُض٤َا أَ إٔن َٓ ًُِض٤َا  ا٢َ َز

٠ًََِیض٤َٔا ٤ََشَح  َٓ  كَاصَٔزَتئِن 

، رعفہ نب ریغمہ ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اکی رات رفس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع اوبمیعن، زرکای، اعرم

فملس ےک اسھت اھت، آپ ےن وپاھچ ایک اہمترے اپس اپین ےہ، ںیم اہک اہں! آپ اینپ وساری ےس ارتے، رھپ ےلچ، اہیں کت ہک رات 

ا س وہےئ وت ںیم ےن اھچلگ ےس )اپین( آپ رپ اپین اہبای، آپ ےن اانپ ہنم افر اہھت یک اتریکی ںیم رظن ےس افلھج وہےئگ، رھپ ف

دوھےئ، اس فتق آپ افؿ اک اکی ہبج ےنہپ وہےئ ےھت، آپ اانپ اہھت اس ےس ںیہن اکنؽ ےکس، اہیں کت ہک ہبج ےک ےچین ےس اکنال 

زے ااترے دفں، وت آپ ےن رفامای ںیہن وھچڑ دف، ںیم ےن ہی رھپ ا ےن دفونں اہھت دوھےئ، رس اک حسم ایک، رھپ ںیم اکھج ہک آپ ےک وم

 اپزیکیگ یک احتل ںیم ےننہپ ںیہ، رھپ آپ ےن اؿ رپ حسم ایک۔

 اوبمیعن، زرکای، اعرم، رعفہ نب ریغمہ :  رافی

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

  

 ...رففج اک ایبؿ، سج وک ابقء یھب ےتہک ںیہ افر ضعب ےک زندکی اےس ےتہک یہ ابق افر ریمشی

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابق افر ریمشی رففج اک ایبؿ، سج وک ابقء یھب ےتہک ںیہ افر ضعب ےک زندکی اےس ےتہک ںیہ سج ےک ےھچیپ ےس اٹک وہا وہ

     747    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٣شور ب٩ ٣ْخ٣ہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٣ََة  ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ ٩ًَِ ا ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ َش٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

بَٔیّة َو  ِٗ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠ًََِیطٔ َو ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٙ ب٨َٔا ِ ٔ ٣َُة َیا بُىَیِّ ا٧َِل٠ ا٢َ ٣َِْخَ َ٘ َٓ ٣ََة َطِیّئا  ٔم ٣َِْخَ ٌِ ٥ِ يُ َٟ ٥َ َس٠َّ

 َٓ َباْئ ٨ِ٣َٔضا  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ َِٟیطٔ َو ٔ َد ِ َْخَ َٓ َُٟط  ِوتُُط  ًَ َس َٓ ا٢َ  َٗ اِزًُُط لٔی  َٓ ا٢َ اِزُخ١ِ  َ٘ َٓ ُط  ٌَ ُت ٣َ ِ٘ ا٧َِل٠َ ٨ََوزَ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک  ا٢َ َخَبأُِت َصَذا  َ٘

٣َةُ  ا٢َ َرضَٔی ٣َِْخَ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ِ 

ن کہ، وسمر نب رخمہم ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنچ ابقںیئ میسقت ںیک، نکیل رخمہم وک ھچک
مل
 ںیہن ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب ایب 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم لچ، ںیم اؿ ےک اسھت رفاہن وہا )بج فاہں دای، وت رخمہم ےن اہک اے ےٹیب! ریمے اسھت روسؽ اہلل

فی ےچنہپ( وت اںوہں ےن اہک ادنر اج افر ریمے ےئل )ابق( امگن، ںیم ایگ افر اؿ ےک ےئل اماگن، یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس ابرہ رشت

ےئ ےھت، آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن ہی ریتے ےئل اپھچ ریھک یھت، ےل آےئ، اس احؽ ںیم ہک اںیہن ابق ںیم ےس اکی ابق آپ ےئل وہ

 آپ ےن اؿ یک رطػ داھکی افر رفامای رخمہم رایض وہا۔

ن کہ، وسمر نب رخمہم :  رافی
مل
 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب ایب 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابق افر ریمشی رففج اک ایبؿ، سج وک ابقء یھب ےتہک ںیہ افر ضعب ےک زندکی اےس ےتہک ںیہ سج ےک ےھچیپ ےس اٹک وہا وہ

     748    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی



 

 

َبَة بِ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّطُ  ٨ُِط أ٧َ ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  ًَا٣ٔز  ٩ٔ

 ٔ ٠َب َٓ  ٕ یز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفُّوُد َُحٔ َّی اہللُ  َٟطُ ث٥َُّ أُصِٔسَی َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٔ ِٟکَارٔظ ا َطٔسیّسا کَا ًّ ِ ًَطُ ٧َز ٨َزَ َٓ  َٖ َّی ٓٔیطٔ ث٥َُّ اِنَْصَ َشُط ث٥َُّ َػل

ی َُي ٍُُِظ ََفُّوْد َُحٔ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث َو  َٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ُط  ٌَ ٘ٔيَن َتاَب ا٢َ ََل ی٨ََِبغٔی َصَذا ٤ُ٠ِٟٔتَّ  زْ َٗ

، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ریمشی رففج )ابق( دہہی ںیم ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح

 شی یک یئگ، آپ ےن اےس زبی نت رفامای افر ایس احؽ ںیم امنز ڑپیھ، رھپ امنز ےس افرغ وہےئ وت اس رطح یتخس ےس ااتر اکنیھپ وگای ہک 

ہی ویقتمں ےک ےئل انمبس ںیہن ےہ، دبعاہلل نب وی ف ےن ثیل ےس اس یک اتمتعب ںیم  اس وک اندنسپ رفام رےہ وہں، رھپ رفامای

 رفاتی یک افر دفرسے ولوگں ےن رففج  جری اک ظفل رفاتی ایک۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم :  رافی

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

  

 ... وٹ یپ اک ایبؿ افر ھجم ےس دسمد ےن  رمتع ےس اںوہں ےن ا ےن فادل ےس رفاتی ایک ہک ںیم

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  یک وٹ یپ ےنہپ وہےئ داھکیوٹ یپ اک ایبؿ افر ھجم ےس دسمد ےن  رمتع ےس اںوہں ےن ا ےن فادل ےس رفاتی ایک ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع وک زرد رگن یک رمشی

     749    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرجُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٤َُِِٟحٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ی٠ََِبُص ا َٗ َّل 

ا َ ٤َائ٥َٔ َوََل اَّٟسَّ ٌَ ِٟ ٤َُؽ َوََل ا ُ٘ ِٟ ٥َ ََل َت٠َِبُشوا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َیأب  َٖ اٟثِّ ا َٔ ٔ ِٟد ِٟب ٍََا٧َٔص َوََل ا ؤیََلٔت َوََل ا

َیأب َطِیّئا ٣َ َِٔلَّ أََحْس ََل َیحُٔس ا َبئِن َوََل َت٠َِبُشوا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ُض٤َا أَِس ٌِ َل ِ٘ َی ِٟ ئِن َو َّٔ ٠َِی٠َِبِص ُخ َٓ ٠َئِن  ٌِ اْ٪ ٨َّٟ ًََِفَ ُط َز شَّ

َِٟوِرُض   َوََل ا



 

 

! رحمؾ وکؿ ےس ڑپکے اامسلیع، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل

ہن  ےنہپ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای صیمق، امعےم افر اپاجئےم افر وٹ یپ افر ومزے ہن ونہپ، رگم ہی ہک یسک صخش ےک اپس وجات

 وہ وت فہ ومزے نہپ ےل، اس رطح ہک ونخٹں ےک ےچین ےس اکن دے افر ہن یہ اےسی ڑپکے ونہپ وج زرفعاؿ افر فرس ےس رےگن

 وہےئ وہں۔

 اامسلیع، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  امہن :  رافی

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

  

 ...اپاجئومں اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اپاجئومں اک ایبؿ

     750    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز ب٩ زیس، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ٥َِٟ ی اہللُ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ

ئِن  َّٔ ٠َِی٠َِبِص ُخ َٓ ٠َئِن  ٌِ ٥ِ َیحِٔس َن َٟ اؤی١َ َو٩ِ٣َ  ٠َِی٠َِبِص ََسَ َٓ  َیحِٔس َِٔزاّرا 

اوب میعن، ایفسؿ، رمعف، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےک 

 ہم ےنہپ افر سج ےک اپس وجےت ہن وہں وت فہ ومزے ےنہپ۔اپس ازار ہن وہ وت فہ اپاجئ

 اوب میعن، ایفسؿ، رمعف، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن :  رافی

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

  



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اپاجئومں اک ایبؿ

     751    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، جویزیہ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ یَا َر  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ  ٣َا َتأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ ُسو٢َ اہللَٔحسَّ

َٖ َِٔلَّ  ا َٔ ٔ ِٟد ِٟب ٍََا٧َٔص َوا ٤َائ٥َٔ َوا ٌَ ِٟ اؤی١َ َوا َ ٤ٔیَؽ َواَّٟسَّ َ٘ ِٟ ا٢َ ََل َت٠َِبُشوا ا َٗ ٨َ٣ِا  َٟطُ ٠َِ٧َبَص َِٔذا أَُِحَ َِٟیَص  أَِ٪ یَُٜوَ٪ َرُج١ْ 

َبئِن َوََل تَ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ئِن أَِس َّٔ ُِٟد ٠َِی٠َِبِص ا َٓ ََلٔ٪  ٌِ اْ٪ َوََل َوِرْض َن ًََِفَ ُط َز َیأب ٣َشَّ  ٠َِبُشوا َطِیّئا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ

ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ڑھکا وہا افر 

 اک مکح دےتی ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک صیمق، رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ مہ ولوگں وک احتل ا جاؾ ںیم سک مسق ےک ابلس ےک ےننہپ

اپاجئےم، امعےم، وٹ یپ افر ومزے ہن ونہپ رگم فہ آد ی سج ےک اپس وجےت ہن وہں وت اےسی ومزے ےنہپ، وجونخٹں ےس ےچین وہں افر ہن 

 یہ وکح  ااسی ڑپکا ےنہپ وج زرفعاؿ ای فرس ےس راگن وہ۔

 اہلل ریض اہلل ہنعومیس نب الیعمس، وجریہی، انعف، رضحت دبع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اپاجئومں اک ایبؿ

     752    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ َحسَّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َسا٥ْٟٔ  َٗ ُت اٟزُّصِزٔیَّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٨ََا  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

اؤی١َ َوََل  َ ٤ٌَٔا٣ََة َوََل اَّٟسَّ ِٟ ٤ٔیَؽ َوََل ا َ٘ ِٟ ٦ُ ا ٤َُِِٟحٔ ا٢َ ََل ی٠ََِبُص ا ئِن َِٔلَّ َٗ َّٔ ُِٟد اْ٪ َوََل َوِرْض َوََل ا ًََِفَ ُط َز ِٟب ٧ٍَُُِص َوََل ثَِوبّا ٣َشَّ  ا

َبئِن  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ُض٤َا أَِس ٌِ َل ِ٘ ٠َِی َٓ ٥َِٟ َیحِٔسص٤َُا  إِٔ٪  َٓ ٠َئِن  ٌِ ٥ِ َیحِٔس ا٨َّٟ َٟ  ٩ِ٤َٟٔ 

اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک رحمؾ یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، اسمل ا ےن فادل ےس فہ روسؽ اہلل یلص 

سج صیمق، امعہم افر اپاجئہم افر وٹ یپ ہن ےنہپ افر ہن فہ ڑپکا ےنہپ وج زرفعاؿ ایفرس ےس راگن وہا وہ، افر ہن یہ ومزے ےنہپ، رگم فہ صخش 

 زفں وک اکن ےل۔ےک اپس وجےت ہن وہں )اس وک ااجزت ےہ( ارگ وجات ہن وہ وت ونخٹں ےک ےچین ےس وم

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، اسمل :  رافی

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

  

 ...ہنم افر رس وک اچدر ےس ڈےنکھ اک ایبؿ افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

آپ رپ ایسہ یٹپ ابدنیھ وہح  یھت افر  افر رس وک اچدر ےس ڈےنکھ اک ایبؿ افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس احؽ ںیم ابرہ رشتفی الےئ ہکہنم 

 اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن رس رپ اچدر اک انکرہ ابدنھ راھک اھت

     753    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔیَ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ  ٔلَی  َحسَّ َِٟت َصاَجَز ٧َاْض ِ ا َٗ ٨ًََِضا  اہللُ 

 َ ًَل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َ أَبُو بَُِکٕ ٣َُضأجّزا  ز ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوَتَحضَّ َِٟحَبَظةٔ ٩ِ٣ٔ ا ِّی أَِرُجو أَِ٪ یُِؤَذَ٪ لٔی ا إٔن َٓ ی رِٔس٠َٔک 

 َ ا٢َ أَبُو بَُِکٕ أََو َتزُِجوُظ بٔأ َ٘ َٓ َ٠ًَ ٥َ ُٟٔؼِحبَتٔطٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َشُط  ِٔ َحَبَص أَبُو بَُِکٕ َن َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َٕ بٔی أ٧ََِت 

بَِي٨َا ٧َِح٩ُ َیِو٣ّ  َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ  ٕ َة أَِطُضز ٌَ ٔ أَِرَب ٤ُز َٚ اٟشَّ ُج٠ُوْض فٔی بَِيت٨َٔا فٔی ٧ََِحٔ ا َراح٠ََٔتئِن کَا٧ََتا ٨ًَِٔسُظ َوَر

 ٔ ا ف ٌّ ِّ٨ َ٘ بَّٔل ٣َُت ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُ َّی اہللُ  ائ١ْٔ َٔلَبٔی بَُِکٕ صََذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ضٔي ٍَةٔ  ا٢َ أَبُو اٟوَّ َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ َیأِتٔي٨َا ٓٔیَضا  ٕة  ًَ ی َسا



 

 

ِّی َواہللٔ ِِٔ٪  ََٟک أَبٔی َوأُم أَذَٔ٪  بَُِکٕ ّٓٔسا  َٓ اِسَتأَِذَ٪  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َحاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ  ٕ ًَةٔ َِٔلَّ َٔل٣َِز ا ٔ اٟشَّ ُط َجاَئ بٔطٔ فٔی صَٔذظ َٟ

َبٔی أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ  ٤ََّا ص٥ُِ أَص٠َُِک بٔأ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ِد ٩ِ٣َ ٨ًَِٔسَک  ٔ ِِ ا٢َ حٔيَن َزَخ١َ َٔلَبٔی بَُِکٕ أَ َ٘ َٓ ِس أُذَٔ٪ لٔی فٔی ََٓسَخ١َ  َٗ ِّی  إٔن َٓ ا٢َ  َٗ اہللٔ 

ُدِذ بٔأَبٔی أ٧ََِت یَا َرُسو َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِّی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َبٔی أ٧ََِت َوأُم ِحَبُة بٔأ اٟؼُّ َٓ ا٢َ  َٗ ؤد  ُِْٟخُ ٢َ اہللٔ ِِٔحَسی َراح٠ًََٔیَّ َصاَتئِن ا

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِت أَِس٤َاُئ َٗ ٌَ َل َ٘ َٓ ّة فٔی ٔجَزإب  ُض٤َا ُسَِفَ َٟ ٨َا  ٌِ ِٟحَٔضازٔ َوَؿ ز٧َِاص٤َُا أََحثَّ ا َحضَّ َٓ َِٟت  ا َٗ  ٩ٔ٤َ ٥َ بٔاٟثَّ

ٚٔ ث٥َُّ  ِٟحَٔزاَب َؤَٟذَٟٔک کَا٧َِت ُتَشیمَّ َذاَت ا٨َِّٟلا أَِت بٔطٔ ا َٛ أَِو َٓ ّة ٩ِ٣ٔ ٧َٔلاَٗٔضا  ٌَ َٙ اٟب٨ُِٔت أَبٔی بَُِکٕ ِٗٔل ٔح ٠َِیطٔ َٟ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیُّ َػل

ِبُس اہللٔ ًَ ََٟیا٢ٕ َیبٔیُت ٨ًَِٔسص٤َُا  ٤َََُٜٓث ٓٔیطٔ ثَََلَث  ُط ثَِوْر  َٟ ا٢ُ  َ٘ إر فٔی َجَب١ٕ ُي َِ ٥َ َوأَبُو بَُِکٕ بٔ  ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ َوصَُو ََُُل٦ْ َطابٌّ َوَس٠َّ

یُ  َٓ ا  ي ٍََِح١ُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔص٤َٔا َسََحّ َٓ  ْٕ ٔ َّی َیأِتَٔیُض٤َا ٩َْٟٔ٘ َث٘ ًَاُظ َحً ٍُ أ٣َِّزا یُکَاَزأ٪ بٔطٔ َِٔلَّ َو ََل َيِش٤َ َٓ َبائٕٔت  َٛ یِٕع ب٤َََّٜٔة  ٍَ َُقَ ِؼبُٔح ٣َ

َُٓضي ٍََِة ٣َِولَی أَبٔی بَُِکٕ ٨ِ٣َٔحّة ٩ِ٣ٔ  ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ٠َِیض٤َٔا  ًَ ََل٦ُ َویَزِعَی  ٔ َذَٟٔک حٔيَن یَِدَت٠ُٔم اٟوَّ ي ٍُٔیبَٔدب ٍَ َٓ ٠ًََِیض٤َٔا حٔيَن ٥ٕ٨ََُ  ُحَضا 

 ُ١ ٌَ ِٔ ٠َٕص َي َِ َُٓضي ٍََِة بٔ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  َٙ بَٔضا  ٌٔ َّی ی٨َِ َيبٔيَتأ٪ فٔی رِٔس٠ٔض٤َٔا َحً َٓ ٌَٔظأئ  ِٟ ًَْة ٩ِ٣ٔ ا ِی٠َٕة ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک  َتِذَصُب َسا َٟ َذَٟٔک ک١َُّ 

ََلٔث   ا٠ََّٟیالٔی اٟثَّ

 اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک املسمونں ےن  ہشب یک رطػ رجہت یک افر اوبرکب ےن اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض

 یھب رجہت اک اسامؿ ایک، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت رہھٹ اجؤ اس ےئل ہک ادیم ےہ ےھجم یھب رجہت اک مکح دای اجےئ اگ،

دفا وہں، ایک آپ وک اس یک ادیم ےہ؟ آپ ےن رفامای اہں ! رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ہک ریمے امں ابپ آپ رپ 

رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع آپ ےک اسھت رےنہ یک رغض ےس رک ےئگ افر اینپ دف وسارویں وک اچر امہ کت رمس یک اتیپں الھکےت رےہ، 

فرہپ ےک فتق ےھٹیب ےھت ہک یسک م ےن رعفہ اک ایبؿ ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےن اہک ہک اکی دؿ مہ ولگ ا ےن رھگ ںیم کیھٹ د

فاےل ےن اوبرکب ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ ںیہ، اس احؽ ںیم ہک رہچے وک ڈےکھ وہےئ ںیہ، افر اےسی 

فتق رشتفی الےئ ںیہ ہک اس فتق امہرے اپس ںیہن آےت ےھت )اس ےئل( اوبرکب ےن رعض ایک ریمے امں ابپ آپ رپ دفا 

دخبا آپ اس فتق یسک ڑبے اکؾ یک فہج ےس رشتفی الےئ ںیہ،انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر ادنر آےن یک  وہں،

ااجزت ام یگ، ااجزت یلم وت رشتفی الےئ، بج ادنر دالخ وہےئ وت اوبرکب ےس رفامای اہمترے اپس ےنتج ولگ ںیہ اؿ وک اٹہدف، اوبرکب 

 اہلل ہیلع فملس ریمے ابپ آپ رپ دفا وہں، ہی وت رصػ آپ ےک رھگ ےک ولگ ںیہ، آپ ےن رفامای ہک ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص

ےھجم رجہت اک مکح دای ایگ، اوبرکب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمے امں ابپ آپ رپ دفا وہں، ایک ںیم یھب اسھت روہں اگ؟ آپ ےن 

دفا وہں، آپ دف وسارویں ںیم ےس اکی ےل ںیل، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہں ! اوبرکب ےن رعض ایک ریمے امں ابپ آپ رپ 



 

 

رفامای  تمی ےک وعض )ولں اگ( ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن اؿ دفونں ےک ےئل اسامؿ رفسایتر ایک افر انہتش ایتر 

اھپڑا افر اس ےس یلیھت اک ہنم ابدنھ دای، ایس فہج ےس اؿ وک ذات رکےک ڑمچے یک یلیھت ںیم رھک دای، اامسء تنب ایب رکب ےن اانپ ڈفہٹپ 

غا ؼ اہک اجات ےہ، رھپ لبج وثر ےک اغر ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب ےلچ ےئگ، فاہں نیت رات رےہ، دبعاہلل نب ایب 

 

الی

وہےت یہ فاہں ےس رفاہن وہ اجات افر حبص ےک فتق رقشی ںیم رکب وج ذنیہ افر ونرمع ڑلاک اھت، اؿ دفونں ےک اپس رات ذگارات اھت افر حبص 

ایس رطح وہات، وگای ہک اس ےن رات یھب ایہن ےک اسھت ذگاری ےہ، یسک ےس وکح  ابت ےتنس وت اید رےتھک افر بج رات آیت وت دفونں 

 سزہ اوبرکب ریض اہلل ہنع اک
ی ہ 
ف

الغؾ اینپ رکبایں ےل اجات افر رچاات،  ےک اپس آرک اتب دےتی، بج اکی ڑھگی رات ذگر اجیت وت اعرم نب 

 سزہ اتریکی ںیم فاہں ےس رفاہن وہاجات، نیت رات کت ہی ااسی رکےت رےہ۔
ی ہ 
ف

 دفونں فںیہ رات ذگارےت اہیں کت ہک اعرم نب 

 اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ...وخد ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وخد ےننہپ اک ایبؿ

     754    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ٣اٟک، زہزی، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا َّٜةَ  َحسَّ ٥َ َزَخ١َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ًَا٦َ  ٣َأْٟک 

ََفُ  ِِ ٔ٤ِٟ ًَلَی َرأِٔسطٔ ا ِتٔح َو َٔ ِٟ  ا

 اسؽ   ںیم دالخ وہےئ وت اس فتق آپ رس اوباولدیل، امکل، زرہی، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس حتف   ےک

 رپ وخد ےنہپ وہےئ ےھت۔



 

 

 اوباولدیل، امکل، زرہی، اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ایک ہک مہ یبن یلص اہلل داھری دار انکری دار اچدرفں افر ہلمش اک ایبؿ، ن بب ےن ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وت آپ اکی داھری دار اچدر اک داھری دار انکری دار اچدرفں افر ہلمش اک ایبؿ، ن بب ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رمض یک اکشتی ےک ےئل ےئگ

 ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت

     755    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ٨ُِت ٩ِ أ٧ََٔص بِ َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ٔ ٣َأٟٕک 

 َٛ َٓأَِزَر َِٟحأطَیٔة  ٠َُٔیُى ا ٠َِیطٔ بُزِْز ٧َِحَزانٔیٌّ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓحَبَذُظ بٔزَٔزائٔطٔ َجِبَذّة أ٣َِٔشی ٣َ ابٔیٌّ  ُط أرَِعَ

ٙٔ َرُسو٢ٔ ا ٔ ًَات َحٔة  ِٔ ٔلَی َػ َّی ٧ََوزُِت ِ ةٔ َجِبَذتٔطٔ ث٥َُّ َطٔسیَسّة َحً ِٟب ٍُِزٔ ٩ِ٣ٔ ٔطسَّ ََّزِت بَٔضا َحأطَیُة ا ِس أَث َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َت ِ َٔ َِٟت ا َٓ َّٟٔذی ٨ًَِٔسَک  ُس ٣ُزِ لٔی ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اہللٔ ا ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٟطُ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َؿ  َٗ حَٔک ث٥َُّ أ٣َََز 

َلائٕ  ٌَ  بٔ

 اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ح  ںیھت، اکی ارعایب ےک اسھت الچاجراہ اھت اس احؽ ںیم ہک داھری داررجناین اچدر افڑےھ وہےئ ےھت، سج رپ وچڑی انکرایں ینب وہ

آپ ےس الم، اس ےن آپ یک اچدر ڑکپ رک اےنت زفر ےس یچنیھک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ومڈنےھ ےک افرپ اس اچدر 

یک رزگ ےک اشنؿ دےھکی، رھپ اس ےن اہک ہک اے دمحم )یلص اہلل ہیلع فملس( ریمے ےئل اہلل ےک امؽ ےس وجریتے اپس ےہ مکح دے، 

 اجےن اک مکح دای۔روس

 

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس یک رطػ وتمہج وہےئ، رھپ  ےسن افر اس وک ھچک دے 



 

 

 اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وت آپ اکی داھری دار اچدر اک داھری دار انکری دار اچدرفں افر ہلمش اک ایبؿ، ن بب ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رمض یک اکشتی ےک ےئل ےئگ

 ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت

     756    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة بٔب ٍَُِزةٕ َحسَّ

ا٢َ َسِض١ْ َص١ِ  ِّی َنَشِحُت  َٗ ٔن َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ِ ا َٗ ٠َ٤ُِة ٨ِ٣َُشوْد فٔی َحأطَيتَٔضا  ٥ِ هَٔی اٟظَّ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِٟب ٍَُِزةُ  ٔ بَٔیٔسی َتِسرٔی ٣َا ا صَٔذظ

َِٟي٨َا ٔ َد ِ ََْٓخَ ِیَضا  َٟ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُِحَتاّجا ِ ًَ َّی اہللُ  أََخَذَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َضا  َٛ ُشو ِٛ ِو٦ٔ  أَ َ٘ ِٟ َضا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َحشَّ َٓ ََّضا َْلَٔزاُرُظ  َو٧ِٔ

َلَواَصا ث٥َُّ  َٓ  ٍَ ٤َِِٟح٠ٔٔص ث٥َُّ َرَج َح٠ََص ٣َا َطاَئ اہللُ فٔی ا َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُش٨ٔیَضا  ِٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا َ٘ َٟطُ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ أَِرَس١َ بَٔضا ِ

َِٟتَضا َ ِو٦ُ ٣َا أَِحَش٨َِت َسأ َ٘ ِٟ ىٔی یَ  ا َٔ َٛ ُِٟتَضا َِٔلَّ َٟٔتُٜوَ٪  َ ا٢َ اٟزَُّج١ُ َواہللٔ ٣َا َسأ َ٘ َٓ َّطُ ََل َیزُزُّ َسائَّٔل  َِٓت أ٧َ ِس رَعَ َٗ ِو٦َ أ٣َُوُت ِٔیَّاُظ َو

٨َطُ  َٔ َٛ َٓکَا٧َِت  ا٢َ َسِض١ْ  َٗ 

آح ، لہس ےن وپاھچ مت اجےتن وہ  ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعسےتہک ںیہ ہک اکی وعرت ربدہ ےل رک

ہک ربدہ ایک زیچ ےہ، اںوہں ےن اہک اہں، ربدہ فہ اچدر ےہ سج ےک انکری )اھجرل( ینب وہ، اس وعرت ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم 

وک رضفرت یھب  ےن اس وک ا ےن اہھت ےس انب ےہ اتہک آپ وک انہپؤں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ اچدر ےل  ی افر اس یک آپ

یھت، آپ امہرے اپس اس احؽ ںیم رشتفی الےئ ہک اس اک ہہت دنب ابدنےھ وہےئ ےھت، وقؾ ںیم ےس اکی صخش ےن اس وک وھچا افر 

رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ ہی ںیمہ ےننہپ وک دے دےئجی، آپ ےن رفامای ااھچ، رھپ اس سلجم ںیم ےھٹیب رےہ، بج کت ہک اہلل اعت ی ےن 

فا س رشتفی ےل ےئگ افر فہ اچدر ٹیپل رک اس آد ی ےک اپس جیھب دی، اس آد ی ےس ولوگں ےن اہک وت ےن ااھچ ںیہن ایک ہک اچاہ، رھپ 

آپ ےس وساؽ ایک، احالہکن وت اجاتن ےہ ہک آپ یسک اسلئ وک رد ںیہن رفامےت، اس آد ی ےن اہک دخبا ںیم ےن وت اس ےئل اماگنےہ ہک 



 

 

 ، لہس ےن ایبؿ ایک ہک فہ اچدر اس ےک نفک ںیم دے دی یئگ۔بج ںیم رماجؤں وت ریما نفک ر ے

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ر ہلمش اک ایبؿ، ن بب ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رمض یک اکشتی ےک ےئل ےئگ وت آپ اکی داھری دار اچدر اکداھری دار انکری دار اچدرفں اف

 ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت

     757    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیزہ رضی اہلل ٨ًہابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، سٌیسب٩ ٣شیب، ابوہ :  راوی

٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صُزَ  ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ًَ یَِزَة َرضَٔی اہللُ 

و٢ُ یَِسُخ١ُ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َز َ٘ ِٟ یُئ ُوُجوصُُض٥ِ َِٔؿائََة ا ـٔ ا ُت ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ًٔی ُز٣َِزْة هَٔی َسِب َِٟح٨ََّة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

َُ اہلَل لٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِ٪ َیحِ  ا٢َ اِز َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ٍُ ٤َ٧َٔزّة  َٓ ا٦َ ًُکَاَطُة ب٩ُِ ٣ِٔحَؼ٩ٕ اَِلََسٔسیُّ یَزِ َ٘ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َٓ َ٘ َٓ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٠ُِط  ٌَ ٌَ اِج

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َُ اہلَل أَِ٪ یَِح ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِز َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  َٗ َک ًُکَاَطةُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ث٥َُّ  َ٘  و٢ُ اہللٔ َسَب

 اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعسنب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص

انس ہک ریمی اتم ںیم ےس خرت زہار یک اکی امجتع وہیگ، وج تنج ںیم )ریغباسحب ےک( دالخ وہیگ، اؿ ےک رہچے اچدن یک رطح 

ںیم دراشخں وہں ےگ، اکعہش نب نصحم ادسی اینپ اچدر وک ااھٹ رک ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے ےئل داع ےئجیک ہک 

اؿ ولوگں ںیم اشلم وہاجؤں ، وت آپ ےن رفامای اے اہلل! اس وک اؿ ولوگں ںیم اشلم رک، رھپ اکی ااصنری اصبح ڑھکے وہےئ افر 

 رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ریمے ےئل یھب داع ےئجیک ہک ںیم اؿ ولوگں ںیم ےس وہ اجؤں ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک

 ابزی ےل ایگ۔اکعہش مت ےس 

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعسنب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رمض یک اکشتی ےک ےئل ےئگ وت آپ اکی داھری دار اچدر اک  داھری دار انکری دار اچدرفں افر ہلمش اک ایبؿ، ن بب ےن ایبؿ ایک ہک مہ

 ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت

     758    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزوب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَأػ٥ٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َیأب کَاَ٪ أََحبَّ ِ َٟطُ أَیُّ اٟثِّ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ  

ِٟحٔب ٍََةُ  ا٢َ ا َٗ ٥َ أَِ٪ َی٠َِبَشَضا   َوَس٠َّ

وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک سک مسق  رمعفنب اعمص، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ےس

 ےک ڑپکے زایدہ وبحم ب، وت اںوہں ےن اہک ہک ربحہ )اکی مسق یک اچدر وبحمب یھت( ۔

 رمعفنب اعمص، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وت آپ اکی داھری دار اچدر اک داھری دار انکری دار اچدرفں افر ہلمش اک ایبؿ، ن بب ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رمض یک اکشتی ےک ےئل ےئگ

 ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت

     759    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ابی اَلسوز، ٣ٌاذ، ٣ٌاذ ٛے واٟس، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ اْذ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٔ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی اَِلَِسَوز ًَ ثَىٔی  ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ أٟٕک َرضَٔی اہللُ 

ِٟٔحب ٍََةَ أَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ی٠ََِبَشَضا ا َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َیأب ِ  َحبُّ اٟثِّ

( دبع اہلل نب ایب االوسد، اعمذ، اعمذ ےک فادل، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ربحہ )اکی مسق اچدر

 وک تہب زایدہ دنسپ رفامےت ےھت۔

 دبع اہلل نب ایب االوسد، اعمذ، اعمذ ےک فادل، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  افیر

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رمض یک اکشتی ےک ےئل ےئگ وت آپ اکی داھری دار اچدر اک داھری دار انکری دار اچدرفں افر ہلمش اک ایبؿ، ن بب ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص

 ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت

     760    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 َ ث ًَوِ َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ٨ًََِضا ٨َا أَبُو ا ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٖٕ أَ٪َّ 

٥َ أَِخب ٍََِتطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕ حٔب ٍََة َِّی بٔب ٍُِز َِّی ُسط ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُُوف َّی اہللُ   ل

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتہک ںیہ ہک سج 

 ربحہ )اکی اچدر اک انؾ ےہ( اچدر ےس ڈاھاکن ایگ اھت۔ فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت وہح  وت اس فتق اؿ وک

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...ایبؿاچدرفں افر ولبمکں ےک افڑےنھ اک 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اچدرفں افر ولبمکں ےک افڑےنھ اک ایبؿ

     761    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا اور ًبساہلل  :  راوی

 ہب٩ ًباض رضی اہلل ٨ً

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ ب ًَائَٔظَة َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ   

ا ٧َز٢ََ بٔزَُس  َّ٤َٟ اََل  َٗ ٨ُِض٥ِ  ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ًَلَی َوِجضٔطٔ َو َُٟط  ُح َخ٤ٔیَؼّة  َٙ یَِِطَ ٔٔ َ ٥َ ك ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ٔ اہللٔ َػل

 ُٗ ٔ َوا٨ََّٟؼاَری اتََّدُذوا  َِٟیُضوز ًَلَی ا ٨َُة اہللٔ  ٌِ َٟ َذَٟٔک  َٛ ا٢َ َوصَُو  َ٘ َٓ ٩ًَِ َوِجضٔطٔ  َضا  َٔ َظ َٛ إَٔذا اَُِت٥َّ  ُر بُوَر أ٧َِبَٔیائٔض٥ِٔ ٣ََشأجَس یَُحذِّ َٓ

وا ٌُ  ٣َا َػ٨َ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع 

 ضہ ڈاےتل، بج اسسن ےنٹھگ  اتگ وت اےس ا ےن رہچے
می

 

ج

ےس  ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رمض اوملت ںیم ا ےن رہچے رپ 

اٹہےت افر ایس احتل ںیم رفامےت ہک وہید فاصنرٰی رپ دخا یک تنعل وہ ہک اںوہں ےن ا ےن ویبنں یک ربقفں وک دجسمںی انبایل، افر اؿ 

 ولوگں ےن وج ایک اس ےس )اینپ اتم( وک ڈراےت ےھت۔

ریض اہلل اہنع افر دبعاہلل نب ابعس ریض ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اعہشئ  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اچدرفں افر ولبمکں ےک افڑےنھ اک ایبؿ

     762    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، رعوہ، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  اویر

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ٕس َحسَّ ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َّی َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َِٟت َػل ا َٗ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اذَِصبُوا بَٔد٤ٔیَؼًٔ  َػل َٗ  ٥َ ا َس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ًََِل٣َٔضا ٧َِوَزّة  ٔلَی أَ ٨ََوَز ِ َٓ ًََِل٦ْ  َضا أَ َٟ َٟطُ  ٔلَی أَبٔی َجِض٥ٕ َوَس٥ََّ٠ فٔی َخ٤ٔیَؼٕة  ِ ٔ ی َصٔذظ

ةَ  َٔ ٔة أَبٔی َجِض٥ٔ ب٩ِٔ حَُذِي ٩ًَِ َػََلتٔی َوأِتُونٔی بٔأ٧َِبَٔحا٧ٔیَّ ا  ّٔ ٔ َِٟضِتىٔی آن ََّضا أَ إ٧ٔ ٕب  َٓ ٌِ َٛ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ   ب٩ِٔ َُا٥ٕٔ٧ ٩ِ٣ٔ بَىٔی 

ومیس نب اامسلیع، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایسی اچدر 

اس اچدر وک اوبمہج ےک اپس ےل اجؤ اس افڑھ رک امنز ڑپیھ سج رپ شقن فاگنر ےھت، بج اؿ رپ رظن ڑپی وت السؾ ریھپ رک رفامای ہک ریمی 

ٹ ین 
ٹ

 

ےن ےھجم ایھب اس امنز ںیم اغلف رکدای ےہ افر ریمے اپس اوبمہج نب یذ ہف نب اغمن یک وج ینب دعی نب بعک ےس ےہ اس یک ان

 اچدر ےل آؤ۔

 ومیس نب اامسلیع، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اچدرفں افر ولبمکں ےک افڑےنھ اک ایبؿ

     763    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہ٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، ح٤یس ب٩ ہَل٢، حرضت ابوبززہ رضی اہلل :  راوی

جَ  َ ِِ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَائَٔظُة َٛٔشاّئ َؤَِزاّرا َحسَّ َِٟي٨َا  ٔ ِت ِ



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  َّی اہللُ  ُٗبَٔف ُروُح ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟت  ا َ٘ َٓ  َصَذی٩ِٔ ٠َُٔیّوا 

دسمد، اامسلیع، اویب، دیمح نب الہؽ، رضحت اوبربدہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اکی اچدر افر اکی اگڑاھ 

 دنبہت مہ ولوگں ےک اپس ےل رک آںیئ افر ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایہن دفونں ڑپکفں ںیم فافت اپح ۔

 اامسلیع، اویب، دیمح نب الہؽ، رضحت اوبربدہ ریض اہلل ہنع دسمد، :  رافی

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

  

 ...وھگن امر رک ےنھٹیب اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وھگن امر رک ےنھٹیب اک ایبؿ

     764    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، ًبیس اہلل ، خبیب، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َح ٩ًَِ ُخبَِیٕب  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  أػ٥ٕ 

َس  ٌِ ٩ًَِ َػََلَتئِن َب ٔ َو ٨َ٤ُِٟابََذة ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ٤ُِص ًَ ٍَ اٟظَّ ٔٔ َّی َتزَِت ٔ َحً ِحز َٔ ِٟ  ا

َّی َتِٔیَب َوأَِ٪ َیِحَتٔيَی بٔاٟثَّ  ِْصٔ َحً ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ٤َأئ َوأَِ٪ َيِظَت١َٔ٤ َوَب ٔجطٔ ٨ِ٣ُٔط َطِیْئ بَِي٨َُط َوبَيَِن اٟشَّ ًَلَی ََفِ َِٟیَص  َِٟواحٔٔس  ِؤب ا

اَئ  َّ٤  اٟؼَّ

دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، دیبعاہلل ، بیبخ، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

زفں ےس عنم رفامای )افر فہ دف امنزںی ہی ںیہ(  رج ےک دعب عولع آاتفب کت افر رصع ےک دعب رغفب آاتفب المہسم، انمذبہ افر دف امن

کت )امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای( افر اکی یہ ڑپکے ےس عنم رفامای اس رطح ہک اس یک رشاگمہ افر آامسؿ ےک درایمؿ ھچک ہن وہ افر 

 وھگن امر رک ےنھٹیب ےس عنم رفامای۔



 

 

  نب اشبر، دبعاولاہب، دیبع اہلل ، بیبخ، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وھگن امر رک ےنھٹیب اک ایبؿ

     765    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًا٣زب٩ سٌس، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٕس أَ  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ٌٔیٕس اَحسَّ ُِٟدِسرٔیَّ ٪َّ أَبَا َس

٤ََُِٟل٣ََشةٔ  ٩ًَِ ا َتئِن ٧ََهی  ٌَ ٩ًَِ بَِی ٩ًَِ ِٟٔبَشَتئِن َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٍٔ ِٟبَِی ٔ فٔی ا ٨َ٤ُِٟابََذة َوا

ٔ بٔا٠َِّٟی١ٔ أَِو بٔا٨ََّٟضارٔ ٔ بَٔیٔسظ َِ ٤َُِٟص اٟزَُّج١ٔ ثَِوَب اِْل ٤ََُِٟل٣ََشُة  ٔلَی  َوا ٨َ٤ُِٟابََذةُ أَِ٪ ی٨َِبَٔذ اٟزَُّج١ُ ِ ٠ِّبُطُ َِٔلَّ بَٔذَٟٔک َوا َ٘ َوََل ُي

ٕ َوََل َتَزإق َوا٠ِِّٟبَشتَ  ٔ ٧ََوز َُي ٍِ  ٩ًَِ ُض٤َا  ٌَ َٔک بَِی ُ ثَِوبَُط َویَُٜوَ٪ ذَٟ َِ اُئ أَِ٪ اٟزَُّج١ٔ بَٔثِوبٔطٔ َوی٨َِبَٔذ اِْل َّ٤ أئ َواٟؼَّ َّ٤ ئِن اِطت٤َٔا٢ُ اٟؼَّ

ُُ یَ  ی اِحتَٔبا َ ِِ ُ ٠َِیطٔ ثَِوْب َوا٠ِِّٟبَشُة اَِل ًَ َِٟیَص  ِیطٔ  َّ٘ َيِبُسو أََحُس ٔط َٓ ِیطٔ  َ٘ ًَاتٔ ًَلَی أََحٔس  ١َ ثَِوبَطُ  ٌَ َِٟیَص ِح ُظ بَٔثِوبٔطٔ َوصَُو َجأْٟص 

ٔجطٔ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ   ًَلَی ََفِ

ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، اعرمنب دعس، رضحت اوبدیعس دخری

 وکح  فملس ےن دف مسق ےک ابلس ےس افر دف مسق یک عیب ےس عنم رفامای ےہ ، عیب ںیم وت المہسم افر انمذبہ ےس عنم رفامای، افر المہسم ہی ےہ ہک

 عیب وہاجےئ، افر انمذبہ ہی ےہ ہک اکی صخش آد ی دفرسے آد ی اک ڑپکا رات ای دؿ وک وھچ ےل افر اٹل ٹلپ ہن رکے افر یہی

دفرسے رپ اانپ ڑپکا کنیھپ دے افر دفرسا اس رپ کنیھپ دے افر ریغب دےھکی وہےئ افر ابیمہ راضدنمی ےک ریغب ہی عیب وہاجےئ، افر 

رےہ افر اس رپ ڑپکا ہن وہ افر  اامتشؽ امصؤ ےس عنم رفامای افر امصؤ ہی ےہ ہک اانپ ڑپکا  ےن اکی دنکےھ رپ اس رطح ڈاےل ہک دفرسا الھک

 دفرسا ابلس )سج ےس عنم رفامای( ہی ےہ ہک اکی ڑپکا ٹیپل رک اھٹیب وہا وہ افر اس یک رشاگمہ رپ وکح  ڑپکا ہن وہ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، اعرمنب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...(اکی یہ ڑپکا ےنٹیپل اک ایبؿ ) اس رطح ہک اس یک رشؾ اگہ رپ ھچک ہن وہ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 (اکی یہ ڑپکا ےنٹیپل اک ایبؿ ) اس رطح ہک اس یک رشؾ اگہ رپ ھچک ہن وہ

     766    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  َّی َحسَّ ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ

ٔجطٔ ٨ِ٣ُٔط َطِیْئ اہللُ ًَلَی ََفِ َِٟیَص  َِٟواحٔسٔ  ِؤب ا ٩ًَِ ِٟٔبَشَتئِن أَِ٪ َیِحَتٔيَی اٟزَُّج١ُ فٔی اٟثَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ِؤب    َوأَِ٪ َيِظَت١َٔ٤ بٔاٟثَّ

 ٔ ٨َ٤ُِٟابََذة ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا ٩ًَِ ا ِیطٔ َو َّ٘ ًَلَی أََحسٔ ٔط َِٟیَص  َِٟواحٔٔس   ا

ازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف مسق ےک ابلس اامسلیع، امکل، اوب

ےس عنم رفامای ےہ )اکی( ہی ہک رمد اکی یہ ڑپکے ںیم اس رطح وھگن امر رک ےھٹیب ہک اس یک رشاگمہ رپ اس ںیم ےس ھچک یھب ہن وہ 

 ےٹیپل ہک اس ےک اکی کولہ رپ ھچک یھب ہن وہ افر المہسم افر انمذبہ ےس عنم رفامای۔)دفرسے( ہی ہک اکی یہ ڑپکا اس رطح 

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 (کی یہ ڑپکا ےنٹیپل اک ایبؿ ) اس رطح ہک اس یک رشؾ اگہ رپ ھچک ہن وہا

     767    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س، ٣د٠س، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََ  َٗ ْس  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ٌٔیٕس نٔی ٣َِد٠َْس أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َس

أئ َو  َّ٤ ٩ًَِ اِطت٤َٔا٢ٔ اٟؼَّ ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  أَِ٪ َیِحَتٔيَی اٟزَُّج١ُ فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ا

ٔجطٔ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ  ًَلَی ََفِ  َِٟیَص 

دمحم، دلخم، انب رججی، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ا اس رطح ےنہپ ہک اس یک رشاگمہ رپ اس ڑپکے اک وکح  ہصح ہن وہ۔وھگن امرےن ےس عنم رفامای ےہ افر ہی ہک وکح  صخش اکی ڑپک

 دمحم، دلخم، انب رججی، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿ ابلس :   ابب

 (اکی یہ ڑپکا ےنٹیپل اک ایبؿ ) اس رطح ہک اس یک رشؾ اگہ رپ ھچک ہن وہ

     768    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، اسحاٚ ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌیس ب٩ ًاؾ، ا٦ خاٟس ب٨ت خاٟس :  راوی

ث٨ََا ِِٔس  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٩ًَِ أ٦ُِّ َخأٟٕس ب٨ِٔٔت َحسَّ أؾ  ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ َس ََُٓلٕ٪ صَُو  ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َس ٌٔیٕس  ُٚ ب٩ُِ َس َحا

ا٢َ ٩ِ٣َ َتَزِو  َ٘ َٓ ٥َ بٔثَٔیإب ٓٔیَضا َخ٤ٔیَؼْة َسِوَزاُئ َػِٔي ٍَْة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ َخأٟٕس أ ِو٦ُ َ٪ أَِ٪ ٧ َ٘ ِٟ ََٜت ا ََٓش  ٔ ُِٜشَو َصٔذظ

 ٔ ا٢َ أَبِلٔی َوأَِخ٠ َٗ َِٟبَشَضا َو َ أ َٓ  ٔ َِٟد٤ٔیَؼَة بَٔیٔسظ أََخَذ ا َٓ ُتَٔی بَٔضا تُِح١ُ٤َ  أ َٓ ا٢َ ائُِتونٔی بٔأ٦ُِّ َخأٟٕس  ٥ْ٠َ أَِخرَضُ أَِو أَِػََفُ َٗ ًَ قٔی َوکَاَ٪ ٓٔیَضا 

ا٢َ یَا أ٦َُّ َخأٟٕس َصَذا َس٨َاِظ َوَس٨َاظِ  َ٘ َِٟحَبٔظیَّةٔ  َٓ  بٔا

اوبمیعن، ااحسؼ نب دیعس، دیعس نب رمعف نب دیعس نب اعص، اؾ اخدل تنب اخدل یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ڑپکے الےئ 

 ضہ یھب یھت، آپ ےن رفامای ہک ہی ےسک انہپؤ، ولگ اخومش رےہ، وت آپ ےن رفامای ہک ریمے اپس اؾ اخدل وک 
می

 

ج

ےئگ، سج ںیم 



 

 

 ضہ اہھت ںیم ےل رک اس وک انہپدی افر رفامای ہک دخا رکے اس ڑپکے وک رپاان وہےن افر ےنٹ الب،انچ
می

 

ج

ہچن فہ ااھٹ رک الح  یئگ، آپ ےن 

کت اامعتسؽ رکے )وپرے  رر رپ اس ےس اکؾ ےل( افر اس ںیم زبس ای زرد رگن ےک شقن فاگنر ےھت، آپ ےن رفامای اے اؾ اخدل! 

 اہ انسہ، انسہ یشبح زاب

 

 ؿ ںیم نسح وک ےتہک ںیہ، )بلطم ہی ہک اے اؾ اخدل! ہی سک دقر نیسح ولعمؾ وہیت ےہ( ۔ھد

 اوبمیعن، ااحسؼ نب دیعس، دیعس نب رمعف نب دیعس نب اعص، اؾ اخدل تنب اخدل :  رافی

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

  

 س اک ایبؿابل :   ابب

 (اکی یہ ڑپکا ےنٹیپل اک ایبؿ ) اس رطح ہک اس یک رشؾ اگہ رپ ھچک ہن وہ

     769    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ََٟسِت َحسَّ ا َو َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِوٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔٓیٕ  ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی  َحسَّ

ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ  ُسَو بٔطٔ ِ ِِ َّی َت َََٓل ُئؼیبَنَّ َطِیّئا َحً ََل٦َ  ُِ ِٟ َِٟت لٔی یَا أ٧ََُص ا٧ُِوزِ َصَذا ا ا َٗ َّی اہللُ  أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُح٨ُِّٜطُ َػل ًَ  

 ٔ ٠َِیطٔ ف ًَ ٔس٦َ  َٗ َّٟٔذی  ِضَز ا ْة َوصَُو َئش٥ُ اٟوَّ یِثٔیَّ ٠ًََِیطٔ َخ٤ٔیَؼْة ُُحَ إَٔذا صَُو فٔی َحائٕٔم َو َٓ َسِوُت بٔطٔ  َِ ِتٔح َٓ َٔ ِٟ  ی ا

میلس ےک ہچب دیپا وہا وت ھجم ےس اہک ہک اے دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، دمحم، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج اؾ 

اسن! اس ےچب یک رگناین رکف، اےس اھکےن یک وکح  زیچ ہن ےلم، اہیں کت ہک اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل اجؤ اتہک 

پ ابغ ںیم ےھت،  جہیثی یلمک آپ اس یک کینحت رفامدںی، ںیم اس ڑلےک وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل ایگ وت داھکی ہک آ

 ےنہپ وہےئ ےھت افر اس وساری یک ھٹیپ رپ اشنؿ اگل رےہ ےھت سج رپ آپ حتف ) ( ںیم   رشتفی ےل ےئگ ےھت۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، دمحم، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...زبس ڑپکفں اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 زبس ڑپکفں اک ایبؿ

     770    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، ایوب، ًُک٣ہ :  راوی

ِٟوَ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ َجَضا  َتزَوَّ َٓ َٙ ا٣َِزأََتُط  ًََة ك٠ََّ ا َٓ ٣ََة أَ٪َّ رٔ ٩ًَِ ًُِٔکٔ صَّأب أَِخب ٧ٍَََا أَیُّوُب 

ّة بٔح٠ِٔٔسصَ  ِیَضا َوأََرِتَضا ُخرِضَ َٟ ٔ َِٜت ِ َظ َٓ ٠َِیَضا خ٤َٔاْر أَِخرَضُ  ًَ ًَائَٔظُة َو َِٟت  ا َٗ هٔیُّ  ُُِٟقَ ٔ ا ا َجاَئ ب٩ُِ اٟزَّبٔي ٍ َّ٤٠َ َٓ َّی  ا  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٤ُِٟؤِ  ًَائَٔظُة ٣َا َرأَیُِت ٣ِٔث١َ ٣َا ی٠ََِقی ا َِٟت  ا َٗ ا  ـّ ٌِ ُض٩َّ َب ـُ ٌِ ٥َ َوا٨َِّٟشاُئ ی٨َُِْصُ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ّة اہللُ  َٟح٠ُِٔسَصا أََطسُّ ُخرِضَ ٨َ٣ٔاُت 

ِس أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػ  َٗ ََّضا  ٍَ أ٧َ ا٢َ َوَس٤ٔ َٗ َِٟت َواہللٔ ٣َا لٔی ٩ِ٣ٔ ثَِوبَٔضا  ا َٗ َُي ٍَِٔصا  َُٟط ٩ِ٣ٔ  ُط اب٨َِأ٪  ٌَ َحاَئ َو٣َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

 َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَىِّی ٩ِ٣ٔ صَٔذظٔ َوأََخَذِت صُِسبَّة ٩ِ٣ٔ ثَِوبَٔضا  َِٟیَص بٔأَُِىَی  ُط  ٌَ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِٕب َِٔلَّ أَ٪َّ ٣َا ٣َ ٔ ِّی َذبَِت َواہللٔ یَا َرُس ِ ٔن و٢َ اہللٔ ِ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َة  ًَ ا َٓ ٨ََّٜٔضا ٧َأطزْ تُزٔیُس رٔ َِٔف اَِلَزٔی٥ٔ َوَل َضا َن ـُ ُٔ ٥َِٟ ََلَِن َُٟط أَِو  ِّی  ٥َِٟ َتٔحل ٔٔک  إِٔ٪ کَاَ٪ ذَٟ َٓ  ٥َ

ا٢َ َوأَبِ  َٗ َٚ ٩ِ٣ٔ ًَُشِی٠َتٔٔک  َّی یَُذو ُط َحً َٟ َّٟٔذی َتز٤ًُِٔيَن َتِؼ٠ُهٔی  ا٢َ صََذا ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ ب٨َُوَک َصُؤََلٔئ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ُط اب٨َِئِن  ٌَ َْصَ ٣َ

َزأب  ُِ ِٟ َزأب بٔا ُِ ِٟ َُٟض٥ِ أَِطَبطُ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َواہللٔ  َٓ  ٣َا َتز٤ًُِٔيَن 

دی، رھپ اس ےس دبعارلنمح رقیظ ےن اکنح ایک، دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، اویب، رکعہم ےتہک ںیہ ہک رافہع ےن اینپ ویبی وک الطؼ دے 

رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک زبس ڈفہٹپ افڑےھ وہےئ یھت، اس ےن رضحت اعہشئ ےس ا ےن وشرہ یک اکشتی یک افر ا ےن مسج یک اھکؽ 

، اس ےئل داھکح ، سج رپ زبسی یھت، بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ، وعرںیت وچہکن اکی دفرسے یک ودد رکیت ںیھت

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک ںیم ےن یسک ومنم وعرت ےک اسھت ااسی ربا ولسک وہےت وہےئ ںیہن داھکی، اس یک اھکؽ 

اس ےک ڑپکے ےس زایدہ زبس وہیئگ ےہ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک دبعارلنمح ےن انس ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم یئگ 

ھت دف وٹیبں وک دفرسی ویبی ےس ےھت، ےل رک آےئ، اس وعرت ےن ایبؿ ایک ہک ف اہلل! اس اک وکح  وصقر ںیہن، رگم ےہ،انچہچن فہ ا ےن اس

ہی ہک اس ےک اپس وج زیچ )وضع اخص( ےہ اس ےس ریمی یفشت ںیہن وہیت افر ا ےن ڑپکے اک انکرہ ڑکپ رک داھکای، دبعارلنمح ےن اہک ای 



 

 

ںیم وت اس یک یلست رک داتی وہں، نکیل ہی انرفامؿ ےہ، رافہع ےک اپس اجان اچیتہ ےہ، آپ یلص اہلل  روسؽ اہلل! دخا یک مسق ہی وھجیٹ ےہ،

ہیلع فملس ےن رفامای بج ہی ابت ےہ وت وت اس ےک ےئل الحؽ ںیہن ای ہی رفامای ہک وت اس ےس اکنح یک الصتیح ںیہن ریتھک بج کت فہ 

 ےک دفونں وٹیبں وک دھکی رک رفامای ایک ہی اہمترے ےٹیب ںیہ، اںوہں ےن رعض ریتی ذلت ہن ھکچ ےل )تبحص ہن رکےل( افر دبعارلنمح

ایک یج اہں! آپ ےن رفامای یہی ےہ سج یک فہج ےس ہی وعرت اس مسق یک ابںیت رکیت ےہ، دخا یک مسق فہ ڑلےک دبعارلنمح ےس اس ےس 

 زایدہ اشمتہب رےتھک ںیہ ہک سج رطح وکے وک وکے ےس اشمتہب وہیت ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، اویب، رکعہم :  رافی

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

  

 ...دیفس ڑپکفں اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دیفس ڑپکفں اک ایبؿ

     771    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨للی، ٣ح٤س ب٩ برش، ٣شٌز، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، حرضت سٌس رضی اہلل ٨ًہ :  ویرا

ٔس ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َس ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخب ٧ٍَََا ٣َُح٤َّ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا ِِٔسَحا ٌِ َحسَّ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ ِٔبَِزاصٔی٥َ  َٗ ٕس 

٠َِیض٤َٔا ثَٔیاْب بٔیْف یَِو٦َ أُحُسٕ  ًَ ٥َ َوی٤َٔي٨ٔطٔ َرُج٠َئِن  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُس َرأَیُِت بٔٔظ٤َا٢ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ِب١ُ َوََل َب َٗ   ٣َا َرأَیُِتُض٤َا 

ہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص ااحسؼ نب اربامیہ یلطنح، دمحم نب رشب، رعسم، دعس نب اربامیہ، اربامیہ، رضحت دعس ریض ا

اہلل ہیلع فملس ےک ابںیئ افر داںیئ دف آدویمں وک دیفس ڑپکے ےنہپ وہےئ ادح ےک دؿ داھکی، ںیم ےن اؿ وک ہن اس ےس ےلہپ داھکی اھت افر 

 ہن اس ےک دعب یھبک اؿ وک داھکی ےہ۔

  اربامیہ، اربامیہ، رضحت دعس ریض اہلل ہنعااحسؼ نب اربامیہ یلطنح، دمحم نب رشب، رعسم، دعس نب :  رافی
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 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دیفس ڑپکفں اک ایبؿ

     772    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ارث، حشين، ًبساہلل ب٩ بزیسہ، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، ابواَلسوز زولی، حرضت ابوذر رضی اہلل ٨ًہابو٤ٌ٣ز، ًبساٟو :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ ُِٟحَشئِن  ٩ًَِ ا َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٔ  َحسَّ ثَطُ أَ٪َّ أَبَا اَِلَِسَوز ٤ََز َحسَّ ٌِ َي

٠َِیطٔ َوَس٠َّ اٟسُّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ثَُط  ٨ِطُ َحسَّ ًَ ثَُط أَ٪َّ أَبَا َذٓرٕ َرضَٔی اہللُ  لٔیَّ َحسَّ ٠َِیطٔ ثَِوْب أَبَِیُف َوصَُو ٧َائ٥ْٔ ث٥َُّ َُ ًَ ٥َ َو

َط َِٔلَّ ا َٟ ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ ِبٕس  ًَ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ َى  َ٘ ِس اِستَِی َٗ ا٢َ أََتِيُتُط َو َٗ  َٚ ٠ُُِٗت َؤِِ٪ َزنَی َؤِِ٪ ََسَ َة  َِٟح٨َّ ًَلَی َذَٟٔک َِٔلَّ َزَخ١َ ا ہللُ ث٥َُّ ٣َاَت 

٠ُُِٗت َؤِِ٪ َزنَی َؤِِ٪ ََسَ   َٚ ا٢َ َؤِِ٪ َزنَی َؤِِ٪ ََسَ َٗ  َٚ ٠ُُِٗت َؤِِ٪ َزنَی َؤِِ٪ ََسَ  َٚ َٚ َؤِِ٪ َزنَی َؤِِ٪ ََسَ ا٢َ َؤِِ٪ َزنَی َؤِِ٪ ََسَ َٗ ًَلَی  َٚ 

ًَِبس  ا٢َ أَبُو  َٗ ُٕ أَبٔی َذٓرٕ  ِ ا٢َ َؤِِ٪ َر٥َُٔ أ٧َ َٗ َث بَٔضَذا  ٕٔ أَبٔی َذٓرٕ َوکَاَ٪ أَبُو َذٓرٕ َِٔذا َحسَّ ِ ِب٠َُط ِٔذَا َر٥ُِٔ أ٧َ َٗ ٤َِِٟؤت أَِو  اہللٔ َصَذا ٨ًَِٔس ا

َٟطُ ٣اکا٪ ٗب١ ََٟط َِٔلَّ اہللُ َُُٔفَ  ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ  َتاَب َو٧َٔس٦َ َو

 وبرمعم، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، اوباالوسد دف ی، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہللا

ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا اس فتق آپ دیفس ڑپکے ےنہپ وہےئ وس رےہ ےھت، رھپ ںیم احرض وہا وت آپ دیبار وہےکچ ےھت، 

ہ ےن ال اہل اال اہلل اہک رھپ اس احؽ ںیم رم ایگ وت تنج ںیم دالخ وہاگ، ںیم ےن اہک ارگہچ زان رکے افر وچری آپ ےن رفامای سج دنب

رکے، آپ ےن رفامای ارگہچ زان رکے افر وچری رکے، ںیم ےن اہک ارگہچ زان رکے افر وچری رکے، آپ ےن رفامای ارگہچ زان 

افر وچری رکے، آپ ےن رفامای ارگہچ زان رکے افر وچری رکے افر اوبذر یک رکے افر وچری رکے، ںیم ےن اہک ارگہچ زان رکے 

انک اخک آولد وہ، افر اوبذر ریض اہلل ہنع بج یھب اس دحثی وک ایبؿ رکےت وت ےتہک ہک فاؿ رمغ افن ایب ذر، اوبدبع اہلل )اخبری( 

ُ ےہک وت شخب دای  ےن اہک ہی اس وصرت ںیم ےہ ہک ومت ےک فتق وہ ای اس ےس ےلہپ وہ، بج ہک وتہب
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
رکے افر اندؾ وہ افر ل

 اجےئ اگ۔



 

 

 اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، اوباالوسد دف ی، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

     773    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ :  راوی

ُت أَبَا ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔسیَّ أََتا٧َا َٛٔتاُب ٤ًَُزَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٕس  َحسَّ َٗ ٍَ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ََفِ َو٧َِح٩ُ ٣َ

ی ََِٟحٔ ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ  ِیطٔ ا٠ََّٟتئِن َت٠َٔیأ٪ اِْلٔبَِضا٦َ بٔأَذَِربٔیَحاَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ٔ َِٔلَّ َصََٜذا َوأََطاَر بٔإِٔػَب ز

ًََِل٦َ  َ ىٔی اَِل ٌِ َُّط َي ٨َ٤ِٔ٠ًَا أ٧َ ا٢َ ٓامَٔی  َٗ 

آدؾ، ہبعش، اتقدہ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اوبنامثؿ دہنی وک ےتہک وہح  انس ہک ریمے اپس رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک طخ آای، اس فتق مہ 

 نب رفدق ےک اپس آذر اب ناجؿ ںیم ےھت )اس ںیم اھکل اھت( ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمشی ےس عنم رفامای، رگم اس دقر )اجزئ  ہبت

ےہ( افر اوگنےھٹ ےک اپس فا ی دفونں اویلگنں ےک ذرہعی ااشرہ رکےت وہےئ اتبای، رافی اک ایبؿ ےہ ہک ےھجم اہجں کت ملع ےہ اس ےس 

 وبےٹ ےھت۔اؿ اک دصقم لیب 

 آدؾ، ہبعش، اتقدہ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

     774    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪ :  راوی

َِٟي٨َا ٤ًَُزُ َو  ٔ َتَب ِ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٧َِح٩ُ بٔأَذَِربٔیَحاَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ِیطٔ َوَر َػل ٌَ ٥َ ِِٔػَب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا ا٨َّٟٔيیُّ َػل  َّٕ ٔ َِٔلَّ َصََٜذا َوَػ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٥َ ٧ََهی  ٍَ ُزَصي ٍِْ ٠َّ َٓ

بَّابَةَ  ُِٟوِسَلی َواٟشَّ  ا

 ھکل اجیھب ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ادمح نب ویسن، زریہ، اعمص، اوبنامثؿ ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس آذر اب ناجؿ ںیم رضحت رمع ےن اکی طخ

 ےن رمشی ےننہپ ےس عنم رفامای ےہ رگم اس دقر )اجزئ ےہ( ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ دفونں اویلگنں ےس ااشرہ رکےت وہےئ اتبای،

 افر زریبےن فیطس افر ابسہب ااھٹ رک ایبؿ ایک۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، اعمص، اوبنامثؿ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

     775    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تییم، ابوًث٤ا٪٣شسز، یحٌی ،  :  راوی

َِٟیطٔ ًُ  ٔ َََٜٓتَب ِ ٍَ ًُتَِبَة  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َِّییٔمِّ  ٩ًَِ اٟت ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َزُ َرضَٔی اہللُ 

یزُ فٔی اٟسُّ  ََِٟحٔ ا٢َ ََل ی٠َُِبُص ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ةٔ ٨ِ٣ٔطُ اہللُ  َ ِٔ ٥ِ ی٠َُِبِص فٔی اِْل َٟ  ٧َِیا َِٔلَّ 



 

 

 دسمد، ییحی ، یمیت، اوبنامثؿ ےتہک ںیہ ہک مہ  ہبت ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اؿ وک ھکل اجیھب ہک روسؽ اہلل

 ںیم ہن اننہپ اچاتہ وہ۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک رمشی داین ںیم فیہ صخش اتنہپ ےہ وجا ےس آرخت 

 دسمد، ییحی ، یمیت، اوبنامثؿ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

     776    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٤ًز، ٣ٌت٤ز، اپ٨ے واٟس سے، وہ ابوًث٤ا٪ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪ َوأََطاَر أَبُو ًُِث٤َاَ٪  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َت٤ْٔز َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣ُ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا ا ِٟ َحسَّ َحٔة َوا ٤َُِٟشبِّ ِیطٔ ا ٌَ  ُوِسَلیبٔإِٔػَب

جہ افر فیطس ےک ذرےعی ےس 
ستٹ
م

نسح نب رمع،  رمتع، ا ےن فادل ےس، فہ اوبنامثؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبنامثؿ ےن اینپ اویلگنں 

 ااشرہ رکےت وہےئ اس دقمار اک وجاز اتبای۔

 نسح نب رمع،  رمتع، ا ےن فادل ےس، فہ اوبنامثؿ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

     777    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابی ٟیلی :  راوی

 َ ث ٤ََِٟسای٩ٔٔ َحسَّ ُة بٔا َٔ ا٢َ کَاَ٪ حَُذِي َٗ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ أََتاُظ  ٨َا ُس٠َامِیَ َٓ اِسَتِشَقی  َٓ

ِّی ٧ََضيِ  ٥َِٟ أَِر٣ٔطٔ َِٔلَّ أَن ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٣َاُظ بٔطٔ َو ٕة ََفَ َـّ ٔ اْ٪ ب٤َٔإئ فٔی ٧َِٔإئ ٩ِ٣ٔ ٓ َ٘ ٥َ زٔصِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٥ِ٠َ ی٨ََِتطٔ  َٓ ُتُط 

 ٔ ة َ ِٔ ٧َِیا َوَل٥ُِٜ فٔی اِْل َُٟض٥ِ فٔی اٟسُّ یَباُد هَٔی  یزُ َواٟسِّ ََِٟحٔ ُة َوا َـّ ٔٔ ِٟ َصُب َوا  اٟذَّ

ں ےن اپین اماگن، اکی داہییت اچدنی ےک ربنت امیلسؿ نب  جب، ہبعش، مکح، انب ایب یلیل ےتہک ںیہ ہک یذ ہف ودانئ ںیم ےھت ہک اںوہ

ںیہن آای، ںیم اپین ےل رک آای وت اںوہں ےن اس وک کنیھپ دای افر اہک ہک ںیم اس وک ہن  (اتکنی رگم ہی ہک ںیم ےن اس وک عنم ایک اھت رگم فہ ابز 

  ےئل داین ںیم افر اہمترے ےئل آرخت ںیم ےہ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک وسان، اچدنی،  جری فدةیج اکرففں ےک

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، مکح، انب ایب یلیل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وج اجزئ ےہ رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار

     778    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ُط  َٗ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ َ ٠ُِت أ ُ٘ َٓ َبُة  ٌِ

ََِٟحٔ  َٟبَٔص ا ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َطٔسیّسا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِ٠َ َی٠َِبَشطُ فٔی َػل َٓ ٧َِیا  یَز فٔی اٟسُّ

 ٔ ة َ ِٔ  اِْل

 اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ہبعش ےن وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس آدؾ، ہبعش، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض

رمفی ےہ؟ اںوہں ےن زفر ےس اہک )اہں( یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رمفی ےہ، آپ ےن رفامای وج صخش داین ںیم رمشی ےنہپ فہ آرخت 



 

 

 ںیم یھبک ںیہن ےنہپ اگ۔

 ت اسن ریض اہلل ہنعآدؾ، ہبعش، دبعازعلسی نب بیہص، رضح :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

     779    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ ثابت :  راوی

 ُ٘ ٔ َیِدُلُب َي ُت اب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َّی اہللُ َحسَّ ْس َػل ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ و٢ُ 

٧ِیَ  یَز فٔی اٟسُّ ََِٟحٔ َٟبَٔص ا ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  ة َ ِٔ ٥َِٟ ی٠ََِبِشطُ فٔی اِْل  ا 

امیلسؿ نب  جب، امحد نب اثتب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب زریب وک ہبطخ دےتی وہےئ انس ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن 

 داین ںیم رمشی انہپ فہ آرخت ںیم ںیہن ےنہپ اگ۔

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب اثتب :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

     780    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 خ٠یٔہ ب٩ ٌٛب، اب٩ زبي ٍ، حرضت ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ ًلی ب٩ جٌس، طٌبہ، ابوذبیا٪ :  راوی

ُت اب٩َِ اٟزُّبَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٌِ َٛ َة ب٩ِٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی ذٔبَِیاَ٪ َخ٠ٔی َبُة  ٌِ ٔس أَِخب ٧ٍَََا ُط ٌِ َِٟح ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ٤ًََُز َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٔ َي ي ٍِ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟوارٔٔث َٗ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ا٢َ أَبُو ٣َ َٗ ٔ َو ة َ ِٔ ٥ِ ی٠ََِبِشطُ فٔی اِْل َٟ ٧َِیا  یَز فٔی اٟسُّ ََِٟحٔ َٟبَٔص ا  ٥َ ٩ِ٣َ

ٔ َس٤ٔ  ِبَس اہللٔ ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ًَ ُت  ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ َس٤ٔ ٤ِزٕو ب٨ُِٔت  ًَ اَذةُ أَِخب ٍََِتىٔی أ٦ُُّ  ٌَ َِٟت ٣ُ ا َٗ ٠َِیطٔ ٍَ ًُ ٩ًَِ َیزٔیَس  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤ََز َس٤ٔ

٥َ ٧َِحَوظُ   َوَس٠َّ

 یلع نب دعج، ہبعش، اوبذایبؿ ہفیلخ نب بعک، انب زریب، رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

 ےن وباہطس دبعاولارث، سیدی، اعمذہ، اؾ رمعف تنب دبعاہلل ، ہک سج ےن داین ںیم انہپ فہ آرخت ںیم ںیہن ےنہپ اگ، افر مہ ےس اوبرمعم

 دبعاہلل نب زریب، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس۔

 یلع نب دعج، ہبعش، اوبذایبؿ ہفیلخ نب بعک، انب زریب، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی اک اننہپ افر رمدفں ےک ےئل اس اک اھچبان افر فہ دقمار وج اجزئ ےہ

     781    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ٤ًزا٪ ب٩ حلا٪٣ح٤س ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ً :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَ  ٤َُِٟباَرٔک  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ اَ٪ َحسَّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حٔلَّ  ٕ ثٔي ٍ َٛ بٔی 

 َ٘ َٓ  ٔ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ا ًَائَٔظَة  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ ُِٟت اب٩َِ ٤ًَُزَ َٗ َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َس١ِ اب٩َِ ٤ًََُز  َ٘ َٓ ُتُط  ِٟ َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ َش٠ُِط  َٓ ًَبَّإض  َِٟت ائِٔت اب٩َِ  ا

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟدلَّ ىٔی ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ِٕٔؽ َي ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َح َ٘ ٤ََّا َی٠َِبُص َٓ ٧َِیا  ٧ِٔ یَز فٔی اٟسُّ ََِٟحٔ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕؽ  ِٔ َذَب أَبُو َح َٛ َٚ َو٣َا  ٠ُِت َػَس ُ٘ َٓ ةٔ  َ ِٔ َٟطُ فٔی اِْل  َٚ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٩ِ٣َ ََل َخََل ا٢َ  َٗ ٥َ َو َوَس٠َّ



 

 

ؽَّ  َٗ ثَىٔی ٤ًَِٔزاُ٪ َو ٩ًَِ یَِحٌَی َحسَّ ْب  ث٨ََا َُحِ َِٟحٔسیَث  َرَجإئ َحسَّ  ا

دمحم نب اشبر، نامثؿ نب رمع، یلع نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، رمعاؿ نب اطحؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس 

 رمشی ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک انب رمع ریض اہلل ہنع ےس اج رک وپوھچ، وت ںیم ےن اج رک انب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ وت

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس صفح ینع رمع نب اطخب ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک داین ںیم رمشی فیہ 

اتنہپ ےہ سج اک آرخت ںیم وکح  ہصح ںیہن ےہ، ںیم ےن اہک ہک کیھٹ اہک، اوبصفح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجن ںیہن 

 نب راجء ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس رجری ےن، اںوہں ےن ییحی ےس افر ییحی ےن رمعاؿ ےس رفاتی ایک، افر دحب  ایبؿ وبےل، افر دبعاہلل

 یک۔

 دمحم نب اشبر، نامثؿ نب رمع، یلع نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، رمعاؿ نب اطحؿ :  رافی

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

  

 ...رمشی اک ریغب ےنہپ وہےئ وھچان افر اس ابب ںیم زدیبی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع یبن یلص

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی اک ریغب ےنہپ وہےئ وھچان افر اس ابب ںیم زدیبی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رمفی ےہ

     782    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ٣وسی، اَسائی١، ابواسحاٚ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ُ ا٢َ أ َٗ ٨ُِط  ًَ ِٟب ٍََأئ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ائٔی١َ  ٩ًَِ َِِٔسَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٠َِیطٔ  صِٔسَی ٨٠َّٟٔٔيیِّ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَتَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ حَُّب ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ ٨َ٠ِا ٤ُ٠َِ٧ُشطُ َو٧ََت ٌَ َح َٓ  ٕ یز ٥َ ثَِوُب َُحٔ ا٢َ َوَس٠َّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا َن َحبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ َصَذا  ٌِ

َِٟح٨َّةٔ َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ َصَذ  اذٕ فٔی ا ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ  ا٨َ٣َازٔی١ُ َس

دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، اوبااحسؼ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ریمشی ڑپکے دہہی ںیم 



 

 

ےجیھب ےئگ، مہ ولگ اس وک وھچےن ےگل افر اس ےس بجعت رکےن ےگل، وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ایک مت اس ےس بجعت رکےت 

 اہکیج اہں! آپ ےن رفامای ہک دعس نب اعمذ ےک رفامؽ تنج ںیم اس ےس رتہبںیہ۔وہ، مہ ےن 

 دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، اوبااحسؼ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ر دیبعہ ےن اہک ہک فہ ےننہپ یک رطح ےہرمشی اھچبےن اک ایبؿ، اف

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی اھچبےن اک ایبؿ، افر دیبعہ ےن اہک ہک فہ ےننہپ یک رطح ےہ

     783    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حذئہ رضی اہلل ٨ًہًلی، وہب ب٩ جزیز، جزیز، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس، اب٩ ابی ٟیلٰی، حرضت  :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ُت اب٩َِ أَبٔی ٧َحٔیٕح  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  َة َرضَٔی َحسَّ َٔ ٩ًَِ حَُذِي َِٟیلَی  ٩ٔ أَبٔی 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ٔ اہللُ  یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٔة َوأَِ٪ ٧َأِک١َُ ٓٔیَضا َو َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا َب فٔی آ٧َٔیٔة اٟذَّ ٥َ أَِ٪ َنرِشَ

٠ًََِیطٔ  یَبأد َوأَِ٪ ٧َِح٠َٔص   َواٟسِّ

ایک ہک یلع، فبہ نب رجری، رجری، انب ایب حیجن، اجمدہ، انب ایب  ٰیلی، رضحت یذ ہف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ 

مہ ولوگں وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسےن اچدنی ےک ربنت ںیم ےنیپ ےس عنم رفامای ےہ افر اس ںیم اھکےن ےس عنم رفامای ےہ 

 ، افر  جری ف دةیج ےننہپ افر اس رپ ےنھٹیب ےس یھب عنم رفامای ےہ۔

 ، رضحت یذ ہف ریض اہلل ہنعیلع، فبہ نب رجری، رجری، انب ایب حیجن، اجمدہ، انب ایب  ٰیلی :  رافی

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

  



 

 

ی ےننہپ اک ایبؿ

قس

... 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

ی ےننہپ اک ایبؿ

 قس

     784    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣٘ات١، ًبساہلل ، سٔیا٪، اطٌث اب٩ ابی اٟظٌظاء، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ٣ُق٪، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

َثأئ حَ  ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط َیاُ٪  ِٔ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ُس ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اؤیَُة ب٩ُِ ُسَویِٔس بِ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٩ٔ سَّ

 ٔ ُِٟح٤ِز ٔ ا ٤ََِٟیاثٔز ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَازٕٔب  ِٟب ٍََأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٪ٕ یِّ ٗا٢ ابوًبس اہلل ٗو٢ ٣َُُقِّ سِّ َ٘ ِٟ  َوا

 ًاػ٥ اٛث ٍ واػح فی ا٤ٟیث ٍة

دی رقمؿ، رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، ایفسؿ، اثعش انب ایب ااشعشلء، اعمفہی نب وس

ی ےک ےننہپ ےس عنم رفامای ےہ۔

قس

ز افر 

  

 
 ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رسخ م

  ہنعدمحم نب اقملت، دبعاہلل ، ایفسؿ، اثعش انب ایب ااشعشلء، اعمفہی نب وسدی رقمؿ، رباء نب اعزب ریض اہلل :  رافی

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

  

 ...اخرش یک فہج ےس رمدفں ےک ےئل ریمشی ڑپکا اننہپ اجزئ ےہ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اخرش یک فہج ےس رمدفں ےک ےئل ریمشی ڑپکا اننہپ اجزئ ےہ

     785    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، وٛیٍ، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

َّی اہللُ َؽ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َرخَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٍْ أَِخب ٧ٍَََا ُط ْس أَِخب ٧ٍَََا َوٛٔی ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبٔس َحسَّ ًَ ٔ َو ٥َ ٠ٟٔزُّبَي ٍِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

َّٜٕة بٔض٤َٔا ٔ ٟٔحٔ یز ََِٟحٔ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ فٔی ُِٟبٔص ا

دمحم، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 زریب افر دبعارلنمح وک اخرش وہاجےن یک فہج ےس ریمشی ڑپکے ےننہپ یک ااجزت دی۔

 ، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

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

  

 ...وعروتں ےک ےئل ریمشی ڑپکے ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےئل ریمشی ڑپکے ےننہپ اک ایبؿ

     786    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ح، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ًبسا٤ٟاٟک ب٩ ٣یَّسہ، زیس ب٩ وہب، حرضت ًلی  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

ث٨ََا إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ  َحسَّ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٨َُُِسْر َحسَّ

َّی اہللُ َشانٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب  َة  ّة ٔسي ٍََاَئ ٣َِیََّسَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٠َُّ ًَ  

 ِٟ أَیُِت ا ِجُت ٓٔیَضا ََفَ َْخَ ُتَضا بَيَِن نَٔشأِیَٓ ِ٘ َّ٘ َظ َٓ َب فٔی َوِجضٔطٔ  ـَ َِ 

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، ح، دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، دبعااملکل نب رسیمہ، زدی نب فبہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

ؿ( نہپ رک الکن، ںیم ےن آپ ےک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رسخ ریمشی ہلح ےننہپ ےک ےئل دای وت ںیم اےس )اکی د

 رہچے رپ ہصغ ےک آاثر اپےئ وت ںیم ےن اس وک اھپڑ رک ا ےن رھگ یک وعروتں ںیم میسقت رکدای۔



 

 

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، ح، دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، دبعااملکل نب رسیمہ، زدی نب فبہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےئل ریمشی ڑپکے ےننہپ اک ایبؿ

     787    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، ًبساہلل ٛہتے ہیں ٛہ حرضت ٤ًز رضی اہلل :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ُجَویِزٔیَُة  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ  َُ َحسَّ ٨ًَُِط َرأَی ح٠ََُّة ٔسي ٍََاَئ تَُبا  

ِٓسٔ َِٔذا أََتِوَک  َتَضا َت٠َِبُشَضا ٠َِٟٔو ٌِ َِٟو ابَِت ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َّی َٓ َُٟط َوأَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  َٚ ٔ ٩ِ٣َ ََل َخََل ٤ََّا َی٠َِبُص َصٔذظ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ َوا

َشوِ  َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ َشاَصا ِٔیَّاُظ  َٛ  ٕ یز ٔلَی ٤ًََُز ح٠ََُّة ٔسي ٍََاَئ َُحٔ َس َذَٟٔک ِ ٌِ َث َب ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ًَ ٔ اہللُ  و٢ُ ٓ ُ٘ ُتَک َت ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ یَضا َت٨ٔیَضا َو

َضا أَِو َتُِٜشَوَصا ٌَ َِٟیَک ٟٔتَبٔی ٔ ِثُت ِ ٌَ ٤ََّا َب ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٠َُِٗت   ٣َا 

ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی رسخ ریمشی ہلح اتکب وہاداھکی وت اںوہں ےن 

آےن ےک فتق افر ہعمج ےک دؿ آپ اس وک ےتنہپ، آپ ےن رفامای ہک رعض ایک ای روسؽ اہلل اکش! آپ اےس رخدی ےتیل اتہک فدف ےک 

اےس فیہ اتنہپ ےہ سج اک )آرخت ںیم( وکح  ہصح ںیہن، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمشی اک اکی رسخ ہلح ےننہپ وک اجیھب وت 

 اس ےک قلعتم فہ نس اکچ وہں، وج آپ رفامےکچ رضحت رمع ریض اہلل ےن رعض ایک آپ ےن ےھجم ہی ےننہپ ےک ےئل اجیھب ےہ احالہکن ںیم

 ںیہ، وت آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن ںیہمت اس ےئل اجیھب ےہ ہک اس وک  چی دف ای یسک وک انہپدف۔

 ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعروتں ےک ےئل ریمشی ڑپکے ےننہپ اک ایبؿ

     788    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٔ٪ أَ  ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٠َِیَضا اٟشَّ َحسَّ ًَ  ٕ ًَلَی أ٦ُِّ ک٠ُُِثو٦ َّطُ َرأَی  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أ٧َ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ََل٦ ب٨ِٔٔت ِخب ٧ٍَََا ُط

ٕ ٔسي ٍََاَئ  یز ٥َ بُزَِز َُحٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اؾ موثلؾ تنب روسؽ اہلل یلص اہلل اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض

 ہیلع فملس وک رسخ ریمشی اچدر افڑےھ وہےئ داھکی۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس سک دقر ابلس افر رفش رپ اافتکء رکےت ےھت

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس سک دقر ابلس افر رفش رپ اافتکء رکےت ےھت

     789    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس ب٩ ح٨ين، اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالی ٨ًہس٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨ًَُِض٤َا  َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  اب٩ِٔ 

َٟبِٔثُت َس٨َّة َوأ٧ََا أُرٔ  ا٢َ  حَ َٗ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َتئِن َتَواَصَزَتا  ٤َِٟزِأََتئِن ا٠َّٟ ٩ًَِ ا ٠ُِت أََصابُطُ یُس أَِ٪ أَِسأ٢ََ ٤ًََُز  ٌَ

ا٢َ  َٗ َؼُة ث٥َُّ  ِٔ ًَائَٔظُة َوَح ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟتُط  َ َد َسأ َ َِ ا  َّ٤٠َ َٓ ََٓسَخ١َ اَِلََراَک  ٨َز٢ََ یَِو٣ّا ٨ِ٣َزَّٔل  سُّ ا٨َِّٟشاَئ َطِیّئا  َٓ ٌُ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ ََل َن ٨َّا فٔی ا ُٛ



 

 

ٔ أَِ٪ ٧ُِسخ٠َُٔض٩َّ  َُي ٍِ ا ٩ِ٣ٔ  ًّ٘ ٠َِي٨َا َح ًَ َُٟض٩َّ بَٔذَٟٔک  ص٩َُّ اہللُ َرأَی٨َِا  ا َجاَئ اِْلِٔسََل٦ُ َوَذََکَ َّ٤٠َ فٔی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ أ٣ُُور٧َٔا َوکَاَ٪ بَِیىٔی َٓ

 ٦ْ ًَ َوبَيَِن ا٣َِزأَتٔی لَِکَ َّی اہللُ  و٢ُ صََذا لٔی َواب٨َُِتَک تُِؤذٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ َِٟت َت ا َٗ َُٟض٨َأک  َّٔک  ََٟضا َو٧ِٔ ٠ُِت  ُ٘ َٓ أ٠َََُِوِت لٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ

 ٔ ِیَضا ف َٟ ٔ ٣ُِت ِ سَّ َ٘ ُط َوَت َٟ ٔصی اہلَل َوَرُسو ٌِ ُرٔک أَِ٪ َت ِّی أَُحذِّ ٔن ََٟضا ِ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َؼَة  ِٔ أََتِیُت َح َِٟت َٓ ا َ٘ َٓ ََٟضا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ أََتِیُت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة  َٓ ی أََذاُظ 

َّی اہللُ  َٙ َِٔلَّ أَِ٪ َتِسُخ١َ بَيَِن َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥ِ٠َ یَِب َٓ ِس َزَخ٠َِت فٔی أ٣ُُور٧َٔا  َٗ ًَِحُب ٨ِ٣َٔک َیا ٤ًَُزُ  زََّزِت أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِزَوأجطٔ ََفَ  

٥َ َوَطضِٔستُُط أََتِيُتُط ب٤َٔا یَُٜوُ٪ َؤَِذا َوکَاَ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َِلَِنَؼارٔ َِٔذا َُاَب  ُِٔبُت 

 ًَ َّی اہللُ  ٥َ َوَطضَٔس أََتانٔی ب٤َٔا یَُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللٔ َػل ٥َ َوکَاَ٪ ٩ِ٣َ َحِو٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ُٖ أَِ٪ یَأِتٔيَ  ٨َّا ٧ََدا ُٛ أ٦ِٔ  اَ٪ بٔاٟظَّ َٙ َِٔلَّ ٠٣َُٔک َُشَّ ٥ِ٠َ یَِب َٓ َٟطُ  ا٦َ  َ٘ ِس اِسَت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  زُِت َِٔلَّ بٔاَِلَِنَؼارٔیِّ َوصَُو اہللُ  ٌَ ٤َا َط َٓ ٨َا 

ِس  َٗ َُّط  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ َّی اہللُ  َي َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَِو٥ُ ٩ِ٣ٔ َذاَک ك٠ََّ ا٢َ أَ َٗ انٔیُّ  شَّ َِ ِٟ ُط َو٣َا صَُو أََجاَئ ا َٟ ٠ُُِٗت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحَسَث أ٣َِْز 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ِٟبُکَاُئ ٩ِ٣ٔ حَُحزٔص٩َّٔ ک٠َُِّضا َؤَِذا ا٨َّٟٔيیُّ َػل إٔذَا ا َٓ حٔئُِت  َٓ ًَلَی بَأب نَٔشائَطُ  َٟطُ َو بَٕة  ٌَٔس فٔی ٣َرِشُ ِس َػ َٗ  ٥ََّ٠

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  إٔذَا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ََٓسَخ٠ُِت  أَذَٔ٪ لٔی  َٓ ٠ُِت اِسَتأِذِٔ٪ لٔی  ُ٘ َٓ أََتِيُتطُ  َٓ  ْٕ بَةٔ َؤػی ٤َِٟرِشُ ََّز فٔی ا ِس أَث َٗ  ٕ ًَلَی َحٔؼي ٍ  َوَس٥ََّ٠ 

 َ٘ َٓ َؼَة َوأ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َج٨ِبٔطٔ َوَتِحَت َرأِٔسطٔ ٣ٔزِ ِٔ ٠ُُِٗت َٟٔح َّٟٔذی  ُت ا ََٓذََکِ ْي  ْة َوََقَ َ٘ َّ٠ ٌَ ْٕ َؤَِذا أُصُْب ٣ُ ٕ َحِظُوَصا ٟٔی ْة ٩ِ٣ٔ أََز٦

ا َوًرِٔشٔ  ٌّ ٠َبَٔث تِٔش َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ ًَلَیَّ أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة  َّٟٔذی َرزَِّت  َِٟی٠َ َوا  ّة ث٥َُّ ٧َز٢ََ ی٩َ 

امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، دیبع نب نینح، انب ابعس ریض اہلل اعت ی ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اسؽ رھب 

کت اس ااظتنر ںیم راہ ہک )ومعق اپ رک( رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس اؿ دف وعروتں ےک قلعتم وپوھچں وہنجں ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

ےک اعمہلم ںیم اافتؼ رک ایل اھت رگم وخػ یک فہج ےس ںیم وپھچ ہن اکس۔ اکی دؿ فہ اکی زنمؽ رپ ارتے افر اراک ےل اپس ےئگ فملس 

بج فہ فا س وہےئ وت ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ، اںوہں ےن اتبای ہک فہ اعہشئ ریض اہلل اہنع افر ہصفح ریض اہلل اہنع ںیھت، رھپ اہک مہ 

وتں وک ھچک یھب امشر ںیہن رکےت ےھت، بج االسؾ آای افر اہلل اعت ی ےن اؿ اک ذرک ایک وت مہ ےن ایخؽ ایک ہک مہ رپ اجتیلہ ےک زامہن ںیم وعر

اؿ ےک ھچک وقحؼ ںیہ، رگم ہی ہک ا ےن اومر ںیم اؿ وک دلخ یک ااجزت ںیہن دےگنی۔ ریمے افر ریمی ویبی ےک درایمؿ وگتفگ وہ ریہ 

 ےن اہک وت افر ریتا ہی درہج )ہک اب اس رطح ابت رکےن یگل( اس ےن اہکمت ھجم ےس وت ہی ےتہک وہ یھت وت اس ےن یتخس ےس وجاب دای، ںیم

ڈراات افر اہمتری یٹیب آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک فیلکت دیتی ےہ، ںیم ہصفح ےک اپس آای افر اہک ہک ںیم ےھجت اہلل افر روسؽ یک انرفامین ےس 

اذتی ےک اعمہلم ںیم ےلہپ ہصفح ےک اپس ایگ، رھپ اؾ ہملس ےک اپس ایگ افر اؿ ےس یھب یہی اہک، وت  وہں، افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک

اںوہں ےن وجاب دای اے رمع! بجعت ےہ ہک مت امہرے امتؾ اومر ںیم دلخ دےتی ےھت اہیں کت ہک اب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 



 

 

ہی د ہ رک اںوہں ےن رتددی رکدی، رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک اکی افر اؿ یک ویبویں ےک اعمہلم ںیم یھب دلخ دےنی ےگل، 

ااصنری بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےس ریغ احرض راتہ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وموجد وہات وت وج ھچک 

 ہیلع فملس ےک اپس ےس ریغ احرض راتہ افر فہ وموجد وہات وت فہ ذگرات ںیم اس )ااصنری( ےس ایبؿ رکات، افر بج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

ھجم ےس آرک ایبؿ رک داتی وج ھچک وہات، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ارد رگد ےک ولگ عیطم وہےکچ ےھت، رصػ اشؾ ںیم اسغؿ 

اھچ ہک ایک ابت ےہ، ایک اسغین آےئگ، اس ےن اہک ہک اس ےس اک ابداشہ ابیق رہ ایگ افر ںیمہ ادنہشی اھت ہک فہ مہ رپ ہلمح رکے اگ، ںیم ےن وپ

یھب زایدہ ڑبی ابت ےہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ امتؾ ویبویں وک الطؼ دے دی،انچہچن ںیم ایگ وت داھکی ہک اؿ بس ےک 

رشتفی رفام ںیہ، اس ابالاخےن ےک درفازے رجحفں ےس رفےن یک آفاز آریہ ےہ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ا ےن اکی ابالاخہن ںیم 

رپ اکی الغؾ اھت، ںیم اس ےک اپس ایگ افر اہک ہک ریمے ےئل داہلخ یک ااجزت امگن )بج ااجزت یلم( وت ںیم ادنرایگ، داھکی ہک یبن یلص 

 اھکؽ اک ہیکت اھت سج ےک اہلل ہیلع فملس اکی اٹچح  رپ ےھٹیب رپ ںیہ، سج ےک اشنؿ آپ ےک کولہ رپ ڑپےئگ ےھت افر آپ ےک رس ےک ےچین

 ادنر وجھکر یک اھچؽ رھبی وہح  یھت افر دنچ اھکںیل یکٹل وہح  یھت افر رگن فا ی اس یھت، ںیم ےن ہصفح افر اؾ ہملس ےس وج ھچک اہک اھت

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر اؾ میلس ےس وج ھچک اہک اھت افر اؾ ہملس ےن ھچک ریمی ابوتں اک وجاب دای فہ ںیم ےن آپ ےس ایبؿ ایک وت روس

، آپ اسیتن رات فںیہ رہھٹے رھپ ارت آےئ۔

 

 سنہ دے 

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، دیبع نب نینح، انب ابعس ریض اہلل اعت ی ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   باب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس سک دقر ابلس افر رفش رپ اافتکء رکےت ےھت
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 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ہ٨س ب٨ت حارث، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ِبُس اہللٔ بِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٠َ َحسَّ َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََِتىٔی ص٨ُِٔس ب٨ُِٔت ا ٤َْز  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ٕس َحسَّ َِٟت ٩ُ ٣َُح٤َّ ا َٗ ٤ََة 

َط َِٔلَّ اہللُ ٣َاذَ  َٟ ٔ و٢ُ ََل ِ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َوصَُو َي َّی اہللُ  َى ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ٔٔت٨َِةٔ ٣َاَذا أ٧ُِز٢َٔ ٩ِ٣ٔ اِستَِی ِٟ ِی٠ََة ٩ِ٣ٔ ا ا أ٧ُِز٢َٔ ا٠َّٟ



 

 

ا٢َ اٟزُّ  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ًَارٔیَٕة یَِو٦َ ا ٧َِیا  ٥ِ ٩ِ٣ٔ کَأسَیٕة فٔی اٟسُّ َٛ ُِٟحُحَزأت  َِٟدزَائ٩ٔٔ ٩ِ٣َ یُوُٗٔى َػَواحَٔب ا َضا أَِزَراْر ا َٟ صِزٔیُّ َوکَا٧َِت ص٨ِْٔس 

ِیَضا بَيَِن أََػابٔ  َّ٤ ُٛ  ٌَٔضافٔی 

دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، دنہ تنب احرث، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس )اکی ابر( رات یک دنین ےس ہی ےتہک وہےئ دیبار وہےئ ہک دخا ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن، ےنتک ےنتف رات 

ےئ افر ےنتک زخاےن ارتے، وکح  ےہ وج اؿ رجحے فاویلں وک اگج دے، داین ںیم تہب یس ےننہپ فاایلں ایسی ںیہ وج ایقتم ںیم انزؽ وہ

و ں ںیم اویلگنں ےک اپس نٹب ےگل وہےئ ےھت۔

 

 ی
ن

 

صن

 ےک دؿ یگنن وہں یگ۔ زرہی ےن ایبؿ ایک ہک دنہ یک آ

 رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، دنہ تنب احرث، :  رافی

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

  

  
ی

 

ن
 
ئ
 ...ےئن ڑپکے ےننہپ ےک فتق وکیسن داع رکین اچ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  
ی

 

ن
 
ئ
 ےئن ڑپکے ےننہپ ےک فتق وکیسن داع رکین اچ
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ابواٟوٟیس، اسحاٚ ب٩ سٌیسب٩ ٤ًزوب٩ سٌیس ب٩ اٌٟاؾ، سٌیس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌیس ب٩ ٤ًزوب٩ سٌیس ب٩ ًاؾ،  :  راوی

 ا٦ خاٟس ب٨ت خاٟس

 َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َس ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ُٚ ب٩ُِ َس ث٨ََا ِِٔسَحا َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ثَِتىٔی أ٦ُُّ َخأٟٕس َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ

ا٢َ ٣َ  َٗ ٥َ بٔثَٔیإب ٓٔیَضا َخ٤ٔیَؼْة َسِوَزاُئ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت أ ا َٗ ٔ ب٨ُِٔت َخأٟٕس  ٩ِ َتَزِوَ٪ ٧َُِٜشوَصا صَٔذظ

ا٢َ ائُِتو َٗ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ َٜٔت ا أُِس َٓ َِٟد٤ٔیَؼَة  ا٢َ أَبِلٔی َوأَِخ ا َٗ ٔ َو َِٟبَش٨ٔیَضا بَٔیٔسظ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتَٔی بٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ ٠ٔقٔی نٔی بٔأ٦ُِّ َخأٟٕس 

و٢ُ یَا أ٦َُّ َخأٟٕس َصَذا َس٨َا َو  ُ٘ ٔلَیَّ َوَي ِ ٔ َِٟد٤ٔیَؼٔة َوئُظي ٍُ بَٔیٔسظ ٥ٔ٠َ ا ًَ ٔلَی  ١َ َی٨ُِوزُ ِ ٌَ َح َٓ ٨َا ب٠َٔٔشأ٪ ٣َزََّتئِن  َیا أ٦َُّ َخأٟٕس َصَذا َس٨َا َواٟشَّ



 

 

ًَلَی أ٦ُِّ َخأٟسٕ  ََّضا َرأَِتُط  ثَِتىٔی ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ أَصِلٔی أ٧َ ُٚ َحسَّ ا٢َ ِِٔسَحا َٗ َِٟحَش٩ُ  َِٟحَبٔظیَّةٔ ا  ا

ص، اؾ اخدل تنب اخدل ےس اوباولدیل، ااحسؼ نب دیعسنب رمعفنب دیعس نب ااعلص، دیعس نب رمعف نب دیعس نب رمعفنب دیعس نب اع

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اک ی اچدرالح  یئگ وت آپ ےن رفامای اہمترا ایک ایخؽ ےہ ںیم سک وک ہی 

ح  ںیئگ آپ اچدر انہپؤں؟ ولگ اخومش رےہ آپ ےن رفامای ہک اؾ اخدل وک ریمے اپس الؤ۔ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ال

 ےن ا ےن اہھت ےس اؿ وک انہپای افر دف ابر رفامای ہک ہی ڑپکا ریتے مسج رپ رپاان وہ ٹھپ اجےئ رھپ اس ےک شقن فاگنر یک رطػ دےنھکی ےگل

 ا انس، انس یشبح زابؿ ںیم رتہب زیچ وک ےتہک ںیہ

 

۔ افر ا ےن اہھت ےس اس یک رطػ ااشرہ رکےن ےگل افر رفامےن ےگل ہک اے اؾ اخدل ھد

 ااحسؼ ےن اہک ہک ھجم ےس ریمے رھگ فاولں یک اکی وعرت ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اےس اؾ اخدل )ےک مسج( رپ داھکی۔

 اوباولدیل، ااحسؼ نب دیعسنب رمعفنب دیعس نب ااعلص، دیعس نب رمعف نب دیعس نب رمعفنب دیعس نب اعص، اؾ اخدل تنب اخدل :  رافی

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

  

 ...رمدفں ےک ےئل زرفعاین رگن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل زرفعاین رگن اک ایبؿ

     792    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہ ٣شسز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، حرضت ا٧ص رضی :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًََِفَ اٟزَُّج١ُ َحسَّ ٥َ أَِ٪ یََتزَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 فملس ےن اےس عنم رفامای ہک رمد زرفعاین دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 رگن اک ڑپکا ےنہپ۔

 دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...زرفعاین رگن ےک ڑپکفں اک ایبؿ

 ؿابلس اک ایب :   ابب

 زرفعاین رگن ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     793    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٤ََز َرضَٔی اہللُ 

إ٪  ًََِفَ ُّا بَٔوِرٕض أَِو بٔزَ ٦ُ ثَِوبّا ٣َِؼبُو ٤َُِِٟحٔ ٥َ أَِ٪ َی٠َِبَص ا  َوَس٠َّ

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  اوبمیعن، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک

 ےن اس ےس عنم رفامای ہک رحمؾ فرس ای زرفعاؿ ےس راگن وہا ڑپکا ےنہپ۔

 اوبمیعن، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...فں اک ایبؿرسخ ڑپک

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ ڑپکفں اک ایبؿ

     794    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ابواسحاٚ، حرضت بزاء :  راوی

ِٟب ٍََاَئ َرضَٔی اہللُ  ٍَ ا َٚ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ٨ًَِطُ َي  

ٕة َح٤َِزاَئ ٣َا َرأَیُِت َطِیّئا أَِحَش٩َ ٨ِ٣ٔطُ  ِس َرأَیُِتُط فٔی ح٠َُّ َٗ ا َو ًّ  ٣َزِبُو

وک رسخ ہلح ےنہپ وہےئ داھکی، اوباولدیل، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ایمہن دق ےھت، ںیم ےن آپ 

 وکح  زیچ آپ ےس زاید نیسح ےھجم رظن ںیہن آح ۔

 اوباولدیل، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء :  رافی

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

  

زہ )دگے( اک ایبؿ

 

 
 ...رسخ م

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

زہ )دگے( اک ایبؿرس

 

 
 خ م

     795    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، اطٌث، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣ُق٪، حرضت بزاء رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

اؤیََة ب٩ِٔ ُسَویِٔس ب٩ِٔ ٣َُُقِّ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ أ٣َََز٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ِٟب ٍََأئ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ا  ٪ٕ

 ًَ اكٔٔص َو٧ََضا٧َا  ٌَ ِٟ ٔ َوَتِظ٤ٔیٔت ا َِٟح٨َائٔز َٔ ا ٤َِٟزٔیٔف َواتَِّبا ٔ ا ٍٕ ًَٔیاَزة ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشِب ًَ َّی اہللُ  ٔ َػل یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا  ٍٕ ٩ِ َسِب

یِّ  سِّ َ٘ ِٟ یَبأد َوا ٔ َواٟسِّ ُِٟح٤ِز ٔ ا ٤ََِٟیاثٔز ٚٔ َوا  َواِْلِٔسَتب ٍَِ

ہصیبق، ایفسؿ، اثعش، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ، رضحت رباء ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ 

ی، اربتسؼ افر است ابوتں اک ملع دای، رمضی یک ایعدت رکان، انجزفں ےک ےھچیپ انلچ، ےنکنیھچ فاےل اک وجاب دانی افر ںیمہ

قس

  جری، دةیج، 



 

 

 رسخ دگفں ےس عنم رفامای۔

 ہصیبق، ایفسؿ، اثعش، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ، رضحت رباء ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...ےک وجوتں اک ایبؿ اصػ یک وہح  افر ریغب اصػ یک وہح  اھکؽ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصػ یک وہح  افر ریغب اصػ یک وہح  اھکؽ ےک وجوتں اک ایبؿ

     796    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از، طٌبہ، ابو٣ش٤٠ہ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُس٠َامِیَ  َّ َحسَّ ُِٟت أََنّشا أَکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ ٌٔیٕس أَبٔی ٣َِش٤َ٠ََة  ٩ًَِ َس ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ٠ًََِیطٔ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ی اہللُ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِیطٔ  ٌِ ِّی فٔی َن ٥َ ُيَؼل  َوَس٠َّ

اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وجایتں ےنہپ وہےئ امیلسؿ نب  جب، امحد، ہبعش، اوبہملسم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اسن ریض 

 ! امنز ڑپےتھ ےھت، اںوہں ےن اہک اہں

 امیلسؿ نب  جب، امحد، ہبعش، اوبہملسم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصػ یک وہح  افر ریغب اصػ یک وہح  اھکؽ ےک وجوتں اک ایبؿ



 

 

     797    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًز رضی  ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، سٌیس٣٘ب ٍی، ًبیس ب٩ جزیخ ٛہتے ہیں ٛہ ًبیس اہلل ب٩ جزیخ ےن ًبساہلل ب٩ :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أ٧َ ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٌَ ٔ ٟ

٥َِٟ أََر أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابَٔک َيِؼ  ا  ٌّ ٍُ أَِرَب ٨ُِض٤َا َرأَیُِتَک َتِؼ٨َ ا٢َ َرأَیُِتَک ََل َت٤َصُّ ٩ِ٣ٔ ًَ َٗ ا٢َ ٣َا هَٔی یَا اب٩َِ ُجَزیِٕخ  َٗ َضا  ٌُ ٨َ

ٔ َوَر  ة َِفَ ُّ بٔاٟؼُّ َة َوَرأَیُِتَک َتِؼبُ بِتٔیَّ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ٧َٔیئِن َوَرأَیُِتَک َت٠َِبُص ا٨ِّٟ ِٟامَیَ ََّٜة أََص١َّ ا٨َّٟاُض اَِلَِرکَأ٪ َِٔلَّ ا ٨َِت ب٤َٔ ُٛ أَیُِتَک ِٔذَا 

َ  َِٔذا ا اَِل ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز أ٣ََّ ًَ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّ ٍِؤیَٔة  َّی کَاَ٪ َیِو٦ُ اٟت ٥ِ تُض١َّٔ أ٧ََِت َحً َٟ ِٟضََٔل٢َ َو َّی َرأَِوا ا ٥ِ أََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ ِّی  إٔن َٓ ِرکَاُ٪ 

ا٢ُ  ٌَ ا ا٨ِّٟ ٧َٔیئِن َوأ٣ََّ ِٟامَیَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤ََصُّ َِٔلَّ ا ًَ ا٢َ  اہللُ  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی٠َِبُص ا٨ِّٟ ًَ َّی اہللُ  ِّی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل إٔن َٓ ُة  بِتٔیَّ اٟشِّ

ِّی َرأَیُِت َرُس  إٔن َٓ ةُ  َِفَ ا اٟؼُّ َِٟبَشَضا َوأ٣ََّ أ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ أَ َٓ ُ ٓٔیَضا  أ ْز َویََتَوؿَّ ٌَ َِٟیَص ٓٔیَضا َط ًَّٟٔی  َّی اہللُ ا ٥َ  و٢َ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ًَ َّی اہللُ  ٥ِ أََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ ِّی  إٔن َٓ ا اِْلٔصََِل٢ُ  َّ بَٔضا َوأ٣ََّ أ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ أَِػبُ َٓ ُّ بَٔضا  ٌَٔث بٔطٔ َيِؼبُ َّی َت٨َِب ٥َ یُض١ُّٔ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 َراح٠َُٔتطُ 

 ںیہ ہک دیبعاہلل نب رججی ےن دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ںیم دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دیعس ربقمی، دیبع نب رججی ےتہک

آپ وک اچر اےسی اکؾ رکےت داتھکی وہں ہک وج آپ ےک اسویھتں وک رکےت وہےئ ںیہن داتھکی، اںوہں ےن وپاھچ ہک اے انب رججی فہ 

ے رونکں وک  راػ ےک فتق وبہس ںیہن دےتی، ابولں ےس ایکںیہ، انب رججی ےن اہک ہک آپ فہ رنک امیین ےک وسا اخہن ہبعک ےک دفرس

اصػ یک وہح  اھکؽ یک وجایتں ےتنہپ ںیہ، افر ڑپکے وک زرد رگن ےس رےتگن ںیہ افر بج آپ   ںیم ےھت، ولوگں ےن اچدن دھکی رک 

 ےن وجاب دای ہک اراکؿ وک وبہس ا جاؾ ابدنھ ایل، نکیل بج ہک آپ ےن ویؾ رتفہی ینع آوھٹںی اترخی وک ا جاؾ ابدناھ، دبعاہلل نب رمع

ن ہ ےک قلعتم ہی وجاب ےہ ہک آپ وک ںیم ےن ایسی وجایتں ےتنہپ وہےئ داھکی ےہ ، سج ںیم ابؽ 

 

نٹن
ص
دےتی وہےئ داھکی ےہ افر اعفؽ 

 ےہ ہک ںیہن وہےت ےھت، افر فوض رکےک اس ںیم ریپ رےتھک ےھت، اس ےئل ںیم اس اک اننہپ دنسپ رکات وہں، افر زرد رگن ےک قلعتم ہی

 ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ایس رگن ںیم رےتگن وہےئ داھکی اس ےئل ںیم ایس رگن ںیم رےنگن وک دنسپ رکات وہں، راہ ا جاؾ ابدنانھ

 وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ا جاؾ ابدنےتھ وہےئ ںیہن داھکی بج کت ہک وساری لچ ہن ڑپیت۔



 

 

 کل، دیعسربقمی، دیبع نب رججی ےتہک ںیہ ہک دیبع اہلل نب رججی ےن دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعدبع اہلل نب ہملسم، ام :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصػ یک وہح  افر ریغب اصػ یک وہح  اھکؽ ےک وجوتں اک ایبؿ

     798    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  َرضَٔی اہللُ 

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ إ٪ أَِو َوِرٕض َو ًََِفَ ُّا بٔزَ ٦ُ ثَِوبّا ٣َِؼبُو ٤َُِِٟحٔ ٥َ أَِ٪ َی٠َِبَص ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِی٠َِبِص  اہللٔ َػل َٓ ٠َئِن  ٌِ ٥َِٟ َیحِٔس َن

 ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ُض٤َا أَِس ٌِ َل ِ٘ َی ِٟ ئِن َو َّٔ  َبئِن ُخ

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس عنم رفامای ہک

رحمؾ زرفعاؿ ای فرس ےس راگن وہا ڑپکا ےننہپ افر رفامای ہک سج صخش ےک اپس وجایتں ہن وہں وت فہ ومزے ونخٹں ےک ےچین ےس اکن 

 ڈاےل۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصػ یک وہح  افر ریغب اصػ یک وہح  اھکؽ ےک وجوتں اک ایبؿ

     799    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ زیس، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ٤ا ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٤ًزو :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َر َحسَّ َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ضَٔی اہللُ 

٥َِٟ ی٩َُِٜ  اؤی١َ َو٩ِ٣َ  َ ٠َِی٠َِبِص اَّٟسَّ َٓ ُط َِٔزاْر  َٟ ٥َِٟ َی٩ُِٜ   ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ئِن َٗ َّٔ ٠َِی٠َِبِص ُخ َٓ ََلٔ٪  ٌِ َٟطُ َن   

س ریض اہلل  امہن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دمحم نب وی ف، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ابع

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےک اپس ازار ہن وہ فہ اپاجئہم ےنہپ افر سج ےک اپس وجایتں ہن وہں فہ ومزے ےنہپ۔

  امہن دمحم نب وی ف، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل :  رافی

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

  

 ...ےلہپ داینہ وجیت ےنہپ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےلہپ داینہ وجیت ےنہپ

     800    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث ب٩ س٠ی٥، س٠ی٥، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، اطٌ :  راوی

 ٩ًَِ ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ُث ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ َس٤ٔ ٌَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَِط َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی  َحسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٣ََِّسُ

َّی ا َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ٠ٔطٔ اہللُ  ٌُّ ٠ٔطٔ َوَت٨َ ٔ َوَتَزجُّ ٩َ فٔی كُُضورٔظ ََّی٤ُّ ٥َ یُٔحبُّ اٟت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ہللُ 

اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، اثعش نب میلس، میلس، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس فوض، 

  وک دنسپ رفامےت ےھت۔یھگنک رکےن افر وجیت ےننہپ ںیم داںیئ رطػ ےس رشفع رکےن

 اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، اثعش نب میلس، میلس، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

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

  

 ...ےلہپ ابںیئ اپؤں ےس وجیت ااترے

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اپؤں ےس وجیت ااترے ےلہپ ابںیئ

     801    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

٤َا٢ٔ َٟٔیُٜ  ِ بٔاٟظِّ ٠َِيِبَسأ َٓ  ََ َ َِٟی٤ٔئن َؤَِذا ٧َز ِ بٔا ٠َِيِبَسأ َٓ  ٥ِ ُٛ ١َ أََحُس ٌَ ا٢َ َِٔذا ا٧َِت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ص٤َُا ًَ َ ِٔ ١ُ َوآ ٌَ َُٟض٤َا ت٨ُِ ُِٟی٤ِىَی أَوَّ ٩ِ ا

َُ ت٨ُِ   زَ

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج

مت ںیم ےس وکح  صخش وجیت ےنہپ وت ےلہپ داںیئ اپؤں ںیم ےنہپ افر بج ااترے وت ےلہپ ابںیئ اپؤں ےس ااترے اتہک داایں اپؤں ےننہپ ںیم 

 فؽ وہ افر ااترےن ںیم آرخوہ۔ا

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...اکی وجیت نہپ رک ہن ےلچ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ہن ےلچ اکی وجیت نہپ رک



 

 

     802    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا ٌّ ٠ٌُِٔض٤َا َج٤ٔی ا أَِو ٟٔي٨ُِ ٌّ ٔٔض٤َٔا َج٤ٔی ١ٕ َواحَٔسةٕ ُٟٔیِح ٌِ ٥ِ فٔی َن ُٛ  ََل َی٤ِٔشی أََحُس

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ںیم دبع اہلل نب ہملسم، امکل اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 ےس وکح  صخش اکی وجیت نہپ رک ہن ےلچ ای وت دفونں ااترےل ای دفونں نہپ ےل۔

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ...وجیت ںیم دفومستں ےک وہےن اک ایبؿ ضعب ولوگں ےن اکی ہمست وک یھب اجزئ رقار دای ےہ ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجیت ںیم دفومستں ےک وہےن اک ایبؿ ضعب ولوگں ےن اکی ہمست وک یھب اجزئ رقار دای ےہ ۔

     803    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

١َ اٟ ٌِ ٨ًَُِط أَ٪َّ َن ث٨ََا أ٧ََْص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ٥َ کَاَ٪ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل

 ٪ٔ ََٟضا َٗٔباََل 

 اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک وجویتں ںیم دف ےمست ےھت۔



 

 

 اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجیت ںیم دفومستں ےک وہےن اک ایبؿ ضعب ولوگں ےن اکی ہمست وک یھب اجزئ رقار دای ےہ ۔

     804    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ، ًبساہلل ، ًیسٰی ب٩ كہ٤ا٪ :  راوی

ِبُس اہللٔ ًَ ْس أَِخب ٧ٍَََا  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َ٘ َٓ ُض٤َا َٗٔباََلٔ٪  َٟ ٠َئِن  ٌِ َِٟي٨َا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک ب٨َٔ ٔ َد ِ َ َِ ا٢َ  َٗ أَِخب ٧ٍَََا ًٔیَسی ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ١ُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ٔ َن ِٟب٨َُانٔیُّ َصٔذظ  ثَابْٔت ا

نب امکل ریمے اپس دف وجایتں الےئ اؿ ںیم ےس رہ اکی ںیم دف ےمست ےھت۔  دمحم ، دبعاہلل ، ٰیسیع نب امہطؿ ےتہک ہک اسن ریض اہلل ہنع

 اثتب انبین ےن اہک ہک ہی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن شابرک ںیہ۔

 دمحم ، دبعاہلل ، ٰیسیع نب امہطؿ :  رافی

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

  

 ...رسخ رچ ی ہبق اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ رچ ی ہبق اک ایبؿ

     805    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ رعرعہ ٤ًزب٩ ابی زائسہ، ًو٪ ب٩ ابی جحیٔہ :  راوی

ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  َٔ ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُجَحِی ًَ  ٩ًَِ أَبٔی َزائَٔسَة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٕ َوَرأَیُِت بََٔلَّل أََخَذ َوُؿوَئ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٗبَّٕة َح٤َِزاَئ ٩ِ٣ٔ أََز٦ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو فٔی  ٥َ َوا٨َّٟاُض ًَ یَبَِتٔسُروَ٪ ِیطٔ َوَس٠َّ

٥َِٟ ئُؼِب ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا أََخَذ ٩ِ٣ٔ ب١ٔ٠ََ یَٔس َػاحٔبٔطٔ  َح بٔطٔ َو٩ِ٣َ  ٩ِ٤َ أََػاَب ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا َت٤َشَّ َٓ َِٟوُؿوَئ   ا

ا اس فتق دمحم نب رعرعہ رمعنب ایب زادئہ، وعؿ نب ایب ہفیحج ا ےن فادل ےس فہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ

آپ رسخ رچ ی ہبق ںیم ےھت، افر ںیم ےن البؽ ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک فوض اک اپین ایل افر دفرسے ولگ 

جیھب اپین ےنیل ںیم تقبس رکےن یک وکشش رک رےہ ےھت سج وک اس ںیم ےس ھچک لم اجات وت اس وک ا ےن ہنم رپ لم اتیل، افر سج وک ہن اتلم وت

 ا ےن اسیھت ےک اہھت یک رتی ےس اتیل۔

 دمحم نب رعرعہ رمعنب ایب زادئہ، وعؿ نب ایب ہفیحج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ رچ ی ہبق اک ایبؿ

     806    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ، ح، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

ا٢َ ا٠َّٟ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َو ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی یُو٧ُُص  ِیُث َحسَّ

 َ ٔلَی اَِل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ َّی اہللُ  ا٢َ أَِرَس١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ُٗبَّٕة ٩ِ٣ٔ أََز٦ ُض٥ِ فٔی  ٌَ  ِنَؼارٔ َوَج٤َ

کل ریض اہلل ہنع، ح، ثیل، ویسن، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رضحت اسن نب ام



 

 

 ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااصنر وک الب اجیھب افر اکی ہبق ےک ےچین بس وک عمج ایک۔

 نب امکل ریض اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع، ح، ثیل، ویسن، انب اہشب، رضحت اسن :  رافی

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وبرای فریغہ رپ ےنھٹیب اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وبرای فریغہ رپ ےنھٹیب اک ایبؿ

     807    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بُک، ٣ٌت٤ز، ًبیس اہلل ، سٌیسب٩ ابی سٌیس، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَ  َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

یُ  َٓ ٥َ کَاَ٪ َیِحَتحٔزُ َحٔؼي ٍّا بٔا٠َِّٟی١ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٠َِیطٔ َوَیِبُشُلطُ بٔا٨ََّٟضارٔ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ًَ ِّی  َؼل

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ١َ ا٨َّٟاُض یَُثوبُوَ٪ ِ ٌَ َح َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َیِح٠ُٔص  ا٢َ یَا أَیَُّضا َٓ َ٘ َٓ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ث ٍُُوا  َٛ َّی  وَ٪ بَٔؼََلتٔطٔ َحً ُیَؼ٠ُّ َٓ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ٤ًَِا٢ٔ ِ َ َّی َت٠٤َُّوا َؤِ٪َّ أََحبَّ اَِل إٔ٪َّ اہلَل ََل َی١٤َُّ َحً َٓ وَ٪  ُ٘ ٤ًَِا٢ٔ ٣َا تُٔلی َ ١َّ ا٨َّٟاُض ُخُذوا ٩ِ٣ٔ اَِل َٗ  لَی اہللٔ ٣َا َزا٦َ َؤِِ٪ 

ایب رکب،  رمتع، دیبعاہلل ، دیعسنب ایب دیعس، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل رات وک وبرےیئ اک رجحہ  دمحم نب

انب ےتیل افر امنز ڑپےتھ، افر دؿ وک اےس الیھپدےتی افر اس رپ ےتھٹیب ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس عمج وہےن ےگل افر آپ ےک 

ےنھ ےگل، اہیں کت ہک بج اؿ یک دعتاد ڑبھ یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وتمہج وہےئ، افر رفامای اے ولوگ! فہ اامعؽ اسھت امنز ڑپ

اایتخر رکف نج یک ںیہمت اطتق وہ اس ےئل ہک اہلل ںیہن ا اتات بج کت ہک مت ہن ا اتؤ، افر اہلل ےک زندکی بس ےس رتہب لمع فہ ےہ وج 

 وہ۔ہشیمہ ایک اجےئ ارگہچ مک 



 

 

 دمحم نب ایب رکب،  رمتع، دیبع اہلل ، دیعسنب ایب دیعس، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسےن یک اوگنویھٹں اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿوسےن یک اوگنویھٹں اک

     808    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣ُق٪، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

اؤَیَة بِ  ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُث ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَِط َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ِٟب ٍََاَئ ب٩َِ َحسَّ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪ٕ ٩َ ُسَویِٔس ب٩ِٔ ٣َُُقِّ

٩ًَِ َخاتَ  ٍٕ ٧ََضا٧َا  ٩ًَِ َسِب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  و٢ُ ٧ََضا٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي َصٔب ًَازٕٔب َرضَٔی اہللُ  ةٔ اٟذَّ َ٘ ا٢َ َح٠ِ َٗ َصٔب أَِو  ٥ٔ اٟذَّ

ٔ َواِْلِٔستَ  یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ا ٤َِٟزٔیَو ٔ ا ٌَٔیاَزة ٍٕ بٔ ٔة َوأ٣َََز٧َا بَٔشِب َـّ ٔٔ ِٟ یِّ َوآ٧َٔیٔة ا سِّ َ٘ ِٟ َِٟح٤َِزأئ َوا ٔ ا ٤ِٟٔیث ٍََة یَبأد َوا ٚٔ َواٟسِّ َٔ ب ٍَِ ٔف َواتَِّبا

 َ٤ِٟ ٔش٥ٔ َوَنِْصٔ ا ِ٘ ٤ُِٟ اعٔی َؤِبَِزارٔ ا ََل٦ٔ َؤَِجابَةٔ اٟسَّ اكٔٔص َوَرزِّ اٟشَّ ٌَ ِٟ ٔ َوَتِظ٤ٔیٔت ا َِٟح٨َائٔز ٔ ا  ِو٠ُو٦

آدؾ، ہبعش، اثعش نب میلس، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولوگں وک روسؽ اہلل 

ی افر اچدنی ےک 

قس

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ است زیچفں ےس عنم رفامای ےہ، وسےن یک اوگنیھٹ،  جری، اربتسؼ، دةیج، رسخ دگے، 

است )یہ( ابوتں اک مکح دای ےہ، رمضی یک ایعدت رکان، انجزے ےک ےھچیپ انلچ، ےنکنیھچ فاےل اک وجاب دانی، السؾ اک  ربنت ےس، افر ںیمہ

 وجاب دانی، دوعت اک وبقؽ رکان، مسق وک وپرا رکان افر ولظمؾ یک ودد رکان۔

 اہلل ہنعآدؾ، ہبعش، اثعش نب میلس، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ، رضحت رباء نب اعزب ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک اوگنویھٹں اک ایبؿ

     809    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ص، بظي ٍ ب٩ ٧ہیک، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٗتازہ، نرض ب٩ ا :  راوی

٩ًَِ َبٔظ  ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔیٕک  ي ٍ

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٍَ َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة َس٤ٔ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٤ِْزو أَِخب ٧ٍَََا ُط ًَ ا٢َ  َٗ َصٔب َو ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ َُّط ٧ََهی  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

ٍَ َبٔظي ٍّا ٣ِٔث٠َطُ   ا٨َّٟرِضَ َس٤ٔ

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن

وسےن یک اوگنیھٹ )ےننہپ( ےس عنم رفامای افر رمعف ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم ہبعش ےن ربخدی، فہ اتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن رضن 

 ےس انس افر رضن ےن ریشب ےس ایس رطح انس

 ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک اوگنویھٹں اک ایبؿ

     810    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اہلل ، ٧ :  راوی

 ِ٨ ًَ ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

طُ  َٓؼَّ  ١َ ٌَ ٥َ اتََّدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوَج ةٕ  َوَس٠َّ َـّ ٔ ٕٚ أَِو ٓ مَی بٔطٔ َواتََّدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ اتََّدَذُظ ا٨َّٟاُض ََفَ َٓ ُط  َّٔ َٛ ا یَلٔی  َّ٤٣ٔ 

اس اک دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسےن یک اکی اوگنیھٹ ینہپ افر 

ػ راھک، ولوگں ےن یھب ایس رطح )یک اوگنیھٹ(  یننہ رشفع رکدی، وت آپ ےن اس وک کنیھپ دای افر اچدنی یک ہنیگن اینپ یلیھتہ یک رط

 اوگنیھٹ ونباح ۔

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچدنی یک اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی یک اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ

     811    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسی، ابواسا٣ہ، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُٕ ب٩ُِ ٣ُ  ث٨ََا یُوُس ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُس َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ َّی وَسی َحسَّ و٢َ اہللٔ َػل

ُط َو  َّٔ َٛ ا یَلٔی  ُط ٤٣َّٔ َٓؼَّ  ١َ ٌَ ٕة َوَج َـّ ٔ ٥َ اتََّدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب أَِو ٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اتََّدَذ ا٨َّٟاُض اہللُ  َٓ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ  َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ َن

 َٓ ٕة  َـّ ٔ َِٟبُشطُ أَبَّسا ث٥َُّ اتََّدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ ا٢َ ََل أَ َٗ ِس اتََّدُذوَصا َرمَی بٔطٔ َو َٗ ا َرآص٥ُِ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٣ِٔث٠َُط  َٗ ٔة  َـّ ٔٔ ِٟ اتََّدَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٥َ ا

ِٟدَ  ٠َبَٔص ا َٓ ٍَ ٩ِ٣ٔ ًُِث٤َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ َّی َو ٥َ أَبُو بَُِکٕ ث٥َُّ ٤ًَُزُ ث٥َُّ ًُِث٤َاُ٪ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ٔ أَرٔیَص اَت٥َ َب  اَ٪ فٔی بٔئِز

ےن وسےن یک ای  وی ف نب ومیس، اوبااسہم، دیبعاہلل ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ح ، اچدنی یک اوگنیھٹ ونباح  افر اس اکہنیگن یلیھتہ ںیم راھک، اس ںیم دمحم روسؽ اہلل دننکہ اھت، ولوگں ےن یھب ایس رطح یک اوگنیھٹ ونبا

اح ، وت بج آپ ےن ولوگں وک داھکی وت آپ ےن اس وک کنیھپ دای، افر رفامای ہک ںیم اس وک ںیہن ونہپں اگ، رھپ اچدنی یک اوگنیھٹ ونب



 

 

ولوگں ےن یھب اچدنی یک اوگنایھٹں اننہپ رشفع رکدںی، انب رمع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب ایس اوگنیھٹ وک رضحت 

 اوبرکب ےن، رھپ رضحت رمع ےن، رھپ رضحت نامثؿ ےن انہپ، اہیں کت ہک رضحت نامثؿ ےس ارسی ےک ونکںی ںیم رگیئگ۔

 وبااسہم، دیبع اہلل ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعوی ف نب ومیس، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی یک اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ

     812    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضٔ  ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  َی اہللُ 

 َّ ٔ اہللٔ َػل ٨ََبَذ ا٨َّٟاُض َخَوات َٓ َِٟبُشُط أَبَّسا  ا٢َ ََل أَ َ٘ َٓ ٨ََبَذُظ  َٓ ٥َ ی٠ََِبُص َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ی٤َُض٥ِ ی اہللُ 

اوگنیھٹ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وسےن یک 

 ےتنہپ ےھت، رھپ اس وک کنیھپ دای، افر رفامای ہک ںیم اس وک یھبک ںیہن ونہپں اگ وت ولوگں ےن یھب اینپ اوگنایھٹں کنیھپ دںی۔

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی یک اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ

     813    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٕ َٜي ٍِ ُ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ب َّطُ َرأَی َحسَّ ٨ًَُِط أ٧َ ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  فٔی  َحسَّ

وا ٌُ ٕٚ یَِو٣ّا َواحّٔسا ث٥َُّ ِٔ٪َّ ا٨َّٟاَض اِػَل٨َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ َّی اہللُ  َٟبُٔشوصَا  یَٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕٚ َو َِٟدَواتٔی٥َ ٩ِ٣ٔ َورٔ ا

ُط ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ٌَ َح ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٤َُض٥ِ َتاَب َِطَ َٓ ٥َ َخاَت٤َُط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِطَ َٓ ٩ًَِ ِیْب  ٌَ ٕس َوزٔیَاْز َوُط ٌِ ب٩ُِ َس

 اٟزُّصِزٔیِّ 

اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اںوہں ےن اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، رضحت 

 فملس ےک اہھت ںیم اچدنی یک اوگنیھٹ دیھکی، رھپ ولوگں ےن یھب اچدنی یک اوگنایھٹں ونباںیئ افر ںینہپ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

بیعش ےن زرہی ےس اس ےک اتمع رفاتی یک، افر انب اسمرف ےن زرہی ےس ےن اینپ اوگنیھٹ کنیھپ دی، اربامیہ نب دعس فزاید افر 

 ایس ظفل ےک اسھت رفاتی ایک ےہ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وگنیھٹ ےک ہنیگن اک ایبؿا

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ ےک ہنیگن اک ایبؿ

     814    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، یزیس ب٩ زریٍ، ح٤یس :  راوی

ا٢َ ُسئ١َٔ  َٗ ٍٕ أَِخب ٧ٍَََا ح٤َُِیْس  ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ًَ ث٨ََا  ا٢َ  َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤ّا  ًَ َّی اہللُ  أ٧ََْص ص١َِ اتََّدَذ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ٔ ٔلَی َوب ِّی أ٧َُِوزُ ِ َن َٜأ َٓ ٠ًََِي٨َا بَٔوِجضٔطٔ  َب١َ  ِٗ ٔلَی َطِِطٔ ا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ أَ ٌَٔظأئ ِ ِٟ ِی٠َّة َػََلَة ا َٟ  َ
َِّ ِواأَ ِس َػ٠َّ َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ ا٨َّٟاَض  َٗ  یٔؽ َخاَت٤ٔطٔ 



 

 

٥َِٟ َتزَاُٟوا فٔی َػََلةٕ ٣َا ا٧َِتَوزِت٤ُُوصَا  ٥ُِ َّٜ  َو٧َا٣ُوا َو٧ِٔ

دبعاؿ، سیدی نب زرعی، دیمح ایبؿ رکےت ںیہ ہک اسن ےس وپاھچ ایگ ایکیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوگنیھٹ ینہپ یھت، اںوہں ےن اہک ہک 

 رات وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ، ںیم وگای اکی ابر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اشعء یک امنز ںیم دری رکدی، بج

آپ یک اوگنیھٹ یک کمچ دھکی راہ وہں، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ولگ امنز ڑپھ ےکچ افر وس ےئگ افر مت ولگ بج کت 

 ااظتنر ںیم وہ امنز یہ یک احتل ںیم وہ۔

 دبعاؿ، سیدی نب زرعی، دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ ےک ہنیگن اک ایبؿ

     815    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، ٣ٌت٤ز، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِِٔسحَ  َّی اہللُ َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ُث  ُت ح٤َُِیّسا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا ٣ُ ٥َ کَاَ٪ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٍَ ثَىٔی ح٤َُِیْس َس٤ٔ ا٢َ َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َٗ ُط ٨ِ٣ُٔط َو َٓؼُّ ٕة َوکَاَ٪  َـّ ٔ ٥َ  َخاَت٤ُطُ ٩ِ٣ٔ ٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  أََنّشا 

فر ااحسؼ،  رمتع، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ اچدنی یک یھت افر اس اکہنیگن یھب اھت ا

ت اسن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ییحی نب اویب ےن ایبؿ ایک افر اںوہں ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس انس، افر رضح

 ںیہ۔

 ااحسؼ،  رمتع، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ولےہ یک اوگنیھٹ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿولےہ یک اوگنیھٹ

     816    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦ :  راوی

ٍَ َسِضَّل  َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ًَ ث٨ََا  و٢ُ جَ  َحسَّ ُ٘ َّی َي ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ائَِت ا٣َِزأَْة ِ

 َٓ ا٣َُضا  َ٘ ا كَا٢َ ٣ُ َّ٤٠َ َٓ ٨ََوَز َوَػوََّب  َٓ ا٣َِت كَؤیَّل  َ٘ َٓ ٔسی  ِٔ َِٟت ٔجئُِت أََصُب َن ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َِٟ اہللُ  ِج٨ٔیَضا ِِٔ٪  ا٢َ َرُج١ْ َزوِّ َ٘

ا٢َ ٨ًَِٔسَک َطِیْئ ُتِؼسٔ  َٗ ََٟک بَٔضا َحاَجْة  ا٢َ اذَِصِب َی٩ُِٜ  َٗ ا٢َ َواہللٔ ِِٔ٪ َوَجِسُت َطِیّئا  َ٘ َٓ  ٍَ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج ا٢َ ا٧ُِوزِ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ َُٗضا 

٠َِیطٔ َِٔز  ًَ ا٢َ ََل َواہللٔ َوََل َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس َو َٗ  ٍَ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج ِو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٟ َِٟت٤ِٔص َو ا ٠َِیطٔ رَٔزاْئ َٓ ًَ ا٢َ  اْر ٣َا  َ٘ َٓ

٠ًََِیَک ٨٣ِٔ  ٥َِٟ َی٩ُِٜ  َٟبَٔشِتطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔزاُرَک ِِٔ٪  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َُٗضا َِٔزارٔی  ٥َِٟ َی٩ُِٜ أُِػٔس َٟبِٔشَتطُ  ُط َطِیْئ َؤِِ٪ 

َّی ا آُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َح٠ََص ََفَ َٓ ی اٟزَُّج١ُ  َٓت٨ََهَّ ٠َِیَضا ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ  َک ٩ِ٣ٔ ًَ ٌَ ا٢َ ٣َا ٣َ َ٘ َٓ َُٓسعَٔی  أ٣َََز بٔطٔ  َٓ ِّّٟیا  ٥َ ٣َُو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

آ٪ٔ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ََٜضا ب٤َٔا ٣َ ِس ٠٣ََُِّٜت َٗ ا٢َ  َٗ َزَصا  ًَسَّ َذا ُٟٔشَوٕر  َٛ َذا َو َٛ ا٢َ ُسوَرةُ  َٗ آٔ٪  ُُِٟقِ  ا

 رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن لہس وک ےتہک وہےئ انس ہک اکی وعرت یبن دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی نب ایب احزؾ ا ےن فادل ےس رفاتی

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہح  افر رعض ایک ہک ںیم اس ےئل احرض وہح  وہں ہک آپ ا ےن آپ وک آپ یک دختم ںیم 

ری کت رہھٹی ریہ وت اکی صخش ےن ہبہ رکدفں، فہ دریکت ڑھکی ریہ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن داھکی افر رساکھجایل، بج فہ د

رعض ایک ہک ارگ آپ وک رضفرت ہن وہ، وت اس ےس ریما اکنح رکدےئجی، آپ ےن رفامای ریتے اپس رہم ںیم دےنی یک وکح  زیچ ےہ؟ اس 

رک، ارگہچ ولےہ یک  ےن اہکںیہن، آپ ےن رفامای اج رکدھکی، فہ ایگ افر آرک اہک ہک دخبا ںیم ےن وکح  زیچ ںیہن اپح ، آپ ےن رفامای اج التش

 اوگنیھٹ یھ وہ افر فہ اکی ازار ےنہپ وہےئ اھت سج رپ وکح  اچدر ںیہن یھت، اس ےن اہک ںیم اانپ ہہت دنبیہ دے دفں اگ، یبن یلص اہلل ہیلع

ہن دی( وت اس وک ھچک  فملس ےن رفامای ازار ارگ فہ ےل ےل یگ وت ریتے مسج رپ ھچک ںیہن رےہ اگ، )اگننرہ اجےئ اگ( افر ارگ وت ےنہپ راہ )اےس



 

 

مکح  ںیہن ےلم اگ،انچہچن فہ آد ی اکی اسڈیئ  ہ وہ رک ھٹیب ایگ، اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولےتٹ وہےئ داھکی وت اےس البےئ اجےن اک

ونگادںی، آپ ےن دای )فہ آای( وت آپ ےن وپاھچ ےھجت ھچک رقآؿ اید ےہ؟ اس ےن اہک اہں، الفں الفں وسرںیت اید ںیہ، افر فہ وسرںیت 

 رفامای وج ےھجت رقآؿ اید ےہ اس وعض ںیم ےن ےھجت اس اک امکل انبدای۔

 دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی نب ایب احزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اوگنیھٹ رپ شقن رکےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ رپ شقن رکےن اک ایبؿ

     817    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اَلًلی، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل :  راوی

ٌٔیْس  ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اَِل ًَ ث٨ََا  َّی  َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ

بَ  ِ٘ َُّض٥ِ ََل َي َٟطُ ٧ِٔ َٓ٘ٔی١َ  ًَأج٥ٔ  َ ٔلَی َرصِٕم أَِو أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ اَِل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََراَز أَِ٪ یَُِٜتَب ِ ًَ ٠َِیطٔ َخاَت٥ْ اہللُ  ًَ اتََّدَذ  ٠ُوَ٪ َٛٔتابّا َِٔلَّ  َٓ

ِّی بَٔوبٔیٔؽ أَ  َن َٜأ َٓ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ  ُظطُ ٣َُح٤َّ ِ٘ ٕة َن َـّ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ ًَ َّی اہللُ  ٍٔ ا٨َّٟٔيیِّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟداَت٥ٔ فٔی ِِٔػَب ِو بَٔبٔؼیٔؽ ا

طٔ  ِّٔ َٛ ٥َ أَِو فٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ویمجعں یک اکی امجتع  دبع االیلع، سیدی نب

 ےک اپس ھچک ھکل رک وجھباان اچاہ وت ولوگں ےن رعض ایک ہک فہ ولگ وت وکح  رحتری وبقؽ ںیہن رکےت بج کت ہک اس رپ وکح  رہم یگل وہح  ہن

 ےن اکی اچدنی یک اوگنیھٹ ونباح ، سج رپ دمحم روسؽ اہلل دننکہ اھت، ںیم وگای اس اوگنیھٹ یک کمچ روسؽ وہ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ا یلگ ای یلیھتہ ںیم دھکی راہ وہں۔



 

 

 دبع االیلع، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ رپ شقن رکےن اک ایبؿ

     818    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ سَل٦، ًبساہلل ب٩ ٤٧ي ٍ، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ   ٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ٕ أَِخب ٧ٍَََا  ُس ب٩ُِ َسََل٦ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ اتََّدَذ  سَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  َرضَٔی اہللُ 

 ٔ ٕٚ َوکَاَ٪ فٔی یَٔسظ ٥َ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُس فٔی یَٔس ٤ًََُز ث٥َُّ کَاَ٪  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ُس فٔی یَٔس أَبٔی بَُِکٕ ث٥َُّ کَاَ٪ َب ٌِ ث٥َُّ کَاَ٪ َب

ْس َرُسو٢ُ اہللٔ  ُظُط ٣َُح٤َّ ِ٘ ٔ أَرٔیَص َن ُس فٔی بٔئِز ٌِ ٍَ َب َٗ َّی َو ُس فٔی یَسٔ ًُِث٤َاَ٪ َحً ٌِ  َب

 ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدنی یک اوگنیھٹ دمحم نب السؾ، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع

ونباح  وج آپ ےک اہھت ںیم ریہ، رھپ آپ ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اہھت ںیم ریہ، رھپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک 

 ریب ارسی ںیم رگیئگ، اس رپ دمحم روسؽ اہلل اہھت ںیم ریہ افر اؿ ےک دعب رضحت نامثؿ ریض اہلل ہنع ےک اہھت ںیم ریہ، اہیں کت ہک

 دننکہ اھت۔

 دمحم نب السؾ، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یلگنھچ ںیم اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یلگنھچ ںیم اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ

     819    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ َّی اہللُ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َػ٨َ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٔ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ُس ا

ا َٗ ٠َِیطٔ أََحْس  ًَ َظ٩َّ  ُ٘ ََل ی٨َِ َٓ ّظا  ِ٘ ِظ٨َا ٓٔیطٔ َن َ٘ َّا اتََّدِذ٧َا َخاَت٤ّا َوَن ا٢َ ٧ِٔ َٗ طُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤ّا  َ٘ ِّی ََلََری بَزٔي إٔن َٓ  ٢َ ٔ ظ  فٔی خ٨َِْٔصٔ

اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی وگنیھٹ ونباح  افر 

 رفامای ہک مہ ےن اس رپ شقن دننکہ رکفاایےہ، دفرسا وکح  صخش اوگنیھٹ رپ شقن دننکہ ہن رکفاےئ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اس یک کمچ

 آپ یک یلگنھچ ںیم دھکی راہ وہں۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یھٹ ونباےن اکیسک زیچ رپ رہم اگلےن ای الہ  اتب فریغہ ےک اپس طخ ےنھکل ےک ےئل اوگن

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 یسک زیچ رپ رہم اگلےن ای الہ  اتب فریغہ ےک اپس طخ ےنھکل ےک ےئل اوگنیھٹ ونباےن اک ایبؿ

     820    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ اب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

اَحسَّ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٠َِیطٔ  ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ ًَ َّی اہللُ  أََراَز ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ٔ ُُا َٛٔتابََک ِ ٩َِٟ َيُِقَ َُّض٥ِ  ُط ٧ِٔ َٟ ٔ ٗٔی١َ  ٔلَی اٟزُّو٦ ٥َ أَِ٪ یَُِٜتَب ِ ْس َوَس٠َّ ُظُط ٣َُح٤َّ ِ٘ ٕة َوَن َـّ ٔ اتََّدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٣َِدُتو٣ّا  َذا 



 

 

 ٔ ٔلَی بََیأؿطٔ فٔی یَٔسظ ٤ََّا أ٧َُِوزُ ِ َٜأ٧َ َٓ  َرُسو٢ُ اہللٔ 

اپس طخ انجیھب اچاہ آدؾ انب ایب اایس، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رصیق رفؾ ےک 

وت آپ ےس یسک ےن رعض ایک ہک آپ اک طخ ڑپاھ ںیہن اجےئ اگ بج کت ہک اس رپ رہم ہن وہ،انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدنی 

ِ دننکہ اھت، وگای اس یک کمچ ںیم آپ ےک اہھت ںیم آج یھب دھکی راہ وہں۔
َ
وُسُؽ اّ

َ
 ر
ٌ
 
َ
ّ َ
ُ
 یک اوگنیھٹ ونباح  سج  ہ حُم

 آدؾ انب ایب اایس، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وجاوگنیھٹ اک ہنیگن یلیھتہ یک رطػ رکے

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  یلیھتہ یک رطػ رکےاس صخش اک ایبؿ وجاوگنیھٹ اک ہنیگن

     821    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَطُ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ِبَس اہللٔ َحسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٍَ َخاَت٤ّا َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِػَل٨َ ًَ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

 َ ٨ِٔ٤ِٟب َِٔی ا ٍَ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٥َ ٩ِ٣ٔ ذََصٕب ََفَ َٓاِػَل٨َ َٟبَٔشُط  طٔ َِٔذا  ِّٔ َٛ ُط فٔی بَِل٩ٔ  َٓؼَّ  ١َ ٌَ ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوَج َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ  ٍَ 

 ٌِ ٨ُِت اِػَل٨َ ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َ٘ ِٟی٤ُِ َٓ ٔ ا ا٢َ فٔی یَٔسظ َٗ ا٢َ ُجَویِزٔیَُة َوََل أَِحٔشبُطُ َِٔلَّ  َٗ ٨ََبَذ ا٨َّٟاُض  َٓ ٨ََبَذُظ  َٓ َِٟبُشطُ  ِّی ََل أَ ٔن  ىَیُتطُ َوِ

وت  ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ونباح  افر بج ےتنہپ

اس اکہنیگن یلیھتہ یک رطػ رکےت، ولوگں ےن یھب وسےن یک اوگنایھٹں ونباںیئ رھپ آپ ربنم رپ ڑچےھ افر دخا یک دمح فانثء ایبؿ یک افر 

رفامای ہک ںیم ےن ہی اوگنیھٹ ونباح  یھت، نکیل اب ںیم اس وک ںیہن ونہپں اگ،انچہچن ہی رفام رک آپ ےن اوگنیھٹ کنیھپ دی، ولوگں ےن 

  اینپ اوگنایھٹں کنیھپ دںی، وجریہی یتہک ںیہ ہک اشدی ہی یھب ایبؿ ایک ہک فہ داںیئ اہھت ںیم یھت۔یھب اینپ



 

 

 ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہیلع فملس اک رفامؿ ہک وکح  صخش اینپ اوگنیھٹ رپ شقن ہن دننکہ رکفاےئ یبن یلص اہلل

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک وکح  صخش اینپ اوگنیھٹ رپ شقن ہن دننکہ رکفاےئ

     822    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ٣شسز، ح٤از، ًب :  راوی

٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٕة َو  َـّ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اتََّدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ ِظُت ٓٔیطٔ ًَ َ٘ ٕٚ َوَن ِّی اتََّدِذُت َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ ٔن ا٢َ ِ َٗ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ َو َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ َن

ٔظطٔ  ِ٘ ًَلَی َن َظ٩َّ أََحْس  ُ٘ ََل ی٨َِ َٓ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ   ٣َُح٤َّ

ملس ےن اچدنی یک اوگنیھٹ ونباح  افر اس دسمد، امحد، دبعازعلسی نب بیہص، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف

صخش  ںیم دمحم روسؽ اہلل دننکہ رکاای افر رفامای ہک ںیم ےن اچدنی یک اوگنیھٹ ونباح  ےہ افر اس ںیم دمحم روسؽ اہلل دننکہ رکاای ےہ، وکح 

 اینپ اوگنیھٹ رپ )ہی شقن( دننکہ ہن رکاےئ۔

 کل ریض اہلل ہنعدسمد، امحد، دبعازعلسی نب بیہص، اسن نب ام :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک اوگنیھٹ رپ نیت رطسفں ںیم شقن دننک رکاای اجےئ



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایک اوگنیھٹ رپ نیت رطسفں ںیم شقن دننک رکاای اجےئ

     823    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل انؼاری، ًبساہلل انؼاری، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَبَا بَُِکٕ  ٩ًَِ ث٤َُا٣ََة  ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ اَِلَِنَؼارٔیُّ  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٤ََّٟ  َحسَّ ٨ًَِطُ  َٕ َرضَٔی اہللُ  ٔ ا اِسُتِد٠

ًَِبس ا٢َ أَبُو  َٗ ْس َسِِطْ َوَرُسو٢ُ َسِِطْ َواہللٔ َسِِطْ  َِٟداَت٥ٔ ثَََلثََة أَِسُِطٕ ٣َُح٤َّ ُع ا ِ٘ َٟطُ َوکَاَ٪ َن َتَب  ث٨ََا  َٛ اہللٔ َوَزاَزنٔی أَِح٤َُس َحسَّ

ا٢َ کَاَ٪  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ث٤َُا٣ََة  ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َسُظ  اَِلَِنَؼارٔیُّ  ٌِ ٔ َوفٔی یَسٔ أَبٔی بَُِکٕ َب ٥َ فٔی یَٔسظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َخاَت٥ُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٌَ َح َٓ َِٟداَت٥َ  َد ا َ ِِ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ أَرٔیَص  ًَلَی بٔئِز ا کَاَ٪ ًُِث٤َاُ٪ َج٠ََص  َّ٤٠َ َٓ َس أَبٔی بَُِکٕ  ٌِ ا٢َ َوفٔی یَٔس ٤ًََُز َب َٗ َم  َ٘ ََٓش َبُث بٔطٔ  ٌِ ١َ َي

٥ِ٠َ َیحِٔسظُ  َٓ ِٟبٔئَِز  ٨َزََح ا َٓ ٍَ ًُِث٤َاَ٪  ٨َا ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ ٣َ ِٔ اِخَت٠َ َٓ 

دمحم نب دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل ااصنری، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع بج ہفیلخ وہےئ وت ےھجم 

 دمحم دفرسی ںیم روسؽ رسیتی ںیم اہلل اکظفل اھت، افر ادمح ےن ھجم ےس اس طخ اھکل افر رہم اک شقن نیت رطسفں ںیم اھت، اکی رطس ںیم

ااضےف ےک اسھت ایبؿ ایک ہک ھجم ےس ااصنری ےن اںوہں ےن اوبامثہم ےس، اںوہں ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ایک ہک یبن یلص 

 ےک اہھت ںیم افر اؿ ےک دعب رضحت رمع ریض اہلل اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ آپ ےک اہھت ںیم ریہ، رھپ آپ ےک دعب رضحت اوبرکب

ہنع ےک اہھت ںیم افر رھپ بج رضحت نامثؿ اک زامہن آای وت آپ ارسی ےک ونکںی رپ ےھٹیب وہےئ ےھت، اوگنیھٹ ا ےن اہھت ےس اکنؽ رک اس 

امتؾ اپین ولکنادای ایگ نکیل ےس لیھک رےہ ےھت ہک فہ رگیئگ، نیت دؿ کت مہ رضحت نامثؿ ےک اسھت وکشش رکےت رےہ، اس ونکںی اک 

 فہ اوگنیھٹ ہن یلم۔

 دمحم نب دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل ااصنری، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل ہنع ےک اپس وسےن یک اوگنن وعروتں ےک اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےک اپس وسےن یک اوگنایھٹں ںیھت

     824    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ٤اابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، كاُض، حرض :  راوی

ًَبَّإض َرضٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَأػ٥ٕ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ٧ٍَََا ا ث٨ََا أَبُو  ٨ًَُِض٤َا َطضِٔسُت َحسَّ َی اہللُ 

ِب١َ  َٗ َّی  ََٓؼل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیَس ٣َ ِٟ َتَی ا٨َِّٟشاَئ ا أ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَِبس اہللٔ َوَزاَز اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ أَبُو  َٗ ُِٟدِلَبٔة  ا

َِٟدَواتٔی٥َ فٔی ثَِؤب بََٔل٢ٕ  َتَذ َوا َٔ ِٟ ٩َ٠ِ ی٠ُِ٘ٔيَن ا ٌَ َح َٓ 

ہلل ہیلع فملس ےک اسھت امنز اوباعمص، انب رججی، نسح نب ملسم، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص ا

دیع ںیم وموجد اھت آپ ےن ہبطخ ےس ےلہپ امنز ڑپیھ افر انب فبہ ےن وباہطس انب رججی اانت زایدہ ایبؿ ایک ےہ ہک آپ وعروتں ےک 

 اپس رشتفی الےئ وت وعرںیت البؽ ریض اہلل ہنع ےک ڑپکے ںیم اوگنایھٹں افر ےلھچ ڈاےنل ںیگل۔

 نسح نب ملسم، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن اوباعمص، انب رججی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعروتں ےک اہر ےننہپ افر ڑکے ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک اہر ےننہپ افر ڑکے ےننہپ اک ایبؿ

     825    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رعرعہ، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َة َحسَّ رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ 

ُس ث٥َُّ  ٌِ ِب١ُ َوََل َب َٗ ٥َِٟ ُيَؼ١ِّ  َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ٥َ یَِو٦َ ًٔیٕس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ ٔة  َِ َٗ َس أ٣َََزص٩َُّ بٔاٟؼَّ َٓ أَتَی ا٨َِّٟشاَئ 

ٔػضَ  ُٚ بُْٔخِ ٤َِٟزِأَةُ َتَؼسَّ ٠َِت ا ٌَ َح  ا َؤسَدابَٔضآَ

دمحم نب رعرعہ، ہبعش، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دیع ےک دؿ 

 ابرہ ےلکن افر دف رتعک امنز ڑپیھ ہن اس ےس ےلہپ وکح  امنز ڑپیھ افر ہن یہ اس ےک دعب، رھپ وعروتں ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ وک

 دصہق اک مکح دای، وت وعرںیت اینپ ابایلں افر ڑکے دصہق رکےن ںیگل۔

 دمحم نب رعرعہ، ہبعش، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ اہر اعرتی ےنیل اک

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اہر اعرتی ےنیل اک ایبؿ

     826    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا َِٜت  َحسَّ َِٟت َص٠َ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َحسَّ

 َٟ ََلةُ َو ِت اٟؼَّ َحرَضَ َٓ ٥َ فٔی ك٠ََبَٔضا رَٔجاَّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َث ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َب َٓ ٥ِ یَ ََٗٔلَزْة َٔلَِس٤َاَئ  َٟ ًَلَی ُوُؿوٕئ َو حُٔسوا ِیُشوا 

أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  وا َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکُ ٔ ُوُؿوٕئ  َُي ٍِ ًَلَی  ِوا َوص٥ُِ  ََٓؼ٠َّ ٩ًَِ ٣َاّئ   ٕ ٥ٔ َزاَز اب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ََّی٤ُّ  آیََة اٟت

اَرِت ٩ِ٣ٔ أَِس٤َاَئ  ٌَ ًَائَٔظَة اِسَت  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   صَٔظا٦ٕ 

امیہ، دبعہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ دص ہق ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اامسء اکاہر وج ھجم ےس مگ وہایگ اھت اس یک ااحسؼ نب ارب



 

 

ےن  التش ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولوگں وک اجیھب، اےنت ںیم امنز اک فتق آایگ فہ ولگ ابفوض ںیہن ےھت، اپین ںیہن الم وت اؿ ولوگں

 امنز ادا رک ی، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک ایگ وت ممیت یک آتی انزؽ وہح ، انب ریمن ےن اشہؾ ےس اںوہں ےن ا ےن ریغب فوض ےک

 فادل ےس، اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اانت زایدہ رفاتی ایک ہک اعہشئ ےن اامسء ےس فہ اہر امگن رک ایل اھت۔

 ہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ دص ہق ریض اہلل اہنعااحسؼ نب اربامیہ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابویلں ےک ےننہپ اک ایبؿ، انب ابعس ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

فہ وعرںیت ا ےن اکونں افر ےلگ یک  ےک ےننہپ اک ایبؿ، انب ابعس ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وعروتں وک دصہق اک مکح دای، وت ںیم ےن داھکی ہکابویلں 

 رطػ اہھت ڑباھریہ ںیہ

     827    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ہا٢، طٌبہ، ًسی، سٌیس، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ححاد ب٩ :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔیّسا  ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَٔسیٌّ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َحسَّ ًَ َرضَٔی اہللُ 

َّی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اہللُ  أ٣َََزص٩َُّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ُط بََٔل٢ْ  ٌَ َسَصا ث٥َُّ أَتَی ا٨َِّٟشاَئ َو٣َ ٌِ ِب٠ََضا َوََل َب َٗ ٥ِ ُيَؼ١ِّ  َٟ َتئِن  ٌَ ِٛ ٌٔیسٔ َر ِٟ یَِو٦َ ا

كََضا ٤َِٟزِأَةُ ت٠ُِقٔی َُقِ ٠َِت ا ٌَ َح َٓ ٔة  َٗ َس  بٔاٟؼَّ

ہیلع فملس ےن دیع ےک دؿ دف رتعک امنز  اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، دعی، دیعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل

ڑپیھ، ہن وت اس ےس ےلہپ امنز ڑپیھ افر ہن یہ اس ےک دعب، رھپ وعروتں ےک اپس البؽ ےک اسھت رشتفی الےئ، آپ ےن اؿ وعروتں وک 

 دصہق اک مکح دای وت وعرںیت اینپ ابایلں ےنکنیھپ ںیگل۔

 س ریض اہللاجحج نب اہنمؽ، ہبعش، دعی، دیعس، رضحت انب ابع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچبں اک اخسب) اکی مسق اکاہر( ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وچبں اک اخسب) اکی مسق اکاہر( ےننہپ اک ایبؿ

     828    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، یحٌی ب٩ آز٦، ورٗاء ب٩ ٤ًز، ًبیس اہلل ب٩ یزیس، ٧آٍ ب٩ جبي ٍ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ اُئ ب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ث٨ََا َوِر َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخب ٧ٍَََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨َٔا ِِٔسَحا ٍٔ  َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی یَزٔیَس 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ   ٕ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٚٔ ا ٕٚ ٩ِ٣ٔ أَِسَوا فٔی ُسو

ا٢َ أَی٩َِ  َ٘ َٓ ُِٓت  َٓاِنَْصَ  َٖ اِنَْصَ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ َداُب  ًَلٓٔیٕ ی٤َِٔشی َوفٔی ٨ًُُ٘ٔطٔ اٟشِّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ا٦َ ا َ٘ َٓ ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩َ ب٩َِ  َُ ا ٍُ ثَََلثّا اِز َٜ ُل

ا٢َ ا٠َّٟضُ  َ٘ َٓ َِٟتز٣ََُط  ا َٓ ََٜذا  ٔ َص َِٟحَش٩ُ بَٔیٔسظ ا٢َ ا َ٘ َٓ ََٜذا  ٔ َص ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔسظ ًَ َّی اہللُ  ُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِّی أ ٔن أَحٔبَُّط َوأَحٔبَّ ٩ِ٣َ ٥َّ ِ َٓ حٔبُُّط 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ َس ٣َا  ٌِ ًَلٓٔیٕ َب َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ ا ٤َا کَاَ٪ أََحْس أََحبَّ ِ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ُط َو ا٢َ یُٔحبُّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  َّی اہللُ    َػل

رمع، دیبعاہلل نب سیدی، انعف نب ریبج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم  ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ییحی نب آدؾ، فراقء نب

ودہنی ےک اکی ابزار ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اھت ہک آپ فا س وہےئ، وت ںیم یھب آپ ےک اسھت فا س وہا، آپ 

ؤ، نسح نب یلع ڑھکے وہےئ، افر آےئ، اؿ یک رگدؿ ںیم اخسب اھت، ےن نیت ابر رفامای ہک فہ وھچاٹ ہچب اہکں ےہ، نسح نب یلع وک الب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت الیھپےت وہےئ رفامای آؤ ٹپل اجؤ ، نسح ےن یھب ایس رطح اہک افر ٹپل ےئگ، رھپ آپ ےن 

ب رھک وج اس ےس تبحم رکے، رضحت اوبرکب رفامای اے اہلل! ںیم اس ےس تبحم رکات وہں، وت یھب اس ےس تبحم رک افر اےس یھب وبحم

ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی رفامای ےہ ریمے زندکی نسح نب یلع ےس زایدہ وکح  صخش 

 وبحمب ںیہن۔



 

 

 ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاقحس نب اربامیہ یلظنح، ییحی نب آدؾ، فراقء نب رمع، دیبع اہلل نب سیدی، انعف نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں اک وعروتں یک یس وصرت افر وعروتں اک رمدفں یک یس وصرت اایتخر رکےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ں اک رمدفں یک یس وصرت اایتخر رکےن اک ایبؿرمدفں اک وعروتں یک یس وصرت افر وعروت

     829    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٗتازہ، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩َ َحسَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ِ

َضأت ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ  ٤َُِٟتَظبِّ ضٔيَن ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ بٔا٨َِّٟشأئ َوا ٤َُِٟتَظبِّ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ِْزو َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ طُ  ٌَ َشأئ بٔاٟزَِّجا٢ٔ َتاَب

 َ َبةُ أَِخب ٌِ   ٧ٍََا ُط

دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ رمدفں رپ 

تنعل رفامح  ےہ وج وعروتں یک یس وصرت اایتخر رکےت ںیہ افر اؿ وعروتں رپ )یھب( تنعل یک وج رمدفں یک یس وصرت اایتخر رکیت 

 ہ وباہطس ہبعش اس یک اتمتعب ںیم رفاتی رکےت ںیہ۔ںیہ، رمع

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ دےنی اک ایبؿوعروتں یک وصرت اایتخر رکےن فاےل وک رھگ ےس اکن



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک وصرت اایتخر رکےن فاےل وک رھگ ےس اکنؽ دےنی اک ایبؿ

     830    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، یحٌی ، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 َ ِِ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ُجوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بُُیوت٥ُِٜٔ  ٔ ِِ َ ا٢َ أ َٗ ََلٔت ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ َو ٤ُِٟت ٍََجِّ ٤َُِٟد٨َّثٔيَن ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ َوا ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ََُٓل٧ّا َد ٤ًَُزُ  َ ِِ ََُٓل٧ّا َوأَ  ٥َ  َوَس٠َّ

اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، ییحی ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ) ثن رمدفں افر رمدفں یک 

افر رفامای ہک اؿ وک ا ےن رھگفں ےس اکنؽ دف، انب ابعس ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ  وصرت اایتخر رکےن فا ی وعروتں رپ تنعل رفامح  ےہ،

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن الفں وک افر رضحت رمع ےن الفں وک اکنؽ دای۔

 اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، ییحی ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک وصرت اایتخر رکےن فاےل وک رھگ ےس اکنؽ دےنی اک ایبؿ

     831    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل ٨ًہ٤ا٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، زہي ٍ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ :  راوی

َوَة أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َزیِ  َوَة أَ٪َّ رُعِ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٨ََب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٍََِتُط أَ٪َّ أ٦َُّ َحسَّ



 

 

َّی اہللُ  ًَِبَس اہللٔ  َس٤َ٠ََة أَِخب ٍََِتَضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِبسٔ اہللٔ أَخٔی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة یَا  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت ٣َُد٨َّْث  ٥َ کَاَ٪ ٨ًَِٔسَصا َوفٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ 

 ٔ ٍٕ َوتُِسب ب١ُٔ بٔأَِربَ ِ٘ ََّضا ُت إ٧ٔ َٓ ًَلَی ب٨ِٔٔت َُِیََلَ٪  َُّٟک  ِّی أَزُ إٔن َٓ  َٕ ٔ ائ َتَح اہللُ َل٥ُِٜ َُّسا اٟلَّ َٓ ٠َِیطٔ زُ ِِٔ٪  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ بَٔث٤َإ٪ 

٠ًََِی٩َُّٜ  ٥َ ََل یَِسُخ٩٠ََّ َصُؤََلٔئ   َوَس٠َّ

امکل نب اامسلیع، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل  امہن یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اپس 

)ڑجیہا( اھٹیب وہا اھت، اس ےن اؾ ہملس ےک اھبح  دبعاہلل ےس اہک اے دبع اہلل! ارگ لک اہلل ےن ںیہمت ےھت افر اس ےک رھگ ںیم اکی ) ثن 

اطفئ ںیم حتف دی وت ںیم ںیہمت الیغؿ یک اکی ڑلیک اتبؤں اگ، سج ےک آےگ ےس اچر ولسن افر ےھچیپ ےس آےگ آھٹ ولسن ولعمؾ 

رُِب وہےت ںیہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی ولگ 
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)) ثن( اہمترے اپس ہن آےن اپںیئ، دبعاہلل )اخبری( ےن اہک " 

َ ٍؿ " ےس رماد اؿ 
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َ ٍؿ " ےس رماد اس ےک ٹیپ یک اچر ولسںیٹ ںیہ،انچہچن فہ اؿ )ولسوٹں ےک( اسھت آیت ںیہ، افر " ي
َ

 

ِ
ٹ
اچر ب

 ہین ںیہن  ولسوٹں ےک انکرے ںیہ، اس ےئل ہک فہ دفونں

 

ٹ
 ؿ اہک، ب

 

ٹ
کولہففں وک ریھگے وہےئ ںیہ، اہیں کت ہک لم اجیت ںیہ، افر ب

 اہک، افر ارطاػ اک فادح ےہ وج ذمرک ےہ، اس ےئل امثہین ارطاػ ںیہن اہک۔

 امکل نب اامسلیع، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل  امہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومںیھچن رتکفاےن اک ایبؿ، افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع اینپ ومںیھچن اس دقر رتکفاےت ت

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

ہک اھکؽ داھکح  دےنی یتگل یھت، افر داڑیھ افر ومھچن ےک درایمؿ ےک ابولولں ومںیھچن رتکفاےن اک ایبؿ، افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع اینپ ومںیھچن اس دقر رتکفاےت ےھت 

 وک رتکفاےت ےھت

     832    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، ح٨و٠ہ، ٧آٍ :  راوی

ٍٕ ح  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة  ِّیُّ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤َِٟک ث٨ََا ا َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ِّیِّ  ٤َِٟک ٩ًَِ ا ا٢َ أَِػَحاب٨َُا  َٗ



 

 

ارٔٔب  ؽُّ اٟظَّ َٗ ةٔ  ِِٔٔطَ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ہلل ہنع ےس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یکم نب اربامیہ، ہلظنح، انعف ےتہک ںیہ ہک امہرے اسویھتں ےن یکم ےس، اںوہں ےن انب رمع ریض ا

 ےس رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک وموھچنں اک رتکفاان رطفی لمع ےہ۔

 یکم نب اربامیہ، ہلظنح، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےک درایمؿ ےک ابولولں  رتکفاےن اک ایبؿ، افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع اینپ ومںیھچن اس دقر رتکفاےت ےھت ہک اھکؽ داھکح  دےنی یتگل یھت، افر داڑیھ افر ومھچنومںیھچن

 وک رتکفاےت ےھت

     833    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًلی، سٔیا٪، زہزی، سٌیس  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة رٔ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ث٨ََا  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ةُ َخ٤ِْص أَِو َخ٤ِْص َحسَّ ِِٔٔطَ ِٟ َوایَّة ا

ُٕ ا ِٟدَٔتاُ٪ َوأَلِستِٔحَسازُ َو٧َِت ةٔ ا ِِٔٔطَ ِٟ ارٔٔب ٩ِ٣ٔ ا ؽُّ اٟظَّ َٗ ارٔ َو َٔ ٠ٔی٥ُ اَِلَِه ِ٘  ِْلٔبِٔم َوَت

یلع، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اپچن زیچںی رطفی ںیہ، ہنتخ رکان، زری انػ ابولں 

 اکومڈنان، ولغبں ےک ابؽ ااھکڑان، اننخ رتاانش افر وموھچنں اک رتکفاان۔

 ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعیلع، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اننخ وٹکاےن اک ایبؿ



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اننخ وٹکاےن اک ایبؿ

     834    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابی رجاء، اسحاٚ ب٩ س٠امی٪، ح٨و٠ہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُت َح٨َِو٠ََة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ ُٚ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ِِٔسَحا ث٨ََا أَِح٤َُس اب٩ُِ أَبٔی َرَجإئ َحسَّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َحسَّ ٩ٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ارٔٔب  َرُسو٢َ  ؽُّ اٟظَّ َٗ ارٔ َو َٔ ٠ٔی٥ُ اَِلَِه ِ٘ ا٧َةٔ َوَت ٌَ ِٟ ُٙ ا ةٔ َح٠ِ ِِٔٔطَ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ری ز ادمح نب ایب راجء، ااحسؼ نب امیلسؿ، ہلظنح، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک

 انػ ابولں اک ومڈنان، اننخ وٹکاان افر وموھچنں اک رتکفاان رطفی زیچںی ںیہ۔

 ادمح نب ایب راجء، ااحسؼ نب امیلسؿ، ہلظنح، انعف، انب رمعریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿابلس اک  :   ابب

 اننخ وٹکاےن اک ایبؿ

     835    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سٌیسب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا ٕس َحسَّ ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٨ًَُِط َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ب٩ُِ ٔطَضإب 

ارٔ ؽُّ اٟظَّ َٗ ِٟدَٔتاُ٪ َوأَلِستِٔحَسازُ َو ةُ َخ٤ِْص ا ِِٔٔطَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ارٔ َس٤ٔ َٔ ٠ٔی٥ُ اَِلَِه ِ٘ ٔب َوَت

ُٕ اِْلبَ   انٔ َو٧َِت



 

 

ادمح نب ویسن، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعسنب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن اپک یلص اہلل 

ر لغب ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اپچن زیچںی رطفی ںیہ، ہنتخ رکان، زری انػ ابولں اک اصػ رکان، وموھچنں اک رتکفاان، اننخ وٹکاان اف

 ولں وک ااھکڑان۔ےک اب

 ادمح نب ویسن، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعسنب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اننخ وٹکاےن اک ایبؿ

     836    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َّی    ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َوارَٔب َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز ِٔذَ  ُٔوا اٟظَّ ُوا ا٠َِّٟهی َوأَِح
ٛٔيَن َوَفِّ ٤ُِٟرِشٔ ُٔوا ا ٔ ا٢َ َخاٟ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ًَلَی ِٟٔحَيتٔطٔ اہللُ  َبَف  َٗ ًَِت٤ََز  ا َحخَّ أَِو ا

١َ أََخَذظُ  ـَ َٓ ٤َا  َٓ 

رعی، رمع نب دمحم نب زدی، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رشمنیک دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب ز

یک اخمتفل رکف، داڑیھ ڑباھؤ، ومںیھچن رتکفاؤ، افر رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع بج رمعہ رکےت وت اینپ داڑیھ یھٹم ےس ڑکپےت افر 

 ۔ینتج زایدہ وہیت اس وک اکن دےتی

 دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، رمع نب دمحم نب زدی، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...داڑیھ ڑباھےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 داڑیھ ڑباھےن اک ایبؿ

     837    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبسہ، ًبیس اہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِبَسةُ أَِخب ٧ٍَََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ْس أَِخب ٧ٍَََا  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ًَُِض٤َا َحسَّ َّی   ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ

ُٔوا ا٠َِّٟهی ًِ َوارَٔب َوأَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧َِضُٜوا اٟظَّ  اہللُ 

 دمحم، دبعہ، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اینپ ومںیھچن

 ؤ۔رتکفاؤ افر داڑایھں ڑباھ

 دمحم، دبعہ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑباھےپ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ںیہڑباھےپ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ 

     838    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩  :  راوی

َب  ـَ ُِٟت أََنّشا أََخ َ ا٢َ َسأ َٗ ٔس ب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ُوَصِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّ َحسَّ ٠َِیطٔ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ ی اہللُ 



 

 

٠ٔیَّل  َٗ ِیَب َِٔلَّ  ِّ اٟظَّ ٥َِٟ یَِب٠ُ ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ی نب ادس، فبیہ، اویب، دمحم نب ریسنی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایکیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اضخب 

معل

 اگلایےہ؟ اںوہں ےن وجاب دای ہک آپ ےک ابؽ تہب مک دیفس وہےئ۔

ی نب ادس، فبیہ، اویب، دمحم نب ریسنی :  فیرا

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ڑباھےپ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ

     839    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، ثابت :  ویرا

أب ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ـَ ٩ًَِ خٔ ا٢َ ُسئ١َٔ أ٧ََْص  َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

ِو ٔطئُِت أَِ٪  َٟ ُب  ـٔ ِّ ٣َا َیِد ٥َِٟ یَِب٠ُ َُّط   أًَُسَّ َط٤ََلاتٔطٔ فٔی ِٟٔحَيتٔطٔ  ٧ِٔ

امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اثتب ےتہک ںیہ ہک رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اضخب ےک قلعتم وپاھچ 

اننگ اچاتہ وت  ایگ وت وجاب دای ہک آپ ےک ابؽ اےنت دیفس ںیہن وہےئ ےھت ہک اضخب اگلےت، ارگ آپ یک داڑیھ ےک دیفس ابولں وک ںیم

 نگ اتیل۔

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ڑباھےپ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ

     840    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، سَل٦، ًث٤ا٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣وہب :  راوی

ًَلَی ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ   ٦ْ ث٨ََا َسَلَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َجِت  َحسَّ َ ِِ َ أ َٓ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

 ٔ ز ٌَ ّزا ٩ِ٣ٔ َط ٌَ َِٟي٨َا َط ٔ ِ  ٌَ ث٨ََا نَُؼي ٍُِ ب٩ُِ أَبٔی اَِلَِط ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ٨ََٟا أَبُو نُ ا٢َ  َٗ وبّا َو  ـُ ٥َ ٣َِد ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔث 

٥َ أَِح٤َزَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َز ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ  ٣َِوَصٕب أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة أََرِتُط َط

، السؾ، نامثؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اؾ ہملس ےک اپس ایگ وت فہ ومیس نب اامسلیع

ریمے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ومےئ شابرک اکنؽ رکالںیئ وج اضخب ےئک وہےئ ےھت۔ افر اامؾ اخبری اک ایبؿ ےہ ہک 

الثعش انب ومبہ ےس رفاتی ایک ہک اؾ ہملس ےن انب ومبہ وک یبن یلص اہلل ہیلع ےک ابؽ ھجم ےس اوبمیعن ےن وباہطس ریصن نب ایب ا

 داھکےئ وج رسخ ےھت۔

 ومیس نب اامسلیع، السؾ، نامثؿ نب دبعاہلل نب ومبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿابلس  :   ابب

 ڑباھےپ ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ

     841    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اَسائی١، ًث٤ا٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣وہب :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ائٔی١ُ  ث٨ََا َِِٔسَ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٔلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد َحسَّ ا٢َ أَِرَس٠َىٔی أَصِلٔی ِ َٗ  ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب 



 

 

ٕة ٓٔیطٔ َط  ُٗؼَّ  ٩ِ٣ٔ ٍَ ٔ ائٔی١ُ ثَََلَث أََػاب َبَف َِِٔسَ َٗ َسٕح ٩ِ٣ٔ ٣َإئ َو َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ َّی اہللُ  َّی اہللُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ز ٌَ ْز ٩ِ٣ٔ َط ٌَ

٠َِیطٔ َوَس  أَیِ ًَ ُِٟح٠ُِح١ٔ ََفَ ُت فٔی ا ٌِ ٠ََّ اك َٓ َبطُ  ـَ َِٟیَضا ٣ِٔد ٔ َث ِ ٌَ ًَيِْن أَِو َطِیْئ َب َزإت ح٤ُِّزا٥ََّ٠ َوکَاَ٪ َِٔذا أََػاَب اِْلِٔنَشاَ٪  ٌَ  ُت َط

اپس اکی  امکل نب اامسلیع، ارسالیئ، نامثؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ےتہک ںیہ ہک ےھجم ریمے رھگ فاولں ےن اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےک

ایپہل دے رک اجیھب، ارسالیئ ےن اس ےس نیت ولچ اپین ایل، سج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ومےئ شابرک ےھت، بج یسک وک رظن گل 

ؽ اباجیت ای وکح  فیلکت وہیت وہ فہ اؾ ہملس ےک اپس ربنت جیھب داتی، نامثؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اس ںیم اھجکن رکداھکی وت ےھجم دنچ رسخ 

 رظن آےئ۔

 امکل نب اامسلیع، ارسالیئ، نامثؿ نب دبعاہلل نب ومبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اضخب رکےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اضخب رکےن اک ایبؿ

     842    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ وس٠امی٪ ب٩ يشار، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َوُس٠َامِیَ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ا٢َ بٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللَُحسَّ َٗ ٨ًَِطُ   

ُٔوص٥ُِ  ٔ ََٓداٟ وَ٪  ُِ َِٟیُضوَز َوا٨ََّٟؼاَری ََل َيِؼبُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ا َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیُّ َػل

دیمحی، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس فامیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وہید 

 اضخب ںیہن رکےت، اس ےئل مت اؿ ےک الخػ رکف۔ فاصنریٰج



 

 

 دیمحی، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس فامیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

 ایبؿ ابلس اک :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     843    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ربیٌہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َة ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ثَىٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  َّطُ َحسَّ ٨ُِط أ٧َ ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ٔ َو  ٔؼي ٍ َ٘ ِٟ َِٟبائ٩ٔٔ َوََل بٔا ؤی١ٔ ا َِٟیَص بٔاٟلَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ُط َي ٌَ ٙٔ َس٤ٔ َِٟیَص بٔاَِلَبَِیٔف اَِل٣ََِض

 َٟ ٔ َو َِٟیَص بٔاِْلَز٦ ٔ َو ًَرِشَ ٔس٨ ا٦َ ب٤َََّٜٔة  َٗ َ أ َٓ ٌٔيَن َس٨َّة  ًَلَی َرأِٔض أَِرَب َثُط اہللُ  ٌَ ِبٔم َب َلٔم َوََل بٔاٟشَّ َ٘ ِٟ ٔس ا ٌِ َِٟح يَن ِیَص بٔا

وَ٪  َِٟیَص فٔی َرأِٔسطٔ َؤِٟحَيتٔطٔ ًرِٔشُ يَن َس٨َّة َو ًَلَی َرأِٔض ٔستِّ اُظ اہللُ  َّٓ ًَرِشَ ٔس٨ٔيَن َوَتَو ٤َِٟٔسی٨َةٔ  اَئ  َوبٔا ـَ َزّة بَِی ٌَ  َط

اامسلیع، امکل نب اسن، ر ہعی نب دبعارلنمح، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہن وت ابلکل وچےن 

سیل اسؽ یک رطح دیفس ےھت افر ہن دنگؾ وگں ےھت، ہن وت آپ ےک ابؽ وھگرھگن ایےل ےھت افر ہن ابلکل دیسےھ، اہلل اعت ی ےن آپ وک اچ

یک رمع ںیم وبنت اطع رفامح ،   ںیم دس اسؽ افر ودہنی ںیم دس اسؽ رےہ، افر اسھٹ اسؽ یک رمع ںیم اہلل اعت ی ےن آپ وک فافت دے 

 دی، اس فتق آپ ےک رس شابرک ںیم افر داڑیھ ںیم سیب ابؽ یھب دیفس ںیہن وہےئ ےھت۔

 سن نب امکل ریض اہلل ہنعاامسلیع، امکل نب اسن، ر ہعی نب دبعارلنمح، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     844    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواسحاٚ، بزاء٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اَسائی١،  :  راوی

و٢ُ ٣َا َرأَیُِت أَ  ُ٘ ِٟب ٍََاَئ َي ُت ا ٌِ َٚ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ائٔی١ُ  ث٨ََا َِِٔسَ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٕة َح٤َِزاَئ َحسَّ َحّسا أَِحَش٩َ فٔی ح٠َُّ

 ٩ًَِ ُف أَِػَحابٔی  ٌِ ا٢َ َب َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ أَبُو ِِٔسَحا َٗ ٜٔبَِیطٔ  یّبا ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َ ُب ََقٔ ََٟترِضٔ َتطُ  ٣َأٟٕک ِٔ٪َّ ُج٤َّ

ُّ َطِح٤ََة أُذ٧َُیِ  زُُظ َیِب٠ُ ٌَ َبُة َط ٌِ ا٢َ ُط َٗ مُّ َِٔلَّ َؿحَٔک  َٗ َث بٔطٔ  ثُُط َُي ٍَِ ٣َزَّةٕ ٣َا َحسَّ ُتطُ یَُحسِّ ٌِ  طٔ َس٤ٔ

 ںیہ ہک ںیم ےن رسخ ہلح ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ نیسح وکح  صخش ںیہن امکل نب اامسلیع، ارسالیئ، اوبااحسؼ، رباء ےتہک

داھکی، ریمے ضعب دفوتسں ےن امکل ےس رفاتی ایک ہک آپ ےک رس ےک ابؽ ومڈنےھ کت آاجےت ےھت، اوبااحسؼ ےن ایبؿ ایک ہک 

ےت وت سنہ دےتی، ہبعش ےن اس دحثی یک اتمتعب ںیم ںیم ےن رباء وک ابراہ ہی دحثی ایبؿ رکےت وہےئ انس افر بج یھب فہ رفاتی رک

 رفاتی یک ہک آپ ےک ابؽ دفونں اکونں یک ولکت چنہپ اجےت ےھت۔

 امکل نب اامسلیع، ارسالیئ، اوبااحسؼ، رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿابلس اک :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     845    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 



 

 

أَِحَش٩ٔ ٣َا أ٧ََِت َرإئ ٩ِ٣ٔ أُِز٦ٔ اٟزِّ  َٛ أَیُِت َرُجَّل آَز٦َ  َبةٔ ََفَ ٌِ َٜ ِی٠ََة ٨ًَِٔس اِل ا٢َ أَُرانٔی ا٠َّٟ َٗ  ٥َ أَِحَش٩ٔ ٣َا أ٧ََِت َوَس٠َّ َٛ ْة  َٟطُ ٤َّٟٔ َجا٢ٔ 

ِٟبَیِ  َرإئ ٩ِ٣ٔ  ُٖ بٔا ٙٔ َرُج٠َئِن یَُلو ٔ ًََوات ًَلَی  ًَلَی َرُج٠َئِن أَِو  ّئا  ٜٔ ُِطُ ٣َاّئ ٣ُتَّ ِ٘ هَٔی َت َٓ ٠ََضا  ِس َرجَّ َٗ ُِٟت ٩ِ٣َ َصَذا ا٥ٔ٤َِّ٠ٟ  َ َشأ َٓ ٔت 

 َ أ َٛ ُِٟی٤ِىَی  ئِن ا ٌَ ِٟ ًَِورٔ ا َ َلٕم أ َٗ ٕس  ٌِ ٤َِٟٔشیُح اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ َؤَِذا أ٧ََا بَٔزُج١ٕ َج ٘ٔی١َ ا ٘ٔی١َ َٓ َٓ ُِٟت ٩ِ٣َ صََذا  َ َشأ َٓ ََّضا ٨ًََٔبْة كَآَٔیْة  ٧

ا٢ُ  جَّ ٤َِٟٔشیُح اٟسَّ  ا

ےک دبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی رات ہبعک 

ہک اس اسیج وخوصبرت آد ی مت ےن ہن داھکی وہاگ، اس ےک ابؽ اکؿ یک ںیم اکی دنگ ی وخوصبرت آد ی داھکی  اپس ںیم ےن وخاب

، دف ولکت ےھت، افر اانت نیسح اھت ہک اس اسیج نیسح ابولں فاال مت ےن ہن داھکی وہاگ، ابولں ںیم یھگنک ےئک وہےئ اھت افر اپین کپٹ راہ اھت

ہبعک اک  راػ رک راہےہ، رھپ ںیم ےن اکی صخش وک داھکی  آدویمں ےک اہسرے ای ہی رفامای ہک دف آدویمں ےک دنکےھ ےک اہسرے اخہن

ہک  سج ےک ابؽ وھگرگنایےل ےھت، داںیئ آھکن ےس اکان اھت وگای ہک فہ اوگنر یک رطح ارھبی وہح  یھت، ںیم ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ، وت اتبای ایگ

 ہی حیسم داجؽ ےہ۔

  ہنعدبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمعریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     846    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ اسحاٚ، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل :  راوی

َّی  ث٨ََا أ٧ََْص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا حٔبَّاُ٪ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا زُُظ َحسَّ ٌَ ُب َط ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َيرِضٔ اہللُ 

ٜٔبَِیطٔ  ٨ِ٣َ 

ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ومڈنوھں کت ااحسؼ، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت 



 

 

 آاجےت ےھت۔

 ااحسؼ، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     847    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ زُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ ُب َط ٩ًَِ أ٧ََٕص کَاَ٪ َيرِضٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠ًََیِ َحسَّ ٜٔبَِیطٔ    طٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ِ٣َ

 ومیس نب اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ومڈنوھں کت آاجےت ےھت۔

 ومیس نب اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     848    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، وہب ب٩ جزیز، جزیز، ٗتازہ :  راوی

 َٗ  ٕ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ ٨ُِط  ًَ ُِٟت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َ ا٢َ َسأ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  زُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ کَاَ٪ َط َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ز ٌَ بٔٔم َوََل َط َِٟیَص بٔاٟشَّ ٔس ٥َ َرٔجَّل  ٌِ َِٟح  ا

ًَاتٔ٘ٔطٔ   بَيَِن أُذ٧َُِیطٔ َو

رمعف نب یلع، فبہ نب رجری، رجری، اتقدہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ہکلب دتعمؽ ےھت، دفونں اکونں  ابولں ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اتبای ہک آپ ےک ابؽ ہن وت تہب وھگرھگنایےل ےھت ہن تہب دیسےھ،

 افر ومڈنوھں ےک درایمؿ ےھت۔

 رمعف نب یلع، فبہ نب رجری، رجری، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     849    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، جزیز، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٥َ َؿ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ َسُظ ٣ٔ َحسَّ ٌِ ٥ِ أََر َب َٟ َِٟیَسی٩ِٔ  ِث٠َطُ ِد٥َ ا

َس َوََل َسبَٔم  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرٔجَّل ََل َج َّی اہللُ  زُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ  َوکَاَ٪ َط

ملسم، رجری، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں دتس شابرک اس رطح وگتش ےس 

رطح اک ںیہن داھکی افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ درایمہن ےھت، ہن  رھبے وہےئ ےھت ہک آپ ےک دعب ںیم ےن یسک اکاہھت اس

 تہب وھگرھگنایےل ہن ابلکل دیسےھ۔

 ملسم، رجری، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ؿابلس اک ایب :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     850    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، جزیز ب٩ حاز٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٥َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ  

ئِن  َّٔ َٜ ِب٠َُط ٣ِٔث٠َُط َوکَاَ٪ َبٔشَم اِل َٗ َسُظ َوََل  ٌِ ٥َِٟ أََر َب َِٟوِجطٔ  َس٣َئِن َحَش٩َ ا َ٘ ِٟ َِٟیَسی٩ِٔ َوا  َؿِد٥َ ا

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں اہھت افر اپؤں رپ وگتش اوباامعنلؿ، رجری نب احزؾ، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ

 ےھت، رہچہ شابرک ااسینیسح اھت ہک ہن آپ ےک دعب افر ہن آپ ےس ےلہپ یسک وک ااسیداھکی افر ایلیھتہں وچڑی ںیھت۔

 اوباامعنلؿ، رجری نب احزؾ، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     851    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ٣ٌاذ ب٩ ہانی، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی  ًَ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَِو  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ص٤ََّ اذُ ب٩ُِ َصا٧ٕٔئ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ًَ ٩ِ َرُج١ٕ 

 ٥َِٟ َِٟوِجطٔ  َس٣َئِن َحَش٩َ ا َ٘ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؿِد٥َ ا َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َتاَزَة  َٗ َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا٢َ صَٔظا٦ْ  َٗ َسُظ ٣ِٔث٠َُط َو ٌِ أََر َب



 

 

ا٢َ أَبُو صََٔل٢ٕ َحسَّ  َٗ ئِن َو َّٔ َٜ َس٣َئِن َواِل َ٘ ِٟ ٥َ َطثَِن ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ ٩ًَِ أ٧ََٕص کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص أَِو َجابٔز َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا 

ِبٔس اہللٔ  َٟطُ  ًَ َسُظ َطَبّضا  ٌِ ٥َِٟ أََر َب َس٣َئِن  َ٘ ِٟ ئِن َوا َّٔ َٜ ٥َ َؿِد٥َ اِل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

رمعف نب یلع، اعمذ نب اہین، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ای اکی صخش ےک فاےطس ےس اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 اہلل ہیلع فملس ےک دفونں اپؤں رپ وگتش ےھت، رہچہ ااسینیسح اھت ہک آپ ےک دعب ااسی ںیہن داھکی افر اشہؾ ےن رکےت ںیہ ہک یبن یلص

رمعم ےس اںوہں ےن اتقدہ ےس، اںوہں ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں اپؤں افر ایلیھتہں رپ 

ایک ہک مہ ےس اتقدہ ےن ایبؿ ایک، اںوہں ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس ایاجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی  وگتش ںیھت، افر اوبالہؽ ےن ایبؿ

 ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں اہھت افر اپفں رپ وگتش ےھت ہک اس ےک اشمہب ںیم ےن وکح  ںیہن داھکی۔

 اہلل ہنع رمعف نب یلع، اعمذ نب اہین، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وھگرھگنایےل ابولں اک ایبؿ

     852    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣حاہ :  راوی

٨َّا ٨ًِٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ  ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨َٔا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ َحسَّ َس اب٩ِٔ 

ا٢َ ابِ  َٗ ًَِي٨َِیطٔ کَأَفْ َو َّطُ ٣َُِٜتوْب بَيَِن  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ وا اٟسَّ ََٓذََکُ ٨ُِض٤َا  ا ًَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٨َُّٜٔط  ا٢َ َذاَک َوَل َٗ طُ  ٌِ ٥ِ أَِس٤َ َٟ ًَبَّإض   ٩ُ

 َٛ ٕ بُٔد٠َِبٕة  ًَلَی َج١ٕ٤َ أَِح٤ََز ٣َِدُلو٦ ْس  ٌِ ُج١ْ آَز٦ُ َج ا ٣ُوَسی ََفَ ٔلَی َػاحٔب٥ُِٜٔ َوأ٣ََّ ا٧ُِوزُوا ِ َٓ َِٟیطٔ ِٔذِ ا٧َِحَسَر فٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ٔ ِّی أ٧َُِوزُ ِ َن أ

ی َِٟوازٔی ی٠َُيِّ  ا

 نب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، اجمدہ ےتہک ںیہ ہک مہ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ولگ داجؽ اک ذرک دمحم

رکےن ےگل، یسک ےن اہک ہک اس یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل وہاگ، اانت ابعس ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن ہی ںیہن انس ہک 



 

 

رفامای ےہ ہک اربامیہ ہیلع امالسؾ وک دانھکی ےہ، وت ا ےن اسیھت )ریمی رطػ دوھکی( افر ومٰیس ہیلع امالسؾ اکی دنگؾ نکیل آپ ےن ہی 

وگں وھگرھگنایےل ابؽ فاےل آد ی رسخ افٹن رپ وسار وہں ےگ، وگای ںیم اںیہن دھکی راہ وہں، بج فہ فادی رپ ارتںی ےگ وت کیبل 

 ںیہک ےگ۔

 نب ایب دعی، انب وعؿ، اجمدہدمحم نب ینثم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابولں وک وگدن ےس امجےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں وک وگدن ےس امجےن اک ایبؿ

     853    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ، حرضت ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبَس  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ُت ٤ًََُز َرضَٔی  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز 

ِس َرأَیُِت اہللُ َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٠ِبٔیٔس َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َي ِٙ َوََل َتَظبَُّضوا بٔاٟتَّ ٔ ٠َِیِح٠ َٓ  َ
و٢ُ ٩ِ٣َ َؿَفَّ ُ٘ ٨ُِط َي ًَ ٠َِیطٔ   ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ّسا ٥َ ٠َ٣ُبِّ  َوَس٠َّ

ےھت ہک وج صخش ابؽ وگدنےھ وہےئ وہ فہ ڈنمفاےل افر اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت 

ٹن د  یک اشمتہب اایتخر ہن رکف افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ابؽ وگدن ےس امجےت 
لن

 

ن

 وہےئ داھکی ےہ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں وک وگدن ےس امجےن اک ایبؿ

     854    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ص، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہحبا٪ ب٩ ٣وسٰی واح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ب٩ یو٧ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  اََل أَِخب ٧ٍَََا  َٗ ٕس  ث٨َٔا حٔبَّاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  یِّ 

 َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ََٟک اہللُ  یَک  ٔ ََ َِّیَک ََل  َٟب َِّیَک  َٟب ُض٥َّ  َِّیَک ا٠َّٟ َٟب و٢ُ  ُ٘ ّسا َي ٥َ یُض١ُّٔ ٠َ٣ُبِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ِٟک٤َٔ٠َأت  ًَلَی َصُؤََلٔئ ا ََٟک ََل یَزٔیُس  یَک  ٔ ََ ٠ِ٤َُِٟک ََل  ََٟک َوا ٤ََة  ٌِ َِٟح٤َِس َوا٨ِّٟ َِّیَک ِٔ٪َّ ا  َٟب

، دبعاہلل نب ویسن، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ةحؿ نب ومٰیس فادمح نب دمحم
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 وک بج ہک آپ ا ےن ابولں وک وگدن ےس امجےئ وہےئ ےھت کیبل ےتہک وہےئ انس، آپ رفام رےہ ےھت ا
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 ةحؿ نب ومٰیس فادمح نب دمحم، دبعاہلل نب ویسن، زرہی، اسمل، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں وک وگدن ےس امجےن اک ایبؿ

     855    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حٔؼہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ِِٔس٤َأًی١ُ  َّی اہللُ َحسَّ ٨ًََِضا َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َؼَة َرضَٔی اہللُ  ِٔ ٩ًَِ َح ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 



 

 

٥َِٟ َتِح١ِٔ٠ أ٧ََِت ٩ِ٣ٔ ٤ًُِ  ٕ َو ٤َِزة ٌُ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َطأُِ٪ ا٨َّٟأض َح٠ُّوا بٔ َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٟبَِّسُت َرأِسٔ ًَ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ی َزتَٔک 

َّی أ٧َََِحَ  َََٓل أَح١ُّٔ َحً ٠َِّسُت َصِسئی  َٗ  َو

اک اامسلیع، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک ابت ےہ ہک ولوگں ےن رمعہ 

رس ےک ابولں وک وگدن ےس امجایل ےہ افر اینپ دہی ا جاؾ وھکؽ ایل، نکیل آپ رمعہ ےس ابرہ ںیہن وہےئ، آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن ا ےن 

 وک القدہ انہپدای، اس ےئل بج کت رقابین ہن رکولں ںیم ا جاؾ ےس ابرہ ںیہن وہں اگ۔

 اامسلیع، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع، ہصفح ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امگن اکنےنل اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 امگن اکنےنل اک ایبؿ

     856    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َ  ٩ًَِ اَحسَّ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ٕس َحسَّ ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَبَّإض َرضَٔی ُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ب٩ِٔ 

ٜٔتَ  َة أَص١ِٔ اِل َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُحٔبُّ ٣َُوا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  َٜٔتأب اہللُ  ٥ِ یُِؤ٣َزِ ٓٔیطٔ َوکَاَ٪ أَص١ُِ اِل َٟ أب ٓامَٔی 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َشَس٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َُُسُض٥ِ  ُٗوَ٪ ُر وَ٪ َيَِفُ ُٛ ٤ُِٟرِشٔ اَرص٥ُِ َوکَاَ٪ ا ٌَ ُس َيِشٔسُٟوَ٪ أَِط ٌِ َٚ َب   ٧َأػَيَتُط ث٥َُّ ََفَ

دیبع اہلل نب دبعاہلل ، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک سج اعمہلم ںیم مکح ںیہن وہات ادمح نب ویسن، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، 

اھت وت اس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس الہ  اتب ےک اطمقب لمع رکےن وک دنسپ رفامےت ےھت، الہ  اتب ا ےن ابولں وک اکٹل دےتی ےھت افر 

  ہیلع فملس ا ےن ابولں وک اکٹل دای رکےت ےھت، رھپ دعب ںیم امگن اکنےنل ےگل۔رشمنیک ابولں ےک دف ےصح رکدےتی ےھت، یبن یلص اہلل



 

 

 ادمح نب ویسن، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 امگن اکنےنل اک ایبؿ

     857    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ًبساہلل ب٩ رجاء، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

اََل حَ  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَجإئ  ًَ َِٟؤٟیٔس َو ث٨ََا أَبُو ا ٨َِضا َحسَّ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اَِلَِسَوز ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط سَّ

 َٗ  ٦ْ ٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٚٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ارٔ َٔ یٔب فٔی ٣َ ٔلَی َوبٔیٔؽ اٟلِّ ِّی أ٧َُِوزُ ِ أَن َٛ َِٟت  ا ًَِبُس اہللٔ فٔی َٗ َّی ا٢َ  ٚٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣ََِفٔ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ں ںیم اوباولدیل، دبعاہلل نب راجء، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اموگن

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک امگن ںیم۔وخوبش یک کمچ دھکی ریہ وہں، احالہکن آپ رحمؾ وہےت، دبعاہلل ےن اہک ہک روس

 اوباولدیل، دبعاہلل نب راجء، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسیگؤں اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ؤں اک ایبؿوسیگ



 

 

     858    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ًبساہلل ، ٓـ١ ب٩ ٨ًبشہ، ہظی٥ ابوبرش، ٗتيبہ، ہظی٥، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

 ًَ ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٨َِبَشَة أَِخب ٧ٍَََا صَُظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو برِٔشٕ ح و َحسَّ

ِی٠َّة ٨ًَِٔس ٣َِی٤ُو٧ََة ب٨ِٔٔت  َٟ ا٢َ بٔتُّ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ًٔ  برِٔشٕ  َٟ َِٟحارٔٔث َخا ی َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ ا

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟی٠َتَٔضا  ٥َ ٨ًَِٔسَصا فٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اہللٔ َػل ٤ُِت  ُ٘ َٓ ِی١ٔ  ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٥َ ُيَؼل َّ٠

٩ًَِ ی٤َٔي٨ٔطٔ  ٠َىٔی  ٌَ َح َٓ ابًَٔی  َُ أََخَذ بُٔذ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ  َيَشارٔظ

نب دبعاہلل ،  لض نب تنع، میشہ اوبرشب، ہبیتق، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم اینپ  یلع

اخہل ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اہنع ےک اپس اکی رات راہ، اس رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ابری اؿ ےک اہں یھت، وت 

ہلل ہیلع فملس رات امنز ڑپےنھ ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت ںیم آپ ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہایگ، آپ ےن ریمے ابؽ روسؽ اہلل یلص ا

 ڑکپے افر ےھجم اینپ داںیئ اجبن رکایل۔

 یلع نب دبعاہلل ،  لض نب تنع، میشہ اوبرشب، ہبیتق، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وسیگؤں اک ایبؿ

     859    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ہظی٥، ابوبرش :  راوی

ث٨ََ  ٕس َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ابًَٔی أَِو بَٔزأِٔسیَحسَّ َُ ا٢َ بُٔذ َٗ  ا صَُظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو برِٔشٕ بَٔضَذا َو



 

 

 رمعف نب دمحم، میشہ، اوبرشب ےن اس دحثی وک رفاتی ایک افر اہک ہک ابؽ ای ریما رس ڑکپا۔

 رمعف نب دمحم، میشہ، اوبرشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زقع ) ھچک ابؽ اکےنٹ افر ھچک وھچڑےن( اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 زقع ) ھچک ابؽ اکےنٹ افر ھچک وھچڑےن( اک ایبؿ

     860    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٧آٍ، ٧آٍ )ًبس اہلل ٛے آزاز َکزہ َُل٦( حرضت اب٩ ٤ًز رضی  ٣ح٤س، ٣د٠س، اب٩ جزیخ، ًبیس اہلل ب٩ حٔؽ، ٤ًز :  راوی

 اہلل ٨ًہ

 ِٔ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َح َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣َِد٠َْس  َٗ ْس  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٍٕ أَِخب ٍََُظ  ٔ ٕؽ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ٧َآ

ٍٕ ٣َِولَی  ٔ ٠َِیطٔ ٧َآ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َُّط َس٤ٔ َٔ ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ زَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ی٨ََِهی  َوَس٠َّ

 َٙ ا٢َ َِٔذا َح٠َ َٗ ٨ََٟا ًُبَِیُس اہللٔ  أََطاَر  َٓ  َُ زَ َ٘ ِٟ ٠ُُِٗت َو٣َا ا ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ  ٨ََٟا َٗ َٓأََطاَر  َزّة َوَصا ص٨َُا َوَصا ص٨َُا  ٌَ ٔيیَّ َوَتَزَک َصا ص٨َُا َط اٟؼَّ

ا٢َ ََل أَِزرٔی َٗ ََل٦ُ  ُِ ِٟ َِٟحارٔیَُة َوا ا َٓ بَِیٔساہللٔ  ٌُ ٔ ٔلَی ٧َأػَيتٔطٔ َوَجا٧َٔيِی َرأِٔسطٔ ٗٔی١َ ٟ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ  ًُبَِیُس اہللٔ ِ َٗ ٔيیُّ  ا٢َ اٟؼَّ َٗ ََٜذا  َص

 ًَ ٔ َو ََ أَِ٪ یُت ٍََِک ب٨َٔأػَيت َ ز َ٘ ِٟ ٩َّٜٔ ا ََل بَأَِض بٔض٤َٔا َوَل َٓ  ٔ ََل٦ ُِ ا ٠ِٟٔ َٔ َ٘ ِٟ ُة َوا ؼَّ ُ٘ ِٟ ا ا ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ َُي ٍُُِظ اَوِزتُُط  َِٟیَص فٔی َرأِٔسطٔ  ْز َو ٌَ طٔ َط

ُّٙ َرأِٔسطٔ َصَذا َوصََذا َذَٟٔک َط َٛ  َو

عف، انعف )دبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک دمحم، دلخم، انب رججی، دیبع اہلل نب صفح، رمع نب ان

 ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک زقع ےس عنم رفامےت وہےئ انس، دیبع اہلل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن وپاھچ ہک زقع ایک ےہ، دبعاہلل

ر ادرھ ادرھ ابؽ وھچڑ دے افر اینپ اشیپین افر رس ےک دفونں انکرفں یک ےن ااشرہ رکےت وہےئ ںیمہ اتبای ہک بج ہچب رس ڈنمفاےئ اف



 

 

 اہلل رطػ ااشرہ ایک، دیبع اہلل ےس وپاھچ ایگ ہک ڑلیک افر ڑلےک اک ایک مکح ےہ؟ رفامای ہک ںیم ںیہن اجاتن رصػ ہچب یہ اکظفل ایبؿ ایک، دیبع

ین افر دگی ےک ابؽ ومڈنےن ںیم وکح   جج ںیہن، نکیل زقع ہی ےہ ےن اہک ہک ںیم ےن دفابرہ وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک ڑلےک یک اشیپ

 ہک اشیپین رپ ابؽ وھچڑ دے افر رس  ہ ھچک ابؽ ہن وہں، ایس رطح ا ےن رس ےک ابؽ آدےھ ومڈنان افر آدےھ رانھک اجزئ ںیہن۔

 د رکدہ الغؾ( رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعدمحم، دلخم، انب رججی، دیبع اہلل نب صفح، رمع نب انعف، انعف )دبع اہلل ےک آزا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 زقع ) ھچک ابؽ اکےنٹ افر ھچک وھچڑےن( اک ایبؿ

     861    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ًبساہلل ب٩ ٣ثىی ب٩ ًبساہلل ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  اویر

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َّی ب٩ِٔ  ٤َُِٟثى ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ِبُس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ  ب٩ُِ زٔی٨َإر 

 َٔ زَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ   اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ملسم نب اربامیہ، دبعاہلل نب ینثم نب دبعاہلل نب اسن نب امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 زقع ےس عنم رفامای۔اہلل ہیلع فملس ےن 

 ملسم نب اربامیہ، دبعاہلل نب ینثم نب دبعاہلل نب اسن نب امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿوعرت اکوشرہ وک ا ےن اہھت ےس وخوبش اگلےن 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعرت اکوشرہ وک ا ےن اہھت ےس وخوبش اگلےن اک ایبؿ

     862    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ثَىٔی أَِح٤َُس  ٩ًَِ  َحسَّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ٌٔیٕس أَِخب ٧ٍَََا  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ٕس أَِخب ٧ٍَََا  ًَائَٔظَة ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  أَبٔیطٔ 

٣ٔطٔ َوكَيَّبُِتطُ ب٤ٔٔىّی  ٥َ بَٔیٔسی َُٟٔحِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت كَيَِّبُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا ٔٔیَف َٗ ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ 

فملس ادمح نب دمحم، دبعاہلل ، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

 وک ا جاؾ ابدنےتھ فتق ا ےن اہھت ےس وخوبش اگلح  افر  راػ اافہض ےس ےلہپ ینم ںیم وخوبش اگلح ۔

 دمحم، دبعاہلل ، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعادمح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رس افر داڑیھ ںیم وخوبش اگلےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿرس افر داڑیھ ںیم وخوبش اگل

     863    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نْص، یحٌی ب٩ آز٦، اَسائی١، ابواسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َِِٔسَ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ  ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اَِلَِسَوز ًَ  ٩ًَِ  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ائٔی١ُ 

 ٔ َّی أَٔجَس َوب ٥َ بٔأَكَِیٔب ٣َا َیحُٔس َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت أُكَیُِّب ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  یٔب فٔی َرأِٔسطٔ َؤِٟحَيتٔطٔ ٩ًَِ   یَؽ اٟلِّ

رصن، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ااحسؼ نب 



 

 

 ہیلع فملس وک دمعہ مسق یک وخوبش اگلای رکیت یھت، اہیں کت ہک آپ ےک رس افر داڑیھ ںیم وخوبش یک کمچ اپیت یھت۔

 رسالیئ، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعااحسؼ نب رصن، ییحی نب آدؾ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یھگنک رکےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 یھگنک رکےن اک ایبؿ

     864    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، اب٩ ابی ذئب، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َّ ٕس أَ٪َّ َرُجَّل اك ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ُجَِحٕ فٔی َزارٔ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٠َ 

 ًَ ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِِٟٔسَری  ٥َ یَُحکُّ َرأَِسطُ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َوا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت بَٔضا فٔی َػل ٌَ َل َٟ ََّک َت٨ُِوزُ  ٤ِٔ٠ُت أ٧َ

١ٌَٔ اِْلٔذُِ٪ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ اَِلَبَِؼارٔ  ٤ََّا ُج  ًَِي٨َٔک ٧ِٔ

ذبئ، زرہی، لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن وسراخ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس  آدؾ نب ایب اایس، انب ایب

 ےک رھگ ںیم اھجاکن اس فتق یبن یلص اہلل ہیلع فملس ا ےن رس وک افر زار ےس اجھک رےہ ےھت، آپ ےن رفامای ہک ارگ ںیم اجاتن ہک وت اھجکن

 داتی افر ااجزت انیلدےنھکی یہ یک فہج ےس رقمر ایک ایگ ےہ۔راہےہ وت ںیم اس وک ریتی آوھکنں ںیم وھبچ 

 آدؾ نب ایب اایس، انب ایب ذبئ، زرہی، لہس نب دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿاحہضئ اک ا ےن وشرہ ےک رس ںیم یھگنک رکےن اک 



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اک ا ےن وشرہ ےک رس ںیم یھگنک رکےن اک ایبؿ

     865    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس  ًَ ث٨ََا  ٨ُِت َحسَّ ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک 

ث٨ََا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا َحائْٔف َحسَّ َّی اہللُ  ١ُ َرأَِض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  أَُرجِّ

فہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، رع

 رس ںیم یھگنک رکیت احالہکن ںیم احہضئ وہیت۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ اک ا ےن وشرہ ےک رس ںیم یھگنک رکےن اک ایبؿ

     866    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ہظا٦ اپ٨ے واٟس وہ ٣َّسوٚ سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ً :  راوی

ًَائَٔظَة ٣ِٔث٠َطُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ 

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، اشہؾ ا ےن فادل فہ رسمفؼ ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ۔



 

 

 رسمفؼ ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دبع اہلل نب وی ف، امکل، اشہؾ ا ےن فادل فہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابولں ںیم یھگنک رکےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں ںیم یھگنک رکےن اک ایبؿ

     867    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، س٠ی٥، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ أَِط َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َحسَّ َّی اہللُ  ٥َ ٨َّٟٔيیِّ َػل

٠ٔطٔ َوُوُؿوئٔطٔ  ََ فٔی َتَزجُّ ٩ُ ٣َا اِسَتَلا ََّی٤ُّ حٔبُُط اٟت ٌِ َُّط کَاَ٪ ُي  أ٧َ

اوباولدیل، ہبعش، اثعش نب میلس، میلس، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتح اولعس یھگنک 

  رکےت ےھت۔رکےن افر فوض رکےن ںیم داںیئ رطػ ےس رشفع رکےن وک دنسپ

 اوباولدیل، ہبعش، اثعش نب میلس، میلس، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کشم اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 کشم اک ایبؿ



 

 

     868    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ ٩ِ أَبٔی صَُزیِزَ َحسَّ ٨ِطُ  ًَ َة َرضَٔی اہللُ 

 ٔ َّطُ لٔی َوأ٧ََا أَِجز إ٧ٔ َٓ ِو٦َ  َُٟط َِٔلَّ اٟؼَّ ١ٔ٤َ اب٩ِٔ آَز٦َ  ًَ ا٢َ ک١ُُّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ائ٥ٔٔ أَكَِیُب ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َُٟد٠ُو ی بٔطٔ َو

٤ِِٟٔشٔک   اہللٔ ٩ِ٣ٔ رٔیٔح ا

ؾ، رمعم، زرہی، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک انب دبع اہلل نب دمحم، اشہ

آدؾ اکرہ لمع ایس ےک ےئل ےہ، رگم رفزہ ہک فہ ریمے ےئل ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل داتی وہں افر رفزہ دار ےک ہنم یک وب اہلل ےک 

 زندکی کشم ےس یھب رتہب ےہ۔

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رتہبنی وخوبش اگلےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رتہبنی وخوبش اگلےن اک ایبؿ

     869    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ٣وسی، وہیب، ہظا٦، ًث٤ا٪ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ُوصَِیْب َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ ٨ًَِضَ َحسَّ ٨ُِت أُكَیُِّب   ُٛ َِٟت  ا َٗ ا 

ا٣ٔطٔ بٔأَكَِیٔب ٣َا أَٔجُس  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس ُِِٔحَ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل



 

 

ومیس، فبیہ، اشہؾ، نامثؿ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک آپ ےک ا جاؾ یک 

  وج ریمے اپس وموجد وہیت۔فہج ےس دمعہ وخوبش اگلیت

 ومیس، فبیہ، اشہؾ، نامثؿ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخوبش رد ہن رکےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿوخوبش رد ہن رکےن اک 

     870    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ًزرہ ب٩ ثابت انؼاری، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساہلل ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ثَىٔی ث٤َُا٣َُة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَزَِرةُ ب٩ُِ ثَابٕٔت اَِلَِنَؼارٔیُّ  ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َُّط کَاَ٪ ََل َحسَّ ٨ُِط أ٧َ ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٔس اہللٔ 

یَب  ٥َ کَاَ٪ ََل َیزُزُّ اٟلِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ یَب َوَز  َیزُزُّ اٟلِّ

 ےھت افر ایبؿ رکےت ےھت ہک یبن اوبمیعن، زعرہ نب اثتب ااصنری، امثہم نب دبعاہلل ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع وخوبش فا س ہن رکےت

 یلص اہلل ہیلع فملس وخوبش فا س ہن رفامےت ےھت۔

 اوبمیعن، زعرہ نب اثتب ااصنری، امثہم نب دبعاہلل ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿذرریہ اک ایب



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ذرریہ اک ایبؿ

     871    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ہثی٥ یا٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ٤ًز ب٩ ًبساہلل ب٩ رعوہ، رعوہ وٗاس٥ حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ًَ ْس  َِٟضِیَث٥ٔ أَِو ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ا أس٥َ یُِدب ٍَٔأ٪ َحسَّ َ٘ ِٟ َوَة َوا ٍَ رُعِ َوَة َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ رُعِ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٨ُِط 

َِٟوَزا ٥َ بَٔیَسیَّ بَٔذرٔیَزةٕ فٔی َححَّةٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت كَيَِّبُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة  ٔ  َٔ ٠ِٟٔٔح١ِّ ٩ًَِ  ا٦  َواِْلُِٔحَ

نامثؿ نب میثہ ای دمحم، انب رججی، رمع نب دبعاہلل نب رعفہ، رعفہ فاقمس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں 

ےک فتق ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ا ےن اہھت ےس ذرریہ وخوبش ۃجح اولداع ںیم ا جاؾ ابدنےنھ افر وھکےنل 

 اگلح ۔

 نامثؿ نب میثہ ایدمحم، انب رججی، رمع نب دبعاہلل نب رعفہ، رعفہ فاقمس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخوصبریت ےک ےئل داوتنں وک اشکدہ رکےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وخوصبریت ےک ےئل داوتنں وک اشکدہ رکےن اک ایبؿ

     872    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبس اہلل :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ ٤ُِِٟشَتِؤط٤َأت َحسَّ َِٟوأط٤َأت َوا ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ



 

 

٩َ اٟ ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ الَی ٣َالٔی ََل أَ ٌَ َٙ اہللٔ َت ِّ ٍَأت َخ٠ِ ي َِ ٤ُ ِٟ ٠َِّحأت ٠ُِٟٔحِش٩ٔ ا َٔ ٤َُِٟت َؼأت َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٥َ َوصَُو َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٔيیُّ َػل

 ٔ ُدُذوظُ ف َٓ ٥ِ اٟزَُّسو٢ُ  ُٛ  ی َٛٔتأب اہللٔ َو٣َا آَتا

فا ی نامثؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک اہلل اعت ی تنعل رکات ےہ اؿ وعروتں رپ وج وگدےن فا ی افر وگدانھ وگلاےن 

فا ی افر اہلل یک دیپا یک وہح  وصرت وک دبےنل فا ی ںیہ، افر رہچہ ےک ابؽ اصػ رکےن فا ی افر وخوصبریت ےک ےئل داوتنں وک اشکدہ رکےن 

رھپ ںیم ویکں اس رپ تنعل ہن رکفں سج رپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن تنعل رفامح ، افر  اتب اہلل ںیم ےہ ہک وج ھچک ںیہمت روسؽ دںی 

 فہ ےل ول۔

 نامثؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابولں ںیم وجڑ اگلےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں ںیم وجڑ اگلےن اک ایبؿ

     873    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖاس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩  :  راوی

َّطُ  ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  اؤیََة ب٩َِ أَبٔی  َحسَّ ٌَ ٣ُ ٍَ َس٤ٔ

ّة ٣ٔ  ُٗؼَّ و٢ُ َوَت٨َاَو٢َ  ُ٘ ٔ َوصَُو َي ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا ًَا٦َ َحخَّ َوصَُو  َیاَ٪  ِٔ ُت َرُسو٢َ اہللٔ ُس ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ُٛ ُُ ٔسٓیٕ أَی٩َِ ٤َ٠ًَُا ٕ کَا٧َِت بَٔیٔس َُحَ ز ٌَ ٩ِ َط

ائٔی١َ حٔيَن اتََّدَذ صَ  َِٜت ب٨َُو َِِٔسَ ٤ََّا َص٠َ و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٔ َوَي ٩ًَِ ٣ِٔث١ٔ صَٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ََِهی  َّی اہللُ  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َػل َٗ ُُص٥ُِ َو ٔ نَٔشا ٔذظ

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َر َطِيَبَة َحسَّ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٠َُِٓیْح  ث٨ََا  ٕس َحسَّ ٩ًَِ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٨ِطُ  ًَ ضَٔی اہللُ 

 ِٟ ٤ُِِٟشَتِؤػ٠ََة َوا َِٟوأػ٠ََة َوا ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٤ُِِٟشَتِؤط٤َةَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َوأط٤ََة َوا



 

 

اامسلیع، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ےس رمفی ےہ ہک اںوہں ےن اعمفہی نب ایب ایفسؿ وک جح ےک اسؽ ربنم رپ 

ملس وک اس ےس عنم ےتہک وہےئ انس افر ابولں اک اکی اھچک ا ےن اپسیہ ےس ےل رک اہک ہک اہمترے املء اہکں ںیہ، ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع ف

رفامےت وہےئ انس ےہ افر ینب ارسالیئ الہک وہےئگ، بج ہک اؿ یک وعروتں ےن اس وک اایتخر ایک افر انب ایب ہبیش ےن ایبؿ ایک ہک مہ 

 ، زدینب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دح

فلت 

ثی ےس ویسن نب دمحم ےن وباہطس 

 ایبؿ یک ہک آپ ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن اؿ وعروتں رپ تنعل یک وج ابولں ںیم ویپدن اگلںیئ ایوگلاںیئ افر اؿ رپ وج وگدفاںیئ ایوخد

 وگدںی۔

 اامسلیع، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں ںیم وجڑ اگلےن اک ایبؿ

     874    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ ی٨اٚ، ػٔیہ ب٨ت طيبہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 َ ث ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َة ب٨ِٔٔت َط َحسَّ ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ ُث  ٕٚ یَُحسِّ َِٟحَش٩َ ب٩َِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ َی٨َّا ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٩ًَِ ٨َا ُط ِيَبَة 

زُصَ  ٌَ َم َط ٌَّ َت٤َ َٓ ََّضا ٣َزَٔؿِت  َجِت َوأ٧َ ٨ًََِضا أَ٪َّ َجارَٔیّة ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َتزَوَّ َشأَُٟوا ا٨َّٟٔيیَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َٓ أََرازُوا أَِ٪ َئؼ٠ُوَصا  َٓ ا 

٩ًَِ أَبَ   َٚ ُط اب٩ُِ ِِٔسَحا ٌَ ٤ُِِٟشَتِؤػ٠ََة َتاَب َِٟوأػ٠ََة َوا ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َػل َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا اَ٪ ب٩ِٔ َػأٟٕح 

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ َة  ٔٔیَّ  َػ

نب رمہ، نسح نب ملسم نب انیؼ، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ااصنر یک اکی ڑلیک ےن آدؾ، ہبعش، رمعف 

اشدی یک، فہ امیبر وہح  افر اس ےک رس ےک ابؽ ڑھجےئگ، ولوگں ےن اچاہ ہک اس ےک ابولں وک وجڑ دںی، ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 اعت ی ےن ابؽ وجڑےن فا ی افر ڑجفاےن فا ی دفونں رپ تنعل یک ےہ، افر انب ااحسؼ ےن اابؿ نب اصحل ےس وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک اہلل



 

 

 ےس اںوہں ےن نسح ےن، نسح ےن ہیفص ےس، ہیفص ےن اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اس ےک اتمع دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعآدؾ، ہبعش، رمعف نب رمہ، نسح نب ملسم نب انیؼ، ہیفص تنب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں ںیم وجڑ اگلےن اک ایبؿ

     875    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب :  راوی بساٟزح٩٤ اپىی واٟس سے، وہ اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ٨ًہااح٤س ب٩ ٣٘سا٦،ٓ   ٩ س٠امی٪، ٨٣ؼور ب٩ً 

ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ  َ٪ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٓ ث٨ََا  ٔ َحسَّ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِس٤َاَئ  َحسَّ ِّی  ثَِتىٔی أُم َحسَّ

ِّی ب٨ِٔٔت أَبٔی بَُِکٕ  ٔن َِٟت ِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َجائَِت ِ َِٜحُت اب٨ًَِٔی ث٥َُّ أََػابََضا  َرضَٔی اہللُ  ِ أ٧َ

َشبَّ َر  َٓ َٓأَٔػ١ُ َرأَِسَضا  ىٔی بَٔضا أَ َٚ َرأُِسَضا َوَزِوُجَضا َيِشَتٔحثُّ َت٤َزَّ َٓ َِٟوأػ٠ََة َطَِٜوی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٤ُِِٟشَتِؤػ٠َةَ   َوا

ادمح نب دقماؾ،  لض نب امیلسؿ، وصنمر نب دبعارلنمح اینپ فادل ےس، فہ اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک 

ح  افر اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اینپ یٹیب یک اشدی رکدی، رھپ اکی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ

اس وک امیبری القح وہیئگ، وت اس ےک رس ےک ابؽ ڑھجےئگ افر اس اکوشرہ اس یک رطػ رتبغ ںیہن رکات وت ایک ںیم اس ےک ابولں ںیم 

 ا الھب اہک۔وجڑ دفں، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابؽ وجڑےن فا ی افر ڑجفاےن فا ی وک رب

 ادمح نب دقماؾ،  لض نب امیلسؿ، وصنمر نب دبعارلنمح اینپ فادل ےس، فہ اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں ںیم وجڑ اگلےن اک ایبؿ

     876    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ اپىی بیوی ٓاك٤ہ سے وہ اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب اك٤ََٔة  َٓ ٩ًَِ ا٣َِزأَتٔطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٩َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٟ َِٟت  ا َٗ ٨ِٔت أَبٔی بَُِکٕ 

٤ُِِٟشَتِؤػ٠َةَ  َِٟوأػ٠ََة َوا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا

آدؾ، ہبعش، اشہؾ نب رعفہ اینپ ویبی افہمط ےس فہ اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ؽ ڑج فاےن فا ی رپ تنعل یک ےہ۔ابؽ وجڑےن فا ی افر اب

 آدؾ، ہبعش، اشہؾ نب رعفہ اینپ ویبی افہمط ےس فہ اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں ںیم وجڑ اگلےن اک ایبؿ

     877    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًزرضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ًُبَِیُس اہللٔ  ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َز َرضَٔی اہللُ 

 َ ا٢َ ٧ َٗ ٤ُِِٟشَتِؤط٤ََة َو َِٟوأط٤ََة َوا ٤ُِِٟشَتِؤػ٠ََة َوا َِٟوأػ٠ََة َوا ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟوِط٥ُ فٔی ا٠َِّٟثةٔ اہللُ  ٍْ ا ٔ  آ

رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابؽ وجڑےن فا ی  دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، دیبع اہلل ، انعف،



 

 

 افر ڑجفاےن فا ی افر وگدانھ اگلےن فا ی افر وگلاےن فا ی رپ تنعل یک ےہ، انعف ےن اہک فمش ڑبجفں ںیم وہات ےہ۔

 اہلل ہنع دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، دیبع اہلل ، انعف، رضحت انب رمعریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں ںیم وجڑ اگلےن اک ایبؿ

     878    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

اؤَیةُ حَ  ٌَ ٔس٦َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیَس ب٩َِ ا ُت َس ٌِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣ُزََّة َس٤ٔ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ِس٣َٕة سَّ َٗ  َ ِٔ ٤َِٟٔسی٨ََة آ  ا

١ُ صََذا َُ  ٌَ ِٔ ٨ُِت أََری أََحّسا َي ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ  ٕ ز ٌَ بَّّة ٩ِ٣ٔ َط ُٛ َد  َ ِِ َ أ َٓ َدَلب٨ََا  َٓ ٔس٣ََضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ َّی اہللُ  ٔ ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟیُضوز ي ٍَِ ا

 ٔ ز ٌَ
َِٟوأػ٠ََة فٔی اٟظَّ ىٔی ا ٌِ اُظ اٟزُّوَر َي  َس٤َّ

آدؾ، ہبعش، رمعف نب رمہ، دیعس نب بیسم ےتہک ںیہ ہک رضحت اریم اعمفہی بج آرخی ابر ودہنی ںیم آےئ وت ہبطخ دای، ابولں اککی اھچگ 

ہک ںیم ےن وساےئ وہید ےک یسک وک ہی اکؾ رکےت وہےئ ںیہن داھکی، ےب کش آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک ابولں ںیم اکنال افر اہک 

 ویپدن اگلےن وج زفر )رفبی( ےس ریبعت ایک۔

 آدؾ، ہبعش، رمعف نب رمہ، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعروتں اکرہچے ےک ابولں وک اصػ رےنھک اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعروتں اکرہچے ےک ابولں وک اصػ رےنھک اک ایبؿ

     879    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ :  راوی

ِبُس اہللَٔحسَّ  ًَ  ٩َ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا َجزٔیْز  َؼأت ث٨ََا ِِٔسَحا ٤ُِٟت٤٨ََِّ َِٟوأط٤َأت َوا  ا

وَب ٣َ  ُ٘ ٌِ َِٟت أ٦ُُّ َي ا َ٘ َٓ َٙ اہللٔ  ِّ ٍَأت َخ٠ِ ي َِ ٤ُِٟ ٠َِّحأت ٠ُِٟٔحِش٩ٔ ا َٔ ٤َُت ِٟ ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َوا ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ ًَِبُس اہللٔ َو٣َا لٔی ََل أَ ا٢َ  َٗ ا صََذا 

َٟئ٩ِٔ ََقَ  ا٢َ َواہللٔ  َٗ ٤َا َوَجِستُطُ  َٓ أُِت ٣َا بَيَِن ا٠َِّٟوَحئِن  ِس ََقَ َ٘ َٟ َِٟت َواہللٔ  ا َٗ ٥ِ َوفٔی َٛٔتأب اہللٔ  ُٛ ِس َوَجِستٔیطٔ َو٣َا آَتا َ٘ َٟ أِتٔیطٔ 

َٓا٧َِتُضوااٟزَُّسو ٨ُِط  ًَ  ٥ِ ُٛ ُدُذوُظ َو٣َا ٧ََضا َٓ  ٢ُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل وگدانھ اگلےن فا ی افر رہچے ےک ابؽ اصػ رکےن فا ی افر 

اؿ رپ تنعل یک، اؾ وقعیب ےن وپاھچ ہی وخوصبریت ےک ےئل داوتنں وک اشکدہ رکےن فا ی وج اہلل یک دیپا یک وہح  وصرت وک دبےنل فا ی ںیہ، 

ویکں؟ دبعاہلل ےن ںیم ویکں اس رپ تنعل ہن رکفں سج رپ اہلل ےک روسؽ ےن تنعل یک افر  اتب اہلل ںیم یھب یہی ےہ، اؾ وقعیب ےن 

 رضفر اپیت ہک وج اہلل اہک ںیم ےن اسر رقآؿ ڑپاھ ےہ نکیل ںیم ےن اس ںیم ںیہن اپای، دبعاہلل ےن اہک ارگ وت رقآؿ ڑپیتھ وت رھپ اس ںیم

 ےک روسؽ ںیہمت دںی اےس ےل ول افر سج ےس عنم رکںی اس ےس ابز آاجؤ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿابؽ ڑجفاےن فا ی وعرت اک ایب

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابؽ ڑجفاےن فا ی وعرت اک ایبؿ

     880    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س، ًبسہ، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  ْس َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ٩َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

٤ُِِٟشَتِؤط٤َةَ  َِٟوأط٤ََة َوا ٤ُِِٟشَتِؤػ٠ََة َوا َِٟوأػ٠ََة َوا  ا

فملس ےن ابؽ وجڑےن فا ی افر ڑجفاےن فا ی افر دمحم، دبعہ، دیبع اہلل ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 وگدنانھ اگلےن فا ی افر وگلاےن فا ی رپ تنعل یک۔

 دمحم، دبعہ، دیبع اہلل ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿابلس  :   ابب

 ابؽ ڑجفاےن فا ی وعرت اک ایبؿ

     881    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء :  راوی

٨ِ٤ُِٟذٔ  اك٤ََٔة ب٨َِٔت ا َٓ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أ٧َ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیسٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ا َِٟت ا٣َِزأَْة َحسَّ َ َِٟت َسأ ا َٗ ُت أَِس٤َاَئ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ رٔ َت

 َٚ َز َٓا٣َّ َِٟحِؼَبُة  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ اب٨ًَِٔی أََػابَِتَضا ا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَٔػ١ُ ٓٔیطٔ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َ ِجُتَضا أ ِّی َزوَّ ٔن زَُصا َوِ ٌَ َط

٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٟةَ َٓ ٤َِِٟوُػو  َِٟوأػ٠ََة َوا

 دیمحی، ایفسؿ، اشہؾ، افہمط تنب ذنمر، اامسء یتہک ںیہ ہک اکی وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل ریمی یٹیب وک

 ویپدن اگلدفں، آپ کچیچ لکن آح  وت اس ےک رس ےک ابؽ ڑھج ےئگ ںیہ افر ںیم ےن اس اک اکنح رکدای ےہ وت ایک ںیم اس ےک ابولں ںیم

 ےن رفامای اہلل ےن ابؽ وجڑےن فا ی افر ڑجفاےن فا ی رپ تنعل یک ےہ۔



 

 

 دیمحی، ایفسؿ، اشہؾ، افہمط تنب ذنمر، اامسء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  ی وعرت اک ایبؿابؽ ڑجفاےن فا

     882    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـی١ ب٩ زٛين، ػْخ ب٩ جویزیہ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٤ا :  راوی  یوسٕ ب٩ ٣وسی،ٓ 

ث٨ََا َػِْخُ بِ  يِٕن َحسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ثَىٔی یُوُس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ُ ُجَویِزٔیََة 

ِٟوَ  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو  َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٨ُِض٤َا َس٤ٔ َِٟوأػ٠َُة ًَ ٤ُِٟوَتٔظ٤َُة َوا أط٤َُة َوا

٤ُِِٟشَتِؤػ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا َّی اہللُ  ٩َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٟ ىٔی  ٌِ  ٠َُة َي

وی ف نب ومیس، لیضف نب دنیک، رخص نب وجریہی، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن اپک یلص اہلل 

وگدانھ اگلےن فا ی افر وگلاےن فا ی افر ابولں ںیم ویپدن اگلےن فا ی ہیلع فملس ےس ںیم ےن انسایہی اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

 افر وگلاےن فا ی ینع بس رپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ بس رپ تنعل یک ےہ۔

 وی ف نب ومیس، لیضف نب دنیک، رخص نب وجریہی، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  امہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابؽ ڑجفاےن فا ی وعرت اک ایبؿ

     883    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

  ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ُس ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕ َرضَٔی َحسَّ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٤ََة  َ٘ ٠ِ

َؼا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤ُِِٟشَتِؤط٤َأت َوا َِٟوأط٤َأت َوا ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َٙ اہللٔ ٣َا لٔی ََل اہللُ  ِّ ٍَأت َخ٠ِ ي َِ ٤ُ ِٟ ٠َِّحأت ٠ُِٟٔحِش٩ٔ ا َٔ ٤َُِٟت ٔت َوا

٥َ َوصَُو فٔی َٛٔتأب اہللٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ  أَ

 ںیہ ہک اہلل ےن وگدنےنھ فا ی افر دگوھاےن فا ی دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےتہک

افر رہچے ےک ابؽ اصػ رکےن افر نسح ےک ےئل داوتنں وک اشکدہ رکےن رپ وج اہلل یک انبح  وہح  وصرت وک دبےنل فا ی ںیہ، اؿ بس رپ 

 ب ںیم وموجد ےہ۔تنعل یک ےہ، رھپ ںیم ویکں اس رپ تنعل ہن رکفں سج رپ اہلل ےک روسؽ ےن تنعل یک ےہ افر ابت  ات

 دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وگدےنھ فاےل اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وگدےنھ فاےل اک ایبؿ

     884    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 یحٌی ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ثَىٔی یَِحٌَی َحسَّ اَحسَّ َٗ ٠َِیطٔ   ًَ َّی اہللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟوِط٥ٔ  ٩ًَِ ا ٌّٙ َو٧ََهی  يُِن َح ٌَ ِٟ ٥َ ا  َوَس٠َّ

ےہ  ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رظن گل اجان قح



 

 

 افر وگدےنھ ےس عنم رفامای۔

  ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وگدےنھ فاےل اک ایبؿ

     885    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار، اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪ :  راوی

ًَابٕٔص حَ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ُت ٟ ا٢َ َذََکِ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ إر َحسَّ ثَىٔی اب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ َحسَّ ٔسیَث ٨ِ٣َُؼوٕر 

 ُ٘ ٌِ ُتُط ٩ِ٣ٔ أ٦ُِّ َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث ٨ِ٣َُؼورٕ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٩ًَِ  وَب 

انب اشبر، انب دہمی، ایفسؿ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعارلنمح نب اعسب ےس وصنمر یک دحثی، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ےک 

 فاہطس ےس ایبؿ یک وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن اؾ وقعیب ےس دبعاہلل یک دحثی یک رطح ینس ےہ۔

 انب اشبر، انب دہمی، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وگدےنھ فاےل اک ایبؿ

     886    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 بی جحیٔہس٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ًو٪ ب٩ ا :  راوی

ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ا٢َ َرأَیُِت أَبٔی  َٗ َة  َٔ ًَِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُجَحِی  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٥َ ٧ََهی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیَّ َػل

 ِٟ ِٟک٠َِٔب َوآک١ٔٔ اٟزِّبَا َو٣ُوک٠ٔٔطٔ َوا ٦ٔ َوث٩ٔ٤ََ ا ٤ُِِٟشَتِؤط٤َةٔ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ اٟسَّ  َوأط٤َةٔ َوا

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ا ےن فادل وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وخؿ 

 یک  تمی افر ےتک یک  تمی افر وسد اھکےن افر الھکےن افر مسج وک وگدےنھ افر دگفاےن ےس عنم رفامای۔

 ؿ نب  جب، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحجامیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دگفاےن فا ی اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دگفاےن فا ی اک ایبؿ

     887    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہي ٍ ب٩ ُحب، جزیز، ٤ًارہ، ابوزرًہ، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُتَٔی ٤ًَُ  ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصي ٍُِ ب٩ُِ َُحِ ٥ِ َحسَّ ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َ٘ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ زُ بٔا٣َِزأَةٕ َتٔظ٥ُ 

 ٍَ ٤ُِٟؤِ  بٔاہللٔ ٩ِ٣َ َس٤ٔ ٠ُِت َیا أ٣َٔي ٍَ ا ُ٘ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َ٘ َٓ َِٟوِط٥ٔ  ٥َ فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ُت  ٌِ ٨٣ٔٔيَن أ٧ََا َس٤ٔ

و٢ُ ََل َتٔظ٩َ٤ِ َوََل  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت  ٌِ  َتِشَتِؤط٩َ٤ِ ٣َا َس٤ٔ

زریہ نب  جب، رجری، امعرہ، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وگدےنھ فا ی اکی وعرت یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

اپس آح ، رضحت رمع ڑھکے وہےئ افر رفامای ہک ںیم مت ےس دخا اک فاہطس داتی وہں ہک سک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وگدےنھ ےک 

 انس ےہ، اوبرہریہ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ڑھکا وہا افر اہک اے اریماوملنینم ںیم ےن انس ےہ ، اںوہں ےن وپاھچ مت ےن ایک انس ےہ ، قلعتم



 

 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وکح  وعرت ہن وت مسج وگدے افر ہن 

 دگفاےئ۔

 زریہ نب  جب، رجری، امعرہ، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دگفاےن فا ی اک ایبؿ

     888    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩َ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخب ٍََنٔی ٧َآ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ِٟ َِٟوأػ٠ََة َوا ٤ُِِٟشَتِؤط٤َةَ ا َِٟوأط٤ََة َوا  ٤ُِشَتِؤػ٠ََة َوا

 افر دسمد، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابؽ ںیم ویپدن اگلےن فا ی

 ویپدن وگلاےن افر وگدےن فا ی افر دگفاےن فا ی رپ تنعل یک ےہ۔

  نب دیعس، دیبع اہلل ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعدسمد، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دگفاےن فا ی اک ایبؿ

     889    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ِ٠ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘

٨ِطُ  َٙ اًَ ِّ ٍَأت َخ٠ِ ي َِ ٤ُ ِٟ ٠َِّحأت ٠ُِٟٔحِش٩ٔ ا َٔ ٤َُِٟت َؼأت َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤ُِِٟشَتِؤط٤َأت َوا َِٟوأط٤َأت َوا ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ ہللٔ ٣َا لٔی ََل أَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو فٔی َٛٔتأب اہللٔ َّی اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٟ 

دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وگدےن فا ی افر دگفاےن فا ی افر دمحم نب ینثم، 

رہچے ےک ابؽ اصػ رکےن فا ی افر نسح ےک ےئل داوتنں وک اشکدہ رکےن فا ی وج اہلل یک انبح  وہح  وصرت وک دب ڈایتل ںیہ، اؿ رپ اہلل 

 ر ہی ابت  اتب اہلل ںیم یھب وموجد ےہ۔ےک روسؽ ےن تنعل یک ےہ اف

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وصتریفں اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ریفں اک ایبؿوصت

     890    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، اب٩ ابی ذئب، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ، ابوك٠حہ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ك٠ََِحَة َرضَٔی َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة   ب٩ِٔ 

َُٜة بَِيّتا ٓٔیطٔ ک٠َِْب َو  ٔ ٤َََِٟلئ ٥َ ََل َتِسُخ١ُ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٥ِ  ًَ ثَىٔی اہللُ  ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ََل َتَؼاؤیزُ َو

 َّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ُت أَبَا ك٠ََِحَة َس٤ٔ ٌِ ًَبَّإض َس٤ٔ ٍَ اب٩َِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ َس٤ٔ ٥َ یُو٧ُُص  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس آدؾ، انب ایب ذبئ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع، اوبہحلط ےتہک ںیہ ہک

ےن رفامای ہک رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم ےتک وہں افر ہن اس رھگ ںیم سج ںیم وصتریںی وہں افر ثیل ےن ایبؿ ایک 

ملس ےس ہک ھجم ےس ویسن ےن اںوہں ےن انب اہشب ےس وباہطس دیبع اہلل ، انب ابعس، اوبہحلط ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع ف

 انس۔

 آدؾ، انب ایب ذبئ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع، اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایقتم ےک دؿ وصتری انبےن فاےل ےک ذعاب اک ایبؿ

 س اک ایبؿابل :   ابب

 ایقتم ےک دؿ وصتری انبےن فاےل ےک ذعاب اک ایبؿ

     891    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ا٤ًع، ٣ش٥٠ :  راوی

 ٣َ ٍَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا أَی فٔی َحسَّ ٕ ََفَ ٕٚ فٔی َزارٔ َيَشارٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ي ٍِ و َِّسُ

و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبَس اہللٔ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ تٔطٔ َت٤َاثٔی١َ  َّٔ ًََذابّا ٨ًَِٔس اہللٔ ُػ  أََطسَّ ا٨َّٟأض 

٤َُِٟؼوُِّروَ٪  َِٟ٘ٔیا٣َٔة ا  َیِو٦َ ا

دیمحی، ایفسؿ، اشمع، ملسم ےتہک ںیہ ہک مہ رسمفؼ ےک اسھت اسیر نب ریمن ےک رھگ ںیم ےھت، وت رسمفؼ ےن اؿ ےک رھگ ںیم ےمسجم 

دےھکی وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن دبعاہلل وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ہک ایقتم ےک دؿ اہلل ےک 

 اب وصتریںی انبےن فاولں وک وہاگ۔زندکی بس ےس زایدہ ذع

 دیمحی، ایفسؿ، اشمع، ملسم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم ےک دؿ وصتری انبےن فاےل ےک ذعاب اک ایبؿ

     892    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبَس اہللٔ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٨ًَُِض٤َا أَِخب ٍََُظ   ب٩َِ ٤ًََُز َرضٔیَ َحسَّ اہللُ 

بُوَ٪ یَِو٦َ  ذَّ ٌَ َوَر ُي ٔ اٟؼُّ وَ٪ صَٔذظ ٌُ َّٟٔذی٩َ َيِؼ٨َ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُض٥ِ أَِحُیوا ٣َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ُي  ا

ُت٥ِ  ِ٘  َخ٠َ

، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج اربامیہ نب ذنمر، اسن نب ایعض، دیبع اہلل ، انعف

ولگ ہی وصتریںی انبےت ںیہ، ایقتم ےک دؿ ذعاب ںیم التبم ےئک اجںیئ ےگ افر اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک وج مت ےن دیپا ایک ےہ، اس ںیم 

 اجؿ ڈاول۔

  اہلل ، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعاربامیہ نب ذنمر، اسن نب ایعض، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وصتریںی وتڑ دےنی اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وصتریںی وتڑ دےنی اک ایبؿ

     893    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، یحٌی ، ٤ًزا٪ ب٩ حلا٪، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ اَ٪ أَ٪َّ  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حٔلَّ ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّ  َحسَّ ثَِتُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ی ٨ًََِضا َحسَّ

طُ  ـَ َ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ یَت ٍُُِک فٔی بَِيتٔطٔ َطِیّئا ٓٔیطٔ َتَؼأٟیُب َِٔلَّ َن َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

 اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، ییحی ، رمعاؿ نب اطحؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ا ےن رھگ ںیم وکح 

  سج ںیم وصتریںی وہیت ںیھت، ہکلب ایسی زیچفں وک انکچ وچر رکدےتی ےھت۔ایسی زیچ ںیہن وھچڑےت ےھت

 اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، ییحی ، رمعاؿ نب اطحؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ریںی وتڑ دےنی اک ایبؿوصت

     894    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ًبس اٟواحس، ٤ًارہ، ابوزرًہ :  راوی

ٍَ أَبٔی صَُزیِ  ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ َٗ َة  ًَ ث٨ََا أَبُو ُزِر ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ َحسَّ َِٟواحٔسٔ َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ ًََِلصَا  َزةَ َحسَّ أَی أَ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ََفَ َزاّرا بٔا

٩ِ َذَصَب  و٢ُ َو٩ِ٣َ أَِه٥ُ٠َ ٤٣َّٔ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ وا َحبَّّة ٣َُؼوِّّرا يَُؼوُِّر  ُ٘ ٠َِیِد٠ُ َٓ َد٠ِقٔی  َٛ  ُٙ َیِد٠ُ

ًَا بَٔتِوٕر ٩ِ٣ٔ  ّة ث٥َُّ َز وا َذرَّ ُ٘ َِٟیِد٠ُ َّی  َو َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٠ُِت یَا أَبَا صَُزیَِزَة أََطِیْئ َس٤ٔ ُ٘ َٓ َّ ِٔبَِلطُ  َّی ب٠ََ َش١َ یََسیِطٔ َحً َِ َٓ ٣َإئ 

ِٟح٠َِٔیةٔ  ا٢َ ٨ِ٣َُتَهی ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

اسھت ودہنی ےک اکی نؿ ںیم دالخ وہ وت داھکی ہک اس ومیس، دبع اولادح، امعرہ، اوبزرہع ےتہک ںیہ ہک ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک 

ےک افرپ اکی وصمر وصتریںی انبراہےہ، وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اس ےس ڑبھ رک اظمل 

ا رکےک دےھکی افر اکی ذرہ دیپا وکؿ ےہ، وج ریمے دیپا رکےن یک رطح دیپا رکےن یک وکشش رکے، ارگ ااسی ےہ وت اکی داہن دیپ



 

 

 رکےک دےھکی رھپ اپین اک ربنت وگنماای افر دفونں اہھت لغب کت اچنہپ رک دوھےئ، ںیم ےن وپاھچ اے اوبرہریہ مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 ( ۔ےس ھچک اس ےک قلعتم انس ےہ، اہک ہک زویر ےک ےننہپ یک ااہتنح  ہگج کت دوھےئ )اہجں کت زویر ےنہپ اجےت ںیہ

 ومیس، دبع اولادح، امعرہ، اوبزرہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وصتریفں ےک اھچبےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وصتریفں ےک اھچبےن اک ایبؿ

     895    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪ :  راوی

٤َِٟسٔ  أس٥ٔ َو٣َا بٔا َ٘ ِٟ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ٨ِ٣ُٔط  ـَ ِٓ ی٨َٔة َیِو٣َئٕٔذ أَ

ًَائَٔظَة َرضٔ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت أَبٔی  ٌِ ٕ لٔی َس٤ٔ ا٦ ِس َست ٍَُِت بُٔٔقَ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ َسََفٕ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ًََِضا  َی اہللُ 

ا٢َ أََطسُّ  َٗ َُٜط َو ٥َ َصَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرآُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ٕ لٔی ٓٔیَضا َت٤َاثٔی١ُ  ًَ ًَلَی َسِضَوة َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ا٨َّٟأض  َذابّا یَِو٦َ ا

٨َ٠ِاُظ ؤَساَزّة أَِو ؤَساَزَتئِن  ٌَ َح َٓ َِٟت  ا َٗ ٙٔ اہللٔ  اصُوَ٪ بَٔد٠ِ ـَ َّٟٔذی٩َ ُي  ا

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعارلنمح نب اقمس ےس انس )آج ودہنی ںیم اؿ ےس ڑبھ رک وکح  آد ی ںیہن( 

ےن ا ےن فادل ےس انس اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم

ہیلع فملس اکی رفس ےس فا س رشتفی الےئ، ںیم ےن نحص ںیم اکی رپدہ اکٹلای وہا اھت، سج رپ وصتریںی ںیھت، بج روسؽ اہلل یلص 

افر رفامای ہک ایقتم ےک دؿ بس ےس زایدہ ذعاب اؿ وک وہاگ وج اہلل یک دیپا یک وہح  زیچفں یک  اہلل ہیلع فملس ےن اس وک داھکی وت اھپڑ ڈاال

 لقن ااترےت ںیہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اس ےک اکی ای دف ےیکت انب ےئل۔



 

 

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وصتریفں ےک اھچبےن اک ایبؿ

     896    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہا ٣شسز، ًبساہلل ب٩ زاُز، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل :  راوی

ْز َحسَّ  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزاُوَز  ٥َ ٩ِ٣ٔ ث٨ََا  َوَس٠َّ

٨ُِت أََُِتٔش١ُ أ٧ََا َو  ُٛ ًُِتُط َو ٨َزَ َٓ ًَطُ  ٔ أ٣َََزنٔی أَِ٪ أ٧َِز َٓ ُت زُِر٧ُوکّا ٓٔیطٔ َت٤َاثٔی١ُ  ِ٘ َّ٠ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٧َِٔإئ َسََفٕ َو ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 َواحٔسٕ 

دسمد، دبعاہلل نب داؤد، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی رفس ےس فا س 

س ےک ااترےن اک مکح دای وت ںیم ےن اس وک ااتر دای افر ںیم رشتفی الےئ افر ںیم ےن اکی رپدہ اکٹل دای، سج ںیم وصتریںی ںیھت، ھجم وک ا

 افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی یہ ربنت ےس لسغ رکےت ےھت۔

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وصتریفں رپ ےنھٹیب یک رکاتہ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وصتریفں رپ ےنھٹیب یک رکاتہ اک ایبؿ



 

 

     897    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، جویزیہ، ٧آٍ، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ََّضا ا َحسَّ ٨ًََِضا أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ّة ٓٔیَضا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ َٗ ِطت ٍََِت ٤ُِ٧زُ

٠ُِت أَتُ  ُ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَِسُخ١ِ  َٓ َِٟبأب  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُة َتَؼاؤیزُ  َٗ ٤ِزُ ٔ ا٨ُّٟ ا٢َ ٣َا صَٔذظ َٗ ا أَذ٧َِِبُت  ٔلَی اہللٔ ٤٣َّٔ وُب ِ

 َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة يُ بُوَ٪ یَِو٦َ ا ذَّ ٌَ َورٔ ُي ٔ اٟؼُّ ا٢َ ِٔ٪َّ أَِػَحاَب صَٔذظ َٗ َسَصا  ٠َِیَضا َوَتَوسَّ ًَ ُت٥ِ َؤِ٪َّ ٠ُُِٗت َٟٔتِح٠َٔص  ِ٘ ُض٥ِ أَِحُیوا ٣َا َخ٠َ

ََٜة ََل َتِسُخ١ُ  ٔ ٤َََِٟلئ وَرةُ  ا  بَِيّتا ٓٔیطٔ اٟؼُّ

اجحج نب اہنمؽ، وجریہی، انعف، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اکی دگا رخدیا سج ںیم وصتریںی ںیھت، ہی دھکی رک یبن یلص اہلل 

 رکیت ہیلع فملس درفازے رپ ڑھکے وہ ےئگ افر ادنر رشتفی ہن الےئ، ںیم ےن رعض ایک ہک دخا یک دراگہ ںیم ا ےن وصقر ےس وتہب

 اجںیئ ےگ افر 

 

وہں، آپ ےن رفامای ہی دگا شیک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ہک اؿ ومرویتں ےک انبےن فاےل ایقتم ںیم ذعاب دے 

 رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم وصتریںی وہں۔

 اجحج نب اہنمؽ، وجریہی، انعف، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وصتریفں رپ ےنھٹیب یک رکاتہ اک ایبؿ

     898    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، بٜي ٍ، بَّس ب٩ سٌیس، زیس ب٩ خاٟس :  راوی

ُٗتَيِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی ك٠ََِحَة َػاحٔٔب َرُسو٢ٔ َحسَّ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٌٔیٕس  ٩ًَِ بَُِّسٔ ب٩ِٔ َس  ٕ َٜي ٍِ ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َّی اہللُ  َبُة َحسَّ اہللٔ َػل

َٜةَ  ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ بَُِّسْ ث٥َُّ اِطَتکَی  ًَ َٗ وَرةُ  ََل َتِسُخ١ُ بَِيّتا ٓٔیطٔ اٟؼُّ



 

 

بَِیٔساہللٔ َربٔیٔب ٣َِی٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ  ٌُ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ ًَلَی بَابٔطٔ ٔست ٍِْ ٓٔیطٔ ُػوَرْة  إَٔذا  َٓ ِس٧َاُظ  ٌُ َٓ ٥ِ یُِدب ٧ٍَِٔا َزیِْس  َٟ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ َّی اہللُ   َػل

 ًَ ا٢َ اب٩ُِ َزیِْس  َٗ ٤ّا فٔی ثَِوٕب َو ِٗ ا٢َ َِٔلَّ َر َٗ ُط حٔيَن  ٌِ ٥ِ َتِش٤َ َٟ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ أَ َ٘ َٓ  ٢ٔ َورٔ یَِو٦َ اَِلَوَّ ٤ًَِْزو صَُو اب٩ُِ  ٩ِ اٟؼُّ َوصِٕب أَِخب ٧ٍَََا 

 ًَ ثَطُ أَبُو ك٠ََِحَة  ثَُط َزیِْس َحسَّ ثَطُ بَُِّسْ َحسَّ َٜي ٍِْ َحسَّ ُ ثَُط ب َِٟحارٔٔث َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ   ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ہبیتق، ثیل، ریکب، رسب نب دیعس، زدی نب اخدلروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصیب اوبہحلط ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک 

وصتریںی وہں، رسب اک ایبؿ ےہ ہک زدی  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم

امیبر وہےئ وت مہ اؿ یک ایعدت وک ےئگ اؿ ےک درفازے رپ اکی رپدہ اکٹل وہا داھکی، سج ںیم وصتریںی ںیھت، ںیم ےن دیبع اہلل ےس وج 

 ںیہن دی یھت، دیبع اہلل ومیمہن زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رپفردہ ےھت، اہک ہک ایک زدی ےن ےلہپ دؿ وصتریفں ےک قلعتم ںیمہ ربخ

ےن اہک ہک ایک مت ےن اؿ وک ڑپکفں ےک شقن فاگنر وک ینثتسم رکےت وہےئ ںیہن داھکی افر انب فبہ ےن ایبؿ ایک ہک مہ رمعف نب احرث ےن 

 وباہطس ریکب، رسب، زدی ایبؿ ایک ہک اؿ ےس اوبہحلط ےن افر ںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک۔

 ہبیتق، ثیل، ریکب، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وصتری فاےل ڑپکفں ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاتہ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وصتری فاےل ڑپکفں ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاتہ اک ایبؿ

     899    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

بساٟوارث، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی  ٤ًزا٪ ب٩ ٣یَّسہ،ً 

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضٔ  ٔ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َة َحسَّ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣َِیََّسَ ا٦ْ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ َٔقَ َٗ ٨ًَِطُ  َی اہللُ 

 َّ إ٧ٔ َٓ ًَىِّی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َٔیٔلی  ًَ َّی اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ائَٔظَة َست ٍََِت بٔطٔ َجا٧َٔب بَِيتَٔضا  ٌَ ٔ زُٔق لٔی فٔی ٟ ٌِ طُ ََل َتزَا٢ُ َتَؼاؤیزُُظ َت



 

 

 َػََلتٔی

 بیہص، اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک رھگ ےک اکی رمعاؿ نب رسیمہ، دبعاولارث، دبعازعلسی نب

ںی رطػ رپدہ اھت وج اںوہں ےن اکٹل دای اھت، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک اس وک ھجم ےس دفر رک دف، اس ےئل ہک ہی وصتری

 ریمی امنز ںیم ریمے اسےنم وہیت ںیہ۔

 رسیمہ، دبعاولارث، دبعازعلسی نب بیہص، اسن ریض اہلل ہنعرمعاؿ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم وصتریںی وہں

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وصتریںی وہں رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم

     900    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، سا٥ٟ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٕس  ثَىٔی ٤ًَُزُ صَُو اب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًََس ا٨َّٟٔيیَّ ٩ِ أَ َحسَّ ا٢َ َو َٗ بٔیطٔ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی اِطَتسَّ  ٠ًََِیطٔ َحً اَث  ٥َ ٔجب ٍِٔی١ُ ََفَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل َْخَ َٓ  ٥َ

 َ٘ َٓ َِٟیطٔ ٣َا َوَجَس  ٔ َظکَا ِ َٓ ٠ََ٘ٔیطُ  َٓ  ٥َ َّا ََل ٧َِسُخ١ُ بَِيّتا ٓٔیطٔ ُػوَرْة َوََل ک٠َِْب ٗا٢ ابوًبساہلل صو ٤ًزب٩ ٣ح٤س ب٩ َوَس٠َّ َٟطُ ٧ِٔ ا٢َ 

 زیس ب٩ ًبس اہلل اب٩ ٤ًز

ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمع نب دمحم، اسمل ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ربجلی ہیلع امالسؾ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

اھت نکیل اںوہں ےن آےن ںیم دری یک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک تہب فیلکت وہح ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی  آےن اک فدعہ ایک

 الےئ افر ربجلی ہیلع امالسؾ ےن اہک ہک مہ اس رھگ ںیم دالخ وہےت سج ںیم وصتری وہ افر ہن یہ اس رھگ ںیم سج ںیم ےتک وہں۔



 

 

 بہ، رمع نب دمحم، اسملییحی نب امیلسؿ، انب ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وصتری فاےل رھگ ںیم دالخ ہن وہےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وصتری فاےل رھگ ںیم دالخ ہن وہےن اک ایبؿ

     901    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٨ًََِضا َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  

٠َیِ  َّی اہللًَُ ا َرآصَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ّة ٓٔیَضا َتَؼاؤیزُ  َٗ ََّضا اِطت ٍََِت ٤ُِ٧زُ ََّضا أَِخب ٍََِتُط أ٧َ َِٟبأب طٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَلَی ا ا٦َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَتُ  ا َٗ اصَٔیَة  ِت فٔی َوِجضٔطٔ اِلَُکَ َٓ َز ٌَ َٓ ٥ِ٠َ یَِسُخ١ِ  َٓ ٔ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ َصٔذظ َٗ ٔلَی َرُسؤٟطٔ ٣َاَذا أَذ٧َِِبُت  ٔلَی اہللٔ َوِ وُب ِ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َسَصا  ٠َِیَضا َوَتَوسَّ ًَ َس  ٌُ ِ٘ َِٟت اِطت ٍََیُِتَضا َٟٔت ا َ٘ َٓ ةٔ  َٗ َورٔ ا٤ُِّ٨ٟزُ ٔ اٟؼُّ َس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ أَِػَحاَب صَٔذظ

بُوَ٪  ذَّ ٌَ َوُر ََل َتِسُخ٠ُُط ا ُي َّٟٔذی ٓٔیطٔ اٟؼُّ ِٟبَِیَت ا ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ ُت٥ِ َو ِ٘ ُض٥ِ أَِحیُوا ٣َا َخ٠َ َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َوُي  ٤َََِٟلئَٜٔةُ یَِو٦َ ا

ریںی ںیھت، دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، اقمس نب دمحم، اعہشئ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتہک ںیہ ہک اکی دگا رخدیا، سج ںیم وصت

بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک داھکی وت درفازے رپ ڑھکے وہےئگ افر ادنر رشتفی ںیہن الےئ، ےھجم آپ ےک رہچے 

ےس انوگاری ےک آاثر ولعمؾ وہےئ، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم اہلل افر روسؽ یک ابراگہ ںیم وتہب رکیت وہں، ھجم ےس ایکاطخ 

ےہ، آپ ےن رفامای ہی دگا شیک ےہ، ںیم ےن اہک ہک ںیم ےن آپ ےک ےنھٹیب افر ہیکت اگلےن ےک ےئل اس وک رخدیا ےہ، روسؽ رسزد وہیئگ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اؿ وصتریفں ےک انبےن فاےل ایقتم ےک دؿ ذعاب ںیم التبم ےئک اجںیئ ےگ، افر اؿ ےس اہک 

 ےہ اس وک زدنہ رکف افر رفامای ہک سج رھگ ںیم وصتریںی وہیت ںیہ اس ںیم رفےتش دالخ ںیہن وہےت۔اجےئ اگ ہک وج مت ےن دیپا ایک 



 

 

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، اقمس نب دمحم، اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تنعل رکےن اک ایبؿ وصتری انبےن فاےل رپ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وصتری انبےن فاےل رپ تنعل رکےن اک ایبؿ

     902    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر، طٌبہ، ًو٪ ب٩ ابی جحیٔہ، ابوححیٔہ :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٣ّا َحسَّ َُّط اِطت ٍََی ََُُل٣ّا َححَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ َة  َٔ ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُجَحِی ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ی ٨َُُِسْر َحسَّ

َِٟبغٔیِّ َو  ِشٔب ا َٛ ِٟک٠َِٔب َو ٔ َوث٩ٔ٤ََ ا ٦ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ اٟسَّ ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ ٩َ آک١َٔ آَٟ ٌَ زِّبَا َو٣ُوک٠َُٔط َٟ

٤َُِٟؼوَِّر  ٤ُِِٟشَتِؤط٤ََة َوا َِٟوأط٤ََة َوا  َوا

ٹی فہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی الغؾ اںوہں ےن یگنیس ےنچنیھک فاال رخدیا وت اںوہں
ح
ج

ےن  دمحم نب ینثم، دنغر، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحج، اوب

زاہین یک امکح  ےس عنم رفامای افر وسد اھکےن فاےل افر وسد الھکےن فاےل  اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وخؿ یک  تمی، ےتک یک  تمی،

 افر وگدےن فا ی افر دگفاےن فا ی افر ابولں وک وجڑےن فا ی افر ڑجفاےن فا ی رپ افر وصتریںی انبےن فاےل رپ تنعل یک۔

ٹی فہ :  رافی
ح
ج

 دمحم نب ینثم، دنغر، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحج، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج صخش یسک زیچ یک وصتری انبےئ اگ وت اےس ایقتم ےک دؿ فیلکت دی اجےئ یگ ہک اس ںیم ر



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رفح وھپےکن افر فہ ںیہن وھپکن ےکس اگوج صخش یسک زیچ یک وصتری انبےئ اگ وت اےس ایقتم ےک دؿ فیلکت دی اجےئ یگ ہک اس ںیم 

     903    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس، ًبساَلًلی، سٌیس ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اَِل ث٨ََا  َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ًَیَّاُغ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ ُث  ُت ا٨َّٟرِضَ ب٩َِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

 َٓ َّی ُسئ١َٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض َوص٥ُِ َيِشأَُٟو٧َُط َوََل یَِذَُکُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٨ُِت ٨ًَِٔس اب٩ِٔ  َّی اہللُ ُٛ ّسا َػل ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘

َِٟیَص ب٨َٔإٓٔذ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َُٔذ ٓٔیَضا اٟزُّوَح َو َِٟ٘ٔیا٣َةٔ أَِ٪ َی٨ِ َٕ یَِو٦َ ا ٧َِیا ک٠ُِّ َر ُػوَرّة فٔی اٟسُّ و٢ُ ٩ِ٣َ َػوَّ ُ٘  ٥َ َي

ایعش نب فدیل، دبعاالیلع، دیعس نب اسن نب امکل، اتقدہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک اپس اھت، اس فتق 

 وساؽ رک رےہ ےھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ذرک ںیہن رک رےہ ےھت، اہیں کت ہک بج اؿ ےس وساؽ ایک ایگ وت اہک ہک ولگ اؿ ےس

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن داین ںیم یسک زیچ یک وصتری انبح  وت اس وک ایقتم ےک دؿ فیلکت 

 رفح وھپےکن افر فہ ںیہن وھپکن ےکس اگ۔دی اجےئ یگ ہک اس ںیم 

 ایعش نب فدیل، دبعاالیلع، دیعس نب اسن نب امکل، اتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وساری رپ یسک ےک ےھچیپ ےنھٹیب اک ایبؿ

 ؿابلس اک ایب :   ابب

 وساری رپ یسک ےک ےھچیپ ےنھٹیب اک ایبؿ

     904    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ابوػٔوا٪، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ  َواَ٪  ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َرضَٔی اہللُ  َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َیزٔیَس 

 َٖ ْة َوأَِرَز ََٓسٛٔیَّ ْة  َٔ ٔلی َٗ ٠َِیطٔ  ًَ  ٕٖ ًَلَی ِٔکَا ًَلَی ح٤َٔإر  ٥َ َرَٛٔب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    أَُسا٣ََة َوَرائَطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ناواؿ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رعفہ، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبیتق، اوب

 اکی دگےھ رپ وسار وہےئ افر اس رپ دفک یک ینب وہح  اچدر یھت افر ا ےن ےھچیپ ااسہم وک اھٹبای اھت۔

 رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ہبیتق، اوبناواؿ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رعفہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وساری رپ نیت آدویمں ےک ےنھٹیب اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وساری رپ نیت آدویمں ےک ےنھٹیب اک ایبؿ

     905    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا َخأْٟس  ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٔس٦َ ا٨َّٟئ َحسَّ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ یُّ ٨ُِض٤َا 

َح١َ٤َ َواحّٔسا بَيَِن یََسیِ  َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ًَِبسٔ ا َب٠َطُ أَُُِی٤َٔ٠ُة بَىٔی  ِ٘ ََّٜة اِسَت ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  طُ َػل َٔ َ َخ٠ِ َِ  طٔ َواِْل

  رشتفی الےئ  دسمد، سیدی نب زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 وت ینب دبعابلطمل ےک ونرمع ڑلےک آپ ےک اابقتسؽ وک ےلکن وت اکی وک آپ ےن ا ےن آےگ افر دفرسے وک ا ےن ےھچیپ اھٹبایل۔

 دسمد، سیدی نب زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وساری ےک امکل اک یسک وک ا ےن آےگ اھٹبان ضعب ےن اہک ہک وساری اک امکل آےگ ےنھٹیب ک

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  وک دےوساری ےک امکل اک یسک وک ا ےن آےگ اھٹبان ضعب ےن اہک ہک وساری اک امکل آےگ ےنھٹیب اک زایدہ قحتسم ےہ رگم ہی ہک فہ اس یک ااجزت یسک

     906    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، ایوب :  راوی

 ٣َ ََلثَةٔ ٨ًَِٔس ًُِٔکٔ ُّ اٟثَّ ََ ث٨ََا أَیُّوُب ذَُٔکَ  َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ َحسَّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبَّإض أَتَی  َة 

 َٔ َُٗث٥َ َخ٠ِ ُط أَِو  َٔ ١َ َخ٠ِ ـِ َٔ ِٟ َُٗث٥َ بَيَِن یََسیِطٔ َوا ِس َح١َ٤َ  َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌّ أَِو َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََ أَیُُّض٥ِ  َٓ ١َ بَيَِن یََسیِطٔ  ـِ َٔ ِٟ ُط َوا

 أَیُُّض٥ِ اَخي ٍِْ 

رکعہم ےک اپس یسک ےن اہک ہک نیت آدویمں اک )وساری( انھٹیب دبرتنی ابت ےہ وت انب  دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، اویب ےتہک ںیہ ہک

 وک ابعس ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن آےگ مثق وک افر  لض وک ا ےن ےھچیپ ای مسق وک ا ےن ےھچیپ افر  لض

  افر وکؿ ربا ےہ۔ا ےن آےگ وسار رکایل اھت، وت اؿ ںیم ےس وکؿ ااھچ ےہ

 دمحم نب اشبر، دبعاولاہب، اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آد ی اک یسک دفرسے وک ا ےن ےھچیپ اھٹبےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿآد ی اک یسک دفرسے وک ا ےن ےھچیپ اھٹبےن اک



 

 

     907    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا صُِسبَُة ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ا٢َ بَِي٨َا َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ اذٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ َرضَٔی اہللُ 

ا٢َ یَا ٣ُ  َ٘ َٓ ةُ اٟزَِّح١ٔ  َ ِٔ َِٟیَص بَِیىٔی َوبَِي٨َُط َِٔلَّ أَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِّیَک َرُسو٢َ أ٧ََا َرزٔی َٟب ٠ُُِٗت  اذُ ب٩َِ َجَب١ٕ  ٌَ

َسیَِک ث٥َُّ َساَر َسا ٌِ ٠ُُِٗت اہللٔ َوَس اذُ  ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َٗ ًَّة ث٥َُّ  َسیَِک ث٥َُّ َساَر َسا ٌِ َِّیَک َرُسو٢َ اہللٔ َوَس َٟب ٠ُُِٗت  اذُ  ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َٗ ّة ث٥َُّ  ًَ 

 َ٠ًِ ٠ُُِٗت اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ  ٔ ًَلَی ًَٔبازٔظ ُّٙ اہللٔ  ا٢َ َص١ِ َتِسرٔی ٣َا َح َٗ َسیَِک  ٌِ َِّیَک َرُسو٢َ اہللٔ َوَس َٗ َٟب  ٥ُ ٔ ًَلَی ًَٔبازٔظ ُّٙ اہللٔ  ا٢َ َح

َِّیَک َرُسو َٟب ٠ُُِٗت  اذُ ب٩َِ َجَب١ٕ  ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َٗ ًَّة ث٥َُّ  وا بٔطٔ َطِیّئا ث٥َُّ َساَر َسا ُٛ بُُسوُظ َوََل يُرِشٔ ٌِ ا٢َ ص١َِ أَِ٪ َي َ٘ َٓ َسیَِک  ٌِ ٢َ اہللٔ َوَس

 ُٗ ٠ُوُظ  ٌَ َٓ ًَلَی اہللٔ َِٔذا   ٔ ٌَٔباز ِٟ ُّٙ ا بَُض٥ِ َتِسرٔی ٣َا َح ذِّ ٌَ ًَلَی اہللٔ أَِ٪ ََل يُ  ٔ ٌَٔباز ِٟ ُّٙ ا ا٢َ َح َٗ  ٥ُ٠ًَِ  ٠ُِت اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ

ے دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل، اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ وسار اھت ریم

ِ افر آپ ےک درایمؿ اپالؿ ےک ڈڈنے ےک 
َ
وُسَؽ اّ

َ
 ر
َ
ک
ْ
َّن 
ٹ وسا وکح  زیچ احلئ ہن یھت، آپ ےن رفامای اے اعمذ! ںیم ےن رعض ایک لَن

، رھپ وھتڑی دری ےلچ افر 
َ ْ
ن  ْد َ
ع َ
ص
َ
ِ ف
َ
وُسَؽ اّ

َ
 ر
َ
ک
ْ
ٹَّن  َن
ل
، رھپ وھتڑی دری ےلچ افر رفامای اے اعمذ! ںیم ےن اہک 

َ ْ
ن  ْد َ
ع َ
ص
َ
رفامای اے اعمذ! ںیم ف

وُس
َ
 ر
َ
ک
ْ
َّن 
ٹ ، آپ ےن رفامای اجےتن وہ ہک اہلل اک ا ےن دنبے رپ ایک قح ےہ، ںیم ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ زاید ےن اہک لَن

َ ْ
ن  ْد َ
ع َ
ص
َ
ِ ف
َ
َؽ اّ

اجےتن ںیہ، آپ ےن رفامای ہک اہلل اک قح دنبے رپ ہی ےہ ہک اس یک ابعدت رکے افر اس ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رکے، رھپ وھتڑی 

، آپ ےن رفامای مت اجےتن وہ ہک دنبے اک قح اہلل رپ دری ےلچ افر رفامای اے 
َ ْ
ن  ْد َ
ع َ
ص
َ
ِ ف
َ
وُسَؽ اّ

َ
 ر
َ
ک
ْ
َّن 
ٹ اعمذ نب لبج! ںیم ےن رعض ایک لَن

ایک ےہ، بج فہ ہی اکؾ رکںی، ںیم ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ، آپ ےن رفامای دنبے اک قح اہلل رپ ہی ےہ ہک فہ اؿ وک 

 ذعاب ہن دے۔

 دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل، اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وساری رپ وعرت اکرمد ےک ےھچیپ انھٹیب



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وساری رپ وعرت اکرمد ےک ےھچیپ انھٹیب

     908    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ػباح، یحٌی ب٩ ًباز، طٌبہ، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ًَبَّاز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  سٔ ب٩ِٔ َػبَّإح َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٚ أَِخب ٍََنٔی َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ِِٔسَحا

 َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َخِیب ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب٨َ٠ِا ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٨ُِط  ًَ ُٕ أَبٔی ك٠ََِحَة َوصَُو أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ََٟززٔی ِّی  ٔن  ٍَ َوِ

ُف نَٔشأئ َرُسو ٌِ َٗ َئشي ٍُ َوَب ًَث ٍََِت ا٨َّٟا ٥َ ِٔذِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرزٔی ًَ َّی اہللُ  ٠ُِت ٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ُة 

َظَسِزُت اٟزَِّح١َ  َٓ  ٥ُِٜ ََّضا أ٣ُُّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُِٟت  ٨َزَ َٓ ٤َِٟزِأََة  ٠َِیطٔ  ا ًَ َّی اہللُ  َوَرَٛٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَابُٔسوَ٪ َٟٔزب٨َِّا َحا٣ُٔسوَ٪  ا٢َ آیٔبُوَ٪ َتائٔبُوَ٪  َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة  ا َز٧َا أَِو َرأَی ا َّ٤٠َ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع نسح نب دمحم نب ابصح، ییحی نب ابعد، ہبعش، ییحی نب ایب ااحسؼ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

فملس ےک اسھت ربیخ ےس فا س وہ رےہ ےھت افر ںیم اوبہحلط ےک ےھچیپ اھٹیب اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی ویبی آپ ےک 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ےھچیپ  یھٹی وہح  یھت، ااچکن افینٹن لسھپ یئگ افر ںیم ےن اہک وعرت! وعرت! افر وساری ےس ارت ڑپا، روسؽ اہلل

رفامای ہی اہمتری امں ےہ، رھپ ںیم ےن وساری وک ااھٹای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس رپ وسار وہےئ، بج آپ ودہنی ےک رقبی 
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ولےنٹ فاےل ںیہ، وتہب رکےن فاےل ںیہ، ےچنہپ ای ہی ایبؿ ایک ہک بج ودہنی رشفی وک داھکی وت رفامای آپ

 ابعدت رکےن فاےل ںیہ، ا ےن رب یک دمح رکےن فاےل ںیہ۔

 نسح نب دمحم نب ابصح، ییحی نب ابعد، ہبعش، ییحی نب ایب ااحسؼ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تچ ےنٹیل افر اکی اپؤں وک دفرسے اپؤں رپ رےنھک اک ایبؿ



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 تچ ےنٹیل افر اکی اپؤں وک دفرسے اپؤں رپ رےنھک اک ایبؿ

     909    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز ب٩ ت٤ی٥اح٤س ب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ًبا :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ٕس َحسَّ ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َّی  َحسَّ َّطُ أَبَِْصَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ

ا ِِٔحَسی رِٔج٠َ  ٌّ ٔ ٤َِِٟشحٔٔس َرآ ٍُ فٔی ا ٔ َلح ـِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي یاہللُ  َ ِِ ُ ًَلَی اَِل  ِیطٔ 

ادمح نب ویسن، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، ابعد نب میمت ا ےن اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 دجسم ںیم ےٹیل وہےئ داھکی )اس احؽ ںیم( آپ ا ےن اکی اپؤں وک دفرسے اپؤں رپ رےھک وہےئ ےھت۔

 ربامیہ نب دعس، انب اہشب، ابعد نب میمتادمح نب ویسن، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ : ابب

 ...اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک مہ ےن ااسنؿ وک فادلنی ےک قلعتم تحیصن یک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےن ااسنؿ وک فادلنی ےک قلعتم تحیصن یک اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک مہ

     910    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، وٟیسب٩ ًیزار، ابو٤ًزوطيبانی :  راوی



 

 

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِیزَإر أَِخب ٍََنٔی  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٔ َحسَّ و٢ُ أَِخب ٧ٍَََا َػاحُٔب صَٔذظ ُ٘ ِيَبانٔیَّ َي ٤ًَِزٕو اٟظَّ ُت أَبَا 

 ِٟ ٥َ أَیُّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔلَی َزارٔ  ِ ٔ َ بَٔیٔسظ ارٔ َوأَِو٣َأ ًَلَی اٟسَّ ََلةُ  ا٢َ اٟؼَّ َٗ ٔلَی اہللٔ  ١ٔ٤َ أََحبُّ ِ ٌَ

تَٔضا  ِٗ ثَىٔی بٔض٩َّٔ َو ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟحَٔضازُ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ا٢َ ا َٗ ا٢َ ث٥َُّ أَیٌّ  َٗ َِٟوأَٟسی٩ِٔ  ا٢َ بٔزُّ ا َٗ ا٢َ ث٥َُّ أَیٌّ  َٟزَاَزنٔیَٗ ِو اِسَتزَِزتُطُ  َٟ  َو

زار، اوبرمعفابیشین ےن دبعاہلل ےک رھگ یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ اہک ہک اس رھگ

 

 
ےک امکل ےن ھجم ےس  اوباولدیل، ہبعش، فدیلنب غ

ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک وکاسنلمع اہلل ےک زندکی زایدہ وبحمب ےہ، آپ ےن رفامای امنز ا ےن فتق 

ارگ ںیم آپ ےس رپ ڑپینھ، وپاھچ رھپوکاسن؟ آپ ےن رفامای اہلل یک راہ ںیم اہجد رکان، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس اؿ بس وک ایبؿ ایک 

 افر زایدہ درای ت رکات وت افر یھب ایبؿ رکےت۔

زار، اوبرمعفابیشین :  رافی

 

 
 اوباولدیل، ہبعش، فدیلنب غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نسح ولسک اک بس ےس زایدہ قحتسم وکؿ ےہ

 ؿادب اک ایب :   ابب

 نسح ولسک اک بس ےس زایدہ قحتسم وکؿ ےہ

     911    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیسجزیز، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ ب٩ طب ٣ٍہ، ابوزرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ  َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر َٔ ب٩ِٔ ُطب ٣ٍََُِة  ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا

ُّٙ ا٨َّٟأض بُٔحِش  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أََح َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َجاَئ َرُج١ْ ِ ا٢َ ٩ٔ َػَحابًَٔی  َٗ َک  ا٢َ أ٣ُُّ

ا٢َ اب٩ُِ ُطب ٍُِ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ أَبُوَک َو َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ َک  ا٢َ ث٥َُّ أ٣ُُّ َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ َک  ا٢َ ث٥َُّ أ٣ُُّ َٗ  ٣َةَ ث٥َُّ ٩ِ٣َ 

وسؽ اہلل یلص ہبیتق نب دیعسرجری، امعرہ نب اقعقع نب ربشہم، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ر



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمے نسح ولسک اک وکؿ زایدہ قحتسم ےہ، آپ ےن رفامای 

ریتی امں، رعض ایک رھپ وکؿ؟ آپ ےن رفامای ریتی امں، وپاھچ رھپوکؿ؟ آپ ےن رفامای ریتی امں وپاھچ رھپ وکؿ؟ آپ ےن رفامای ریتا 

 انب ربشہم افر ییحی نب اوبب ےن ایبؿ ایک ہک اوبزرہع ےن مہ ےس ایس رطح رفاتی یک۔ ابپ۔ افر

 ہبیتق نب دیعسرجری، امعرہ نب اقعقع نب ربشہم، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فادلنی یک ااجزت ےک ریغباہجد ہن رکے

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک ااجزت ےک ریغباہجد ہن رکے

     912    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضی اہلل ٣شسز، یحٌی، سٔیا٪، طٌبہ، حبیب، ح، ٣ح٤سب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، حبیب، ابواٌٟباض، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ح و َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبٔیْب  اََل َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ َیاَ٪ َوُط ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ  ٩ُ

ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ بَّأض  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ا٢َ َحبٔیٕب  َٗ ََٟک أَبََوأ٪  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَُجاصُٔس  َّی اہللُ  ٢َ َرُج١ْ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل

َحاصِٔس  َٓ ٔٔیض٤َٔا  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ  َن

دسمد، ییحی، ایفسؿ، ہبعش، بیبح، ح، دمحمنب ریثک، ایفسؿ، بیبح، اوباابعلس، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ایک ںیم اہجد رکفں، آپ ےن وپاھچ ہک ریتے فادلنی ںیہ، اس ےن وجاب دای اہں! آپ  صخش ےن

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اؿ دفونں ںیم اہجد رک )ینع دختم رک( ۔

 وباابعلس، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، ییحی، ایفسؿ، ہبعش، بیبح، ح، دمحمنب ریثک، ایفسؿ، بیبح، ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکح  صخش ا ےن فادلنی وک اگ ی ہن دے

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وکح  صخش ا ےن فادلنی وک اگ ی ہن دے

     913    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤سب٩ یو٧ص، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، سٌس، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٤ِزٕو َرضَٔی اہللُ ًَ َحسَّ ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

٩َ اٟزَّجُ  ٌَ ٔ أَِ٪ ی٠َِ ََٜبائٔز ٔ اِل ب ٍَ ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ١ُ َوأَٟسیِطٔ ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ًَ

ا٢َ يَ  َٗ ٩ُ اٟزَُّج١ُ َوأَٟسیِطٔ  ٌَ َٕ َی٠ِ ِی َٛ طُ َو ََٓیُشبُّ أَبَاُظ َوَيُشبُّ أ٣َُّ  ُشبُّ اٟزَُّج١ُ أَبَا اٟزَُّج١ٔ 

ادمحنب ویسن، اربامیہ نب دعس، دعس، دیمحنب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک 

رعض ایک ای روسؽ اہلل! آد ی ا ےن امں ابپ رپ سک رطح  بس ےس ڑبا انگہ ہی ےہ ہک وکح  صخش ا ےن فادلنی رپ تنعل رکے، یسک ےن

تنعل رکاتکس ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی آد ی دفرسے ےک ابپ وک اگ ی دے وت فہ اس ےک امں افر ابپ وک اگ ی 

 دے اگ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعادمحنب ویسن، اربامیہ نب دعس، دعس، دیمحنب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمعف ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایکس داعوبقؽ وہےن اک ایبؿ وج ا ےن فادلنی ےس نسح ولسک رکے

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایکس داعوبقؽ وہےن اک ایبؿ وج ا ےن فادلنی ےس نسح ولسک رکے

     914    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍْ ٔ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٧َآ َٗ َبَة  ِ٘ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ًُ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ  َحسَّ ٨ًَُِض٤َا  اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

٤َاُٟ  َٓ ٤ََِِٟطُ  ا٢َ بَِي٤َ٨َا ثَََلثَُة َنََفٕ َیَت٤َاَطِوَ٪ أََخَذص٥ُِ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِت  َٓا٧َِحلَّ َِٟحَب١ٔ  ٔلَی َُإر فٔی ا وا ِ

َِٟحَب١ٔ  ْة ٩ِ٣ٔ ا َُارٔص٥ِٔ َػِْخَ  ٥ٔ َٓ  ٔ اِزًُوا اہلَل ب َٓ ٠ِٔ٤ًَُت٤ُوَصا ِهَّلِل َػأَٟحّة  ٤ًَِاَّل  ٕف ا٧ُِوزُوا أَ ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ِت  َ٘ أَكَِب َضا َٓ

اْر  َِ بٔي ٍَأ٪ َولٔی ٔػبَِیْة ٔػ َٛ َُّط کَاَ٪ لٔی َوأَٟسأ٪ َطِیَدأ٪  ا٢َ أََحُسص٥ُِ ا٠َُّٟض٥َّ ٧ِٔ َ٘ َٓ ُجَضا  ُط َيَِفُ َّ٠ ٌَ َٓإَٔذا ُرِحُت َٟ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٨ُِت أَِرعَی  ُٛ

َّی  ٤َا أََتِیُت َحً َٓ َحزُ  َُّط ٧َاَئ بَٔی اٟظَّ َٟسٔی َو٧ِٔ ِب١َ َو َٗ َح٠َِبُت بََسأُِت بَٔوأَٟسیَّ أَِس٘ٔیض٤َٔا  َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ِس ٧َا٣َا ًَ َٗ َوَجِستُُض٤َا  َٓ أ٣ََِشِیُت 

ِٟحََٔل  َٓحٔئُِت بٔا ٨ُِت أَِح٠ُُب  ُٛ ٤َا  َٛ َح٠َِبُت  بَِیٔة َٓ ُظ أَِ٪ أَبَِسأَ بٔاٟؼِّ ُظ أَِ٪ أُوَٗٔوُض٤َا ٩ِ٣ٔ ٧َِو٣ٔض٤َٔا َوأََِکَ ُُٔسض٤َٔا أََِکَ ٤ُِت ٨ًَِٔس ُر ُ٘ َٓ ٔب 

 َٓ ِحزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا َّی ك٠ََ َٔک َزأِبٔی َوَزأِبَُض٥ِ َحً ٥ِ٠َ یَز٢َِ ذَٟ َٓ َسمَیَّ  َٗ اَُِوَ٪ ٨ًَِٔس  ـَ بَِیُة یََت ِب٠َُض٤َا َواٟؼِّ َٗ ٌِ ٨َِت َت ُٛ ٠ُِت َذَٟٔک إِٔ٪  ٌَ َٓ ِّی  ٥ُ٠َ أَن

َّی یََزِوَ٪ ٨ِ٣ٔضَ  َجّة َحً ُض٥ِ َُفِ َٟ َد اہللُ  َََٓفَ ٤َاَئ  َجّة ٧ََزی ٨ِ٣َٔضا اٟشَّ ٨ََٟا َُفِ ِد  َٓاَِفُ اَئ َوِجضَٔک  َِ ٔ انٔی ا٠َُّٟض٥َّ ابِت ا٢َ اٟثَّ َٗ ٤َاَئ َو ا اٟشَّ

أََطسِّ ٣َا یُ  َٛ ٥ٕٓ أُحٔبَُّضا  ًَ َُّط کَا٧َِت لٔی اب٨َُِة  َّی آتَٔیَضا ب٤ٔٔائَٔة زٔی٨َارٕ ٧ِٔ أَبَِت َحً َٓ َشَضا  ِٔ ِیَضا َن َٟ ٔ َل٠َِبُت ِ َٓ حٔبُّ اٟزَِّجا٢ُ ا٨َِّٟشاَئ 

ًَِبَس اہللٔ  َِٟت یَا  ا َٗ ِسُت بَيَِن رِٔج٠َِیَضا  ٌَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َ٘ٔيُتَضا بَٔضا  َٓ ُت ٣ٔائََة زٔی٨َإر  ٌِ َّی َج٤َ ِیُت َحً ٌَ َش َٓ ِٔ ٙٔ اہللَ َوََل َت َِٟداَت٥َ  اتَّ َتِح ا

 َٓ ٨ََٟا ٨ِ٣َٔضا  ِد  َٓاَِفُ اَئ َوِجضَٔک  َِ ٔ َٔک ابِت ٠ُِت ذَٟ ٌَ َٓ ِس  َٗ ِّی  ٥ُ٠َ أَن ٌِ ٨َِت َت ُٛ إِٔ٪  َٓ ُض٥َّ  ٨ًََِضا ا٠َّٟ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ُ َِ ا٢َ اِْل َٗ َجّة َو ُض٥ِ َُفِ َٟ َد  ََفَ

 َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٚٔ أَُرٓزٕ  ٨ُِت اِسَتأَِجزُِت أَٔجي ٍّا بََٔفَ ُٛ ِّی  ٔن ُض٥َّ ِ ٥ِ٠َ ا٠َّٟ َٓ ٨ًَِطُ  ُط َوَرَُٔب  َٛ ت ٍََ َٓ طُ  َّ٘ ٠َِیطٔ َح ًَ َزِؿُت  ٌَ َٓ ِّی  ًِٔلىٔی َحق ا٢َ أَ َٗ ٠َ٤َطُ  ًَ َضی 

ًِٔلىٔی ٙٔ اہلَل َوََل َتِو٤ِٔ٠ىٔی َوأَ ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ َحائَىٔی  َٓ ا َوَرأًَیَضا  ُت ٨ِ٣ُٔط َبَُقّ ٌِ َّی َج٤َ ٔلَی ذَ  أََز٢ِ أَِزَرًُُط َحً ٠ُِت اذَِصِب ِ ُ٘ َٓ ِّی  َٟٔک َحق

َِٟبَُقَ َوَر  َٔک ا ُدِذ ذَٟ َٓ ِّی ََل أَصِزَأُ بَٔک  ٔن ٠ُِت ِ ُ٘ َٓ ِ بٔی  ٙٔ اہلَل َوََل َتِضزَأ ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ َِٟبَُقٔ َوَرأًیَضا  ٨َِت ا ُٛ إِٔ٪  َٓ َٙ بَٔضا  ا٧َِل٠َ َٓ أََخَذُظ  َٓ أًَیَضا 

َٓاَِفُِد ٣َا بَقٔیَ  اَئ َوِجضَٔک  َِ ٔ ٠ُِت َذَٟٔک ابِت ٌَ َٓ ِّی  ٥ُ٠َ أَن ٌِ ٨ُِض٥ِ  َت ًَ َد اہللُ   َََٓفَ

 نیت دیعس نب ایب رممی، اامسلیع نب اربامیہ نب ہبقع، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک

ےک داہےن رپ اکی اٹچؿ آ آد ی ےلچ اج رےہ ےھت ہک اؿ وک ابرش ےن آ ریھگا، وت فہ اہپڑےک اکی اغر ںیم انپہ ےک ےئل ےئگ، اؿ یک اغر 



 

 

رگی، سج ےس اس اک ہنم دنب وہایگ، وت فہ اکی دفرسے ےس م ےن ےگل ہک مت ولگ ا ےن ا ےن  کی اکومں رپ وغر رکف وج مت ےن اہلل ےک 

اہلل  ےئل ےئک وہں، افر اس ےک فاہطس ےس اہلل اعت ی ےس داع رکف، ادیم ےہ ہک اہلل اس اٹچؿ وک اٹہدے اگ، اؿ ںیم ےس اکی ےن اہک ای

ریمے امں ابپ وبڑےھ ےھت افر ریمے وھچےٹ وھچےٹ ےچب یھب ےھت، ںیم اؿ ےک ےئل اجونر رچاات اھت، بج اشؾ وک فا س آات وت اؿ 

اجونرفں وک دفاتہ افر ا ےن وچبں ےس ےلہپ ا ےن فادلنی وک ےنیپ وک داتی، اکی دؿ لگنج ںیم دفرکت رچاےن وک ےل ایگ، فایسپ ںیم اشؾ وہ 

 فہ دفونں وسےکچ ےھت، ںیم ےن  بس دوتسر اجونرفں وک دفاہ افر دفدھ ےل رک آای افر اؿ ےک رساہےن ڑھکا وہایگ، ںیم یئگ، بج آای وت

ےن اندنسپ اھجمس ہک اںیہن دنین ےس دیبا رکفں افر ہی یھب ربا ولعمؾ وہا ہک ںیم ےلہپ ا ےن وچبں وک دفں، احالہکن ےچب ریمے دقومں ےک 

 رج کت ریما افر ریمے وچبں اک یہی احؽ راہ، ارگ وت اجاتن ےہ ہک ںیم ےن ہی رصػ ریتی راض یک اخرط ایک  اپس آرک خیچ رےہ ےھت، عولع

ےہ وت ہی اٹچؿ وھتڑی ےس اٹہدے، اتہک آامسؿ رظن آ ےکس، وت اہلل اعت ی ےن اس اٹچؿ وک وھتڑا اس اٹہ دای، اہیں کت ہک آامسؿ رظن آےن 

ی اکی اچچ زاد نہب یھت، ںیم اےس تہب اچاتہ اھت، انتج ہک رمد وعروتں ےس تبحم رکےت ںیہ، اگل، افر دفرسے آد ی ےن اہک ای اہلل ریم

ںیم ےن اس یک اجؿ اس ےس بلط یک، )ینع فہ ا ےن آپ وک ریمے وحاےل رکدے( نکیل اس ےن ااکنر ایک، اہیں کت ہک ںیم اس 

ر وہ ےئگ، وت ںیم اںیہن ےل اس ےک اپس آای، بج ںیم اس یک ےک اپس وس دانیر ےل رک آؤ،انچہچن ںیم ےن ک تن یک اہیں کت ہک وس دانی

دفونں اٹوگنں ےک درایمؿ اھٹیب وت اس ےن اہک ہک اے دخا ےک دنبے دخا ےس ڈر افر رہم )لیس( وک ہن وھکؽ، ہی نس رک ںیم ڑھکا وہ ایگ، ای 

اٹچؿ وک اٹہدے، وت اہلل اعت ی ےن اس اٹچؿ وک وھتڑا  اہلل ارگ وت اجاتن ےہ ہک ںیم ےن ہی رصػ ریتی وخیش یک اخرط ایک ےہ، وت مہ ےس اس

ا اس رساک دای، رسیتے آد ی ےن اہک ای اہلل ںیم ےن اکی رفؼ اچفؽ رپ اکی جادفر اکؾ رپ اگلای، بج فہ اکؾ وپرا رک اکچ وت اس ےن اہک ہک ریم

ےس ااکنر رکدای، ںیم اس وک لسلسم قح دے دف، ںیم ےن اس یک جادفری دے دی، نکیل اس ےن اینپ جادفری وھچڑ دی افر ےنیل 

اکتش ایک اہیں کت ہک ںیم ےن ومیشی افر رچفااہ ااھٹک ایک )ینع ڑبےتھ ڑبےتھ تہب ےس ومیشی وہےئگ افر اس ےک ےئل اکی رچفااہ یھب 

اؿ ومویشیں افر رچفاےہ رھک ایل( فہ ریمے اپس آای افر اہک ہک اہلل ےس ڈرف افر ھجم  ہ ملظ ہن رکف افر ےھجم ریماقح دے دف، ںیم ےن اہک 

ےک اپس اج )افر اؿ بس وک ےل اج( اس ےن اہک اہلل ےس ڈر افر ریمے اسھت ذماؼ ہن رک، ںیم ےن اہک ںیم ھجت ےس ذماؼ ںیہن رک راہ 

رط ایک وہں، ہی اجونر افر رچفااہ ےل اج،انچہچن اس ےن ےل ایل افر الچ ایگ اس ےئل ارگ وت اجاتن ےہ ہک ہی ںیم ےن رصػ ریتی راض یک اخ

 ےہ وت ابیق ہصح یھب دفر رکدے،انچہچن اہلل اعت ی ےن اس وک یھب رساک دای۔

 دیعس نب ایب رممی، اامسلیع نب اربامیہ نب ہبقع، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...انرفامین انگہ ریبکہ ےہفادلنی یک 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک انرفامین انگہ ریبکہ ےہ

     915    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، ٨٣ؼور، ٣شیب، وراز، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َط  ٕؽ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َح ٌِ ث٨ََا َس َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔي ٍَة ٩ًَِ ا  ٕ از ٩ًَِ َورَّ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِيَباُ٪ 

ظَ  ِٟب٨ََأت َوََکٔ ا َوَصأت َوَوأَِز ا ٌّ َضأت َو٨ِ٣َ َٚ اَِل٣َُّ و ُ٘ ٠َِی٥ُِٜ ًُ ًَ  ٦َ ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل َُحَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َؤا٢ٔ  َل٥ُِٜ ٗٔیًَ ث ٍََِة اٟشُّ َٛ ا٢َ َو َٗ ١َ َو

٤َِٟا٢ٔ  َة ا ًَ  َؤَِؿا

 دعس نب صفح، ابیشؿ، وصنمر، بیسم، فراد، ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن مت رپ

ایک ےہ افر اہمترے ےیل لیق فاقؽ افر وساؽ یک زایدیت  امؤفں یک انرفامین افر دقحارفں قح ہن دانی افر ویٹیبں وک زدنہ دروگر رکان  جاؾ

 افر امؽ ےک اض ع رکےن وک رکمفہ اھجمس ےہ ۔

 دعس نب صفح، ابیشؿ، وصنمر، بیسم، فراد، ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   باب

 فادلنی یک انرفامین انگہ ریبکہ ےہ

     916    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، خاٟس واسلی، جزیزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُکہ، ابوبُک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ُِٟحَزیِ  ٩ًَِ ا َِٟوأسٔلیُّ  ث٨ََا َخأْٟس ا ُٚ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِط  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َرضَٔی اہللُ  َة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکَ ًَ  ٩ًَِ زٔیِّ 

٨َ٠ُِٗا بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ   ٔ ََٜبائٔز ٔ اِل ب ٍَ ِٛ َ ئ٥ُُِٜ بٔأ ٥َ أَََل أ٧َُبِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اُک بٔاہللٔ َو َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ َِ ٔ ا٢َ اِْل َٗ َِٟوأَٟسی٩ِٔ   ُٚ ا و ُ٘ ًُ

ِو٢ُ اٟزُّورٔ َوَطَضاَزةُ اٟزُّورٔ َٗ ِو٢ُ اٟزُّورٔ َوَطَضاَزةُ اٟزُّورٔ أَََل َو َٗ ا٢َ أَََل َو َ٘ َٓ َح٠ََص  َٓ ّئا  ٜٔ ٠ُُِٗت ََل  َوکَاَ٪ ٣ُتَّ َّی  وَُٟضا َحً ُ٘ ٤َا َزا٢َ َي َٓ

 َيِشُُٜت 

ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک ںیم  ااحسؼ ، اخدل فایطس، رجریی، دبعارلنمح نب ایب رکبہ، اوبرکب

ںیہمت بس ےس ڑبا انگہ ہن اتبؤفں؟ مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک اہں ای روسؽ اہلل! آپ ےن رفامای ہک اہلل ےک اسھت رشکی رکان افر 

دیسےھ وہ( ھٹیب ےئگ افر رفامای نس ول وھجن وبانل افر وھجیٹ فادلنی یک انرفامین رکان، اس فتق آپ ہیکت اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت، رھپ )

وگایہ دانی، نس ول! وھجن وبانل افر وھجیٹ وگایہ دانی، آپ ایس رطح )ابر ابر( رفامےت رےہ اہیں کت ہک مہ ےن اہک ہک آپ اخومش ہن 

 وہں ےگ۔

 ہنع اقحس، اخدل فایطس، رجریی، دبعارلنمح نب ایب رکبہ، اوبرکب ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک انرفامین انگہ ریبکہ ےہ

     917    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل ب٩ ابی بُک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ وٟیس، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبیس  :  راوی

ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُت أ٧َََص  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ 

ا٢َ ذَ  َٗ ٨ًَِطُ  ُک بٔاہللٔ ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ِ ا٢َ اٟرشِّ َ٘ َٓ  ٔ ََٜبائٔز ٩ًَِ اِل ََٜبائَٔز أَِو ُسئ١َٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِل ًَ َّی اہللُ   ََکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٗ ِو٢ُ اٟزُّورٔ أَِو  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ََٜبائٔز ٔ اِل ب ٍَ ِٛ َ ئ٥ُُِٜ بٔأ ا٢َ أَََل أ٧َُبِّ َ٘ َٓ َِٟوأَٟسی٩ِٔ  ُٚ ا و ُ٘ ٔص َوًُ ِٔ ِت١ُ ا٨َّٟ َٗ ث ٍَُ ا٢َ َط َو ِٛ َبُة َوأَ ٌِ ا٢َ ُط َٗ َضاَزةُ اٟزُّورٔ 



 

 

ا٢َ َطَضاَزةُ اٟزُّورٔ  َٗ َُّط   َهىِّی أ٧َ

 ےن دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبع اہلل نب ایب رکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

انگوہں ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےک اسھت رشکی رکان، یسک اجؿ اک  ریبکہ انگوہں اک ذرک رفامای، ای آپ ےس ریبکہ

 وگایہ )انقح( لتق رکان، فادلنی یک انرفامانین رکان، رھپ رفامای ایک ںیم ںیہمت بس ےس ڑبا انگہ ہن اتبؤفں افر رفامای ہک وھجن وبانل ایوھجیٹ

 ہی ےہ ہک آپ ےن وھجیٹ وگایہ رفامای۔دانی، ہبعش ےن اہک ہک ریما اغ بل امگؿ 

 دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبع اہلل نب ایب رکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشمک ابپ ےس ہلص ریمح اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رشمک ابپ ےس ہلص ریمح اک ایبؿ

     918    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

َو  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ٨ًَُِض٤َا َحسَّ َة أَِخب ٍََنٔی أَبٔی أَِخب ٍََِتىٔی أَِس٤َاُئ ب٨ُِٔت أَبٔی بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ 

َّی اہللُ ُِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ َشأ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّی َرأَُبّة فٔی  َِٟت أََتِتىٔی أُم ا َٗ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آٔػ٠َُضا  ًَ ا٢َ   َٗ  ٥ِ

ی٩ٔ  ٥ِ فٔی اٟسِّ ُٛ ات٠ُٔو َ٘ ٥ِ يُ َٟ َّٟٔذی٩َ  ٩ًَِ ا ٥ِ اہللُ  ُٛ الَی ٓٔیَضا ََل ی٨ََِضا ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٓ  اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة 

دیمحی، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ریمے اپس ریمی امں وج املسمؿ ںیہن وہح  یھت، 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم آح  وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ایک ںیم اس ےس ہلص ریمح رکفں؟ آپ ےن رفامای یبن

ُ ﴾ اخل ینع اہلل اعت ی مت 
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ُ

َ ُک
ْ

 

َ
 

  ي
َ
ں ےک وک اؿ ولوگاہں، انب ہنییع اک ایبؿ ےہ ہک اہلل ےن ایہن ےک ابرے ںیم ہی آتی انزؽ رفامح ، ﴿ ل



 

 

 اسھت ہلص ریمح رکےن ےس عنم ںیہن رکات، وج مت ےس دنی ںیم گنج ںیہن رکےت۔

 دیمحی، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

جوعرت اک اینپ امں ےس

ٹ

 ... نسح ولسک رکےن اک ایبؿ، بج ہک اس اکوشرہ یھب افر ثیل ےن اہک م

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ےہ ہک اس زامہن ںیم بج ہک  وعرت اک اینپ امں ےس نسح ولسک رکےن اک ایبؿ، بج ہک اس اکوشرہ یھب افر ثیل ےن اہک ھجم ےس اشہؾ ےن وباہطس رعفہ اامسء اک وقؽ لقن ایک

ایک ہک ریمی امں  ہیلع فملس ےک اسھت اعمدہہ ایک اھت ریمی رشمہک امں ا ےن ےٹیب ےک اسھت آح ، ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس درای ت ایک افر رعض رقشی ےن یبن یلص اہلل

 آح  ےہ افر فہ رشمک ےہ، آپ ےن رفامای اینپ امں ےس نسح ولسک رکف

     919    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ًَبَّإض أَِخب ٍََظُ َحسَّ أَ٪َّ أَبَا  َس اہللٔ ب٩َِ 

 َ ٥َ َیأ٣ُِز٧ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َي َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ١َ أَِرَس١َ ِ ِٗ َیاَ٪ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ صَٔز ِٔ ٖٔ ُس ا َٔ ٌَ ِٟ ٔة َوا َٗ َس ٔ َواٟؼَّ ََلة ا بٔاٟؼَّ

٠َةٔ   َواٟؼِّ

س ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک اؿ ےس اوبایفسؿ ےن ایبؿ ایک ییحی ، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابع

ز، ہک رہلق ےن البفا اجیھب افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک قلعتم درای ت ایک وت اںوہں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ امن

 دصہق، اپدکاینم افر ہلص ریمح اک مکح دےتی ںیہ۔

 انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ییحی ، ثیل، لیقع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رشمک اھبح  ےک اسھت ہلص ریمح رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رشمک اھبح  ےک اسھت ہلص ریمح رکےن اک ایبؿ

     920    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ زٔی٨َإر 

ِٟحُ  َِٟبِشَضا یَِو٦َ ا ٔ َوا ٍِ َصٔذظ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ابَِت َ٘ َٓ  َُ و٢ُ َرأَی ٤ًَُزُ ح٠ََُّة ٔسي ٍََاَئ تَُبا ُ٘ ٨ُِض٤َا َي ٤ََّا ًَ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ُِٟوُٓوزُ  ةٔ َؤِذَا َجائََک ا ٌَ ٤ُ

ٔ ٩ِ٣َ ََل َخََل  یِ َی٠َِبُص َصٔذظ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕة  ٔلَی ٤ًََُز بُٔح٠َّ أَِرَس١َ ِ َٓ ٥َ ٨ِ٣َٔضا بُٔح١ٕ٠َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ ُط  َٟ َِٟبُشَضا َٚ  َٕ أَ

 َ أ َٓ َضا أَِو َتُِٜشوَصا  ٌُ ٩ِٜٔ َتبٔی ََٜضا َٟٔت٠َِبَشَضا َوَل ًِٔل ُ ٥ِ أ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠َُِٗت  ٠َُِٗت ٓٔیَضا ٣َا  ِس  َٗ ََّٜة َو َُٟط ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ ٔلَی إَٔر  ِرَس١َ بَٔضا ٤ًَُزُ ِ

ِب١َ أَِ٪ يُِش٥َٔ٠  َٗ 

ومیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی ریمشی 

 ںیل افر ہعمج ےک فدف ےک آےن دؿ ںینہپ، آپ ےن رفامای اس وک فیہ ہلح رففتخ وہےت وہےئ داھکی وت اہک ای روسؽ اہلل! آپ اےس رخدی

اتنہپ ےہ سج اک آرخت ںیم وکح  ہصح ہن وہ، اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دنچ ےلح آےئ وت آپ ےن اکی رضحت رمع وک جیھب 

امےکچ ںیہ، آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن دای، رضحت رمع ےن رعض ایک ہک ںیم اےس ویکرکن ونہپں بج آپ اس ےک ابرے ںیم ہی رف

 ںیم ےس ںیہمت ےننہپ ےک ےئل ںیہن دای ہکلب اس وک ای وت  چی دف ای یسک وک انہپ دف، وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ا ےن اکی اھبح  وک وج الہ  

 ےھت افر ایھب االسؾ ہن الےئ ےھت، جیب دای۔

 اہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل ہنعومیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ملسم، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ہلص ریمح یک تلیضف اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہلص ریمح یک تلیضف اک ایبؿ

     921    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، اب٩ ًث٤ا٪، ٣وسٰی ب٩ ح٨و٠ہ، ابوایوب :  راوی

٩ًَِ أَ  ُت ٣ُوَسی ب٩َِ ك٠ََِحَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ ٗٔی١َ َیا َرُسو٢َ َحسَّ َٗ بٔی أَیُّوَب 

 َ٤ ٌَ َبُة َحسَّ اہللٔ أَِخب ٍِٔنٔی بٔ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا بَِضزُ ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ثَىٔی  َِٟح٨ََّة و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ١ٕ یُِسخ٠ُٔىٔی ا

ا ٣ُوَسی ب٩َِ ك٠َِ  ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب َوأَبُوُظ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ًَ ٨ًَُِط ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب اَِلَِنَؼارٔیِّ َرضَٔی اہللُ  َحَة 

ا َ٘ َٓ َٟطُ  َٟطُ ٣َا  ِو٦ُ ٣َا  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟح٨ََّة  ١ٕ٤َ یُِسخ٠ُٔىٔی ا ٌَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِخب ٍِٔنٔی بٔ َٗ ٠َِیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل  ًَ َّی اہللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َٟطُ  ٥َ أََرْب ٣َا  ٔ  َوَس٠َّ ََلَة َوتُِؤت ُک بٔطٔ َطِیّئا َوُت٘ٔی٥ُ اٟؼَّ بُُس اہلَل ََل ُترِشٔ ٌِ ٥َ َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ی اٟزَّکَاَة َوَتٔؼ١ُ َٓ

ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ  َّطُ کَاَ٪  أ٧َ َٛ ا٢َ  َٗ  اٟزَّح٥َٔ َذِرَصا 

ب ےتہک ںیہ ہک یسک ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ےھجم ااسی لمع ؤالتےیئ وج ےھجم تنج اوباولدیل، ہبعش، انب نامثؿ، ومٰیس نب ہلظنح، اوباوی

ںیم دالخ رکدے، ھجم ےس دبعارلنمح ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس زہب ےن اںوہں ےن ہبعش ےس افر ہبعش ےن انب نامثؿ نب دبعاہلل نب 

ں ےن رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےس ومبہ افر نامثؿ نب دبعاہلل ےس اؿ دفونں ےن ومٰیس نب ہحلط ےس انس، اںوہ

رفاتی ایک ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ےھجم ااسیلمع ؤالتےیئ وج ےھجم تنج ںیم دالخ رکدے، ولوگں ےن اہک، ایک؟ ایک؟ 

 رفامای ہک وت اہلل یک ابعدت رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اس وک اکی رضفرت ےہ، رھپ اس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

افر اس ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رک، افر امنز ڑپھ افر زوکۃ دے افر ہلص ریمح رک، اب وساری وک وھچڑ دے، رافی اک ایبؿ ہک وگای فہ 

 وساری رپ اھت۔

 اوباولدیل، ہبعش، انب نامثؿ، ومٰیس نب ہلظنح، اوباویب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عطق ریمح اک انگہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 عطق ریمح اک انگہ

     922    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ٣ح٤سب٩ جبي ٍ ٣ل٥ٌ، جبي ٍ ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

٥ٌٕٔ َحسَّ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل َس ب٩َِ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ٥ٌٕٔ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ا٢َ ِٔ٪َّ ُجَبي ٍَِ ب٩َِ ٣ُِل َٗ

و٢ُ ََل یَِسُخ١ُ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ٍْ أَِخب ٍََُظ أ٧َ اكٔ َٗ  َِٟح٨ََّة 

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دمحمنب ریبج معطم، ریبج نب معطم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت 

 وہےئ انس ہک عطق ریمح رکےن فاال تنج ںیم دالخ ہن وہاگ۔

 ریبج نب معطمییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دمحمنب ریبج معطم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہلص ریمح یک فہج ےس رزؼ ںیم اشکدیگ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہلص ریمح یک فہج ےس رزؼ ںیم اشکدیگ اک ایبؿ

     923    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٩ٌ٣، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ٕ ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اَحسَّ ہللُ یٕس 

َٟطُ فٔی رِٔزٗٔطٔ  ُظ أَِ٪ یُِبَشَم  و٢ُ ٩ِ٣َ ََسَّ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِطُ  ٠َِیٔؼ١ِ ًَ َٓ  ٔ َٟطُ فٔی أَثَزٔظ  َ َوأَِ٪ ی٨َُِشأ

 َرح٤َٔطُ 

ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اربامیہ نب ذنمر، دمحم نب نعم، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

وک رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش وک ہی اچاتہ وہ ہک اس ےک رزؼ ںیم فتعس وہ افر اس یک رمع دراز وہ وت اےس اچےئیہ ہک فہ ہلص ریمح 

 رکے۔

 ہنع اربامیہ نب ذنمر، دمحم نب نعم، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہلص ریمح یک فہج ےس رزؼ ںیم اشکدیگ اک ایبؿ

     924    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ ط :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب َّی اہللُ َحسَّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ ُط ف َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ یُِبَشَم  َٗ ٠َِیٔؼ١ِ َرح٤َٔطُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٓ  ٔ ُط فٔی أَثَزٔظ َٟ  َ  ی رِٔزٗٔطٔ َوی٨َُِشأ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج 

 صخش فتعس رزؼ افر درازی رمع اک وخااہں وہ وت اےس اچےیہ ہک ہلص ریمح رکے۔



 

 

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج صخش ہلص ریمح رکات ےہ اہلل اےس المات ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  المات ےہوج صخش ہلص ریمح رکات ےہ اہلل اےس

     925    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ، ٣ٌاویہ ب٩ ابی ٣زرز، سٌیس ب٩ يشار، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

اؤیَُة ب٩ُِ أَبٔی ٣ُ  ٌَ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣ُ ٕس أَِخب ٧ٍَََا  ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ُث  ٌٔیَس ب٩َِ َيَشإر یَُحسِّ ًَیمِّ َس ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ زٕ  زَرِّ

َْ ٩ِ٣ٔ َخ  َّی َِٔذا ََفَ َٙ َحً َِٟد٠ِ َٙ ا ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل َخ٠َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ائٔٔذ صَُزیَِزَة  ٌَ ِٟ ا٦ُ ا َ٘ َِٟت اٟزَّح٥ُٔ َصَذا ٣َ ا َٗ ٠ِ٘ٔطٔ 

َٓ  بَٔک ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ َِٟت بَلَی یَا َربِّ  ا َٗ ٔک  ٌَ َل َٗ  ٩ِ٣َ ٍَ َل ِٗ ٥ِ أ٣ََا َتزَِؿيَِن أَِ٪ أَٔػ١َ ٩ِ٣َ َوَػ٠َٔک َوأَ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔة  ٌَ ٔلی َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َٟٔک  ُضَو 

َِّٟيُت٥ِ  ًََشِيُت٥ِ ِِٔ٪ َتَو َض١ِ  َٓ ُُا ِِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ  َٓاَِقَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وا أَِرَحا٥ُِٜ٣َ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌُ لِّ َ٘ ٔشُسوا فٔی اَِلَِرٔق َوُت ِٔ  أَِ٪ ُت

ہک اہلل رشب نب دمحم، دبعاہلل ، اعمفہی نب ایب جارد، دیعس نب اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

وہاکچ وت رہتش داری ےن رعض ایک ہک ہی اس صخش اک اقمؾ ےہ اعت ی ےن اسری ولخمؼ وک دیپا ایک اہیں کت ہک بج دیپا رکےن ےس افرغ 

ں وج عطق رمح ےس ریتی انپہ امےگن، اہلل اعت ی ےن رفامای ایک ےھجت ہی دنسپ ںیہن ہک ںیم اس ےس ولمں وج ھجت ےلم افر اس ےس عطق قلعت رکف

 ی ےن رفامای سب ےھجت احلص ےہ، روسؽ وج ھجت ےس عطق قلعت رکے، رہتش داری ےن رعض ایک اہں اے ریمے رپفرداگر! دخافدن اعت
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 اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رشب نب دمحم، دبعاہلل ، اعمفہی نب ایب جارد، دیعس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ہلص ریمح رکات ےہ اہلل اےس المات ےہ

     926    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣د٠س، س٠امی٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہخاٟس ب :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ًَ ث٨ََا  ُ٪ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  َحسَّ ٨ًَِطُ  صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

 ًَ َّی اہللُ  َل َػل َٗ ٔک  ٌَ َل َٗ ا٢َ اہللُ ٩ِ٣َ َوَػ٠َٔک َوَػ٠ُِتُط َو٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ا٢َ ِٔ٪َّ اٟزَّح٥َٔ َطِح٨َْة ٩ِ٣ٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٗ  ٥َ ُتطُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٌِ 

رفامای اخدل نب دلخم، امیلسؿ، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ہک رمح )رہتش داری( رنمح ےس یلم وہح  اشخ ےہ،انچہچن دخافدن اعت ی ےن رفامای ہک وج ھجت ےس ےلم ںیم اس ےس اتلم وہں افر وج ھجت 

 ےس عطق قلعت رکے ںیم اس ےس عطق قلعت رکات وہں۔

 اخدل نب دلخم، امیلسؿ، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ہلص ریمح رکات ےہ اہلل اےس المات ےہ

     927    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی ٣زرز، یزیس ب٩ رو٣ا٪، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ٣ٌاویہ :  راوی

 ٕ ز اؤیَُة ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَرِّ ٌَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣ُ َٗ ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ث٨ََا َس َوَة  َحسَّ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪ 

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ا٢َ اٟزَّح٥ُٔ  ٩ًَِ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ِ٤َ  ٨ًََِضا َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ ٔطِح٨َْة 



 

 

ُتطُ  ٌِ َل َٗ َضا  ٌَ َل َٗ  َوَػ٠ََضا َوَػ٠ُِتطُ َو٩ِ٣َ 

امؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع دیعس نب ایب رممی، امیلسؿ نب البؽ، اعمفہی نب ایب جارد، سیدی نب رف

فملس اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رمح )رہتش داری( رنمح ےس یلم وہح  اشخ ےہ، وج صخش اس ےس ےلم ںیم اس 

 ےس اتلم وہں افر وج صخش اس ےس عطق قلعت رکے ںیم اس ےس عطق قلعت رکات وہں۔

 دیعس نب ایب رممی، امیلسؿ نب البؽ، اعمفہی نب ایب جارد، سیدی نب رفامؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہتش داری وھتڑی یس رتی ےس یھب رت وہاجیت ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رہتش داری وھتڑی یس رتی ےس یھب رت وہاجیت ےہ

     928    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًباض، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ  َحسَّ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ َج

 ٔ و٢ُ ِٔ٪َّ آ٢َ أَب ُ٘ ٕ َي َُي ٍَِ َٔسٓ ٥َ ٔجَضاّرا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤َِزو ب٩َِ ا ٤ًَِْزو فٔی َٛٔتاًَ ا٢َ  َٗ ٔس ب٩ِٔ ی  ٔب ٣َُح٤َّ

 ِٟ ًَِبٔس ا ٨ًََِبَشُة ب٩ُِ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َزاَز  ٌَِّی اہللُ َوَػأُٟح ا ٔ ٤ََّا َوٟ َِٟیُشوا بٔأَِؤَٟیأِی ٧ِٔ ََفٕ بََیاْق  ٌِ ٩ًَِ َج ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بََیإ٪  َواحٔسٔ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ا٢َ أَبُو ًَ َٗ ىٔی أَٔػ٠َُضا بٔٔؼ٠َتَٔضا  ٌِ ُض٥ِ َرح٥ْٔ أَب٠َُُّضا بَٔبََلَصا َي َٟ  ٩ِٜٔ ٥َ َوَل َّ٠

ُط َوِجّضا َٟ  ُٖ ٍَ َوبَٔبََلَٟٔضا أَِجَوزُ َوأََػحُّ َوبَٔبََلَصا ََل أرَِعٔ َٗ َذا َو َٛ  ًَِبس اہللٔ بَٔبََلَصا 

دل، سیق نب ایب احزؾ، رمعف نب ااعلص ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل رمعف نب ابعس، دمحم نب رفعج، ہبعش، اامسلیع نب ایب اخ

ہیلع فملس وک آہتسہ ےس ںیہن )ہکلب( دنلب آفاز ےس رفامےت وہےئ انس ہک آؽ ایب )رمعف اک ایبؿ ےہ ہک دمحم نب رفعج یک  اتب ںیم آپ ایب 



 

 

 وت اہلل ےک وکین اکر ومنینم ںیہ، تنع نب دبعاولادح ےک ےک دعب ہگج وھچیٹ وہح  ےہ( ریمے دفتس ںیہن ںیہ ہکلب ریمے دفتس

ایبؿ ےس اںوہں ےن سیق ےس افر سیق ےن رمعف نب اعص ےس رفاتی ایک ہک ںیم ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت 

  ںیم ہلص ریمح رکات وہں۔وہےئ انس نکیل اؿ ےک اسھت رہتش داری ےہ، اس ےئل ںیم اس وک اس ےک اطمقب رتی اچنہپات وہں ینع

 رمعف نب ابعس، دمحم نب رفعج، ہبعش، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رمعف نب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دبہل دےنی فاال ہلص ریمح رکےن فاالںیہن ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دبہل دےنی فاال ہلص ریمح رکےن فاالںیہن ےہ

     929    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع وحش٩ ب٩ ٤ًزو، ِٓط، ٣حاہس، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، سٔیا٪ :  راوی

َیا ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٤ِزٕو َوِِٓٔطٕ  ًَ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِٔع َوا َ ٩ًَِ اَِل  ٪ُ

٩ًَِ ا٨َّٟ  طُ َحَش٩ْ َوِِٓٔطْ  ٌَ َٓ ٥َ َوَر ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ًَُِع ِ َ ُط اَِل ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ َیاُ٪  ِٔ ًَ ُس َّی اہللُ  ا٢َ ٔيیِّ َػل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ِت َرح٤ُُٔط َوَػ٠ََضا ٌَ ُٗٔل َّٟٔذی َِٔذا  َِٟوأػ١ُ ا ٩ِٜٔ ا ٤ُِٟکَآٔٔئ َوَل َِٟوأػ١ُ بٔا  َِٟیَص ا

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع فنسح نب رمعف، رطف، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعف، ایفسؿ ایبؿ رکےت ںیہ ہک اشمع ےن اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل 

رموفع ںیہن ایک ےہ افر نسح فرطف ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس وک رموفاع ایبؿ ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ہیلع فملس کت

ےن رفامای ہک دبہل دےنی فاال ہلص ریمح رکےن فاال ںیہن ہکلب ہلص ریمح رکےن فاال وت فہ صخش ےہ بج اس ےس انہط وتڑا اجےئ وت فہ اس وک 

 المےئ۔

  ریثک، ایفسؿ، اشمع فنسح نب رمعف، رطف، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعف، ایفسؿدمحم نب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج احتل رشک ںیم ہلص ریمح رکے رھپ فہ املسمؿ وہاجےئ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ وج احتل رشک ںیم ہلص ریمح رکے رھپ فہ املسمؿ وہاجےئاس صخش اک 

     930    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َٗ َُّط  ٜٔی٥َ ب٩َِ حٔزَا٦ٕ أَِخب ٍََُظ أ٧َ ٔ أَ٪َّ َح َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ نٔی رُعِ

ٕة ص١َِ لٔی ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ أَجِ  َٗ ٕة َوَػَس َٗ َتا ًَ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ ٩ِ٣ٔ ٔػ٠َٕة َو ٨ُِت أََتَح٨َُّث بَٔضا فٔی ا ُٛ ا٢َ َرُسو٢ُ أََرأَیَِت أ٣ُُوّرا  َٗ ٜٔی٥ْ  ا٢َ َح َٗ  ٕ اہللٔ  ز

ٔ٪ أََتَح٨َُّث  ِٟامَیَ ٩ًَِ أَبٔی ا ا  ـّ ا٢ُ أَِي َ٘ ٕ َوُي َٕ ٩ِ٣ٔ َخي ٍِ ًَلَی ٣َا َس٠َ ٥َ أَِس٤ِ٠ََت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َْز َوَػأْٟح َواب٩ُِ  َػل ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ َو

ضُ  ٌَ ب ٍَُُّر َوَتاَب َح٨ُُّث اٟتَّ َٚ اٟتَّ ا٢َ اب٩ُِ ِِٔسَحا َٗ ٤َُِٟشأَفٔ أََتَح٨َُّث َو ٩ًَِ أَبٔیطٔ ا  ٥ِ صَٔظا٦ْ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، میکح نب زحاؾ ےس رمفی ےہ ہک اںوہں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل اؿ ےک قلعتم ےک 

وسؽ قلعتم ںیمہ ؤالتںیئ وج مہ زامہن اجتیلہ ںیم رکےت ےھت، ینع ہلص ریمح، آزادی، دصہق فریغہ ایک ےھجم اؿ زیچفں اک ارج ےلم اگ؟ ر

ؿ ےس اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وت اؿ الھبویئں یہ یک فہج ےس وت املسمؿ وہا ےہ وج ےلھچپ زامہن ںیم وت رک اکچ ےہ، افر اوباامیل

 رکان یھب اثنحت اک ظفل وقنمؽ ےہ افر رمعم فاصحل فانب اسمرف ےن اثنحت اکظفل رفاتی ایک ےہ افر انب ااحسؼ ےن اہکثنحت ےک ینعم ںیہ یکین

 افر اشہؾ ےن ا ےن فادل ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی لقن یک ےہ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، میکح نب زحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دانی ای اس ےس یسنہ رکاندفرسے ےک ےچب وک ےنلیھک دانی افر اس وک وبہس 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے ےک ےچب وک ےنلیھک دانی افر اس وک وبہس دانی ای اس ےس یسنہ رکان

     931    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حبا٪، ًبساہلل ، خاٟس ب٩ سٌیس، سٌیس، ا٦ خاٟس ب٨ت سٌیس :  راوی

ث٨ََا حٔبَّاُ٪  َِٟت أَتَ  َحسَّ ا َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أ٦ُِّ َخأٟٕس ب٨ِٔٔت َخأٟٔس ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ َس ِبُس اہللٔ  ًَ ِیُت َرُسو٢َ اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ٔیْؽ أَِػََفُ  َٗ ًَلَیَّ  ٍَ أَبٔی َو ٥َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبُس اہللٔ َوهَٔی َػل ا٢َ  َٗ ٥َ َس٨َِط َس٨َِط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ زَبََزنٔی أَبٔی  َٓ  ٔ ة ُب بَٔداَت٥ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٌَ ِٟ ََٓذَصِبُت أَ َِٟت  ا َٗ َِٟحَبٔظیَّةٔ َحَش٨َْة  ا٢َ بٔا َٗ ًَِضا ث٥َُّ  ٥َ َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

َّی ا ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َب٘ َٓ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ ٥َ أَبِلٔی َوأَِخ٠ٔقٔی ث٥َُّ أَبِلٔی َوأَِخ٠ٔقٔی ث٥َُّ أَبِلٔی َوأَِخ٠ٔقٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی َذََکَ ہللُ   َیِت َحً

دختم ںیم آح   ةحؿ، دبعاہلل ، اخدل نب دیعس، دیعس، اؾ اخدل تنب دیعس یتہک ںیہ ہک ںیم ا ےن فادل ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک

ہ زیچ افر ںیم ازار ف صیمق ےنہپ وہےئ یھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہنس ہنس )دبع اہلل اک ایبؿ ےہ ہک ہنس یشبح زابؿ ںیم دمع

 ہیلع فملس ےن رفامای وک ےتہک ںیہ( اؾ اخدل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اخمت وبنت ےس ےنلیھک یگل، ریمے فادل ےن ےھجم ااھٹ ایل، روسؽ اہلل یلص اہلل

اےس ےنلیھک دف، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن الب فایقلخ نیت ابر رفامای ہی ڑپکا رپاان وہ افر ٹھپ اجےئ )رماد دری کت رےہ( 

 دبعاہلل اک ایبؿ ےہ ہک فہ ڑپکا تہب دونں کت راہ۔

 ةحؿ، دبعاہلل ، اخدل نب دیعس، دیعس، اؾ اخدل تنب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفا

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن )ا ےن اصازبادے( اربامیہ وک وبہس دای افر ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن

 وساھگن

     932    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہسی، اب٩ ابی يٌ٘وب، اب٩ ابی نٌی٥ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ  َٟطُ  َحسَّ َ ٨ُِت َطاصّٔسا َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز َوَسأ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی نُ وَب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َي ث٨ََا ٣َِضٔسیٌّ َحسَّ  َحسَّ

 ٩ًَِ ٔلَی صََذا َيِشأَُٟىٔی  ا٢َ ا٧ُِوزُوا ِ َٗ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ٘ َٓ ٩ِ أ٧ََِت  ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ؤق  ٌُ َِٟب ٩ًَِ َز٦ٔ ا َت٠ُوا  زَ َرُج١ْ  َٗ ِس  َٗ ؤق َو ٌُ َِٟب ٦ٔ ا

و٢ُ ص٤َُا َریِ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٥َ َوَس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٧َِیااب٩َِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َحا٧ََتاَی ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

ں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم انب رمع ریض اہلل ہنع ےک ومیس نب اامسلیع، دہمی، انب ایب وقعیب، انب ایب میعن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہ

اپس اھت ہک اؿ ےس اکی صخش ےن رھچم ےک وخؿ ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اہک وت اہکں اک ابدنشہ ےہ؟ اس ےن اہک ہک رعاؼ اک رےنہ 

ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس  فاال وہں، انب رمع ےن رفامای ہک اس آد ی وک دوھکی ہی رھچم ےک وخؿ ےک قلعتم وپاتھچ ےہ احالہکن اؿ

 ےک رفزدن )ینع نیسح( وک لتق ایک افر ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ہی دفونں داین ںیم ریمے دف وھپؽ ںیہ۔

 ومیس نب الیعمس، دہمی، انب ایب وقعیب، انب ایب میعن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

اصازبادے( اربامیہ وک وبہس دای افر ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن )ا ےن 

 وساھگن

     933    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًبساہلل ب٩ ابی بُک، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ أَ٪َّ رُعِ  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ًَائَٔظَة َزِوَد َحسَّ ٔ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  َوَة ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ



 

 

٥ِ٠َ تَ  َٓ َضا اب٨ََِتأ٪ َتِشأَُٟىٔی  ٌَ َِٟت َجائَِتىٔی ا٣َِزأَْة ٣َ ا َٗ ثَِتُط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٕ َواحَٔسةٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل حِٔس ٨ًِٔٔسی َُي ٍَِ َت٤َِزة

 ِ َش٤َِتَضا بَي َ٘ َٓ ًَِلِيُتَضا  َ أ َٓ ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ یَل َ٘ َٓ ثُِتطُ  َحسَّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََٓسَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َجِت  َْخَ َٓ ا٣َِت  َٗ ی ٩ِ٣ٔ َن اب٨َِتَِیَضا ث٥َُّ 

ُط ٔست ٍِّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َٟ  َّ٩ ُٛ َِٟیض٩َّٔ  ٔ أَِحَش٩َ ِ َٓ ِٟب٨ََأت َطِیّئا  ٔ ا  َصٔذظ

، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ایبؿ ےہ ہک اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دبعاہلل نب ایب رکب

اکی وعرت اینپ دف ویٹیبں وک اسھت ےل رک ریمے اپس ھچک امےنگن ےک ےئل آح ، اس وک ریمے اپس اکی وجھکر ےک وسا ھچک ہن الم، ںیم فہ 

رک لچ دی، یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ ےس  اےس دے دی، اس ےن اینپ ویٹیبں ںیم میسقت رکدی، رھپ اھٹ

ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای وج صخش اؿ ویچبں وک ھچک یھب دے دے افر اؿ ےک اسھت ااسحؿ رکے وت ہی اؿ ےک ےئل منہج یک آگ ےس 

 اجحب )اکذرہعی( وہں یگ۔

 زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دبعاہلل نب ایب رکب، رعفہ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ےن )ا ےن اصازبادے( اربامیہ وک وبہس دای افر ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 وساھگن

     934    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، ٤ًزوب٩ س٠ی٥، ابوٗتازہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ٤ِٟ ٌٔیْس ا ث٨ََا َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ث٨ََاَحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ب ٍُٔیُّ َحسَّ ٠ًََِي٨َا ا٨َّٟٔيیُّ  ِ٘ َد  َ َِ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ أَبُو 

ٍَ َؤَِذا َر  ٍَ َوَؿ َٛ َٓإَٔذا َر َّی  ََٓؼل ًَاتٔ٘ٔطٔ  ًَلَی  أؾ  ٌَ ِٟ ٥َ َوأ٣َُا٣َُة ب٨ُِٔت أَبٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َضاَػل ٌَ َٓ ٍَ َر َٓ 

، دیعس ربقمی، رمعفنب میلس، اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ اس اوباولدیل، ثیل

احؽ ںیم ہک اامہم تنب ایب ااعلص آپ ےک دنکوھں رپ وسار ںیھت،انچہچن آپ ےن ایس احتل ںیم امنز ڑپیھ، بج روکع رکےت وت اس 



 

 

 س وک ااھٹ ےتیل۔وک ااتر دےتی افر بج ڑھکے وہےت وت ا

 اوباولدیل، ثیل، دیعس ربقمی، رمعفنب میلس، اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

تب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن )ا ےن اصازبادے( اربامیہ وک وبہس دای افر ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اث

 وساھگن

     935    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیِ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ب١ََّ ا أَبُو ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َزَة َرضَٔی اہللُ 

 َ ًَلٓٔیٕ َو٨ًَِٔسُظ اَِل َِٟحَش٩َ ب٩َِ  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ّة َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَرَشَ َُ ِٔ٪َّ لٔی  ا٢َ اَِلََِقَ َ٘ َٓ ٤ٔییٔمُّ َجأّٟشا  َُ ب٩ُِ َحابٕٔص اٟتَّ َِقَ

ا٢َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٨ََوَز ِ َٓ ب٠َُِّت ٨ِ٣ُٔض٥ِ أََحّسا  َٗ َٟٔس ٣َا  َو ِٟ  ٩ِ٣َ ََل یَزَِح٥ُ ََل یُزَِح٥ُ  ٩ِ٣ٔ ا

زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اوباامیلؿ، بیعش،

نسح نب یلع ریض اہلل  امہن وک وبہس ایل افر آپ ےک اپس ارقع نب احسب ےھٹیب وہےئ ےھت، ارقع ےن اہک ہک ریمے اپس دس ےچب ںیہ، 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ یک رطػ داھکی رھپ رفامای ہک وج صخش رمح ںیہن رکات اس رپ یھب ںیم ےن یھبک اؿ اک وبہس ںیہن ایل، وت ر

 رمح ںیہن ایک اجات۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

اصازبادے( اربامیہ وک وبہس دای افر ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن )ا ےن 

 وساھگن

     936    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ابٔیٌّ ِ ِت َجاَئ أرَِعَ

َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َػل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٠ُُض٥ِ  بِّ َ٘ ٤َا نُ َٓ بَِیاَ٪  ٠ُوَ٪ اٟؼِّ بِّ َ٘ ا٢َ ُت َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ََ اہللُ   ََٟک أَِ٪ ٧َزَ ٥َ أََوأ٠٣َُِٔک 

٠ِبَٔک اٟزَِّح٤َةَ  َٗ  ٩ِ٣ٔ 

ایبؿ ےہ ہک اکی ارعایب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک 

احرض وہا افر رعض ایک ہک آپ ولگ وچبں وک وبہس دےتی ںیہ، مہ وت وبہس ںیہن دےتی، آپ ےن رفامای ہک ارگ اہلل اعت ی ےن اہمترے 

 دولں ےس رتمح وک چنیھک ایل ےہ وت اس ںیم ایک رکفں۔

 ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےن )ا ےن اصازبادے( اربامیہ وک وبہس دای افر ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 وساھگن

     937    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، زیسب٩ اس٥٠، اس٥٠، حرضت ٤ًز ب٩ خلاب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ َحسَّ ًَلَی  َحسَّ ٔس٦َ  َٗ ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  َحسَّ



 

 

ِس َتِح٠ُُب ثَِسَیَضا َتِشقٔی َِٔذا َو  َٗ ِئی  إَٔذا ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسِيْی  ًَ َّی اہللُ  ا فٔی اا٨َّٟٔيیِّ َػل ِئی أََخَذِتُط َجَسِت َػبٔیًّ ٟشَّ

ٔ كَارٔحَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَتَُزِوَ٪ صَٔذظ ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِتُط  ٌَ ِتطُ بَٔبِل٨َٔضا َوأَِرَؿ َ٘ َِٟؼ َ أ ٨َ٠ُِٗا ََل َوهَٔی َٓ ََٟسصَا فٔی ا٨َّٟارٔ  ّة َو

ٌٔبَ  ُط أَِرَح٥ُ بٔ َّ٠َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َحُط  ًَلَی أَِ٪ ََل َتِِطَ ٔسُر  ِ٘ َٟٔسصَاَت ٔ بَٔو ٔ ٩ِ٣ٔ صَٔذظ  ازٔظ

انب ایب رممی، اوباسغؿ، زدینب املس، املس، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس 

وک ڑکپ رک  دنچ دیقی الےئ ےئگ، اؿ دیقویں ںیم اکی وعرت یھت سج یک اھچیت دفدھ ےس رھبی وہح  یھت، سج ےچب وک دیق ںیم اپیت اس

 اینپ اھچیت ےس اٹمچیتیل افر اس وک دفدھ الپیت، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ولوگں ےس رفامای ہک اہمترا ایکایخؽ ےہ ہک ہی وعرت ا ےن

ےچب وک آگ ںیم ڈاؽ یتکس ےہ؟ مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ںیہن، ارگہچ فہ دقرت ریتھک ےہ، نکیل رھپ یھب ںیہن ڈاؽ یتکس وت آپ ےن 

 امای ہک اہلل ا ےن دنبفں رپ اس ےس یھب زایدہ رہمابؿ ےہ انتجہی وعرت ا ےن ےچب رپ رہمابؿ ےہ۔رف

 انب ایب رممی، اوباسغؿ، زدینب املس، املس، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی ےن رتمح ےک وسےصح ےئک ںیہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےن رتمح ےک وسےصح ےئک ںیہ

     938    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ٤َُِٟشیَّ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٧ٍَََا َس ِیْب  ٌَ َِٟبِضَزانٔیُّ أَِخب ٧ٍَََا ُط ٍٕ ا ٔ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧َآ َِٟح ٔ٪ ا ِٟامَیَ ا٢َ و ا َٗ ٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

١َ اہللُ اٟزَِّح٤ََة ٣ٔا ٌَ و٢ُ َج ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٌٔيَن ُجزِئّا َس٤ٔ ّة َوتِٔش ٌَ أ٣ََِشَک ٨ًَِٔسُظ تِٔش َٓ ئََة ُجزِٕئ 

َصا  ُض َحأَفَ ََِٟفَ ٍَ ا َٓ َّی َتزِ ُٙ َحً َِٟد٠ِ ُِٟحزِٔئ یَت ٍََاَح٥ُ ا ٩ِٔ٤ َذَٟٔک ا َٓ َٟٔسَصا َخِظَیَة أَِ٪ ُتٔؼيَبطُ َوأ٧َِز٢ََ فٔی اَِلَِرٔق ُجزِئّا َواحّٔسا   ٩ًَِ َو



 

 

رہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوباامیلؿ، مکح نب انعف، بیعش، ز

فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعت ی ےن رتمح ےک وسےصح ےئک وہےئ ںیہ، اؿ ںیم ےس اننفے ےصح ا ےن اپس رےھک افر اکی ہصح 

ایس اکی ہصح یک فہج ےس ےہ، اہیں کت ہک وھگڑا وج فیلکت ےنچنہپ یک فہج  زنیم رپ ااترا، ولخمؼ وج اکی دفرسے رپ رمح رکیت ےہ، فہ

 ےس ا ےن ہچب ےک افرپ ےس ا ےن رھک ااھٹ اتیل ےہ۔

 اوباامیلؿ، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افالد وک اس ڈر ےس لتق رکانہک فہ اس ےک اسھت اھکےئ یگ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 افالد وک اس ڈر ےس لتق رکانہک فہ اس ےک اسھت اھکےئ یگ

     939    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابووائ١، ٤ًزو ب٩ َحبی١، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ٨٣ؼور،  :  راوی

 ٩ًَِ ِحبٔی١َ  َ َُ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ُُِٗت یَا َحسَّ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ 

 َ ا٢َ أ َٗ ًَِو٥ُ  ٧ِٔب أَ َک َرُسو٢َ اہللٔ أَیُّ اٟذَّ ٌَ ََٟسَک َخِظَیَة أَِ٪ یَأِک١َُ ٣َ ُت١َ َو ِ٘ ا٢َ أَِ٪ َت َٗ ٠ُُِٗت ث٥َُّ أَیُّ  َک  َ٘ ا َوصَُو َخ٠َ ١َ ِهَّلِل ٧ٔسًّ ٌَ ِ٪ َتِح

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ِو٢ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ  َٙ ا٢َ أَِ٪ تُزَانَٔی َح٠ٔی٠ََة َجارَٔک َوأ٧َِز٢ََ اہللُ َتِؼٔسی َٗ ا٢َ ث٥َُّ أَیُّ  ٍَ اہللٔ طٔ َوَس٠َّ َٗ َّٟٔذی٩َ ََل یَِسًُوَ٪ ٣َ ٥َ َوا

َ اِْلیَةَ  َِ ّضا آ َٟ ٔ ِ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رمعف نب رشلیبح، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! 

احالہکن اہلل یہ ےن ےھجت دیپا ایک ےہ، وپاھچ رھپ وکاسن؟  وکاسن انگہ بس ےس ڑبا ےہ، آپ ےن رفامای ہک اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی رکان

آپ ےن رفامای ہی ہک وت ا ےن ےچب وک ا ےن اسھت اھکےن ےک وخػ ےس لتق رکدے، وپاھچ رھپ وکاسن؟ آپ ےن رفامای ا ےن ڑپفیس یک ویبی 



 

 

ًھا  آََ﴾۔ےس زان رکان، وت اہلل اعت ی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ یک دصتقی رکےت وہےئ رفام
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 ای ﴿ف

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رمعف نب رشلیبح، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ ےچب وک وگد ںیم رےنھک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےچب وک وگد ںیم رےنھک اک ایبؿ

     940    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ سٌیس، ہظا٦، رعوہ، ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  یٕس 

طُ  ٌَ أَِتَب َٓ ًَا ب٤َٔإئ  َس َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َبا٢َ  َٓ ٔ یَُح٨ُِّٜطُ  ا فٔی َحِحزٔظ ٍَ َػبٔیًّ  َوَؿ

 ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ےچب وک اینپ وگد ںیم کینحت ےک دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع اک

 ےئل راھک، اس ےن آپ رپ اشیپب رکدای وت آپ ےن اپین وگنما رک اہب دای۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےچب وک راؿ رپ رےنھک اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےچب وک راؿ رپ رےنھک اک ایبؿ

     941    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ہسی، اسا٣ہ ب٩ زیسًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ًار٦، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، س٠امی٪، ابوت٤ی٤ہ، ابوًث٤ا٪  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث  َ٪ یَُحسِّ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًَار٦ْٔ َحسَّ ث٨ََا  ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ُث  ُت أَبَا َت٤ٔی٤ََة یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

٩ًَِ أَُس  ثُُط أَبُو ًُِث٤َاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔسیِّ یَُحسِّ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َرضَٔی اہللُ 

و٢ُ ا٠َّٟ  ُ٘ ُض٤َا ث٥َُّ َي ُّ٤ ـُ ی ث٥َُّ َي َ ِِ ُ ٔ اَِل دٔٔذظ َٓ ًَلَی  َِٟحَش٩َ  ٌُٔس ا ِ٘ ٔ َويُ دٔٔذظ َٓ ًَلَی  ٌُٔسنٔی  ِ٘ ُی َٓ ِّی أَِر َیأُِخُذنٔی  إٔن َٓ َح٤ُُض٤َا ُض٥َّ اِرَح٤ُِض٤َا 

٠ِٔيی ٣ٔ  َٗ ٍَ فٔی  َٗ َو َٓ َِّییٔمُّ  ا٢َ اٟت َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪   ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ َذا َو َٛ ثُِت بٔطٔ  ٠ُُِٗت َحسَّ ٨ِطُ َطِیْئ 

َوَجِستُُط ٨ًِٔٔسی  َٓ ٨ََوزُِت  َٓ طُ ٩ِ٣ٔ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٌِ ٥ِ٠َ أَِس٤َ َٓ َذا  َٛ ُت َو ٌِ  ٣َُِٜتوبّا ٓامَٔی َس٤ٔ

 مہ، اوبنامثؿ دہنی، ااسہم نب زدی ےتہک ںیہ ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس
مت

 

ب

 دبع اہلل نب دمحم، اعرؾ،  رمتع نب امیلسؿ، امیلسؿ، اوب

اہلل اؿ دفونں رپ رمح  ڑکپےت ےھت افر اکی راؿ رپ ےھجم افر دفرسی راؿ رپ نسح وک الھٹب دےتی ےھت، رھپ دفونں وک المےت افر رفامےت اے

رفام، اس ےئل ہک ںیم یھب اؿ رپ رہمابین رکات وہں، یلع ےن وباہطس ییحی ، امیلسؿ، اوبنامثؿ لقن ایک ہک یمیت ےن ایبؿ ایک ہک ریمے دؽ 

 انس، ںیم ےن ںیم ہی ایخؽ دیپا وہا ہک ےھجم اوبنامثؿ ےس البفاہطس الفں الفں دحںیثی احلص وہح  ںیہ، اس وک ںیم ےن اوبنامثؿ ےس ںیہن

 اینپ  اتب ںیم داھکی وت اس ںیم اھکل وہا اپای ہک ںیم ےن ہی دحثی یھب اؿ ےس ینس ےہ۔

 مہ، اوبنامثؿ دہنی، ااسہم نب زدی :  رافی
مت

 

ب

 دبع اہلل نب دمحم، اعرؾ،  رمتع نب امیلسؿ، امیلسؿ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایھچ دختم رکان زجف اامیؿ ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایھچ دختم رکان زجف اامیؿ ےہ



 

 

     942    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس  َِٟت ٣َا ُٔغِ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًَلَی ا٣َِزأَةٕ ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ُت 

طُ  ٌُ ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ َجىٔی بَٔثََلٔث ٔس٨ٔيَن ٤َٟٔا  ِب١َ أَِ٪ یََتزَوَّ َٗ َِٜت  ِس َص٠َ َ٘ َٟ ًَلَی َخسٔیَحَة َو ُت  ِس أ٣َََزُظ َربُّطُ أَِ٪  ٣َا ُٔغِ َ٘ َٟ َصا َو یَِذَُکُ

ََٟیِذبَُح اٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؼٕب َؤِِ٪ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟح٨َّٔة ٩ِ٣ٔ  َصا بٔبَِیٕت فٔی ا َ
اَة ث٥َُّ یُِضسٔی فٔی ُخ٠َّتَٔضا ٨ِ٣َٔضایَُبرشِّ  ظَّ

ت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم یسک وعرت رپ دیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضح

اانت رکش ںیہن وہا انتج دخہجی رپ وج ریمے اکنح ےس نیت اسؽ لبق فافت اپ یئگ ںیھت رکش وہات اھت اس ےیل ہک ںیم روسؽ اہلل یلص 

اگر ےن مکح دای ہک اؿ وک تنج ںیم ومیت ےک لحم یک اشبرت دںی افر اہلل ہیلع وک اؿ اک ذرک رکےت وہےئ یتنس یھت، آپ وک آپ ےک رپفرد

 و ں وک یھب ھچک جیھب دےتی۔
ہ لی
ش

 بج رکبی ذحب رکےت وت اؿ یک 

 دیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میتی یک رپفرش رکےن فاےل یک تلیضف اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 میتی یک رپفرش رکےن فاےل یک تلیضف اک ایبؿ

     943    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ سٌسًبس اہلل ب٩ ًبساٟوہاب، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ ب :  راوی

 ٔ ثَىٔی أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوصَّأب  ًَِبسٔ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٕس  ٌِ ُت َسِض١َ ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ی 



 

 

 ِٟ َِٟيتٔی٥ٔ فٔی ا ا٢َ أ٧ََا َوکَا١ُٔٓ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُِٟوِسَلیا٨َّٟٔيیِّ َػل بَّابَةٔ َوا ِیطٔ اٟشَّ ٌَ ا٢َ بٔإِٔػَب َٗ ََٜذا َو  َح٨َّٔة َص

 یک دبع اہلل نب دبعاولاہب، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم افر میتی

ہب افر درایمین ا یلگ ےس ااشرہ رکےت وہےئ اس یک زندیکی رگناین رکےن فاےل تنج ںیم اس رطح )رقبی( وہں ےگ افر آپ ےن ابس

 اتبح ۔

 دبع اہلل نب دبعاولاہب، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿویباؤں ےک ےئل ک تن رکےن فاےل اک ایب

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ویباؤں ےک ےئل ک تن رکےن فاےل اک ایبؿ

     944    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥ :  راوی

َوا ِٔ ٩ًَِ َػ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل طُ ِ ٌُ َٓ َ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ َیزِ

و٦ُ ا ُ٘ َّٟٔذی َيُؼو٦ُ ا٨ََّٟضاَر َوَي ٤َُِٟحاصٔٔس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو کَا ٜٔئن کَا ٤ِِٟٔش ًَلَی اَِلَِر٠َ٣َةٔ َوا اعٔی   ٠َِّٟی١َ اٟشَّ

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس وک رموفاع رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، ناواؿ نب میلس

رفامای ہک ویباؤفں افر نیکسم ےک ےئل ک تن رکےن فاال اہلل یک راہ ںیم اہجد رکےن فاےل یک رطح ےہ، ای اس صخش یک رطح ےہ وج دؿ وک 

 رفزے راتھک ےہ افر رات وک ابعدت رکات ےہ۔

 امسلیع نب دبعاہلل ، امکل، ناواؿ نب میلسا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ویباؤں ےک ےئل ک تن رکےن فاےل اک ایبؿ

     945    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ثور ب٩ زیسزیلی، ابواِٟیث، )اب٩ ٣لیٍ ٛے آزاز َکزہ َُل٦( حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِیٔث ٣َِولَی اب٩ِٔ ٣ُٔلی َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا یلٔیِّ  ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اٟسِّ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٩ًَِ ا٨َّٟ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔيیِّ ٍٕ 

٥َ ٣ِٔث٠َطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اامسلیع، امکل، وثر نب زدیدیلی، اوباثیغل، )انب عیطم ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےس ایس رطح یک رفاتی لقن یک ےہ۔

 عیطم ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اامسلیع، امکل، وثر نب زدیدیلی، اوباثیغل، )انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیکسم ےک ےئل ک تن رکےن فاےل اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 نیکسم ےک ےئل ک تن رکےن فاےل اک ایبؿ

     946    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ثور ب٩ زیس، ابواِٟیث، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ث٨ََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ َة َرضٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َی اہللُ 



 

 

٤َُِٟحاصٔٔس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َوأَ  ٜٔئن کَا ٤ِِٟٔش ًَلَی اَِلَِر٠َ٣َٔة َوا اعٔی  ٥َ اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َٔيیُّ اہللٔ َػل ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ َيُظکُّ ا َٗ ِحٔشبُُط 

ِٔطُ  ِٔ ائ٥ٔٔ ََل ُي ت ٍُُ َوکَاٟؼَّ ِٔ ائ٥ٔٔ ََل َي َ٘ ِٟ  کَا

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، وثر نب زدی، اوباثیغل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رفامای ہک نیکسم افر ویباؤفں ےک ےئل ک تن جادفری رکےن فاال اہلل یک راہ ںیم اہجد رکےن فاےل یک رطح ےہ افر یبنعق ےتہک ںیہ ہک ےھجم 

 ہک اشدی ہی رفامای اس ابعدت ذگار یک رطح ےہ وج تسس ںیہن افر اس رفزہ دار یک رطح ےہ وجاراطر ںیہن رکات۔کش ےہ 

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، وثر نب زدی، اوباثیغل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدویمں افر اجونرفں ےک اسھت رہمابین رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدویمں افر اجونرفں ےک اسھت رہمابین رکےن اک ایبؿ

     947    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زث٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، ابوَٗلبہ، ابوس٠امی٪، ٣اٟک ب٩ حوی :  راوی

 ِٟ َ٪ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ ا٢َ أََتِي٨َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ُحَویِزٔٔث 

 ٔ ٨َ٤ِا ٨ًَِٔسُظ ً َٗ َ أ َٓ ارٔبُوَ٪  َ٘ ٥َ َو٧َِح٩ُ َطبََبْة ٣َُت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٨َا فٔی أَص٨َٔ٠ِا اہللُ  ِٛ ٩ِ َتَز َّ٤ًَ ٨ََٟا  َ ٨َا أَص٨َ٠َِا َوَسأ ِ٘ َّا اِطَت َو٩َّ أ٧َ َٓ ِی٠َّة  َٟ ی٩َ  رِشٔ

٤َا َرأَ  َٛ ٤ُِّ٠وص٥ُِ َو٣ُزُوص٥ُِ َوَػ٠ُّوا  ٌَ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔی٥ُِٜ  وا ِ ٌُ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ ا َرحامّٔی  ّ٘ أَِخب ٧ٍََِاُظ َوکَاَ٪ َرٓٔی ِّی َؤَِذا َحرَضَ َٓ ََلةُ یُِت٤ُونٔی أَُػل ِت اٟؼَّ

 ٥ِ ُٛ ب ٍَُ ِٛ ٥ُِٜ أَ ٥ِ ث٥َُّ َٟٔیُؤ٣َّ ُٛ ِ٪ َل٥ُِٜ أََحُس ٠ُِیَؤذِّ َٓ 

دسمد، اامسلیع، اویب، اوبالقہب، اوبامیلسؿ، امکل نب وحریث ےس رفاتی رکےت ںیہ مہ دنچ رقبی ارمعل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 ہک اشدی مہ ا ےن رھگ فاولں ےک اپس اجان اچےتہ ںیہ دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ ےک اپس سیب دؿ رہھٹے، آپ ےن امگؿ ایک



 

 

آپ ےن مہ ےس اؿ ولوگں ےک قلعتم وپاھچ نج وک مہ ا ےن رھگفں ںیم وھچڑ آےئ ےھت، آپ ےس مہ ولوگں ےن ایبؿ رکدای آپ 

ح مت ےن ےھجم امنز ڑپےتھ داھکی رقیف فرمیح ےھت رفامای ہک ا ےن رھگ فاولں ےک اپس اجف افر اوکن میلعت دف افر مکح دف افر امنز ڑپوھ سج رط

 افر بج امنز اک فتق آ اجےئ وت مت ںیم ےس اکی صخش اذاؿ ےہک رھپ مت ںیم ےس ڑبا آد ی اہمتری اامتم رکے۔

 دسمد، اامسلیع، اویب، اوبالقہب، اوبامیلسؿ، امکل نب وحریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدویمں افر اجونرفں ےک اسھت رہمابین رکےن اک ایبؿ

     948    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاس٤اًی١، ٣اٟک، سیم )ابوب َک رضی اہلل ٨ًہ ٛے آزاز َکزہ َُل٦( ابوػاٟح، س٤ا٪ ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ً :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  أ٪  َّ٤ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح اٟشَّ ٩ًَِ ُسیَمٕٓ ٣َِولَی أَبٔی بَُِکٕ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ زََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َلُع  ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ ٕٙ اِطَتسَّ  ی ا٢َ بَِي٤َ٨َا َرُج١ْ َی٤ِٔشی بَِٔطٔ َٗ  ٥َ إَٔذا ک٠َِْب ی٠ََِضُث  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٓ َد  َ َِ َب ث٥َُّ  رَشٔ َٓ ٨َز٢ََ ٓٔیَضا  َٓ َوَجَس بٔئِّزا  َٓ

 ٔ َّ ب َّٟٔذی کَاَ٪ ب٠ََ َلٔع ٣ِٔث١ُ ا ٌَ ِٟ ِٟک٠ََِب ٩ِ٣ٔ ا َّ َصَذا ا ِس ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ َلٔع  ٌَ ِٟ َّ ٍَی ٩ِ٣ٔ ا ُط َیأِک١ُُ اٟث َّٔ ٤َََلَ ُخ َٓ ِٟبٔئَِز  ٨َز٢ََ ا َٓ ی 

َِٟبَضائ٥ٔٔ ث٥َُّ أ٣ََِش  ٨ََٟا فٔی ا اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ َؤِ٪َّ  َٗ ُط  َٟ ََفَ  َِ َٓ ُط  َٟ َظَُکَ اہللُ  َٓ ِٟک٠ََِب  َشَقی ا َٓ ٔٔیطٔ  ٥ِ فٔی ک١ُِّ َذأت  َُٜط بٔ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ أَِجّزا 

بٕٔس َركَِبٕة أَِجزْ  َٛ 

امسؿ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص  اامسلیع، امکل، یمس )اوبب رک ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوباصحل،

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی دہعف اکی آد ی اجراہ اھت وت راےتس ںیم اےس تہب زفر یک ایپس یگل، اکی ونکاں رظن آای فہ اس ےک ادنر

ےس ڑچیک اچن راہ ےہ، اس ےن وساچ ہک اس ےتک وک یھب ایپس  ارتا افر اپین  یپ رک ابرہ الکن وت داھکی ہک اکی  ات اہپن راہےہ افر ایپس یک فہج

ا یک فہج ےس فہ یہ فیلکت  یچنہ وہیگ وج ےھجم  یچنہ یھت، ہی وسچ رک ونکںی ںیم ارتا افر ا ےن ومزے ںیم اپین رھبا رھپ ا ےن ہنم ںیم ڑکپ

ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل ایک اجونرفں ےک  )افرپ آرک( اس ےتک وک الپای، اہلل ےن اس ےک اس لعف یک دقر یک افر اےس شخب دای،



 

 

 قلعتم یھب ںیمہ ارج ےلم اگ؟ آپ ےن رفامای رہ رت رگج رےنھک فاےل ےک قلعتم ارج ےلم اگ۔

 اامسلیع، امکل، یمس )اوبب رک ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوباصحل، امسؿ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدویمں افر اجونرفں ےک اسھت رہمابین رکےن اک ایبؿ

     949    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اہلل ٨ًہابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ ر :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ  ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  ٌَ ٨َ٤ُِٗا ٣َ ٥َ فٔی َػََلةٕ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا  َػل َّ٤٠َ َٓ ٨َا أََحّسا  ٌَ ّسا َوََل َتزَِح٥ِ ٣َ ََلةٔ ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٤ِىٔی َو٣َُح٤َّ ابٔیٌّ َوصَُو فٔی اٟؼَّ أرَِعَ

ا یُزٔیُس َرِح٤ََة اہللٔ ٌّ زَِت َوأس ِس َححَّ َ٘ َٟ ابٔیِّ  رِعَ
ا٢َ َِٟٔلَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  َس٠َّ

زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی امنز ےک ےئل اوباامیلؿ، بیعش، 

ڑھکے وہےئ افر مہ یھب آپ ےک اسھت ڑھکے وہےئ، اکی ارعایب ےن امنز یہ یک احتل ںیم ای اہلل! ھجم رپ افر دمحم )یلص اہلل ہیلع 

افر رپ رمح ہن رفام، بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن السؾ ریھپا وت اس ارعایب ےس رفامای ہک وت ےن  فملس( رپ رمح رفام افر امہرے اسھت یسک

 اکی فعیس زیچ ینع رتمح دخافدنی وک گنت )دحمفد( رکدای۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 آدویمں افر اجونرفں ےک اسھت رہمابین رکےن اک ایبؿ

     950    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، زَکیا، ًا٣ز، ن٤ٌا٪ ب٩ بظي ٍ :  راوی

ِی٥ٕ حَ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٕ َي ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظي ٍ ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُتُط َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ َّی سَّ َػل

َِٟحَشسٔ َِٔذا اِط  ٤ََث١ٔ ا َٛ ٔٔض٥ِٔ  ُ اك ٌَ ص٥ِٔ َوَت ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن فٔی َتَزاح٤ُٔض٥ِٔ َوَتَوازِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتَزی ا ٔ اہللُ  َُٟط َسائٔزُ َجَشٔسظ ّوا َتَساعَی  ـِ َتکَی ًُ

ُِٟحیمَّ  ٔ َوا َضز  بٔاٟشَّ

ف  اوبمیعن، زرکای، اعرم، امعنؿ نب ریشب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی دفرسے رپ رہمابین رکےن افر دفیتس

 وک فیلکت وہیت ےہ وت اسرا مسج دیباری افر اخبر ںیم اس اک تقفش ںیم ومونمں وک اکی مسج یک رطح دوھکی ےگ ہک مسج ےک اکی ہصح

 رشکی وہ اجات ےہ۔

 اوبمیعن، زرکای، اعرم، امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ابین رکےن اک ایبؿآدویمں افر اجونرفں ےک اسھت رہم

     951    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

ْة  َٗ َٟطُ بٔطٔ َػَس أَک١ََ ٨ِ٣ٔطُ ِِٔنَشاْ٪ أَِو َزابَّْة َِٔلَّ کَاَ٪  َٓ ّسا  َض َُغِ  َُغَ



 

 

ای ہک املسمؿ بج اوباولدیل، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

 وکح  درتخ اگلات ےہ افر اس ےس وکح  آد ی ای اجونر اھکےئ وت اس ےک ےئل دصہق وہات ےہ۔

 اوباولدیل، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدویمں افر اجونرفں ےک اسھت رہمابین رکےن اک ایبؿ

     952    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، جزیز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ  ُت َجزٔیَز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ

ا٢َ ٩ِ٣َ ََل َیزَِح٥ُ ََل یُزَِح٥ُ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

رفامای ہک وج صخش رہمابین ںیہن رمعف نب صفح، صفح، اشمع، زدی نب فبہ، رجری نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 رکات اس رپ یھب رہمابین ںیہن یک اجیت۔

 رمعف نب صفح، صفح، اشمع، زدی نب فبہ، رجری نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل یک ابعدت رکڑپفیس ےک قح ںیم فیص رکےن فاولں اک ایبؿ 

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

و را کتڑپفیس ےک قح ںیم فیص رکےن فاولں اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل یک ابعدت رکف اس ےک اسھت یسک وک رشکی ہن انبؤ افر فادلنی ےک

 

ح
ف

  اسھت ااسحؿ رکان اتخمال 

     953    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ابی اویص، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوبُک ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزة، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو بَُِکٔ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص  ٩ًَِ  ب٩ُِ  َحسَّ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٣َُح٤َّ

ِٟحَ  ا٢َ ٣َا َزا٢َ یُؤػیىٔی ٔجب ٍِٔی١ُ بٔا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًََِضا  ثُطُ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َُّط َسُیَورِّ َّی َه٨ِ٨َُت أ٧َ  ارٔ َحً

ۃ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اامسلیع نب ایب افسی، امکل، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم، رمع

فملس ےن رفامای ہک ربجلی ہیلع امالسؾ ڑپفیس ےک ےئل ربارب ںیمہ فتیص رکےت رےہ اہیں کت ہک ےھجم ہی ایخؽ وہا ہک اس وک فارث 

 انبدںی ےگ۔

 ، رمعۃ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعاامسلیع نب ایب افسی، امکل، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

و را کت ڑپفیس ےک قح ںیم فیص رکےن فاولں اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل یک ابعدت رکف اس ےک اسھت یسک وک رشکی ہن انبؤ

 

ح
ف

 افر فادلنی ےک اسھت ااسحؿ رکان اتخمال 

     954    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، اپ٨ے واٟس سے وہ اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ  ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ ُزَریِ

 ُ ث َّطُ َسُیَورِّ َّی َه٨ِ٨َُت أ٧َ َِٟحارٔ َحً ٥َ ٣َا َزا٢َ ٔجب ٍِٔی١ُ یُؤػیىٔی بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   طُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

دی نب زرعی، رمعف نب دمحم، ا ےن فادل ےس فہ انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب اہنمؽ، سی

ہیلع فملس ےن رفامای ہک ربجلی ہیلع امالسؾ ڑپفیس ےک ےئل ےھجم لسلسم فتیص رکےت رےہ اہیں کت ہک ےھجم ہی ایخؽ وہا ہک اس وک 



 

 

 فارث انبدںی ےگ۔

 اہنمؽ، سیدی نب زرعی، رمعف نب دمحم، ا ےن فادل ےس فہ انب رمع ریض اہلل ہنع دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ینعم ںیہ اؿ وک

 

ن

ھ
ٹق ت

 ...اس صخش اک انگہ سج اک ڑپفیس اس یک فیلکت ےس ےب وخػ ہن وہ، وی

 ب اک ایبؿاد :   ابب

 ےک ینعم ںیہ اؿ وک الہک رکدے، وماقب ےک ینعم الہتک یک ہگج ےک ںیہ

 

ن

ھ
ٹق ت

 اس صخش اک انگہ سج اک ڑپفیس اس یک فیلکت ےس ےب وخػ ہن وہ، وی

     955    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥ ب٩ ًلی، اب٩ ابی ذئب، سٌیس، ابوَیح :  راوی

ث٨ََا ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  یِٕح أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ َُ ٩ًَِ أَبٔی  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ا٢َ َواہللٔ ََل یُِؤ٩ُ٣ٔ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

َّٟذٔ  ا٢َ ا َٗ طُ َطَبابَُة َوأََسُس ب٩ُِ ٣ُوَسی َواہللٔ ََل یُِؤ٩ُ٣ٔ َواہللٔ ََل یُِؤ٩ُ٣ٔ ٗٔی١َ َو٩ِ٣َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ طُ َتاَب َ٘ ٔ ی ََل َیأ٩ُ٣َِ َجاُرُظ بََواي

٩ًَِ اب٩ِٔ أَ   َٚ ِیُب ب٩ُِ ِِٔسَحا ٌَ إغ َوُط ًَیَّ ٔ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َوأَبُو بَُِکٔ ب٩ُِ  ا٢َ ح٤َُِیُس ب٩ُِ اَِلَِسَوز َٗ ٩ًَِ أَبٔی َو ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا بٔی ذٔئِٕب 

 صَُزیَِزةَ 

مص نب یلع، انب ایب ذبئ، دیعس، اوبرشحی ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک دخبا فہ آد ی ومنم ںیہن ےہ، دخبا فہ اع

آد ی ومنم ںیہن ےہ، دخبا فہ آد ی ومنم ںیہن ےہ، وپاھچ ایگ وکؿ ای روسؽ اہلل! آپ ےن رفامای سج اک ڑپفیس اس یک وفیلکتں ےس 

 افر ادس نب ومٰیس ےن اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ، دیمح نب اوسد، نامثؿ نب رمعف افر اوبرکب نب ایعش افر ےب وخػ ہن وہ، ابشہب

بیعش افر بیعش نب ااحسؼ ےن انب ایب ذبئ ےس، اںوہں ےن ربقمی ےس، اںوہں ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی یک 

 ےہ۔

 اوبرشحیاعمص نب یلع، انب ایب ذبئ، دیعس،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکح  وعرت اینپ ڑپفنس وک ریقح ہن ےھجمس

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وکح  وعرت اینپ ڑپفنس وک ریقح ہن ےھجمس

     956    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب ٍُٔیُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیْس صَُو ا ث٨ََا َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  َّی اہللَُحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ  َزیَِزَة 

 ٕ ٔس٩َ َطاة ِو َٔفِ َٟ ٪َّ َجاَرْة َٟٔحاَرتَٔضا َو ٤ُِِٟش٤َٔ٠أت ََل َتِحُٔقَ و٢ُ یَا نَٔشاَئ ا ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

دبع اہلل نب وی ف، ثیل، دیعس ربقمی، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت 

  اسمہح  یک یجیھب وہح  زیچ وک ریقح ہن ےھجمس، ارگہچ رکبی اک رھک یہ ویکں ہن وہ۔ہک وکح  وعرت اینپ

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، دیعس ربقمی، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ وت فہ ا ےن ڑپفیس وک فیلکت ہن اچنہپ وج

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ وت فہ ا ےن ڑپفیس وک فیلکت ہن اچنہپےئ

     957    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 تيبہ ب٩ سٌیس، ابواَلحوؾ، ابوحؼين، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہٗ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ث٨ََا أَبُو اَِلَِحَؤؾ  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل َََٓل یُِؤذٔ َجاَرُظ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ُط َو٩ِ٣َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٔ ٦ِ َؿِی ٠ُِیُِکٔ َٓ

١ِ َخي ٍِّا أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت  ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل  کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا

وحص، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبیتق نب دیعس، اوباال

ےن رفامای ہک وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ فہ ا ےن ڑپفیس وک فیلکت ہن اچنہپےئ افر وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ 

ؿ یک ایض ت رکے افر وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک اچےیہ ہک ایھچ رپ اامیؿ راتھک ےہ اس اچےیہ ہک امہم

 ابت ےہک ای اخومش رےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوباالوحص، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ وت فہ ا ےن ڑپفیس وک فیلکت ہن اچنہپےئ

     958    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوَیح ًسوی :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َس٤ٔ  َحسَّ َٗ َسؤیِّ  ٌَ ِٟ یِٕح ا َ َُ ٩ًَِ أَبٔی  ب ٍُٔیُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیْس ا ثَىٔی َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٕ َحسَّ ِت أُذ٧َُاَی اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ٌَ

 ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ ب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِي٨َاَی حٔيَن َتک٥ََّ٠َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِت  ٦ِ َجاَرُظ َو٩ِ٣َ َوأَبَِْصَ ٠ُِیُِکٔ َٓ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل اہللٔ َوا

 َٗ ا٢َ َو٣َا َجائٔزَتُطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ طُ َجائٔزََتطُ  َٔ ٦ِ َؿِی ٠ُِیُِکٔ َٓ  ٔ ِٔ ٔ اِْل َِٟیِو٦ ُة ثَََلثَُة کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٓ َیا ِـّ ِی٠َْة َواٟ َٟ ا٢َ َیِو٦ْ َو

٤َا کَاَ٪ َوَرا َٓ ١ِ َخي ٍِّا أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت أَیَّا٦ٕ  ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ٠ًََِیطٔ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ْة  َٗ ُضَو َػَس َٓ  َئ َذَٟٔک 



 

 

دبع اہلل نب وی ف، ثیل، دیعس ربقمی، اوبرشحی، دعفی اک ایبؿ ےہ ہک ریمے دفونں اکونں ےن انس افر ریمی دفونں آوھکنں ےن 

 ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک اچےئہ ہک ا ےن ڑپفیس یک داھکی بج یک آپ یلص اہلل

زعت رکے افر وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ وت اس وک اچےئہ ہک ا ےن امہمؿ یک اجزئہ ےس زعت رکے، وپاھچ ای 

امای ہک اکی دؿ اکی رات )اجزئہ ےہ( افر ایض ت نیت دؿ ےہ، وج اس ےس زایدہ وہ فہ روسؽ اہلل اس اک اجزئہ ایک ےہ؟ آپ ےن رف

 دصہق ےہ افر وج صخش اہلل اعت ی افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک اچےئہ ہک ایھچ ابت ےہک فرہن اخومش رےہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، دیعس ربقمی، اوبرشحی دعفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اسمہہی اک قح درفازے ےک رقب ےک احلظ ےس ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسمہہی اک قح درفازے ےک رقب ےک احلظ ےس ےہ

     959    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ہا٢، طٌبہ، ابو٤ًزا٪، ك٠حہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاححاد ب٩  :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ ُت ك٠ََِحَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َِٟت  ا َٗ َة 

إٔلَی أَیِّض٤َٔا  َٓ بٔض٤َٔا ٨ِ٣ٔٔک بَابّأِ٪َّ لٔی َجاَری٩ِٔ  ٔلَی أََِقَ ا٢َ ِ َٗ  أُصِسٔی 

اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، اوبرمعاؿ، ہحلط، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے دف ڑپفیس 

  ےس زایدہ رقبی وہ۔ںیہ وت ںیم سک وک اؿ ںیم ےس دہہی وجیھبں؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سج اک درفازہ ھجت

 اجحج نب اہنمؽ، ہبعش، اوبرمعاؿ، ہحلط، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رہیکین دصہق ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رہیکین دصہق ےہ

     960    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًیاغ، ابوُشا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أَبُو َُشَّ ًَیَّإغ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ِ  ِبٔس اہللٔ َرضٔیَ َحسَّ ًَ ٨ُِض٤َا  ًَ اہللُ 

ْة  َٗ ٖٕ َػَس زُو ٌِ ا٢َ ک١ُُّ ٣َ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 یلع نب ایعش، اوباسغؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رہ یکین

 دصہق ےہ۔

 ش، اوباسغؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعیلع نب ایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رہیکین دصہق ےہ

     961    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ٌبہ، سٌیس ب٩ ابی بززہ ب٩ ابی ٣وسٰی اطٌزی اپ٨ے واٟسسے وہ ا٪ ٛے زاز )ابو٣وسی اطٌزیآز٦، ط :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  زٔیِّ  ٌَ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی بُزَِزَة ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط ث٨ََا َس َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َّی َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ  َجسِّ



 

 

 ًَ َشُط َویَ اہللُ  ِٔ ٍُ َن َٔ َي٨ِ َٓ ١ُ٤َ بَٔیَسیِطٔ  ٌِ َی َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ َیحِٔس  َٟ إِٔ٪  َٓ اُٟوا  َٗ ْة  َٗ ًَلَی ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َػَس  ٥َ ٥َِٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ إِٔ٪  َٓ اُٟوا  َٗ  ُٚ َتَؼسَّ

 ٌَ ِٔ ٥ِ َي َٟ إِٔ٪  َٓ اُٟوا  َٗ  َٖ ٠ِ٤َُِٟضو َِٟحاَجٔة ا ٌٔيُن َذا ا ُی َٓ ا٢َ  َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ َي َٟ ٍِ أَِو  ا٢َ َيِشَتٔل َٗ  ٖٔ زُو ٌِ ٤َِٟ ا٢َ بٔا َٗ ٔ أَِو  َِٟدي ٍِ ََٓیأ٣ُِزُ بٔا ا٢َ  َٗ  ١ِ

ْة  َٗ ُط َػَس َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ِّ ٩ًَِ اٟرشَّ ُی٤ِٔشُک  َٓ ا٢َ  َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ َي َٟ إِٔ٪  َٓ 

 آدؾ، ہبعش، دیعس نب ایب ربدہ نب ایب ومٰیس ارعشی ا ےن فادل ےس فہ اؿ ےک داد )اوبومیس ارعشی( ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص

اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رہ املسمؿ ےک ےئل دصہق الزؾ ےہ، ولوگں ےن وپاھچ ارگ اس ےک اپس ھچک ہن وہ؟ آپ ےن رفامای ہک ا ےن 

اہھت ےس اکؾ رکے اس ےس اینپ ذات وک عفن اچنہپےئ افر دصہق رکے، ولوگں ےن وپاھچ ارگ اس یک الصتیح ہن راتھک وہ ای ہی اہک ہک ااسی 

پ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یسک رضفرت دنم ولظمؾ یک ودد رکے، ولوگں ےن وپاھچ ارگ ہی ہن ایک، وت آپ ےن رفامای ہک ایھچ ہن ایک وت آ

اس اک ابوتں اک مکح دای )ریخ ای رعمفػ اک ظفل رفامای( یسک ےن وپاھچ ارگ ہی یھب ہن ایک وت آپ ےن رفامای ہک رباح  ےس راک رےہ ہک یہی دصہق 

 دصہق ےہ۔

 (آدؾ، ہبعش، دیعس نب ایب ربدہ نب ایب ومٰیس ارعشی ا ےن فادلےس فہ اؿ ےک داد )اوبومیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہیلع فملس ایھچ وگتفگ رکےن اک ایبؿ افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایھچ وگتفگ رکےن اک ایبؿ افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ہک ایھچ وگتفگ دصہق ےہ

     962    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حات٥ رضی اہلل ٨ًہ ابواٟوٟیس، طٌبہ، ٤ًزو، خثی٤ہ، ًسی ب٩ :  راوی

ا٢َ َذََکَ  َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ َخِیَث٤ََة  ٤ًَِْزو  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیُّ َػل

َذ ٨ِ٣َٔضا َوأََطاَح بَٔوِجضٔطٔ ث٥َُّ َذََکَ  وَّ ٌَ َت َٓ ا٢َ ا٨َّٟاَر  َٗ َََٓل أَُطکُّ ث٥َُّ  ا ٣َزََّتئِن  َبُة أ٣ََّ ٌِ ا٢َ ُط َٗ َذ ٨ِ٣َٔضا َوأََطاَح بَٔوِجضٔطٔ  وَّ ٌَ َت َٓ ا٨َّٟاَر 



 

 

َبةٕ  بٔک٤َٔ٠َٕة كَيِّ َٓ ٥ِ َتحِٔس  َٟ إِٔ٪  َٓ ِّٙ َت٤َِزةٕ  ِو بٔٔظ َٟ وا ا٨َّٟاَر َو ُ٘  اتَّ

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفزخ اک ذرک ایک وت اس ےس انپہ ام یگ افر  اوباولدیل، ہبعش، رمعف، ہمیثخ، دعی نب احمت ریض اہلل ہنع اک ایبؿ

رفامای ہک  اانپ ہنم انبایل، رھپ دفزخ اک ذترکہ ایک افر اانپ ہنم انب ایل، ہبعش ےن اہک ہک دف رمہبت آپ ےک ااسی رکےن ںیم ےھجم کش ںیہن ےہ، رھپ

 ہن وہ وت ایھچ ابت د ہ دے )ہک ہی یھب دصہق ےہ( ۔ آگ ےس وچب ارگہچ اکی ڑکٹا وھچاہرے یہ ےک وعض ویکں

 اوباولدیل، ہبعش، رمعف، ہمیثخ، دعی نب احمت ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہ ارم ںیم رن ی ربےنت اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ارم ںیم رن ی ربےنت اک ایبؿرہ 

     963    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

٩ًَِ َػ  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ ٔ أَ٪َّ  َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  أٟٕح 

ًَلَی َرُسو٢ٔ   ٔ َِٟیُضوز َِٟت َزَخ١َ َرصِْم ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرضَٔی اہللُ  َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اُٟوا اٟشَّ  َ٘ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ َٓ َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٨َُة  ٌِ ا٦ُ َوا٠َّٟ ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ ٠ُِت َو ُ٘ َٓ ض٤ُِٔتَضا  َٔ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ٠ًََِیطٔ ا٦ُ  َّی اہللُ  ل

٠ُِت یَا َرُسو٢َ  ُ٘ َٓ ٔ ک٠ُِّطٔ  َٙ فٔی اَِل٣َِز ِٓ ًَائَٔظُة ِٔ٪َّ اہلَل یُٔحبُّ اٟزِّ ٥َ ٣َِضَّل َیا  َّی َوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اُٟوا  َٗ ٍِ ٣َا  ٥ِ َتِش٤َ َٟ اہللٔ أََو

٠ًََِی٥ُِٜ  ٠ُُِٗت َو ِس  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، رعفہ نب زریب ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک وہید 

ْم ، رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اس وک ھجمس ایل وت یک اکی امجتع 
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یھب اہلل رہ اکؾ  وھچڑف ںیم ےن اہک ف

 ںیم رن ی وک دنسپ رکات ےہ، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک آپ ےن انس ںیہن وج اؿ ولوگں ےن اہک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 رفامای ںیم ےن یھب وت فمکیلع د ہ دای اھت )ہک مت یہ رپ وہ( ۔

  اہشب، رعفہ نب زریبدبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رہ ارم ںیم رن ی ربےنت اک ایبؿ

     964    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز ب٩ زیس، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل ب٩ ًبساٟوہاب، ح٤ا :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ث٨ََا ثَابْٔت  ا٢َ َحسَّ َٗ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبٔس ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا بَا٢َ فٔی َحسَّ ابٔیًّ أٟٕک أَ٪َّ أرَِعَ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ا٣ُوا ِ َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٠َِیطٔ  ا ًَ َُٓؼبَّ  ٕ ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  ِٟو ًَا بَٔس ٥َ ََل تُزِر٣ُٔوُظ ث٥َُّ َز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دبع اہلل نب دبعاولاہب، امحد نب زدی، اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی ارعایب ےن دجسم ںیم اشیپب رکےن اگل، 

 ہیلع فملس ےن رفامای اس وک اشیپب رکےن ےس ہن رفوک، رھپ اکی ڈفؽ اپین وگنماای افر اس ولگ اس یک رطػ دفڑے، روسؽ اہلل یلص اہلل

 رپ اہب دای۔

 دبع اہلل نب دبعاولاہب، امحد نب زدی، اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامیؿ دارفں اک اکی دفرسے ےک اسھت اعتفؿ رکان



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ دارفں اک اکی دفرسے ےک اسھت اعتفؿ رکان

     965    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٣وسی سے، ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ابی بززہ، بزیس ب٩ ابی بززہ اپ٨ے زازا ابوبززہ سے وہ  :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َجسِّ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة بَُزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَبٔی ٣ُوَسی َحسَّ ی أَبُو بُزَِزَة 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌٔطٔ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا ث٥َُّ َطبََّک بَيَِن أََػابٔ ـّ ٌِ ُط َب ـُ ٌِ ِٟب٨َُِیأ٪ َيُظسُّ َب ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٤ُ٠ِِٟٔؤ٩ٔ٣ٔ کَا ٢َ ا

 َ٘ َٓ ٠َِي٨َا بَٔوِجضٔطٔ  ًَ َب١َ  ِٗ ٥َ َجأّٟشا ِٔذِ َجاَئ َرُج١ْ َيِشأ٢َُ أَِو كَأُٟب َحاَجٕة أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌُ َػل َٔ ٔف ا٢َ اِط ِ٘ َِٟی ٠ُِتِؤَجزُوا َو َٓ وا 

ًَلَی َٟٔشأ٪ ٧َبٔیِّطٔ ٣َا َطاَئ   اہللُ 

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، ایب ربدہ، ربدی نب ایب ربدہ ا ےن دادا اوبربدہ ےس فہ اوبومیس ےس، اوبومیس ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ 

رطح ےہ، سج اک اکی ہصح دفرسے وک وقتتی اچنہپات ےہ، رھپ  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی ومنم ےک ےئل امعرت یک

وت  اینپ اویلگنں وک الم رک اتبای، ایھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےھٹیب یہ وہےئ ےھت ہک اکی صخش ھچک امےنگن ےک ےئل یسک رضفرت ےک ےئل آای

افر اہلل اعت ی ا ےن یبن یک زابؿ رپ وج اچاتہ ےہ وپرا رک  آپ مہ ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک افسرش رکف وت ںیہمت ارج ےلم اگ

 داتی ےہ۔

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، ایب ربدہ، ربدی نب ایب ربدہ ا ےن دادا اوبربدہ ےس فہ اوبومیس ےس، اوبومیس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج صخش ےن ایھچ افسرش یک وت اس ںیم ےس اکی ہصح افر سج ےن ربی

 ادب اک ایبؿ :   ابب

زیچ رپ احمظف ر اہلل اعت ی رہ اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج صخش ےن ایھچ افسرش یک وت اس ںیم ےس اکی ہصح افر سج ےن ربی افسرش یک وت اس وک اس ںیم ےس اکی ہصح ےلم اگ اف



 

 

 ےک ینعم یشبح زابؿ ںیم درہے ارج ےک ںیہ

 

ن
 
فلن
ک

 ےہ، لفک ینعمب ہصح ےس افر اوبومیس ےن اہک ہک 

     966    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسی :  راوی

ََل  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  َُّط ٔئ َحسَّ ٥ََّ٠ أ٧َ

ًَلَی َٟٔشا ٔف اہللُ  ِ٘ َِٟی ٠ُِتِؤَجزُوا َو َٓ وا  ٌُ َٔ ا٢َ اِط َٗ َِٟحاَجةٔ  ائ١ُٔ أَِو َػاحُٔب ا  ٔ٪ َرُسؤٟطٔ ٣َا َطاَئ کَاَ٪ َِٔذا أََتاُظ اٟشَّ

دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس بج وکح  اسلئ ایاحتج دنم آات 

 اجؤ ےگ افر اہلل اعت ی ا ےن روسؽ یک زابؿ رپ وج املکت اچاتہ ےہ اجری رکات ےہ۔

 

 وت آپ رفامےت ہک افسرش رکف وت ارج دے 

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہن وت شحف وگح  یک اعدت یھت افر ہن دصقاً شحف وگح  رکےت

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  یلص اہلل ہیلع فملس وک ہن وت شحف وگح  یک اعدت یھت افر ہن دصقاً شحف وگح  رکےت ےھتیبن

     967    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، س٠امی٪، ابووائ١، ٣َّسوٚ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، ح، ٗتيبہ، ُحیز، ط٘یٙ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣َّسوٚ :  راوی

ث٨ََ  ِبُس اہللَٔحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ا  ّٗ و ُت ٣ََِّسُ ٌِ ُت أَبَا َوائ١ٕٔ َس٤ٔ ٌِ َ٪ َس٤ٔ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ٤ِزٕو ح و ا َح ًَ  ب٩ُِ 

ا٢َ َزَخ٠ِ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٙٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٤ِزٕو حٔيَن َحسَّ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَلَی  ٨َا 

 ٔ اح َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓذََکَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔة  َٓ ٔلَی اِلُٜو اؤَیَة ِ ٌَ ٣ُ ٍَ ٔس٦َ ٣َ ا٢َ َٗ َٗ ا٢َ  َٗ ّظا َو حِّ َٔ ّظا َوََل ٣َُت



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ّ٘ ٥ِ أَِحَش٥ُِٜ٨َ ُخ٠ُ ُٛ ٔ  ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَِخي ٍَ

صفح نب رمع، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ، رسمفؼ، دبعاہلل نب رمع، ح، ہبیتق،  جری، قیقش نب ہملسم، رسمفؼ ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ بج ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع وکہف آےئ ےھت، اںوہں ےن روس

 فملس فملس اک ذرک ایک وت اہک ہک وت آپ وک شحف وگح  یک اعدت یھت افر ہن دصقا شحف وگح  رکےت ےھت، افر ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےن رفامای ہک مت ںیم ےس رتہبنی فہ صخش ےہ وج ہک اعدت ےک اابتعر ےس ااھچ وہ۔

 ؿ، اوبفالئ، رسمفؼ، دبعاہلل نب رمع، ح، ہبیتق،  جری، قیقش نب ہملسم، رسمفؼصفح نب رمع، ہبعش، امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  رکےت ےھتیبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہن وت شحف وگح  یک اعدت یھت افر ہن دصقاً شحف وگح 

     968    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ سَل٦، ًبساٟوہاب، ایوب، ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ُس ب٩ُِ َسََل٦ٕ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ًََِضا أَ٪َّ یَُضوَز  َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ََٜة  ب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی

 ٥ُِٜ٨َ ٌَ َٟ ٠َِی٥ُِٜ َو ًَ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ا٦ُ  اُٟوا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٣َِضَّل یَاأََتِوا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ َب اہللُ  ـٔ َُ   اہللُ َو

٥ِ َتِش٤َ  َٟ ا٢َ أََو َٗ اُٟوا  َٗ ٍِ ٣َا  ٥ِ َتِش٤َ َٟ َِٟت أََو ا َٗ ُِٔحَع  ِٟ َٕ َوا ٨ِ ٌُ ِٟ ٙٔ َؤِیَّأک َوا ِٓ ٠َِیٔک بٔاٟزِّ ًَ ٠َِیض٥ِٔ ًَائَٔظُة  ًَ ٠ُُِٗت َرَزِزُت  عٔی ٣َا 

َُٟض٥ِ فٔیَّ  ُیِشَتَحاُب لٔی ٓٔیض٥ِٔ َوََل يُِشَتَحاُب  َٓ 

ن کہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وہید آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس  دمحم نب السؾ، دبعاولاہب، اویب، دبعاہلل
مل
نب ایب 
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رفامای، اعہشئ وھچڑ ف یھب، رن ی اایتخر رکف، جک یقلخ افر شحف وگح  ےس رپزیہ رکف،   رپ تنعل رکے افر اانپ  بض انزؽ رکے( آپ ےنمت

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک، آپ ےن انس ںیہن وج اؿ ولوگں ےن اہک، آپ ےن رفامای ایک مت ےن ںیہن انس وج ںیم ےن وجاب 



 

 

 فیہ ولاٹ دای ریمی ابت وت اؿ ےک قح ںیم وبقمؽ وہاجےئ یگ، نکیل اؿ یک ابت ریمے قح ںیم وبقؽ ہن وہیگ۔ دای ںیم ےن اؿ رپ

ن کہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
مل
 دمحم نب السؾ، دبعاولاہب، اویب، دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہن وت شحف وگح  یک اعدت یھت افر ہن دصقاً شحف وگح  رکےت ےھت

     969    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہاػبّ، اب٩ وہب، ابویحٌی ، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، ہَل٢ ب٩ اسا٣ہ، حرضت ا٧ص ب :  راوی

٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ   ٪َ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٧ٍَََا أَبُو یَِحٌَی صَُو  َٗ  ُّ ث٨ََا أَِػَب ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َحسَّ أَُسا٣ََة 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ ی٩َُِٜ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ تَٔبةٔ ٣َا َرضَٔی اہللُ  ٌِ ٤َِٟ و٢ُ َٔلََحٔس٧َا ٨ًَِٔس ا ُ٘ ا٧ّا کَاَ٪ َي ٌَّ َٟ اّطا َوََل  حَّ َٓ َوَس٥ََّ٠ َسبَّابّا َوََل 

ُط َتزَٔب َجبٔي٨ُطُ  َٟ 

  نب امیلسؿ، الہؽ نب ااسہم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اگ ی

فلت 

 اغبص، انب فبہ، اوبییحی ، 

رکےن فاےل دبوگح  رکےن فاےل، تنعل رکےن فاےل ہن ےھت، مہ ںیم ےس یسک رپ ارگ یھبک انراض وہےت وت رفامےت اس وک ایک وہایگ ولگچ 

 ےہ؟ اس یک اشیپین اخک آولد وہ۔

  نب امیلسؿ، الہؽ نب ااسہم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

فلت 

 اغبص، انب فبہ، اوبییحی ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہن وت شحف وگح  یک اعدت یھت افر ہن دصقاً شحف وگح  رکےت ےھت



 

 

     970    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٰی، ٣ح٤س ب٩ سوزاء روح ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ذر، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا٤ًزو ب٩ ًیس :  راوی

 ِ٨٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ا ُس ب٩ُِ َسَوإئ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًٔیَسی َحسَّ ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َٜٔسرٔ 

ٌَ أَ٪َّ َرُجَّل اِستَ  ِٟ ٔظي ٍَةٔ َوبٔئَِص اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ا٢َ بٔئَِص أَُخو ا َٗ ا َرآُظ  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا َج٠ََص أَِذَ٪  َّ٤٠َ َٓ ٔظي ٍَةٔ 

 َٙ ا ا٧َِل٠َ َّ٤٠َ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٥َ فٔی َوِجضٔطٔ َوا٧َِبَشَم ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٙ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَائَٔظُة یَا َرُسو٢َ اہللٔ حٔيَن َرأَیَِت  َتَل٠َّ ُط  َٟ َِٟت  ا َٗ اٟزَُّج١ُ 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َت فٔی َوِجضٔطٔ َوا٧َِبَشِلَت ِ ِ٘ َذا ث٥َُّ َتَل٠َّ َٛ َذا َو َٛ ُط  َٟ ٠َُِٗت  ًَائَٔظُة ٣ًََی اٟزَُّج١َ  ٥َ یَا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا حَّ َٓ ٔ ًَضِٔستٔىٔی  ظ ِّ ََ اَئ  َ٘ طُ ا٨َّٟاُض اتِّ َٛ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ٩ِ٣َ َتَز ّة َیِو٦َ ا َٟ ٔ َّ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس اہللٔ ٨ِ٣َز ََ  ّطا ِٔ٪َّ 

رمعف نب ٰیسیع، دمحم نب وسداء رفح نب اقمس، دمحم نب ذنمر، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل 

یک ااجزت ام یگ، بج آپ ےن اس وک داھکی وت رفامای ہک ےلیبق اک ربا اھبح  افر ربا اٹیب ےہ، بج فہ ھٹیب ایگ وت آپ  ہیلع فملس ےس ادنر آےن

دنخہ اشیپین افر اشکدہ رفح  ےس ےلم، بج فہ آد ی الچ ایگ وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن آپ ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! بج 

رطح رفامای رھپ آپ دنخہ اشیپین افر اشکدہ رفح  ےک اسھت ےلم، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای آپ ےن اس آد ی وک داھکی وت اس 

اے اعہشئ مت ےن ےھجم شحف وگ بک داھکی ےہ؟ ایقتم ےک دؿ ولوگں ںیم بس ےس ربا رمہبت اہلل اعت ی ےک زندکی اس صخش اک وہاگ، 

 ڑ دںی۔سج وک ولگ اس یک رباح  ےس وفحمظ رےنہ ےک ےئل وھچ

 رمعف نب ٰیسیع، دمحم نب وسداء رفح نب اقمس، دمحم نب ذنمر، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ریض اہلل ہنع ےننسح قلخ افر اخسفت اک ایبؿ افر ہی ہک لخب رکمفہ ےہ، رضحت انب ابعس 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

بس ےس زایدہ یخس ےھت افر راضمؿ نسح قلخ افر اخسفت اک ایبؿ افر ہی ہک لخب رکمفہ ےہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم 

وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وعبمث وہےن یک ربخ یلم وت ا ےن اھبح  ےس اہک ہک اس فادی ںیم اجؤ افر  ںیم ومعمؽ ےس زایدہ یخس وہاجےت، رضحت اوبذر اک ایبؿ ےہ ہک بج اؿ



 

 

 آپ یک ابںیت ونس، بج فہ ولاٹ وت اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن آپ وک اےھچ االخؼ اک مکح دےتی وہےئ داھکی

     971    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  ویرا

َّی ا ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز صَُو اب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ِوٕ٪ َحسَّ ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَش٩َ ا٨َّٟأض َحسَّ ًَ ہللُ 

َب٠َُض٥ِ ا٨َّٟئ َوأَِجَوَز ا٨َّٟأض َوأَِطحَ  ِ٘ اِسَت َٓ ِؤت  َٙ ا٨َّٟاُض َٗٔب١َ اٟؼَّ َٓا٧َِل٠َ ِی٠َٕة  َٟ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َذاَت  ََ أَص١ُِ ا ٔ ز َٓ ِس  َ٘ َٟ َّی ٍَ ا٨َّٟأض َو یُّ َػل

 ًَ ٩َِٟ تَُزاًُوا َوصَُو  ٩َِٟ تَُزاًُوا  و٢ُ  ُ٘ ِؤت َوصَُو َي ٔلَی اٟؼَّ َٙ ا٨َّٟاَض ِ ِس َسَب َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ اہللُ  ٕی ٣َا  ٕض َٔلَبٔی ك٠ََِحَة رُعِ لَی ََفَ

ََٟبَِحْ  َّطُ  ا أَِو ٧ِٔ ِس َوَجِستُُط بََِحّ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٕ ْد فٔی ٨ًُُ٘ٔطٔ َسِی  ََسِ

رمعف نب وعؿ، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم بس ےس زایدہ یخس، 

اجشع ےھت، اکی رات ودہنی فاےل ڈرے ولگ اس آفاز یک رطػ لچ ڑپے، یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ںیم بس ےس  نیسح افر

زایدہ آےگ ےھت، آپ آےگ آےگ رشتفی ےل اج رےہ ےھت افر رفامےت اج رےہ ےھت ہک ابلکل ہن ڈرف ابلکل ہن ڈرف، آپ اوبہحلط ےک 

آپ یک رگدؿ ںیم ولتار یکٹل وہح  یھت، اوبہحلط اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اس ےک دعب وھگڑے یک یگنن ھٹیپ رپ ریغب زنی ےک وسار ےھت افر 
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 ےس اس وھگڑے وک درای یک رطح )زیت راتفر( اپای، )لََل

 رمعف نب وعؿ، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

بس ےس زایدہ یخس ےھت افر راضمؿ نسح قلخ افر اخسفت اک ایبؿ افر ہی ہک لخب رکمفہ ےہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم 

 اس فادی ںیم اجؤ افر ےس زایدہ یخس وہاجےت، رضحت اوبذر اک ایبؿ ےہ ہک بج اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وعبمث وہےن یک ربخ یلم وت ا ےن اھبح  ےس اہک ہکںیم ومعمؽ 

 آپ یک ابںیت ونس، بج فہ ولاٹ وت اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن آپ وک اےھچ االخؼ اک مکح دےتی وہےئ داھکی
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، اب٩ ٨ٜ٣سر، جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ  ُت َجابّٔزا َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِ٤َُِٟٜٔسرٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ و٢ُ ٣َا ُسئ١َٔ ا٨َّٟ َحسَّ ُ٘ َّی  َي ٔيیُّ َػل

ا٢َ ََل  َ٘ َٓ مُّ  َٗ ٩ًَِ َطِیٕئ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، انب دنکمر، اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ایبؿ رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس بج یھب وکح  

 زیچ ام یگ وت آپ ےن یھبک ںیہن ہن رفامای۔

 ایفسؿ، انب دنکمر، اجرب ریض اہلل ہنع دمحم نب ریثک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

فملس ولوگں ںیم بس ےس زایدہ یخس ےھت افر راضمؿ افر ہی ہک لخب رکمفہ ےہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع  نسح قلخ افر اخسفت اک ایبؿ

 ےس اہک ہک اس فادی ںیم اجؤ افر ںیم ومعمؽ ےس زایدہ یخس وہاجےت، رضحت اوبذر اک ایبؿ ےہ ہک بج اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وعبمث وہےن یک ربخ یلم وت ا ےن اھبح 

  آپ وک اےھچ االخؼ اک مکح دےتی وہےئ داھکیآپ یک ابںیت ونس، بج فہ ولاٹ وت اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن

     973    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ٣َّسوٚ ٛہتے ہیں ٛہ ہ٥ ٟوگ ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ٤ًِ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٍَ ٨َّا ُج٠ُوّسا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ  ْٙ ثَىٔی َط٘ٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُع 

 ٔ ّظا َوِ حِّ َٔ َٓاحّٔظا َوََل ٣َُت  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ث٨َُا ِٔذِ  ٤ِزٕو یَُحسِّ ًَ ٥ِ ُٛ و٢ُ ِٔ٪َّ خَٔیاَر ُ٘ َُّط کَاَ٪ َي ٧

اأَ  ّٗ  َحأس٥ُُِٜ٨ أَِخََل

رمعف نب صفح، اشمع، قیقش، رسمفؼ ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب ےھت ہک اںوہں ےن دحثی ایبؿ 

رفامےت  رکےت وہےئ اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہک ہن وت شحف وگح  یک اعدت یھت افر ہن دصقا شحف الک ی رفامےت ےھت افر آپ



 

 

 ےھت ہک مت ںیم بس ےس رتہب فہ ےہ وج االخؼ ےک اابتعر ےس رتہب وہ۔

 رمعف نب صفح، اشمع، قیقش، رسمفؼ ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ادب :   ابب

بس ےس زایدہ یخس ےھت افر راضمؿ نسح قلخ افر اخسفت اک ایبؿ افر ہی ہک لخب رکمفہ ےہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم 

ث وہےن یک ربخ یلم وت ا ےن اھبح  ےس اہک ہک اس فادی ںیم اجؤ افر ںیم ومعمؽ ےس زایدہ یخس وہاجےت، رضحت اوبذر اک ایبؿ ےہ ہک بج اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وعبم

 آپ یک ابںیت ونس، بج فہ ولاٹ وت اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن آپ وک اےھچ االخؼ اک مکح دےتی وہےئ داھکی
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 ، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌسسٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أَبُو  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ث٨ََا َس َّی  َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َجائَِت ا٣َِزأَْة ِ

ِو٦ٔ أَ  َ٘ ا٢َ َسِض١ْ ٠ِٟٔ َ٘ َٓ ٥َ بٔب ٍَُِزةٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ َسِض١ْ هَٔی َط٠َ٤ِْة ٨ِ٣َُشوَجْة اہللُ  َ٘ َٓ ٠َ٤ُِة  ِو٦ُ هَٔی اٟظَّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟب ٍَُِزةُ  َتِسُروَ٪ ٣َا ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُ  ًَ َّی اہللُ  أََخَذَصا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ُشوَک َصٔذظٔ  ِٛ َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَ ا َ٘ َٓ ٠َبَٔشضَ ٓٔیَضا َحأطَيُتَضا  َٓ ِیَضا  َٟ ٔ آصَا ِحَتاّجا ِ ا ََفَ

ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ُش٨ٔیَضا  ِٛ ا َٓ  ٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَِحَش٩َ َصٔذظ َ٘ َٓ َحابَٔة  ٠َِیطٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٠َِیطٔ  ًَ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 َّ اُٟوا ٣َا أَِحَش٨َِت حٔيَن َرأَیَِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٥َ ََل٣َُط أَِػَحابُطُ  َِٟتُط ِٔیَّاصَا َوَس٠َّ َ َِٟیَضا ث٥َُّ َسأ ٔ ٥َ أََخَذَصا ٣ُِحَتاّجا ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َّی اہللُ َٟبَٔشَضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َتَضا حٔيَن  َٛ ا٢َ َرَجِوُت بََز َ٘ َٓ طُ  ٌَ َی٨َ٤ِ َٓ َُّط ََل ُيِشأ٢َُ َطِیّئا  َِٓت أ٧َ ِس رَعَ َٗ ٔ َو ٓ ٩ُ َّٔ َٛ ُ ِّی أ ل ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  یَضا 

دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس، ےتہک ںیہ ہک اکی وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی ربدہ ےل رک احرض 

وہح ، لہس ےن ولوگں ےس وپاھچ ہک مت اجےتن وہ ربدہ ایک زیچ ےہ، وت ولوگں ےن اہک ہک فہ ہلمش ےہ، لہس ےن اہک ہک اس اچدر وک ےتہک ںیہ 

رپ احےیش ر ے وہےئ وہں، اس وعرت ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم آپ وک ہی ےننہپ ےک ےئل دیتی وہں، یبن یلص اہلل ہیلع ہک سج 

فملس ےن اس وک ےل ایل افر آپ وک اس یک رضفرت یھب یھت،انچہچن آپ ےن اس وک نہپ ایل، احصہب ںیم ےس اکی صخش ےن داھکی وت 



 

 

ےہ آپ ہی ےھجم دے دںی، آپ ےن رفامای ااھچ، بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے وہےئ )افر ادنر  رعض ایک ای روسؽ اہلل! ہی انتک دمعہ

وک رشتفی ےل ےئگ( وت احصہب ےن اؿ وک المتم یک افر اہک ہک وت ےن ااھچ ںیہن ایک، بج وت ےن داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اچدر 

نکیل آپ ےن اس ےک ابفوجد امگن ایل افر ےھجت ہی یھب ولعمؾ ےہ ہک آپ ےس بج وکح   وبقؽ رکایل افر آپ وک ایکس رضفرت یھب یھت،

زیچ ام یگ اجیت ےہ وت اےس رفےتک ںیہن، اںوہں ےن اہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس نہپ ایل وت ںیم اس یک ربتک اک ادیمفار وہا 

 اتہک اس ںیم اانپ نفک انبولں۔

 وباسغؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعسدیعس نب ایب رممی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ں ںیم بس ےس زایدہ یخس ےھت افر راضمؿ نسح قلخ افر اخسفت اک ایبؿ افر ہی ہک لخب رکمفہ ےہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ولوگ

 ےس اہک ہک اس فادی ںیم اجؤ افر ںیم ومعمؽ ےس زایدہ یخس وہاجےت، رضحت اوبذر اک ایبؿ ےہ ہک بج اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وعبمث وہےن یک ربخ یلم وت ا ےن اھبح 

 ےھچ االخؼ اک مکح دےتی وہےئ داھکیآپ یک ابںیت ونس، بج فہ ولاٹ وت اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن آپ وک ا

     975    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ح٤َُ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ًَ ِیُس ب٩ُِ 

اُٟوا َو٣َا  َٗ َِٟضزُِد  حُّ َویَِٜث ٍُُ ا ١ُ٤َ َوی٠َُِقی اٟظُّ ٌَ ِٟ ُؽ ا ُ٘ اَرُب اٟز٣ََّاُ٪ َوی٨َِ َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََت ِت١ُ اہللُ  َ٘ ِٟ ِت١ُ ا َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َِٟضزُِد   ا

ؿ، بیعش، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اوباامیل

)ایقتم اک( زامہن رقبی وہات اجےئ اگ وت لمع مک وہات اجےئ اگ، افر لخب ڑباتھ اجےئ اگ، افر رہج ںیم ااضہف وہاجےئ اگ، ولوگں ےن 

 آپ ےن رفامای لتق، لتق۔ وپاھچ ہک رہج ایک زیچ ےہ؟

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم بس ےس زایدہ یخس ےھت افر راضمؿ نسح قلخ افر اخسفت اک ایبؿ افر ہی ہک لخب رکمفہ ےہ، 

ؤ افر  ےس اہک ہک اس فادی ںیم اجںیم ومعمؽ ےس زایدہ یخس وہاجےت، رضحت اوبذر اک ایبؿ ےہ ہک بج اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وعبمث وہےن یک ربخ یلم وت ا ےن اھبح 

 آپ یک ابںیت ونس، بج فہ ولاٹ وت اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن آپ وک اےھچ االخؼ اک مکح دےتی وہےئ داھکی

     976    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، سَل٦ ب٩ ٣شٜين، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِ ا٢َ َخَس٣ِ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ث٨ََا أ٧ََْص َرضَٔی اہللُ  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ثَابّٔتا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٜٔيٕن  ٦َ ب٩َِ ٣ِٔش ٍَ َسَلَّ ُت ِس٤َأًی١َ َس٤ٔ

َت  ٌِ َت َوََل أََلَّ َػ٨َ ٌِ ٕ َوََل ٥َٟٔ َػ٨َ ٖٓ ُ ا٢َ لٔی أ َٗ ٤َا  َٓ ًَرِشَ ٔس٨ٔيَن  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

یس نب اامسلیع، السؾ نب نیکسم، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دس اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وم

 دختم یک وت آپ ےن اػ کت ںیہن اہک افر ہن یھبک رفامای ہک ویکں وت ےن ااسی ایک افر ہن ہی رفامای ہک ویکں وت ےن ااسی ںیہن ایک۔

 ؾ نب نیکسم، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل ہنعومیس نب اامسلیع، الس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آد ی ا ےن رھگ ںیم سک رطح رےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آد ی ا ےن رھگ ںیم سک رطح رےہ

     977    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ اَِلَِسَوزٔ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح َّ َحسَّ ٠ًََِیطٔ ٣َا کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ی اہللُ 

 ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ ا٦َ ِ َٗ ََلةُ  ِت اٟؼَّ إَٔذا َحرَضَ َٓ َِٟت کَاَ٪ فٔی ٣ِٔض٨َٔة أَص٠ِٔطٔ  ا َٗ ٍُ فٔی أَص٠ِٔطٔ  ٥َ َيِؼ٨َ  َوَس٠َّ

 صفح نب رمع، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ا ےن

رھگ ںیم ایک رکےت ےھت، اںوہں ےن اتبای ہک رھگ فاولں ےک اکؾ ںیم ےگل رےتہ ےھت افر بج امنز اک فتق آاجات وت امنز ےک ےئل رشتفی 

 ےل اجےت۔

 صفح نب رمع، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تبحم اہلل یک رطػ ےس ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبحم اہلل یک رطػ ےس ےہ

     978    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزہ رضی اہلل ٨ًہ٤ًزو ب٩ ًلی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت ابوہز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍٕ

 َ ًَِبّسا ٧ ا٢َ َِٔذا أََحبَّ اہللُ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٓي٨َُازٔی ٔجب ٍِٔی١ُ فٔی أَص١ِٔ اہللُ  ُط ٔجب ٍِٔی١ُ  َٓیُٔحبُّ أَحٔبَُّط  َٓ ََُٓل٧ّا  اَزی ٔجب ٍِٔی١َ ِٔ٪َّ اہلَل یُٔحبُّ 

بُو٢ُ فٔی أَص١ِٔ  َ٘ ِٟ َٟطُ ا  ٍُ ٤َأئ ث٥َُّ یُوَؿ ُیٔحبُّطُ أَص١ُِ اٟشَّ َٓ أَحٔبُّوُظ  َٓ ََُٓل٧ّا  ٤َأئ ِٔ٪َّ اہللَ یُٔحبُّ   اَِلَِرٔق  اٟشَّ

یلع، اوباعمص، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رمعف نب 

ہک بج اہلل اعت ی یسک دنبے ےس تبحم رکات ےہ وت ربجلی وک اکپر رک اتہک ےہ ہک اہلل اعت ی الفں دنبے ےس تبحم رکات ےہ، اس ےئل مت 



 

 

وت ربجلی اس ےس تبحم رکےت ںیہ افر ربجلی آامسؿ فاولں وک انمدی رکےت ںیہ ہک اہلل الفں آد ی ےس تبحم  یھب اس ےس تبحم رکف،

رکات ےہ، اس ےئل مت یھب اس ےس تبحم رکف، وت آامسؿ فاےل اس ےس تبحم رکےن ےتگل ںیہ، رھپ زنیم فاولں ںیم یھب وبقتیل اس ےک 

 ےئل ریھک اجیت ےہ۔

 ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعرمعف نب یلع، اوباعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دخا ےک ےئل تبحم رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دخا ےک ےئل تبحم رکےن اک ایبؿ

     979    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٥َ ََل َیحُٔس َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َٖ فٔی ا٨َّٟارٔ أََحبُّ أَ  َذ ِ٘ َّی أَِ٪ ُي ُط َِٔلَّ ِهَّلِل َوَحً ٤َِٟزَِئ ََل یُحٔبُّ َّی یُحٔبَّ ا َس ِٔذِ َحْس َحََلَوَة اِْلٔی٤َأ٪ َحً ٌِ ٔلَی اِلَُِٜفٔ َب ِ ٍَ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیزِٔج ٔ ِ

َِٟیطٔ ٣ٔ  ٔ َّی یَُٜوَ٪ اہللُ َوَرُسوُٟطُ أََحبَّ ِ َذُظ اہللُ َوَحً َ٘ ا ٔسَواص٤َُاأَِن َّ٤ 

آدؾ، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وکح  صخش اامیؿ یک ذلت ںیہن اپےئ 

 یک اگ، بج کت ہک فہ یسک آد ی ےس رصػ اہلل یہ ےک ےئل تبحم ہن رکے افر آگ ںیم ڈاؽ دای اجان اس وک زایدہ دنسپ وہ اس ےس ہک رفک

رطػ فا س وہ، بج ہک اہلل ےن اس وک اس ےس اجنت دالح  ےہ افر بج کت اہلل افر اس اک روسؽ دفرسی امتؾ زیچفں ےس زایدہ 

 اےس وبحمب ہن وہں۔

 آدؾ، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اے اامیؿ فاول ! وکح  امجتع یک دفرسی امجتع ےس ذماؼ ہن رکے

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 مھ ااظلوملؿ

 

 کت اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اے اامیؿ فاول ! وکح  امجتع یک دفرسی امجتع ےس ذماؼ ہن رکے اشدی ہک فہ اؿ ےس رتہب وہں، اففئل

     980    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ہظا٦ اپ٨ے واٟسسے وہ ًبساہلل ب٩ ز٣ٌہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َة  ٌَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َز٣ِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ ٧ََهی ا َحسَّ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیُّ َػل

حِ  َٔ ِٟ َب ا ٥ِ ا٣َِزأََتُط َْضِ ُٛ ُب أََحُس ا٢َ ب٥َٔ َيرِضٔ َٗ ُٔٔص َو ُد ٩ِ٣ٔ اَِلَِن ا یَِْخُ َحَک اٟزَُّج١ُ ٤٣َّٔ ـِ ٥َ أَِ٪ َي ٠َّطُ َوَس٠َّ ٌَ َٟ ِبٔس ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ١ٔ أَِو ا

اؤیَ  ٌَ ِورٔیُّ َوُوَصِیْب َوأَبُو ٣ُ ا٢َ اٟثَّ َٗ َضا َو ُ٘ ٔ ان ٌَ ِبسٔ ُي ٌَ ِٟ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ َج٠َِس ا  َة 

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ دبعاہلل نب زہعم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رحی اخرج وہےن 

ہکن رھپ فہ اس ےس ےلگ ےلم اگ رپ ےنسنہ ےس عنم رفامای افر رفامای ہک ویکں مت ںیم ےس وکح  صخش اینپ ویبی وک اجونرفں یک رطح امرات ےہ احال

 افر وثری، فبیہ فاوب اعمفہی ےن اشہؾ ےس دلج ادبعل اک ظفل ایبؿ ایک، )ینع الغومں یک رطح امرات ےہ( ۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اشہؾ ا ےن فادلےس فہ دبعاہلل نب زہعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 مھ ااظلوملؿ

 

 کت اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اے اامیؿ فاول ! وکح  امجتع یک دفرسی امجتع ےس ذماؼ ہن رکے اشدی ہک فہ اؿ ےس رتہب وہں، اففئل

     981    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ىی، یزیس ب٩ ہارو٪، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، ٣ح٤س ب٩ زیس، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ث :  راوی

٩ًَِ أَ  ٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخب ٧ٍَََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ بٔیطٔ 

ا َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ًِ اُٟوا اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ َٗ ٕ َصَذا  ٥َ ب٤ٔٔىّی أََتِسُروَ٪ أَیُّ یَِو٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ إٔ٪َّ َصَذا یَِو٦ْ ٢َ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠َ

ا٦ْ  ا٢َ ب٠ََْس َُحَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٗ َتِسُروَ٪ أَیُّ ب٠ََٕس صََذا  َٓ ا٦ْ أَ ٥ُ٠ًَِ َُحَ اُٟوا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٗ ٕ َصَذا  أََتِسُروَ٪ أَیُّ َطِضز

٣َٔة َیِو٣ُٜٔ  َُحِ َٛ اَؿ٥ُِٜ  ٠ًََِی٥ُِٜ ز٣َٔائ٥َُِٜ َوأ٣ََِواَل٥ُِٜ َوأرَِعَ  ٦َ إٔ٪َّ اہلَل َُحَّ َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ا٢َ َطِضْز َُحَ َٗ ٥ِ ُٛ ٥ِ صََذا فٔی ب٠ََٔس ُٛ ٔ ٥ِ صََذا فٔی َطِضز

 َصَذا

، سیدی نب اہرفؿ، اعمص نب دمحم نب زدی، دمحم نب زدی، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمحم نب ینثم

اقمؾ ینم ںیم رفامای ہک مت اجےتن وہ ہک ہی وکؿ اس دؿ ےہ؟ ولوگں ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ، آپ ےن رفامای ہی 

امای( مت اجےتن وہ ہی وکاسن رہش ےہ؟ ولوگں ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ زاید اجےتن ںیہ، آپ ےن رفامای ہی  جتم  جاؾ دؿ ےہ )رھپ رف

اک رہش ےہ، )رھپ رفامای( مت اجےتن وہ ہی وکؿ اس ہنیہم ےہ۔ ولوگں ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ، آپ ےن رفامای  جاؾ 

 ںیہ، سج ہنیہم ےہ، رھپ رفامای ہک اہلل

 

 ےن مت رپ اہمترے وخؿ )اجؿ( امؽ افر زعت فآربف )اکی دفرسے رپ( ایس رطح  جاؾ رکدے 

 رطح اہمترے ےئل آج اک دؿ اہمترے اس رہش ںیم اس ہنیہم ںیم  جتم اک ےہ۔

 دمحم نب ینثم، سیدی نب اہرفؿ، اعمص نب دمحم نب زدی، دمحم نب زدی، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگ ی ولگچ افر تنعل یک نام تع اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اگ ی ولگچ افر تنعل یک نام تع اک ایبؿ

     982    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابووائ١، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہس٠امی :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ُث  ُت أَبَا َوائ١ٕٔ یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  

٥َ ٔسَبا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َبةَ َػل ٌِ ٩ًَِ ُط ُط ٨َُُِسْر  ٌَ َِفْ َتاَب ُٛ ْٚ َوَٗٔتاُُٟط  ُُٓشو ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠   ُب ا

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 

 ، دنغر ےن ہبعش ےس اس ےک اتمع دحثی رفاتی یک ےہ۔املسمؿ اک اکی دفرسے وک اگ ی دانی قسف ےہ افر اس ےس گنج رکان رفک ےہ

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿاگ ی ولگچ افر تنعل یک نام تع

     983    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، ًبساہلل ب٩ بزیس، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، ابواَلسوز زیلی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ُِٟحَشئِن  ٩ًَِ ا َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ یلٔیَّ  َحسَّ ٔ اٟسِّ ٤ََز أَ٪َّ أَبَا اَِلَِسَوز ٌِ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َي ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة َحسَّ ًَ

و٢ُ ََل یَزِ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َُّط َس٤ٔ ٨ُِط أ٧َ ًَ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ َرضَٔی اہللُ  ثَُط  ُُٔشوَحسَّ ِٟ ٚٔ َوََل َیز٣ِٔیطٔ مٔی َرُج١ْ َرُجَّل بٔا

َذَٟٔک  َٛ ٥ِ َی٩ُِٜ َػاحٔبُُط  َٟ ٠َِیطٔ ِِٔ٪  ًَ ِت   بٔاِلَُِٜفٔ َِٔلَّ اِرَتسَّ

اوب رمعم، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل نب ربدی، ییحی نب رمعی، اوباالوسد دیلی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن 

ہک وکح  صخش یسک وک قسف فرفک ےک اسھت مہتم ہن رکے، اس ےئل ہک ارگ فہ اس اک الہ ہن وہاگ  آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس

 وت فہ )قسف فرفک( ایس )مہتم( یک رطػ ولن آےئ اگ۔



 

 

 اوب رمعم، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل نب ربدی، ییحی نب رمعی، اوباالوسد دیلی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اگ ی ولگچ افر تنعل یک نام تع اک ایبؿ

     984    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، ہَل٢ ب٩ ًلی، حرضت ا٧ص رضی :  راوی

 ٥ِ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا صََٔل٢ُ ب٩ُِ  َ٪ َحسَّ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ َی٩ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

و٢ُ ٨ًَِٔس ا ُ٘ ا٧ّا َوََل َسبَّابّا کَاَ٪ َي ٌَّ َٟ احّٔظا َوََل  َٓ ُط َتزَٔب َجبٔي٨ُطُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٟ تََبةٔ ٣َا  ٌِ ٤َ ِٟ 

  نب امیلسؿ، الہؽ نب یلع، رضحت اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس شحف وگح  رکےن 

فلت 

دمحم نب انسؿ، 

 اس وک ایک وہایگ ےہ، فاےل افر تنعل رکےن افر اگ ی ولگچ رکےن فاےل ہن ےھت افر بج یھبک انراض وہےت وت رصػ اس دقر رفامےت ہک

 اس یک اشیپین اخک آولد وہ۔

  نب امیلسؿ، الہؽ نب یلع، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

فلت 

 دمحم نب انسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿاگ ی ولگچ افر تنعل یک نام تع

     985    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوَٗلبہ :  راوی

 ًَ ٤َُِٟباَرٔک  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة أَ٪َّ ثَابَٔت َحسَّ  ٕ ثٔي ٍ َٛ ٩ِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی 

ا٢َ ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َحسَّ َحَزة أک َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب اٟظَّ حَّ َـّ ٔ ب٩َِ اٟ َُي ٍِ ٕة  ًَلَی ٠٣َّٔ  َٕ ٩ِ َح٠َ

ا٢َ َو  َٗ ٤َا  َٛ ُضَو  َٓ ِٟ٘ٔیَ اِْلِٔسََل٦ٔ  َب بٔطٔ یَِو٦َ ا ٧َِیا ًُذِّ َشطُ بَٔظِیٕئ فٔی اٟسُّ ِٔ َت١َ َن َٗ ًَلَی اب٩ِٔ آَز٦َ ٧َِذْر ٓامَٔی ََل َی٠٤ُِٔک َو٩ِ٣َ  ا٣َٔة َِٟیَص 

ِت٠ٔطٔ  َ٘ َٛ ُضَو  َٓ َٖ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا بَُِٜٔفٕ  َذ َٗ ِت٠ٔطٔ َو٩ِ٣َ  َ٘ َٛ ُضَو  َٓ ٩َ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا  ٌَ َٟ  َو٩ِ٣َ 

 نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب ےتہک ںیہ ہک اثتب نب احضک ےن وج ااحصب ہرجہ )درتخ ےک دمحم نب اشبر، نامثؿ نب رمع، یلع

ےچین  تعی رکےن فاولں( ںیم ےس ےھت، ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش االسؾ ےک وسا یسک دفرسی تلم 

ر وج زیچ آد ی ےک سب ںیم ںیہن اس ےک قلعتم ذنر اک وپرا رکان رضفری ںیہن، افر سج ےن یک مسق اھکےئ وت فہ فاسی ےہ اسیج اس ےن اہک اف

یسک زیچ ےک اسھت داین ںیم وخد یشک یک وت اس ےک ذرےعی ایقتم ےک دؿ ذعاب دای اجےئ اگ، افر سج ےن ومنم رپ تنعل یک وت فہ اےکس 

  فہ اس ےک لتق یک رطح ےہ۔لتق رکےن یک رطح ےہ افر سج ےن یسک ومنم وک رفک ےس مہتم ایک وت

 دمحم نب اشبر، نامثؿ نب رمع، یلع نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اگ ی ولگچ افر تنعل یک نام تع اک ایبؿ

     986    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ًسی ب٩ ثابت، س٠امی٪ ب٩ ِصز :  راوی

ُت ُس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَسٔیُّ ب٩ُِ ثَابٕٔت  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َ٪ ب٩َِ ُِصَ َحسَّ زٕ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ٠َامِیَ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ا٢َ اِسَتبَّ َرُجََلٔ٪ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  اِطَتسَّ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ َب أََحُسص٤َُا  ـٔ َِ َٓ  ٥َ َّ٠



 

 

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٍَ َّ ي َِ َذ َوِجُضطُ َوَت َٔ َّی ا٧َِت بُُط َحً ـَ َّٟٔذی َیحُٔس َُ ٨ًَُِط ا ََٟذَصَب  ََٟضا  ا َٗ ِو  َٟ ٥ُ٠ًَِ ک٤َٔ٠َّة  َ ِّی ََل ٔن ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ذِ بٔاہللٔ وَّ ٌَ ا٢َ َت َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِو٢ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ أَِخب ٍََُظ بٔ َٓ َِٟیطٔ اٟزَُّج١ُ  ٔ ِ َٙ ا٧َِل٠َ ا٢َ أَتَُزی َٓ َ٘ َٓ ِیَلأ٪  بٔی بَأِْض  ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

 أ٣ََِح٨ُوْ٪ أ٧ََا اذِصَِب 

رمع نب صفح، صفح، اشمع، دعی نب اثتب، امیلسؿ نب رصد احصیب روسؽ ےتہک ںیہ ہک دف آدویمں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس 

وت آپ یلص اہلل ہیلع  اکی دفرسے وک اگ ی دی، اؿ ںیم اکی وک تہب زایدہ ہصغ آ ایگ اہیں کت ہک اس اک رہچہ وھپؽ ایگ افر رگن دبؽ ایگ

ےس  فملس ےن رفامای ہک ںیم ااسی ہملک اجاتن وہں ہک ارگ فہ صخش اس وک اتہک وت اس اک ہصغ اجاتراتہ، وت اکی صخش ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ھجم ےس وکح  رباح  اپات رعض ایک وت اس وک آپ ےن اتبای افر اہک ہک وت اطیشؿ ےس اہلل یک انپہ امگن )اوعذاب اہلل ڑپھ( اس ےن اہک ہک ایک وت

 ےہ، ایک ںیم دویاہن وہں؟ وت دفر وہاج۔

 رمع نب صفح، صفح، اشمع، دعی نب اثتب، امیلسؿ نب رصد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿاگ ی ولگچ افر تنعل یک نام تع

     987    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، برش ب٩ ٣ٔـ١، ح٤یس، ا٧ص، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ا٣ٔٔت  ثَىٔی ًَُباَزةُ ب٩ُِ اٟؼَّ ا٢َ أ٧ََْص َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس   ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َد َرُسو٢ُ اہللٔ    َ َِ

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ََٓتََلَوی َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا ِسرٔ  َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔیُِدب ٍَٔ ا٨َّٟاَض ب٠َِٔی٠َٔة ا ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

ََّضا ُر  ََُٓلْ٪ َو٧ِٔ ََُٓلْ٪ َو ََٓتََلوَی   ٥ِ ُٛ ِجُت َٔلُِخب ٍَٔ َ ةٔ َِ ٌَ ابٔ ةٔ َواٟشَّ ٌَ أس َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی اٟتَّ ا َٓ ًََسی أَِ٪ یَُٜوَ٪ َخي ٍِّا َل٥ُِٜ  ِت َو ٌَ ٔ ٓ

َِٟدا٣َٔشةٔ   َوا



 

 

دسمد، رشب نب لضفم، دیمح، اسن، ابعدہ نب اصتم ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی الےئ اتہک ولوگں وک  ب 

ںیم ےس دف آد ی آ س ںیم ڑگھج رےہ ےھت، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ںیہمت ہی ربخ دقر ےک قلعتم ؤالتدںی، املسمونں 

دےنی ےک ےئل آای اھت وت الفں الفں صخش ڑگھجےن ےگل افر فہ ملع ااھٹ ایل ایگ، نکمم ےہ ہک اہمترے ےئل رتہبی ایس ںیم وہ، اس ےئل مت 

 ںیم التش رکف۔ اس وک اوسیتنںی، اتسوسیئںی افر وسیچپںی رات

 دسمد، رشب نب لضفم، دیمح، اسن، ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اگ ی ولگچ افر تنعل یک نام تع اک ایبؿ

     988    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ٣ٌزور :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  زُورٔ صَُو اب٩ُِ ُسَویِٕس  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ًَلَی َحسَّ ٠َِیطٔ بُزِّزا َو ًَ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ

ِو أََخ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٦ْ َوکَا٧َِت ََُُل٣ٔطٔ بُزِّزا  ا٢َ کَاَ٪ بَِیىٔی َوبَيَِن َرُج١ٕ لَِکَ َ٘ َٓ  َ َِ ًَِلِيَتُط ثَِوبّا آ ّة َوأَ ٠َبِٔشَتُط کَا٧َِت ح٠َُّ َٓ طُ ِذَت َصَذا  أ٣ُُّ

ََُٓل  ا٢َ لٔی أََسابَِبَت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل نٔی ِ ََٓذََکَ ٠ِٔ٨َُٓت ٨ِ٣َٔضا  ّة  ًَِح٤ٔیَّ طٔ أَ ٠ِٔ٨َت ٩ِ٣ٔ أ٣ُِّ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ٧ّا 

٥ِ صُ  ٌَ ا٢َ َن َٗ  ِّ٩ ٔ اٟشِّ ٔ ٩ِ٣ٔ ٛٔب ٍَ ًًَٔی صَٔذظ ًَلَی حٔئن َسا ٠ُُِٗت  ْة  ُْ ٓٔیَک َجاص٠ٔٔیَّ ََّک ا٣ِزُ ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠َُض٥ِ اہللُ ٠ُُِٗت َن ٌَ ٥ِ ِِٔخَوا٥ُُِٜ٧ َج

١َ اہللُ أََخ  ٌَ ٩ِ٤َ َج َٓ ٠ٔبُ َتِحَت أَیِٔسی٥ُِٜ  ِِ ١ٔ٤َ ٣َا َي ٌَ ِٟ ُُٔط ٩ِ٣ٔ ا ا ی٠ََِبُص َوََل یُک٠َِّ ُِٟی٠ِبِٔشُط ٤٣َّٔ ا َیأِک١ُُ َو ٤ٌُِٔط ٤٣َّٔ ٠ُِیِل َٓ  ٔ ُط اُظ َتِحَت یَٔسظ

٠َِیطٔ  ًَ ٨ٌُِٔط  ٠ُِی َٓ ٠ٔبُُط  ِِ ُط ٣َا َي َٔ إِٔ٪ ک٠ََّ َٓ 

ؾ وک اکی یہ مسق یک اچدر افڑےھ وہےئ داھکی وت رمع نب صفح، صفح، اشمع، رعمفر ےتہک ںیہ ہک اوبذر ریض اہلل ہنع وک افر اؿ ےک الغ

ںیم ےن اہک ہک اکش آپ اس اچدر وک ےل رک ےتنہپ افر اس الغؾ وک دفرسا ڑپکا دے دےتی، وت آپ ےک ےئل اکی وجڑا وہاجات، وت اوبذر ےن 

 ربا الھب اہک وت اس ےن یبن یلص اہلل ایبؿ ایک ہک ریمے افر اکی آد ی ےک درایمؿ وگتفگ وہ ریہ یھت، اس یک امں یمجع یھت، ںیم ےن اس وک



 

 

ں ہیلع فملس وک ریمی اکشتی یک، آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک وت ےن الفں الفں وک اگ ی دی ےہ، ںیم ےن اہکیج اہں، رفامای ایک وت ےن اس یک ام

 ےہ، ںیم وپاھچ ہک ریمی اس وک اگ ی دی ےہ، ںیم ےن اہکیج اہں، آپ ےن رفامای وت ااسی آد ی ےہ سج ںیم اب کت اجتیلہ یک ابت ابیق

ڑبی رمع ںیم یھب! آےن رفامای اہں ! فہ اہمترے اھبح  ںیہ افر اہلل ےن اؿ وک اہمترے اہوھتں ںیم دے دای ےہ افر سج ےک اہوھتں ںیم 

فیلکت ہن دے، اس ےک اھبح  وک دے دے وت وج وخد اھکات ےہ، اےس الھکےئ افر وج وخد اتنہپ ےہ، اس وک انہپےئ افر اس وک اےسی اکؾ یک 

 وج اس ےس ہن وہےکس افر ارگ فیلکت دے وت رھپ اس ےک رکےن ںیم وخد یھب ودد رکے

 رمع نب صفح، صفح، اشمع، رعمفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا  انہک افر آپ یلص اہلل ہیلع ولوگں اک ذرک سک رطح اجزئ ےہ الثم یسک وک ابمل

 

ن
ھگ

ہ

ب

 ... ای 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ا  انہک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ذفادیلنی )ےبمل اہوھتں فاال(

 

ن
ھگ

ہ

ب

ایک اتہک ےہ افر ایسی ابںیت انہک سج ےس اس یک  ولوگں اک ذرک سک رطح اجزئ ےہ الثم یسک وک ابمل ای 

 رباح  وصقمد ہن وہ

     989    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، یزیس ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َّی ب٨َٔا اٟ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َػل ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ِضَز  ٨َّٔيیُّ َحسَّ ٥َ اٟوُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ٔ یَوِ  ِو٦ َ٘ ِٟ ٠َِیَضا َوفٔی ا ًَ ٍَ یََسُظ  ٤َِِٟشحٔٔس َوَوَؿ ٔ ا ٦ سَّ َ٘ ٔلَی َخَظَبٕة فٔی ٣ُ ا٦َ ِ َٗ َتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َضابَا أَِ٪ َر َٓ ٣َئٕٔذ أَبُو بَُِکٕ َو٤ًَُزُ 

ًَاُ٪ ا٨َّٟأض  َد ََسَ َ َِ َِٟیَس یُک٤َِّ٠َاُظ َو ٥َ یَِسًُوُظ َذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِو٦ٔ َرُج١ْ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ِٟ ََلةُ َوفٔی ا ِت اٟؼَّ ُْصَ َٗ اُٟوا  َ٘ ی٩ِٔ َٓ

اُٟوا ب١َِ َنٔشیَت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َٗ ُْصِ  ِ٘ ٥َِٟ َت ٥َِٟ أ٧ََِص َو ا٢َ  َ٘ َٓ ِت  ُْصَ َٗ ا٢َ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ أََنٔشیَت أ٦َِ  َ٘ َِٟیَسی٩ِٔ َٓ َٚ ذُو ا ا٢َ َػَس َٗ  

 َّ ب َٛ ٍَ َرأَِسُط َو َٓ َشَحَس ٣ِٔث١َ ُسحُوزٔظٔ أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ َر َٓ  ٍَ َّ ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  َتئِن ث٥َُّ َس٠َّ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ا٦َ  َ٘ ٍَ ٣ِٔث١َ ُسحُوزٔظٔ أَِو أَكَِو٢َ َٓ  ٍَ ث٥َُّ َوَؿ

 ٍَ َّ ب َٛ ٍَ َرأَِسُط َو َٓ  ث٥َُّ َر



 

 

 اربامیہ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ولوگں وک رہظ یک امنز دف صفح نب رمع، سیدی نب

رتعک ڑپاھح ، رھپ السؾ ریھپ دای، رھپ دجسہ اگہ ےک آےگ ڑکلی یک رطػ اج رک اانپ اہھت اس رپ راھک، امجتع ںیم اس فتق رضحت 

ںیم وگتفگ رکےت وہےئ ڈرے افر ولگ دلجی ےس دفڑےت وہےئ ابرہ ےلکن افر م ےن ےگل ہک امنز مک  اوبرکب فرمع یھب ےھت، فہ دفونں آ س

رکدی یئگ ےہ، اس امجتع ںیم ےس اکی صخش سج وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ذفادیلنی ےتہک ےھت، اںوہں ےن رعض ایک ہک اے اہلل 

ہن وت ںیم وھبال وہں افر ہن امنز مک یک یئگ ےہ، ولوگں ےن رعض ایک ہک ای  ےک یبن! ایک آپ وھبؽ ےئگ ای امنز مک رکدی یئگ؟ آپ ےن رفامای

روسؽ اہلل! آپ وھبؽ ےئگ ںیہ، آپ ےن رفامای ذفادیلنی کیھٹ اتہک ےہ، رھپ ڑھکے وہےئ افر دف رتعک امنز ڑپیھ رھپ السؾ ریھپا افر 

ااھٹای افر ریبکت یہک رھپ ےلہپ دجسہ یک رطح افر اس ےس  رلی دجسہ  ریبکت یہک، رھپ ےلہپ دجسہ یک رطح ای اس ےس  رلی دجسہ ایک، رھپ اانپ رس

 ایک رھپ اانپ رس ااھٹای افر ریبکت یہک۔

 صفح نب رمع، سیدی نب اربامیہ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تبیغ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت ںیم ےس ضعب ضعب یک تبیغ ہن رکے ایک مت  ی

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ربا وھجمس  اک وگتش اھکےئ مت اس وک تبیغ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مت ںیم ےس ضعب ضعب یک تبیغ ہن رکے ایک مت ںیم ےس وکح  صخش دنسپ رکات ےہ ہک ا ےن رمدہ اھبح 

 ےگ افر اہلل اعت ی ےس ڈرف، ےب کش اہلل وتہب وبقؽ رکےن فاال رہمابؿ ےہ

     990    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ وٛیٍ، ا٤ًع، ٣حاہس، كاُض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اَِل  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ُث  ُت ٣َُحاصّٔسا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِٔع 

بَا٪ٔ  ذَّ ٌَ بَأ٪ َو٣َا يُ ذَّ ٌَ ُی َٟ َُّض٤َا  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ب ٍَِی٩ِٔ  َٗ ًَلَی   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا َصَذ  ٣َزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٕ أ٣ََّ بٔي ٍ َٛ  ٍُ فٔی 
ٔ

َٓکَاَ٪ ََل َيِشَتت ا 

ًَلَی َزَض  َِ َٓ ُط بٔاث٨َِئِن  َّ٘ َظ َٓ ٔشیٕب َركِٕب  ٌَ ًَا بٔ کَاَ٪ َی٤ِٔشی بٔا٤َّ٨ٟٔی٤َٔة ث٥َُّ َز َٓ ا صََذا  ًَلَی َصَذا  ٩ِ٣ٔ بَِؤٟطٔ َوأ٣ََّ َصَذا َواحّٔسا َو



 

 

٥َِٟ یَِيَبَشا ٨ُِض٤َا ٣َا  ًَ  ُٕ َّٔ ٠َُّط یَُد ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ  َواحّٔسا ث٥َُّ 

 فعیک، اشمع، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دف ربقفں ےک اپس ییحی نب

ذگرے وت رفامای ہک اؿ دفونں وک ذعاب وہ راہےہ افر یسک ڑبے اعمہلم ےک ببس ذعاب ںیہن وہ راہ، ہی ربق فاال وت ا ےن اشیپب ےس ںیہن 

ی رکات رھپات اھت، رھپ اکی رت اشخ وگنماح  افر اس ےک دف ڑکٹے ےئک رھپ رفامای ہک اشدی ہک اہلل اعت ی اؿ ےک اتچب اھت افر فہ لغچ وخر

 ذعاب ںیم فیفخت رکدے، بج کت ہک ہی کشخ ہن وہں۔

 ییحی نب فعیک، اشمع، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک ااصنر ےک رھگفں ںیم بس ےس رتہب) وکؿ ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 (آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک ااصنر ےک رھگفں ںیم بس ےس رتہب) وکؿ ےہ

     991    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ابوس٤٠ہ، ابواسیس ساًسی :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ أًٔسیِّ  ٩ًَِ أَبٔی أَُسِیٕس اٟشَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

٥َ َخ   ي ٍُِ زُورٔ اَِلَِنَؼارٔ ب٨َُو ا٨َّٟحَّارٔ َوَس٠َّ

 ہصیبق، ایفسؿ، اوبازلاند، اوبہملس، اوبادیس اسدعی ےتہک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ااصنر ےک رھگفں ںیم بس ےس رتہب ونب

 اجنر ےک رھگ ںیہ۔

 ہصیبق، ایفسؿ، اوبازلاند، اوبہملس، اوبادیس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 (آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ ہک ااصنر ےک رھگفں ںیم بس ےس رتہب) وکؿ ےہ

     992    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ي٨ہ، اب٩ ٨٣ٜسر، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہاػسٗہ ب٩ ٓـ١، اب٩ ًي :  راوی

 ٔ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ٍَ رُعِ َٜٔسرٔ َس٤ٔ ٨ِ٤ُِٟ ُت اب٩َِ ا ٌِ ١ٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة َس٤ٔ ـِ َٔ ِٟ ُة ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا َػَس ٨ًََِضا  َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  أَ٪َّ 

َِٟت اِسَتأَِذَ٪ َرجُ  ا َٗ ٔظ أَِخب ٍََِتُط  ٌَ ِٟ ٔظي ٍَةٔ أَِو اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ َٟطُ بٔئَِص أَُخو ا ا٢َ ائَِذ٧ُوا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ي ٍَةٔ ١ْ 

ا َزَخ١َ  َّ٤٠َ ا َٓ َٗ ِٟکَََل٦َ  ُط ا َٟ ٨َِت  َٟ ٠َُِٗت ث٥َُّ أَ َّٟٔذی  ٠َُِٗت ا ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ِٟکَََل٦َ  ُط ا َٟ َّ ا٨َّٟأض ٩ِ٣َ أَََلَ٪  ََ ًَائَٔظُة ِٔ٪َّ  ٢َ أَِی 

ُِٓحٔظطٔ  اَئ  َ٘ ًَطُ ا٨َّٟاُض اتِّ ُط ا٨َّٟاُض أَِو َوَز َٛ  َتَز

دصہق نب  لض، انب ہنییع، انب دکنمر، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی آد ی ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

، آپ ےن رفامای اس وک ااجزت دے دف، فہ ہلیبق اک ربا اھبح  ےہ ای ہی رفامای ہک ہلیبق اک ربا اٹیبےہ، بج فملس ےس ادنر آےن یک ااجزت اچیہ

فہ ادنر آای وت اس ےس رن ی ےس وگتفگیک، ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! آپ ےن اس ےک قلعتم ہی رفامای رھپ اس ےس رن ی ےک 

  ربا آد ی فہ ےہ ہک ولگ اس یک شحف وگح  ےنچب ےک ےئل اس وک وھچڑ دںی۔اسھت وگتفگ یک، آپ ےن رفامای اے اعہشئ بس ےس

 دصہق نب  لض، انب ہنییع، انب دکنمر، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےہ وخلغچری انگہ ریبکہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخلغچری انگہ ریبکہ ےہ



 

 

     993    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سَل٦، ًبیسہ ب٩ ح٤یس، ابوًبساٟزح٩٤، ٨٣ؼور، ٣حاہس، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَبِٔیَسةُ ب٩ُِ ح٤َُ  ٕ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا اب٩ُِ َسََل٦ َد ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َ َِ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِیٕس أَبُو 

ُٗبُورٔص٤َٔ  بَأ٪ فٔی  ذَّ ٌَ ٍَ َػِوَت ِِٔنَشا٧َئِن ُي ََٓش٤ٔ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔف حٔیَلأ٪ ا ٌِ ٥َ ٩ِ٣ٔ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  بَأ٪ َو٣َ َػل ذَّ ٌَ ا٢َ يُ َ٘ َٓ ا ا 

ُ ی٤َِٔشی بٔا٨َّٟ  َِ َِٟبِو٢ٔ َوکَاَ٪ اِْل  ٍُ ٩ِ٣ٔ ا
ٔ

َٜبٔي ٍْ کَاَ٪ أََحُسص٤َُا ََل َيِشَتت َّطُ َل ٕ َو٧ِٔ بٔي ٍ َٛ بَأ٪ فٔی  ذَّ ٌَ َصا ُي َََّٜسَ َٓ  ٕ ًَا بَٔحزٔیَسة ٤ٔی٤َةٔ ث٥َُّ َز

 ِ ب َٗ ّة فٔی  ٔ صََذا َوَِّٛٔسَ ب ٍِ َٗ ّة فٔی  ١َ َِّٛٔسَ ٌَ َح َٓ َتئِن أَِو ث٨َِٔتئِن  َِّٜٔسَ ٔ ٥َِٟ یَِيَبَشاب ٨ُِض٤َا ٣َا  ًَ  ُٕ َّٔ ُط یَُد َّ٠ ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ َصَذا  ٍ  

انب السؾ، دیبعہ نب دیمح، اوبدبعارلنمح، وصنمر، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ودہنی ےک 

 اج رےہ ےھت، آپ ےن رفامای ہک اؿ دفونں وک اکی ابغ ےس ابرہ رشتفی الےئ وت آدویمں یک آفاز ینس وج اینپ ربقفں ںیم

 

 ذعاب دے 

اظبرہ یسک ڑبے انگہ رپ ذعاب ںیہن وہ راہ، ارگہچ  تقیق ںیم فہ تہب انگہ اگر ںیہ، اؿ ںیم ےس اکی وت اشیپب ےس ںیہن اتچب اھت افر 

یک ربق رپ افر دفرسا دفرسے یک ربق رپ اگڑ دفرسا وخلغچری رکات اھت، رھپ اکی رت اشخ وگنماح  افر اس ےک دف ڑکٹے ےئک، اکی ڑکٹا اکی 

 دای افر رفامای ہک ادیم ےہ ہک دفونں ےک ذعاب ںیم فیفخت یک اجےئ یگ، بج کت ہک فہ کشخ ہن وہں۔

 انب السؾ، دیبعہ نب دیمح، اوبدبعارلنمح، وصنمر، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٹت ی

 ...وخلغچری یک رکاتہ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ امھزاشمء 

 ادب اک ایبؿ :   ابب
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م افر فلی لکل 
 

مت

 

ٹت ی

 ینعم ںیہ یسک وک بیع اگلان وخلغچری یک رکاتہ اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ امھزاشمء 

     994    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ ٛہتے ہیں ٛہ ہ٥ حرضت حذئہ :  راوی



 

 

 َٗ ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َِٟحٔسیَث َحسَّ ٍُ ا َٓ َٟطُ ِٔ٪َّ َرُجَّل َیزِ ٘ٔی١َ  َٓ َة  َٔ ٍَ حَُذِي ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ 

َِٟح٨َّةَ  و٢ُ ََل یَِسُخ١ُ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ُة َس٤ٔ َٔ َُٟط حَُذِي ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی ًُِث٤َاَ٪  اْت  ِ تَّ َٗ 

 مہ رضحت یذ ہف ےک اسھت ےھت ہک اؿ ںیم ےس یسک ےن اہک ہک اکی آد ی نامثؿ کت اوبمیعن، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، امہؾ ےتہک ںیہ ہک

ہلسلس دحثی اچنہپےت وہےئ ایبؿ رکات ےہ ہک یذ ہف ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک تنج ںیم 

 وخلغچر دالخ ہن وہاگ۔

 ؾ ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت یذ ہفاوبمیعن، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، امہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک وھجیٹ ابت م ےن ےس رپزیہ رکف

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک وھجیٹ ابت م ےن ےس رپزیہ رکف

     995    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، ٣٘ب ٍی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َّی َحسَّ ا٢َ ٨َّٔيیِّ َػل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ا٢َ  َٗ ابَُط  َ ََ ا٣َطُ َو ٌَ َ ََ ك ٠َِیَص ِهَّلِل َحاَجْة أَِ٪ یََس َٓ َِٟحِض١َ  ١َ٤َ بٔطٔ َوا ٌَ ِٟ ِو٢َ اٟزُّورٔ َوا َٗ  َِ ٥ِ یََس َٟ َض٤َىٔی َرُج١ْ ِِٔس٨َاَزظُ ٩ِ٣َ  ِٓ   أَِح٤َُس أَ

اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش وھجن  ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 وبانل افر اس ےک اطمقب لمع رکان افر اہجتل یک ابت ہن وھچڑے، وت اہلل اعت ی وک اس یک اایتحج ںیہن ہک فہ اھکان انیپ وھچڑ دے، ادمح ےن

 ایبؿ ایک ہک ےھجم اکی صخش ےن اس یک دنس اھجمسح ۔



 

 

 ، انب ایب ذبئ، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہللادمح نب ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفےلغ ےک قلعتم وج اہکایگےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دفےلغ ےک قلعتم وج اہکایگےہ

     996    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی ا ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح  ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ   ہللُ 

ِتٔی َصُؤََلٔئ  َّٟٔذی َیأ َِٟوِجَضئِن ا َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٨ًَِٔس اہللٔ َذا ا ِّ ا٨َّٟأض یَِو٦َ ا ََ  بَٔوِجطٕ َوَصُؤََلٔئ بَٔوِجطٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتحُٔس ٩ِ٣ٔ 

فملس ےن رفامای ہک ایقتم  رمع نب صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےک دؿ ولوگں ںیم ےس ربا اہلل ےک زندکی فہ وہاگ وج دفریخ وہ، اس رطػ آےئ وت اکی رہچہ ےک اسھت افر اس رطػ اجےئ وت 

 (دفرسے رہچے ےک اسھت)سج ےک اپس اس یسیج ابت رکے

 رمع نب صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ا ےن اسیھت ےس ایبؿ رکانہک اس ےک قلعتم ایک اہک اجات ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ا ےن اسیھت ےس ایبؿ رکانہک اس ےک قلعتم ایک اہک اجات ےہ

     997    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٕ َرضَٔی اہللُ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ َش٥َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ  

َّی اہللُ  َ اہللٔ َػل أ َٓ ْس بَٔضَذا َوِجَط اہللٔ  ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َواہللٔ ٣َا أََراَز ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ٥َ ِٗٔش٤َّة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی   َتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ِس  َ٘ َٟ ا٢َ َرح٥َٔ اہللُ ٣ُوَسی  َٗ َز َوِجُضُط َو ٌَّ َت٤َ َٓ أَِخب ٍَِتُُط  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ََٓؼب ٍََ اہللُ  ث ٍََ ٩ِ٣ٔ َصَذا  ِٛ َ  أُوذَٔی بٔأ

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ تمینغ میسقت 

 روسؽ اہلل یک دختم ںیم رفامای وت ااصنر ںیم ےس اکی صخش ےن اہک ہک دخبا دمحم ےن اس ےس دخا یک )وخونشدی( اکاحلظ ںیہن راھک، ںیم

ذیاء احرض وہا افر آپ ےس ہی ایبؿ ایک وت آپ اک رہچہ رسخ وہایگ افر رفامای ہک اہلل ومٰیس ہیلع امالسؾ رپ رمح رکے ہک اںیہن اس ےس زایدہ ا

 دی یئگ نکیل اںوہں ےن ربص ایک۔

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سک مسق یک رعتفی رکمفہ ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سک مسق یک رعتفی رکمفہ ےہ

     998    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یا، بزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس٤اًی١ ب٩ زَک :  راوی

 ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَب ث٨ََا بَُزیُِس ب٩ُِ  یَّاَئ َحسَّ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ ُس ب٩ُِ َػبَّإح َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُوَسی َحسَّ ی بُزَِزَة 



 

 

ا٩ًَِ أَبٔی ٣ُ  َ٘ َٓ ٤ِِٟٔسَحٔة  یطٔ فٔی ا ًَلَی َرُج١ٕ َویُِِطٔ ٥َ َرُجَّل یُِثىٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت٥ِ وَسی  ٌِ َل َٗ ٢َ أَص٠َُِِٜت٥ِ أَِو 

 َهِضَز اٟزَُّج١ٔ 

ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع  دمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس

فملس ےن اکی صخش وک یسک یک رعتفی رکےت وہےئ انس افر اس یک رعتفی ںیم ںیم شابہغل رک راہ اھت وت آپ ےن رفامای ہک مت ےن الہک رک 

 دای اس آد ی یک رمک وتڑ دی۔

 ربدہ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنعدمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، ربدی نب دبعاہلل نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سک مسق یک رعتفی رکمفہ ےہ

     999    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُکہ، ابوبُک رضی اہلل ٨ًہآز٦، طٌبہ،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل ذَُٔکَ  َة  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َخأٟٕس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ   ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٠َِیطٔ َرُج١ْ َخ  ًَ أَثِىَی  َٓ  ٥َ وُُٟط ٣َٔزاّرا ِِٔ٪ کَاَ٪ َوَس٠َّ ُ٘ َٙ َػاحٔبَٔک َي َت ٨ًُُ ٌِ َل َٗ ٥َ َویَِحَک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ي ٍِّا 

َذَٟٔک َوَحٔشيبُُط اہللُ َوََل  َٛ َُّط  َذا ِِٔ٪ کَاَ٪ یَُزی أ٧َ َٛ َذا َو َٛ ١ِ أَِحٔشُب  ُ٘ ٠َِی َٓ َة  َٟ ٥ِ ٣َازّٔحا ََل ٣ََحا ُٛ ا٢َ  یُزَ أََحُس َٗ ًَلَی اہللٔ أََحّسا  ِّی  ک

٩ًَِ َخأٟٕس َوی٠ََِک   ُوَصِیْب 

آدؾ، ہبعش، اخدل، دبعارلنمح نب ایب رکبہ، اوبب رک ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی آد ی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم اکی 

ہک اوسفس ھجت رپ وت ےن ا ےن دفتس یک رگدؿ وتڑ دی افر دنچ صخش اک ذرک ایک افر اس یک رعتفی یک، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

 ابر یہی املکت رفامےئ )رھپرفامای( ارگ مت ںیم ےس یسک یک رعتفی رکین یہ وت ےہک ہک ںیم ااسی ااسی امگؿ رکات وہں، ارگ اس ےک ایخؽ ںیم

رکین اچےئہ، فبیہ ےن اخدل ےس فکی یک اجبےئ فن لک اکظفل  ااسی ےہ افر اس وک ےنھجمس فاال اہلل ےہ افر اہلل رپ یسک یک اپ زیکیگ ایبؿ ںیہن



 

 

 لقن ایک۔

 آدؾ، ہبعش، اخدل، دبعارلنمح نب ایب رکبہ، اوبرکب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... )نیقی ےک اسھت( ولعمؾ وہا افر دعس ےن یبا ےن اھبح  یک ایسی رعتفی رکان سج ےک قلعتم

 ادب اک ایبؿ :   ابب

اےئ دبعاہلل نب السؾ ےک زنیم رپ ا ےن اھبح  یک ایسی رعتفی رکان سج ےک قلعتم )نیقی ےک اسھت( ولعمؾ وہا افر دعس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وس

  رفامےت وہےئ انس ہک فہ الہ تنج ںیم ےس ںیہیسک ےنلچ فاےل ےک قلعتم رفامےت وہےئ

     1000    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ َس  َبَة  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٥ٕٟٔ 

 َٗ ِیطٔ  َّ٘ ُم ٩ِ٣ٔ أََحسٔ ٔط ُ٘ ا٢َ أَبُو بَُِکٕ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ َِٔزارٔی َيِش َٗ َِٟشَت ٨ِ٣ُٔض٥ِ حٔيَن َذََکَ فٔی اِْلَٔزارٔ ٣َا َذََکَ  ََّک   ا٢َ ٧ِٔ

ٰیس نب ہبقع، اسمل ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن بج ازار ےک یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، وم

قلعتم ایبؿ رفامای وج ایبؿ رفامای وت رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ریما ازار اکی رطػ ےس کھج اجات ےہ وت آپ 

 ےن رفامای ہک مت اؿ ںیم ےس ںیہن وہ۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ےب کش اہلل دعؽ فااسحؿ اک افر رقاتب فاولں وک دےنی اک مکح دتی



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تحیصن رکات ےہ ؽ ہک ےب کش اہلل دعؽ فااسحؿ اک افر رقاتب فاولں وک دےنی اک مکح داتی ےہ افر ےب ایحح  افر ربی ابوتں افر رسیشک ےس عنم رفامات ےہ ںیہمتاہلل اعت ی اک وق

 اس یک ودد رکے اگ، افر املسمؿ ای اکرف یک رباح  وہشمر ہن اشدی ہک مت تحیصن ڑکپف افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہمتری رسیشک اک فابؽ مت یہ رپ آےئ اگ، رھپ اس رپ ملظ ایک ایگ وت اہلل

 رکےن اک ایبؿ

     1001    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا َّی َحسَّ ََٜث ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت ٣َ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ِتٔی  ِتٔی أَص٠َِطُ َوََل َیأ َّطُ َیأ َِٟیطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ َذا یَُدیَّ َٛ َذا َو َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَ اہللُ  ٕ یَا  َِٓتانٔی فٔی لٔی َذاَت یَِو٦ ائَٔظُة ِٔ٪َّ اہلَل أَ

َّٟذٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ُ ٨ًَِٔس َرأِٔسی  َِ َح٠ََص أََحُسص٤َُا ٨ًَِٔس رِٔجلَیَّ َواِْل َٓ تَِيُتطُ ٓٔیطٔ أََتانٔی َرُجََلٔ٪  ِٔ ٕ اِسَت ی ٨ًَِٔس رِٔجلَیَّ ٠َّٟٔٔذی ٨ًَِٔس أ٣َِز

ىٔی ٣َِشحُ  ٌِ ا٢َ ٣َِلبُوْب َي َٗ ٕة َرأِٔسی ٣َا بَا٢ُ اٟزَُّج١ٔ  ٌَ ِّٕ ك٠َِ ا٢َ فٔی ُج َٗ ا٢َ َوٓٔی٥َ  َٗ ًَِؼ٥َ  َٟبٔیُس ب٩ُِ أَ ا٢َ  َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ كَبَُّط  َٗ وّرا 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٓحاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ َذِرَواَ٪  ٕة فٔی بٔئِز َٓ ٕة َتِحَت َرًُو َٗ ًَّٟٔی أُرٔیُتضَ َذََکٕ فٔی ٣ُِظٕم َو٣َُظا ِٟبٔئِزُ ا ٔ ا أَ٪َّ ا٢َ َصٔذظ َٛ ا 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز بٔطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ِٟٔح٨َّأئ  ًَُة ا ا َ٘ أَ٪َّ ٣َائََضا نُ َٛ َیاكٔئن َو ُُُض اٟظَّ َُُض ٧َِد٠َٔضا ُر ًَائَٔظُة ُر َِٟت  ا َٗ َد  ٔ ِِ ُ أ َٓ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ َت  ِ
ىٔی َت٨َرشَّ ٌِ ََٓضَلَّ َت ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ ُظ أَِ٪ أُثٔي ٍَ َٓ َٓأََِکَ ا أ٧ََا  انٔی َوأ٣ََّ َٔ ِس َط َ٘ َٓ ا اہللُ  ٥َ أ٣ََّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ْٕ َٟٔیُضوزَ  ٕٙ َح٠ٔی ًَِؼ٥َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُزَریِ َٟبٔیُس ب٩ُِ أَ َِٟت َو ا َٗ ا  ًّ ََ  ًَلَی ا٨َّٟأض 

اہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اےنت اےنت دونں اس احؽ ںیم  دیمحی، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل

رےہ ہک آپ وک ایخؽ وہ اھت ہک اینپ ویبی ےک اپس وہ آےئ ںیہ، احالہکن فاہں ںیہن اجےت ےھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ 

درای ت رکان اچاتہ اھت، ریمے اپس دف آد ی آےئ، اؿ ںیم  ہک آپ ےن ھجم ےس اکی دؿ رفامای اے اہلل ےن ےھجم فہ ابت اتب دی وج ںیم

ےس اکی ریمے اپؤں ےک افر دفرسا ریمے رس ےک اپس ھٹیب ایگ، وج ریمے رس ےک اپس اھٹیب اھت اس ےن اپؤں ےک اپس ےنھٹیب فاےل 

 ےن اجدف ایک ےہ، اہک دیبل نب ےس وپاھچ ہک اس صخش وک ایک وہایگ ےہ؟ اس ےن اہک وبطمب ےہ ینع اس رپ اجدف ایک ایگ ےہ، وپاھچ سک

م ےن وپاھچ سک زیچ ںیم؟ اہک ابولں وک رن وجھکر ےک ےکلھچ ںیم ڈاؽ رک ذرفاؿ ےک ونکںی ںیم اکی رھتپ ےک ےچین رھک رک،انچہچن یبن 

عص

ا

فی الےئ افر رفامای یلص اہلل ہیلع فملس اس ونکںی ںیم اکی رھتپ ےک ےچین رھک رک،انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ونکںی ےک اپس رشت



 

 

ہک یہی فہ ونکاں ےہ، وج ےھجم وخاب ںیم دالھکای ایگ اس ےک اپس وجھکرفں ےک درتخ اطیشؿ ےک رسفں یک رطح ںیہ، افر اس اک اپین 

 اک دنہمی ےک وچنڑ یک رطح رسخ ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک اکنےنل اک مکح دای وت فہ اکنؽ دای ایگ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

 ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! رھپ ویکں ںیہن؟ ینع آپ ےن اس وک رہتشم ویکں ںیہن ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

م ینب

عص

 اہلل اعت ی ےن ےھجم افش دی افر ںیم اندنسپ رکات وہں ہک ولوگں ےک اسےنم یسک ےک رش وک رہتشم رکدفں افر ایبؿ ایک ہک دیبل نب ا

 زرقی اک اکی رفد اھت وجوہید ےک فیلح ےھت۔

 دیمحی، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہک افر دسح رکےن فاےل ک دسح افر تبیغ رکےن یک نام تع اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےدسح افر تبیغ رکےن یک نام تع اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک افر دسح رکےن فاےل یک رباح  ےس ) انپہ اماتگن وہں( بج ہک فہ دسح رک

     1002    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہللبرش ب٩ ٣ح٤س :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ٕس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل یَِزَة 

٥ِ َو  ُٛ ا٢َ ِٔیَّا ُشوا َوََل َتَحاَسُسوا َوََل َتَسابَزُوا َوََل تَ َٗ ُشوا َوََل َتَحشَّ َِٟحٔسیٔث َوََل َتَحشَّ َذُب ا ِٛ ٩َّ أَ إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ و٧ُوا اٟوَّ ُٛ وا َو ـُ َباَُ

 ًَٔباَز اہللٔ ِِٔخَوا٧ّا

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت دب امگین ےس وچب رشب نب دمحم، دبعاہلل ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک آپ یلص

اس ےئل ہک دب امگین بس ےس زایدہ وھجیٹ ابت ےہ افر ہن افر یسک ےک ویعب یک وجتسج ہن رکف افر ہن اکی دفرسے رپ دسح رکف افر ہن 

 تبیغ رکف افر ہن ضغب روھک افر اہلل ےک دنبے اھبح  نب رک روہ۔



 

 

 رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل رشب نب دمحم، دبعاہلل ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  وہں( بج ہک فہ دسح رکےدسح افر تبیغ رکےن یک نام تع اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک افر دسح رکےن فاےل یک رباح  ےس ) انپہ اماتگن

     1003    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َی اہللُ 

و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ ِِٔخَوا٧ّا َوََل َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش  ُٛ وا َوََل َتَحاَسُسوا َوََل َتَسابَزُوا َو ـُ َُ ا٢َ ََل َتَبا َٗ  ٥َ ٕ َوَس٠َّ َٚ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ ِو َٓ  ٥ٕٔ٠ أَِ٪ َیِضحَُز أََخاُظ 

، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی دفرسے اوباامیلؿ، بیعش

 ےس ضغب ہن روھک افر ہن دسح رکف افر ہن تبیغ رکف افر اہلل اعت ی دنبے اھبح  اھبح  وہ رک روہ افر یسک املسمؿ ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک ا ےن

 ہ دجا رےہ )عطق قلعت رکے( ۔اھبح  ےس نیت دؿ ےس زاید

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...باے اامیؿ فاول! زایدہ دبامگین ےس وچب اس ےئل ہک ضغب دب امگین ےہ افر ہن یسک ےک ویع

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اے اامیؿ فاول! زایدہ دبامگین ےس وچب اس ےئل ہک ضغب دب امگین ےہ افر ہن یسک ےک ویعب یک وجتسج ںیم روہ



 

 

     1004    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٨ًہًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضٔیَ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  اہللُ 

َذُب  ِٛ ٩َّ أَ إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ ٥ِ َواٟوَّ ُٛ ا٢َ ِٔیَّا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُشوا َوََل َت٨َاَجُظوا َوََل َتَحاَسُسوا َوََل  ًَ ُشوا َوََل َتَحشَّ َِٟحٔسیٔث َوََل َتَحشَّ ا

و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ ِِٔخَوا٧ّا ُٛ وا َوََل َتَسابَزُوا َو ـُ َُ  َتَبا

 ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

دبامگین ےس وچب اس ےئل ہک دبامگین بس ےس زایدہ وھجیٹ ابت ےہ افر یسک ےک ویعب یک وجتسج ہن رکف افر ہن اس یک وٹہ ںیم ےگل روہ افر 

 ے اھبح  اھبح  وہاجؤ۔)عیب ںیم( اکی دفرسے وک دوھہک ہن دف افر ہن دسح رکف افر ہن ضغب روھک افر ہن یسک یک تبیغ رکف افر اہلل ےک دنب

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سک رطح امگؿ ایک اج اتکس ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  ےہسک رطح امگؿ ایک اج اتکس

     1005    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ َة 

 ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٢َ ا٠َِّٟیُث کَا٧َا َرُج٠َئِن ٩ِ٣ٔ ا َٗ أ٪ ٩ِ٣ٔ زٔی٨َٔ٨ا َطِیّئا  َٓ ٔ ز ٌِ ََُٓل٧ّا َي ََُٓل٧ّا َو ٥َ ٣َا أَُه٩ُّ  ٕ َوَس٠َّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ٘ٔيَن َحسَّ



 

 

َِٟت  ا َٗ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث بَٔضَذا َو ٌِ َحسَّ ََُٓل٧ّا َوََُٓل٧ّا َي ًَائَٔظُة ٣َا أَُه٩ُّ  ا٢َ یَا  َٗ ٥َ َیِو٣ّا َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ٪ َزَخ١َ  َٓ ٔ ز

٠َِیطٔ  ًَ َّٟٔذی ٧َِح٩ُ   زٔی٨َ٨َا ا

ھا  ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں

 

عت

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل 
عفی

ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت  دیعس نب 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ںیہن اج اتن ہک الفں الفں صخش امہرے دنی یک وکح  ابت اجےتن وہں ثیل ےن ایبؿ ایک ہک ہی دفونں 

 ہیلع انمقف ےھت۔ انب ریکب، ثیل ےس )ایس دنس ےس( ہی دحثی ایبؿ یک ہک رضحت اعہشئ ےن اہک ہک اکی دؿ ریمے اپس یبن یلص اہلل

فآہل فملس رشتفی الےئ افر رفامای ںیم الفں الفں صخش ےک قلعتم ںیہن امگؿ رکات وہں ہک مہ سج دنی رپ اقمئ ںیہ اس ےک قلعتم 

 ھچک یھب اجےتن ںیہ۔

ھا ج :  رافی

 

عت

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل 
عفی

 دیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومنم اک ا ےن انگہ رپ رپدہ ڈاانل

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ومنم اک ا ےن انگہ رپ رپدہ ڈاانل

     1006    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبیس اہلل ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، بزازر زازہ، :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَخٔی اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ِبٔس َحسَّ ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ   ٔطَضإب 

و ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َُِٟحاصٔزٔی٩َ َؤِ٪َّ اہللٔ  افّی َِٔلَّ ا ٌَ ًٔی ٣ُ و٢ُ ک١ُُّ أ٣َُّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٩ِ٣ٔ ٢ُ َس٤ٔ

ََُٓل  و٢َ یَا  ُ٘ َی َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ِس َست ٍََُظ اہللُ  َٗ ٤ًَََّل ث٥َُّ ُيِؼبَٔح َو ِی١ٔ  ١َ٤َ اٟزَُّج١ُ بٔا٠َّٟ ٌِ ٤َُِٟحاَصَزةٔ أَِ٪ َي ِس ا َٗ َذا َو َٛ َذا َو َٛ َِٟبارَٔحَة  ٠ِٔ٤ًَُت ا  ٪ُ

٨ِطُ  ًَ ُٕ ٔست ٍَِ اہللٔ   بَاَت َيِشت ٍُُُظ َربُّطُ َوُيِؼبُٔح یَِٜٔظ



 

 

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، ربادر زادہ، انب اہشب، اسمل نب دیبع اہلل اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ریمی امتؾ اتم ےک انگہ اعمػ وہں ےگ رگم فہ  اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم

 صخش وج االعہین انگہ رکات وہ افر ہی وت ونجؿ یک ابت ےہ ہک رات وک اکی آد ی وکح  اکؾ رکے افر اہلل اس رپ رپدہ ڈاےل رھپ حبص وہےن رپ

 رات الفں الفں اکؾ ےیک رات وک اہلل ےن اس ےک انگہ رپ رپدہ ڈاال افر ہی ہک حبص وک اس ےن اہلل فہ آد ی ےہک ہک اے الفں ںیم ےن سگہتش

 ےک ڈاےل وہےئ رپدہ وک وھکؽ دای۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، ربادر زادہ، انب اہشب، اسمل نب دیبع اہلل اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ومنم اک ا ےن انگہ رپ رپدہ ڈاانل

     1007    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ػٔوا٪ ب٩ ٣َحز :  راوی

ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َت َرُسو٢َ اہللَٔحسَّ ٌِ َٕ َس٤ٔ ِی َٛ ٕز أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ اب٩َِ ٤ًََُز  َواَ٪ ب٩ِٔ ٣َُِحٔ ِٔ ٩ًَِ َػ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  َّی  أَبُو  َػل

َٓیَ  ٠َِیطٔ  ًَ ُط  َٔ ٨َ َٛ  ٍَ ـَ َّی َي ٥ِ ٩ِ٣ٔ َربِّطٔ َحً ُٛ ا٢َ یَِس٧ُو أََحُس َٗ و٢ُ فٔی ا٨َِّٟحَوی  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٥ِ اہللُ  ٌَ و٢ُ َن ُ٘ َی َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠ِٔ٤ًََت  و٢ُ  ُ٘

َٓأ٧ََا ٧َِیا  ٠َِیَک فٔی اٟسُّ ًَ ِّی َست ٍَُِت  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ ُرُظ ث٥َُّ َي ُیَُقِّ َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ َن ُ٘ َی َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠ِٔ٤ًََت  و٢ُ  ُ٘ َِٟیِو٦َ  َوَي ََٟک ا َصا   أََُِٔفُ

کی آد ی ےن انب رمع ےس وپاھچ ہک مت ےن رسوگیش ےک قلعتم یبن یلص دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، ناواؿ نب رحمز ےس رفاتی رکےت ںیہ ا

اہلل ہیلع فملس ےس سک رطح انس ےہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم ےس اکی صخش ا ےن رب ےس 

ےھت فہ رعض رکے اگ یج اہں اس ےس ارقار وہاگ اہیں کت ہک اانپ اہھت اس رپ رھک رک رفامےئ اگ ہک وت ےن الفں الفں اکؾ ےئک  رقبی

 رکاےئ اگ رھپ رفامےئ اگ ہک ںیم ےن داین ںیم ریتے انگہ رپ رپدہ ڈاال آج ںیم مت وک شخب داتی وہں۔



 

 

 دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، ناواؿ نب رحمز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ج

 

ن

ٹھ
ج
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ش

ؼفہ ےس رماد ا ےن دؽ ںیم ا ےن وک ڑبا 
ع
 ...ةکت اک ایبؿ افر اجمدہ ےن اہک ہک اثین 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ؼفہ ےس رماد ا ےن دؽ ںیم ا ےن وک ڑبا ےنھجمس فاال ےہ ۔ فطع ےس رماد رگدؿ ےہ
ع
 ةکت اک ایبؿ افر اجمدہ ےن اہک ہک اثین 

     1008    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛیث ٍ، سٔیا٪، ٣ٌبس ب٩ خاٟس ٗیسی، حارثہ ب٩ وہب، خزاعی :  راوی

٩ًَِ َحارٔثََة ب٩ِٔ َوصِ  ِیٔسیُّ  َ٘ ِٟ َبُس ب٩ُِ َخأٟٕس ا ٌِ ث٨ََا ٣َ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ُِٟدزَاعٔیِّ  َّی  ٕب ا َػل

ًَلَی اہللٔ  َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ  ٕٕ ٔ اً ـَ ٕٕ ٣َُت ٌٔی َِٟح٨َّٔة ک١ُُّ َؿ ٥ِ بٔأَص١ِٔ ا ُٛ ا٢َ أَََل أُِخب ٍُٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٥ِ بٔأَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ ک١ُُّ  اہللُ  ُٛ ََلَبَزَُّظ أَََل أُِخب ٍُٔ

 َ ث ُس ب٩ُِ ًٔیَسی َحسَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٕ َو إي ٣ُِشَتِٜب ٍٔ ا٢َ ِِٔ٪ کَا٧َِت ًُُت١ٕٓ َجوَّ َٗ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ؤی١ُ َحسَّ ٨َا صَُظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا ح٤َُِیْس اٟلَّ

 ٔ ُٙ ب ٔ َٓت٨ََِل٠  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟتأُِخُذ بَٔیٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َِٟٔسی٨َٔة   طٔ َحِیُث َطائَِت اَِل٣ََُة ٩ِ٣ٔ ٣َِٔأئ أَص١ِٔ ا

ز، ایفس

 

 
ؿ، دبعم نب اخدل ،یسی، احرہث نب فبہ، زخایع، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای دمحم نب َ

ےہ  ہک ایک ںیم مت وک تنج فاےل ہن ؤالتدفں؟ وہ فیعض افر نیکسم ےہ وج اہلل یک مسق یسک ابت رپ اھکات ےہ وت اہلل اس وک رضفر وپرا رک داتی

 ہن ؤالت دفں! فہ امتؾ رس  ش افر ا ےن وک ڑبا ےنھجمس فاےل ولگ ںیہ افر دمحم نب ٰیسیع ےن اہک ہک مہ ےس میشہ افر ایک ںیم ںیہمت دفزخ فاےل

ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس دیمح  رلی ےن اںوہں ےن اسن نب امکل ےس رفاتی یک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ودہنی فاولں ںیم اکی ولڈنی 

 اہھت ڑکپیت افر اہجں اچیتہ ےل اج یت۔ یھت وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک

ز، ایفسؿ، دبعم نب اخدل ،یسی، احرہث نب فبہ، زخایع :  رافی

 

 
 دمحم نب َ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... ہک یسک صخش ےک ےئلرتک الماقت اک ایبؿ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رتک الماقت رکے ۔ رتک الماقت اک ایبؿ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک یسک صخش ےک ےئل اجزئ ںیہن ےہ ہک ا ےن اھبح  ےس نیت دؿ ےس زایدہ

     1009    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًوٖ ب٩ ٣اٟک ب٩ كٔی١ ب٩ حارث جو حرضت ًائظہ رضی اہلل ٬٨ًا :  راوی

ِی١ٔ صُوَ  َٔ ُٖ ب٩ُِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ اٟلُّ ِو ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َِٟحارٔٔث َوصَُو اب٩ُِ أَخٔی  َحسَّ اب٩ُِ ا

َٗ ًَائَٔظَة َزِو   ٔ ِبَس اہللٔ ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ًَ ثَِت أَ٪َّ  ًَائَٔظَة حُسِّ َضا أَ٪َّ  ٥َ َٔل٣ُِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِلِتُط ٔد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًََلإئ أَ ٍٕ أَِو  ا٢َ فٔی بَِی

َِٟت أَصَُو  ا َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ ًَائَٔظُة أَِو ََلَِحُحَز٪َّ  َٟت٨ََِتضٔيَنَّ  ًَلَیَّ ٧َِذْر أَِ٪ ََل أُک٥َِّ٠َ اب٩َِ ًَائَٔظُة َواہللٔ  َِٟت صَُو ِهَّلِل  ا َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ا٢َ صََذا  َٗ

 ٍُ ِّٔ َِٟت ََل َواہللٔ ََل أَُط ا َ٘ َٓ ِٟضِٔحَزةُ  َِٟت ا َِٟیَضا حٔيَن كَا ٔ ِ ٔ ٍَ اب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ َٔ َٓاِسَتِظ ٔ أَبَّسا  ٔلَی ٧َِذ  اٟزُّبَي ٍِ ا ٓٔیطٔ أَبَّسا َوََل أََتَح٨َُّث ِ َّ٤٠َ َٓ رٔی 

ِبٔس يَ  ًَ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ اَِلَِسَوزٔ ب٩ِٔ  ٣ََة َو ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َِْخَ ٥َ ا ٔ ک٠ََّ ًَلَی اب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ا٢َ كَا٢َ َذَٟٔک  َٗ وَث َوص٤َُا ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُزصَِزَة َو ُِ

 ٔ إ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی  ا أَِزَخ٠ُِت٤َانٔی  َّ٤َٟ ٤َا بٔاہللٔ  ُٛ ُض٤َا أَِنُظُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َٟ ٤ِِٟٔشَوُر َو َب١َ بٔطٔ ا ِٗ َ أ َٓ ًٔی  ٌَ ٔلی َٗ َضا أَِ٪ َت٨ِٔذَر  َٟ ََّضا ََل َیٔح١ُّ  ٧

 َ ٠َِیٔک َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزک ًَ ََل٦ُ  اََل اٟشَّ َ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی  َّی اِسَتأَِذ٧َا  ًَائَٔظ ٣ُِظَت٠َٔ٤ئِن بٔأَِرزٔیَتٔض٤َٔا َحً َِٟت  ا َٗ ُة اتُُط أ٧ََِسُخ١ُ 

ا َزَخ٠ُ  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ُض٤َا اب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ٌَ ٥ُ٠َ أَ٪َّ ٣َ ٌِ ٥ اِزُخ٠ُوا ک٥ُُِّٜ٠ُ َوََل َت ٌَ َِٟت َن ا َٗ ٨َا  اُٟوا ک٠ُُّ َٗ ِٟٔحَحاَب اِزُخ٠ُوا  ٔ ا وا َزَخ١َ اب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ

ًَِبُس اٟزَّ  ٤ِِٟٔشَوُر َو َٙ ا ٔٔ َ َٙ ی٨َُأطُسَصا َوَیِبکٔی َوك ٔٔ َ ًَائَٔظَة َوك  َٙ ًِت٨ََ ا وََلٔ٪ ِٔ٪َّ َٓ ُ٘ ب٠َِٔت ٨ِ٣ٔطُ َوَي َٗ ِح٩ٔ٤َ ی٨َُأطَسا٧َٔضا َِٔلَّ ٣َا ک٤ََّ٠َِتطُ َو

َُّط ََل َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪  إ٧ٔ َٓ  ٔ ِٟضِٔحَزة ٤ِٔ٠ًَٔت ٩ِ٣ٔ ا ِس  َٗ ا  َّ٤ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ  ٤٠ََّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ََٟیا٢ٕ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ ا  َیِضُحَز أََخاُظ 

ِّی ٧ََذ  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ ص٤َُا ٧َِذَرَصا َوَتِبکٔی َوَت ُ
ِت تَُذَکِّ َ٘ ٔٔ َ یٔخ ك َِحٔ ةٔ َواٟتَّ ِذَٔکَ ًَائَٔظَة ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ًَلَی  ث ٍَُوا  ِٛ ٥ِ٠َ َیزَاََل أَ َٓ ِرُت َوا٨َِّٟذُر َطٔسیْس 

ٌٔيَن  ِت فٔی ٧َِذرَٔصا َذَٟٔک أَِرَب َ٘ َت ًِ ٔ َوأَ َّی ک٤ََّ٠َِت اب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ َّی َتب١َُّ  بَٔضا َحً َٓتَِبکٔی َحً َس َذَٟٔک  ٌِ َبّة َوکَا٧َِت َتِذَُکُ ٧َِذَرَصا َب َٗ َر

 ز٣ُُوًَُضا خ٤َٔاَرَصا



 

 

ھا  زفہج ینب یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربادر 

 

عت

اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، وعػ نب امکل نب لیفط نب احرث وج رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 ریض اہلل اہنع ےس ایبؿ ایک ایگ ہک یسک عیب ےک قلعتم ای ہیطع ےک قلعتم وج رضحت زادہ ںیہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ

ںیم  اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن یسک وک دای اھت دبعاہلل نب زریب ےن اہک ہک مسق ےہ دخا یک اعہشئ ریض اہلل اہنع ای وت اس ےس ابز آاجںیئ فرہن

اھچ ایک فایعق اںوہں ےن ااسی اہک ےہ ولوگں ےن اہک اہں! اںوہں ےن رفامای اہلل ےک اؿ رپ یتخس رکفں اگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن وپ

فاےطس دہع رکیت وہں ہک ںیم انب زربی ےس یھبک وگتفگ ہن رکفں یگ بج اس دجاح  وک تہب رعگ  سگر ایگ وت انب زریب ےن افسرش رکاح  

رش وبقؽ رکفں یگ افر ہن ںیم اینپ مسق وتڑفں یگ، رھپ انب زریب رپ ہی رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک دخبا ںیم ہن یسک یک افس

ابت اشؼ سگری وت وسمر نب زخمہم افر دبعارلنمح نب اوسد نب دبع وغیث )وج ینب زرہہ ںیم ےس ےھت( وگتفگ یک افر اؿ دفونں ےس اہک 

ےک اپس ےل ولچ، اس ےئل ہک اؿ ےک ےئل اجزئ ہن اھت ہک ھجم ہک مت دفونں وک اہلل اک فاہطس داتی وہں ہک ھجم وک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع 

ےس عطق قلعت ےک ےئل ذنر امںیتن۔ وسمر افر دبعارلنمح اینپ اینپ اچدر افڑھ رک انب زربی وک اسھت ےلچ اہیں کت ہک دفونں ےن 

ہ اہلل فرب

 

من
ج
اکہت! اہک مہ بس ادنر دالخ وہےئ وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس داہلخ یک ااجزت ام یگ دفونں ےن ہک امالسؾ کیلع فر

انب زریب رپدے ےک ادنر سھگ رک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ٹپل ےئگ افر اؿ وک اہلل اک فاہطس دےنی ےگل ہک اؿ ےس ابت ےئجیک افر 

 رفامای ےہ یسک املسمؿ اؿ اک ذعر وبقؽ ےئجیک افر اؿ دفونں ےن اہک ہک آپ اجیتن ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رتک الماقت ےس عنم

ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک ا ےن اھبح  ےس نیت رات ےس زایدہ رتک الماقت رکے، بج اؿ دفونں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک 

 اھجمسای افر ارصار ایک وت فہ یھب رف رک اھجمسےن ںیگل ہک ںیم ےن ذنر امین ےہ افر ذنر اک اعمہلم تہب تخس ےہ نکیل ہی دفونں رصم رےہ

اہیں کت ہک اؿ ےس ولبا رک وھچڑا۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اس ذنر ےک افکرے ںیم اچسیل الغؾ آزاد ےئک اس ےک دعب بج 

 یھب اینپ ذنر وک اید رکںیت وت رفںیت اہیں کت ہک اؿ وک دفہٹپ آوسنں ےس رت وہاج ات۔

ھا  اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، وعػ نب امکل نب لیفط نب احرث وج :  رافی

 

عت

 رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایدہ رتک الماقت رکے ۔رتک الماقت اک ایبؿ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک یسک صخش ےک ےئل اجزئ ںیہن ےہ ہک ا ےن اھبح  ےس نیت دؿ ےس ز
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ ِِٔخَوا٧ّا َوََل َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ یَِضحُ  ُٛ وا َوََل َتَحاَسُسوا َوََل َتَسابَزُوا َو ـُ َُ ََٟیا٢ٕ ََل َتَبا َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ  َز أََخاُظ 

ب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ضغب دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہش

ہن روھک افر یسک ےس دسح ہن رکف، افر ہن یسک یک تبیغ رکف افر اہلل ےک دنبے اھبح  اھبح  وہاجؤ افر یسک املسمؿ ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک 

 ے۔ا ےن اھبح  ےس نیت رات ےس زایدہ رتک قلعت رک

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  ےک ےئل اجزئ ںیہن ےہ ہک ا ےن اھبح  ےس نیت دؿ ےس زایدہ رتک الماقت رکے ۔رتک الماقت اک ایبؿ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک یسک صخش
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثی ابوایوب انؼاری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ی ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب اَِلَِنَؼارٔیِّ أَ٪َّ َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ یَزٔیَس ا٠َِّٟیثٔیِّ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک   وُس

ََٟیا٢ٕ َی٠ِ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ ا٢َ ََل َیٔح١ُّ َٟٔزُج١ٕ أَِ٪ َیِضُحَز أََخاُظ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل زُٔق صََذا َت٘ ٌِ زُٔق َصَذا َويُ ٌِ ُی َٓ َیأ٪ 

 ٔ ََل٦ َّٟٔذی یَِبَسأُ بٔاٟشَّ  َوَخي ٍُِص٤َُا ا

دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ےس نیت رات اس رطح رتک اقلعتت رکے ہک دفونں اکی دفرسے ےک  رفامای ہک یسک صخش ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک ا ےن اھبح 

 آےنم اسےنم آںیئ وت ہی اس ےس افر فہ اس ےس ہنم ریھپ ےل افر دفونں ںیم ااھچ فہ ےہ وج السؾ ںیم ادتبا رکے۔



 

 

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انرفامین رکےن فاےل ےس رتک الماقت اک اجزئ وہان افر بعک ےن ایبؿ ایک ہک بج فہ یبن ص

 ادب اک ایبؿ :   ابب

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ رہ ےئگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن املسمونں وک مہ ےس  انرفامین رکےن فاےل ےس رتک الماقت اک اجزئ وہان افر بعک ےن ایبؿ ایک ہک بج فہ

 وگتفگ رکےن ےس عنم رفامای افر اچپس راوتں اک ذترکہ ایک

     1012    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اہلل ٨ًہا٣ح٤س، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ ر :  راوی

 َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ِبَسةُ  ًَ ْس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِت 

 َٕ ِی َٛ ٠ُُِٗت َو َِٟت  ا َٗ َبٔک َورَٔؿأک  ـَ َُ  ُٖ ِّی ََلرَِعٔ ٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ ٠ُِٗٔت  ًَ ٨ِٔت َرأؿَیّة  ُٛ َّٔک َِٔذا  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ُٖ َذاَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔ ز ٌِ َت

َِٟشُت أَُصأجزُ َِٔلَّ  ٠ُُِٗت أََج١ِ  َِٟت  ا َٗ ٠ُِٗٔت ََل َوَربِّ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٨ِٔت َساخَٔلّة  ُٛ ٕس َؤَِذا    اِس٤ََک بَلَی َوَربِّ ٣َُح٤َّ

 ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم اہمتری دمحم، دبعہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ

وخیش افر انرایگض وک اچہپؿ اتیل وہں، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل آپ سک رطح اچہپؿ ےتیل ںیہ، آپ ےن رفامای 

وہیت وہ وت یتہک وہ الفرب اربامیہ )مسق ےہ رب یک( رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع مت وخش وہیت وہ وت یتہک وہ الفرب دمحم افر بج انراض 

 اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اہک یج اہں، ںیم رصػ آپ اک انؾ وھچڑ دیتی وہں۔

 دمحم، دبعہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ایک ا ےن دفتس یک الماقت ےک ےئل رفزاہن ای حبص ف اشؾ ےک فتق اجای اجےئ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایک ا ےن دفتس یک الماقت ےک ےئل رفزاہن ای حبص ف اشؾ ےک فتق اجای اجےئ

     1013    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ہظا٦، ٤ٌ٣ز اور ٟیث ےن بواسلہ ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضا َٗ ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ٕ َو ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ  ٔ َحسَّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٓ ٕب 

 ٔ ًَائ ی٩َ َو أَ٪َّ  ١ًِِٔ٘ أَبََویَّ َِٔلَّ َوص٤َُا یَسٔی٨َأ٪ اٟسِّ َ ٥َِٟ أ َِٟت  ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠َِیض٤َٔا یَِو٦ْ َِٔلَّ َیأِتٔي٨َا َظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَ ٥َِٟ ی٤َُزَّ 

فَِی ا٨ََّٟضارٔ بُُِکَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َْطَ َّی اہللُ  ضٔي ٍَةٔ ٓٔیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل بَِي٤َ٨َا ٧َِح٩ُ ُج٠ُوْض فٔی بَِیٔت أَبٔی بَُِکٕ فٔی ٧ََِحٔ اٟوَّ َٓ ّة  ًَٔظیَّ ّة َو

ا٢َ أَبُو بَ  َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ َیأِتٔي٨َا ٓٔیَضا  ٕة  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َسا ًَ َّی اہللُ  ائ١ْٔ صََذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  اَٗ ًَٔة ُِکٕ ٣َا َجاَئ بٔطٔ فٔی صَٔذظٔ اٟشَّ

ودٔ  ُِْٟخُ ِس أُذَٔ٪ لٔی بٔا َٗ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ  َِٔلَّ أ٣َِْز 

اربامیہ، اشہؾ، رمعم افر ثیل ےن وباہطس لیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب ہی دحثی ایبؿ یک ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن 

 ںیہن اپای افر وکح  رفز ااسی ںیہن ذگرات سج ےک دفونں یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ا ےن فادلنی وک ددنیار وہےن ےک وسا ھچک

انکرفں ینع حبص ف اشؾ ےک فتق یبن یلص اہلل ہیلع فملس ریمے فادلنی ےک اپس رشتفی ہن الےت وہں، ںیم اکی دؿ اوبرکب ےک رھگ 

فملس اےسی فتق ریمے اپس رشتفی ال ںیم کیھٹ دفرہپ ےک فتق  یھٹی وہح  یھت ہک یسک م ےن فاےل ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

رےہ ںیہ ہک اس فتق یھبک ںیہن آےئ ںیہ، رضحت اوبرکب ےن رفامای ہک اےسی فتق ںیم آپ یسک امہ اکؾ یک فہج ےس رشتفی ال رےہ 

 ںیہ، آپ ےن رفامای ہک ےھجم رجہت اک مکح لم ایگ ےہ۔

 رعفہ نب زریباربامیہ، اشہؾ، رمعم افر ثیل ےن وباہطس لیقع، انب اہشب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...الماقت افر اس صخش اک ایبؿ، وج یسک امجتع یک الماقت وک اجےئ افر فاہں اھکان اھکےئ ا

 ادب اک ایبؿ :   ابب

وک اجےئ افر فاہں اھکان اھکےئ افر املسؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اوب درادء یک الماقت وک ےئگ وت اؿ ےک اہں الماقت افر اس صخش اک ایبؿ، وج یسک امجتع یک الماقت 

 اھکان اھکای

     1014    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، ًبساٟوہاب، خاٟس حذاء، ا٧ص ب٩ سي ٍی٩، حرضت ا٧ص :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ٕ أَِخب ٧ٍَََا  ُس ب٩ُِ َسََل٦ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ َحسَّ

٥َ َزاَر أَص١َِ بَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َد أ٣ََزَ ًَ ا أََراَز أَِ٪ َیِْخُ َّ٤٠َ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ٌَٔ ٨ًَِٔسص٥ُِ ك َل َٓ ِیٕت ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ 

َُٟض٥ِ  ا  ًَ ٠َِیطٔ َوَز ًَ َّی  ََٓؼل ًَلَی بَٔشإن  َُٟط  َح  ـٔ ُ٨ َٓ ِٟبَِیٔت   ب٤َٔکَإ٪ ٩ِ٣ٔ ا

ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دمحم نب السؾ، دبعاولاہب، اخدل یذاء، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع 

اکی ااصنری ےک نؿ ںیم رشتفی ےل ےئگ وت اؿ ےک اپس اھکان اھکای بج ابرہ انلکن اچاہ وت مکح دای ہک رھگ ےک اکی وکہن وک اصػ ایک 

 اجےئ،انچہچن اس رپ رفش اھچبای ایگ وت آپ ےن اس رپ امنز ڑپیھ افر اؿ ولوگں ےک ےئل داع رفامح ۔

 دمحم نب السؾ، دبعاولاہب، اخدل یذاء، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فدف ےس ےنلم ےک ےئل زتنی رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿ فدف ےس ےنلم ےک ےئل زتنی



 

 

     1015    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟؼ٤س، واٟس ًبساٟؼ٤س، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ :  راوی

ثَىٔی یَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ لٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  َٚ ِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ِِٔسَحا

و٢ُ َر  ُ٘ ًَِبَس اہللٔ َي ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یَبأد َوَخُظ٩َ ٨ِ٣ُٔط  ٠ُُِٗت ٣َا ٠ََُُى ٩ِ٣ٔ اٟسِّ  ُٚ ِبٔس اہللٔ ٣َا اِْلِٔسَتب ٍَِ ّة ًَ ًَلَی َرُج١ٕ ح٠َُّ أَی ٤ًَُزُ 

َتَی بَٔضا ا٨َّٟٔيیَّ  أ َٓ  ٕٚ س٣ُٔوا  ٩ِ٣ٔ ِِٔسَتب ٍَِ َٗ ِٓٔس ا٨َّٟأض َِٔذا  َِٟبِشَضا َٟٔو ا َٓ  ٔ ٔ صَٔذظ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِطت ٍَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 َّ ٤ََضی ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ٣َا ٣ََضی ث٥َُّ ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َٟطُ   َٚ یَز ٩ِ٣َ ََل َخََل ََِٟحٔ ٤ََّا ی٠ََِبُص ا ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٠َِیَک  َِٟیطٔ ی اہللًَُ ٔ َث ِ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ًَ  

٠َُِٗت فٔی ٣ٔثِ  ِس  َٗ ٔ َو ٔلَیَّ بَٔضٔذظ ِثَت ِ ٌَ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی بَٔضا ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ٕة  َِٟیَک بُٔح٠َّ ٔ ِثُت ِ ٌَ ٤ََّا َب ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠َُِٗت  ٠َٔضا ٣َا 

کَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًَُ  َٓ َِٟحٔسیٔث ُٟٔتٔؼیَب بَٔضا ٣َاَّل  ِؤب َٟٔضَذا ا ٥َ٠َ فٔی اٟثَّ ٌَ ِٟ ُظ ا  َز یَُِکَ

ےن دبع اہلل نب دمحم، دبعادمصل، فادل دبعادمصل، ییحی نب ایب ااحسؼ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس اسمل نب دبعاہلل ےن اہک ہک اربتسؼ ایک ےہ؟ ںیم 

رکےت وہےئ انس ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی  اہک وماٹ افر رھکدرا ریمشی ڑپکا ےہ، اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن دبعاہلل وک ایبؿ

آد ی ےک اربتسؼ اک ہلح داھکی فہ اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ اس وک 

آرخت ںیم( وکح  ہصح ہن وہ، رخدی ںیل افر بج فدف احرض وہں اس فتق آپ اس وک ںینہپ، آپ ےن رفامای رمشی فیہ اتنہپ ےہ سج )

اس فاہعق وک اکی ودت ذگر یئگ، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع ےک اپس اکی ہلح اجیھب وت رضحت رمع ےن اس ہلح وک ےل رک 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک آپ ےن ہی ریمی رطػ اجیھب احالہکن آپ اس ےسیج ڑپکے ےک

قلعتم ہی ھچک رفامےکچ ںیہ، آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن مت وک ہی اس ےئل اجیھب ےہ ہک اس ےک ذرہعی ےس امؽ احلص رکف افر انب رمعایس 

 دحثی یک انبء رپ شقن فاگنر وک اندنسپ رکےت ےھت۔

 دبع اہلل نب دمحم، دبعادمصل، فادل دبعادمصل، ییحی نب ایب ااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اھبح  اچرہ رکےن افر مسق اھکےن اک ایبؿ افر اوبہفیحج اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل یلع



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ملس ےن املسؿ افر اوب درداء ےک درایمؿ اھبح  اچرہ رکادای اھت افر دبعارلنمح نب وعػ اھبح  اچرہ رکےن افر مسق اھکےن اک ایبؿ افر اوبہفیحج اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ بج ودہنی آےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے افر دعس نب رعیب ےک درایمؿ اھبح  اچرہ اقمئ رکدای

     1016    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

َٓآَخی ا٨َّٟ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٠َِي٨َا  ًَ ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

 ٔ ٔس ب٩ِٔ اٟزَّب ٌِ ٕ بَِي٨َُط َوبَيَِن َس َِٟو بَٔظاة ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو٥ِٟٔ َو َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٍٔ  ی

دسمد، ییحی ، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج امہرے اپس دبعارلنمح آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک افر 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فہمیل رک، ارگہچ اکی رکبی یہ ویکں ہن وہ۔دعس نب رعیب ےک درایمؿ اھبح  اچرہ اقمئ رکدای افر یبن یلص 

 دسمد، ییحی ، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

نب وعػ  اک ایبؿ افر اوبہفیحج اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن املسؿ افر اوب درداء ےک درایمؿ اھبح  اچرہ رکادای اھت افر دبعارلنمحاھبح  اچرہ رکےن افر مسق اھکےن 

 ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ بج ودہنی آےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے افر دعس نب رعیب ےک درایمؿ اھبح  اچرہ اقمئ رکدای

     1017    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس٤اًی١ ب٩ زَکیا، ًاػ٥ :  راوی

٠ُُِٗت َٔل٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ا٢َ  َٗ ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  یَّاَئ َحسَّ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ ُس ب٩ُِ َػبَّإح َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َک أَ٪َّ ا٨َّٟئ َحسَّ َِ یَّ أٟٕک أَب٠ََ

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  َٕ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ِس َحا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ َٕ فٔی اِْلِٔسََل٦ ا٢َ ََل ح٠ِٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یِٕع َواَِلَِنَؼارٔ فٔی َػل ٥َ بَيَِن َُقَ َس٠َّ



 

 

 َزارٔی

 ہنع ےس وپاھچ ہک ایک آپ وک ولعمؾ ےہ ہک یبن یلص دمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، اعمص ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اسن نب امکل ریض اہلل

اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک االسؾ ںیم مسق ںیہن ےہ، وت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رقشی افر ااصنر ےک 

 درایمؿ ریمے رھگ ںیم مسق الھکح  یھت۔

 دمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس ےکپچ ےس رفامای وت ںیم سنہ ڑپی افر رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص

 رفامای ہک اہلل اعت ی یہ اسنہات افر رالات ےہ

     1018    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ئظہ رضی اہلل ٨ًہاحبا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، حرضت ًا :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَ ث٨ََا حٔبَّاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا  ًََة َحسَّ ا َٓ ٨ًََِضا أَ٪َّ رٔ  َرضَٔی اہللُ 

َس  ٌِ َجَضا َب َتزَوَّ َٓ َضا  َٗ َبتَّ كَََل َٓ َٙ ا٣َِزأََتُط  هٔیَّ ك٠ََّ ُُِٟقَ َِٟت ا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحائَِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ  ٔ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ اٟزَّبٔي ٍ ُظ 

ًَِبُس  َسُظ  ٌِ َجَضا َب َتزَوَّ َٓ إت  َ٘ َ ثَََلٔث َتِل٠ٔی ِٔ َضا آ َ٘ َل٠َّ َٓ َة  ًَ ا َٓ ََّضا کَا٧َِت ٨ًَِٔس رٔ ٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ َُّط َواہللٔ ٣َا  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ اٟزَّبٔي ٍ َو٧ِٔ

ا٢َ َوأَبُو بَُِکٕ َجا َٗ ُِٟضِسبَةٔ ُٟٔضِسبَٕة أََخَذِتَضا ٩ِ٣ٔ ٔج٠َِبابَٔضا  ٔ ا ُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ َِٔلَّ ٣ِٔث١ُ َصٔذظ ٌَ ٠َِیطٔ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ْٟٔص ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ِٟ أؾ َجأْٟص بَٔبأب ا ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٥َ َواب٩ُِ َس ا َوَس٠َّ َّ٤ًَ  ٔ َٙ َخأْٟس ی٨َُازٔی أَبَا بَُِکٕ یَا أَبَا بَُِکٕ أَََل َتزُِجزُ َصٔذظ ٔٔ َل َٓ َٟطُ  ُحِحَزةٔ ُٟٔیِؤَذَ٪ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٥َ َو٣َا یَزٔیُس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ َتِحَضزُ بٔطٔ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی اٟت ٠َّٔک َوَس٥ََّ٠  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٥ٔ ث٥َُّ  َبشُّ



 

 

َٚ ًَُشِی٠ََتٔک  َّی َتُذؤِی ًَُشِی٠ََتُط َویَُذو ًََة ََل َحً ا َٓ ٔلَی رٔ  تُزٔیٔسی٩َ أَِ٪ َتزِٔجعٔی ِ

ةحؿ نب ومیس، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رافہع رقیظ ےن اینپ ویبی وک 

ی اس ےک دعب دبعارلنمح نب زریب ےن اس ےس اکنح رکایل افر وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض الطؼ ہتب دے د

وہح  افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم رافہع ےک اپس یھت اس ےن ےھجم نیت الطںیق ددیںی رھپ ھجم ےس دبعارلنمح نب زریب ےن اکنح رکایل 

دنھپے یک رطح ےہ افر اینپ اچدر ڑکپ رک داھکح ۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک رضحت اوبرکب یبن یلص افر دخبا ای روسؽ اہلل اؿ ےک اپس اس 

اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت افر انب دیعس نب اعص رجحے ےک درفازے رپ ڑھکے ےھت اتہک اؿ وک داےلخ یک ااجزت ےلم، 

ںیہن رف ات ہک ہب آفاز دنلب روسؽ اہلل ےک اسےنم وبؽ ریہ ےہ افر  اخدل اوبرکب وک آفاز دےنی ےگل ہک اے اوبرکب اس وعرت وک ویکں

روسؽ اہلل رصػ رکسما دےی افر رفامای ہک اشدی وت رافہع ےک اپس اجان اچیتہ ےہ نکیل وت ںیہن اجیتکس بج کت ہک وت اس ےس افر فہ ھجت 

 ےس فطل ادنفز ہن وہےکس۔

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ةحؿ نب ومیس، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، رعفہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ڑپی افر رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن  رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس ےکپچ ےس رفامای وت ںیم سنہ

 رفامای ہک اہلل اعت ی یہ اسنہات افر رالات ےہ

     1019    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ابزاہی٥، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، ًبساٟح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیسب٩ خلاب، ٣ح٤س ب٩ سٌس :  راوی

ث٨ََ  ًَِبٔس اٟزَّ َحسَّ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ ا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ

أب َرضَٔی اہللُ َِٟدلَّ ا٢َ اِسَتأَِذَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أب  َِٟدلَّ ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ُِط  ًَ  

ا  َّ٤٠َ َٓ ًَلَی َػِوتٔطٔ  ًَأَٟیّة أَِػَواتُُض٩َّ  ٨َُِٟط َوَيِشَتِٜث ٧ٍَِٔطُ  َ یِٕع َيِشأ ٥َ َو٨ًَِٔسُظ نِٔشَوْة ٩ِ٣ٔ َُقَ ِٟٔحَحاَب َوَس٠َّ اِسَتأَِذَ٪ ٤ًَُزُ َتَباَزِرَ٪ ا



 

 

َّی ا َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل أَذَٔ٪  ا٢َ أَِؿَحَک اہللُ ٔس٨ََّک یَ َٓ َ٘ َٓ َحُک  ـِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ََٓسَخ١َ َوا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا َرُسو٢َ ہللُ 

٩َ َػِوَتَک َتَبازَ  ٌِ ا َس٤ٔ َّ٤َٟ ٩َّ ٨ًِٔٔسی  ُٛ تٔی  ًَحِٔبُت ٩ِ٣ٔ َصُؤََلٔئ اَٟلَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی  َبٔی أ٧ََِت َوأُم ُّٙ أَِ٪ اہللٔ بٔأ ا٢َ أ٧ََِت أََح َ٘ َٓ ِٟٔحَحاَب  ِرَ٪ ا

٥ِ َتَضبَِن َر  َٟ ُٔٔشض٩َّٔ أََتَضب٨َِىٔی َو أت أَِن ًَُسوَّ ا٢َ َیا  َ٘ َٓ ٠ًََِیض٩َّٔ  َب١َ  ِٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیَضبَِن َیا َرُسو٢َ اہللٔ ث٥َُّ أَ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

َٓىُّ َوأ٠ََُُِى ٩ِ٣ٔ  ََّک أَ ٩َ٠ِ ٧ِٔ ُ٘ َٓ  ِٟ ٥َ ِٔیطٕ یَا اب٩َِ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َدلَّ

َک  حِّ َٓ َُي ٍَِ  ا  حًّ َٓ ا َِٔلَّ َس٠ََک  حًّ َٓ ِیَلاُ٪ َسأٟکّا  ََٟ٘ٔیَک اٟظَّ ٔ ٣َا  ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن  َوا

، اصحل نب شیکؿ، انب اہشب، دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدینب اطخب، دمحم نب دعس ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت اامسلیع، اربامیہ

ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس داہلخ یک ااجزت اچیہ، اس فتق رقشی یک وعرںیت  یھٹی 

فر تہب زایدہ وساؽ رک ریہ ںیھت اؿ وعروتں یک آفاز آپ یک آفاز رپ اغ بل یھت، بج وہح  ںیھت، وج ھچک درای ت رک ریہ ںیھت، ا

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ااجزت اچیہ وت ہی وعرںیت دلجی ےس رپدہ ںیم یلچ ںیئگ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن 

 ےھت اںوہں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااجزت دی بج ہی ادنر ےچنہپ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ رےہ

ریمے امں ابپ آپ رپ دفا وہں اہلل آپ وک اسنہات وہا رےھک )ایک ابت ےہ( آپ ےن رفامای ےھجم اؿ وعروتں رپ بجعت ےہ ہک وجیہن 

 ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اںوہں ےن اہمتری آفاز ینس وت دلجی ےس رپدہ ںیم یلچ ںیئگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

فآہل فملس آپ اس ےک زایدہ قحتسم ںیہ ہک ہی آپ ےس ڈرںی، رھپ اؿ وعروتں یک رطػ وتمہج وہ رک اہک ہک اے اینپ اجؿ یک دنمش 

دای ہک مت روسؽ اہلل وعروتں! ایک مت ھجم ےس ڈریت وہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیہن ڈریت وہ؟ اؿ وعروتں ےن وجاب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ تخس افر  بض فاےل وہ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے انب اطخب ادرھ ونس! مسق ےہ 

اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک اطیشؿ مت ےس یھبک راہ ےتلچ وہےئ ںیہن اتلم، سج راہ رپ مت ےلچ وہ فہ دفرسی رطػ 

 لچ داتی ےہ۔

 اامسلیع، اربامیہ، اصحل نب شیکؿ، انب اہشب، دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدینب اطخب، دمحم نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس ےکپچ ےس رفامای وت ںیم سنہ ڑپی افر رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن  رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط



 

 

 رفامای ہک اہلل اعت ی یہ اسنہات افر رالات ےہ

     1020    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ٤ًزو، ابواٌٟباض، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس،  :  راوی

 َ ا ک َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  بَّأض  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  اَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٕٔ ٔ ائ ٥َ بٔاٟلَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٠ُٔٓوَ٪ َُّسا ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ َّا  ا٢َ ٧ِٔ ٥َ ََل ٧َب ٍَُِح أَِو َٗ

 َٓ َسِوا  َِ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟ٘ٔتا٢ٔ  ًَلَی ا اُُِسوا  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َتَحَضا  ِٔ ث ٍَُ ٓٔیض٥ِٔ َن َٛ اَت٠ُوص٥ُِ َٗٔتاَّل َطٔسیّسا َو َ٘

َش  َٓ ا٢َ  َٗ ا٠ُٔٓوَ٪ َُّسا ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ َّا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِٟحَٔزاَحاُت  َّی ا ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ َُٜتوا 

ُِٟح٤َِیسٔ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ ک٠ُِّطٔ اہللُ  َِٟدب ٍَ َیاُ٪ بٔا ِٔ ث٨ََا ُس  یُّ َحسَّ

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، اوباابعلس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب  اطفئ ںیم اہجد رک رےہ ےھت وت آپ ےن رفامای ہک لک اؿ اشء اہلل مہ فا س وہاجںیئ ےگ، روسؽ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس یسک ےن اہک ہک مہ ریغبحتف ےئک وہےئ ںیہن ںیلٹ ےگ، وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل ااھچرھپلک گنج رکفانچہچن دفرسے دؿ اؿ ولوگں ےن تخس گنج یک افر تہب ےس آد ی زیمخ وہےئ وت روسؽ اہلل 

فملس ےن رفامای لک مہ اؿ اشء اہلل فا س وہاجںیئ ےگ اب ولگ اخومش وہ رےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ دےیئ، 

 دیمحی اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےس ایفسؿ ےن ہی وپری دحثی ایبؿ یک۔

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، اوباابعلس، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ابعس ریض اہلل ہنع ےن  ی افر رضحت انبرکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس ےکپچ ےس رفامای وت ںیم سنہ ڑپ

 رفامای ہک اہلل اعت ی یہ اسنہات افر رالات ےہ



 

 

     1021    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ابز ہی٥، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ِ ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  أَتَی َرُج١ْ  بَِزاصٔی٥ُ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ٔطَضإب 

 َٗ ِٙ َر ٔ ًِت ا٢َ أَ َٗ اَ٪  ـَ ًَلَی أَصِلٔی فٔی َر٣َ ُت  ٌِ َٗ ا٢َ َص٠َُِٜت َو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُٓؼ٥ِ َطِضَزی٩ِٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ  َٗ َِٟیَص لٔی  ا٢َ  َٗ َبّة 

 َٗ ٕٚ ٓٔیطٔ َت٤ِْز  َز ٌَ ُتَٔی بٔ أ َٓ ا٢َ ََل أَٔجُس  َٗ ٜٔي٨ّا  يَن ٣ِٔش ٥ِ ٔستِّ ٌٔ ِ أَك َٓ ا٢َ  َٗ  ٍُ ا٢َ ََل أَِسَتٔلی َٗ ئِن  ٌَ ٤َِِٟٜٔت١ُ ٣ُتََتابٔ ُٚ ا َز ٌَ ِٟ ا٢َ ِٔبَِزاصٔی٥ُ ا

ا َٗ ِٚ بَٔضا  ائ١ُٔ َتَؼسَّ ا٢َ أَی٩َِ اٟشَّ َ٘ َّی اہللُ َٓ ٔحَک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ـَ َٓ َُِٓقُ ٨٣َّٔا  َُِٓقَ ٣ٔىِّی َواہللٔ ٣َا بَيَِن ََلبَتَِیَضا أَص١ُِ بَِیٕت أَ ًَلَی أَ  ٢َ

َٓأْمُتَْن ِّٔذا ا٢َ  َٗ َّی بََسِت ٧ََوأجُذُظ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً

ٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی آد ی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ومیس، ارب میہ، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعت

دختم ںیم احرض وہا افر اہک ہک ںیم وت الہک وہایگ راضمؿ ںیم اینپ ویبی ےس تبحص رک ی، آپ ےن رفامای اکی الغؾ آزاد رک، اس ےن 

تیح ںیہن راتھک رفامای اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک، اہک ریمے اپس الغؾ ںیہن، رفامای رھپ دف ےنیہم وتمارت رفزے رھک اس ےن اہک ایکس الص

اس ےن اہک ریمے اپس ہی یھب ںیہن اکی رعؼ الای ایگ سج ںیم وجھکرںی ںیھت )اربامیہ ےن اہک ہک رعؼ اکی امیپہن ےہ( آپ ےن وپاھچ 

دخا یک مسق ودہنی ےک اؿ  فہ اسلئ اہکں ےہ؟ اس وک ےل اج افر دصہق رک دے اس ےن وپاھچ ایک ا ےن ےس زایدہ اتحمج وک دفں!

ن ا 
ج ل
ک

ں راتسگیونں ےک درایمؿ وکح  رھگ ااسی ںیہن وج ھجم ےس زایدہ اتحمج وہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ ڑپے اہیں کت ہک آپ یک 

 لھک ںیئگ )افر رفامای ہک( رھپ مت یہ یہس۔

 اہلل اعتٰیل ہنعومیس، ارب میہ، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن افر رضح رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس ےکپچ ےس رفامای وت ںیم سنہ ڑپی

 رفامای ہک اہلل اعت ی یہ اسنہات افر رالات ےہ



 

 

     1022    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیزب٩ ًبساہلل اویسی، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ث٨ََا ٣َأْٟک  ًَِبسٔ اہللٔ اَِلَُویِٔسیُّ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ا٢َ ِٟ َٗ ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

٠َُٔی ٠َِیطٔ بُزِْز ٧َِحَزانٔیٌّ  ًَ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ُِت أ٣َِٔشی ٣َ ََٓحَبَذ بٔزَٔزائٔطٔ ُٛ ابٔیٌّ  ُط أرَِعَ َٛ أَِزَر َٓ َِٟحأطَیٔة  ُى ا

َّزَ  ِس أَث َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ٙٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ًَات َحٔة  ِٔ ٔلَی َػ ٨ََوزُِت ِ َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ٔ َجِبَذّة َطسٔیَسّة  ة ِت بَٔضا َحأطَیُة اٟزَِّزأئ ٩ِ٣ٔ ٔطسَّ

ا٢َ یَ  َٗ َلائٕ َجِبَذتٔطٔ ث٥َُّ  ٌَ َٟطُ بٔ ٔحَک ث٥َُّ أ٣َََز  ـَ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َت ِ َٔ َت ِٟ ا َٓ َّٟٔذی ٨ًَِٔسَک  ُس ٣ُزِ لٔی ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اہللٔ ا  ا ٣َُح٤َّ

ہلل دبعازعلسینب دبعاہلل افیسی، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص ا

 ےک اسھت الچاجراہ اھت اس احؽ ںیم ہک آپ اکی رجناین اچدر افڑےھ وہےئ ےھت سج ےک احےیش ب ےن ر ے وہےئ ےھت ہیلع فآہل فملس

اکی ارعایب آپ ےس الم افر آپ یک اچدرڑکپ رک زفر ےس یچنیھک۔ اسن اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکدنےھ رپ 

ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکدنےھ رپ داھکی ہک زفر ےس ےنچنیھک ےک ببس ےس داھکی ہک زرف ےس یچنیھک۔ اسن اک 

اشنؿ ڑپےئگ ےھت، رھپ اس ےن اہک ہک اے دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اہلل اک امؽ وجریتے اپس ےہ اس ںیم ےس ھچک ھجم وک دالؤ، ںیم 

 ےھت، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکس دےیئ اجےن اک مکح دای۔ےن آپ یک رطػ ڑم رک داھکی وت آپ سنہ رےہ 

 دبعازعلسینب دبعاہلل افیسی، امکل، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

افر رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن  رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس ےکپچ ےس رفامای وت ںیم سنہ ڑپی

 رفامای ہک اہلل اعت ی یہ اسنہات افر رالات ےہ

     1023    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ي ٍ، اب٩ ازریص، اس٤اًی١، ٗیص، جزیز :  راوی



 

 

ا٢َ ٣َا َحَحَبىٔی ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  ث٨ََا اب٩ُِ ِِٔزرٔیَص  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ٔ  ٨ِ٣ُُذ أَِس٤ِ٠َُت  ٔ ف َب بَٔیٔسظ رَضَ َٓ َِٟدِی١ٔ  ًَلَی ا ِّی ََل أَثِبُُت  َِٟیطٔ أَن ٔ َِٜوُت ِ ِس َط َ٘ َٟ ٥َ فٔی َوِجهٔی َو ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َوََل َرآنٔی َِٔلَّ َتَبشَّ َٗ ی َػِسرٔی َو

٠ِطُ َصازّٔیا ٣َِضٔسیًّا ٌَ ِتُط َواِج  ثَبِّ

ںیم املسمؿ وہا ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن اپس آےن ےس انب ریمن، انب ادرسی، اامسلیع، سیق، رجری ےتہک ںیہ ہک بج ےس 

ںیہن رفاک افر بج یھب ےھجم دےتھکی وت رکسما ےت، ںیم ےن آپ ےس اکشتی یک ہک ںیم وھگڑے رپ ھٹیب ںیہن اتکس، آپ ےن اہھت ریمے 

 فر دہاتی ایہتف انب۔ےنیس رپ امرا افر رفامای اے اہلل اس وک اثتب دقؾ رھک افر اس وک دہاتی رکےن فاال ا

 انب ریمن، انب ادرسی، اامسلیع، سیق، رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےن ھجم ےس ےکپچ ےس رفامای وت ںیم سنہ ڑپی افر رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 رفامای ہک اہلل اعت ی یہ اسنہات افر رالات ےہ

     1024    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ے، ا٦ س٤٠ہ ا٦ س٠ی٣٥ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ س :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٠َ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا َیِحٌَی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ َحسَّ ٤ََة 

ِٟحَ  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ اہللَ ََل َيِشَتهٔی ٩ِ٣ٔ ا ا َِٜت َٗ ٔح ـَ َٓ ٤َِٟاَئ  ٥ِ َِٔذا َرأَِت ا ٌَ ا٢َ َن َٗ ٤َِٟزِأَةٔ ُُِش١ْ َِٔذا اِحَت٤َ٠َِت  ًَلَی ا ِّٙ َص١ِ 

َٟسٔ  َِٟو ب٥َٔ َطَبطُ ا َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٤َِٟزِأَةُ  َِٟت أََتِحَت٥ُٔ٠ ا ا َ٘ َٓ  أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة 

فادل ےس فہ زبنی تنب اؾ ہملس ےس، اؾ ہملس اؾ میلس ےس رفاتی رکیت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن دمحم نب ینثم، ییحی ، اشہؾ ا ےن 

رعض ایک ای روسؽ اہلل! اہلل اعت ی قح ابت ےس ںیہن رشامات، ایک وعرت رپ لسغ فابج ےہ، بج ہک اس وک االتحؾ وہاجےئ، آپ ےن 

م وہیت ےہ؟ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہچب ویکں امں رفامای اہں! رشبہکیط اپین دےھکی، اؾ ہملس ںیسنہ ا

ل

 

حن
م

فر رعض ایک ایک وعرت یھب 



 

 

 ےک اشمہب وہات ےہ؟

 دمحم نب ینثم، ییحی ، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ زبنی تنب اؾ ہملس ےس، اؾ ہملس اؾ میلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

افر رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن  رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس ےکپچ ےس رفامای وت ںیم سنہ ڑپی

 رفامای ہک اہلل اعت ی یہ اسنہات افر رالات ےہ

     1025    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، ابوا٨ٟرض، س٠امی٪ ب٩ يشار، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

٤ًَِْزو أَ٪َّ أَبَا ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ  ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٧ٍَََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ثَُط 

َّی  مُّ َؿاحٔکّا َحً َٗ ا  ٌّ ٥َ ٣ُِشَتِح٤ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت ٣َا َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ٤ََّا کَاَ٪ َرضَٔی اہللُ  ََٟضَواتٔطٔ ٧ِٔ أََری ٨ِ٣ٔطُ 

 ٥ُ  یَتََبشَّ

ف، اوبارضنل، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمع

 یھبک اسرے داتن وھکؽ رک اس رطح ےتسنہ ںیہن داھکی ہک آپ اک قلح رظن آےن ےگل ہکلب آپ رصػ مسبت رفامےت ےھت۔

 نب اسیر، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، اوبارضنل، امیلسؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ںیم سنہ ڑپی افر رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن  رکسماٹہ افر یسنہ اک ایبؿ افر افہمط ریض اہلل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس ےکپچ ےس رفامای وت



 

 

 رفامای ہک اہلل اعت ی یہ اسنہات افر رالات ےہ

     1026    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ت ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ، ح، خ٠یٔہ، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، حرض :  راوی

 ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ

ث٨ََا  ُة َحسَّ َٔ ا٢َ لٔی َخ٠ٔی َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ُس ب٩ُِ ٣َِحبُوٕب َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیْس َحسَّ ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ

 ٔ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ ِ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٩ًَِ  ٔة َوصَُو یَِدُلُب بٔا ٌَ ُِٟح٤ُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ ا ًَ َّی اہللُ  لَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل

حَ  َ اٟشَّ ٨ََظأ َٓ َٓاِسَتِشَقی  ٤َأئ َو٣َا ٧ََزی ٩ِ٣ٔ َسَحإب  ٔلَی اٟشَّ ٨ََوَز ِ َٓ ٙٔ َربََّک  اِسَتِش َٓ ٤ََِِٟطُ  َحَم ا َٗ ا٢َ  َ٘ ٕف َٓ ٌِ ٔلَی َب ُط ِ ـُ ٌِ اُب َب

ا٦َ َذَٟٔک  ث٥َُّ  َٗ ٍُ ث٥َُّ  ٔ ٠ ِ٘ ب٠َٔٔة ٣َا ُت ِ٘ ٤ُِٟ ٔة ا ٌَ ُِٟح٤ُ ٔلَی ا َِٟت ِ ٤َا َزا َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  َِٟت ٣ََثأًُب ا َّی َسا وا َحً اٟزَُّج١ُ أَِو َُي ٍُُِظ َوا٨َّٟٔيیُّ ٣ُِٔطُ

 َّ٨ًَ َُ َربََّک َیِحبِٔشَضا  َٓاِز ٨َا  ِٗ ا٢َ َُغٔ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِدُلُب  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِي٨َا ٣َزََّتئِن أَِو َػل َِٟي٨َا َوََل  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َحَوا َٗ ٔحَک ث٥َُّ  ـَ َٓ ا 

َِٟي٨َا َوََل ی٤ُِِٔطُ ٨ِ٣ٔضَ  ٤َِٟٔسی٨َةٔ َی٤ٔي٨ّا َؤط٤َاَّل ی٤َُِِطُ ٣َا َحَوا ٩ًَِ ا  َُ َحاُب یََتَؼسَّ ١َ اٟشَّ ٌَ َح َٓ ا٣ََة ٧َبٔیِّطٔ ثَََلثّا  ا َطِیْئ یُزٔیض٥ِٔ اہللُ ََکَ

ًَِوتٔطٔ َػ  ٥َ َؤَِجابََة َز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل

دمحم نب وبحمب، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع، ح، ہفیلخ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ 

ہنی ںیم ہبطخ دے رےہ ےھت، اس ےن ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ہعمج ےک دؿ احرض وہا، اس فتق آپ ود

رعض ایک ابرش رک یئگ ےہ، اس ےئل ا ےن رب ےس اپین یک داع ےئجیک، آپ ےن آامسؿ یک رطػ داھکی وت اس فتق ارب اک وکح  ڑکٹا رظن 

کت ںیہن آراہ اھت، آپ ےن ابرش یک داع یک، ابدؽ ےک ڑکٹے ومندار وہےئ افر اکی دفرسے ےس لم ےئگ، رھپ ابرش دفرسے ہعمج 

ایس رطح وہیت ریہ ہک یتمھت یہ ہن یھت، رھپفیہ آد ی ای اس ےک العفہ وکح  دفرسا آد ی ڑھکا وہا، آپ ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت، اس 

ےن رعض ایک ہک مہ وت اب رغؼ وہےئ، اس ےئل ا ےن رب ےس داع رکںی ہک اب ابرش رفک دے، آپ  ےسن رھپ رفامای ای اہلل امہرے 

 ہن رباس، ہی دف ای نیت ابر آپ ےن اراشد رفامای، دب ی ودہنی ےس داںیئ ای ابںیئ ےنکٹھپ یگل افر امہرے ارد رگد ابرش اردرگد رباس افر مہ رپ

 وہیت ریہ نکیل ودہنی ںیم ابرش ںیہن وہح ، اہلل اعت ی یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رکاتم افر اؿ یک داعؤں یک وبقمتل داھکات ےہ۔

 وعاہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع، ح، ہفیلخ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنعدمحم نب وبحمب، اوب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجؤ افر ھجاہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اے اامیؿ فاول اہلل ےس ڈرف افر اصدنیق ےک اسھت وہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اے اامیؿ فاول اہلل ےس ڈرف افر اصدنیق ےک اسھت وہاجؤ افر وھجن یک نام تع اک ایبؿ

     1027    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبس اہلل :  راوی

ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ  

ِٟب ٍَّٔ یَِضسٔی  ِٟب ٍِّٔ َؤِ٪َّ ا ٔلَی ا َٚ یَِضٔسی ِ ِس ا٢َ ِٔ٪َّ اٟؼِّ َٗ  ٥َ َٜٔذَب َوَس٠َّ ا َؤِ٪َّ اِل ّ٘ ي َّی یَُٜوَ٪ ٔػسِّ ُٚ َحً ََٟیِؼُس َِٟح٨َّةٔ َؤِ٪َّ اٟزَُّج١َ  ٔلَی ا ِ

َّی یَُِٜتَب ٨ًَِٔس اہللٔ  ََٟیِٜٔذُب َحً ٔلَی ا٨َّٟارٔ َؤِ٪َّ اٟزَُّج١َ  ُُٔحوَر َیِضسٔی ِ ِٟ ُُٔحورٔ َؤِ٪َّ ا ِٟ ٔلَی ا ابّاَیِضٔسی ِ ذَّ َٛ   

، اوبفالئ، دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اچسح  یکین یک رطػ افر یکین دہاتی نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر

رکیت ےہ افر آد ی چس وباتل راتہ ےہ، اہیں کت ہک فہ دصقی وہاجات ےہ افر وھجن دباکری یک رطػ افر دباکری دفزخ یک رطػ ےل 

 ہک فہ اہلل اعت ی ےک زندکی اک ذ نی ںیم اھکل اجات ےہ۔ اجیت ےہ افر آد ی وھجن وباتلراتہ ےہ، اہیں کت

 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوبفالئ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس ڈرف افر اصدنیق ےک اسھت وہاجؤ افر وھجن یک نام تع اک ایبؿ اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اے اامیؿ فاول

     1028    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جزیز، ابورجاء، س٤زة ب٩ ج٨سب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا َجزٔیْز َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب َرضَٔی اہللُ  ٨َا أَبُو َرَجإئ 

اْب َیِٜٔذُب  َٜذَّ َٓ ُُٗط  ُّٙ ٔطِس َّٟٔذی َرأَیَِتطُ ُيَظ اََل ا َٗ ِی٠ََة َرُج٠َئِن أََتَیانٔی  ٥َ َرأَیُِت ا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَ َِٜذبَٔة تُِح١ُ٤َ  َّی بٔاِل ٨ِطُ َحً

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ ا ٍُ بٔطٔ ِ ُیِؼ٨َ َٓ  َٚ ا َٓ َّ اِْل  َتِب٠ُ

ومیس نب اامسلیع، رجری، اوبراجء، رمسۃ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن 

 ےن رعماج یک رات ںیم داھکی اھت ہک اس ےک ڑبجے وخاب داھکی ہک دف صخش ریمے اپس آےئ افر م ےن ےگل ہک فہ صخش سج وک مت

ریچے اج رےہ ےھت فہ تہب ڑبا وھجاٹ اھت افر اس رطح وھجن ابںیت اڑاات اھت ہک داین ےک امتؾ وگوشں ںیم فہ لیھپ اجیت ںیھت ایقتم 

 کت اس ےک اسھت ااسی یہ وہات رےہ اگ۔

 اہلل ہنع ومیس نب اامسلیع، رجری، اوبراجء، رمسۃ نب دنجب ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک اے اامیؿ فاول اہلل ےس ڈرف افر اصدنیق ےک اسھت وہاجؤ افر وھجن یک نام تع اک ایبؿ

     1029    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سَل٦، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ابوسہی١، ٧آٍ ب٩ ٣اٟک ب٩ ابی ًا٣ز، واٟس ًا٣ز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٍٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَب ٔ ٩ًَِ أَبٔی ُسَضِی١ٕ ٧َآ ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ُس ب٩ُِ َسََل٦ٕ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ًَا٣ٔز ی 

ًََس  َذَب َؤَِذا َو َٛ َث  ٙٔ ثَََلْث َِٔذا َحسَّ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٢َ آَیُة ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ت٩َٔ٤ُ َخاَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُِ َٕ َؤَِذا ا  أَِخ٠َ

ایب اعرم، فادل اعرم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل انب السؾ، اامسلیع نب رفعج، اوبلیہس، انعف نب امکل نب 

ہیلع فملس ےن رفامای ہک انمقف یک نیت العںیتم ںیہ بج وگتفگ رکے وت وھجن وبےل افر بج فدعہ رکے وت الخػ رکے افر بج اس 



 

 

 ےک اپس اامتن ریھک اجےئ وت ایختن رکے۔

 اوبلیہس، انعف نب امکل نب ایب اعرم، فادل اعرم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع انب السؾ، اامسلیع نب رفعج، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اےھچ رطوقیں اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اےھچ رطوقیں اک ایبؿ

     1030    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا  ّ٘ ُت َط٘ٔی ٌِ ٤ًَُِع َس٤ٔ َ ث٥َُِٜ اَِل ٠ُُِٗت َٔلَبٔی أَُسا٣ََة أََحسَّ ا٢َ  َٗ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ِِٔسَحا و٢ُ ِٔ٪َّ أَِطَبَط َحسَّ ُ٘ َة َي َٔ ُت حَُذِي

ٍَ  ا٨َّٟأض َزَلًّ َوَس٤ِّتا َوَصِسّیا ٔلَی أَِ٪ یَزِٔج ُد ٩ِ٣ٔ بَِيتٔطٔ ِ ًَِبٕس ٩ِ٣ٔ حٔئن َیِْخُ ٥َ ََلب٩ُِ أ٦ُِّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیطٔ ََل بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ِ 

ٍُ فٔی أَص٠ِٔطٔ َِٔذا َخََل   ٧َِسرٔی ٣َا َيِؼ٨َ

 ےن دحثی ایبؿ یک ہک ںیم ےن قیقش ےس انس، اںوہں ااحسؼ نب اربامیہ ےن مہ ےس ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوبااسہم ےس اہک مت ےس اشمع

ےن اہک ہک ںیم ےن یذ ہف وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ولوگں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک  رر فرطقی افر اعدات فتلصخ 

  ںیہ اہیں کت ہک فا س آاجےت ںیہ، ولعمؾ ںیہن

 

کلی

 

ت
 ہک رھگ ںیم بج فہ اہنتح  ےس تہب اشمہب انب اؾ دبع ںیہ، بج فہ رھگ ےس ابرہ 

 ںیم وہےت ںیہ وت ایک رکےت ںیہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اےھچ رطوقیں اک ایبؿ

     1031    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ٣دارٚ، كارٚ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ِبُس اہللٔ ِٔ٪َّ أَِحَش٩َ ا ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ا  ّٗ ُت كَارٔ ٌِ ٕٚ َس٤ٔ ٩ًَِ ٣َُدارٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا َحٔسیٔث َٛٔتاُب اہللٔ َوأَِحَش٩َ َحسَّ

ِٟضَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٕس َػل  ِسٔی َصِسُی ٣َُح٤َّ

اوباولدیل، ہبعش، اخمرؼ، اطرؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رتہب وگتفگ  اتب اہلل ےہ افر رتہبنی  ررف رطقی 

 دمحمیلص اہلل ہیلع فملس اک  ررفرطقی ےہ۔

 رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعاوباولدیل، ہبعش، اخمرؼ، اطرؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فیلکت رپ ربص رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک ربص رکےن فاولں وک اؿ اک ارج

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک ربص رکےن فاولں وک اؿ اک ارج ریغب اسحب ےلم اگفیلکت رپ ربص رکےن اک ایبؿ اف

     1032    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ا٤ًع، سٌیس ب٩ جبي ٍ، ابوًبساٟزح٩٤، س٠یم، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ْز حَ  ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَِبٔس اٟزَّحِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٤ًَُِع  َ ثَىٔی اَِل ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ٩ٔ٤َ سَّ

َِٟیَص أََحْس أَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ  ٠َیٔمِّ  ًَلَی أَّذی اٟشُّ َِٟیَص َطِیْئ أَِػب ٍََ  ِو 



 

 

ُُٗض٥ِ  آٔیض٥ِٔ َویَزُِز ٌَ ُی َٟ َّطُ  َّٟسا َو٧ِٔ ُط َو َٟ ََٟیِسًُوَ٪  َُّض٥ِ  ُط ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٧ِٔ ٌَ  َس٤ٔ

دسمد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اشمع، دیعس نب ریبج، اوبدبعارلنمح، ،یمل، رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ہلل ہیلع ف ملس ےن رفامای ہک وکح  صخش فیلکت دےنی فا ی ابت نس رک اہلل ےس زایدہ ربص رکےن فاالںیہن ےہ ہک ولگ اس ےک ےئل اٹیب ا

 اتبےت ںیہ افر فہ اںیہن اعمػ رک داتی ےہ، افر اںیہن رزؼ داتی ےہ۔

 ، رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنعدسمد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اشمع، دیعس نب ریبج، اوبدبعارلنمح، ،یمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فیلکت رپ ربص رکےن اک ایبؿ افر اہلل اعت ی اک رفامؿ ہک ربص رکےن فاولں وک اؿ اک ارج ریغب اسحب ےلم اگ

     1033    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ًبس اہلل :  راوی

 َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ا َي ّ٘ ُت َط٘ٔی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َش٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ٥َ َِٟ٘ٔش٤َْة ٣َا أُرٔیَس بَٔضا َوِجُط  َوَس٠َّ ََّضا  ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َواہللٔ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٔش٥ُ  ِ٘ ٔف ٣َا کَاَ٪ َي ٌِ َب َٛ ا أ٧ََا ِٗٔش٤َّة  ٠ُُِٗت أ٣ََّ اہللٔ 

ََٓشاَر  أََتِيُتُط َوصَُو فٔی أَِػَحابٔطٔ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ََّٟ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ُٗو َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٔک  َّٙ ذَٟ َظ َٓ ِرتُُط 

ث ٍََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ ِس أُوذَٔی ٣ُوَسی بٔأ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَِخب ٍَِتُُط ث٥َُّ  ُٛ ٥ِ أَ َٟ ِّی  َّی َوزِٔزُت أَن َب َحً ـٔ َُ َّ ٍَ َوِجُضُط َو ي َِ ََٓؼب ٍََ  َوَت  َذَٟٔک 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ تمینغ  بس دوتسر میسقت رفامای اکی ااصنری صخش رمع نب صفح، صفح، اشمع، دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک

ےن اہک ہک دخا یک مسق اس میسقت ےس دخا یک راض دنمی وصقمد ںیہن، ںیم ےن اہک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رضفر اس ابت وک 

ہب ےک اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت، ںیم ےن ےکپچ ےس آپ ےس ہی وہکں اگ،انچہچن ںیم آپ یک دختم ںیم احرض وہا اس فتق آپ ا ےن احص

ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اشؼ ذگرا، آپ ےک رہچے اکرگن ریغتم وہاگ، آپ  بض انک وہےئگ، اہیں کت ہک ںیم ےن اچاہ 



 

 

 ی یئگ، نکیل اںوہں ےن ربص ایک۔ہک اکش آپ ےس ایبؿ ہن رکات، رھپ آپ ےن رفامای ہک ومٰیس ہیلع امالسؾ وک اس ےس زایدہ فیلکت د

 رمع نب صفح، صفح، اشمع، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اتعب ہک فہج ےس ولوگں یک رطػ وتمہج وہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ب ہک فہج ےس ولوگں یک رطػ وتمہج وہاس صخش اک ایبؿ وج اتع

     1034    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠  ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَائَٔظُة َػ٨َ َِٟت  ا َٗ  ٕٚ و ٣ََِّسُ

َد  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّ ذَٟ َب٠َ َٓ ِو٦ْ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َٓت٨ََزََّظ  َؽ ٓٔیطٔ  خَّ ٥َ َطِیّئا ََفَ َوا٦ٕ َوَس٠َّ ِٗ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ أَ َٗ َح٤َٔس اہلَل ث٥َُّ  َٓ َلَب 

َٟطُ َخِظَیّة یَت٨ََ  ص٥ُِ  ٤ُ٠ًَُِض٥ِ بٔاہللٔ َوأََطسُّ َ ِّی ََل ٔن َواہللٔ ِ َٓ ُط  ٌُ ِیٔئ أَِػ٨َ ٩ًَِ اٟظَّ  زَّصُوَ٪ 

 رمع نب صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وکح  اکؾ اک ایک اھت افر ولوگں وک

 دی یھت، نکیل ولوگں ےن اس ےس رپزیہ ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی ربخ  یچنہ وت آپ ہبطخ ےک ےئل اس ےک رکےن یک ااجزت یھب

 ڑھکے وہےئ، اہلل یک دمح ایبؿ یک رھپ رفامای ولوگں وک ایک وہایگ ہک اس اکؾ ےس رپزیہ رکےت ںیہ، وج ںیم رکات وہں، دخا یک مسق ںیم اہلل

 افر اؿ ےس زاید ڈرےن فاال وہں۔وک اؿ ےس زایدہ اجےنن فاال وہں 

 رمع نب صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اتعب ہک فہج ےس ولوگں یک رطػ وتمہج وہ

     1035    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبسا٪، ًبساہلل ، طٌبہ، ٗتازہ، ًبساہلل ب٩ ابی ًتبہ )ا٧ص ٛے آزاز َکزہ َُل٦( حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

تَ  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ُط ًَ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ِبَس اہللٔ صَُو اب٩ُِ أَبٔی ًُتَِبَة ٣َِولَی أ٧ََٕص  ًَ ُت  ٌِ اَزَة َس٤ٔ

إَٔذا َٓ ِذَرأئ فٔی خِٔسرَٔصا  ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََطسَّ َحَیاّئ ٩ِ٣ٔ ا َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٨َاُظ فٔی ا ِٓ صُُط رَعَ  َرأَی َطِیّئا َیُِکَ

 َوِجضٔطٔ 

دبعاؿ، دبعاہلل ، ہبعش، اتقدہ، دبعاہلل نب ایب  ہبت )اسن ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ 

وت مہ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رپدہ فا ی ونکاری ڑلویکں ےس یھب زایدہ ابایح ےھت، بج وکح  ابت اسی دےتھکی وج آپ وک انوگار وہیت 

 ولوگں وک آپ ےک رہچے ےس ولعمؾ وہاجات۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ہبعش، اتقدہ، دبعاہلل نب ایب  ہبت )اسن ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اھبح  وک ریغب اتفلی ےک اکرف ےہک وت فہ فاسی یہ ےہ ےسیج اس ےن اہک وج صخش ا ےن

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ا ےن اھبح  وک ریغب اتفلی ےک اکرف ےہک وت فہ فاسی یہ ےہ ےسیج اس ےن اہک

     1036    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ٣ح٤س واح٤س ب٩ سٌیس، ً :  راوی

 ًَ ٤َُِٟباَرٔک  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخب ٧ٍَََا  اََل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ْس َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ  ٕ ثٔي ٍ َٛ ٩ِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی 

ا٢َ اٟزَّجُ َس٤َ٠ََة  َٗ ا٢َ َِٔذا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ِس بَاَئ بٔطٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ١ُ َٔلَخٔیطٔ یَا کَأَفُ 

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔی  ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحٌَی  إر  َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ا٢َ ًُِٔکٔ َٗ َّی اہللُ أََحُسص٤َُا َو ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة  ٍَ أَبَا َس٤َ٠ََة َس٤ٔ َس َس٤ٔ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 دمحم فادمح نب دیعس، نامثؿ نب رمع، یلع نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل

صخش ا ےن اھبح  وک ای اکرف د ہ رک اکپرے وت اؿ ںیم ےس اکی اس اک قحتسم وہایگ، افر رکعہم نب امعر ےن ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج وکح  

ییحی ےس اںوہں ےن دبعاہلل نب سیدی ےس لقن ایک ہک اںوہں ےن اوبہملس ےس اوبہملس ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس انس، اںوہں 

 ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس۔

 دمحم فادمح نب دیعس، نامثؿ نب رمع، یلع نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  فہ فاسی یہ ےہ ےسیج اس ےن اہکوج صخش ا ےن اھبح  وک ریغب اتفلی ےک اکرف ےہک وت

     1037    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  َّی َحسَّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ِس بَاَئ بَٔضا أََحُسص٤َُا َ٘ َٓ ا٢َ َٔلَخٔیطٔ یَا کَأَفُ  َٗ ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

 ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج اامسلیع، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع اک



 

 

 آد ی ا ےن اھبح  وک ای اکرف ےہک وت اؿ ںیم اکی اس قحتسم وہاجات ےہ۔

 اامسلیع، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ا ےن اھبح  وک ریغب اتفلی ےک اکرف ےہک وت فہ فاسی یہ ےہ ےسیج اس ےن اہک

     1038    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ایوب، َٗلبہ، ثابت ب٩ ؿحاک :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ ا٨َّٟ  َحسَّ أک  حَّ َـّ ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ اٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ٠ًََِیطٔ ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

َت١َ  َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ  َٗ ٤َا  َٛ ُضَو  َٓ ٔ کَاذٔبّا  ٔ اِْلِٔسََل٦ َُي ٍِ ٕة  َٕ ب٠ٔ٤َّٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ  ٥َ ٩ُ  َوَس٠َّ ٌِ َٟ َب بٔطٔ فٔی ٧َارٔ َجَض٥ََّ٨ َو َشُط بَٔظِیٕئ ًُذِّ ِٔ َن

ِت٠ٔطٔ  َ٘ َٛ ُضَو  َٓ ِت٠ٔطٔ َو٩ِ٣َ َرمَی ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا بَُِٜٔفٕ  َ٘ َٛ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ   ا

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، القہب، اثتب نب احضک ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن االسؾ ےک وسا یسک 

ے ذمبہ یک وھجیٹ مسق اھکح ، وت فہ فاسی یہ ےہ اسیج اس ےن اہک افر سج صخش ےن یسک زیچ ےس وخد یشک یک وت منہج یک آگ ںیم دفرس

اس وک ایس زیچ ےس ذعاب دای اجےئ اگ، افر ومنم رپ تنعل رکان اس ےک لتق رکےن یک رطح ےہ افر سج ےن یسک ومنم وک رفک ےک 

  رطح ےہ۔اسھت مہتم اہک وت فہ اس ےک لتق یک

 ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، القہب، اثتب نب احضک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکرف م ےن فاےل وک اکرف ںیہن ہک اؿ ولوگں یک دلیل وج اہجتل ای اتفلی یک انبء رپ یسک



 

 

 ؿادب اک ایب :   ابب

امای ہک فہ انمقف ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع اؿ ولوگں یک دلیل وج اہجتل ای اتفلی یک انبء رپ یسک اکرف م ےن فاےل وک اکرف ںیہن ےتہک، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن احبط ےک قلعتم رف

  اہلل ےن رفامای ہک ںیم ےن مت وک شخب دایفملس ےن رفامای ںیہمت ےسیک ولعمؾ وہا ہک اہلل الہ دبر ےک قلعتم فافق اھت، انچہچن اؿ ےک قلعتم

     1039    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبازہ، یزیس، س٠ی٥، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 َ ث ًََباَزَة أَِخب ٧ٍَََا یَزٔیُس أَِخب ٧ٍَََا َس٠ٔی٥ْ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ َحسَّ ٌَ ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ ٣ُ ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ  ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر َحسَّ ًَ ٨َا 

 ٔ ِّی بٔض ُیَؼل َٓ ِو٣َطُ  َٗ ِتٔی  ٥َ ث٥َُّ َیأ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّی ٣َ ٨ِطُ کَاَ٪ ُيَؼل ًَ ةَ َرضَٔی اہللُ  َِٟبَُقَ أَ بٔض٥ِٔ ا ََُٓقَ ََلَة  َز  ٥ِ اٟؼَّ َتَحوَّ َٓ ا٢َ  َٗ

َتَی ا٨َّٟئ  أ َٓ َّ َذَٟٔک اٟزَُّج١َ  َب٠َ َٓ  ْٙ ٔ َّطُ ٨َ٣ُآ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ اّذا  ٌَ َٔک ٣ُ َّ ذَٟ َب٠َ َٓ ّة  َٔ ٔٔی َّی َػََلّة َخ ََٓؼل ا٢َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  یَّ َػل

 ٔ ١ُ٤َ بٔأَیِٔسی٨َا َوَنِشق ٌِ ِو٦ْ َن َٗ َّا  ِّی َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ٥َ أَن ًَ زَ َٓ ِزُت  َتَحوَّ َٓ َة  َِٟبَُقَ أَ ا َُقَ َٓ َِٟبارَٔحَة  َّی ب٨َٔا ا اّذا َػل ٌَ ی ب٨ََٔوأؿٔح٨َا َؤِ٪َّ ٣ُ

٤ِٔص َوُؿ  ِ َواٟظَّ أ اْ٪ أ٧ََِت ثَََلثّا اَِقَ َٓتَّ اذُ أَ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ٣ُ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ْٙ ٔ ِح اِس ٨َ٣ُآ ًِلَی َحاَصا َوَسبِّ َ ٥َ َربَِّک اَِل

 َو٧َِحَوصَا

امنز  دمحم نب ابعدہ، سیدی، میلس، رمعف نب دانیر، اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت

، رافی اک ایبؿ ےہ ہک اکی صخش ڑپےتھ ےھت، رھپ اینپ وقؾ ےک اپس آرک اؿ وک امنز ڑپاھےت ےھت، اکی دہعف امنز ںیم وسرہ رقبہ ڑپیھ

ےن امنز ےس لکن رک  یکل امنز ڑپیھ، اعمذ وک بج ہی ولعمؾ وہا وت اہک ہک ہی انمقف ےہ، اس صخش وک ولعمؾ وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع یک 

افوٹنں ےس ریساب  دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ ایسی وقؾ ںیم ںیہ، ہک ا ےن اہھت ےس اکؾ رکےت ںیہ افر ا ےن

رکےت ںیہ، افر اعمذ ےن ذگہتش رات وج مہ ولوگں وک امنز ڑپاھح  وت اس ںیم وسرہ رقبہ یک رقاتئ یک ںیم ےن )اگل وہ رک( رصتخم امنز 

ےنل فاال ڑپھ  ی، وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم انمقف وہں،انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن )اعمذ ےس( رفامای اے اعمذ! ایک وت ےنتف ںیم ڈا
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 ر ایس مسق یک وسرںیت ڑپاھ رک۔ےہ، نیت ابر آپ ےن ہی اافلظ رفامےئ )رھپ رفامای ہک( وت ف

 دمحم نب ابعدہ، سیدی، میلس، رمعف نب دانیر، اجرب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

امای ہک فہ انمقف ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع اؿ ولوگں یک دلیل وج اہجتل ای اتفلی یک انبء رپ یسک اکرف م ےن فاےل وک اکرف ںیہن ےتہک، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن احبط ےک قلعتم رف

 رفامای ںیہمت ےسیک ولعمؾ وہا ہک اہلل الہ دبر ےک قلعتم فافق اھت، انچہچن اؿ ےک قلعتم اہلل ےن رفامای ہک ںیم ےن مت وک شخب دای فملس ےن

     1040    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاسحٙ، ابوا٤ِٟي ٍہ، اوزاعی، زہزی، ح٤یس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ً :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ث٨ََا اَِلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ َحسَّ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ا ثَىٔی ِِٔسَحا َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ی صَُزیَِزَة 

ٔت  ٔٔطٔ بٔاَٟلَّ ٔ ا٢َ فٔی َح٠ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا٣ٔزَِک اہللُ  َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ ا٢َ َٟٔؼاحٔبطٔ َت َٗ َط َِٔلَّ اہللُ َو٩ِ٣َ  َٟ ٔ ١ِ ََل ِ ُ٘ ٠َِی َٓ زَّی  ٌُ ِٟ َوا

 ِٚ ٠َِيَتَؼسَّ َٓ 

 ااحسؼ ، اوباریغملہ، افزایع، زرہی، دیمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ںیم

ُ د ہ دے افر وج صخش ا ےن اسیھت ےس ےہک ہک آؤ وجا ںیلیھک، وت اس وک ےس وج صخش الت فزعی 
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
یک مسق اھکےئ وت فہ وفرا ل

 اچےئہ ہک دصہق رکے۔

 اقحس، اوباریغملہ، افزایع، زرہی، دیمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

امای ہک فہ انمقف ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع اؿ ولوگں یک دلیل وج اہجتل ای اتفلی یک انبء رپ یسک اکرف م ےن فاےل وک اکرف ںیہن ےتہک، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن احبط ےک قلعتم رف

 وہا ہک اہلل الہ دبر ےک قلعتم فافق اھت، انچہچن اؿ ےک قلعتم اہلل ےن رفامای ہک ںیم ےن مت وک شخب دایفملس ےن رفامای ںیہمت ےسیک ولعمؾ 

     1041    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ ےن ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

 َ ث ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٕب َوصُوَ َحسَّ ِٛ أب فٔی َر َِٟدلَّ َّطُ أَِزَرَک ٤ًََُز ب٩َِ ا ٨ًَُِض٤َا أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟیْث  ُٕ بٔأَبٔیطٔ  ٨َا  ٔ یَِح٠

ُٔوا  ٔ ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََل ِٔ٪َّ اہللَ ی٨ََِضا ًَ َّی اہللُ  ٨َاَزاص٥ُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٕ بٔاہللٔ َؤَِلَّ َٓ ٔ ٠َِیِح٠ َٓ ا  ّٔ ٔ ٩ِ٤َ کَاَ٪ َحاٟ َٓ بٔآبَائ٥ُِٜٔ 

٠َِیِؼ٤ُِت  َٓ 

ہبیتق، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن رمع نب اطخب وک وسارویں ںیم اپای افر فہ ا ےن ابپ یک مسق اھک رےہ ےھت، وت آپ 

 ی ںیہمت ابپ یک مسق اھکےن ےس عنم رفامات ےہ، سج صخش وک مسق اھکین وہ وت اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکپر رک رفامای ہک نس ول! اہلل اعت

 یک مسق اھکےئ فرہن پچ رےہ۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن رمع نب اطخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی ےک ایاکؾ ںیم  بض افر یتخس اجزئ ےہ افر اہلل اعت ی ےن رفامای ہک افکر اف

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک ایاکؾ ںیم  بض افر یتخس اجزئ ےہ افر اہلل اعت ی ےن رفامای ہک افکر افر انمنیقف ےس اہجد رکف افر اؿ رپ یتخس رکف

     1042    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يَّسہ ب٩ ػٔوا٪، ابزاہی٥، زہزی، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ  َواَ٪ َحسَّ ِٔ ةُ ب٩ُِ َػ ث٨ََا َيََّسَ ًَلَیَّ َحسَّ َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ ا٨َّٟٔيیُّ ٨َِضا 

 َٜ َضَت َٓ ت ٍَِ  َ٪ َوِجُضُط ث٥َُّ َت٨َاَو٢َ اٟشِّ َت٠َوَّ َٓ ا٦ْ ٓٔیطٔ ُػَوْر  ِٟبَِیٔت َٔقَ ٥َ َوفٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ َػل ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ُط َو

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ًََذابّا یَِو٦َ ا َوَر  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أََطسِّ ا٨َّٟأض  ٔ اٟؼُّ َّٟٔذی٩َ ُيَؼوُِّروَ٪ َصٔذظ  ا



 

 

رسیہ نب ناواؿ، اربامیہ، زرہی، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ریمے اپس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ 

 افر اس وک اھپڑ اس فتق رھگ رپ اکی رپدہ ڑپا وہا اھت، سج ںیم وصتریںی ںیھت، آپ ےک رہچے اکرگن دبؽ ایگ، رھپ اس رپدے وک ایل

دای، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ ےن ہی یھب رفامای ہک ایقتم ےک دؿ بس ےس زایدہ ذعاب اؿ ولوگں وک وہاگ وج ہی 

 وصتریںی انبےت ںیہ۔

 رسیہ نب ناواؿ، اربامیہ، زرہی، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک ایاکؾ ںیم  بض افر یتخس اجزئ ےہ افر اہلل اعت ی ےن رفامای ہک افکر افر انمنیقف ےس اہجد رکف افر اؿ رپ یتخس رکف

     1043    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، ابو٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ِیُص ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ وزٕ َرضَٔی اہللُ  ٌُ ٣َِش

ََُٓلٕ٪ أَتَی  ٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  َساة َِ ِٟ ٔ ا ٩ًَِ َػََلة  ُ
َِّ َ ِّی ََلََتأ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا َرأَیُِت َرُج١ْ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ا یُٔلی١ُ ب٨َٔا  َّ٤٣ٔ

ّبا فٔی ٣َِؤًَوٕة ٣ٔ  ـَ َُ مُّ أََطسَّ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی٩َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ِٔ٪َّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٨َ٣َُفِّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ یَِو٣َئٕٔذ 

َِٟحاَجةٔ  َٜبٔي ٍَ َوَذا ا ٤َِٟزٔیَف َواِل إٔ٪َّ ٓٔیض٥ِٔ ا َٓ ِز  ٠َِيَتَحوَّ َٓ َّی بٔا٨َّٟأض  أَی٥ُُِّٜ ٣َا َػل َٓ 

ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم دسمد، ییحی ، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، اوبوعسمد ریض اہلل 

ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم اشعء یک امنز ںیم الفں الفں صخش ےک  رلی امنز ڑپاھےن یک فہج ےس رشکی ںیہن وہات وہں، 

زایدہ ےصغ ںیم ںیہن داھکی، آپ ےن اوبوعسمد ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک فظع ںیم اس ےس 

رفامای ہک اے ولوگ! مہ ںیم ےس ضعب فہ ںیہ، وج دفرسفں وک اگھبےت ںیہ )رفنت دالےت ںیہ( اس ےئل مت ںیم ےس وج صخش ولوگں وک 

 امنز ڑپاھےئ وت رصتخم ڑپےھ، اس ےئل ہک اؿ ںیم رمضی افر وبڑےھ افر احتج دنمولگ یھب وہےت ںیہ۔



 

 

 اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع دسمد، ییحی ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  ےس اہجد رکف افر اؿ رپ یتخس رکفاہلل اعت ی ےک ایاکؾ ںیم  بض افر یتخس اجزئ ےہ افر اہلل اعت ی ےن رفامای ہک افکر افر انمنیقف

     1044    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ َرضٔیَ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٥َ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ بَِي٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ اہللُ 

 ٔ ٥ِ َِٔذا کَاَ٪ ف ُٛ ا٢َ ِٔ٪َّ أََحَس َٗ َى ث٥َُّ  یَّ َِ َت َٓ  ٔ ََّٜضا بَٔیٔسظ َح َٓ ٤َِِٟشحٔٔس ٧َُدا٣َّة  ِّی َرأَی فٔی ِٗٔب٠َةٔ ا ََل ُيَؼل َٓ إٔ٪َّ اہللَ حَٔیا٢َ َوِجضٔطٔ  َٓ ََلةٔ  ی اٟؼَّ

 َ ٔ یَت ََلة ٩٤ََّ حَٔیا٢َ َوِجضٔطٔ فٔی اٟؼَّ  ٨َدَّ

ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فملس امنز ڑپھ رےہ ےھت، وت آپ ےن 

امای ہک مت ںیم ےس بج وکح  صخش امنز اسےنم دجسہ رکےن یک ہگج اگنھکر )مغلب( داھکی وت اس وک ا ےن اہھت ےس اصػ رکدای افر ےصغ وہ رک رف

ںیم وہات ےہ وت اہلل اعت ی اس ےک رہچے ےک اسےنم وہات ےہ، اس ےئل اےس اچےئہ ہک امنز ںیم ا ےن رہچہ ےک اسےنم انک فریغہ یک 

 ر رتب ہن ےکنیھپ۔

 ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک ایاکؾ ںیم  بض افر یتخس اجزئ ےہ افر اہلل اعت ی ےن رفامای ہک افکر افر انمنیقف ےس اہجد رکف افر اؿ رپ یتخس رکف



 

 

     1045    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ربیٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، یزیس )٨٣بٌث ٛے آزاز َکزہ َُل٦( زیس ب٩ خاٟس جہىی :  راوی

٩ًَِ یَزٔیَس ٣َ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُة ب٩ُِ أَبٔی  ٌَ ََفٕ أَِخب ٧ٍَََا َربٔی ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ْس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔ َحسَّ ٨ِ٤َُِٟب ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس ِولَی ا ٔث 

َِٓضا َس٨َّة  ا٢َ رَعِّ َ٘ َٓ َلٔة  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟحَضىٔیِّ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل اَػَضا ث٥َُّ ا َٔ ٔ ِٖ ؤکَائََضا َوً  ث٥َُّ ارِعٔ

َٟیِ  ٔ َصا ِ أَزِّ َٓ إِٔ٪ َجاَئ َربَُّضا  َٓ ِٙ بَٔضا  ٔٔ ئِٔب اِست٨َِ ََٟک أَِو َٔلَخٔیَک أَِو ٠ٟٔذِّ ٤ََّا هَٔی  إ٧ٔ َٓ ا٢َ ُخِذَصا  َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ُة ا َّٟ ا ـَ َٓ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ طٔ 

َّی اِح٤َزَّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ َُّٟة اِْلٔب١ٔٔ  ا ـَ َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  أَِو اِح٤َزَّ َوِجُضُط ث٥َُّ  ِت َوِج٨ََتاظُ َٗ

ًَِبُس اہللٔ ث٨ََا  ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ا٢َ ا َٗ اَصا َربَُّضا َو َ٘ َّی ی٠َِ َُُصا َحً ا َ٘ َُُصا َؤس َضا حَٔذا ٌَ ََٟضا ٣َ ََٟک َو ا٢َ ٣َا  ٌٔیسٕ َٗ   ب٩ُِ َس

 ےک آزاد رکدہ الغؾ( زدی نب

 

ٹغت
ی

 

من
اخدل ینہج ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن  دمحم، اامسلیع نب رفعج، ر ہعی نب ایب دبعارلنمح، سیدی )

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہطقل )رگی ڑپی وہح  زیچ( ےک قلعتم وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک اس وک اکی اسؽ کت رہتشم رکف، رھپ 

ایک ای روسؽ اہلل!  اس ےک رسدنبنھ وک اچہپؿ رھک، رھپ اس وک رخچ رک ڈاؽ، رھپ ارگ اس اک امکل آاجےئ وت اس وک دے دف، اس ےن رعض

 اک ےہ، اس ےن رعض 

 

مگ دشہ رکبی اک ایک مکح ےہ، آپ ےن رفامای وت اس وک ےل ےل، اس ےئل ہک فہ ریتا ےہ ای ریتے اھبح  اک ای ڑھبے 

ایک ای روسؽ اہلل! وھکےئ وہےئ افٹن اک ایک مکح ےہ؟ رافی اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل تہب ہصغ وہےئ، اہیں کت ہک آپ ےک دفونں 

شخر ای رہچہ رسخ وہایگ، رھپ رفامای ہک ےھجت اس ےس ایک رسفاکر! بج ہک اس اک اھکان افر اپین اس ےک اسھت ےہ، اہیں کت ہک اس اک امکل ر

 اس وک اپاتیل ےہ،

 ےک آزاد رکدہ الغؾ( زدی نب اخدل ینہج :  رافی

 

ٹغت
ی

 

من
 دمحم، اامسلیع نب رفعج، ر ہعی نب ایب دبعارلنمح، سیدی )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک ایاکؾ ںیم  بض افر یتخس اجزئ ےہ افر اہلل اعت ی ےن رفامای ہک افکر افر انمنیقف ےس اہجد رکف افر اؿ رپ یتخس رکف

     1046    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

اور ٣کی ےن ٛہا ٛہ ہ٥ سے ًبساہلل ب٩ سٌیس ےن بیا٪ ٛیا ٛہ ٣ح٤س ب٩ زیاز بواسلہ ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 سٌیس، سا٥ٟ ابوا٨ٟرض )٤ًز ب٩ ًبیس اہلل ٛے آزاز َکزہ َُل٦( بَّس ب٩ سٌیس، زیسب٩ ثابت

ِبُس اہللٔ ًَ ث٨ََا  ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ا٢َ ا َٗ ٌٔیَو ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ث٨ََا  ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ زٔیَازٕ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس ح و َحسَّ ٕس  ب٩ُِ َس

 ٔ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَاب ٌٔیٕس  ٩ًَِ بَُِّسٔ ب٩ِٔ َس ثَىٔی َسا٥ْٟٔ أَبُو ا٨َّٟرِضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ ا٢َ اِحَتَحزَ  ٕت َٗ َٗ ٨ًَِطُ  َرضَٔی اہللُ 

َّی اہللُ َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َْخَ َٓ ّة أَِو َحٔؼي ٍّا  َٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَُحي ٍَِّة ٣َُدؼَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓتَتَبَّ ِّی ٓٔیَضا  ٥َ ُيَؼل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ُُا ُيَؼ٠ُّوَ٪ بَٔؼ  َِٟیطٔ رَٔجا٢ْ َوَجا ٔ ٥ِ٠َ َیِْخُ ِ َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وا َوأَبَِلأَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓحرَضُ ِی٠َّة  َٟ ُُا  َِٟیض٥ِٔ ََلتٔطٔ ث٥َُّ َجا ٔ ِد ِ

َّی اہللُ َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ّبا  ـَ ِِ َِٟیض٥ِٔ ٣ُ ٔ َد ِ ََْٓخَ َِٟباَب  وا أَِػَواَتُض٥ِ َوَحَؼبُوا ا ٌُ َٓ ٥ُِٜ ََفَ ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َزا٢َ ب٥ُِٜٔ َػ٨ٔی ًَ  

٤َِٟزِٔئ فٔی  إٔ٪َّ َخي ٍَِ َػََلةٔ ا َٓ ََلةٔ فٔی بُُیوت٥ُِٜٔ  ٠َِی٥ُِٜ بٔاٟؼَّ ٌَ َٓ ٠ًََِی٥ُِٜ  َُّط َسُیَِٜتُب  َّی َه٨ِ٨َُت أ٧َ ٤َُِِٟٜتوبَةَ َحً ََلَة ا  بَِيتٔطٔ َِٔلَّ اٟؼَّ

 ےن ایبؿ ایک ہک دمحم نب زاید وباہطس دمحم نب رفعج، دبعاہلل نب دیعس، اسمل اوبارضنل )رمع نب دیبع افر یکم ےن اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب دیعس

 ےس 

 

اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( رسب نب دیعس، زدینب اثتب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی رجحہ وجھکر یک اشخ ای وبرے 

اہلل ہیلع فملس ےلکن افر اج رک اس ںیم امنز ڑپےنھ ےگل، وت ولگ یھب آپ ےک اسھت امنز ڑپےنھ ےگل، انبایل اھت، )اکی ابر( روسؽ اہلل یلص 

رھپ اکی رات )دفرسے( ولگ وت آےئگ، نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن آےن ںیم دری رکدی، افر آپ ابرہ رشتفی ںیہن الےئ، وت 

، ےصغ یک احتل ںیم آپ ابرہ رشتفی الےئ افر اؿ ولوگں ےس روسؽ ولوگں ےن اینپ آفاز دنلب یک افر درفازے رپ رکنکایں ںیکنیھپ

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہمترے ربارب اس رطح رکےت رےنہ یک فہج ےس ںیم ےن ایخؽ ایک ہک ںیہک مت رپ رفض ہن رکدای اجےئ، 

 امنزںی فہ رتہب ںیہ وج رھگ ںیم ڑپیھ اجںیئ۔ اس ےئل مت ا ےن ا ےن رھگفں ںیم امنز ڑپاھ رکف، اس ےئل ہک رفض ےک وسا دفرسی

افر یکم ےن اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب دیعس ےن ایبؿ ایک ہک دمحم نب زاید وباہطس دمحم نب رفعج، دبعاہلل نب دیعس، اسمل اوبارضنل  :  رافی

 )رمع نب دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( رسب نب دیعس، زدینب اثتب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےصغ ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای وج ولگ ڑبے ڑبے انگوہں



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ایحح  یک ابوتں ےس رپزیہ رکےت ںیہ افر بج فہ ہصغ وہےت ںیہ وت شخب ےصغ ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای وج ولگ ڑبے ڑبے انگوہں افر ےب 

 رکےن فاولں وک دنسپ رکات دےتی ںیہ، وج ولگ وخاحش ی افر تبیصم ںیم رخچ رکےت ںیہ افر ہصغ وک طبض رکےن فاےل ںیہ افر ولوگں ےس درذگر رکےن فاےل ںیہ افر اہلل یکین

 ےہ

     1047    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ًَ َحسَّ ٨ُِط أَ٪َّ َزَة َرضَٔی اہللُ 

َّٟٔذی َی٠٤ُِٔک  ٔسیُس ا ٤ََّا اٟظَّ ٔة ٧ِٔ ًَ َ ٔسیُس بٔاْٟصُّ َِٟیَص اٟظَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔب َرُسو٢َ اہللٔ َػل ـَ َِ ِٟ َشطُ ٨ًَِٔس ا ِٔ  َن

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ 

 ےن رفامای ہک وقی فہ ںیہن ہک وج )یتشک ںیم یسک وک( اھچپڑے ہکلب وقی فہ ےہ وج ہصغ ےک فتق ا ےن آپ وک اقوب ںیم رےھک۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فہ ہصغ وہےت ںیہ وت شخب ےصغ ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای وج ولگ ڑبے ڑبے انگوہں افر ےب ایحح  یک ابوتں ےس رپزیہ رکےت ںیہ افر بج

ںیم رخچ رکےت ںیہ افر ہصغ وک طبض رکےن فاےل ںیہ افر ولوگں ےس درذگر رکےن فاےل ںیہ افر اہلل یکین رکےن فاولں وک دنسپ رکات دےتی ںیہ، وج ولگ وخاحش ی افر تبیصم 

 ےہ

     1048    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ا٤ًع، ًسی ب٩ ثابت، س٠امی٪ ب٩ ِصز :  راوی

 َ ث ُ٪ ب٩ُِ ُِصَ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت َحسَّ  ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ اِسَتبَّ َرُجََلٔ٪ ٨َا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ َٗ زٕ 



 

 

٥َ َو٧َِح٩ُ ٨ًَِٔسُظ ُج٠ُوْض َوأََحُسص٤َُا َيُشبُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ِس اِح٤َزَّ َوِجُضطُ  َٗ ّبا  ـَ ِِ َػاحَٔبطُ ٣ُ

ا٢َ أًَُوذُ بٔاہللٔ ٣ٔ  َٗ ِو  َٟ ٨ًَُِط ٣َا َیحُٔس  ََٟذَصَب  ََٟضا  ا َٗ ِو  َٟ ٥ُ٠ًَِ ک٤َٔ٠َّة  َ ِّی ََل ٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ ًَ ُج١ٔ أَََل اہللُ  اُٟوا ٟٔلَّ َ٘ َٓ ِیَلأ٪ اٟزَّٔجی٥ٔ  ٩ِ اٟظَّ

 ٍُ َِٟشُت ب٤َِٔح٨ُو٪ٕ  َتِش٤َ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  و٢ُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘  ٣َا َي

نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، دعی نب اثتب، امیلسؿ نب رصد ےتہک ںیہ ہک دف آدویمں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک زندکی اگ ی 

اؿ ںیم ےس اکی دفرسے وک ہصغ یک احتل ںیم اگ ی دے راہ اھت افر رہچہ رسخ  ولگچ ایک مہ یھب فاہں رپ ےھٹیب وہےئ ےھت، اس فتق

 فہ ) وہایگ اھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم اےسی املکت اجاتن وہں ہک ارگ ہی اؿ وک ادا رکات وت اس یک ہی ہصغ یک احتل اجیت ریتہ
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، ولوگں ےن آد ی ےس اہک ہک ایک وت نس راہ ےہ، وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ںیہ؟ أ

 اس ےن اہک ںیم دویاہن ںیہن وہں۔

 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، دعی نب اثتب، امیلسؿ نب رصد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فہ ہصغ وہےت ںیہ وت شخب ےصغ ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ، اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای وج ولگ ڑبے ڑبے انگوہں افر ےب ایحح  یک ابوتں ےس رپزیہ رکےت ںیہ افر بج

رکےن فاےل ںیہ افر ولوگں ےس درذگر رکےن فاےل ںیہ افر اہلل یکین رکےن فاولں وک دنسپ رکات  دےتی ںیہ، وج ولگ وخاحش ی افر تبیصم ںیم رخچ رکےت ںیہ افر ہصغ وک طبض

 ےہ

     1049    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یوسٕ، ابوبُک ب٩ ًیاغ، ابوحؼين، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی یَِحٌَی بِ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ًَیَّإغ  َٕ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو بَُِکٕ صَُو اب٩ُِ  ٨ُِط أَ٪َّ َرُجَّل ٩ُ یُوُس ًَ  

ا٢َ  َٗ زََّز ٣َٔزاّرا  ِب ََفَ ـَ ِِ ا٢َ ََل َت َٗ ٥َ أَِؤػىٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ِب  َٗ ـَ ِِ  ََل َت

ییحی نب وی ف، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 



 

 

اکی آد ی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک آپ ےھجم تحیصن رفامںیئ، آپ ےن رفامای ہک ہصغ ہن ایک رکف اس ےن یئک ابر رعض 

 آپ یہی رفامےت رےہ ہک ہصغ ہن رکف۔ ایک وت

 ییحی نب وی ف، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایح اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایح اک ایبؿ

     1050    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ، ابواٟشوار ًسوی، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ُت ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩َِ حَُؼيِٕن  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َسؤیِّ  ٌَ ِٟ ارٔ ا وَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟشَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ا٢َ اَحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی اہللُ   ٨َّٟٔيیُّ َػل

ِٟٔح٤َِٜٔة ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٕب ٣َُِٜتوْب فٔی ا ٌِ َٛ ا٢َ بَُظي ٍُِ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٕ ِتٔی َِٔلَّ بَٔدي ٍِ َِٟحَیاُئ ََل َیأ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َِٟحَیأئ ًَ اّرا َؤِ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َِٟحَیأئ َو

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ثَُک  َُٟط ٤ًَِٔزاُ٪ أَُحسِّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٜٔي٨َّة  تَٔک َس َٔ ٩ًَِ َػٔحی ثُىٔی  ٥َ َوتَُحسِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

 آدؾ، ہبعش، اتقدہ، اوباوسلار دعفی، رمعاؿ نب نیصح ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ایحیکین یہ الیت ےہ، ریشب نب بعک

ےہ افر ایح وکسؿ بلق دیپا رکیت ےہ، اؿ ےس رمعاؿ ےن اہک ہک ںیم ھجت ےن اہک ہک تمکح یک  اتوبں ںیم اھکل وہا ےہ ہک ایح فاقر اک ببس 

ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دحثی ایبؿ رکات وہں افر وت ھجم ےس اینپ  اتوبں یک ابت ایبؿ رکات وہں )دحثی یک وموجدیگ 

 ںیم اس یک رضفرت ںیہن( ۔

 نیصح آدؾ، ہبعش، اتقدہ، اوباوسلار دعفی، رمعاؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایح اک ایبؿ

     1051    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ اح٤س ب٩ یو٧ص، ًبس اٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، حرضت :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا ٣َزَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِس  ًَ َٗ و٢ُ  ُ٘ َُّط َي أ٧َ َٛ َّی  ََٟتِشَتِحٌٔی َحً ََّک  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ َِٟحَیأئ َي اتُٔب أََخاُظ فٔی ا ٌَ ًَلَی َرُج١ٕ َوصَُو يُ

َِٟحَیاَئ ٩ِ٣ٔ اِْلٔی٤َا٪ٔ  َٓإٔ٪َّ ا ًُِط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َز َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  أََْضَّ بَٔک 

ایب ہملس، انب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی ادمح نب ویسن، دبع ازعلسی نب 

صخش ےک اپس ےس ذگرے افر فہ ایح ےک قلعتم اتعب رک راہ اھت افر د ہ راہ اھت ہک وت اس دقر ایح رکات ےہ، ےھجت اس ےس اصقنؿ ےچنہپ اگ، 

 امای ہک اس وک وھچڑ دف )ااسی ہن وہک( اس ےئل ہک ایح اامیؿ اک زجف ےہ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

 ادمح نب ویسن، دبع ازعلسی نب ایب ہملس، انب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایح اک ایبؿ

     1052    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ جٌس، طٌبہ، ٗتازہ، ًبساہلل ب٩ ابی ًتبہ )ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ ٛے آزاز َکزہ َُل٦( ابوسٌیس :  راوی

َتاَزةَ  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ سٔ أَِخب ٧ٍَََا ُط ٌِ َِٟح ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ُت أَبَا  َحسَّ ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی ًُتَِبَة َس٤ٔ ًَ ًَِبس اہللٔ اِس٤ُطُ  ا٢َ أَبُو  َٗ ٩ًَِ ٣َِولَی أ٧ََٕص 



 

 

ِذَرأئ فٔی خِٔسرَٔصا ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََطسَّ َحَیاّئ ٩ِ٣ٔ ا َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ٌٔیٕس َي  َس

ایب  ہبت )اسن ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس  یلع نب دعج، ہبعش، اتقدہ، دبعاہلل نب

 ونکاری رپدہ فا ی وعروتں ےس یھب زایدہ ابایح ےھت۔

 یلع نب دعج، ہبعش، اتقدہ، دبعاہلل نب ایب  ہبت )اسن ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وت ایح ہن رکے وت وج اچےہ رک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 بج وت ایح ہن رکے وت وج اچےہ رک

     1053    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ِاغ، ابو٣شٌوز رضی اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، ٨٣ؼور، ربعی  :  راوی

 ٌُ ث٨ََا أَبُو ٣َِش إغ َحسَّ ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ ُٔحَ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ 

ا أَِزَرَک ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ لَِکَ  ٍِ ٣َا ٔطئَِت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ٤٣َّٔ َٓاِػ٨َ ٥َِٟ َتِشَتِهٔی  ةٔ اَِلُولَی َِٔذا   ٦ٔ ا٨ُّٟبُوَّ

ادمح نب ویسن، زریہ، وصنمر، ریعب نب رخاش، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وبنت یک یلہپ 

  وج اچےہ رک۔وگتفگ وج ولوگں اپس  یچنہ ےہ فہ ہی ےہ ہک بج وت ایح ہن رکے وت رھپ

 ادمح نب ویسن، زریہ، وصنمر، ریعب نب رخاش، اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دنی یک ابت ےنھجمس ےک ےئل قح ابت ےس ایح ہن یک اجےئ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ت ےنھجمس ےک ےئل قح ابت ےس ایح ہن یک اجےئدنی یک اب

     1054    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ أَ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  بٔیطٔ 

َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟت َجائَِت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ ِ ا َٗ ٨َِضا  َض١ِ ًَ َٓ  ِّٙ َِٟح ِٔ٪َّ اہلَل ََل َيِشَتهٔی ٩ِ٣ٔ ا

 َ ل ٤َِٟاَئ ًَ ٥ِ َِٔذا َرأَِت ا ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ٤َِٟزِأَةٔ ُُِش١ْ َِٔذا اِحَت٤َ٠َِت   ی ا

اامسلیع، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس یتہک ںیہ ہک اؾ میلس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم 

اہلل اعتٰیل قح ابت م ےن ےس ںیہن رشامات ایک وعرت رپ لسغ فابج ےہ  احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ہکبج اس وک االتحؾ وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں! رشبہکیط فہ اپین وک دےھکی۔

 اامسلیع، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دنی یک ابت ےنھجمس ےک ےئل قح ابت ےس ایح ہن یک اجےئ

     1055    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ ٣حارب ب٩ زثار، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

َّیَحسَّ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا ٣َُحارُٔب ب٩ُِ زٔثَإر  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٥َ ٣ََث١ُ  ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َُٗضا َوََل َیَتَحاتُّ  ُم َوَر ُ٘ اَئ ََل َيِش ٤ََث١ٔ َطَحَزةٕ َخرِضَ َٛ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  ُٗو٢َ  ا أََرِزُت أَِ٪ أَ َٓ َذا  َٛ َذا هَٔی َطَحَزةُ  َٛ هَٔی َطَحَزةُ 

ًَبِ  ث٨ََا ُخبَِیُب ب٩ُِ  َبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ا٢َ هَٔی ا٨َِّٟد٠َُة َو َ٘ َٓ اِسَتِحَيِیُت  َٓ ٔؽ ب٩ِٔ هَٔی ا٨َِّٟد٠َُة َوأ٧ََا ََُُل٦ْ َطابٌّ  ِٔ ٩ًَِ َح ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ٣ِٔث٠َ  َذاًَأػ٥ٕ  َٛ َذا َو َٛ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ  َٟکَاَ٪ أََحبَّ ِ ٠َُِٗتَضا  ٨َِت  ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ثُِت بٔطٔ ٤ًََُز  َحسَّ َٓ  ُط َوَزاَز 

آدؾ، ہبعش احمرب نب داثر، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومنم یک 

ےہ سج ےک ےتپ ںیہن ڑھجےت ںیہ ولوگں ےن اہک فہ وت الفں الفں درتخ ےہ نکیل ںیم ےن انہک اچاہ  اثمؽ اس رسزبس درتخ یک رطح

ہ ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ نکیل ںیم مک رمع وجاؿ اھت اس ےئل ےھجم م ےن ںیم رشؾ آح  رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ ےن رفامای ہک ف

نب دبعارلنمح صفح نب اعبص رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس رطح وجھکر اک درتخ ےہ افر ہبعش ےس وباہطس بیبخ 

اتی رمفی ےہ نکیل اس ںیم اانت زایدہ ےہ ہک ںیم ےن ہی رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ ایک وت اںوہں ےن اہک ہک ارگ وت اس وک د ہ د

 وت ریمے زندکی اےنت افر اےنت )امؽ( ےس رتہب وہات۔

 ، ہبعش احمرب نب داثر، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعآدؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دنی یک ابت ےنھجمس ےک ےئل قح ابت ےس ایح ہن یک اجےئ

     1056    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ٣زحو٦ ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

و٢ُ َجائَِت ا٣ِزَ  ُ٘ ٨ًَِطُ َي ٍَ أََنّشا َرضَٔی اہللُ  َُّط َس٤ٔ ُت ثَابّٔتا أ٧َ ٌِ ث٨ََا ٣َزِحُو٦ْ َس٤ٔ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل أَْة ِ

 ٔ ز ٌِ ٥َ َت ا٢َ هَٔی َخي ٍِْ ٨ِ٣ٔٔک َوَس٠َّ َ٘ َٓ ١َّ َحَیائََضا  َٗ َِٟت اب٨َُِتطُ ٣َا أَ ا َ٘ َٓ ََٟک َحاَجْة فٔیَّ  َِٟت َص١ِ  ا َ٘ َٓ َشَضا  ِٔ ٠َِیطٔ َن ًَ ًَلَی  ُق  َؿِت  رَعَ



 

 

َشَضا ِٔ ٥َ َن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

رکےت ںیہ فہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد رموحؾ اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

یک دختم ںیم احرض وہح  افر ا ےن آپ وک )اکنح ےک ےئل(  شی رک ےک م ےن یگل ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریمی رضفرت 

فہ ھجت ےس رتہب یھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےہ؟ رضحت اسن یک ڑلیک ےن اہک ہک سک دقر ےب ایح فہ وعرت یھت وت اںوہں ےن اہک ہک 

 فآہل فملس رپ ا ےن آپ وک اکنح ےک ےئل  شی ایک۔

 دسمد رموحؾ اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اک رفامان ہک آاسین رکف یتخس ہن رکف افر آپ یلص اہلل یلعآرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  وک دنسپ رفامےت ےھت۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک آاسین رکف یتخس ہن رکف افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت فیفخت افر آاسین ربےنت

     1057    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ نرض طٌبہ سٌیس ب٩ ابی بززہ :  راوی

ا َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ أَِخب ٧ٍَََا ُط ُٚ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا َّی َحسَّ َثُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا َب َّ٤َٟ  ٢َ

٠َیِ  ًَ ُ اہللُ  ا٢َ أَب َٗ ا  ًَ ا َوَتَلاَو َ ا َوََل ت٨ََُفِّ َ
ا َوَبرشِّ َ َّسِّ ٌَ ا َوََل ُت َ َُٟض٤َا َيَّسِّ ا٢َ  َٗ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ  ٌَ ٥َ َو٣ُ َّا طٔ َوَس٠َّ و ٣ُوَسی یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ

 ٌٔ اْب ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َ ََ ٍُ َو ِٟبِٔت َٟطُ ا ا٢ُ  َ٘ َش١ٔ يُ ٌَ ِٟ اْب ٩ِ٣ٔ ا َ ََ ٍُ ٓٔیَضا  َّی اہللُ بٔأَِرٕق ُيِؼ٨َ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ِٟٔزُِر  ُط ا َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔ يُ ي ٍ

ا٦ْ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُُّ ٣ُِشُٔکٕ َُحَ

ااحسؼ رضن ہبعش دیعس نب ایب ربدہ ا ےن فادل ےس فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج اؿ وک افر اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتٰیل 

 فملس نمی ےنجیھب ےگل وت دفونں ےس رفامای ہک آاسین رکان یتخس ہن رکان افر وخش ربخی انسان رفنت ہن دالان ہکلب ہنع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

 رتبغ دالان اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! مہ اکی اےسی کلم ںیم رےتہ ںیہ اہجں دہش ےس

 وک جار اہک اجات ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رہ ہشن آفر زیچ  جاؾ ےہ۔رشاب انبح  اجیت ےہ سج 

 ااحسؼ رضن ہبعش دیعس نب ایب ربدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ۔ فملس اک رفامان ہک آاسین رکف یتخس ہن رکف افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت فیفخت افر آاسین ربےنت وک دنسپ رفامےت ےھتآرضحنت یلص اہلل ہیلع

     1058    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ ابواٟتیاح حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّیَّأح  ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

وا ُ ٨ُِّٜوا َوََل ت٨ََُفِّ وا َوَس ُ َّسِّ ٌَ وا َوََل ُت ُ  َوَس٥ََّ٠ َيَّسِّ

اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع آدؾ ہبعش اوباایتلح رضحت 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک آاسین رکف یتخس ہن رکف افر ولوگں وک آراؾ دف افر رفنت ہن دالؤ۔

 آدؾ ہبعش اوباایتلح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  وک دنسپ رفامےت ےھت۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک آاسین رکف یتخس ہن رکف افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت فیفخت افر آاسین ربےنت

     1059    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک اب٩ طہاب رعوہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٨ًََِضا ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  َٗ  َحسَّ ََّضا  ِّ ٍَ َرُسو٢ُ أ٧َ َِٟت ٣َا ُخي ا

َٓإِٔ٪  ٥ِ َی٩ُِٜ ِٔث٤ِّا  َٟ ص٤َُا ٣َا  مُّ َِٔلَّ أََخَذ أَِيََّسَ َٗ ٥َ بَيَِن أ٣ََِزی٩ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َس ا٨َّٟأض ٨ِ٣ُٔط َو٣َا اہللٔ َػل ٌَ کَاَ٪ ِٔث٤ِّا کَاَ٪ أَبِ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َي٨َِت٥َٔ٘ بَٔضا ِهَّلِلا٧َِت َٓ ٣َُة اہللٔ  مُّ َِٔلَّ أَِ٪ ت٨َُِتَضَک ُُحِ َٗ ٔشطٔ فٔی َطِیٕئ  ِٔ ٥ََّ٠ ٨َٟٔ 

 دبع اہلل نب ہملسم امکل انب اہشب رعفہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دف ارم ےک

اؿ ںیم وج آاسؿ وصرت یھت اس وک اایتخر ایک رشبہکیط فہ انگہ ہن وہ ارگ فہ انگہ وہات وت ولوگں ںیم بس درایمؿ بج یھب اایتخر دای وت 

ےس زایدہ دفر رےنہ فاےل وہےت )ینع بس ےس زایدہ اس ےس رپزیہ رکےت( افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ذات یک 

 ہیہل یک رپدہ دری رکات ینع ایاکؾ ایہٰل ےک الخػ رکات وت اہلل یک اخرط اس ےس ااقتنؾ ےتیل۔اخرط یھبک ااقتنؾ ںیہن ایل رگم وج صخش  جتم ا

 دبع اہلل نب ہملسم امکل انب اہشب رعفہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  وک دنسپ رفامےت ےھت۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک آاسین رکف یتخس ہن رکف افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت فیفخت افر آاسین ربےنت

     1060    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زرٚ ب٩ ٗیصابو ا٤ٌ٨ٟا٪ ح٤از ب٩ زیس ا :  راوی

 ٕ ًَلَی َطاكٔٔئ ٧ََضز ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ ِیٕص  َٗ ٚٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اَِلَِزَر ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٤َِٟاُئ َحسَّ ٨ُِط ا ًَ َب  ـَ ِس َن َٗ بٔاَِلَصَِوازٔ 

َسطُ  َّی ََفَ َّی َوَخل ََٓؼل ٕض  ًَلَی ََفَ َحاَئ أَبُو بَزَِزَة اَِلَِس٠َیٔمُّ  أََخَذَصا ث٥َُّ  َٓ َٓ َضا  َٛ َّی أَِزَر َضا َحً ٌَ ٔ ت ٍَََک َػََلَتُط َوَتب َٓ ُض  ََِٟفَ ِت ا َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ

ِیٔذ َتَزَک َػََلَتطُ ٩ِ٣ٔ  ٔلَی صََذا اٟظَّ و٢ُ ا٧ُِوزُوا ِ ُ٘ َب١َ َي ِٗ َ أ َٓ َٟطُ َرأِْی  َضی َػََلَتُط َوٓٔي٨َا َرُج١ْ  َ٘ َٓ ا٢َ َجاَئ  َ٘ َٓ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ٕض  أَِج١ٔ ََفَ

 ًَ ٠َِو َػ ٣َا  َٓ ٔلٔی ٣ُت ٍََإر  ا٢َ ِٔ٪َّ ٨ِ٣َز َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٗ َٓاَر ىٔی أََحْس ٨ِ٣ُُذ  َٔ ٔلَی ٨َّ ٥َِٟ آٔت أَصِلٔی ِ ُتطُ  ِٛ ٠َِّیُت َوَتَز



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ  َّی اہللُ  ِس َػٔحَب ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ َُّط  ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َوَذََکَ أ٧َ  أَی ٩ِ٣ٔ َتِیٔشي ٍٔظ

اوب اامعنلؿ امحد نب زدی ازرؼ نب سیق ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ اوہاز ںیم رہن ےک انکرے رہھٹے وہےئ ےھت 

 وت امنز سج اک اپین کشخ وہایگ اھت اوبربزہ اکی وھگڑے رپ وسار آےئ آپ امنز ڑپےنھ ےگل افر وھگڑے وک الھک وھچڑ دای فہ وھگڑا ےنلچ اگل

وھچڑ رک اس اک اھچیپ ایک اہیں کت ہک اس وھگڑے کت چنہپ رک اوکس ڑکپ ایل رھپ فا س آےئ افر ابیق امنز وپری یک افر مہ ںیم اکی آد ی 

 دنملقع اھت فہ م ےن اگل ہک اس ڈبےھ وک دوھکی ہک وھگڑے ےک ےئل امنز وھچڑ دی وت اوبربزہ م ےن ےگل ہک بج ےس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

تخس ابت ںیہن یہک افر ایبؿ ایک ہک ریما رھگ تہب دفر ےہ ارگ ںیم امنز ڑپاتھ افر  ہیلع فآہل فملس ےس دجا وہا وہں یسک ےن ھجم وک ایسی

  راہاس وھگڑے وک وھچڑ داتی وت ںیم رات کت یھب ا ےن رھگ فاولں ںیم ہن چنہپ اتکس افر ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص ںیم

 وہں افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آاسین اایتخر رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 اوب اامعنلؿ امحد نب زدی ازرؼ نب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امان ہک آاسین رکف یتخس ہن رکف افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت فیفخت افر آاسین ربےنت وک دنسپ رفامےت ےھت۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رف

     1061    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابو اٟامی٪ طٌیب زہزی ٟیث یو٧ص اب٩ طہاب ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ  ثَىٔی یُو٧ُُص  ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ 

َّی اہللُب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخب ٍََُظ أَ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ وا بٔطٔ  ٌُ َ٘ َِٟیطٔ ا٨َّٟاُض َٟی ٔ َثاَر ِ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ابٔیًّا بَا٢َ فٔی ا  ٪َّ أرَِعَ

ٌِٔثُت٥ِ ٣ُیَ  ٤ََّا بُ إ٧ٔ َٓ ًَلَی بَِؤٟطٔ َذ٧ُوبّا ٩ِ٣ٔ ٣َإئ أَِو َسِحَّل ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  وا  ُ٘ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزًُوُظ َوأَصِزٔي ی٩َ َّسِّ ٔ َّسِّ ٌَ ُثوا ٣ُ ٌَ ٥ِ تُِب َٟ  ی٩َ َو

اوب اامیلؿ بیعش زرہی ثیل ویسن انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب دجسم ںیم اشیپب رکےن اگل وت ولگ اس یک رطػ دفڑے اتہک اس وک امرںی 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں ےس رفامای اس وک وھچڑ دف افر اس ےک اشیپب رپ اکی ڈفؽ اپین اک اہب دف اس ےئل ہک مت آاسین رکےن فاےل 

 انب رک ےجیھب ےئگ وہ یتخس رکےن فاےل ںیہن ےجیھب ےئگ۔

 ہلل نب  ہبت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اامیلؿ بیعش زرہی ثیل ویسن انب اہشب دیبع اہلل نب دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولوگں ےک اسھت ایھچ رطح  شی آےن افر رھگ فاولں ےک اسھت ذماؼ رکےن اک ایبؿ افر انب ؾ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

وجؽ   رطح  شی آےن افر رھگ فاولں ےک اسھت ذماؼ رکےن اک ایبؿ افر انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ ےہ ہک ولوگں ےک اسھت اس رطح لیمولوگں ےک اسھت ایھچ

 روھک ہک اہمترا دنی رجمفح ہن وہےن اپےئ۔

     1062    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہآز٦ طٌبہ ابواٟتی :  راوی

٨ًَِطُ يَ  ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ احٔ  َّیَّ ث٨ََا أَبُو اٟت َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ و٢ُ ِِٔ٪ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘

و٢َ  ُ٘ َّی َي َُٟیَدأُٟل٨َا َحً ي ٍُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِ ١َ ا٨ُّٟ ٌَ َٓ ٕ ٣َا  ٕ یَا أَبَا ٤ًَُي ٍِ  َٔلَٕر لٔی َػِٔي ٍ

آدؾ ہبعش اوباایتلح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 وبضحری ریغن وک ایک وہا۔فآہل فملس مہ ےس ےتلم ےھت اہیں کت ہک ریمے اکی وھچےٹ اھبح  ےس رفامےت ےھت ہک اے ا

 آدؾ ہبعش اوباایتلح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

ےن اک ایبؿ افر انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ ےہ ہک ولوگں ےک اسھت اس رطح لیم وجؽ ولوگں ےک اسھت ایھچ رطح  شی آےن افر رھگ فاولں ےک اسھت ذماؼ رک

 روھک ہک اہمترا دنی رجمفح ہن وہےن اپےئ۔

     1063    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہا٣ح٤س ابو٣ٌاویہ ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌ :  راوی

 َٟ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  اؤیََة َحسَّ ٌَ ْس أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟب٨ََأت ٨ًَِٔس َحسَّ ُب بٔا ٌَ ِٟ ٨ُِت أَ ُٛ ِت 

 ٔ بَِن ٣َع ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوکَاَ٪ لٔی َػَواحُٔب َی٠ِ ًَ َّی اہللُ  ٩َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ َّ٤ َ٘ ٥َ َِٔذا َزَخ١َ َیَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ی 

بَِن ٣َعٔی ٌَ َی٠ِ َٓ ٔلَیَّ  بُُض٩َّ ِ ُیََّسِّ َٓ  ٨ِ٣ُٔط 

 ہیلع دمحم اوباعمفہی اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامیت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل

فملس یک وموجدیگ ںیم ڑلویکں ےک اسھت یتلیھک یھت افر ریمی ایلیہسں ریمے اسھت یتلیھک ںیھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادنر 

 رشتفی الےت وت فہ پھچ اجںیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک الب رک ریمے اپس ےل آےت ںیم رھپ اؿ ےک اسھت ےنلیھک یتگل۔

 وباعمفہی اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولوگں ےک اسھت نسح ولسک اک ایبؿ افر اوب ادلرداء ےس وقنمؽ ےہ ہک مہ ولگ ضعب ولوگں س

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  رکےت ےھت۔وگں ےک اسھت نسح ولسک اک ایبؿ افر اوب ادلرداء ےس وقنمؽ ےہ ہک مہ ولگ ضعب ولوگں ےس ایھچ رطح  شی آےت ےھت نکیل امہرے دؽ اؿ رپ تنعلول

     1064    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاٗتيبہ ب٩ سٌیس سٔیا٪ اب٩ ٨٣ٜسر رعوہ ب٩ زبي ٍ حرضت  :  راوی



 

 

ٔ أَ٪َّ  َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ ثَطُ  َٜٔسرٔ َحسَّ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َُّط اِسَتأَِذَ٪ َحسَّ ًَائَٔظَة أَِخب ٍََِتُط أ٧َ  

٥َ َرُج١ْ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٟ ا َزَخ١َ أَََلَ٪  َّ٤٠ََٓ ٔظي ٍَةٔ  ٌَ ِٟ ٔظي ٍَةٔ أَِو بٔئَِص أَُخو ا ٌَ ِٟ بٔئَِص اب٩ُِ ا َٓ َُٟط  ا٢َ ائَِذ٧ُوا  َ٘ َٓ

ًَائَٔظُة ِٔ٪َّ  ا٢َ أَِی  َ٘ َٓ ِو٢ٔ  َ٘ ِٟ ُط فٔی ا َٟ ٨ََِٟت  ٠َُِٗت ث٥َُّ أَ ٠َُِٗت ٣َا  ُط َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِٟکَََل٦َ  َّ ا٨َّٟأض ٨٣َِ  ا َّٟة ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣َ ََ ٔ ز

ُِٓحٔظطٔ  اَئ  َ٘ ًَُط ا٨َّٟاُض اتِّ ُط أَِو َوَز َٛ  َتَز

ہبیتق نب دیعس ایفسؿ انب دکنمر رعفہ نب زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

فآہل فملس ےن رفامای اےس ادنر آےن دف فہ ہلیبق اک ربا اٹیب ےہ ای ہلیبق اک ربا اکی صخش ےن ادنر آےن یک ااجزت اچیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع 

اھبح  ےہ بج فہ ادنر آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رن ی ےس وگتفگ یک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض 

 اھت وج آپ ےن رفامای رھپ بج فہ ادنر آای وت آپ ےن اس ےس رن ی ےس ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےن اس ےک قلعتم رفامای

وگتفگ یک آپ ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اہلل ےک زندکی بس ےس ربا آد ی درہج ےک احلظ ےس فہ ےہ سج وک ولوگں ےن 

 اس یک شحف ابوتں ےس ےنچب ےک ےئل وھچڑ دای وہ۔

  دکنمر رعفہ نب زریب رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعہبیتق نب دیعس ایفسؿ انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آےت ےھت نکیل امہرے دؽ اؿ رپ تنعل رکےت ےھت۔ ولوگں ےک اسھت نسح ولسک اک ایبؿ افر اوب ادلرداء ےس وقنمؽ ےہ ہک مہ ولگ ضعب ولوگں ےس ایھچ رطح  شی

     1065    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ًبساٟوہاب اب٩ ٠ًیہ ایوب ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ :  راوی

 َ َة أَِخب َِٟوصَّأب أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ِبٔس ا ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىَی  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ََٜة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی  ٩ًَِ  ٧ٍََا أَیُّوُب 

ًَز٢ََ ٣ٔ  َش٤ََضا فٔی ٧َإض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ َو َ٘ َٓ َصٔب  َرْة بٔاٟذَّ بَٔیْة ٩ِ٣ٔ زٔیَبإد ٣ُزَرَّ ِٗ َٟطُ أَ ٥َ أُصِٔسیَِت  ٤٠ََّ َوَس٠َّ َٓ ٣ََة  ا ٨َِضا َواحّٔسا ٤َِْٟٔخَ

َُّط یُزٔیطٔ ِٔیَّاُظ َوکَاَ٪ فٔی ُخ٠ُ٘ٔطٔ َطِیْئ َرَواظُ  ا٢َ أَیُّوُب بَٔثِوبٔطٔ َوأ٧َ َٗ ََٟک  ِس َخَبأُِت َصَذا  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َجاَئ  َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب َو ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  َح٤َّ



 

 

٤ِِٟٔش  ٩ًَِ ا ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ث٨ََا أَیُّوُب  بَٔیْة َحات٥ُٔ ب٩ُِ َوِرَزاَ٪ َحسَّ ِٗ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔس٣َِت  َٗ  َورٔ 

ن کہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دنچ ابقںیئ 
مل
دبع اہلل نب دبعاولاہب انب ہیلع اویب دبعاہلل نب ایب 

نٹب ےھت اؿ وک احصہب ںیم میسقت رکدای افر اکی رخمہم ےک فاےطس دحیلعہ دہہی ںیم یجیھب ںیئگ وج دةیج یک ںیھت افر اس ںیم وسےن ےک 

رھک  ی بج رخمہم آےئ وت آپ ےن رفامای ںیم ےن ہی اہمترے فاےطس رھک  ی یھت اویب اک ایبؿ ےہ ہک ا ےن ڑپکے ںیم ٹیپل دای اھت اتہک 

اویب ےس رفاتی ایک افر احمت نب فرداؿ ےن ایبؿ ایک  فہ اس وک دالھکںیئ افر آپ ےک قلخ ںیم وخش یعبط یھت اس وک امحد نب زدی ےن

ن کہ وسمر ےن ابقںیئ ظفل لقن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دنچ ابقںیئ آںیئ۔
مل
 ہک مہ ےس اویب ےن وباہطس انب ایب 

ن کہ :  رافی
مل
 دبع اہلل نب دبعاولاہب انب ہیلع اویب دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومنم اکی وسراخ ےس دف ابر ڈگن ںیہن اھکات افر اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رجتہب فاال یہ وہات ےہ۔ ومنم اکی وسراخ ےس دف ابر ڈگن ںیہن اھکات افر اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک میکح

     1066    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ٟیث ً٘ی١ زہزی اب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ُجَِحٕ َواحٕٔس ٣َزََّتئِن  ا٢َ ََل ی٠َُِسُْ ا َٗ َّطُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ

ملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ہبیتق ثیل لیقع زرہی انب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےن رفامای ہک ومنم اکی وسراخ ےس دف ابر ڈگن ںیہن اھکات۔



 

 

 ہبیتق ثیل لیقع زرہی انب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿامہمؿ ےک قح اک ایب

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ ےک قح اک ایبؿ

     1067    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور روح ب٩ ًبازہ حشين یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ث٨ََا َرِوُح  ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٕ ثٔي ٍ َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا حَُشيِْن  ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ

 َ ٥َِٟ أُِخب ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َزَخ١َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ و٦ُ ٩ًَِ  ُ٘ ََّک َت ا٠َِّٟی١َ َوَتُؼو٦ُ ا٨ََّٟضاَر   ٍِ أ٧َ

٠َِیَک  ًَ ِي٨َٔک  ٌَ ٔ ا َؤِ٪َّ ٟ ًّ٘ ٠َِیَک َح ًَ إٔ٪َّ َٟٔحَشٔسَک  َٓ ِِٓٔطِ  ٥ُِٗ َو٥َِ٧ َوُػ٥ِ َوأَ  ١ِ ٌَ ِٔ ََل َت َٓ ا٢َ  َٗ ا ٠ُُِٗت بَلَی  ًّ٘ ٠َِیَک َح ًَ ا َؤِ٪َّ ٟٔزَِورَٔک  ًّ٘  َح

ًََسی أَِ٪  ََّک  ا َو٧ِٔ ًّ٘ ٠َِیَک َح ًَ إٔ٪َّ بٔک١ُِّ  َؤِ٪َّ ٟٔزَِؤجَک  َٓ  ٕ ٕ ثَََلثََة أَیَّا٦ یَُلو٢َ بَٔک ٤ًُُْز َؤِ٪َّ ٩ِ٣ٔ َحِشبَٔک أَِ٪ َتُؼو٦َ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِضز

َُي ٍَِ   ُٙ ِّی أُكٔی إٔن َٓ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ًَلَیَّ  َز  ُظسِّ َٓ ِزُت  َظسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ُط  صِزُ ک٠ُُّ ََٓذَٟٔک اٟسَّ ًَرِشَ أ٣ََِثأَٟضا  َُٓؼ٥ِ ٣ٔ َحَش٨َٕة  ا٢َ  َٗ ٕة َذَٟٔک  ٌَ ٩ِ ک١ُِّ ُج٤ُ

َُٓؼ٥ِ َػِو٦َ ٧َٔيیِّ اہللٔ َزاُو  ا٢َ  َٗ ُٙ َُي ٍَِ َذَٟٔک  ٠ُُِٗت أُكٔی ًَلَیَّ  َز  َُٓظسِّ ِزُت  َظسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت َو٣َا َػِو٦ُ ٧َٔيیِّ اہللٔ َزاُوَز ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ  َز 

ا٢ُ صَُو َزِو  َ٘ ًَِبس اہللٔ ُي ا٢َ أَبُو  َٗ  ٔ صِز ُٕ اٟسَّ ا٢َ نِٔؼ ََّضا ٣َِؼَسْر ٣ِٔث١ُ َٗ اُرُظ َٔل٧َ ُُٓط َوُزوَّ ٨َاُظ أَِؿَیا ٌِ ْٕ َو٣َ ْر َوَصُؤََلٔئ َزِوْر َوَؿِی

ائٔزُ  َِ ِٟ ِوُر ا َِ ِٟ ا٢ُ ا َ٘ َُِوْر َو٣َٔیاْظ َُِوْر َوُي ا٢ُ ٣َاْئ َُِوْر َوبٔئِْز َُِوْر َو٣َائَأ٪  َ٘ ًَِس٢ٕ يُ ٕ رّٔؿا َو ِو٦ ََلُئ ک١َُّ َطِیٕئ َٗ  ََل َت٨َاُٟطُ اٟسِّ

اَرْة َتزَّاَوُر َت٤ٔی١ُ ٩ِ٣ٔ اٟزََّورٔ َواَِلَِزَوُر اَِل٣ََِی١ُ  َِ ُضَو ٣َ َٓ َت ٓٔیطٔ   ُُغِ

ااحسؼ نب وصنمر رفح نب ابعدہ نیسح ییحی نب ایب ریثک اوبہملس نب دبعارلنمح دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ریمے اپس 

ر رفامای ہک ایک ےھجم ربخ ںیہن دی یئگ وت رات ابعدت رکات ےہ افر دؿ وک رفزہ راتھک ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ اف



 

 

 ےہ ںیم ےن اہک یج اہں آپ ےن رفامای ااسی ہن رکف رات وک امنز ڑپھ افر وس اج افر رفزہ رھک افر اراطر رک اس ےئل ہک ریتے مسج اک ھجت رپ قح

اہمتری رمع  رلی وہ اس ےئل اہمترے فاےطس اکیف ےہ ہک رہ ےنیہم نیت رفزے روھک  افر ریتی آھکن اک ھجت رپ قح ےہ افر ادیم ےہ ہک

ویکہکن رہ یکین ےک دبےل دس انگ اتلم ےہ اس رطح امتؾ دونں ےک رفزے وہ اجںیئ ےگ۔ دبعاہلل نب رمع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن زایدیت 

ایدہ اطتق راتھک وہں وت آپ ےن رفامای رہ ہعمج ےس نیت رفزے اچیہ وت آپ ےن یھب اس رپ زایدہ ایک ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم اس ےس ز

رھک ایل رکف۔ انب رمع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اس رپ یھب زایدیت اچیہ وت آپ ےن اس رپ زایدہ رکدای ںیم ےن رعض ایک ںیم اس ےس زایدہ 

 رعض ایک اہلل ےک یبن داؤد ہیلع امالسؾ اک رفزہ ایک یک اطتق راتھک وہں آپ ےن رفامای اہلل ےک یبن داؤد ہیلع امالسؾ اک رفزہ روھک ںیم ےن

 ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فص ہنیہم ےک رفزے۔

 ااحسؼ نب وصنمر رفح نب ابعدہ نیسح ییحی نب ایب ریثک اوبہملس نب دبعارلنمح دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امہمؿ یک زعت رکےن افر وخد اس یک دختم رک ےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ارب

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ یک زعت رکےن افر وخد اس یک دختم رک ےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اربامیہ ےک زعمز امہمؿ

     1068    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یو سٕ، ٣اٟک، سٌیس ب٩ ابی سٌیس، ٣٘ب ٍی، ابوَیح ٌٛيی :  راوی

یِٕح  َ َُ ٩ًَِ أَبٔی  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٔيیِّ  َحسَّ ٌِ َٜ َّی  اِل أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ُط َجائٔزَتُطُ َیِو٦ْ  َٔ ٦ِ َؿِی ٠ُِیُِکٔ َٓ  ٔ ِٔ ٔ اِْل َِٟیِو٦ ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٤َا اہللُ  َٓ  ٕ ُة ثَََلثَُة أَیَّا٦ َٓ َیا ِـّ ِی٠َْة َواٟ َٟ َو

َٟطُ  ْة َوََل یَٔح١ُّ  َٗ ُضَو َػَس َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ َجطُ  َب َّی یَُِحٔ  أَِ٪ َیِثؤَی ٨ًَِٔسُظ َحً

ی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  ٹ

کغت

دبع اہلل نب وی  ف، امکل، دیعس نب ایب دیعس، ربقمی، اوبرشحی 

رکے اکی دؿ رات وت اس اک  ہک وج صخش اہلل اعتٰیل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک اچےئہ ہک ا ےن امہمؿ یک زعت



 

 

اجزئہ ےہ افر نیت دؿ ایض ت ےہ افر اس ےس زایدہ دصہق ےہ افر امہمؿ ےک ےئل اجزئ ںیہن فہ یسک ےک اپس اانت رھٹے ہک اؿ وک 

 فیلکت وہ۔

ی :  رافی ٹ

کغت

 دبع اہلل نب وی  ف، امکل، دیعس نب ایب دیعس، ربقمی، اوبرشحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ یک زعت رکےن افر وخد اس یک دختم رک ےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اربامیہ ےک زعمز امہمؿ

     1069    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک اس٤اًی١ بواسلہ :  راوی

 ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ثَىٔی ٣َأْٟک ٣ِٔث٠َطُ َوَزاَز ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ   ١ِ َخي ٍِّا أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت َحسَّ

رپ اامیؿ راتھک ےہ اوکس اامسلیع وباہطس امکل ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ افر اانت زایدہ ایبؿ ایک ہک وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ 

 اچےئہ ہک ایھچ ابت ےہک ای اخومش رےہ۔

 اامسلیع وباہطس امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اعتٰیل اک وقؽ ہک اربامیہ ےک زعمز امہمؿامہمؿ یک زعت رکےن افر وخد اس یک دختم رک ےن اک ایبؿ افر اہلل 

     1070    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ابوحؼين، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ٣َ  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِضٔسٓیٕ َحسَّ

ٔ َجاَرُظ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ  َََٓل یُِؤذ  ٔ ِٔ ٔ اِْل َِٟیِو٦ ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ِٟیَ اہللُ  ٦ِ  بٔاہللٔ َوا ٠ُِیُِکٔ َٓ  ٔ ِٔ ٔ اِْل ِو٦

١ِ َخي ٍِّا أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت  ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ُط َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٔ  َؿِی

دبع اہلل نب دمحم، انب دہمی، ایفسؿ، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی 

آپ ےن رفامای وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ فہ ا ےن ڑپفیس وک فیلکت ہن اچنہپےئ افر وج صخش اہلل رکےت ںیہ ہک 

رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ فہ ا ےن امہمؿ یک زعت رکے افر وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک 

  اخومش رےہ۔اچےیہ ہک ایھچ ابت ےہک ای

 دبع اہلل نب دمحم، انب دہمی، ایفسؿ، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اربامیہ ےک زعمز امہمؿ امہمؿ یک زعت رکےن افر وخد اس یک دختم رک

     1071    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َیز ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٨َ٠ُِٗا یَا َحسَّ ا٢َ  َٗ َُّط  ٨ُِط أ٧َ ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا یَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب 

َّی ا ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا َتَزی  َٓ و٨ََ٧ا  ََل َيُِقُ َٓ  ٕ ِو٦ َ٘ ٨ِ٨َز٢ُٔ بٔ َٓ ُث٨َا  ٌَ ََّک َتِب ٠ًََیِ َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ُِٟت٥ِ ہللُ  َ ٥َ ِِٔ٪ ٧َز ِو٦ٕ  طٔ َوَس٠َّ َ٘ بٔ

َّٟٔذی ی٨َِ  ٕٔ ا ِی َـّ َّٙ اٟ ُدُذوا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َح َٓ ٠ُوا  ٌَ ِٔ ٥َِٟ َي إِٔ٪  َٓ َب٠ُوا  ِٗ ا َٓ  ٕٔ ِی َـّ أ٣ََزُوا َل٥ُِٜ ب٤َٔا ی٨ََِبغٔی ٠ٟٔ ُض٥ِ َٓ َٟ  َبغٔی 

اتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن رعض ہبیتق، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف



 

 

وت ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ مہ ولوگں وک ےتجیھب ںیہ مہ سج وقؾ ےک اپس ارتےت ںیہ ارگ فہ امہری امہمدناری ہن رکںی 

یسک وقؾ ےک اپس ارتف افر فہ اہمترے ےئل  اس ےک قلعتم آپ ایک رفامےت ںیہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ مت

 اس زیچ اک مکح دںی وت اؿ ےس اؿ ےک انمبس احؽ امہمین اک قح فوصؽ رکف۔

 ہبیتق، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ یک زعت رکےن افر وخد اس یک دختم رک ےن اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اربامیہ ےک زعمز امہمؿ

     1072    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرض :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨ًَِطُ  بٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َػل ِٔ ٔ اِْل َِٟیِو٦ طُ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٔ ٦ِ َؿِی ٠ُِیُِکٔ َٓ  ٔ ِٔ ٔ اِْل َِٟیِو٦ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا

١ِ َخي ٍِّا أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت  ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ٠َِیٔؼ١ِ َرح٤َُٔط َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٓ 

، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش اہلل اعتٰیل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ، وت اس وک اچےئہ ہک ہلص ریمح 

 دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ وت اس وک اچےئہ ہک ایھچ ابت ےہک فرہن اخومش رےہرکے افر وج صخش اہلل اعتٰیل افر ایقتم ےک 

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اھکان ایتر رکےن، افر فلکت رکےن اک ایبؿ ۔امہمؿ ےک ےئل 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ ےک ےئل اھکان ایتر رکےن، افر فلکت رکےن اک ایبؿ ۔

     1073    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، جٌَف ب٩ ًو٪، ابوا٤ٌٟیص، ًو٪ ب٩ ابی ححیٔہ، ابوححیٔہ :  راوی

َٔ حَ  ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُجَحِی ًَ  ٩ًَِ ٤َِیٔص  ٌُ ِٟ ث٨ََا أَبُو ا ِوٕ٪ َحسَّ ًَ ََفُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َج إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ آَخی ا٨َّٟٔيیُّ سَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة 

زَاَر َس٤َ٠ِاُ٪ أَبَ  َٓ ِرَزأئ  ٥َ بَيَِن َس٤َ٠ِاَ٪ َوأَبٔی اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟضا ٣َا َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ّة  َٟ ِرَزأئ ٣ُتََبذِّ أَی أ٦َُّ اٟسَّ ِرَزأئ ََفَ ا اٟسَّ

ا ٌَ َ َٟطُ ك  ٍَ َؼ٨َ َٓ ِرَزأئ  َحاَئ أَبُو اٟسَّ َٓ ٧َِیا  َُٟط َحاَجْة فٔی اٟسُّ َِٟیَص  ِرَزأئ  َِٟت أَُخوَک أَبُو اٟسَّ ا َٗ ِّی َػائ٥ْٔ َطأ٧ُِٔک  إٔن َٓ ا٢َ ک١ُِ  َ٘ َٓ ٣ّا 

ا٢َ ٣َا أ٧ََا بٔآک١ٕٔ  و٦ُ  َٗ ُ٘ ٨َا٦َ ث٥َُّ َذَصَب َي َٓ ا٢َ ٥َِ٧  َ٘ َٓ و٦ُ  ُ٘ ِرَزأئ َي ا کَاَ٪ ا٠َِّٟی١ُ َذَصَب أَبُو اٟسَّ َّ٤٠َ َٓ أَک١ََ  َٓ َّی َتأِک١َُ  ا  َحً َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٥َِ٧  َ٘ َٓ

َٟطُ َس٤َ٠ِاُ٪ ِٔ٪َّ َٟٔزبَِّک  ا٢َ  َ٘ َٓ َیا  ََٓؼ٠َّ ا٢َ  َٗ ٥ُِٗ اِْلَ٪  ا٢َ َس٤َ٠ِاُ٪  َٗ ُ ا٠َِّٟی١ٔ  ِٔ ا َؤَلَص٠َِٔک کَاَ٪ آ ًّ٘ ٠َِیَک َح ًَ ٔشَک  ِٔ ا َو٨َٟٔ ًّ٘ ٠َِیَک َح ًَ

 َٓ ُط  َٟ َٔک  ََٓذََکَ ذَٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ُط  َّ٘ ٕ َح ٓٙ ًِٔم ک١َُّ ذٔی َح َ أ َٓ ا  ًّ٘ ٠َِیَک َح ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘

َٚ َس٤َ٠ِاُ٪   َػَس

ٹی فہ ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿدمحم 
ح
ج

ٹی فہ، اوب
ح
ج

س، وعؿ نب ایب 

من 
لع

ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع  نب اشبر، رفعج نب وعؿ، اوبا

 فملس ےن املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اوبدرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک درایمؿ اھبح  اچرہ رکا دای اھت، املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

  احؽ ںیم داھکی وپاھچ ہک اہمتری ہی ایک اوبادلرداء 

 

شہ

 

خ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الماقت وک ےئگ وت اؾ درداء ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک تہب یہ 

اہک احتل ےہ؟ اںوہں ےن اہک ہک اہمترے اھبح  اوبادلرداء وک داین اک وکح  رسفاکر ںیہن، اوبادلرداء آےئ وت اؿ ےک ےئل اھکان ایتر ایک افر 

ول ںیم وت رفزے ےس وہں، املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک بج کت مت ںیہن اھکؤ ےگ ںیم ںیہن اھکؤں اگ،انچہچن اںوہں ہک اھک

ےن اھکایل بج رات وہح ، وت اوبادلرداء لفن ڑپےنھ ڑھکے وہےئ، املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وساج،انچہچن فہ وسےئگ، رھپ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وساج، بج رات اک آرخی ہصح آای وت املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک  ونالف ڑپےنھ ڑھکے وہےئ املسؿ

ہک اب ڑھکے وہ اجؤانچہچن دفونں ےن امنزںی ڑپںیھ املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اہمترے رھگ فاولں اک مت رپ قح ےہ۔ اس 



 

 

 اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےئل رہ قحتسم وک اس اک قح دف اوبادلرداء ریض اہلل

 فملس فملس ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےئ افر آپ ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

  چس اہک اوبہفیحج فبہ وساح  ںیہ اؿ وک فبہ ا،ریخ یھب اہک اجات ےہ۔ےن رفامای ہک املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

ٹی فہ :  رافی
ح
ج

ٹی فہ، اوب
ح
ج

س، وعؿ نب ایب 

من 
لع

 دمحم نب اشبر، رفعج نب وعؿ، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اےن یک رکاتم اک ایبؿ۔امہمؿ ےک اپس ہصغ رکےن افر ربھگ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ ےک اپس ہصغ رکےن افر ربھگاےن یک رکاتم اک ایبؿ۔

     1074    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس ًبساَلًلٰی سٌیس جزیزی ابوًث٤ا٪ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَ حَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٌٔیْس ا ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اَِل ًَ ث٨ََا  َِٟؤٟیٔس َحسَّ ًَیَّاُغ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٕ َرضَٔی سَّ

 َ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ زُو٧ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ َٕ َرصِّلا  یَّ ـَ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ أَبَا بَُِکٕ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِ ْٙ ٔ ِّی ٨ِ٣َُل٠ إٔن َٓ ََٓک  َک أَِؿَیا

 َ٘ َٓ ٤ُوا  ٌَ ِ ا٢َ اك َ٘ َٓ أََتاص٥ُِ ب٤َٔا ٨ًَِٔسُظ  َٓ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  َٙ َٓا٧َِل٠َ ِب١َ أَِ٪ أَٔجیَئ  َٗ اص٥ُِ  اَِفُِْ ٩ِ٣ٔ َٔقَ ا٢َ َٓ َٗ اُٟوا أَی٩َِ َربُّ ٨ِ٣َز٨َٟٔٔا 

٤ُو ٌَ ِ ٥ِ اك َٟ َّطُ ِِٔ٪ َجاَئ َو إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ا ٨ًََّا َٔقَ َب٠ُوا  ِٗ ا٢َ ا َٗ َّی َیحٔیَئ َربُّ ٨ِ٣َز٨َٟٔٔا  اُٟوا ٣َا ٧َِح٩ُ بٔآک٠ٔٔيَن َحً َٗ أَبَِوا  ا  َٓ يَنَّ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ٠ِ٨َ َٟ ٤ُوا  ٌَ َتِل

تُ  ٌِ ا٢َ ٣َا َػ٨َ َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ِیُت  ا َجاَئ َت٨َحَّ َّ٤٠َ َٓ ًَلَیَّ  َُّط َیحُٔس  ُِٓت أ٧َ َز ٌَ ِبَس َٓ ًَ ا٢َ َیا  َٗ َٜتُّ ث٥َُّ  َش َٓ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ أَِخب ٍَُوُظ  َٓ  ٥ِ

٠ُِت  ُ٘ َٓ ِجُت  َْخَ َٓ ا ٔجئَِت  َّ٤َٟ ٍُ َػِوتٔی  ٨َِت َتِش٤َ ُٛ ٠َِیَک ِِٔ٪  ًَ َش٤ُِت  ِٗ ا٢َ یَا ٨ُُِث ٍَُ أَ َ٘ َٓ َٜتُّ  َش َٓ اُٟوا  اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َ٘ َٓ َک  َٓ َس١ِ أَِؿَیا

 َٗ َٚ أََتا٧َا بٔطٔ  َّی َتِل َػَس ٤ُطُ َحً ٌَ وَ٪ َواہللٔ ََل ٧َِل ُ َِ ا٢َ اِْل َ٘ َٓ ٤ُُط ا٠َِّٟی٠ََة  ٌَ ِ ٤ََّا ا٧َِتَوزِت٤ُُونٔی َواہللٔ ََل أَك إ٧ٔ َٓ ِّ ا٢َ  ٥ِ أََر فٔی اٟرشَّ َٟ ا٢َ  َٗ ٤َطُ  ٌَ

 َٓ ا٣ََک  ٌَ َ ٥ِ َصأت ك ُٛ ا ٨ًََّا َٔقَ َب٠ُوَ٪  ِ٘ ِی٠َٔة َوی٥ُِٜ٠َِ ٣َا أْمُتَْن ٥َٟٔ ََل َت أَک١ََ کَا٠َّٟ َٓ ِیَلأ٪  ا٢َ بٔاِس٥ٔ اہللٔ اَِلُولَی ٠ٟٔظَّ َ٘ َٓ ٍَ یََسُظ  َوَؿ َٓ َحائَُط 



 

 

 َوأَک٠َُوا

ایعش نب فدیل دبعاالٰیلع دیعس رجریی اوبنامثؿ دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب 

افر دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک ںیم وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی امجتع یک ایض ت یک 

دختم ںیم اج راہ وہں مت اؿ امہمونں وک ےل اجؤ افر ریمی فایسپ ےس ےلہپ ےلہپ مت اؿ ےک اھکان الھکےن ےس افرغ وہ اجؤ دبعارلنمح ےلچ 

ےک اہک اھک ےئجیل اںوہں ےن اہک ہک امہرے رھگ اک امکل اہکں ےہ؟ دبعارلنمح ےئگ افر وج ھچک اسامؿ اھت اؿ امہمونں ےک اسےنم  شی رک

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک آپ اھک ےئجیل اںوہں ےن اہک ہک بج کت اصبح اخہن ہن آںیئ مہ اھکان ہن اھکںیئ ےگ اںوہں ےن اہک ہک امہری 

 اھکان ںیہن اھکای افر فا س آ ےئگ وت مہ رپ ہصغ وہں ےگ اںوہں ےن رطػ ےس امہمین وبقؽ رفام ےئجیل ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اھکےن ےس ااکنر ایک ںیم ےن ھجمس ایل ہک اب فہ )ینع فادل( ھجم رپ رضفر افخ وہں ےگ بج فہ )فا س( آےئ ںیم انکرے ٹہ ایگ اںوہں 

دی اے دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع! ںیم اخومش ےن وپاھچ مت ےن ایک ایک؟ وت اںوہں ےن اؿ ےس اسرا احؽ ایبؿ ایک اںوہں ےن آفاز 

راہ رھپ اکپرا اے دبعارلنمح! اس رپ یھب اخومش راہ رھپ اہک اے اجلہ ںیم ےھجت مسق داتی وہں ہک ارگ وت ریمی آفاز اتنس ےہ ویکں ںیہن 

 ںیہ امہرے اپس اھکان ےل رک آےئ ےھت آاتانچہچن ںیم لکن آای افر اہک ہک ا ےن امہمونں ےس وپھچ ےئجیل اؿ ولوگں ےن اہک ہک کیھٹ ےتہک

 رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک مت ےن ریما ااظتنر ایک دخا یک مسق ںیم آج رات ہن اھکؤں اگ اؿ امہمونں ےن اہک ہک دخبا مہ

 ےگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن آج یسیج

 

 ربی ابت ںیہن دیھکی یھب ہن اھکںیئ ےگ بج کت ہک آپ ہن اھکي

ھت اوسفس ےہ مت رپ ویکں ںیہن مت امہری امہمین وبقؽ رکےت )رھپ اہک( اھکان ےل آؤ دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اھکان ےل آےئ وت اانپ اہ

ا ہچن اںوہں ےن اھکان اھکای افر اؿ ول

 

ح ن
 
ھت

 

ب

 وگں ےن یھب اھکان اھکای۔اھکےن ںیم مسب اہلل د ہ رک ڈاال افر اہک یلہپ احتل اطیشؿ یک فہج ےس 

 ایعش نب فدیل دبعاالٰیلع دیعس رجریی اوبنامثؿ دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیم ہن اھکؤں اگ۔ اخل امہمؿ اک اصبح اخہن ےس ہی انہک بج کت مت ہن اھکؤ ےگ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ اک اصبح اخہن ےس ہی انہک بج کت مت ہن اھکؤ ےگ ںیم ہن اھکؤں اگ۔ اخل



 

 

     1075    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، س٠امی٪، ابوًث٤ا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُک رضی :  راوی

ِبُس اٟزَّ  ًَ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ َحسَّ

أ٣ََِسی ٨ًَِٔس  َٓ َٟطُ   ٕٖ ُط أَِو بٔأَِؿَیا َٟ  ٕٕ ِی ـَ ٨ُِض٤َا َجاَئ أَبُو بَُِکٕ بٔ ِّی  ًَ ُط أُم َٟ َِٟت  ا َٗ ا َجاَئ  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٔ ٠َِیض ًَ ٠ًََِیطٔ أَِو  ِؿ٨َا  َِٟت رَعَ ا َ٘ َٓ ِيتٔض٥ِٔ  ًَظَّ ا٢َ ٣َا  َٗ ِی٠ََة  ٩ًَِ أَِؿَیآَٔک ا٠َّٟ َٔٔک أَِو  ٩ًَِ َؿِی َب أَبُو اِحتََبِشَت  ـٔ َِ َٓ أَبَی  َٓ أَبَِوا أَِو  َٓ  ٥ِ

 َٓ َّیبَُِکٕ  ٤ُطُ َحً ٌَ ٤َِٟزِأَةُ ََل َتِل ِت ا َٔ َح٠َ َٓ ا٢َ یَا ٨ُُِث ٍَُ  َ٘ َٓ اِختََبأُِت أ٧ََا  َٓ ٤ُُط  ٌَ َٕ ََل َیِل ََ َوَح٠َ ُٕ أَِو  َشبَّ َوَجسَّ ِی َـّ َٕ اٟ َح٠َ َٓ ٤َُط  ٌَ َیِل

أَ٪َّ  َٛ ا٢َ أَبُو بَُِکٕ  َ٘ َٓ ٤َُط  ٌَ َّی یَِل ٤ُوُظ َحً ٌَ ٤َُط أَِو یَِل ٌَ ُٖ أَِ٪ ََل یَِل ٠ُوا  اَِلَِؿَیا ٌَ َح َٓ أَک١ََ َوأَک٠َُوا  َٓ ا٦ٔ  ٌَ ًَا بٔاٟلَّ َس َٓ ِیَلأ٪  ٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َصٔذظ

َِٟت  ا َ٘ َٓ إض ٣َا َصَذا  ا٢َ یَا أُِخَت بَىٔی َٔفَ َ٘ َٓ ث ٍَُ ٨ِ٣َٔضا  ِٛ ٠َٔضا أَ َٔ ٤َّة َِٔلَّ َربَا ٩ِ٣ٔ أَِس ِ٘ وَ٪ ُٟ ٌُ َٓ ِب١َ ََل َیزِ َٗ ث ٍَُ  ِٛ َ ََّضا اِْلَ٪ ََل ًَِیىٔی ٧ِٔ ةٔ   َوَُقَّ

َُّط أَک١ََ ٨ِ٣َٔضا ََٓذََکَ أ٧َ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َث بَٔضا ِ ٌَ أَک٠َُوا َوَب َٓ  أَِ٪ ٧َأِک١َُ 

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، امیلسؿ، اوبنامثؿ، دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل 

دنچ امہمونں وک ےل رک رھگ آےئ افر وخد اشؾ ےک فتق یہ یبن ےک اپس ےلچ ےئگ بج فہ فا س آےئ وت ریمی امں ےن اہک ہک مت ہنع اکی ای 

ےن ا ےن امہمؿ ای امہمونں ےک الھکےن ںیم دری رکدی۔ اںوہں ےن وپاھچ ایک مت ےن اؿ ولوگں وک اھکان ںیہن الھکای، ریمی امں ےن اہک ہک 

 ای اؿ ولوگں ےک اسےنم  شی ایک نکیل اںوہں ےن ااکنر رکدای، رضحت اوبرکب تہب ہصغ وہےئ ربا الھب اہک افر مہ ےن اھکان اس ےک اسےنم

مسق اھک  ی ہک اھکان ںیہن اھکںیئ ےگ دبعارلنمح اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اپھچ ڑھکا اھت اںوہں ےن آفاز دی ہک اے اجلہ وعرت )ینع ریمی 

اھکںیئ یگ بج کت ہک فہ ںیہن اھکںیئ ےگ بج کت ہک فہ ہن اھکںیئ، رضحت اوبرکب ےن اہک ہی  امں( ےن یھب مسق اھک ی ہک اھکان ںیہن

اطیشین ابت یھت رھپ اھکان وگنماای، وخد یھب اھکای افر ولوگں ےن یھب اھکای، ولگ وج  ہمق یھب ااھٹےت ےھت اس ےک ےچین ےس اس ےس افر 

 رفاس یک نہب۔ ہی ایک ےہ، وت اںوہں ےن اہک ہک اے ریمی آوھکنں یک ڈنھٹک زایدہ آاجات ہی دھکی رک رضحت اوبرکب ےن اہک ہک اے ینب

اب وت اس ےس یھب زایدہ وہایگ ےہ انتج امہرے اھکےن ےس ےلہپ اھت،انچہچن امتؾ ولوگں ےن اھکای رھپ اس وک یبن یلص اہلل ہیلع یک دختم 

 ںیم اجیھب افر ذرک ایک ہک آپ ےن یھب اس ےس اھکای ےہ۔

 نب ینثم، انب ایب دعی، امیلسؿ، اوبنامثؿ، دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل ہنعدمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ڑبفں یک زعت رکےن افر اس ارم اک ایبؿ ہک وساؽ افر وگتفگ ںیم ڑبا آد ی ادتباء رکے

 اک ایبؿ ادب :   ابب

 ڑبفں یک زعت رکےن افر اس ارم اک ایبؿ ہک وساؽ افر وگتفگ ںیم ڑبا آد ی ادتباء رکے

     1076    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ب٩ سٌیس، بظي ٍ ب٩ يشار، رآٍ ب٩ خسیخ و سہ١ ب٩ ابی حث٤ہ :  راوی

ث٨ََا َ  َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َيَشإر ٣َِولَی اَِل ٩ًَِ بَُظي ٍِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس اْز صَُو اب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ٍٔ ُس٠َامِیَ ٔ ٩ًَِ َرآ ِنَؼارٔ 

ِبَس اہللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ َو٣َُحیِّ  ًَ ثَاُظ أَ٪َّ  َُّض٤َا َحسَّ ا فٔی ا٨َِّٟد١ٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َوَسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحِث٤ََة أ٧َ َٗ َتََفَّ َٓ وزٕ أََتَیا َخِیب ٍََ  ٌُ َؼَة ب٩َِ ٣َِش

ٔلَی وزٕ ِ ٌُ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ َوحَُويَِّؼُة َو٣َُحیَِّؼُة اب٨َِا ٣َِش ََٓحاَئ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ًَ ت١َٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

َتک٤َُّ٠َوا فٔی أ٣َِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٓ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ َز ا َِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوکَاَ٪ أَِػ ًَ ََٓبَسأَ  ٔ َػاحٔبٔض٥ِٔ  ا٢َ َیِحٌَی ز َٗ ِّ ٍِ اِلُٜب ٍَِ  ب َٛ  ٥َ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ ٔ َػاحٔبٔض٥ِٔ  َتک٤َُّ٠َوا فٔی أ٣َِز َٓ ب ٍَُ  ِٛ َ ِٟکَََل٦َ اَِل ىٔی َٟٔیلَٔی ا ٌِ ا٢َ  َي َٗ تٔی٥ُِٜ٠َ أَِو  َٗ وَ٪  ُّ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََتِشَتحٔ َّی اہللُ  َػل

ُتب ٍِٔئ٥ُُِٜ یَُضوزُ فٔی أَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ ٧ََزُظ  َٟ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٣َِْز  َٗ اُٟوا یَا َرُسو٢َ َػاحَٔب٥ُِٜ بٔأَی٤َِأ٪ َخ٤ِٔشيَن ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٗ ی٤َِأ٪ َخ٤ِٔشيَن ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

 َٗ ّة ٣ٔ اہللٔ  َٗ ُت ٧َا ِٛ أَِزَر َٓ ا٢َ َسِض١ْ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َٗٔب٠ٔطٔ  ًَ َّی اہللُ  َوَزاص٥ُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ اْر  َّٔ ُٛ ََٓسَخ٠َِت ِو٦ْ  ٩ِ ت٠َِٔک اِْلٔب١ٔٔ 

٩ًَِ َس   ٕ ٩ًَِ بَُظي ٍِ ثَىٔی َیِحٌَی  ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ِتىٔی بٔزِٔج٠َٔضا  ـَ َٛ
ُض٥ِ ََفَ َٟ ٍٔ ب٩ِٔ ٣ٔزِبَّسا  ٔ ٍَ َرآ ا٢َ ٣َ َٗ َّطُ  ا٢َ َیِحٌَی َحٔشِبُت أ٧َ َٗ ِض١ٕ 

٩ًَِ َسِض١ٕ َوِحَسظُ   ٕ ٩ًَِ بَُظي ٍِ ث٨ََا یَِحٌَی  ا٢َ اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة َحسَّ َٗ  َخٔسیٕخ َو

 اؿ دفونں امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، راعف نب دخجی ف لہس نب ایب ہمثح دفونں ےس رفاتی رکےت ںیہ

ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل نب لہس افر ہصیحم نب وعسمد ربیخ آےئ افر وجھکر ےک ابغ ںیم اکی دفرسے ےس دحیلعہ وہےئگ دبعاہلل نب لہس 

وک یسک ےن لتق رکدای وت دبعارلنمح نب لہس افر وحہصی نب وعسمد افر ہصیحم نب وعسمد یبن یک دختم ںیم احرض وہےئ افر ا ےن اسیھت 

 ےک اعمہلم رپ وگتفگ رکےن ےگل وت دبعارلنمح ےن وگتفگ رشفع یک وج اس امجتع ںیم بس ےس زایدہ مک نس ےھت وت یبن یلص اہلل ےک لتق

ےن رفامای ہک ڑبا آد ی ابت رکے ییحی ےن اہک ہک وگتفگ اک قحتسم ڑبا آد ی ےہانچہچن اؿ ولوگں ےن ا ےن اسیھت ےک لتق رپ ابت رشفع 



 

 

ایک مت اچپس ںیمسق اھک رک ا ےن وتقمؽ اسیھت )یک دتی( ےک قحتسم وہےتکس وہ اؿ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ  یک وت یبن ےن رفامای ہک

اہلل ہی ایسی زیچ ےہ سج وک مہ ولوگں ےن اینپ آوھکنں ےس ںیہن داھکی آپ ےن رفامای ہک رھپ وہید اچپس ںیمسق اھک رک ربی وہاجںیئ 

 ولگ وت اکرف ںیہ روسؽ اہلل ےن اؿ ولوگں وک اینپ رطػ ےس دتی ددیی لہس اک ایبؿ ےگ۔ اؿ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی

ےہ ہک دتی ےک افوٹنں ںیم ےس اکی افٹن ےل رک اس ےک ےلگ ںیم ایگ وت اس ےن ریمے اکی الت امری ثیل ےن اہک ییحی ےن 

نب دخجی یک تیعم اک ذترکہ ایک ےہ انب ہینیع ےن  وباہطس ریشب نب لہس لقن ایک، ییحی اک ایبؿ ےہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک لہس ےن راعف

 وباہطس ییحی ریشب رصػ لہس ےس رفاتی ایک ےہ۔

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، راعف نب دخجی ف لہس نب ایب ہمثح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ڑبفں یک زعت رکےن افر اس ارم اک ایبؿ ہک وساؽ افر وگتفگ ںیم ڑبا آد ی ادتباء رکے

     1077    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز یحٌی ًبیس اہلل ٧آٍ اب٩ ٤ًز :  راوی

 َ ث٨ََا َیِحٌ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ  ی 

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ تُِؤتٔی أُک٠ََُضا ک١َُّ حٔيٕن بٔإٔذِٔ٪ َربَِّضا َوََل  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخب ٍُٔونٔی بَٔظَحَزةٕ ٣ََث٠َُضا ٣ََث١ُ ا ََّضا  ًَ ٔسی أ٧َ ِٔ ٍَ فٔی َن َٗ َو َٓ َضا  َٗ َتُحتُّ َوَر

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٥َِٟ یََتک٤ََّ٠َا  ا  َّ٤٠َ َٓ صُِت أَِ٪ أََتک٥ََّ٠َ َوث٥ََّ أَبُو بَُِکٕ َو٤ًَُزُ  َُکٔ َٓ ِجُت ا٨َِّٟد٠َُة  َ َِ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ هَٔی ا٨َِّٟد٠َُة  ًَ  

٠ُُِٗت یَا أَبَ  ٍَ أَبٔی  ٔلَیَّ ٣َ ٠َُِٗتَضا کَاَ٪ أََحبَّ ِ ٨َِت  ُٛ ِو  َٟ ََٟضا  و ُ٘ َک أَِ٪ َت ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َٗ ََّضا ا٨َِّٟد٠َُة  ٔسی أ٧َ ِٔ ٍَ فٔی َن َٗ َذا َتاُظ َو َٛ َذا َو َٛ  ٩ِ٣ٔ

صُِت  ََُٓکٔ ٥َِٟ أََرَک َوََل أَبَا بَُِکٕ َتک٤َِّ٠َُت٤َا  ِّی  ىٔی َِٔلَّ أَن ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َٗ 

انعف انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ درتخ اتبؤ دسمد ییحی دیبع اہلل 

وج املسمؿ یک رطح ےہ ہک فہ رہ فتق ا ےن رب ےک مکح ےس لھپ داتی ےہ افر اس ےک ےتپ ںیہن ڑھجےت ریمے دؽ ںیم ایخؽ وہا ہک 



 

 

انل انمبس ہن اھجمسہکبج رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع فاہں وموجد فہ وجھکر اک درتخ وہاگ نکیل ںیم ےن وب

ےھت بج ہی دفونں ھچک ہن وبےل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ بج ںیم ا ےن فادل ےک اسھت الکن وت 

 ہی ایخؽ دیپا وہا اھت ہک فہ وجھکر اک درتخ وہاگ وت اںوہں ےن اہک ہک رھپ ےھجت م ےن ےس سک ںیم ےن اہک اے فادل زبروگار! ریمے دؽ ںیم

 زیچ ےن رفک راھک ارگ وت ہی وبؽ داتی وت ریمے زندکی اےنت افر اےنت امؽ ےس زایدہ دنسپدیہ وہات انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ےھجم

ےن آپ وک افر ہن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک وگتفگ رکےت وہےئ داھکی اس ےئل  رصػ اس زیچ ےن وبےنل ےس رفاک ہک ہن وت ںیم

 ںیم ےن انمبس ہن اھجمس۔

 دسمد ییحی دیبع اہلل انعف انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... این سک رطح یک اجزئ ےہ افر ایک رکمفہ ےہ افر اہلل اعتٰیل اکرعش افر زجا افر دحی وخ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فادی ںیم  رعش افر زجا افر دحی وخاین سک رطح یک اجزئ ےہ افر ایک رکمفہ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک رعشاء یک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےت ںیہ

ےت ںیہ افر ملظ ےئک داں رھپےت ںیہ افر فہ ولگ ایسی ابت ےتہک ںیہ وج ںیہن رکےت رگم فہ ولگ وج اامیؿ الےئ افر لمع اصحل رکےت ںیہ افر اہلل وک تہب اید رکریحاؿ ف رسرگ

و ؿ یک( ریسفت ہی اجےن ےک دعب دبہل ےتیل ںیہ افر ملظ رکےن فاولں وک رقنعبی ولعمؾ وہ اجےئ اگ ہک سک رکفن ےتٹلپ ںیہ افر انب ابعس ریض ا
 م
 ھت
ب

ہلل اعتٰیل ہنع ےن )یف لک فاد 

 ایبؿ یک وغل ایخالت ںیم وغےط اگلےت ںیہ ۔

     1078    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يِوثابو اٟامی٪ طٌیب زہزی ابوبُک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣زوا٪ ح٥ٜ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز ب٩ ًبس  :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو بَُِکٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ِبَس َحسَّ ًَ ٥َٜٔ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  َِٟح  ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا

وَث أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ أُبَیَّ  ُِ ًَِبٔس َي ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ اَِلَِسَوز َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٕب أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َٛ ب٩َِ 

ٔ ح٤َِّٜٔة  ز ٌِ  اٟظِّ

اوب اامیلؿ بیعش زرہی اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعارلنمح رمفاؿ مکح دبعارلنمح نب اوسد نب دبع وغیث ےس رفاتی رکےت 



 

 

 ےس ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم

 ضعب رعش ںیم تمکح وہیت ےہ۔

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعارلنمح رمفاؿ مکح دبعارلنمح نب اوسد نب دبع وغیث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فادی ںیم  رعش افر زجا افر دحی وخاین سک رطح یک اجزئ ےہ افر ایک رکمفہ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک رعشاء یک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےت ںیہ

 اید رکےت ںیہ افر ملظ ےئک اؿ ف رسرگداں رھپےت ںیہ افر فہ ولگ ایسی ابت ےتہک ںیہ وج ںیہن رکےت رگم فہ ولگ وج اامیؿ الےئ افر لمع اصحل رکےت ںیہ افر اہلل وک تہبریح

و ؿ یک( ریسفت ہی اجےن ےک دعب دبہل ےتیل ںیہ افر ملظ رکےن فاولں وک رقنعبی ولعمؾ وہ اجےئ اگ ہک سک رکفن ےتٹلپ ںیہ افر انب ابع
 م
 ھت
ب

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن )یف لک فاد 

 ایبؿ یک وغل ایخالت ںیم وغےط اگلےت ںیہ ۔

     1079    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، سٔیا٪ اسوز ب٩ ٗیص ج٨سب :  راوی

 َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی٤ِٔشی ِٔذِ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ بَِي٤َ٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ُت ُج٨َِسبّا َي ٌِ ِیٕص َس٤ٔ َٗ ِسَوزٔ ب٩ِٔ 

َٟ٘ٔیٔت  ٍْ َز٣ٔیٔت َوفٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ ٣َا  ا٢َ َص١ِ أ٧َِٔت َِٔلَّ ِِٔػَب َ٘ َٓ ُط  ٌُ ََٓس٣َٔیِت ِِٔػَب ث ٍََ  ٌَ َٓ  أََػابَطُ َحَحْز 

ؿ اوسد نب سیق دنجب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوب میعن، ایفس

فملس )اہجد ںیم( رشتفی ےل اج رےہ ےھت ہک اکی رھتپ آپ وک اگل وت آپ لسھپ ےئگ افر آپ یک ا یلگ ےس وخؿ ےنہب اگل وت آپ ےن رفامای 

 آولد وہیئگ ےہ۔ افر ےھجت وج فیلکت  یچنہ ےہ فہ اہلل ےک راہتس ںیم  یچنہ ےہہک وت رصػ اکی الگن ےہ وج وخؿ 

 اوب میعن، ایفسؿ اوسد نب سیق دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ںیم  اجزئ ےہ افر ایک رکمفہ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک رعشاء یک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےت ںیہ ایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فادی رعش افر زجا افر دحی وخاین سک رطح یک

تہب اید رکےت ںیہ افر ملظ ےئک  ریحاؿ ف رسرگداں رھپےت ںیہ افر فہ ولگ ایسی ابت ےتہک ںیہ وج ںیہن رکےت رگم فہ ولگ وج اامیؿ الےئ افر لمع اصحل رکےت ںیہ افر اہلل وک

و ؿ یک( ریسفت ہی  اجےن ےک دعب دبہل ےتیل ںیہ افر ملظ رکےن فاولں وک رقنعبی ولعمؾ وہ اجےئ اگ ہک سک رکفن ےتٹلپ ںیہ افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
 م
 ھت
ب

ےن )یف لک فاد 

 ایبؿ یک وغل ایخالت ںیم وغےط اگلےت ںیہ ۔

     1080    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار اب٩ ٣ہسی سٔیا٪ ًبسا٠٤ٟک ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو َس٠َ  ٠٤َِٟٔٔک َحسَّ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَ َحسَّ بٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ ٤ََة 

َٟبٔیٕس أَََل ک١ُُّ  ارٔعُ ک٤َٔ٠َُة  ََٟضا اٟظَّ ا َٗ ُٚ ک٤َٔ٠َٕة  ٥َ أَِػَس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ُة ًَ َطِیٕئ ٣َا َخََل اہلَل بَاك١ُٔ َوکَاَز أ٣َُیَّ

٠ِٔت أَِ٪ يُِش٥َٔ٠   ب٩ُِ أَبٔی اٟؼَّ

ی ایفسؿ دبعاکلمل اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک انب اشبر انب دہم

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اشرع ےن بس ےس زایدہ یچس ابت وج یہک فہ دیبل اک وقؽ ےہ ہک نس ول اہلل ےک وسا امتؾ 

 تلصل رقبی اھت ہک املسمؿ وہ اجےئ۔زیچںی ابلط ںیہ۔ افر اہیم نب ایب ا

 انب اشبر انب دہمی ایفسؿ دبعاکلمل اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

دی ںیم ح یک اجزئ ےہ افر ایک رکمفہ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک رعشاء یک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےت ںیہ ایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فارعش افر زجا افر دحی وخاین سک رط

وک تہب اید رکےت ںیہ افر ملظ ےئک ریحاؿ ف رسرگداں رھپےت ںیہ افر فہ ولگ ایسی ابت ےتہک ںیہ وج ںیہن رکےت رگم فہ ولگ وج اامیؿ الےئ افر لمع اصحل رکےت ںیہ افر اہلل 

و ؿ یک( ریسفت ہی  اجےن ےک دعب دبہل ےتیل ںیہ افر ملظ رکےن فاولں وک رقنعبی ولعمؾ وہ اجےئ اگ ہک سک رکفن ےتٹلپ ںیہ افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
 م
 ھت
ب

ےن )یف لک فاد 

 ایبؿ یک وغل ایخالت ںیم وغےط اگلےت ںیہ ۔



 

 

     1081    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس حات٥ ب٩ اس٤اًی١ یزیس ب٩ ابی ًبیس س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َ َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ َِل ِج٨َا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ

 َ ٔ ب٩ِٔ اَِل ا٣ٔز ٌَ ٔ ِو٦ٔ ٟ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ِیَّل  َٟ ٧َا  ََّٓٔسِ ٔلَی َخِیب ٍََ  ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨َا ٩ِ٣ٔ ص٨َُِیَضاتَٔک  ٌُ َٔ أَََل ُتِش٤ٔ َو ِٛ

٨ََٓز٢ََ َیحِ  ا  ًَا٣ْٔز َرُجَّل َطارٔعّ أَُِفِ َٓٔساْئ َوکَاَ٪  َٓ ٨َا َوََل َػ٠َِّي٨َا  ِٗ َِٟوََل أ٧ََِت ٣َا اصَِتَسی٨َِا َوََل َتَؼسَّ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ  ُ٘ ٔ َي ِو٦ َ٘ ِٟ ُسو بٔا

َّا َِٔذا ٔػیَح ب٨َٔا أََتيِ  ٠َِي٨َا ٧ِٔ ًَ ٜٔي٨َّة  ِٟ٘ٔيَِن َس ِي٨َا َوأَ َٗ َِٗسا٦َ ِِٔ٪ ََل َ ِت اَِل ِي٨َا َوثَبِّ َٔ َت ِٗ ا٢َ ٨َا َوبٔاََٟک ٣َا ا َ٘ َٓ ٠َِي٨َا  ًَ ُٟوا  ًَوَّ َیأح  ٟؼِّ

ا٢َ َیزَِح٤ُُط ا َ٘ َٓ  َٔ َو ِٛ َ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ اَِل اُٟوا  َٗ  ُٙ ٔ ائ ٥َ ٩ِ٣َ َصَذا اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِو٦ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ہللُ 

ت٨ََا بٔطٔ  ٌِ َِٟوََل أ٣ََِت َتَحَضا َوَجَبِت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  َٓ َّی أََػابَت٨َِا ٣َِد٤ََؼْة َطٔسیَسْة ث٥َُّ ِٔ٪َّ اہلَل  ٧َاص٥ُِ َحً َحاَِصِ َٓ أََتِي٨َا َخِیب ٍََ  َٓ ا٢َ  َٗ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ثٔي ٍَّة  َٛ ُسوا ٧ٔي ٍَا٧ّا  َٗ ٠َِیض٥ِٔ أَِو ًَ ُٓتَٔحِت  َّٟٔذی  َِٟیِو٦َ ا ا أ٣ََِسی ا٨َّٟاُض ا َّ٤٠َ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  َّی اہللُ ًَ ٥َ ٣َا  َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٔ ِ ٕ َِٟح٥ٔ ح٤ُُز ًَلَی  اُٟوا  َٗ َِٟح٥ٕ  ًَلَی أَیِّ  ا٢َ  َٗ َِٟح٥ٕ  ًَلَی  اُٟوا  َٗ ًَلَی أَیِّ َطِیٕئ تُوُٗٔسوَ٪  َّی َصٔذظٔ ا٨ِّٟي ٍَاُ٪  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٕة  ِنٔشیَّ

ا٢َ َر  َ٘ َٓ وَصا  َّٔسُ ِٛ ُٗوَصا َوا ٔ ٥َ أَصِز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِو٦ُ اہللُ  َ٘ ِٟ َّٖ ا ا َتَؼا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ أَِو َذاَک  َٗ ٔش٠َُضا  ِِ َضا َوَن ُ٘ ُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِو ٧َُضزٔي

 ًَ َبَة  ِٛ أََػاَب ُر َٓ ٔٔطٔ  ٍُ ذُبَاُب َسِی بَطُ َوَیزِٔج َٓت٨ََاَو٢َ بٔطٔ یَُضوزٔیًّا َٟٔیرِضٔ ٕ ٓٔیطٔ َْٗٔصْ  ًَا٣ٔز  ُٕ ٤٠ََّ کَاَ٪ َسِی َٓ ٤ََٓاَت ٨ِ٣ٔطُ   ٕ ٠ُوا ا٣ٔز َٔ َٗ ا 

 ٔ ََٟک أَب ٠ُِت ّٓٔسی  ُ٘ َٓ ََٟک  ا٢َ لٔی ٣َا  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطاحّٔبا  َّی اہللُ  ا٢َ َس٤َ٠َُة َرآنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَا٣ّٔزا َحبَٔم َٗ ٤ًَُوا أَ٪َّ  ِّی َز ی َوأُم

ََُٓلْ٪ َوََُٓلْ٪ َوأَُس  ََُٓلْ٪ َو ُط  َٟ ا َٗ ٠ُُِٗت  ُط  َٟ ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠٤َُُط  ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔ اَِلَِنَؼارٔیُّ  ي ٍِ ـَ ُِٟح ِیُس ب٩ُِ ا

بٔیٌّ  ١َّ رَعَ َٗ ََٟحاصْٔس ٣َُحاصْٔس  َُّط  ِیطٔ ٧ِٔ ٌَ ٍَ بَيَِن ِِٔػَب َُٟط ََلَِجَزی٩ِٔ َوَج٤َ َُٟط ِٔ٪َّ  ا َٗ َذَب ٩ِ٣َ  َٛ  ٥َ َ بَٔضا ٣ِٔث٠َطُ َوَس٠َّ   َنَظأ

اامسلیع سیدی نب ایب دیبع ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ  ہبیتق نب دیعس احمت نب

ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ربیخ یک رطػ رفاہن وہےئ مہ ولگ رات ےک فتق لچ رےہ ےھت وت امجتع ںیم 

الکؾ ویکں ںیہن انسےت وہ رافی اک ایبؿ ےہ ہک اعرماشرع ےھتانچہچن اںوہں ےن  ےس اکی صخش ےن اعرم نب اوکع ےس اہک ہک مت اانپ

دحی انسان رشفع یک۔ اے اہلل ارگ وت ہن وہات وت مہ دہاتی ںیہن اپ ےتکس ےھت ہن مہ دصہق رکےت افر ہن یہ امنز ڑپےتھ اس ےئل وج ھچک مہ 

ں وت ںیمہ اثتب دقؾ رھک افر مہ رپ اانیمطؿ بلق انزؽ رفام ےن ایک اس وک ا ےن دصےق ےس شخب دے افر ارگ مہ دنمش ےس اقملب وہ

مہ اس فتق وموجد وہں ہکبج االعؿ گنج وہ افر دنمش یھب مہ رپ االعؿ رکےک ہلمح رکے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 



 

 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اس رپ ہی وکؿ افٹن اہکن راہ ےہ ولوگں ےن رعض ایک اعرم نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ آ

رمح رکے۔ امجتع ںیم ےس اکی صخش ےن اہک اے یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فملس )تنج( فابج وہیئگ اکش ںیمہ یھب اس ےس افدئہ 

ہلل اعتٰیل ےن حتف انعتی یک افر ااھٹےن دےتی۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک مہ ربیخ ےچنہپ افر احمرصہ ایک اہیں کت ہک مہ وک تہب فیلکت  یچنہ رگم ا

اس دؿ بج اشؾ اک فتق آای وت ولوگں ےن تہب یس آگ اگلسح  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ہی آگ مت ےن سک رپ 

ےھ ےک اگلسح  ےہ؟ ولوگں ےن اہک وگتش رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ سک زیچ ےک وگتش رپ؟ ولوگں ےن اہک اپوتل دگ

وگتش رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک کنیھپ دف )افر ربنت( وتڑ دف اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

افی اہلل ہیلع فآہل فملس ایک )ااسی ںیہن وہ اتکس( اس )وگتش( وک کنیھپ دںی افر ربونتں وک دوھدںی وت آپ ےن رفامای )ااھچ( ااسی یہ رکول ر

اک ایبؿ ےہ ہک بج رکشلفں ےن فص دنبی رک ی وت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی وہیدی رپ اینپ ولتار اک فار ایک اتہک اس وک لتق 

رکے رگم اس ےک وھچےٹ وہےن ےک ببس ےس )ولتار( وخد اؿ ےک ےنٹھگ رپ یگل افر دیہش وہ ےئگ بج ولگ ڑلاح  ےس فا س وہےئ وت 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رپاشیؿ دھکی رک رفامای ہک ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے امں  اہلل یلصہملس اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ 

ابپ آپ رپ دفا وہں ولگ ےتہک ںیہ ہک اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک لمع ااکرت وہ ےئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وکؿ 

 سز ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع )ےتہک ںیہ( وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  اتہک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک الفں الفں
ی

 

ض

 

خ

صخش افر ادیس نب 

 ےن رفامای وج ہی اتہک ےہ فہ وھجن اتہک ےہ افر دفونں اویلگنں وک الم رک آپ ےن رفامای ہک اؿ ےک ےئل دف انگ وثاب ےہ فہ اہجد رکےن فاےل

 ا وہےت ںیہ۔اجمدہ ےھت رعب ںیم اےسی آد ی تہب مک دیپ

 ہبیتق نب دیعس احمت نب اامسلیع سیدی نب ایب دیبع ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ر ایک رکمفہ ےہ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک رعشاء یک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےت ںیہ ایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فادی ںیم رعش افر زجا افر دحی وخاین سک رطح یک اجزئ ےہ اف

ںیہ افر ملظ ےئک   تہب اید رکےتریحاؿ ف رسرگداں رھپےت ںیہ افر فہ ولگ ایسی ابت ےتہک ںیہ وج ںیہن رکےت رگم فہ ولگ وج اامیؿ الےئ افر لمع اصحل رکےت ںیہ افر اہلل وک

و ؿ یک( ریسفت ہی  اجےن ےک دعب دبہل ےتیل ںیہ افر ملظ رکےن فاولں وک رقنعبی ولعمؾ وہ اجےئ اگ ہک سک رکفن ےتٹلپ ںیہ افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
 م
 ھت
ب

ےن )یف لک فاد 

 ایبؿ یک وغل ایخالت ںیم وغےط اگلےت ںیہ ۔



 

 

     1082    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز اس٤اًی١ ایوب ابوَٗلبہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّ  َحسَّ ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ی اہللُ ًَ

 ِٟ ا بٔا ّٗ ا٢َ َویَِحَک یَا أ٧ََِحَظُة ُرَویَِسَک َسِو َ٘ َٓ ُض٩َّ أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٔف نَٔشائٔطٔ َو٣َ ٌِ ًَلَی َب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ََٓتک٥ََّ٠َ ًَ ا٢َ أَبُو ََٗٔلبََة  َٗ  ٔ َوارٔیز َ٘

٥َ بٔضَ  ِو َتک٠ََّ َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔک٤َٔ٠َٕة  َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َوارٔیز َ٘ ِٟ َک بٔا َٗ ِوُٟطُ َسِو َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ٌٔبُِت٤ُوَصا  َٟ  ٥ُِٜ ـُ ٌِ  ا َب

دسمد اامسلیع اویب اوبالقہب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص 

میلس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یھب ںیھت آپ ےن رفامای اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ضعب ویبویں ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ ےک اپس اؾ 

 اہشجن! ریتی رخایب وہ ےھجت وشیشں یک وساری وک تہب آہتسہ ےس اہانکن اچےئہ اھت اوبالقہب اک ایبؿ ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ِ رفامان۔ےن ایسی ابت یک ہک ارگ مہ ںیم ےس وکح  صخش ہی اتہک وت مہ اس وک ویعمب ہ ےتھج ینع آ ز اِرت 
َ
و 
لَْق
 
ِ
 نٹ
َ
ک
 پ اک وَسْقَ

 دسمد اامسلیع اویب اوبالقہب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشمنیک یک وجہ رکےن اک ایبؿ۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یک وجہ رکےن اک ایبؿ۔ رشمنیک

     1083    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ًبسہ ہظا٦ ب٩ رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔیَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ًَِبَسةُ أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ث٨ََا  ْس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُ٪ ب٩ُِ  َحسَّ َِٟت اِسَتأَِذَ٪ َحشَّ ا َٗ ٨ًََِضا  اہللُ 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ٥َ فٔی صَٔحأئ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ ب٨ََٔشٔيی ثَابٕٔت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٜی َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

 َٛ اُ٪ ََلَُس٨َّ٠ََّک ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ا٢َ َحشَّ َ٘ اَ٪ َٓ ا٢َ َذَصِبُت أَُسبُّ َحشَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ حٔئن َو ٌَ ِٟ َزةُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ
٤َا ُتَش١ُّ اٟظَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّطُ کَاَ٪ ی٨َُآُٔح  إ٧ٔ َٓ َِٟت ََل َتُشبُُّط  ا َ٘ َٓ ًَائَٔظَة   ٨ًَِٔس 

فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اسحؿ نب اثتب ریض اہلل دمحم دبعہ اشہؾ نب رع

اچیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رشمنیک یک وجہ ایبؿ رکےن یک ااجزت

ےگ )ینع رشمنیک ںیم ضعب اک مہ ےس یبسن قلعت ےہ ارگ اؿ یک وجہ رکف ےگ وت ریمی یھب وجہ وہیگ( ےن رفامای ہک ریمے بسن اک ایک رکف 

اسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیم آپ وک اس ےس اس رطح اکنؽ دفں اگ سج رطح ابؽ آےٹ ےس اکنال اجات ےہ اشہؾ نب 

 اعتٰیل ہنع وک ربا الھب ہن وہک اس ےئل ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل رعفہ ےن ا ےن فادل ےس لقن ایک اںوہں ےن اہک ہک اسحؿ ریض اہلل

 فملس یک رطػ ےس وجاب دےتی ےھت۔

 دمحم دبعہ اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک یک وجہ رکےن اک ایبؿ۔

     1084    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اػبح ًبساہلل ب٩ وہب یو٧ص اب٩ طہاب ہظی٥ ب٩ ابی س٨ا٪ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ  ُّ ث٨ََا أَِػَب َّطُ  َحسَّ َِٟضِیَث٥َ ب٩َِ أَبٔی ٔس٨َإ٪ أَِخب ٍََُظ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ا ا٢َ أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  َٗ ب٩ُِ َوصِٕب 

 ُ٘ و٢ُ ِٔ٪َّ أَّخا َل٥ُِٜ ََل َي ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َؼٔؼطٔ یَِذَُکُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة فٔی  ََٓث يَ َس٤ٔ ىٔی بَٔذاَک اب٩َِ َرَواَحَة و٢ُ اٟزَّ ٌِ

 ِٟ َس ا ٌِ ُِٟضَسی َب ٍُ أََرا٧َا ا ٔ َساكٔ ِحز َٔ ِٟ ْٖ ٩ِ٣ٔ ا زُو ٌِ ٣َ َّٙ ا٢َ َوٓٔي٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َیِت٠ُو َٛٔتابَُط َِٔذا اِنَظ ٠ُوب٨َُا بٔطٔ ٣ُو٨َٔٗاْت َٗ ُ٘ َٓ یَم  ٌَ

أططٔ  ٩ًَِ َٔفَ ٍُ یَبٔیُت یَُحافٔی َج٨َِبطُ  ٔ ا٢َ َواٗ َٗ ا٢َ أَ٪َّ ٣َا  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ِی١ْ  َ٘ ُط ًُ ٌَ ٍُ َتاَب أج ـَ ٤َِٟ ی٩َ ا ِٟکَأَفٔ ٠َِت بٔا َ٘ َِٔذا اِسَتِث



 

 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ٔد  ٌٔیٕس َواَِلرَِعَ ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   اٟزُّبَِیٔسیُّ 

ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ  احبص دبعاہلل نب فبہ ویسن انب اہشب میشہ نب ایب انسؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 ایک ہک فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ذرک ےک دفراؿ ںیم ےتہک ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترا اھبح  فہ

ر مہ ںیم اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع ےہ وج ربی ابت ہن اتہک اھت اس ےس رماد انب رفاہح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت وہنجں ےن اہک اھت ہک اف

فآہل فملس ںیہ وج اس یک  اتب یک التفت رکےت ںیہ ہکبج  رج یک رفینش اظرہ وہیت ےہ ںیمہ ارمایہ ےک دعب دیساھ راہتس داھکایانچہچن 

 رتسب ےس دحیلعہ وہات ےہ امہرے دولں وک نیقی ےہ ہک وج ھچک اںوہں ےن رفامای فہ وہ رک رےہ اگ فہ رات سگارےت ںیہ اس احؽ ںیم ہک کولہ

ہکبج رشمنیک وخااگبوہں ںیم وبلھج ڑپے وہےت ںیہ لیقع ےن زرہی ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک افر زدیبی ےن وباہطس 

 زرہی دیعس ےس افر ارعج ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک۔

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع احبص دبعاہلل نب فبہ ویسن انب اہشب میشہ نب ایب انسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک یک وجہ رکےن اک ایبؿ۔

     1085    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یب زہزی )زوَسی س٨س( اس٤اًی١ بزازر اس٤اًی١ س٠امی٪ ٣ح٤س ب٩ ابی ًتیٙ اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ابو اٟامی٪ طٌ :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًوٖ

٩ًَِ ُس  ثَىٔی أَخٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َ٪ َحسَّ ٕٙ  ٠َامِیَ ًَتٔی ٔس ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

اَ٪ ب٩َِ ثَابٕٔت اَِلَِنَؼارٔیَّ  ٍَ َحشَّ َّطُ َس٤ٔ ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   َيِشَتِظضُٔس أَبَا صَُزیَِزَة ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

 ٌِ و٢ُ یَا أَبَا صَُزیَِزَة َنَظِستَُک بٔاہللٔ َص١ِ َس٤ٔ ُ٘ َی ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َٓ اُ٪ أَٔجِب  و٢ُ یَا َحشَّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٥ِ ٌَ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َن َٗ ُسٔض  ُ٘ ِٟ  ا٠َُّٟض٥َّ أَیِِّسُظ بٔزُؤح ا



 

 

ب اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل اوب اامیلؿ بیعش زرہی )دفرسی دنس( اامسلیع ربادر اامسلیع امیلسؿ دمحم نب ایب قیتع انب اہش

اعتٰیل ہنع نب وعػ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن اسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اثتب ااصنری وک انس ہک رضحت اوبرہریہ ریض 

 داتی وہں ہک ایک مت ےن اہلل اعتٰیل ہنع وک وگاہ انب رےہ ںیہ افر د ہ رےہ ںیہ ہک اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ںیہمت دخا یک مسق

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک اے اسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہلل ےک روسؽ یک رطػ ےس وجاب 

 دے، ای اہلل اس یک رفح ادقلس ےک ذرہعی اتدیئ رک، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای اہں )ںیم ےن انس ےہ( ۔

اوب اامیلؿ بیعش زرہی )دفرسی دنس( اامسلیع ربادر اامسلیع امیلسؿ دمحم نب ایب قیتع انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب وعػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وجہ رکےن اک ایبؿ۔رشمنیک یک 

     1086    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب طٌبہ ًسی ب٩ ثابت حرضت بزاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِٟب ٍََأئ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ا ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ  

َک  ٌَ ا٢َ َصأجض٥ِٔ َؤجب ٍِٔی١ُ ٣َ َٗ اَ٪ اصُِحُض٥ِ أَِو  ا٢َ َٟٔحشَّ َٗ 

امیلسؿ نب  جب ہبعش دعی نب اثتب رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص 

 ےن اسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای رشمنیک یک وجہ رک ربجلی ہیلع امالسؾ ریتے اسھت ںیہ۔ اہلل ہیلع فملس

 امیلسؿ نب  جب ہبعش دعی نب اثتب رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ےہ ہک یسک صخش رپ رعش اس رطح اغ بل آ اجےئ ہک اہلل اعتٰیل ےک ذرک افر املفہی رکمفہ 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہی رکمفہ ےہ ہک یسک صخش رپ رعش اس رطح اغ بل آ اجےئ ہک اہلل اعتٰیل ےک ذرک افر املفر رقآؿ ےس اس وک رفک دے۔

     1087    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ٣وسٰی ح٨و٠ہ سا٥ٟ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا َح٨َِو٠َُة  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

 َ ّزاََل ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ ٔط ِیّحا َخي ٍِْ  َٗ  ٥ِ ُٛ ُٖ أََحٔس  ِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ َجِو

دیبع اہلل نب ومٰیس ہلظنح اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

  اجےئ وت فہ اس ےس رتہب ےہ ہک رعش ےس رھبےفآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس یسک اک ٹیپ پیپ ےس رھب

 دیبع اہلل نب ومٰیس ہلظنح اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رطح اغ بل آ اجےئ ہک اہلل اعتٰیل ےک ذرک افر املفر رقآؿ ےس اس وک رفک دے۔ہی رکمفہ ےہ ہک یسک صخش رپ رعش اس 

     1088    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ حٔؽ ا٤ًع ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبٔی َحسَّ  ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ُت أَبَا َػأٟٕح  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل



 

 

ّزا ٌِ ِیّحا َیزٔیطٔ َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ ٔط َٗ ُٖ َرُج١ٕ  ٥َ ََلَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ َجِو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص  رمع نب صفح صفح اشمع

اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک یسک صخش اک ا ےن ٹیپ وک پیپ ےس رھبان وج اس ےک ٹیپ وک اھک اجےئ )ینع رخاب رک دے( اس ےس رتہب ےہ 

 ہک رعش ےس رھبے۔

 اشمع اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمع نب صفح صفح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ج

 

قت
ک)ریتا داایں( اہھت اخک آولد وہ( افر رقعی خل

 

 ن
 من
ب

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رتتب 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ی )ومڈنی اکیٹ( رفامان۔یبن یلص اہلل ہیلع

 

خلقت

ک)ریتا داایں( اہھت اخک آولد وہ( افر رقعی 

 

 ن
 من
ب

  فملس اک رتتب 

     1089    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ِ َٜي ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ُ٘ َحسَّ ِٟ ٠ََح أََخا أَبٔی ا ِٓ َِٟت ِٔ٪َّ أَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ ِیٔص  ٍ ٌَ

 َّ َّی أَِسَتأِذَٔ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُط َحً َٟ ٠ُِت َواہللٔ ََل آَذُ٪  ُ٘ َٓ ِٟٔحَحاُب  َس ٣َا ٧َز٢ََ ا ٌِ ًَلَیَّ َب َٓإٔ٪َّ أََخا أَبٔی اِسَتأَِذَ٪   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 َّ ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓسَخ١َ  ِیٔص  ٌَ ُ٘ ِٟ ِتىٔی ا٣َِزأَةُ أَبٔی ا ٌَ ٩ِٜٔ أَِرَؿ ىٔی َوَل ٌَ َِٟیَص صَُو أَِرَؿ ِیٔص  ٌَ ُ٘ ِٟ ٠ُِت یَا ا ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

َِٟیَص  َوةُ َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  ا٢َ رُعِ َٗ ٔک َتزٔبَِت َی٤ٔي٨ُٔک  ُّ٤ًَ َُّط  إ٧ٔ َٓ ُط  َٟ ا٢َ ائَِذنٔی  َٗ ِتىٔی ا٣َِزأَتُُط  ٌَ ٩ِٜٔ أَِرَؿ ىٔی َوَل ٌَ صَُو أَِرَؿ

٦ُ ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟشٔب  ٔة ٣َا یََِحُ ًَ ٣ُوا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا و٢ُ َُحِّ ُ٘ ًَائَٔظُة َت بَٔذَٟٔک کَا٧َِت  َٓ 

ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوباسیقل ےک ییحی نب ریکب ثیل لیقع انب اہشب رعفہ رضح

اھبح  احلف ےن رپدہ یک آتی انزؽ وہےن ےک دعب ھجم ےس ادنر آےن یک ااجزت اچیہ وت ںیم ےن اہک ںیم ااجزت ہن دفں یگ بج کت ہک 



 

 

ےئل ہک اوباسیقل ےک اھبح  ےن ےھجم دفدھ ںیہن الپای ےہ ہکلب ھجم وک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت ہن ےل ولں اس 

اوباسیقل یک ویبی ےن دفدھ الپای ےہانچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اس رشتفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل 

ی ےن ھجم وک دفدھ الپای ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمد ےن ھجم وک دفدھ وت ںیہن الپای ےہ ہکلب اس یک ویب

رفامای ہک اس وک ااجزت دے دف اس ےئل ہک فہ اہمترا اچچ ےہ اہمترا اہھت اخک آولد وہاجےئ ایس فہج ےس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

 ںیہ۔ اہنع رفامیت ںیھت ہک راضتع ےک ببس ےس اؿ روتشں وک  جاؾ وھجمس وج بسن ےس  جاؾ وہےت

 ییحی نب ریکب ثیل لیقع انب اہشب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ک)ریتا داایں( اہھت اخک آولد وہ

 

 ن
 من
ب

ی )ومڈنی اکیٹ( رفامان۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رتتب 

 

خلقت

 ( افر رقعی 

     1090    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ ح٥ٜ ابزاہی٥ اسوز حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اَِلَِسوَ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٥َُٜ َِٟح ث٨ََا ا َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ َِٟت أََراَز ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ زٔ 

ًَُِقَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ََّضا َحاَؿِت  ئٔيَبّة َحزٔی٨َّة َٔل٧َ َٛ ًَلَی بَأب خَٔبائَٔضا  َة  ٔٔیَّ أَی َػ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َی٨َِٔفَ ََفَ َّٔک ًَ یِٕع ٧ِٔ ْة ُُٟٔقَ َِ ی َح٠َِقی ُٟ

ی ِّٔذاََٟحابَٔش  َٓاِنَٔفٔ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ  َٖ َوا ىٔی اٟلَّ ٌِ ٔت یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َي ـِ َٓ ٨ِٔت أَ ُٛ ا٢َ أَ َٗ  ت٨َُا ث٥َُّ 

آدؾ ہبعش مکح اربامیہ اوسد رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وت ہیفص ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک ا ےن ےمیخ ےک درفازے رپ نیگمغ ڑھکی ںیہ اس ےئل ہک اںیہن ضیح آےن  ےن فایسپ اک ارادہ ایک

اگل اھت آپ ےن رفامای ومڈنی اکیٹ )ہی رقشی یک زابؿ ےس( ےب کش وت ںیمہ رفےنک فا ی ےہ رھپ رفامای ایک وت رحن ےک دؿ  راػ اافہض رک 

  ہنع ےن اہک اہں وت آپ ےن رفامای رھپ وت یھب لچ۔یکچ ےہ رضحت ہیفص ریض اہلل اعتٰیل



 

 

 آدؾ ہبعش مکح اربامیہ اوسد رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ظفل زومعا ےک اامعتسؽ اک ایبؿ۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ظفل زومعا ےک اامعتسؽ اک ایبؿ۔

     1091    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک ابوا٨ٟرض )٤ًز ب٩ ًبیس اہلل ٛے آزاز َکزہ َُل٦( ابو٣زہ )ا٦ ہانی ٛے َُل٦ آزاز َکزہ( ا٦ ہانی  :  راوی

 ب٨ت ابی كاٟب رضی اہلل ٨ًہا

ًَبِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ أَ٪َّ أَبَا ٣ُزََّة ٣َِولَیَحسَّ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  أ٦ُِّ َصا٧ٕٔئ ب٨ِٔٔت أَبٔی كَأٟٕب  ُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة 

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  و٢ُ َذَصِبُت ِ ُ٘ ٍَ أ٦َُّ َصا٧ٕٔئ ب٨َِٔت أَبٔی كَأٟٕب َت َّطُ َس٤ٔ َتٔش١ُ أَِخب ٍََُظ أ٧َ ِِ َوَجِستُُط َي َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

 َٓ ٠ُِت أ٧ََا أ٦ُُّ َصا٧ٕٔئ ب٨ُِٔت أَبٔی كَأٟٕب  ُ٘ َٓ  ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َصٔذظ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ اك٤َُٔة اب٨َُِتطُ َتِشت ٍُُُظ  َٓ َْ َو ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٣َزَِحّبا بٔأ٦ُِّ َصا٧ٕٔئ  َ٘

 ٩ِ٣ٔ  ًَ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ َز  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠ََٓ ا فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس  ّٔ إت ٠ِ٣َُتٔح ٌَ َٛ َّی ث٤ََانَٔی َر ََٓؼل ا٦َ  َٗ ات١ْٔ ُُِش٠ٔطٔ  َٗ َُّط  ِّی أ٧َ ٥َ اب٩ُِ أُم

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََُٓلُ٪ ب٩ُِ صَُبي ٍََِة  ِس أََجزِتُطُ  َٗ َِٟت أ٦ُُّ َصا٧ٕٔئ َرُجَّل  ا َٗ ِس أََجز٧َِا ٩ِ٣َ أََجزِٔت یَا أ٦َُّ َصا٧ٕٔئ  َٗ َس٥ََّ٠ 

 َوَذاَک ُؿّهی

ریض دبع اہلل نب ہملسم امکل اوبارضنل )رمع نب دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوبرمہ )اؾ اہین ےک الغؾ آزاد رکدہ( اؾ اہین تنب ایب اط بل 

ؿ رکےت وہےئ انس ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم حتف   ےک اسؽ اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ایب

احرض وہح  وت ںیم ےن داھکی ہک آپ لسغ رفام رےہ ںیہ افر آپ یک اصازبادی رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع رپدہ ےئک وہےئ ںیہ 

دی بج لسغ ےس افرغ وہےئ وت ڑھکے وہےئ افر آھٹ رںیتعک امنز ںیم ےن آپ وک السؾ ایک آپ ےن رفامای ہک اؾ اہین وخش آود

ڑپںیھ اس احؽ ںیم ہک آپ اکی ڑپکا ےٹیپل وہےئ ےھت بج امنز ےس افرغ وہےئ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

ںیم اس وک لتق رکدفں اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  فملس ریمی امں اک اٹیب اتہک ےہ ہک سج صخش وک ینع الفں نب ریبہہ وک وت ےن انپہ دی ےہ

 اک فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل اہنع سج وک وت ےن انپہ دی ںیم ےن یھب اس وک انپہ دی اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ایبؿ ےہ ہک فہ اچتش اک فتق اھت۔

نب دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ( اوبرمہ )اؾ اہین ےک الغؾ آزاد رکدہ( اؾ اہین تنب ایب دبع اہلل نب ہملسم امکل اوبارضنل )رمع  :  رافی

 اط بل ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک صخش اک )یسک وک( فن لک انہک۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 )یسک وک( فن لک انہک۔یسک صخش اک 

     1092    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١ ہ٤ا٦ ٗتازہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ أَ٪َّ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَی َرُجَّل  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ِبَضا َوی٠ََِک  َٛ ا٢َ اِر َٗ ََّضا بََس٧َْة  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ِبَضا  َٛ ا٢َ اِر َٗ ََّضا بََس٧َْة  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ِبَضا  َٛ ا٢َ اِر َ٘ َٓ ُٚ بََس٧َّة   َيُشو

ےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک ومیس نب اامسلیع امہؾ اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رک

اس  داھکی وج رقابین اک افٹن اکنہےئ اجراہ اھت آپ ےن رفامای ہک اس رپ وسار وہاج اس ےن اہک ہک ہی رقابین اک افٹن ےہ )رھپ( آپ ےن رفامای

 ( وت اس رپ وسار وہاج۔رپ وسار وہاج اس ےن اہک ہی رقابین اک افٹن ےہ آپ ےن رفامای فن لک )ریتی رخایب وہ

 ومٰیس نب اامسلیع امہؾ اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک )یسک وک( فن لک انہک۔

     1093    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس ٣اٟک ابواٟز٧از ارعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َِیطٔ ٨ُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ِبَضا َٛ ا٢َ اِر َٗ ََّضا بََس٧َْة  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ َٗ ِبَضا  َٛ َٟطُ اِر ا٢َ  َ٘ َٓ ُٚ بََس٧َّة  ٥َ َرأَی َرُجَّل َيُشو أَٟثةٔ  َوَس٠َّ ا٧َٔیٔة أَِو فٔی اٟثَّ  َوی٠ََِک فٔی اٟثَّ

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہبیتق نب دیعس امکل اوبازلاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض

اکی صخش وک داھکی ہک رقابین اک افٹن اکنہےئ اجراہ ےہ آپ ےن اس ےس اہک ہک وت اس رپ وسار وہاج اس ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل 

 رسیتی ابر ںیم رفامای ہک ریتی رخایب وہ وت وسار وہاج۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی وت رقابین اک افٹن ےہ آپ ےن دفرسی ابر ای

 ہبیتق نب دیعس امکل اوبازلاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ( فن لک انہک۔یسک صخش اک )یسک وک

     1094    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ح٤از ثابت ب٨انی ا٧ص ب٩ ٣اٟک و ایوب ابوَٗلبہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا اْز  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ کَاَ٪  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  َوأَیُّوَب 

َُٟط أ٧ََِحَظُة َیحِ  ا٢ُ  َ٘ ُط أَِسَوزُ ُي َٟ ُط ََُُل٦ْ  ٌَ ٥َ فٔی َسََفٕ َوکَاَ٪ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی اہللُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ُسو 



 

 

٠َِیطٔ َو  ًَ ٔ َوارٔیز َ٘ ِٟ  َس٥ََّ٠ َویَِحَک یَا أ٧ََِحَظُة ُرَویَِسَک بٔا

دسمد امحد اثتب انبین اسن نب امکل ف اویب اوبالقہب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ایسہ الغؾ اھت ےسج اہشجن اہک اجات اھت وج زیتی ےک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفس ںیم ےھت افر آپ ےک اسھت آپ اک اکی

ؽ رک اسھت افوٹنں وک اکنہےئ اج راہ اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ریتی رخایب وہ اےس اایہشجن ذرا اؿ وشیشں وک اھبنس

 ےل اج )وشیشں ےس رماد وعرںیت ںیھت( ۔

  ف اویب اوبالقہب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد امحد اثتب انبین اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک )یسک وک( فن لک انہک۔

     1095    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١ وہیب خاٟس ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُکہ ابوبُکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َخأٟٕس  ث٨ََا ُوَصِیْب  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ًَلَی َرُج١ٕ  َحسَّ ا٢َ أَثِىَی َرُج١ْ  َٗ

َٙ أَخٔیَک ثَََلثّا ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َازّٔحا ََل ٣َحَ ٨ًَِٔس ا٨َّٟئ  َت ٨ًُُ ٌِ َل َٗ ا٢َ َوی٠ََِک  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١ِ أَِحٔشُب یِّ َػل ُ٘ ٠َِی َٓ ََٟة  ا

 ُ٥٠َ ٌِ ًَلَی اہللٔ أََحّسا ِِٔ٪ کَاَ٪ َي ِّی   ََُٓل٧ّا َواہللُ َحٔشيبُطُ َوََل أَُزک

 اخدل دبعارلنمح نب ایب رکبہ اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ومیس نب اامسلیع فبیہ

صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم یسک یک رعتفی یک وت آپ ےن رفامای ریتی ابتیہ وہ وت ےن ا ےن اھبح  یک رگدؿ اکن دی 

یسک وک یسک یک رعتفی رکان یہ وہ افر ارگ فہ اس وک اجاتن ےہ وت اےس انہک اچےئہ ہک ںیم الفں وک ااسی نیت ابر آپ ےن رفامای مت ںیم ےس سج 

 امگؿ رکات وہں افر اہلل اس اک رگناؿ ےہ افر اہلل ےک اسےنم ںیم یسک اک ستہیک ںیہن رکات وہں۔



 

 

 اعتٰیل ہنع ومٰیس نب اامسلیع فبیہ اخدل دبعارلنمح نب ایب رکبہ اوبرکبہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک )یسک وک( فن لک انہک۔

     1096    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہزی ابوس٤٠ہ و ؿحاک حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥ وٟیس اوزاعی  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس٤٠ََ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اَِلَِوَزاعٔیِّ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ثَىٔی  ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس أک  حَّ َـّ َة َواٟ

ا٢َ بَِي٨َا ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ یَا  ا ة ُِٟدَوِئْصَ ا٢َ ذُو ا َ٘ َٓ ٕ ِٗٔش٤ّا  ٔش٥ُ َذاَت یَِو٦ ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  َػل

ا َٗ طُ  َ٘ ِب ٨ًُُ َِلَِْضٔ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ ائَِذِ٪ لٔی  َ٘ َٓ ًِس٢ِٔ  ٥َِٟ أَ ٔس٢ُ َِٔذا  ٌِ ا٢َ َوی٠ََِک ٩ِ٣َ َي َٗ ًِٔس٢ِ  ُط أَِػَحابّا َیِحُٔقُ ٢َ ََل َرُسو٢َ اہللٔ ا َٟ  َّ٪ِٔ

ِض٥ٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔ  ٚٔ اٟشَّ ٤ُزُو َٛ ی٩ٔ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٍَ ٔػَیا٣ٔض٥ِٔ ی٤َِزُ ٍَ َػََلتٔض٥ِٔ َؤػَیا٣َطُ ٣َ ٥ِ َػََلَتُط ٣َ ُٛ َََٓل أََحُس ٔلَی َنِؼ٠ٔطٔ  ٔة ی٨َُِوزُ ِ یَّ

َََٓل یُوَجُس  ٔلَی رَٔػآٔطٔ  ََل یُوَجُس  یُوَجُس ٓٔیطٔ َطِیْئ ث٥َُّ ی٨َُِوزُ ِ َٓ  ٔ َُٗذذٔظ ٔلَی  ََل یُوَجُس ٓٔیطٔ َطِیْئ ث٥َُّ ی٨َُِوزُ ِ َٓ یِّطٔ  ـٔ ٔلَی َن ٓٔیطٔ َطِیْئ ث٥َُّ ی٨َُِوزُ ِ

ٕة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض آیَُتُض٥ِ َرُج١ْ ِِٔحَسی یََسیِطٔ  َٗ ًَلَی حٔئن َُفِ ُجوَ٪  ٦َ َیِْخُ َث َواٟسَّ ََِٟفِ َٙ ا ِس َسَب َٗ ٤َِٟزِأَةٔ أَِو  ٣ِٔث١ُ ثَِسیٔ  ٓٔیطٔ َطِیْئ  ا

٥َ َوأَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ََٟش٤ٔ ٌٔیٕس أَِطَضُس  ا٢َ أَبُو َس َٗ ةٔ َتَسِرَزُر  ٌَ ـِ َب ِٟ ًَلٓٔیٕ حٔيَن ٣ِٔث١ُ ا  ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ِّی  ِطَضُس أَن

 َّٟ ٔت ا ٌِ ًَلَی ا٨َّٟ ُتَٔی بٔطٔ  أ َٓ ِتلَی  َ٘ ِٟ ُِٟت٤َٔص فٔی ا ا َٓ اَت٠َُض٥ِ  َٗ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َت ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ  ٔذی َن

دبعارلنمح نب اربامیہ فدیل افزایع زرہی اوبہملس ف احضک رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

 ذفایوخ رص ےن وج ینب میمت اک اکی رفد اھت اہک ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ میسقت رفام رےہ ےھت ہک

 آپ ےن رفامای ہک ریتی رخایب وہ ںیم دعؽ ےس اکؾ ہن ولں اگ وت رھپ وکؿ

 

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااصنػ ےس میسقت رفامے 

فملس( ااجزت دےئجی ہک ںیم اس یک رگدؿ دعؽ رکے اگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک )ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفامای )ااسی ہن رکف( اس ےئل ہک اس ےک ضعب اسیھت اےسی وہں ےگ ہک مت ںیم ےس اکی اؿ یک امنزفں افر رفزفں  اڑا دفں آپ ےن



 

 

ؿ ےس ےک اقمےلب ںیم اینپ امنز افر رفزے وک ریقح ںیھجمس ےگ احالہکن فہ دنی ےس اس رطح ےلکن وہےئ وہں ےگ سج رطح ریت امک

لکن اجات ےہ ہن اس ریت ےک رپ رپ ھچک اشنؿ وہ افر ہن اس ےک ےچین افر ہن اس ےک رپفں رپ ھچک ابیق وہ اس یک اشنین ہی ےہ ہک فہ ولگ 

املسمونں ںیم رفتہق ےک فتق اظرہ وہں ےگ افر اؿ ںیم اکی صخش ااسی وہاگ سج اک اہھت ااسی وہاگ ےسیج وعرت ےک اتسپؿ ای ےسیج 

وج  جتک رکات وہ )رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک( ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن اؿ وک  وگتش اک ولڑھتا

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ افر )اس یک یھب( وگایہ داتی وہں ہک ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اس 

 التش ایک ایگ وت ایس رطح الم سج رطح آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت۔گنج ےک فتق وموجد اھت فہ وتقمولں ںیم 

 دبعارلنمح نب اربامیہ فدیل افزایع زرہی اوبہملس ف احضک رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک )یسک وک( فن لک انہک۔

     1097    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩ ًبساہلل اوزاعی اب٩ طہاب ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ٣ُ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس بِ َحسَّ ثَىٔی اب٩ُِ ٔطَضإب  ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ 
ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا اَِلَِوَزاعٔ ًَ َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ات١ٕٔ أَبُو ا ِبٔس َ٘ ًَ  ٩ٔ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ا٢َ َویَِحَک اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َص٠َُِٜت  َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

ئِن  ٌَ َُٓؼ٥ِ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا أَٔجُسَصا  َٗ َبّة  َٗ ِٙ َر ٔ ًِت ا٢َ أَ َٗ اَ٪  ـَ ًَلَی أَصِلٔی فٔی َر٣َ ُت  ٌِ َٗ ا٢َ َو ا٢َ َٗ َٗ  ٍُ ا٢َ ََل أَِسَتٔلی َٗ  

ا٢َ ٣َا أَ  َٗ ٜٔي٨ّا  يَن ٣ِٔش ٥ِ ٔستِّ ٌٔ ِ أَك َّٟٔذی َٓ َوا َٓ ٔ أَصِلٔی  ًَلَی َُي ٍِ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘ َٓ ِٚ بٔطٔ  َتَؼسَّ َٓ ا٢َ ُخِذُظ  َ٘ َٓ  ٕٚ َز ٌَ ُتَٔی بٔ أ َٓ ٔجُس 

 َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٔحَک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ـَ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ أَِحَوُد ٣ٔىِّی  ٔسی بَٔیٔسظٔ ٣َا بَيَِن ك٨َُُيِی ا ِٔ ِ َن طُ ی بََسِت أ٧َ ٌَ ا٢َ ُخِذُظ َتاَب َٗ َیابُُط 

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َوی٠ََِک  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو  یُو٧ُُص 

دمحم نب اقملت اوبانسحل دبعاہلل افزایع انب اہشب دیمح نب دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وت الہک صخش روسؽ اہلل

وہایگ آپ ےن رفامای ریتی رخایب وہ )ایک وہا( اس ےن رعض ایک ںیم ےن راضمؿ ںیم اینپ ویبی ےس تبحص رک ی آپ ےن رفامای اکی 

الغؾ ںیہن آپ ےن رفامای رھپ دف ےنیہم وتمارت رفزے رھک ےل اس ےن اہک ںیم اس یک اطتق ںیہن  الغؾ آزاد رک اس ےن اہک ریمے اپس

راتھک آپ ےن رفامای ہک اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک اس ےن اہک ہک ریمے اپس ںیہن ےہانچہچن اکی رعؼ )اکی امیپہن ےہ( الای ایگ )سج 

ہق رک اس ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ا ےن رھگ فاولں ےک ںیم وجھکرںی ںیھت( آپ ےن رفامای اس وک ےل اج افر دص

العفہ دفرسفں وک )دفں( ؟ مسق ےہ اس اجؿ یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ودہنی ںیم ھجم ےس زایدہ وکح  اتحمج ںیہن وت یبن یلص 

ن ا ں اظرہ وہ
ج ل
ک

 اہیں کت ہک آپ یک 

 

ںیئگ آپ ےن رفامای وت اس وک ےل ےل ویسن ےن زرہی ےس اس یک  اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ دے 

 اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ افر دبعارلنمح نب اخدل ےن زرہی ےس فن لک اک ظفل لقن ایک۔

 دمحم نب اقملت اوبانسحل دبعاہلل افزایع انب اہشب دیمح نب دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک )یسک وک( فن لک انہک۔

     1098    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٟیثی حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل  س٠امی٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ وٟیس ابو٤ًزو اوزاعی اب٩ طہاب زہزی ًلاء ب٩ یزیس :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو اَِلَِوَزاعٔیُّ  ث٨ََا أَبُو  َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًََلأئ َحسَّ  ٩ًَِ ی اب٩ُِ ٔطَضإب اٟزُّصِزٔیُّ 

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ب٩ِٔ َیزٔیَس ا٠َِّٟیثٔیِّ  ا٢َ َویَِحَک أَبٔی َس َ٘ َٓ ِٟضِٔحَزةٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِخب ٍِٔنٔی  َٗ ا  ابٔیًّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ أرَِعَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ   ِٔ٪َّ ا

 َ٤ًِ ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتَضا  َٗ ی َػَس َض١ِ تَُؤزِّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک ٩ِ٣ٔ ِٔب١ٕٔ  َض١ِ  َٓ ٔ َطٔسیْس  ِٟضِٔحَزة ِٟبَٔحارٔ َطأَِ٪ ا ١ِ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا

٠٤ًَََٔک َطِیّئا  ٍََک ٩ِ٣ٔ 
ٔ

٩َِٟ َیت إٔ٪َّ اہلَل  َٓ 



 

 

امیلسؿ نب دبعارلنمح فدیل اوبرمعف افزایع انب اہشب زرہی اطعء نب سیدی یثیل رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم رجہت ےک قلعتم ربخ دےئجی وت رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب ےن رعض ایک ای روس

آپ ےن رفامای ریتا ربا وہ رجہت وت تہب تخس زیچ ےہ ایک ریتے اپس افٹن ےہ اس ےن اہک اہں آپ ےن رفامای ایک وت اس اک دصہق ادا رکات 

 اہلل اعتٰیل ریتے اامعؽ ںیم ےس ھچک اض ع ہن رکے اگ۔ ےہ اس ےن اہک اہں آپ ےن رفامای وت درای ےک اس رطػ رہ رک اانپ اکؾ ےئک اج

 امیلسؿ نب دبعارلنمح فدیل اوبرمعف افزایع انب اہشب زرہی اطعء نب سیدی یثیل رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک )یسک وک( فن لک انہک۔

     1099    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ ًبساٟوہاب خاٟس ب٩ حارث طٌبہ واٗس ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس ٣ح٤س ب٩ زیس حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ بِ  ث٨ََا  ُت َحسَّ ٌِ ٔس ب٩ِٔ َزیِٕس َس٤ٔ ٩ًَِ َواٗٔٔس ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ  ٩ُ أَبٔی 

ا٢َ َوی٥ُِٜ٠َِ أَِو َویَِحُٜ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ٔسی اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٌِ وا َب ٌُ َبُة َطکَّ صَُو ََل َتزِٔج ٌِ ا٢َ ُط َٗ  ٥ِ

٩ًَِ أَ  ٕس  ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ َبَة َویَِح٥ُِٜ َو ٌِ ٩ًَِ ُط ا٢َ ا٨َّٟرِضُ  َٗ ٕف َو ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َيرِضٔ َّٔ  بٔیطٔ َوی٥ُِٜ٠َِ أَِو َویَِح٥ُِٜ ُٛ

 دمحم نب زدی دمحم نب زدی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل دبع اہلل نب دبعاولاہب اخدل نب احرث ہبعش فادق نب

م )ریتا ربا وہ ای ریتی رخایب وہ( رفامای )ہبعش اک ایبؿ ےہ ہک فادق نب دمحم

جک
ب 

 وک ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن فمکلی ای ف

م اک ظفل لقن ایک افر رمعاؿ نب دمحم ےن ہبش وہا( ریمے دعب اکرف وہ رک اکی دفرسے یک رگدؿ ہن 

جک
ب 

امرےن وگل افر رضن ےن ہبعش ےس ف

م لقن ایک ےہ۔

جک
ب 

 ا ےن فادل ےس فمکلی اف ف



 

 

 دبع اہلل نب دبعاولاہب اخدل نب احرث ہبعش فادق نب دمحم نب زدی دمحم نب زدی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک )یسک وک( فن لک انہک۔

     1100    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًاػ٥ ہ٤ا٦ ٗتازہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اہللَُحسَّ َِٟبازَٔیٔة أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ٥َ  ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ًَِسزِ  ا٢َ ٣َا أَ َٗ ََٟضا  ًَِسِزَت  ا٢َ َوی٠ََِک َو٣َا أَ َٗ ائ٤َْٔة  َٗ ُة  ًَ ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣ًََی اٟشَّ َ٘ ا٢َ َٓ َٗ َٟطُ  ِّی أُحٔبُّ اہلَل َوَرُسو ََٟضا َِٔلَّ أَن ُت 

٤َزَّ ََُُل٦ْ  َٓ ّحا َطسٔیّسا  ِح٨َا یَِو٣َئٕٔذ ََفَ َََٓفٔ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َذَٟٔک  َٛ ٨َ٠ِا َو٧َِح٩ُ  ُ٘ َٓ ٍَ ٩ِ٣َ أَِحبَِبَت  ََّک ٣َ انٔی  ٧ِٔ ٔ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أََِقَ ٤ُ٠ِِٟٔٔي ٍَة

٩ِ٠َ یُ  َٓ َ َصَذا  ِِّ ُ ا٢َ ِِٔ٪ أ َ٘ َّی اہللَُٓ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت أََنّشا  ٌِ َتاَزَة َس٤ٔ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ُظ ُط ًَُة َواِخَتَْصَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت َِٟضَز٦ُ َحً ُط ا َٛ  ِسرٔ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اہلل ہیلع فآہل  رمعف نب اعمص امہؾ اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک داہیویتں ںیم ےس اکی صخش یبن یلص

فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایقتم بک وہیگ آپ ےن رفامای ریتی رباح  وہ وت ےن اس 

فملس ےک ےئل ایک اسامؿ رک راھک ےہ اس ےن اہک ںیم ےن ھچک اسامؿ ںیہن ایک زجب اس ےک ہک ںیم اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےس تبحم رکات وہں آپ ےن رفامای وت اس ےک اسھت وہاگ سج ےس تبحم رکات ےہ اس رپ مہ ےن رعض ایک ایک مہ یھب ایس رطح وہں 

ےگ آپ ےن رفامای اہں اس دؾ مہ ولوگں وک تہب وخیش وہح  اےنت ںیم ریغمہ اک اکی الغؾ سگرا وج ریما رصعمہ اھت آپ ےن رفامای ارگ ہی 

ڑباھےپ ےس ےلہپ ایقتم آ اجےئ یگ افر ہبعش ےن اتقدہ ےس ہی دحثی رصتخما رفاتی یک ےہ ہک ںیم ےن اسن ریض زدنہ راہ وت اس ےک 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔

 رمعف نب اعمص امہؾ اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل زبرگ ف ربرت یک تبحم یک اشنین اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ارگ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رےتھک وہ وت ریمی ریپفی رکف اہلل اعتٰیل ںیہمت وبحمب رےھک اگ۔اہلل زبرگ ف ربرت یک تبحم یک اشنین اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ارگ مت اہلل ےس تبحم 

     1101    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ خاٟس ٣ح٤س ب٩ جٌَف طٌبہ س٠امی٪ ابووائ١ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ جَ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ََفٕ  ٌِ

ٍَ ٩ِ٣َ أََحبَّ  ٤َِٟزُِئ ٣َ ا٢َ ا َٗ َّطُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ

ں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص رشب نب اخدل دمحم نب رفعج ہبعش امیلسؿ اوبفالئ دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آد ی اس ےک اسھت وہاگ سج ےس تبحم رکات ےہ۔

 رشب نب اخدل دمحم نب رفعج ہبعش امیلسؿ اوبفالئ دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہلل اعتٰیل ںیہمت وبحمب رےھک اگ۔اہلل زبرگ ف ربرت یک تبحم یک اشنین اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ارگ مت اہلل ےس تبحم رےتھک وہ وت ریمی ریپفی رکف ا

     1102    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس جزیز ا٤ًع ابووائ١ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٨ُِط َجاَئ َحسَّ ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  وز ٌُ

ٔلَی َرُسو٢ٔ  ٥ِ َی٠ِحَ  َرُج١ْ ِ َٟ ِو٣ّا َو َٗ و٢ُ فٔی َرُج١ٕ أََحبَّ  ُ٘ َٕ َت ِی َٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِٙ بٔض٥ِٔ 

ُط َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ َوُس  ٌَ ٍَ ٩ِ٣َ أََحبَّ َتاَب ٤َِٟزُِئ ٣َ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ًَِٔع َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ ٩ًَِ اَِل ًََوا٧ََة  ٦ٕ َوأَبُو  ُ٪ ب٩ُِ ََقِ ٠َامِیَ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ 

ہک اکی  ہبیتق نب دیعس رجری اشمع اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک

صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ اس ےک قلعتم 

ایک رفامےت ںیہ وج یسک وقؾ ےس تبحم رکے افر اس وک ہن اپےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آد ی اس ےک اسھت وہاگ 

ےس تبحم رکات وہاگ۔ رجری نب احزؾ امیلسؿ نب رقؾ افر اوبوعاہن ےن وباہطس اشمع اوبفالئ رضحت دبعاہلل آرضحنت یلص اہلل  سج

 ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک اتمع دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس رجری اشمع اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہلل اعتٰیل ںیہمت وبحمب رےھک اگ۔اہلل زبرگ ف ربرت یک تبحم یک اشنین اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ارگ مت اہلل ےس تبحم رےتھک وہ وت ریمی ریپفی رکف ا

     1103    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥ سٔیا٪ ا٤ًع ابووائ١ ابو٣وسٰی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ٗٔی١َ ٨٠َّٟٔ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔيیِّ َػ َحسَّ َّی اہللُ  ل

ُس  اؤیََة َو٣َُح٤َّ ٌَ طُ أَبُو ٣ُ ٌَ ٍَ ٩ِ٣َ أََحبَّ َتاَب ٤َِٟزُِئ ٣َ ا٢َ ا َٗ ِٙ بٔض٥ِٔ  ا ی٠ََِح َّ٤َٟ ِو٦َ َو َ٘ ِٟ   ب٩ُِ ًُبَِیسٕ اٟزَُّج١ُ یُٔحبُّ ا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یسک ےن وپاھچ ہک  اوب میعن ایفسؿ اشمع اوبفالئ اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن

اکی آد ی یسک وقؾ ےس تبحم رکات ےہ افر فہ اس ےس لم ںیہن اکس آپ ےن رفامای آد ی اس ےک اسھت وہاگ سج ےس تبحم رکات ےہ 



 

 

 اوباعمفہی افر دمحم نب دیبع ےن اس ےک اتمع دحثی رفاتی یک۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوب میعن ایفسؿ اشمع اوبفالئ اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  اعتٰیل ںیہمت وبحمب رےھک اگ۔ہللاہلل زبرگ ف ربرت یک تبحم یک اشنین اک ایبؿ اس ےئل ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ارگ مت اہلل ےس تبحم رےتھک وہ وت ریمی ریپفی رکف ا

     1104    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪ ًبسا٪ ٛے واٟس طٌبہ ٤ًزو ب٩ ٣زہ سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ِزٔو بِ  ًَ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا أَبٔی  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ سٔ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ٔ ٣ُزََّة 

َضا  َٟ ًَِسِزُت  ا٢َ ٣َا أَ َٗ ََٟضا  ًَِسِزَت  ا٢َ ٣َا أَ َٗ ُة یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَ ا ٥َ ٣ًََی اٟشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػََلةٕ َوََل َػ َػل ثٔي ٍ َٛ ِو٦ٕ َوََل ٩ِ٣ٔ 

ٍَ ٩ِ٣َ أَِحبَِبَت  ا٢َ أ٧ََِت ٣َ َٗ َٟطُ  ٜٔىِّی أُحٔبُّ اہللَ َوَرُسو ٕة َوَل َٗ  َػَس

دبعاؿ دبعاؿ ےک فادل ہبعش رمعف نب رمہ اسمل نب ایب ادعجل اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایقتم بک وہیگ آپ ےن رفامای وت ےن اس ےک ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ای 

وسؽ ےئل ایک اسامؿ ایہم رک راھک ےہ؟ اس ےن اہک ںیم ےن تہب زایدہ امنز رفزفں اک اسامؿ وت ایہم ںیہن ایک رگم ہی ہک ںیم اہلل افر اس ےک ر

 تبحم رکات ےہ۔ ےس تبحم رکات وہں آپ ےن رفامای وت اس ےک اسھت وہاگ سج ےس

 دبعاؿ دبعاؿ ےک فادل ہبعش رمعف نب رمہ اسمل نب ایب ادعجل اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک صخش اک یسک وک انہک ہک دفر وہ اج۔



 

 

 ؿادب اک ایب :   ابب

 یسک صخش اک یسک وک انہک ہک دفر وہ اج۔

     1105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟوٟیس ، س٥٠ ب٩ زریز ابورجاء حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت أَبَا َرجَ  ٌِ ٕ َس٤ٔ ث٨ََا َس٥ُ٠ِ ب٩ُِ َزٔریز َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ُت اب٩َِ  ٌِ إئ َس٤ٔ

 ِ ا٢َ اِخَشأ َٗ رُّ  ا٢َ اٟسُّ َٗ ٤َا صَُو  َٓ ََٟک َخبٔیّئا  ِس َخَبأُِت  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٔلب٩ِٔ َػائٕٔس 

ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اوب اولدیل ، ملس نب زرری اوبراجء رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انب اصدئ )انب ایصد( ےس رفامای ہک ںیم ےن ا ےن دؽ ںیم اہمترے ےئل اکی ابت اپھچ ریھک ےہ اتبؤ فہ ایک زیچ 

 ےہ اس ےن اہک دوھاں ےہ آپ ےن رفامای دفر وہاج۔

  اوبراجء رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اولدیل ، ملس نب زرری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک یسک وک انہک ہک دفر وہ اج۔

     1106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟامی٪ طٌیب زہزی سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

ِبَس  ًَ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  َحسَّ

َِٟد  َّ ا ٕ َحً ٥َ فٔی َرصِٕم ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ َٗٔب١َ اب٩ِٔ َػیَّاز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ َٙ أب ا٧َِل٠َ ٍَ لَّ ُب ٣َ ٌَ ی َوَجَسُظ َی٠ِ



 

 

 ٌُ ٥ِ٠َ َيِظ َٓ ُِٟح٥َُ٠  ازٕ یَِو٣َئٕٔذ ا اَرَب اب٩ُِ َػیَّ َٗ ِس  َٗ ََٟة َو ا َِ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪ فٔی أُك٥ُٔ بَىٔی ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی َْضَ زِ َحً

یِّ  ََّک َرُسو٢ُ اَِل٣ُِّ ا٢َ أَِطَضُس أ٧َ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٨ََوَز ِ َٓ ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ أََتِظَضُس أَن َٗ ٔ ث٥َُّ  ِّی َهِضَزُظ بَٔیٔسظ ٕ أََتِظَضُس أَن ا٢َ اب٩ُِ َػیَّاز َٗ يَن ث٥َُّ 

اَرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ َٔلب٩ِٔ َػیَّ َٗ ا٢َ آ٨ِ٣َُت بٔاہللٔ َوُرُس٠ٔطٔ ث٥َُّ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ؿَّ ا٢َ َیأِتٔیىٔی  ََفَ َٗ زٕ ٣َاَذا َتَزی 

٠َِیَک اَِل٣َِ  ًَ ٥َ ُخ٠َِّم  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ْٚ َوکَاذْٔب  ٔ ِّی َخَبأُِت َػاز ٔن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ زُ 

ا٢َ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََتأَِذُ٪ لٔی ٓٔیطٔ  َٗ ِسَرَک  َٗ ُسَو  ٌِ ٩ِ٠َ َت َٓ  ِ ا٢َ اِخَشأ َٗ رُّ  ا٢َ صَُو اٟسُّ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ََٟک َخبٔیّئا  َٗ ُط  َ٘ ِب ٨ًُُ  أَِْضٔ

َّی اہللُ ٔ  َػل ا٢َ َساٟ َٗ ِت٠ٔطٔ  َٗ ََٟک فٔی  ََل َخي ٍَِ  َٓ ٥َِٟ َی٩ُِٜ صَُو  ٠َِیطٔ َؤِِ٪  ًَ ٥َ ِِٔ٪ ی٩َُِٜ صَُو ََل ُتَش٠َُّم  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ُت  ٌِ َش٤ٔ َٓ  ٥ْ

٥َ َوأُبَیُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َس َذَٟٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ َٙ َب و٢ُ ا٧َِل٠َ ُ٘ ًَّٟٔی ٓٔیَضا اب٩ُِ  َي أ٪ ا٨َِّٟد١َ ا ٕب اَِلَِنَؼارٔیُّ َیُؤ٣َّ ٌِ َٛ ب٩ُِ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔٔ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك ًَ َّی اہللُ  َّی َِٔذا َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ازٕ َحً َٔ ا٨َِّٟد١ٔ َوصَُو  َػیَّ قٔی بُٔحُذو َوَس٥ََّ٠ یَتَّ

ٔ َیِدت١ُٔ أَ  ُط ٓ َٟ ٕة  َٔ ٔلی َٗ أططٔ فٔی  ًَلَی َٔفَ  ٍْ ٔ َلح ـِ ٣ُ ٕ ِب١َ أَِ٪ یََزاُظ َواب٩ُِ َػیَّاز َٗ ٕ َطِیّئا  از ٍَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ َػیَّ یَضا َر٣َِز٣َْة أَِو ِ٪ َيِش٤َ

 َٔ قٔی بُٔحُذو ٥َ َوصَُو یَتَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أَِت أ٦ُُّ اب٩ِٔ َػیَّاز ٖٔ َوصَُو  َز٣ِز٣ََْة ََفَ ٕ أَِی َػا َِٟت َٔلب٩ِٔ َػیَّاز ا َ٘ َٓ ا٨َِّٟد١ٔ 

 َّ ِتُط بَي َٛ َِٟو َتَز  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٓت٨ََاهَی اب٩ُِ َػیَّازٕ  ْس  ا٦َ اِس٤ُُط َصَذا ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ َسا٥ْٟٔ  َٗ َن 

َّی اہللُ ِّی أ٧ُِذٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ ًَلَی اہللٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُُِط ث٥َُّ َذََکَ اٟسَّ أَثِىَی  َٓ ٥َ فٔی ا٨َّٟأض  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٤ُوُظ َو٣َا ٩ِ٣ٔ   ُٛ ُر

 َٗ ُٗو٢ُ َل٥ُِٜ ٓٔیطٔ  َ ٜٔىِّی َسأ ِو٣َطُ َوَل َٗ ِس أ٧ََِذَرُظ ٧ُوْح  َ٘ َٟ ِو٣َطُ  َٗ ِس أ٧ََِذَرُظ  َٗ َوُر َوأَ٪َّ ٧َٔيٓیٕ َِٔلَّ َو ًِ َُّط أَ ٤ُ٠َوَ٪ أ٧َ ٌِ ِو٣ٔطٔ َت َ٘ ٔ ٠ُِط ٧َٔيیٌّ ٟ ُ٘ ٥َِٟ َي ِوَّل 

ٔسی٩َ  ٌَ ِستُُط َخأسئٔيَن ٣ُِب ٌَّ ِٟک٠ََِب َب ًَِبس اہللٔ َخَشأُِت ا ا٢َ أَبُو  َٗ َوَر  ًِ َ َِٟیَص بٔأ  اہلَل 

 رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت رمع اوب اامیلؿ بیعش زرہی اسمل نب دبعاہلل دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت آپ ےک دنچ احصہب ےک اسھت انب ایصد یک رطػ رفاہن وہےئ ینب 

آپ یک رشتفی آفری اک ملع ہن اغمہل ےک ہلحم ںیم ڑلوکں ےک اسھت اےس ےتلیھک وہےئ اپای اس فتق فہ نس ولبغ ےک رقبی اھت اس وک 

ؽ وہں، وہا اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک ھٹیپ رپ اانپ اہھت امرا رھپ رفامای ایک مت وگایہ دےتی وہ ہک ںیم اہلل اک روس

 وگایہ دےتی وہ ہک ںیم اس ےن آپ یک رطػ داھکی افر اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک آپ اویمں ےک روسؽ وہ رھپ انب ایصد ےن اہک مت

وپاھچ  اہلل اک روسؽ وہں یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک داکھ دای رھپ رفامای ہک ںیم اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ الای رھپ انب ایصد ےس

ہک ھجت رپ اعمہلم ریتا ا ےن قلعتم ایک ایخؽ ےہ؟ اس ےن اہک ریمے اپس ےچس افر وھجےٹ دفونں مسق ےک آد ی آےت ںیہ آپ ےن رفامای 



 

 

ہبتشم وہ رک رہ ایگ ےہ )رھپ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ریتے ےئل اکی ابت ا ےن دؽ ںیم اپھچ ریھک ےہ اس 

 ایک ےن اہک فہ دوھاں ےہ آپ ےن رفامای دفر وہاج وت دخا یک رمیض ےس آےگ ںیہن ڑبھ اتکس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک

آپ ااجزت دےتی ںیہ ہک اس یک رگدؿ اڑا دفں آپ ےن رفامای ہک ارگ ہی صخش فیہ )ینع داجؽ( ےہ وت مت اس رپ اقوب ہن اپؤ ےگ افر ارگ 

ہی صخش فہ ںیہن ےہ وت اس ےک لتق رکےن ںیم اہمترےئ ےئل وکح  عفن ںیہن ےہ۔ اسمل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ریض اہلل 

 وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری اس ابغ اعتٰیل ہنع

ےک دصقم ےس ےلچ اہجں انب ایصد اھت اہیں کت ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ابغ ںیم دالخ وہےئ وت دروتخں ےک ونتں یک آڑ 

دصقم ہی اھت ہک انب ایصد یک ھچک ابت ںینس لبق اس ےک ہک فہ آپ وک دھکی ےکس اس فتق انب ایصد ا ےن رتسب رپ ںیم وہ رک ےنلچ ےگل افر 

رک رشتفی  اکی اچدر ںیم اٹپل وہا اھت سج ںیم فہ انگنگ راہ اھت انب ایصد یک امں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک دھکی ایل ہک دروتخں یک آڑ ےس وہ

ایصد ےس اہک ہک اے اصػ )ہی اس اک انؾ اھت( ہی دمحم آ رےہ ںیہ وت انب ایصد ےن انگنگان وموقػ رکدای روسؽ اہلل ال رےہ ںیہ اس ےن انب 

ج

م

 

ب

ٰن یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم ڑھکے وہےئ وت اہلل یک رعتفی ایبؿ یک سج اک فہ ازافار ےہ رھپ داجؽ اک ذترکہ ایک افر رفامای ہک ںیم 
ہ 

 یبن اےسی ںیہن سگرے وہنجں ےن اینپ وقؾ وک اس ےس ڈراای وہ ونح ہیلع امالسؾ ےن اینپ وقؾ وک اس ےس ڈراای اس ےس ڈراات وہں افر وکح 

 نکیل ںیم مت ےس ایسی ابت اتبؤں اگ وج یسک یبن ےن اینپ وقؾ وک ںیہن اتبح  مت اجؿ ول ہک فہ اکان وہاگ افر اہلل اعتٰیل اکان ںیہن ےہ۔

 مل نب دبعاہلل دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اامیلؿ بیعش زرہی اس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک وک رمةح م ےن اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن ص

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ةحً اے ریمی یٹیب افر اؾ اہین اک م ےن اک ایبؿ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن افہمط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای رمیسک وک رمةح 

 ایبؿ ےہ ہک ںیم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہح  وت آپ ےن رفامای رمةحً اے اؾ اہین۔

     1107    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣یَّسہ ًبساٟوارث ابواٟتیاح ابوج٤زہ حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی جَ  َّیَّأح  ث٨ََا أَبُو اٟت َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َة َحسَّ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣َِیََّسَ ا َحسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َِزَة 

 ُُ َّٟٔذی٩َ َجا ِٓٔس ا َِٟو ا٢َ ٣َزَِحّبا بٔا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِیٔص  َ٘ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُس  ِٓ ٔس٦َ َو اُٟوا یَا َٗ َ٘ َٓ َُي ٍَِ َخزَایَا َوََل ٧ََسامَی  ا 

 ٔ َ َرُسو٢َ اہللٔ ِ ٤ُز٧ِ َٓ  ٔ ا٦ ََِٟحَ ٔ ا ِضز َِٟیَک َِٔلَّ فٔی اٟظَّ ٔ َّا ََل َنٔؼ١ُ ِ َة َوبَِي٨َ٨َا َوبَِي٨ََک ٣ُرَضُ َو٧ِٔ ٌَ َّا وَیٌّ ٩ِ٣ٔ َربٔی َِٓؼ١ٕ ٧َِسُخ١ُ بٔطٔ ٧  ٕ ا بٔأ٣َِز

ََلَة َوآتُوا ٍْ أَٗٔی٤ُوا اٟؼَّ ٍْ َوأَِربَ ا٢َ أَِربَ َ٘ َٓ َِٟح٨ََّة َو٧َِسًُو بٔطٔ ٩ِ٣َ َوَرائ٨ََا  ًُِلوا ُخ٤َُص ٣َا ٤ِٔ٨َُُت٥ِ  ا اَ٪ َوأَ ـَ اٟزَّکَاَة َوُػو٣ُوا َر٣َ

ٔت  َّٓ ٤ُِٟزَ ٔ َوا َِٟح٨َِت٥ٔ َوا٨َّٟ٘ٔي ٍ بَّأئ َوا بُوا فٔی اٟسُّ  َوََل َترِشَ

ہک رمعاؿ نب رسیمہ دبعاولارث اوباایتلح اوبرمجہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک 

بج دبعاسیقل اک فدف یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ ےن رفامای رمةح اس فدف وک وج آای ےہ ہی روسا افر 

رشاسمر ہن وہ اؿ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ہلیبق ر ہعی ےس قلعت رےتھک ںیہ افر امہرے افر آپ ےک 

ا ہچن مہ آپ یک دختم ںیم رصػ  جاؾ یہ ےک ہنیہم ںیم احرض وہ ےتکس ںیہ اس ےئل ںیمہ وکح  ااسی ش لص دشہ ارم درایمؿ رضم

 

چ ںح ن
 ئ 

اتب دےئجی ہک اس رپ لمع رکےن ےس مہ تنج ںیم دالخ وہ اجںیئ افر ا ےن ےھچیپ رےنہ فاولں وک اس یک دوعت دںی آپ ےن رفامای اچر افر 

 رکےن یک افر اچر ابںیت رےنک یک( امنز اقمئ رکف زوکۃ دف راضمؿ ےک رفزے روھک امؽ تمینغ اک اپوچناں اچر ابںیت ںیہ )ینع اچر ابںیت

 سز افر جا ت افر ذیبن ہن ویپ )اس یک لیصفت سگر یکچ ےہ( ۔
لی

 

ت
م 

 

ت

 

خن

 ہصح دف افر دابء 

 رمعاؿ نب رسیمہ دبعاولارث اوباایتلح اوبرمجہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولگ ا ےن ابوپں ےک انؾ ےس اکپرے اجںیئ ےگ۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ولگ ا ےن ابوپں ےک انؾ ےس اکپرے اجںیئ ےگ۔

     1108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی



 

 

٩ًَِ اٟ ٨ُِض٤َا  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل

 ِٟ ََُٓلٔ٪ ب٩ِٔ ََُٓل٪ٕ ِٔ٪َّ ا ٔ َُِسَرةُ  ا٢ُ َصٔذظ َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ُي َٟطُ َٟٔواْئ یَِو٦َ ا  ٍُ َٓ ازَٔر یُزِ َِ 

دسمد، ییحی، دیبع اہلل ، انعف، انب رمع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک دہع ینکش رکےن فاےل ےک ےیل 

  اجےئ اگ ہک الفں نب الفں یک دہع ینکش ےہ۔ایقتم ےک دؿ ڈنھجا دنلب ایک اجےئ اگ افر اہک

 دسمد، ییحی، دیبع اہلل ، انعف، انب رمع یبن یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  ےگ۔ولگ ا ےن ابوپں ےک انؾ ےس اکپرے اجںیئ

     1109    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک ًبساہلل ب٩ زی٨ار حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ا٢َ ِٔ٪َّ  َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ََُٓل٪ٕ  ََُٓلٔ٪ ب٩ِٔ  ٔ َُِسَرةُ  ا٢ُ َصٔذظ َ٘ ُی َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َُٟط َٟٔواْئ یَِو٦َ ا ازَٔر ی٨َُِؼُب  َِ ِٟ  ا

ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل دبع اہلل نب ہملسم امکل دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رہ دہع ینکش رکےن فاےل ےک ےئل ایقتم ےک دؿ ڈنھجا دنلب ایک اجےئ اگ افر اہک اجےئ اگ ہک ہی الفں نب

 الفں یک دہع ینکش ےہ۔

  ہنعدبع اہلل نب ہملسم امکل دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وکح  صخش ہی ہن ےہک ہک ریما سفن )جااج( ہ ثی وہا۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وکح  صخش ہی ہن ےہک ہک ریما سفن )جااج( ہ ثی وہا۔

     1110    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ سٔیا٪ ہظا٦ رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

ٔسیَوَس٠َّ  ِٔ ََٟ٘ٔشِت َن  ١ِ ُ٘ ٩ِٜٔ َٟٔی ٔسی َوَل ِٔ ٥ِ َخبَُثِت َن ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ا٢َ ََل َي َٗ  ٥َ 

دمحم نب وی ف ایفسؿ اشہؾ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن 

ی  )ینع ریما سفن رخاب وہایگ( ۔رفامای ہک مت ںیم ےس وکح  صخش ہی ہن ےہک ہک ریما سفن ہ ثی
ِ
س
َفْ

 

ت

 ْ

 

َت
ِس
لَق
  وہایگ ہکلب ہی ےہک ہک 

 دمحم نب وی ف ایفسؿ اشہؾ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  ہی ہن ےہک ہک ریما سفن )جااج( ہ ثی وہا۔وکح  صخش

     1111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪ ًبساہلل یو٧ص زہزی ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ حرضت سہ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز ٩ًَِ یُو٧َُص  ًَِبُس اہللٔ  ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٕ  یِّ 



 

 

ٔسی ِٔ ََٟ٘ٔشِت َن  ١ِ ُ٘ ٩ِٜٔ َٟٔی ٔسی َوَل ِٔ ٥ِ َخبَُثِت َن ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ا٢َ ََل َي َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت دبعاؿ دبعاہلل ویسن زرہی اوباامہم نب لہس رضحت لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحن

ی  )ریما سفن رخاب وہا( ےہک 
ِ
س
َفْ

 

ت

 ْ

 

َت
ِس
لَق
ںیہ ہک آپ ےن رفامای مت ںیم ےس وکح  صخش ہ ثی یسفن )ریما سفن ہ ثی وہا( ہن ےہک ہکلب 

 لیقع ےن اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاؿ دبعاہلل ویسن زرہی اوباامہم نب لہس رضحت لہس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زامےن وک ربا الھب ہن وہک۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زامےن وک ربا الھب ہن وہک۔

     1112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٌی ب٩ بٜي ٍ ٟیث یو٧ص اب٩ طہاب ابو س٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہی :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  أَبُو صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

صِزُ بَٔیٔسی ا٠َِّٟی١ُ َوا٨َّٟضَ َرُسو٢ُ اہللٔ صَِز َوأ٧ََا اٟسَّ ا٢َ اہللُ َيُشبُّ ب٨َُو آَز٦َ اٟسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اُر  َػل

ییحی نب ریکب ثیل ویسن انب اہشب اوب ہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل ےن اہک ینب آدؾ زامہن وک اگایلں داتی ےہ احالہکن زامہن ںیم یہ وہں رات افر دؿ ریمے  اہلل یلص

 یہ ہضبق ںیم ےہ۔

 ییحی نب ریکب ثیل ویسن انب اہشب اوب ہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زامےن وک ربا الھب ہن وہک۔

     1113    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس ًبساَلًلٰی ٤ٌ٣ز زہزی ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اَِل ث٨ََا  َِٟؤٟیٔس َحسَّ ًَیَّاُغ ب٩ُِ ا َّی اہلُل ٨َا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی صَُزیَِزَة 

وُٟوا َخِيَبَة اٟ ُ٘ ٦َ َوََل َت ٨ََب اِلَُکِ ٌٔ ِٟ وا ا ا٢َ ََل ُتَش٤ُّ َٗ ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  صِز إٔ٪َّ اہللَ صَُو اٟسَّ َٓ  ٔ صِز  سَّ

ایعش نب فدیل دبعاالٰیلع رمعم زرہی اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 وت اہلل اعتٰیل یہ ےہ۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوگنر وک رکؾ ہن وہک افر زامےن وک رخاب ہن وہک اس ےئل ہک زامہن 

 ایعش نب فدیل دبعاالٰیلع رمعم زرہی اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زامےن وک ربا الھب ہن وہک۔

     1114    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل سٔیا٪ زہزی سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ زَ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َة َرضَٔی اہللُ 

٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  ٠ُِب ا َٗ  ٦ُ ٤ََّا اِلَُکِ ٦ُ ٧ِٔ وُٟوَ٪ اِلَُکِ ُ٘ ٥َ َوَي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

 ہک یلع نب دبعاہلل ایفسؿ زرہی دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ولگ رکؾ ےتہک ںیہ احالہکن رکؾ وت ومنم اک دؽ ےہ۔

 یلع نب دبعاہلل ایفسؿ زرہی دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک صخش اک دفاک ایب ف ا ی انہک اس ابب ںیم زریب یک رفاتی ےہ۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک دفاک ایب ف ا ی انہک اس ابب ںیم زریب یک رفاتی ےہ۔

     1115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥ ًبساہلل ب٩ طساز حرضت ًلی رضی اہلل ٨ًہ٣شسز یحٌی سٔیا٪ سٌس ب٩ ابزاہی :  راوی

 ٕ از ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َطسَّ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ثَىٔی َس َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی أَُه٨ُّطُ یَِو٦َ أُحُسٕ ٣َا َس٤ٔ ََٓساَک أَبٔی َوأُم و٢ُ اِر٦ٔ  ُ٘ ُتُط َي ٌِ ٕس َس٤ٔ ٌِ َُي ٍَِ َس ی أََحّسا  سِّ َٔ  طٔ َوَس٥ََّ٠ ُي

دسمد ییحی ایفسؿ دعس نب اربامیہ دبعاہلل نب دشاد رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

  افر ریما ایخؽ ےہ ہک اشدی گنج ادح دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک
َّمِ
ُ
أ
َ
  ف
ِ
تٹ
َ
 أ
َ
اک
َ
 
َ

 

 وسا یسک ےک ےئل آپ ےس رفامےت وہےئ ںیہن انس ہک َ

 ےک دؿ آپ ےن ہی رفامای اھت۔

 دسمد ییحی ایفسؿ دعس نب اربامیہ دبعاہلل نب دشاد رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یسک صخش اک ہی انہک ہک اہلل ھجم وک مت رپ دفا رکے افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہک ہک مہ ا ےن ابوپں افر امؤں وک آپ رپ دفا رکںی ۔ یسک صخش اک ہی انہک ہک اہلل ھجم وک مت رپ دفا رکے افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس

     1116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل برش ب٩ ٣ٔـ١ یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا برِٔشُ  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  َب١َ صَُو َوأَبُو َحسَّ ِٗ َُّط أَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ  َٚ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ِِٔسَحا ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ب٩ُِ ا

ُة ٣ُزِ  ٔٔیَّ ٥َ َػ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥َ َو٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ك٠ََِحَة ٣َ ًَلَی َراح َُٓضا  ٔ ٔف ز ٌِ ا کَا٧ُوا بَٔب َّ٤٠َ َٓ ٠َتٔطٔ 

ا َٗ ٤َِٟزِأَةُ َوأَ٪َّ أَبَا ك٠ََِحَة  ٥َ َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َُْٓصٔ ُة  َٗ ًَث ٍََِت ا٨َّٟا  ٔٙ ی ٔ َتَی اِٟطَّ أ َٓ  ٔ ٌٔي ٍٔظ ٩ًَِ َب َتَح٥َ  ِٗ ٢َ أَِحٔشُب ا

 َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِٟزِأَةٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِیَک بٔا ًَ  ٩ِٜٔ ا٢َ ََل َوَل َٗ ٠َىٔی اہللُ َٓٔساَک ص١َِ أََػابََک ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ٌَ ا٢َ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ َج َ٘

َظسَّ  َٓ ٤َِٟزِأَةُ  ا٣َِت ا َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َِٟقی ثَِوبَُط  َ أ َٓ ِؼَسَصا  َٗ َؼَس  َ٘ َٓ ًَلَی َوِجضٔطٔ  َِٟقی أَبُو ك٠ََِحَة ثَِوبَطُ  َ أ َُٟض٤َا َٓ َٛٔبا   ًَلَی َراح٠َٔتٔض٤َٔا ََفَ

َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَلَی ا ُٓوا  َ َِ َ ا٢َ أ َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ أَِو  ٔ ا َّی َِٔذا کَا٧ُوا بَٔوِضز َشاُروا َحً ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آیٔبُوَ٪ َتائٔبُوَ٪  َٓ ًَ

وَُٟضا حَ  ُ٘ ٥ِ٠َ َیز٢َِ َي َٓ ٤َِٟٔسی٨َةَ ًَابُٔسوَ٪ َٟٔزب٨َِّا َحا٣ُٔسوَ٪  َّی َزَخ١َ ا ً 

ن ہک فہ افر اوبہحلط یبن یلص اہلل 
 
ن  ہ 
ت

 

ی

یلع نب دبعاہلل رشب نب لضفم ییحی نب ایب ااحسؼ اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رک

 وک آپ ےن ا ےن ہیلع فآہل فملس ےک اسھت )ودہنی( آےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہیفص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیھت نج

 ریض ےھچیپ وساری رپ اھٹب ایل اھت راہتس ںیم اکی ہگج افینٹن اک اپؤں لسھپ ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر فہ وعرت )ینع رضحت ہیفص

 فآہل فملس ےک اپس اہلل اعتٰیل ہنع( دفونں رگ ڑپے افر اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ وساری ےس ارتے افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 چنہپ رک وپاھچ اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ھجم وک آپ رپ دفا رکے ایک آپ وک وکح  فیلکت  یچنہ آپ ےن رفامای ںیہن نکیل

 رھپ رضحت ہیفص ریض وعرت )ینع ہیفص ریض اہلل اعتٰیل ہنع( وک دوھکیانچہچن اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اانپ ڑپکا ا ےن ہنم رپ ڈاال

 رھپ اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اجےن اک ارادہ ایک افر اانپ ڑپکا اؿ ےک ہنم رپ ڈادلای فہ ڑھکی وہ ںیئگ رھپ دفونں ےک ےک ےئل اجک فہ درتس ایک

مہ ولےنٹ فاےل ںیہ  دفونں وسار وہےئ افر رفاہن وہےئ اہیں کت ہک بج ودہنی ےک رقبی ےچنہپ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

وتہب رکےن فاےل ںیہ ابعدت رکےن فاےل ںیہ ا ےن رب یک دمح رکےن فاےل ںیہ افر ربارب یہی ےتہک رےہ ہک اہیں کت ہک ودہنی ںیم 



 

 

 دالخ وہےئ۔

 یلع نب دبعاہلل رشب نب لضفم ییحی نب ایب ااحسؼ اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل ےک زندکی وبحمب رتنی انؾ اک ایبؿ۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک زندکی وبحمب رتنی انؾ اک ایبؿ۔

     1117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٨٣ٜسر جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہػسٗہ ب٩ ٓـ١ اب٩ ًيي٨ہ ا :  راوی

 ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ١ٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ُة ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا َػَس ا٢َ ُؤَٟس َٟٔزُج١ٕ ٨٣َّٔا ََُُل٦ْ َحسَّ َٗ ٨ُِط 

 ِٟ ٨َ٠ِا ََل ٨َِٜ٧ٔیَک أَبَا ا ُ٘ َٓ أس٥َ  َ٘ ِٟ اُظ ا َش٤َّ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َٓ ًَ ا٢َ َس٥ِّ اب٨ََِک  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓأَِخب ٍََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٣ََة  أس٥ٔ َوََل ََکَ َ٘ 

دصہق نب  لض انب ہنییع انب دکنمر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ںیم ےس اکی صخش ےک اہں ڑلاک دیپا وہا وت 

 انؾ راھک وت مہ ےن اس ےس اہک ہک ھجت وک اوبااقلمس یک تینک ےس ںیہن اکپرںی ےگ افر ہن ابزعت ںیھجمس ےگ وت اس ےن اس ےن اس اک اقمس

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک آپ ےن رفامای ہک ا ےن ےٹیب اک انؾ دبعارلنمح رھک۔

 ہنع دصہق نب  لض انب ہنییع انب دکنمر اجرب ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل ےک زندکی وبحمب رتنی انؾ اک ایبؿ۔

     1118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣شسز خاٟس حؼين سا٥ٟ حرضت جابز رضی :  راوی

ا٢َ ُؤَٟس ٟٔزَ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ث٨ََا حَُؼيِْن  ث٨ََا َخأْٟس َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ أس٥َ َحسَّ َ٘ ِٟ اُظ ا ََٓش٤َّ ُج١ٕ ٨٣َّٔا ََُُل٦ْ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َّی َنِشأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل اُٟوا ََل ٨َِٜ٧ٔیطٔ َحً َ٘ وا بٔاِسیٔم َوََل َتِٜت٨َُوا ب٨َُِٜٔیًٔیَٓ ا٢َ َس٤ُّ َ٘ َٓ  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

دسمد اخدل نیصح اسمل رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ںیم ےس اکی صخش ےک اہں ڑلاک دیپا وہا وت اس 

رںی ےگ بج کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےن اس اک انؾ اقؾ راھک ولوگں ےن اہک مہ ںیہمت اوبااقلمس یک تینک ےس ںیہن اکپ

 درای ت ہن رکںیل ےگ آپ ےن رفامای ہک ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی تینک رپ تینک ہن روھک۔

 دسمد اخدل نیصح اسمل رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک زندکی وبحمب رتنی انؾ اک ایبؿ۔

     1119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل سٔیا٪ ایوب اب٩ سي ٍی٩ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ َس٤ٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٠ًََِیطٔ اہللٔ َحسَّ  

وا بٔاِسیٔم َوََل َتِٜت٨َُوا ب٨َُِٜٔیًٔی ٥َ َس٤ُّ  َوَس٠َّ

ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوبااقلمس  یلع نب دبعاہلل ایفسؿ اویب انب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریما انؾ وت روھک نکیل ریمی تینک ہن روھک۔

 یلع نب دبعاہلل ایفسؿ اویب انب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک زندکی وبحمب رتنی انؾ اک ایبؿ۔

     1120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س سٔیا٪ اب٩ ٨٣ٜسر جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اَحسَّ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ُت اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕس َحسَّ ٨ُِض٤َا  ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ہللُ 

٤ٌَُٔک  أس٥ٔ َوََل ٨ُِ٧ َ٘ ِٟ َبٔی ا اُٟوا ََل ٨َِٜ٧ٔیَک بٔأ َ٘ َٓ أس٥َ  َ٘ ِٟ اُظ ا َش٤َّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُؤَٟس َٟٔزُج١ٕ ٨٣َّٔا ََُُل٦ْ  ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ًَِي٨ّا 

ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَِس٥ٔ اب٨ََِک  َ٘ َٓ ُط  َٟ  ََٓذََکَ َذَٟٔک 

دبع اہلل نب دمحم ایفسؿ انب دکنمر اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ںیم ےس اکی صخش ےک اہں ڑلاک دیپا وہا 

اک اقمس راھک ولوگں ےن اہک مہ ےھجت اوبااقلمس یک تینک ےک اسھت ںیہن اکپرںی ےگ افر مہ ہن ےھجت ھچک تلیضف دںی ےگانچہچن اس ےن اس 

فہ صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک آپ ےن اس ےس 

 ارلنمح رھک۔رفامای ہک اس اک انؾ دبع

 دبع اہلل نب دمحم ایفسؿ انب دکنمر اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زحؿ انؾ رےنھک اک ایبؿ



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زحؿ انؾ رےنھک اک ایبؿ

     1121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ نْص ًبساٟززاٚ ٤ٌ٣ز زہزی اب٩ ٣شیب :  راوی

ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا َ  َحسَّ ٔل ی ا٨َّٟٔيیِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ أَبَاُظ َجاَئ ِ

ا٧ٔیطٔ  ِّ ٍُ اِس٤ّا َس٤َّ َُي ُ ا٢َ ََل أ َٗ ا٢َ أ٧ََِت َسِض١ْ  َٗ ا٢َ َحزِْ٪  َٗ ا٢َ ٣َا اِس٤َُک  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا  َػل َٓ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ أَبٔی 

ُس  ٌِ ُِٟحزُو٧َُة ٓٔي٨َا َب َِٟت ا  َزا

 فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ ےک فادل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ااحسؼ نب رصن دبعارلزاؼ رمعم زرہی انب بیسم ا ےن

دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ ےن وپاھچ اہمترا ایک انؾ ےہ اںوہں ےن اہک ہک زحؿ آپ ےن رفامای وت لہس ےہ اںوہں ےن اہک ہک ںیم اس 

 اس ےک دعب ےس امہرے اخدناؿ ںیم یتخس ربارب ریہ۔انؾ وک ںیہن دبولں اگ وج ریمے ابپ ےن راھک ےہ انب بیسم اک ایبؿ ےہ ہک 

 اقحس نب رصن دبعارلزاؼ رمعم زرہی انب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زحؿ انؾ رےنھک اک ایبؿ

     1122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل و ٣ح٤وز ًبساٟززاٚ ٤ٌ٣ز زہزی اب٩ ٣شیب :  راوی

 ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ َو٣َِح٤ُوْز صَُو اب٩ُِ َُِیََلَ٪  ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ُِٟ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ ٤َْز  ٔب  َشیَّ



 

 

ٔ بَٔضَذا ظ ٩ًَِ َجسِّ  أَبٔیطٔ 

 یلع نب دبعاہلل ف ومحمد دبعارلزاؼ رمعم زرہی انب بیسم ا ےن فادل ےس فہ اؿ ےک دادا اےس اس دحثی وک رفاتی رکےت ںیہ۔

 یلع نب دبعاہلل ف ومحمد دبعارلزاؼ رمعم زرہی انب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی انؾ دبؽ رک اس ےس ااھچ انؾ رےنھک اک ایبؿ۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اکی انؾ دبؽ رک اس ےس ااھچ انؾ رےنھک اک ایبؿ۔

     1123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوحاز٦ سہ١سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥ ابوُشا٪ ا :  راوی

 ِٟ ُتَٔی بٔا ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ َسِض١ٕ   ٕ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أَبُو َُشَّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ث٨ََا َس ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨ِ٤ُٔذرٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَُسِیٕس ِ

 ٔ دٔٔذظ َٓ ًَلَی  ُط  ٌَ َوَؿ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ُؤَٟس  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظِیٕئ بَيَِن َػل ًَ َّی اہللُ  ٠ََضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َوأَبُو أَُسِیٕس َجأْٟص 

 َٚ ا َٔ اِسَت َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  دٔٔذ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ اِحُت١َٔ٤ ٩ِ٣ٔ  َٓ أ٣َََز أَبُو أَُسِیٕس بٔاب٨ِٔطٔ  َٓ ٠َِیطٔ َو یََسیِطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

٩ِٜٔ أَِس٤ٔ  ا٢َ َوَل َٗ ََُٓلْ٪  ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا اِس٤ُُط  َٗ ٠َب٨َِاُظ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ا٢َ أَبُو أَُسِیٕس  َ٘ َٓ ٔيیُّ  اُظ َیِو٣َئٕٔذ أَی٩َِ اٟؼَّ َش٤َّ َٓ ٨ِ٤ُِٟٔذَر  طٔ ا

٨ِ٤ُِٟٔذَر   ا

ؿ ایک ہک ذنمر نب ایب ادیس بج دیپا وہےئ وت آرضحنت دیعس نب ایب رممی اوباسغؿ اوباحزؾ لہس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم الےئ ےئگ آپ ےن اؿ وک اینپ راؿ رپ راھک افر اوبادیس ےھٹیب وہےئ ےھت وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ رپ ےس فآہل فملس ا ےن اسےنم یک یسک زیچ ںیم رصمفػ وہ ےئگ اوبادیس ےن یسک یک رعم ت ا ےن ےٹیب

 فآہل اوھٹا ایل رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایخؽ آای آپ ےن وپاھچ فہ ہچب اہکں ےہ؟ اوبادیس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

 آپ ےن رفامای ہکلب ذنمر اس اک انؾ ےہ اس دؿ فملس ںیم ےن اس وک رھپ وھجبا دای آپ ےن وپاھچ اس اک انؾ ایک ےہ؟ اہکں الفں انؾ ےہ

 ےس اس اک انؾ ذنمر وہایگ۔

 دیعس نب ایب رممی اوباسغؿ اوباحزؾ لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ۔اکی انؾ دبؽ رک اس ےس ااھچ انؾ رےنھک

     1124    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسٗہ ب٩ ٓـ١ ٣ح٤س ب٩ جٌَف طٌبہ ًلاء ب٩ ابی ٣ی٤و٧ہ ابورآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بَ  ٌِ ٩ًَِ ُط ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ١ٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َُح٤َّ ـِ َٔ ِٟ ُة ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا َػَس ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َِی٤ُو٧ََة   ٩ًَِ َة 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزیِ  َّی اہللُ  اَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش٤َّ َٓ َشَضا  ِٔ ِّی َن ٘ٔی١َ تُزَک َٓ  ٨ََب َزی٨ََِب کَاَ٪ اِس٤َُضا بَزََّة 

 ومیمہن اوبراعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں دصہق نب  لض دمحم نب رفعج ہبعش اطعء نب ایب

اؿ اک انؾ  ےن ایبؿ ایک ہک زبنی اک انؾ ربہ اھت وت اہک ایگ ہک فہ ا ےن سفن یک اپزیکیگ اظرہ رکیت ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 زبنی رھک دای۔

 رفعج ہبعش اطعء نب ایب ومیمہن اوبراعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدصہق نب  لض دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اکی انؾ دبؽ رک اس ےس ااھچ انؾ رےنھک اک ایبؿ۔



 

 

     1125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰی ہظا٦ اب٩ جزیخ ًبساٟح٤یس ب٩ جبي ٍ ب٩ طيبہ :  راوی

َِٟح٤ٔیٔس  ًَِبُس ا ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَ٪َّ اب٩َِ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََص٥ُِ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ َطِيَبَة  ب٩ُِ ُجَبي ٍِ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔس٦َ  َٗ ُظ َحز٧ِّا  ثَىٔی أَ٪َّ َجسَّ َحسَّ َٓ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٔلَی َس ا٢َ َج٠َِشُت ِ َٗ ا٢َ ٣َا اِس٤َُک  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

ا٢َ  َٗ ا٧ٔیطٔ أَبٔی  ٕ اِس٤ّا َس٤َّ ٍ ِّ ي َِ ا٢َ ٣َا أ٧ََا ب٤ُٔ َٗ ا٢َ ب١َِ أ٧ََِت َسِض١ْ  َٗ ُس  اِسیٔم َحزِْ٪  ٌِ ُِٟحزُو٧َُة َب َِٟت ٓٔي٨َا ا ٤َا َزا َٓ ٤َُِٟشیَّٔب   اب٩ُِ ا

اربامیہ نب ومٰیس اشہؾ انب رججی دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیش ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دیعس نب بیسم ےک 

آہل فملس یک دختم ںیم آےئ آپ ےن درای ت اپس اھٹیب وہا اھت وت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ریمے دادا زحؿ آرضحنت یلص اہلل ہیلع ف

 رفامای اہمترا ایک انؾ ےہ اہک ریما انؾ زحؿ ےہ آپ ےن رفامای ہکلب وت لہس ےہ اںوہں ےن اہک ںیم اس وک دبےنل فاال ںیہن وج ریمے ابپ ےن

 رھک دای ےہ انب بیسم اک ایبؿ ےہ ہک اس ےک دعب ےس یتخس ریمے اخدناؿ ںیم ربارب ریہ

  نب ومٰیس اشہؾ انب رججی دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیشاربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اایبنء ےک انؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اک وبہس ایل۔ؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اربامیہ ینع ا ےن اصازبادے اایبنء ےک ان

     1126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ي ٍ ٣ح٤س ب٩ برش اس٤ٌی١ :  راوی

 ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٧ ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی َرأَیَِت ِٔبَِزاصٔی٥َ اب٩َِ ا٨َّٟ َحسَّ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ٠َِیطٔ ٤َي ٍِ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل



 

 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل َس ٣َُح٤َّ ٌِ ُٗٔضَی أَِ٪ یَُٜوَ٪ َب َِٟو  ا٢َ ٣َاَت َػِٔي ٍّا َو َٗ  ٥َ َسظُ َوَس٠َّ ٌِ ٩ِٜٔ ََل ٧َٔيیَّ َب ًَاَغ اب٨ُُِط َوَل ٥َ ٧َٔيیٌّ   َس٠َّ

 انب ریمن دمحم نب رشب اامسلیع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن انب ایب افیف ےس وپاھچ ایک مت ےن اربامیہ نب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وہیت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب وکح  یبن وہ وت آپ وک داھکی ےہ اںوہں ےن ہک فہ ینسمک یہ ںیم وفت وہ ےئگ ارگ دخا یک رمیض 

 ےک اصازبادے زدنہ رےتہ نکیل آپ ےک دعب وکح  یبن ںیہن وہاگ۔

 انب ریمن دمحم نب رشب الیعمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿادب اک :   ابب

  اصازبادے اک وبہس ایل۔اایبنء ےک انؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اربامیہ ینع ا ےن

     1127    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت حرضت بزاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہس٠امی٪ ب٩ ُحب طٌبہ ًسی ب٩ ثاب :  راوی

ا ٣َاَت  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟب ٍََاَئ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٕب أَِخب ٧ٍَََا ُط ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ََل٦ َحسَّ ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ  ِٔبَِزاصٔی٥ُ 

َٟطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟح٨َّةٔ  َٗ ا فٔی ا ٌّ  ٣ُزِٔؿ

امیلسؿ نب  جب ہبعش دعی نب اثتب رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج اربامیہ 

 ریض اہلل ہنع اک ااقتنؽ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک تنج ںیم اؿ یک دفدھ الپےن فا ی ےہ۔

 ؿ نب  جب ہبعش دعی نب اثتب رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنعامیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل ہیلع فملس ےن اربامیہ ینع ا ےن اصازبادے اک وبہس ایل۔ اایبنء ےک انؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص

     1128    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ حؼين ب٩ ًبساٟزح٩٤ سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس جابز ب٩ ًبساہلل انؼاری :  راوی

 ًَ ٩ًَِ حَُؼئِن ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ اَِلَِنَؼارٔیِّ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

أس٥ْ  َٗ ٤ََّا أ٧ََا  َٓإ٧ٔ وا بٔاِسیٔم َوََل َتِٜت٨َُوا ب٨َُِٜٔیًٔی  ٥َ َس٤ُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔش٥ُ بَِي٥ُِٜ٨َ َوَر َٗ ِٗ ٩ًَِ  أَ َواُظ أ٧ََْص 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

آدؾ ہبعش نیصح نب دبعارلنمح اسمل نب ایب ادعجل اجرب نب دبعاہلل ااصنری ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل 

 ہن روھک اس ےئل ہک ںیم میسقت رکےن فاال وہں یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی تینک رپ تینک

 اہمترے درایمؿ میسقت رکات وہں افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک۔

 آدؾ ہبعش نیصح نب دبعارلنمح اسمل نب ایب ادعجل اجرب نب دبعاہلل ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  اصازبادے اک وبہس ایل۔اایبنء ےک انؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اربامیہ ینع ا ےن

     1129    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١ ابوًوا٧ہ ابوحؼين ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ث٨ََا أَبُو َحٔؼيٕن  ًََوا٧ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َّی  َة َرضٔیَ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَِطُ  اہللُ 

 ٔ إ َٓ ِس َرآنٔی  َ٘ َٓ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  وا بٔاِسیٔم َوََل َتِٜت٨َُوا ب٨َُِٜٔیًٔی َو٩ِ٣َ َرآنٔی فٔی ا ا٢َ َس٤ُّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ١ُ فٔی ُػوَرتٔی اہللُ  ِیَلاَ٪ ََل یََت٤َثَّ ٪َّ اٟظَّ



 

 

٠َِيتَبَ  َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ ًَلَیَّ ٣َُت َذَب  َٛ َسُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َو٩ِ٣َ  ٌَ ِ٘ أِ ٣َ  وَّ

ومیس نب اامسلیع اوبوعاہن اوبنیصح اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

اس ےن ھجم وک  رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی تینک رپ تینک ہن روھک افر سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی وت

داھکی اس ےئل ہک اطیشؿ ریمی وصرت اایتخر ںیہن رک اتکس افر وج صخش ریمے قلعتم دصقا وھجن وبےل وت فہ اانپ اکھٹہن منہج ںیم انب 

 ےل۔

 ومٰیس نب اامسلیع اوبوعاہن اوبنیصح اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  اصازبادے اک وبہس ایل۔اایبنء ےک انؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اربامیہ ینع ا ےن

     1130    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء ابواسا٣ہ بزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی بززہ ابو٣وسٰی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِسٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ُؤَٟس لٔی بٔی بُزَِزَة َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی 

 َٟ ًَا  َُٜط بَٔت٤َِزةٕ َوَز َح٨َّ َٓ اُظ ِٔبَِزاصٔی٥َ  َش٤َّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتِیُت بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َٟٔس أَبٔی ََُُل٦ْ  ب ٍََ َو ِٛ ٔلَیَّ َوکَاَ٪ أَ ُط ِ ٌَ َٓ ٔة َوَز َٛ ِٟب ٍََ ُط بٔا

 ٣ُوَسی

ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ریمے دمحم نب العء اوبااسہم 

اہں اکی ڑلاک دیپا وہا ںیم اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک آای آپ ےن اس اک انؾ اربامیہ راھک افر وجھکر ےک 

 ےک قح ںیم ربتک یک داع یک افر ےھجم دے دای افر ہی اوب ومٰیس اک بس ےس ڑبا ڑلاک اھت۔ ذرےعی اس یک کینحت یک افر اس

 دمحم نب العء اوبااسہم ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ اوبومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  اصازبادے اک وبہس ایل۔اایبنء ےک انؾ رپ انؾ رےنھک اک ایبؿ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اربامیہ ینع ا ےن

     1131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سہ زیاز ب٩ ًَلٗہ حرضت ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہابو اٟوٟیس زائ :  راوی

ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍََة ب٩َِ ُط ُت ا ٌِ َة َس٤ٔ َٗ ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ ًََٔل ث٨ََا َزائَٔسةُ َحسَّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٤ُِص یَِو٦َ ٣َاَت َحسَّ ِت اٟظَّ َٔ ََٜش ِ ا٧

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔبَِزاصٔی٥ُ َرَواُظ أَبُو بَُِکَ  ہللُ 

اوب اولدیل زادئہ زاید نب العہق رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک سج دؿ اربامیہ ریض اہلل ہنع )یبن 

آہل فملس ےس رفاتی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصازبادے( اک ااقتنؽ وہا وت وسرج نہگ ںیم آ ایگ اوبرکبہ ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع ف

 ایک۔

 اوب اولدیل زادئہ زاید نب العہق رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک صخش اک ےچب اک انؾ اانپ انؾ رےنھک اک ایبؿ۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 انؾ اانپ انؾ رےنھک اک ایبؿ۔ یسک صخش اک ےچب اک

     1132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابو نٌی٥ ٓـ١ ب٩ زٛين اب٩ ًيي٨ہ زہزی سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  يِٕن َحسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ِی٥ٕ ا ٌَ َّی اہللُ حسث٨ا أَبُو نُ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ا َر َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس صِزٔیِّ 

ًَیَّ  ٕ َو َِٟؤٟیٔس َوَس٤َ٠ََة ب٩َِ صَٔظا٦ َِٟؤٟیَس ب٩َِ ا ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧َِٔخ ا َٗ ٔة  ٌَ ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَِسُط ٩ِ٣ٔ اٟزَّ َة ًَ ٌَ اَغ ب٩َِ أَبٔی َربٔی

ـِ  ٤ُِِٟشَت َٕ َوا ٔشىٔی یُوُس َٛ ٠َِیض٥ِٔ ٔس٨ٔيَن  ًَ ٠َِضا  ٌَ ًَلَی ٣ُرَضَ ا٠َُّٟض٥َّ اِج ٔٔيَن ب٤َََّٜٔة ا٠َُّٟض٥َّ اِطُسِز َوكِأََتَک  ٌَ 

اوب میعن  لض نب دنیک انب ہنییع زرہی دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج 

فآہل فملس ےن اانپ رس روکع ےس ااھٹای وت رفامای اے اہلل فدیل نب فدیل وک افر ہملس نب اشہؾ افر ایعش نب ایب ر ہعی آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 وک افر زمکفرفں وک   ںیم اجنت دے اے اہلل! رضم رپ یتخس رک افر اؿ وک وی ف ہیلع امالسؾ ےک طحق یک رطح طحق ںیم التبم رک دے۔

  انب ہنییع زرہی دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب میعن  لض نب دنیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ا ےن اسیھت وک اس ےک انؾ ںیم ےس وکح   جػ مک رک ےک اکپرےن اک ایبؿ افر اوب احزؾ ےن

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس یھت وک اس ےک انؾ ںیم ےس وکح   جػ مک رک ےک اکپرےن اک ایبؿ افر اوب احزؾ ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک ہک ھجم ا ےن اس

 ےن رفامای اے اوبرہ۔

     1133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب زہزی ابوس٤٠ہ ًبساٟزح٩٤ حرضت ًائظہابو اٟامی٪ طٌی :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ  ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٨َِضا َزِوَد َحسَّ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   َّ٪

َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََل٦َ  ئُٔک اٟشَّ ًَائَٔظة َصَذا ٔجب ٍِٔی١ُ ُيُِقٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

َِٟت َوصَُو َیَزی ٣َا ََل ٧َزَی ا َٗ ََل٦ُ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ  َو



 

 

ہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوب اامیلؿ بیعش زرہی اوبہملس دبعارلنمح رضحت اعہشئ زفہج یبن یلص ا

فۃمح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہی ربجلی ںیہ ںیہمت السؾ ےتہک ںیہ ںیم ےن اہک فہیلع امالسؾ 

  وج مہ ولوگں وک رظن ںیہن آیت یھت۔اہلل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک آپ فہ زیچ دےتھکی ےھت

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی اوبہملس دبعارلنمح رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ افر اوب احزؾ ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک ہک ھجم ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ا ےن اسیھت وک اس ےک انؾ ںیم ےس وکح   جػ مک رک ےک اکپرےن

 ےن رفامای اے اوبرہ۔

     1134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ٣وسٰی ب٩ اس٤ٌٰی١ وہیب ایوب ابوَٗلبہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ کَا٧َِت أ٦ُُّ َحسَّ َٗ ُس٠َِی٥ٕ فٔی  ٨ُِط 

 ٔ ُٚ بٔض ٥َ َيُشو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١ٔ َوأ٧ََِحَظُة ََُُل٦ُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ ٥َ یَا أ٧ََِحُع ُرَویَِسَک اٟثَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  َّ٩

 ٔ َوارٔیز َ٘ ِٟ َک بٔا َٗ  َسِو

ومیس نب اامسلیع فبیہ اویب اوبالقہب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اؾ میلس رفس 

آہل فملس ےک الغؾ اہشجن وساری وک اہکن رےہ ےھت وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ںیھت افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع ف

 اے اشجن! اؿ وشیشں وک اھبنسؽ رک ےل لچ )وشیشں ےس آپ یک رماد وعرںیت ںیھت( ۔

 ومٰیس نب الیعٰمس فبیہ اویب اوبالقہب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ہچب یک تینک رےنھک افر سج ےک ہچب دیپا ہن وہا وہ اس یک تینک رےنھک اک ایبؿ۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہچب یک تینک رےنھک افر سج ےک ہچب دیپا ہن وہا وہ اس یک تینک رےنھک اک ایبؿ۔

     1135    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ًبساٟوارث ابواٟتیاح ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  أح  َّیَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ أَِحَش٩َ ا٨َّٟ َحسَّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ّ٘ أض ُخ٠ُ

 ١َ ٌَ َٓ ٕ ٣َا  ا٢َ یَا أَبَا ٤ًَُي ٍِ َٗ ٔلامّی َوکَاَ٪ َِٔذا َجاَئ  َٓ ا٢َ أَِحٔشبُطُ  َٗ  ٕ ُط أَبُو ٤ًَُي ٍِ َٟ ا٢ُ  َ٘ ُب بٔطٔ ََفُب٤ََّا َوکَاَ٪ لٔی أَْر ُي ٌَ ْز کَاَ٪ َی٠ِ َِ ي ٍُِ نُ َِ  ا٨ُّٟ

 َّٟ ِٟبَٔشأن ا ََٓیأ٣ُِزُ بٔا ََلَة َوصَُو فٔی بَِيت٨َٔا  ِّی ب٨َٔاَحرَضَ اٟؼَّ ُیَؼل َٓ طُ  َٔ و٦ُ َخ٠ِ ُ٘ و٦ُ َوَن ُ٘ ُح ث٥َُّ َي ـَ َُٓی٨َُِٜص َوی٨ُِ  ٔذی َتِحَتطُ 

دسمد دبعاولارث اوباایتلح اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس قلخ ےک اابتعر ےس ولوگں 

وبضحری اہک اجات اھت رافی اک ایبؿ ےہ ہک اغابل اس اک دفدھ ٹھچ اکچ اھت بج فہ آات وت ںیم بس ےس اےھچ ےھت افر ریما اکی اھبح  اھت سج وک ا

 آپ رفامےت اے اوبضحری ریغن وک ایک وہا ریغن اکی رپدنہ اھت سج ےک اسھت فہ اتلیھک اھت افر ارثک امنز اک فتق وہات افر آپ امہرے رھگ ںیم

افر اصػ رکےن اک مکح دےتی رھپ آپ )امنز ےک ےئل( ڑھکے وہ اجےت وہےت سج رفش رپ آپ رشتفی رفام وہےت اس ےک اھجڑےن 

 مہ یھب آپ ےھچیپ ڑھکے وہ اجےت افر آپ ںیمہ امنز ڑپاھےت۔

 دسمد دبعاولارث اوباایتلح اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اوب رتاب تینک رےنھک اک ایبؿ ارگہچ اس یک دفرسی تینک یھب وہ۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اوب رتاب تینک رےنھک اک ایبؿ ارگہچ اس یک دفرسی تینک یھب وہ۔

     1136    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ ٣د٠س س٠امی٪ ابوحاز٦ سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

َ حَ  ا٢َ ِِٔ٪ کَا٧ َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی سَّ ِت أََحبَّ أَِس٤َأئ 

ا ُح أَِ٪ یُِسعَی بَٔضا َو٣َا َس٤َّ ََٟیَِفَ َِٟیطٔ ََلَبُو تَُزإب َؤِِ٪ کَاَ٪  ٔ ٨ًَِطُ ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َُاَؿَب َیِو٣ّا اہللُ  َّی اہللُ  ُظ أَبُو تَُزإب َِٔلَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ِ ٥َ یَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحائَُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ِٟحَٔسارٔ ِ ٔلَی ا ِ ٍَ اِؿَلَح َٓ َد  َْخَ َٓ اك٤ََٔة  ٍْ فٔی َٓ ٔ َلح ـِ ا٢َ صَُو َذا ٣ُ َ٘ َٓ ُط  ٌُ َب

ِٟحَٔس  ًَ ا َّی اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َح َٓ ٥َ َوا٣َِتََلَ َهِضزُُظ تَُزابّا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحائَُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٩ًَِ ارٔ  ُّ ٍَاَب  ٥َ َی٤َِشُح اٟت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

و٢ُ اِج٠ِٔص یَا أَبَا تَُزإب  ُ٘ ٔ َوَي  َهِضزٔظ

فاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ا ےن اخدل نب دلخم امیلسؿ اوباحزؾ لہس نب دعس ےس ر

انومں ںیم اوبارتلاب اک ظفل تہب دنسپ اھت افر اس انؾ ےس اکپرے اجےن ےس تہب وخش وہےت ےھت افر ہی انؾ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

انراض وہ رک ابرہ ےلچ ےئگ افر دجسم یک دویار ےس گل رک ٹیل  فملس اک یہ راھک وہا اھت اکی دؿ رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

رےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اںیہن التش رکےت وہےئ رشتفی الےئ یسک ےن اتبای ہک فہ دویار ےس گل رک ےٹیل وہےئ ںیہ۔ یبن یلص 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک ھٹیپ ےس یٹم اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ اس فتق اؿ یک ھٹیپ ںیم یٹم گل یئگ یھت 

 اصػ رکےت اجےت افر رفامےت اوبرتاب ھٹیب۔

 اخدل نب دلخم امیلسؿ اوباحزؾ لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ۔اہلل وک بس ےس زایدہ اندنسپ انؾ اک ایب

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل وک بس ےس زایدہ اندنسپ انؾ اک ایبؿ۔

     1137    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟامی٪ طٌیب ابواٟز٧از ارعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ أَبُو اٟز٧َِّاز

َِٟ٘ٔیا٣َٔة ٨ًَِٔس اہللٔ َرُج١ْ َتَشیمَّ ٠٣ََٔک اَِل٣َََِلٔک   أَِخىَی اَِلَِس٤َأئ یَِو٦َ ا

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوب اامیلؿ بیعش اوبازلاند ارعج رضحت اوبرہریہ 

َ ِک اانپ انؾ رےھک۔
ْ
ْم
َ
 اْلٔ 
َ
 فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ اہلل ےک زندکی بس ےس ربا انؾ اس صخش اک وہاگ وج لََمِ

 اوب اامیلؿ بیعش اوبازلاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل وک بس ےس زایدہ اندنسپ انؾ اک ایبؿ۔

     1138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 د ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًلی ب٩ ًبساہلل سٔیا٪ ابواٟز٧از ارع :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة رَٔو  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍُ اِس٥ٕ ٨ًَِٔس اہللٔ َو ا٢َ أَِخ٨َ َٗ اَیّة 

ٍُ اَِلَِس٤َأئ ٨ًِٔ  َُي ٍَِ ٣َزَّةٕ أَِخ٨َ َیاُ٪  ِٔ ٔشي ٍُُظ َطاَصاِ٪ َطاظِ ُس ِٔ َُي ٍُُِظ َت و٢ُ  ُ٘ َیاُ٪ َي ِٔ ا٢َ ُس َٗ  َس اہللٔ َرُج١ْ َتَشیمَّ ب٠٤َٔٔٔک اَِل٣َََِلٔک 

  امس دنع اہلل )ینع اہلل ےک 

 

ی

 

خ

یلع نب دبعاہلل ایفسؿ اوبازلاند ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اںوہں ےن اہک ا

  االامسء دنع اہلل )ینع اہلل ےک زندکی انومں ںیم بس ےس ربا انؾ( زندکی بس ےس رباانؾ( افر 

 

ی

 

خ

ایفسؿ ےن دعتمد ابر ایبؿ ایک ہک ا



 

 

َ ِک راتھک ےہ دفرسے ولوگں ےن اس یک ریسفت اشاہؿ اشہ ایبؿ یک ےہ۔
ْ
ْم
َ
 اْلٔ 
َ
 اس اک وہاگ وج اانپ انؾ لََمِ

 اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دبعاہلل ایفسؿ اوبازلاند ارعج اوبرہریہ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رشمک یک تینک رےنھک اک ایبؿ افر وسمرےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ( ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس رگم ہی ہک انب ایب اط بل اچےہ ) ینع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنعرشمک یک تینک رےنھک اک ایبؿ افر وسمرےن اہک ہک ںیم

     1139    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہ ب٩ زبي ٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو اٟامی٪ طٌب زہزی بزازر اس٤ٌٰی١ س٠امی٪ ٣ح٤س ب٩ ابی ًتیٙ اب٩ طہاب رع :  راوی

٩ًَِ ُس٠َ  ثَىٔی أَخٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٕٙ َحسَّ ًَتٔی سٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٪َ امِیَ

 ُ ٔ أَ٪َّ أ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ ٥َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ َسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس َرضَٔی اہللُ 

َس ب٩َِ ًَُباَزَة فٔی بَىٔی َحارٔٔث ب٩ِٔ  ٌِ وزُ َس ٌُ ْة َوأَُسا٣َُة َوَرائَُط َي ََٓسٛٔیَّ ْة  َٔ ٔلی َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ًَلَی ح٤َٔإر  بِ َرَٛٔب  َٗ َِٟدزَِرٔد  ٔة بَِسرٕ  ا ٌَ ِٗ ١َ َو

ًَِبُس اہللٔ  ِب١َ أَِ٪ ُيِش٥َٔ٠  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ اب٩ُِ َس٠ُو٢َ َوَذَٟٔک  ًَ َّی ٣َزَّا ب٤َِٔح٠ٕٔص ٓٔیطٔ  َشاَرا َحً ٤َِِٟح٠ٔٔص أَِخََلْن َٓ َٓإَٔذا فٔی ا  ب٩ُِ أُبَٓیٕ 

 ِٟ َبَسةٔ اَِلَِوثَأ٪ َوا ًَ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوا ًََحاَجُة ٩ِ٣ٔ ا ٤َِِٟح٠َٔص  َُٔظَیِت ا ا  َّ٤٠َ َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَواَحَة  ًَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  َیُضوزٔ َوفٔی ا

َّی اہللُ ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش٠َّ َٓ ٠َِي٨َا  ًَ ِّ ٍُوا  ب َِ ا٢َ ََل ُت َٗ ُط بٔزَٔزائٔطٔ َو َٔ َز اب٩ُِ أُبَٓیٕ أَِن ابَّٔة َخ٤َّ ٔ اٟسَّ ٠َِیض ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٨َز٢ََ   َٓ  َٕ َٗ ٥ِ ث٥َُّ َو

 َ٤ِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ اب٩ُِ َس٠ُو٢َ أَیَُّضا ا ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ آَ٪  ُُِٟقِ ٠ًََِیض٥ِٔ ا أَ  ٔلَی اہللٔ َوََقَ ًَاص٥ُِ ِ َس ََل َٓ َٓ ا  ًّ٘ و٢ُ ِِٔ٪ کَاَ٪ َح ُ٘ ا َت زُِئ ََل أَِحَش٩َ ٤٣َّٔ

٩ِ٤َ َجائََک  َٓ َّا تُِؤذ٧َٔا بٔطٔ فٔی ٣ََحأٟٔش٨َا  إ٧ٔ َٓ اَُِظ٨َا فٔی ٣ََحأٟٔش٨َا  َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَواَحَة بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ  ُؼِؽ  ِٗ ا َٓ

٥ِ٠َ َیز٢َِ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َّی کَازُوا یََتَثاَوُروَ٪  َِٟیُضوزُ َحً وَ٪ َوا ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َوا َٓاِسَتبَّ ا َّی ٧ُٔحبُّ َذَٟٔک  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َػل اہللُ 

َّی َزَخ١َ  َشاَر َحً َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزابََّتطُ  َّی اہللُ  َُٜتوا ث٥َُّ َرَٛٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی َس ُض٥ِ َحً ـُ ِّٔ ا٢َ  یَُد َ٘ َٓ ٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٌِ ًَلَی َس



 

 

 ٥ِ َٟ ُس أَ ٌِ ٥َ أَِی َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ا٢َ  َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أُبَٓیٕ  ا٢َ أَبُو حَُبإب یُزٔیُس  َٗ ٍِ ٣َا  َتِش٤َ

 َ٘ َٟ َٜٔتاَب  ٠َِیَک اِل ًَ َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ  َوا َٓ ِح  َٔ ٨ًَُِط َواِػ  ُٕ ًِ َبٔی أ٧ََِت ا ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة أَِی َرُسو٢َ اہللٔ بٔأ ٌِ َّٟ َس ِّٙ ا َِٟح ٔذی ِس َجاَئ اہللُ بٔا

ا َّ٤٠َ َٓ ٌَٔؼابَٔة  ِٟ بُوُظ بٔا ؼِّ ٌَ ًَلَی أَِ٪ یَُتوُِّجوُظ َوُي  ٔ ة َِٟبَِحَ ٔ ا ِس اِػَل٠ََح أَص١ُِ َصٔذظ َ٘ َٟ ٠َِیَک َو ًَ َّٟٔذی  أ٧َِز٢ََ  ِّٙ ا َِٟح َرزَّ اہللُ َذَٟٔک بٔا

٨ُِط َرُسو٢ُ اہللٔ ًَ ا  َٔ ٌَ َٓ ١َ بٔطٔ ٣َا َرأَیَِت  ٌَ َٓ ََٓذَٟٔک  َٚ بَٔذَٟٔک  ٔ ََ ًَِلاَک  َّی اہللُ أَ ٥َ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 َ ل ًَ ٤َا أ٣َََزص٥ُِ اہللُ َوَيِؼب ٍُٔوَ٪  َٛ َٜٔتأب  ٛٔيَن َوأَص١ِٔ اِل ٤ُِٟرِشٔ ٩ًَِ ا ُٔوَ٪  ٌِ ٥َ َوأَِػَحابُطُ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ الَی ًَ ٌَ ا٢َ اہللُ َت َٗ ی اَِلََذی 

 ٔ٩َّ ٣ ٌُ َتِش٤َ َٟ َّی اہللُ َو َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٜٔتأب  ثٔي ٍْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل َٛ ا٢َ َوزَّ  َٗ َٜٔتاَب اِْلَیَة َو َّٟٔذی٩َ أُوتُوا اِل ٥َ ٩ِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ا َُزَا َرُسو٢ُ  َّ٤٠َ َٓ ُط ٓٔیض٥ِٔ  َٟ َّی أَذَٔ٪  ٨ًَُِض٥ِ ٣َا أ٣َََزُظ اہللُ بٔطٔ َحً  ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٢ُ فٔی ا َت١َ اہللُ بَٔضا َیَتأَوَّ َ٘ َٓ ٥َ بَِسّرا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػحَ  ًَ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ َ٘ َٓ یِٕع  ٔ َُقَ ارٔ َوَساَزة َّٔ َت١َ ٩ِ٣ٔ َػ٨َازٔیٔس اِلُٜ َٗ ابُطُ ٨ِ٣َُؼورٔی٩َ َُا٤ٔ٧ٔيَن ٩ِ٣َ 

ُض٥ِ أَُساَری ٩ِ٣ٔ َػ٨َ  ٌَ ٔ اَِلَِوثَا٣َ ًََبَسة ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ُط ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ اب٩ُِ أُبَٓیٕ اب٩ُِ َس٠ُو٢َ َو٩ِ٣َ ٣َ َٗ یِٕع  ارٔ َوَساَزةٔ َُقَ َّٔ ٔ٪ ازٔیٔس اِلُٜ

أَِس٤ُ٠َوا َٓ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ٔ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌُ ٔ َباي َٓ َط  ِس َتَوجَّ َٗ  َصَذا أ٣َِْز 

ؿ ہز  زرہی ربادر اامسلیع امیلسؿ دمحم نب ایب قیتع انب اہشب رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوب اامیل

ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دگےھ رپ وسار ےھت سج رپ دفک یک نب وہح  

ااسہم آپ ےک ےھچیپ ےھٹیب وہےئ ےھت گنج دبر ےس ےلہپ نب احرث نب زخرج ںیم دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اکی اچدر یھت افر 

یک ایعدت رکےن اج رےہ ےھت دفونں ےلچ اج رےہ ےھت اکی سلجم ےک اپس ےس سگر وہ۔ سج ںیم دبعاہلل نب ایب ولسؽ یھب اھت افر ہی 

 فاہعق ےہ افر اس سلجم ںیم املسمؿ افر تب رپتس رشمنیک افر وہید وموجد ےھت افر دبعاہلل نب ایب ےک املسمؿ وہےن ےس ےلہپ اک

املسمونں ںیم ےس دبعاہلل نب رفاہح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت بج وساری ےک ےنلچ ےس رگداؿ ولوگں رپ اڑ رک یئگ وت انب ایب ےن اینپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک السؾ ایک افر وساری رفک انک وک اچدر ےس اپھچےت وہےئ اہک ہک مہ رپ رگد ہن اڑاؤ روسؽ اہلل

رک فںیہ ارت ڑپے رھپ اؿ وک اہلل یک رطػ البای افر اؿ وک رقآؿ ڑپھ رک انسای دبعاہلل نب ایب نب ولسؽ ےن آپ ےس اہک ہک اے آد ی وت وج 

آرک ںیمہ فیلکت ہن دای رکف وج اہمترے اپس اجےئ اس ےس ایبؿ  اتہک ےہ ےھجم اےھچ ولعمؾ ںیہن وہات ارگ ہی قح ےہ وت امہری وسلجمں ںیم

 اوکس ایک رکف دبعاہلل نب رفاہح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری وسلجمں ںیم آای ےئجیک مہ

 انہک رشفع ایک افر رقبی اھت ہک ڑگھجا وہاجےئ روسؽ زایدہ دنسپ رکےت ںیہ املسمؿ رشمنیک افر وہیدویں ےن اکی دفرسے وک ربا الھب

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ولوگں وک اخومش رکےن ےگل اہیں کت ہک فہ اخومش وہ ےئگ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ



 

 

ےک اپس رشتفی الےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وساری رپ وسار وہ ےئگ افر ےتلچ رےہ اہیں کت ہک دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

فآہل فملس ےن رفامای اے دعس ایک مت ےن ںیہن انس وج اوبةحب ینع دبعاہلل نب ایب ےن اہک اس ےن ایسی ایسی ابت یہک دعس نب ابعدہ ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک  رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفا وہ

س ےن آپ وک قح 

ٹ  ح
کت

اعمػ رکدےئجی افر اس ےس درسگر ےئجیک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ رپ  اتب انزؽ یک مسق ےہ اس ذات 

قح  ےک اسھت اجیھب اس رہش ےک ولوگں ےن الصح یک یھت ہک اس وک اتج انہپںیئ ےگ افر اس وک ابداشہ انبںیئ ےگ بج اہلل ےن اوکس اس

ےک ذرہعی وج آپ وک دای ےہ رد رکدای وت فہ اس یک فہج ےس کمچ ایگ )ینع لج ایگ(انچہچن اس ےن ہی  جتک یک وج آپ ےن دیھکی روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اعمػ رکدای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک ااحصب رشمنیک افر الہ  اتب 

جوک اعمػ رکد
َ

 

 ِي 

 

َ
َ نِمْ اّل

ّ

 

ن
ُ
مَغ ْ
َس

 

لَن

َ
 ےتی ےھت اسیج ہک اہلل اعتٰیل ےن اںیہن مکح دای افر فیلکت رپ ربص رکےت ےھت افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای ف

 دفرسی ہگج اہلل اعتٰیل ےن رفامای فدریثک نم الھ ااتکلانچبہچن آپ اہلل ےک مکح ےک اطمقب اؿ وک ربارب اعمػ رکےت ر
َ
ا ب َ

 

ْکِن
ل
 ا ا
ُ

 

فت
ُ
ےہ أ

اہیں کت ہک اہجد اک مکح دای ایگ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبر ںیم گنج یک وت اہلل اعتٰیل ےن اس گنج ےک ذرےعی تہب 

ےس ڑبے ڑبے افکر افر رسدار اؿ رقشی وک لتق رکا دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک ااحصب اکایمب افر امؽ 

 ؽ ےن افر اس ےک تب  تمینغ ےک اسھت فا س

ٹ

ولےٹ اؿ ےک اسھت ڑبے ڑبے افکر افر رسدار اؿ رقشی دیق وہ رک آےئ انب ایب سب

رپتس رشمک اسویھتں ےن اہک ہک ہی ارم )ینع االسؾ( اغ بل آایگ اس ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس االسؾ رپ  تعی 

 رکولانچہچن فہ بس ولگ )اظبرہ( املسمؿ وہےئگ۔

 اوب اامیلؿ ہز  زرہی ربادر الیعٰمس امیلسؿ دمحم نب ایب قیتع انب اہشب رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 (ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس رگم ہی ہک انب ایب اط بل اچےہ ) ینع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشمک یک تینک رےنھک اک ایبؿ افر وسمرےن اہک ہک

     1140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ل٠ب ٣وسی ب٩ اس٤اًی١ ابوًوا٧ہ ًبسا٠٤ٟک ًبساہلل ب٩ حارث ب٩ ٧و١ٓ ًباض ب٩ :  راوی



 

 

َِٟحارٔٔث  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َوا٧ََة َحسَّ ًَ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ًَبَّأض ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ  ١ٕ َٓ  ب٩ِٔ ٧َِو

 َّ إ٧ٔ َٓ َت أَبَا كَأٟٕب بَٔظِیٕئ  ٌِ َٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َص١ِ َن َٗ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا احٕ ًَ ـَ ٥ِ صَُو فٔی َؿِح ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک  ُب  ـَ ِِ طُ کَاَ٪ َیُحوكَُک َوَي

١ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َٔ َرٔک اَِلَِس َٟکَاَ٪ فٔی اٟسَّ َِٟوََل أ٧ََا   ٩ِ٣ٔ ٧َإر 

ومیس نب اامسلیع اوبوعاہن دبعاکلمل دبعاہلل نب احرث نب ونلف ابعس نب بلطم ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ےن اوباط بل وک یھب ھچک افدئہ اچنہپای فہ آپ یک افحتظ رکےت ےھت افر آپ  ےن

ےک ےئل دفرسفں رپ ہصغ وہ اجےت ےھت آپ ےن رفامای اہں! فہ منہج ںیم مک رہگاح  رپ ںیہ ارگ فہ ہن وہات فہ منہج ےک بس ےس تسپ ہقبط 

 ںیم وہےت۔

 ومیس نب اامسلیع اوبوعاہن دبعاکلمل دبعاہلل نب احرث نب ونلف ابعس نب بلطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رصتحی ےس ابت ہن انہک وھجن ںیم دالخ ںیہن ےہ افر اقٰحس ےن اہک ںیم ےن اسن ریض اہلل

 دب اک ایبؿا :   ابب

ایگ اوب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رپ اھچ رصتحی ےس ابت ہن انہک وھجن ںیم دالخ ںیہن ےہ افر اقٰحس ےن اہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک اوب ہحلط اک اکی اٹیب رم 

افر ںیم امگؿ رکیت وہں ہک اس ےن راتح اپح  اوب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امگؿ ایک ہک ڑلاک شیک ےہ ؟ اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای اس یک اجؿ آراؾ ںیم ےہ 

 اؾ میلس کیھٹ یتہک ےہ ۔

     1141    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ ثابت ب٨انی حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َُٟط  َحسَّ  ٕ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٣َٔشي ٍ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِٟب٨َُانٔیِّ  ثَابٕٔت ا

 ٔ َوارٔیز َ٘ ِٟ ِٙ یَا أ٧ََِحَظُة َویَِحَک بٔا ٥َ اِرُٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َِٟحازٔی  َحَسا ا َٓ 

انبین رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفس آدؾ ہبعش اثتب 



 

 

 ںیم ےھت اہےنکن فاےل ےن افوٹنں وک زیتی ےس اکنہای وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اہشجن آہتسہ آہتسہ اہکن اؿ وشیشں وک

 اھبنسؽ رک ےل لچ۔

 ہبعش اثتب انبین رضحت اسن نب امکل آدؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

اکی اٹیب رم ایگ اوب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رپ اھچ رصتحی ےس ابت ہن انہک وھجن ںیم دالخ ںیہن ےہ افر اقٰحس ےن اہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک اوب ہحلط اک 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امگؿ ایک ہک ڑلاک شیک ےہ ؟ اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای اس یک اجؿ آراؾ ںیم ےہ افر ںیم امگؿ رکیت وہں ہک اس ےن راتح اپح  اوب ہحلط

 اؾ میلس کیھٹ یتہک ےہ ۔

     1142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب ح٤از ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ و ایوب ابوَٗلبہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی ٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص َوأَیُّوَب  ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َّی َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ََلبََة 

َّی ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َٟطُ أ٧ََِحَظُة  ا٢ُ  َ٘ ٥َ کَاَ٪ فٔی َسََفٕ َوکَاَ٪ ََُُل٦ْ َیِحُسو بٔض٩َّٔ ُي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َ ُرَویَِسَک یَا  اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ٔ َک ب َٗ ىٔی ا٨َِّٟشاَئ أ٧ََِحَظُة َسِو ٌِ ا٢َ أَبُو ََٗٔلبََة َي َٗ  ٔ َوارٔیز َ٘ ِٟ  ا

امیلسؿ نب  جب امحد اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف اویب اوبالقہب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ی ےس افوٹنں وک اہکن راہ اھت اس اک انؾ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفس ںیم ےھت افر اکی الغؾ زیت

آپ اہشجن اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اہشجن آہتسہ آہتسہ ےل لچ ہی ےشیش ںیہ افر اوبالقہب اک ایبؿ ےہ ہک ےشیش ےس 

 ہیلع امالسؾ یک رماد وعرںیت ںیھت۔

 ہنع ف اویب اوبالقہب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعامیلسؿ نب  جب امحد اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ہک اوب ہحلط اک اکی اٹیب رم ایگ اوب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رپ اھچ رصتحی ےس ابت ہن انہک وھجن ںیم دالخ ںیہن ےہ افر اقٰحس ےن اہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امگؿ ایک ہک ڑلاک شیک ےہ ؟ اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای اس یک اجؿ آراؾ ںیم ےہ افر ںیم امگؿ رکیت وہں ہک اس ےن راتح اپح  اوب ہحلط

 اؾ میلس کیھٹ یتہک ےہ ۔

     1143    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اسحاٚ حبا٪ ہ٤ا٦ ٗتازہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ کَاَ٪  َٗ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ٔ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟ َّی اہللُ  ٨٠َّٔيیِّ َػل

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُرَویَِسَک یَ  َّی اہللُ  َُٟط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِؤت  َٟطُ أ٧ََِحَظُة َوکَاَ٪ َحَش٩َ اٟؼَّ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ َحازٕ يُ َٗ َوارٔیَز  َ٘ ِٟ ا أ٧ََِحَظُة ََل َتَِّٜٔسِ ا

َة ا٨َِّٟشائٔ  َٔ ٌَ ىٔی َؿ ٌِ َتاَزةُ َي َٗ 

احسؼ ةحؿ امہؾ اتقدہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ا

 فملس اک )اکی الغؾ( دحی ڑپھ رک افوٹنں وک اہکن راہ اھت سج اک انؾ اہشجن اھت افر اس یک آفاز تہب ایھچ یھت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل

س ےس رفامای اے اہشجن آہتسہ آہتسہ لچ اؿ وشیشں وک ہن وتڑ اتقدہ ےن اہک ہک وشیشں ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فملس ےن ا

 رماد وعرںیت ںیھت

 ااحسؼ ةحؿ امہؾ اتقدہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ایگ اوب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رپ اھچ رصتحی ےس ابت ہن انہک وھجن ںیم دالخ ںیہن ےہ افر اقٰحس ےن اہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک اوب ہحلط اک اکی اٹیب رم 

 ےن وجاب دای اس یک اجؿ آراؾ ںیم ےہ افر ںیم امگؿ رکیت وہں ہک اس ےن راتح اپح  اوب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امگؿ ایک ہک ڑلاک شیک ےہ ؟ اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اؾ میلس کیھٹ یتہک ےہ ۔



 

 

     1144    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ٣شسز یحٌی طٌبہ ٗتازہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل :  راوی

 َ٤ِٟ ا٢َ کَاَ٪ بٔا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ  َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َْ ََفََٛٔب َرُسو٢ُ َحسَّ َ ز َٓ سٔی٨َٔة 

ا٢َ ٣َا َرأَی٨َِ  َ٘ َٓ ّسا َٔلَبٔی ك٠ََِحَة  ٥َ ََفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ااہللٔ َػل ََٟبَِحّ  ا ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ َؤِِ٪ َوَجِس٧َاُظ 

دسمد ییحی ہبعش اتقدہ اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر ودہنی ےک ولگ ڈر ےئگ وت 

ا س آےئ وت( آپ ےن رفامای ںیمہ وکح  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وھگڑے رپ وسار وہےئ افر )ف

 زیچ رظن ںیہن آح  )اوب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس دؿ ےس( مہ ےن اس وھگڑے وک رفاں دفاں اپای۔

 دسمد ییحی ہبعش اتقدہ اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک آد ی اک ہی انہک ہک ایک ہی زیچ ںیہن ےہ افر اس ےس رماد ہی وہ ہک ایک ہی فاہعق ؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک آد ی اک ہی انہک ہک ایک ہی زیچ ںیہن ےہ افر اس ےس رماد ہی وہ ہک ایک ہی فاہعق ںیہن ےہ۔

     1145    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ سَل٦ ٣د٠سب٩ یزیس اب٩ جزیخ اب٩ طہاب یحٌی ب٩ رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب أَِخب ٍََن َٗ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ یَزٔیَس أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ُس ب٩ُِ َسََل٦ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ  یَحسَّ َُّط َس٤ٔ َوَة أ٧َ َیِحٌَی ب٩ُِ رُعِ

ا٢َ  َ٘ َٓ أ٪  ٩ًَِ اِلُٜضَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظُة َسأ٢ََ أ٧َُاْض َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َوَة َي َّی اہللُ رُعِ ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ

اُٟوا َیا َرُسو٢َ  َٗ َِٟیُشوا بَٔظِیٕئ   ٥َ ٠ًََِیطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا  ًّ٘ ِیٔئ یَُٜوُ٪ َح ثُوَ٪ أَِحَیا٧ّا بٔاٟظَّ َُّض٥ِ یَُحسِّ إ٧ٔ َٓ اہللٔ 



 

 

ََٓیدِ  َجاَجٔة  َصا فٔی أُذُٔ٪ َؤٟیِّطٔ ََقَّ اٟسَّ َیُُقُّ َٓ ِٟحٔىِّیُّ  َُٔضا ا ِّٙ َیِدَل َِٟح ِٟک٤َٔ٠َُة ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ت٠َِٔک ا ٔ َوَس٠َّ ِذبَةٕ ٠ُٔلوَ٪ ٓ َٛ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ ٣ٔائَٔة  ِٛ  یَضا أَ

دمحم نب السؾ دلخمنب سیدی انب رججی انب اہشب ییحی نب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ایبؿ ایک ہک ھچک ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکونہں ےک قلعتم درای ت ایک وت روسؽ اہلل یلص

یت ںیہ ےن رفامای ہک ہی وکح  زیچ ںیہن ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ یھبک ایسی ابںیت ےتہک ںیہ وج حیحص وہ

 ےن دفتس ےک اکؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ابت دخا یک رطػ ےس وہیت ےہ اس وک اطیشؿ اکچ اتیل ےہ افر ا

ںیم ڈاؽ داتی ےہ سج رطح اکی رمغ دفرسے رمغ ےک اکؿ ںیم آفاز اچنہپداتی ےہ رھپ فہ اکنہ اس ںیم وس وھجن ےس زایدہ 

 المدےتی ںیہ۔

 دمحم نب السؾ دلخمنب سیدی انب رججی انب اہشب ییحی نب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آامسؿ یک رطػ اگنہ ااھٹےن اک ابنی افر اہلل اعت ی اک وقؽ ایک فہ افٹن یک رطػ ںیہن د

 ادب اک ایبؿ :   ابب

سک رطح دیپا ایک ایگ افر آامسؿ یک رطػ ہک سک رطح دنلب ےئک ےئگ افر اویب  آامسؿ یک رطػ اگنہ ااھٹےن اک ابنی افر اہلل اعت ی اک وقؽ ایک فہ افٹن یک رطػ ںیہن دےتھکی ہک

ن کہ ےس اںوہں ےن اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رس آامسؿ یک رطػ دنلب
مل
  ایک ۔ےن انب ایب 

     1146    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بٜي ٍ ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ وًبساٟزح٩٤ٰ جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ُت أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب و٢ُ أَ َحسَّ ُ٘ ِخب ٍََنٔی ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي

ِٟوَ  ًَىِّی ا ت ٍََ  َٓ و٢ُ ث٥َُّ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ ُت َػِوّتا ٩ِ٣ٔ َجابٔزُ ب٩ُِ  ٌِ بَِي٨َا أ٧ََا أ٣َِٔشی َس٤ٔ َٓ وُِی 

 َّٟ ٠َ٤َُِٟک ا إَٔذا ا َٓ ٤َأئ  ٔلَی اٟشَّ ی ِ ُت َبَْصٔ ٌِ َٓ ٤َأئ ََفَ ٤َأئ َواَِلَِرٔق اٟشَّ ٔسٓیٕ بَيَِن اٟشَّ ًَلَی َُکِ أًْس  َٗ إئ   ٔذی َجائَىٔی بَٔٔحَ



 

 

انب ریکب ثیل لیقع انب اہشب اوبہملس نب فدبعارلنٰمح اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

 انس ہک رھپ ھجم رپ فیح آان رک ایگ اکی ابر ںیم اج راہ اھت وت ںیم ےن آامسؿ ےس ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہان

اکی آفاز ینس بج آامسؿ یک رطػ اگنہ ااھٹح  وت فیہ رفہتش رظن آای وج ریمے اپس  جاء ںیم آای اھت آامسؿ افر زنیم ےک درایمؿ رکیس 

 رپ اھٹیب وہا اھت۔

  نب فدبعارلنٰمح اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ریکب ثیل لیقع انب اہشب اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ح دیپا ایک ایگ افر آامسؿ یک رطػ ہک سک رطح دنلب ےئک ےئگ افر اویب آامسؿ یک رطػ اگنہ ااھٹےن اک ابنی افر اہلل اعت ی اک وقؽ ایک فہ افٹن یک رطػ ںیہن دےتھکی ہک سک رط

ن کہ ےس اںوہں ےن اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رس آامسؿ یک رطػ دنلب
مل
  ایک ۔ےن انب ایب 

     1147    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٣زی٥ ٣ح٤س ب٩ جٌَف َیک َکبی اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ یْک  ٔ ََ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ َحسَّ ا٢َ بٔتُّ فٔی َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا   َرضَٔی اہللُ 

ٌَ بَِیٔت ٣َ  َٗ ُط  ـُ ٌِ ُ أَِو َب ِٔ ا کَاَ٪ ث٠ُُُث ا٠َِّٟی١ٔ اِْل َّ٤٠َ َٓ ٥َ ٨ًَِٔسَصا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَ ِٔ٪َّ ِی٤ُو٧ََة َوا٨َّٟٔيیُّ َػل ََُٓقَ ٤َأئ  ٔلَی اٟشَّ ٨ََوَز ِ َٓ َس 

ٖٔ ا٠َِّٟی١ٔ َوا٨ََّٟضارٔ َْلَیإت َٔلُو ٤ََوأت َواَِلَِرٔق َواِختََٔل ٙٔ اٟشَّ َِٟبأب فٔی َخ٠ِ َ  لٔی اَِل

انب ایب رممی دمحم نب رفعج رشکی رکیب انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ومیمہن ریض 

یق اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم اکی رات راہ افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اؿ ےک اہں ےھت بج رات اک آرخی اہتح  ہصح اب

راہ وت ھٹیب ےئگ افر آامسؿ یک رطػ داھکی افر ہی آتی ڑپیھ ہک ےب کش آامسونں افر زنیم ےک دیپا رکےن افر دؿ رات ےک دبےنل ںیم 

 لقع فاولں ےک ےئل اشناینں ںیہ۔

 انب ایب رممی دمحم نب رفعج رشکی رکیب انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپین افر یٹم ںیم ڑکلی اک امرےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اپین افر یٹم ںیم ڑکلی اک امرےن اک ایبؿ

     1148    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ٣شسز یحٌی ًث٤ا٪ ب٩ ُیاث ابو :  راوی

َُّط کَاَ٪  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی أ٧َ ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣َ 

َّی اہللُ ٤َِٟٔسی٨َٔة َوفٔی یَٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥َ فٔی َحائٕٔم ٩ِ٣ٔ حٔیَلأ٪ ا َحاَئ َرُج١ْ َوَس٠َّ َٓ ئن  ٤َِٟأئ َواٟلِّ ُب بٔطٔ بَيَِن ا ٥َ ًُوْز َيرِضٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َ إَٔذا أ َٓ ََٓذَصِبُت  َِٟح٨َّٔة  ُظ بٔا ِ ُط َوَبرشِّ َٟ َِٓتِح  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ تُٔح  ِٔ ِٟحَ َيِشَت تُطُ بٔا ِ
َٟطُ َوَبرشَّ َتِحُت  َٔ َٓ ٨َّٔة بُو بَُِکٕ 

تُُط بٔا ِ
َُٟط َوبرَشَّ َتِحُت  َٔ َٓ إَٔذا ٤ًَُزُ  َٓ َِٟح٨َّةٔ  ُظ بٔا ِ َٟطُ َوَبرشِّ َتِح  ِٓ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ُ َِ َتَح َرُج١ْ آ ِٔ ُ ث٥َُّ اِسَت َِ َتَح َرُج١ْ آ ِٔ َِٟح٨َّةٔ ث٥َُّ اِسَت

ًَلَی ب٠َِ  َِٟح٨َّٔة  ُظ بٔا ِ ُط َوَبرشِّ َٟ َتِح  ِٓ ا٢َ ا َ٘ َٓ َح٠ََص  َٓ ّٜٔئا  َٟطُ َوکَاَ٪ ٣ُتَّ َتِحُت  َٔ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ إَٔذا ًُِث٤َاُ٪  َٓ ََٓذَصِبُت  َوی ُتٔؼيبُطُ أَِو َتُٜوُ٪ 

اُ٪  ٌَ ٤ُِِٟشَت ا٢َ اہللُ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّٟٔذی  أَِخب ٍَِتُُط بٔا َٓ َِٟح٨َّٔة  تُُط بٔا ِ
 َوَبرشَّ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر دسمد ییحی نامثؿ نب ایغث اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ ودہنی ےک یسک ابغ ںیم یبن یلص 

آپ ےک اہھت ںیم اکی ڑکلی یھت سج ےس اپین افر ڑچیک ےک درایمؿ امر رےہ ےھت اکی صخش آای افر درفازہ وھکےنل وک اہک وت یبن یلص اہلل 

ہک رضحت اوبرکب ےھت ںیم ےن  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای درفازہ وھکؽ دف افر اس وک تنج یک وخربخشی دے دف ںیم درفازہ رپ ایگ وت داھکی

اؿ ےک ےئل درفازہ وھکؽ دای افر تنج یک وخربخشی دے دی رھپ دفرسے صخش ےن درفازہ وھکےنل وک اہک وت آپ ےن رفامای اس ےک ےئل 

فر اؿ درفازہ وھکؽ دف افر اس وک تنج یک وخربخشی دے دف ںیم ایگ وت داھکی ہک رضحت رمعب ںیہ ںیم ےن اؿ ےک ےئل درفازہ وھکؽ دای ا

وک تنج یک وخربخشی دے دی رھپ اکی صخش ےن درفازہ وھکےنل وک اہک اس فتق آپ ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت آپ ھٹیب ےئگ افر رفامای 

وھکؽ دف افر اس وک تنج یک وخربخشی دف اس تبیصم رپ وج اؿ وک ےچنہپ یگ ںیم ےن داھکی ہک رضحت نامثںیہن ںیم ےن درفازہ وھکؽ دای افر 



 

 

 ربخشی دی افر فہ یھب ایبؿ رکدای وج آپ ےن رفامای اھت اںوہں ےن اہک اہلل ودد اگر ےہ۔اؿ وک تنج یک وخ

 دسمد ییحی نامثؿ نب ایغث اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ۔ا ےن اہھت ےس زنیم ںیم یسک زیچ وک رکدیےن اک ایب

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن اہھت ےس زنیم ںیم یسک زیچ وک رکدیےن اک ایبؿ۔

     1149    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار اب٩ ابی ًسی طٌبہ س٠امی٪ ٨٣ؼور سٌس ب٩ ًبیسہ ابوًبساٟزح٩٤ س٠یم حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

َ َحسَّ  ٔس ب٩ِٔ ًُب ٌِ ٩ًَِ َس َ٪ َو٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ًَِبسٔ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی  ِیَسَة 

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٠َیٔمِّ  ٕ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ وز ٌُ ١َ ی٨َُُِٜت اَِلَِرَق بٔ ٌَ َح َٓ ٥َ فٔی َج٨َاَزةٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ک َََٓل ٧َتَّ اُٟوا أَ َ٘ َٓ َِٟح٨َّٔة َوا٨َّٟارٔ  ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔسظ ٌَ ِ٘ ٩ِ٣ٔ ٣َ َْ ِس َُفٔ َٗ َِٟیَص ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٕس َِٔلَّ َو ا٢َ  َ٘ ا َٓ أ٣ََّ َٓ  ْ َٓک١ٌُّ ٣َُیَّسَّ ٠٤ًَُِوا  ا٢َ ا َٗ  ١ُ

ًَِلی َواتَّ   َقی اِْلیَةَ ٩ِ٣َ أَ

دمحم نب اشبر انب ایب دعی ہبعش امیلسؿ وصنمر دعس نب دیبعہ اوبدبعارلنمح ،یمل رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ اکی انجزہ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت آپ زنیم وک ڑکلی ےس رکدیےن ےگل افر آپ یلص 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس رہ صخش اک اکھٹان تنج افر منہج )ھکل رک( رفاک  یک اج یکچ ےہ ولوگں ےن رعض ایک رھپ ویکں اہلل

ہن مہ ایس رپ رھبفہس رکںیل آپ ےن رفامای لمع رکف اس ےئل ہک رہ صخش ےک ےئل فیہ زیچ آاسؿ یک ےہ سج ےک ےئل دیپا ایک ایگ ےہ 
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 دمحم نب اشبر انب ایب دعی ہبعش امیلسؿ وصنمر دعس نب دیبعہ اوبدبعارلنمح ،یمل رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ڑپےنھ اک ایبؿبجعت ےک فتق ریبکت افر حیبست

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 بجعت ےک فتق ریبکت افر حیبست ڑپےنھ اک ایبؿ

     1150    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟامی٪ طٌیب زہزی ہ٨س ب٨ت حارث حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ ٔ٪ أَِخب ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َِٟت اِس َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ  ثَِتىٔی ص٨ُِٔس ب٨ُِٔت ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِیْب  ٌَ َى  ٧ٍََا ُط َ٘ تَِی

 ٔ َِٟدزَائ٩ٔٔ َو٣َاَذا أ٧ُِز ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َاذَا أ٧ُِز٢َٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔٔتَٔن ٩ِ٣َ یُوُٗٔى َػَواحَٔب ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِٟ ٢َ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ة َ ِٔ ًَارٔیَْة فٔی اِْل ٧َِیا  َّی ُيَؼ٠ِّيَن ُربَّ کَأسَیٕة فٔی اٟسُّ ٔ یُزٔیُس بٔطٔ أَِزَواَجطُ َحً ُِٟحَحز  ا

آرضحنت  اوب اامیلؿ بیعش زرہی دنہ تنب احرث رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک

رجحہ فاویلں  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس دیبا وہےئ وت رفامای احبسؿ اہلل ایک ایک زخا ےن افر ایک ایک ےنتف انزؽ ےئک ےئگ ںیہ وکح  ےہ وج اؿ

 افر وک اگج دے )اس ےس رماد آپ یک ویبایں ںیھت( اتہک ولگ امنز ڑپںیھ۔ داین ںیم تہب یس ےننہپ فاایلں آرخت ںیم یگنن وہں یگ

انب ایب وثر ےن انب ابعس ےس اںوہں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ایک آپ ےن اینپ ویبویں وک الطؼ دے 

 امای ںیہن ںیم ےن اہک اہلل اربک۔دی آپ ےن رف

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی دنہ تنب احرث رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ؿبجعت ےک فتق ریبکت افر حیبست ڑپےنھ اک ایب

     1151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟامی٪ طٌیب زہزی ہ٨س ب٨ت حارث حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ثَىٔی أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٕٙ َحسَّ ًَتٔی ٔس ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ خٔی 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  َة ب٨َِٔت حٌَُٓیٕ َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔٔیَّ ُِٟحَشئِن أَ٪َّ َػ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ََّضا َجائَِت َرُسو٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٥ََّ٠ أَِخب ٍََِتطُ أ٧َ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَّة  اہللٔ َػل ثَِت ٨ًَِٔسُظ َسا ََٓتَحسَّ اَ٪  ـَ ٔ ٩ِ٣ٔ َر٣َ َوابٔز َِ ِٟ رِشٔ ا ٌَ ِٟ ٤َِِٟشحٔٔس فٔی ا ْٕ فٔی ا ٜٔ َت ٌِ  ٩ِ٣ٔ َوَس٥ََّ٠ َتزُوُرُظ َوصَُو ٣ُ

َّی َِٔذا  ٠ٔبَُضا َحً ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  َضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ ٠ُٔب  َ٘ ا٣َِت َت٨ِ َٗ ٌَٔظأئ ث٥َُّ  ِٟ َّٟٔذی ٨ًَِٔس ا ٤َِِٟشحٔٔس ا ِت بَاَب ا َِ ب٠ََ

َش٠َّ  َٓ ٥َ ٣َزَّ بٔض٤َٔا َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩َٜٔ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِیطٔ ٣َِش َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َا 

َُٟض٤َا ا٢َ  َ٘ َٓ َذا  َٔ ٥َ ث٥َُّ َن اََل ُسِبَحاَ٪ ا َوَس٠َّ َٗ ُة ب٨ُِٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔیَّ ٤ََّا هَٔی َػ ًَلَی رِٔس٤َُٜٔ٠ا ٧ِٔ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ یَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ِّی َخ  ٔن ٦ٔ َوِ َّ اٟسَّ ِیَلاَ٪ یَِحزٔی ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آَز٦َ ٣َِب٠َ ا٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠َِیض٤َٔا ٣َا  ًَ ب ٍَُ  َٛ ٠ُُٗوب٤َُٜٔاَرُسو٢َ اہللٔ َو َٖ فٔی  ٔذ ِ٘  ٔظیُت أَِ٪ َي

اوب اامیلؿ بیعش زرہی دنہ تنب احرث رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت 

 ںیہ وکح  ےہ وج اؿ رجحہ فاویلں یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس دیبا وہےئ وت رفامای احبسؿ اہلل ایک ایک زخا ےن افر ایک ایک ےنتف انزؽ ےئک ےئگ

وک اگج دے )اس ےس رماد آپ یک ویبایں ںیھت( اتہک ولگ امنز ڑپںیھ۔ داین ںیم تہب یس ےننہپ فاایلں آرخت ںیم یگنن وہں یگ افر 

لقن ایک  انب ایب وثر ےن انب ابعس ےس اںوہں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ایک آپ ےن اینپ ویبویں وک الطؼ دے 

 دی آپ ےن رفامای ںیہن ںیم ےن اہک اہلل اربک۔ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہیفص ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب ییح زفہج یبن

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس الماقت رکےن ےک ےئل آںیئ اس فتق آپ دجسم ںیم 

راضمؿ ےک آرخی رشعے ںیم ااکتعػ ںیم ےھت افر آپ ےک اپس ھچک رات کت وگتفگ رکیت رںیہ رھپ ےنلچ وک ڑھکی وہںیئ وت یبن یلص 

ےن ےک ےئل ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک بج دجسم ےک اس درفازے رپ چنہپ ںیئگ وج اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہلل ہیلع فملس اؿ وک اچنہپ

اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس نؿ اپس اھت وت دف ااصنری آپ ےک اپس ےس سگرے افر اؿ دفونں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 



 

 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں ےس رفامای ذرا رہھٹانہی ہیفص تنب ییح ںیہ اؿ دفونں ےن وک السؾ ایک رھپ دفونں رفاہن وہ ےئگ روسؽ 

 اہک احبسؿ اہلل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر اؿ دفونں رپ ہی تہب رگاں سگرا آپ ےن رفامای اطیشؿ انب آدؾ یک روگں ںیم وخؿ یک

ٰ ؽ دیپا وہا

 

 ہک ںیہک فہ )ینع اطیشؿ( اہمترے دؽ ںیم فوسہس ہن ڈاؽ دے رطح رگدش رکات ےہ اس ےئل ےھجم خ

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی دنہ تنب احرث رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکنکی ےنکنیھپ یک نام تع اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   باب

 رکنکی ےنکنیھپ یک نام تع اک ایبؿ

     1152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ طٌبہ ٗتازہ ً٘بہ ب٩ ػہبا٪ اززی ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ ٣زنی :  راوی

َبَة ب٩َِ  ِ٘ ُت ًُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٤ُِٟزَنٔیِّ  ١ٕ ا َّٔ َِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ُث  ُػِضَباَ٪ اَِلَِززٔیَّ یَُحسِّ

 ٌَ ِٟ ُ ا َٜأ ِیَس َوََل ی٨َِ ُت١ُ اٟؼَّ ِ٘ َُّط ََل َي ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٖٔ َو َِٟدِذ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  يَِن َویََِّٜٔسُ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ َُّط َي ٩َّ ُسوَّ َو٧ِٔ   اٟشِّ

آدؾ ہبعش اتقدہ ہبقع نب ابہصؿ ازدی دبعاہلل نب لفغم جاین ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

ڑ وھپ فآہل فملس ےن رکنکی ےنکنیھپ ےس عنم رفامای ہک ہی اکشر وک ںیہن امرات افر ہن دنمش وک فیلکت اچنہپ اتکس ےہ آھکن ںیم گل اجےئ وت آھکن

 دے افر داتن ںیم گل اجےئ وت داتن وتڑ دے۔

 آدؾ ہبعش اتقدہ ہبقع نب ابہصؿ ازدی دبعاہلل نب لفغم جاین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ےنکنیھچ فاےل اک ادمحل ہلل انہک۔

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  فاےل اک ادمحل ہلل انہک۔ےنکنیھچ

     1153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ سٔیا٪ س٠امی٪ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک   ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًََلَص َرُجََلٔ٪ ٨ًَِٔس  َحسَّ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َرضَٔی اہللُ 

ا٢َ صََذا َح٤َٔس  َ٘ َٓ َٟطُ  ٘ٔی١َ  َٓ  َ َِ ِت اِْل ٥َِٟ ُيَظ٤ِّ َت أََحَسص٤َُا َو َظ٤َّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٥ِ یَِح٤َِس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٟ   اہللَ َوَصَذا 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دف آدویمں دمحم نب ریثک ایفسؿ امیلسؿ اسن نب امکل ریض اہلل

مک اہلل اہک افر دفرسے وک ںیہن اہک آپ ےس یسک ےن وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک اس ےن 
ج

وک کنیھچ آح  اؿ ںیم ےس اکی وک آپ ےن ری

 اہلل یک دمح یک افر دفرسے ےن اہلل یک دمح ںیہن یک۔

  نب ریثک ایفسؿ امیلسؿ اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنکنیھچ فاال ادمحلہلل ےہک وت اس اک وجاب دانی

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےنکنیھچ فاال ادمحلہلل ےہک وت اس اک وجاب دانی

     1154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣ُق٪، حرضت بزاء :  راوی



 

 

اؤَیَة بِ  ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ اَِلَِط َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ِٟب ٍََأئ َحسَّ ٩ًَِ ا  ٪ٕ ٩َ ُسَویِٔس ب٩ِٔ ٣َُُقِّ

ٍٕ أ٣َََز٧َا  ٩ًَِ َسِب ٍٕ َو٧ََضا٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشِب ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ٔ َرضَٔی اہللُ  ِٟح٨َٔاَزة َٔ ا ٤َِٟزٔیٔف َواتَِّبا ٔ ا ٌَٔیاَزة بٔ

اكٔٔص َؤَِجابَٔة اٟسَّ  ٌَ ِٟ َصٔب أَِو َوَتِظ٤ٔیٔت ا ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ  ٍٕ ٩ًَِ َسِب ٔش٥ٔ َو٧ََضا٧َا  ِ٘ ٤ُِٟ ٔ َؤِبَِزارٔ ا ٤َِِٟو٠ُو٦ ٔ َوَنِْصٔ ا ََل٦ اعٔی َوَرزِّ اٟشَّ

 ٔ ٤ََِٟیاثٔز ٨ُِسٔض َوا یَبأد َواٟشُّ ٔ َواٟسِّ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا َصٔب َو ٔة اٟذَّ َ٘ ا٢َ َح٠ِ َٗ 

نب وسدی نب رقمؿ، رضحت رباء ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اثعش نب میلس، اعمفہی 

ولوگں وک یبن یلص اہلل ہیلع ےن است زیچفں اک مکح دای افر است زیچفں ےس عنم رفامای ںیمہ رمضی یک ایعدت رکےن، انجزے ےک ےھچیپ 

وبقؽ رکےن، السؾ اک وجاب دےنی افر ولظمؾ یک ودد افر ےنلچ، ےنکنیھچ فاےل یک کنیھچ اک وجاب دےنی، دوعت رکےن فاےل یک دوعت وک 

مسق وک وپرا رکےن اک مکح دای افر است زیچفں ےس عنم ایک وسےن یک اوگنیھٹ ای وسےن اک الھچ )رافی وک کش ےہ(  جری، دةیج، دنسس افر 

 ایمرث )ےس عنم رفامای( ۔

  رقمؿ، رضحت رباءامیلسؿ نب  جب، ہبعش، اثعش نب میلس، اعمفہی نب وسدی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کنیھچ ےک اےھچ وہےن افر امجح  ےک ربے وہےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 کنیھچ ےک اےھچ وہےن افر امجح  ےک ربے وہےن اک ایبؿ

     1155    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض اب٩ ابی ذئب سٌیس ٣٘ب ٍی اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب ٍُٔیُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیْس ا ث٨ََا َس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب َحسَّ ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨ِطُ  ًَ صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

 َٓ َح٤َٔس اہلَل  َٓ ًََلَص  َٓإَٔذا  َُُب  َثا ُظ اٟتَّ َلاَض َویَُِکَ ٌُ ِٟ ٥َ ِٔ٪َّ اہلَل یُٔحبُّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط أَِ٪ َػل ٌَ ًَلَی ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َس٤ٔ  ٌّٙ َح



 

 

 َّ إ٧ٔ َٓ ُُُب  َثا ا اٟتَّ َتُط َوأ٣ََّ ِیَلاُ٪ ُيَظ٤ِّ ا٢َ َصا َؿٔحَک ٨ِ٣ٔطُ اٟظَّ َٗ إَٔذا  َٓ  ََ ٠ِي ٍَُزَُّظ ٣َا اِسَتَلا َٓ ِیَلأ٪   ٤َا صَُو ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

آدؾ نب ایب اایس انب ایب ذبئ دیعس ربقمی ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

ٰیل کنیھچ وک دنسپ رفامات ےہ افر امجح  وک اندنسپ رفامات ےہ بج وکح  صخش ےکنیھچ افر ادمحلہلل ےہک وت فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل اعت

مک اہلل ےہک( افر امجح  اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ اہجں کت 
ج

رہ املسمؿ رپ وج اس وک ےنس فابج ےہ ہک اس اک وجاب دے )ینع ری

 ےہ وت اس ےس اطیشؿ اتسنہ ےہ۔نکمم وہ اس وک رفےک بج وکح  صخش اہ یک آفاز اکناتل 

 آدؾ نب ایب اایس انب ایب ذبئ دیعس ربقمی ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...۔بج وکح  ےکنیھچ وت اےس سک رطح وجاب دای اجےئ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  ےکنیھچ وت اےس سک رطح وجاب دای اجےئ۔

     1156    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ زی٨ار ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١ ًبساٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا ٣َأُٟک  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ًَ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٧ٍَََا  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ  

٠ِیَ  َٓ  ٥ِ ُٛ ًََلَص أََحُس ا٢َ َِٔذا  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ُط أَُخوُظ أَِو َػاحٔبُُط َیزَِح٤َُک اہللُ اہللُ  َٟ  ١ِ ُ٘ َی ِٟ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َو ١ِ ا ُ٘

١ِ َیِضسٔی٥ُُٜ اہللُ َوُيِؼ٠ُٔح بَاَل٥ُِٜ بال٥ٜ طا٥ٜ٧ ُ٘ ٠َِی َٓ َُٟط یَزَِح٤َُک اہللُ  ا٢َ  َٗ إَٔذا  َٓ 

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ امکل نب اامسلیع دبعازعلسی نب ایب ہملس دبعاہلل نب دانیر اوباصحل رضحت اوبرہ

ج
َ
َمُک
ج

ْ
ز مک اہلل ےہک وت افر بج اس ےن ت َ

ج

ُ  ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش ےکنیھچ وت ادمحل ہلل ےہک افر اس اک اھبح  ای اسیھت ری
َ
اّ

ْم ابمکل )ینع 

لَُک

 
َ
 ُ نٹ
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ْ
 ُض
ت

َ
ُ ف
َ
 اّ
ُ

ُ 
ْھد ِکت
َ
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 اہلل اعتٰیل ںیہمت دہاتی رکے افر اہمترے دؽ یک االصح رکے( ےہک۔اہک )وت ےنکنیھچ فاال(َ 



 

 

 امکل نب اامسلیع دبعازعلسی نب ایب ہملس دبعاہلل نب دانیر اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... فاےل اک وجاب ہن دای اجےئ ارگ فہ ادمحل ہلل ہن ےہک۔ےنکنیھچ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےنکنیھچ فاےل اک وجاب ہن دای اجےئ ارگ فہ ادمحل ہلل ہن ےہک۔

     1157    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہآز٦ ب٩ ابی ایاض طٌبہ س٠امی٪ تییم حرضت ا٧ص رضی ا :  راوی

ُت أََنّشا َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِّییٔمُّ  ُ٪ اٟت ث٨ََا ُس٠َامِیَ َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ ًََلَص َرُجََلٔ٪ َحسَّ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِطُ َي  

 ٥ِ َٟ َت أََحَسص٤َُا َو َظ٤َّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِتىٔی  ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥ِ ُتَظ٤ِّ َٟ تَّ َصَذا َو ا٢َ اٟزَُّج١ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َط٤َّ َ٘ َٓ  َ َِ ِت اِْل يَُظ٤ِّ

٥ِ َتِح٤َِس اہللَ  َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ َصَذا َح٤َٔس اہللَ َو َٗ 

ہلل ہیلع فآہل آدؾ نب ایب اایس ہبعش امیلسؿ یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دف آدویمں وک یبن یلص ا

فملس ےک اپس کنیھچ آح  آپ ےن رفامای اکی صخش یک کنیھچ اک وجاب دای نکیل دفرسے یک کنیھچ اک وجاب ںیہن دای۔ اکی صخش ےن 

وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن اس یک کنیھچ اک وجاب دای نکیل ریمی کنیھچ اک وجاب ںیہن دای آپ ےن رفامای ہک 

 دمحل ہلل اہک افر وت ےن ںیہن اہک۔اس ےن ا

 آدؾ نب ایب اایس ہبعش امیلسؿ یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج امجح  آےئ وت ا ےن ہنم رپ اہھت رھک ےنیل اک ایبؿ۔



 

 

 ب اک ایبؿاد :   ابب

 بج امجح  آےئ وت ا ےن ہنم رپ اہھت رھک ےنیل اک ایبؿ۔

     1158    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥ ب٩ ًلی اب٩ ابی ذئب سٌیس ٣ُقبی ٣ُقبی ٛے واٟس ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ابِ  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ٥َ ٩ُ أَبٔی ذٔئِٕب 

ًَلَی  ا  ًّ٘ ٥ِ َوَح٤َٔس اہلَل کَاَ٪ َح ُٛ ًََلَص أََحُس إَٔذا  َٓ َُُب  َثا ُظ اٟتَّ َلاَض َوَیُِکَ ٌُ ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل یُٔحبُّ ا َٗ ُ َٟطُ ک و٢َ  ُ٘ ُط أَِ٪ َي ٌَ ١ِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َس٤ٔ

٠ِي ٍَُزَُّظ ٣َا اِس  َٓ  ٥ِ ُٛ إَٔذا َتَثائََب أََحُس َٓ ِیَلأ٪  ٤ََّا صَُو ٩ِ٣ٔ اٟظَّ إ٧ٔ َٓ ُُُب  َثا ا اٟتَّ ٥ِ َِٔذا َتَثائََب َیزَِح٤َُک اہللُ َوأ٣ََّ ُٛ إٔ٪َّ أََحَس َٓ  ََ َتَلا

ِیَلاُ٪   َؿٔحَک ٨ِ٣ُٔط اٟظَّ

بئ دیعس رقمیب رقمیب ےک فادل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک کنیھچ وک اعمص نب یلع انب ایب ذ

بج دنسپ رفامات ےہ افر امجح  وک ربا اتھجمس ےہ بج مت ںیم ےس یسک صخش وک کنیھچ آےئ افر فہ ادمحل ہلل ےہک وت رہ ےننس فاےل املسمؿ رپ فا

ُ
َ
 اّ
َ
َمُک
ج

ْ
ز  ےہک افر امجح  اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ بج مت ںیم ےس یسک صخش وک امجح  آےئ وت اس وک اہجں کت نکمم وہ ےہ ہک اس وک ت َ

 دعف رکان اچےئہ اس ےئل ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش امجح  اتیل ےہ وت اطیشؿ اس ےس اتسنہ ےہ۔

 اعتٰیل ہنعاعمص نب یلع انب ایب ذبئ دیعس رقمیب رقمیب ےک فادل اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ : ابب

 ...السؾ یک ادتباء اک ایبؿ



 

 

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 السؾ یک ادتباء اک ایبؿ

     1159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ جٌَف ًبساٟززاٚ ٤ٌ٣ز ہ٤ا٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََفٕ َحسَّ ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َج ا٢َ َخ٠َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٙ یِّ َػل

َٟئَٔک ا٨َََّٟفٔ ٣ٔ  ًَلَی أُو َش٥ِِّ٠  َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ ُط  َ٘ ا َخ٠َ َّ٤٠ََٓ ا  ًّ وَ٪ ذَٔرا ًَلَی ُػوَرتٔطٔ كُوُُٟط ٔستُّ َٜٔة ُج٠ُوْض اہللُ آَز٦َ  ٔ ٤َََِٟلئ ٩ِ ا

٠َیِ  ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ یَّتَٔک  ُة ذُرِّ ََّضا َتٔحيَُّتَک َوَتٔحیَّ إ٧ٔ َٓ و٧ََک  ٍِ ٣َا یَُحیُّ اِسَت٤ٔ زَازُوُظ َٓ َٓ ٠ًََِیَک َوَرِح٤َُة اہللٔ  ََل٦ُ  اُٟوا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ

َّی اِْلَ٪  ُس َحً ٌِ ُؽ َب ُ٘ ُٙ ی٨َِ َِٟد٠ِ ٥ِ٠َ َیز٢َِ ا َٓ ًَلَی ُػوَرةٔ آَز٦َ  َِٟح٨ََّة  ک١ُُّ ٩ِ٣َ یَِسُخ١ُ ا َٓ  َوَرِح٤َُة اہللٔ 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن ییحی نب رفعج دبعارلزاؼ رمعم امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اہک ہک رفامای ہک اہلل اعتٰیل ےن آدؾ ہیلع امالسؾ وک اؿ یک اینپ وصرت ںیم دیپا ایک اؿ یک ابملح  اسھٹ سگ یھت بج اہلل ےن اؿ وک دیپا ایک وت

 وجاب دےتی ںیہ یہی اہمترا افر اہمتری افالد اک السؾ وہاگانچہچن اجؤ افر المہکئ یک اس امجتع وک وج  یھٹی ےہ السؾ رکف افر ونس ہک فہ ایک

لخ اںوہں ےن اہک امالسؾ مکیلع رفوتشں ےن اہک امالسؾ مکیلع ف رۃمح اہلل اؿ رفوتشں ےن ظفل رۃمح اہلل زایدہ ایک رہ فہ صخش وج تنج ںیم دا

 دق ںیم یمک وہ ریہ ےہ۔ وہاگ فہ آدؾ ہیلع امالسؾ یک وصرت رپ وہاگ اس فتق ےس اب کت آدویمں ےک

 ییحی نب رفعج دبعارلزاؼ رمعم امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دالخ ہن وہاہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اے اامیؿ فاول! ا ےن رھگفں ےک العفہ یسک رھگ ںیم 

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

ولں وک السؾ ہن رکول ہی اہمترے ےئل اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اے اامیؿ فاول! ا ےن رھگفں ےک العفہ یسک رھگ ںیم دالخ ہن وہ بج کت ہک مت ااجزت ہن ےل ول افر رھگ ےک رےنہ فا

ہن اپؤ وت دالخ ہن وہ بج کت ہک ںیہمت ااجزت ہن دی اجےئ افر ارگ مت ےس اہک اجفے ہک مت ولن اجؤ وت ولن اجؤ ہی  رتہب ےہ اشدی ہک مت تحیصن ڑکپف ارگ مت اس نؿ ںیم یسک وک



 

 

 اہمترا د نونں ںیم دالخ وہ سج ںیماہمترے ےئل اپزیکیگ یک ابت ےہ افر اہلل اعتٰیل اؿ زیچفں وک اجےنن فاال ےہ وج مت رکےت وہ مت رپ وکح   جج ںیہن اس ابت ںیم ہک ریغ آاب

اہک ہک مجع یک وعرںیت ا ےن ےنیس افر  اسامؿ ےہ افر اہلل اعتٰیل اجاتن ےہ اس زیچ وک وج مت اظرہی  رر رپ رکےت وہ افر وج اپھچ رک رکےت وہ افر دیعس نب ایب انسحل ےن نسح ےس

 ہک ومونمں ےس د ہ دف ہک اینپ اگنںیہ  یچی رںیھک افر اینپ رشؾ اگوہں یک افحتظ رکںی رسفں وک الھک ریتھک ںیہ وت اںوہں ےن اہک ہک اینپ اگنہ ریھپ ول اہلل زبرگ ف ربرت رفامات ےہ

 رںیھک افر اینپ رشؾ اگوہں یک افحتظ اتقدہ ےن اہک ہی مکح اؿ وعروتں ےک ےئل ےہ وج الحؽ ںیہن )زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک( افر ومنم وعروتں ےس د ہ دف ہک اینپ اگنںیہ  یچی

  اال

   

رطػ رظن ااھٹ  نیع ےک ینعم ہی ںیہ ہک اس زیچ یک رطػ دانھکی سج ےس عنم ایک ایگ ےہ افر ونکاری ڑلویکں یک رطػ دےنھکی ےک قلعتم زرہی ےن اہک ہک اس یکرکںی اخب

وج رففتخ ےک ےئل   ےک ابزارفں ںیم آیت  رک دانھکی درتس ںیہن سج وک دےنھکی یک وخاشہ وہیت وہ ارگہچ فہ نسمک وہ افر اطع ےن اؿ ولڈنویں یک رطػ دےنھکی وک رکمفہ اھجمس

 ںیھت رگم ہی ہک اؿ یک رخدیاری اک ارادہ وہ۔

     1160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟامی٪ طٌیب زہزی س٠امی٪ ب٩ يشار ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ُ٪ ب٩ُِ َيَشإر أَِخب ٍََنٔی  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ُس٠َامِیَ َٗ ٩ِ اٟزُّصِزٔیِّ 

ًَحُ  ًَلَی  طُ  َٔ ًَبَّإض یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َخ٠ِ ١َ ب٩َِ  ـِ َٔ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أَِرَز ٔ َراَٗ ١ُ َرُجَّل ز ـِ َٔ ِٟ ح٠َٔتٔطٔ َوکَاَ٪ ا

٥َ َؤؿ  ٌَ َب٠َِت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َخِث ِٗ ِٔتٔیض٥ِٔ َوأَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨٠َّٟٔأض ُي َّی اہللُ  َٕ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َو َٓ َّی َؤؿیّئا  ًٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ یَئْة َتِشَت

١ُ ی٨َُِوزُ  ـِ َٔ ِٟ َٙ ا ٔٔ َل َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِیَضا  اہللُ  َٟ ٔ ١ُ َی٨ُِوزُ ِ ـِ َٔ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ َّی اہللُ  َت ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٔ َت ِٟ ا َٓ ًَِحَبطُ حُِش٨َُضا  ِیَضا َوأَ َٟ ٔ ِ

َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ِ ٔ ٩ًَِ ا٨ََّٟوز َس٢َ َوِجَضطُ  ٌَ َٓ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ٩ٔ ا َٗ أََخَذ بَٔذ َٓ  ٔ َٕ بَٔیٔسظ أَِخ٠َ ـَ َٓ ي ًَلَی  ََفٔ َِٟحخِّ  َة اہللٔ فٔی ا

٨ًَُِط أَِ٪ أَحُ  ٔضی  ِ٘ َض١ِ َي َٓ ًَلَی اٟزَّاح٠َٔٔة  ٍُ أَِ٪ َيِشَتؤَی  بٔي ٍّا ََل َيِشَتٔلی َٛ ِت أَبٔی َطِیّدا  َٛ ٔ أَِزَر ٥ِ ًَٔبازٔظ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ًَِطُ   خَّ 

ن ا  ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل اوب اامیلؿ بیعش زرہی امیلسؿ نب اسیر دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 
ک

 

ن
ےن ایب

فملس ےن  لض نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رحن ےک دؿ ا ےن ےھچیپ اینپ وساری وک تشپ رپ اھٹبای افر  لض اکی وخب وصرت رمد ےھت 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک ھچک اسملئ اتبےن ےک ےئل رک ےئگ معثخ )ہلیبق( یک اکی وعرت 

فآہل فملس ےس وکح  ہلئسم درای ت رکےن وک آح  وت  لض اس یک رطػ دےنھکی ےگل افر اس وعرت اک نسح اؿ وک الھب ولعمؾ وہا آرضحنت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک رطػ ڑمے اس فتق  لض ایس وعرت وک دھکی رےہ ےھت آپ ےن اانپ اہھت ےھچیپ یک رطػ ےل اج رک 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک وھٹڑی ڑکپ رک اس وعرت یک رطػ ےس ہنم ریھپ دای اس وعرت ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  لض

فآہل فملس اہلل ےن وج ا ےن دنبفں رپ جح رفض ایک ےہ فہ ریمے ابپ رپ یھب رفض وہایگ ےہ وج تہب وبڑاھ ےہ افر وساری رپ دیسیھ 



 

 

 ںیم اس یک رطػ ےس جح رکفں وت ایک ہی ادا وہاجےئ اگ آپ ےن رفامای اہں۔ رطح ھٹیب ںیہن اتکس ارگ

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی امیلسؿ نب اسیر دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

ہن رکول ہی اہمترے ےئل اک وقؽ ہک اے اامیؿ فاول! ا ےن رھگفں ےک العفہ یسک رھگ ںیم دالخ ہن وہ بج کت ہک مت ااجزت ہن ےل ول افر رھگ ےک رےنہ فاولں وک السؾ اہلل اعتٰیل 

افر ارگ مت ےس اہک اجفے ہک مت ولن اجؤ وت ولن اجؤ ہی رتہب ےہ اشدی ہک مت تحیصن ڑکپف ارگ مت اس نؿ ںیم یسک وک ہن اپؤ وت دالخ ہن وہ بج کت ہک ںیہمت ااجزت ہن دی اجےئ 

د نونں ںیم دالخ وہ سج ںیم اہمترا اہمترے ےئل اپزیکیگ یک ابت ےہ افر اہلل اعتٰیل اؿ زیچفں وک اجےنن فاال ےہ وج مت رکےت وہ مت رپ وکح   جج ںیہن اس ابت ںیم ہک ریغ آاب

وج مت اظرہی  رر رپ رکےت وہ افر وج اپھچ رک رکےت وہ افر دیعس نب ایب انسحل ےن نسح ےس اہک ہک مجع یک وعرںیت ا ےن ےنیس افر اسامؿ ےہ افر اہلل اعتٰیل اجاتن ےہ اس زیچ وک 

 رشؾ اگوہں یک افحتظ رکںی  رںیھک افر اینپرسفں وک الھک ریتھک ںیہ وت اںوہں ےن اہک ہک اینپ اگنہ ریھپ ول اہلل زبرگ ف ربرت رفامات ےہ ہک ومونمں ےس د ہ دف ہک اینپ اگنںیہ  یچی

 رںیھک افر اینپ رشؾ اگوہں یک افحتظ اتقدہ ےن اہک ہی مکح اؿ وعروتں ےک ےئل ےہ وج الحؽ ںیہن )زین اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک( افر ومنم وعروتں ےس د ہ دف ہک اینپ اگنںیہ  یچی

  االنیع ےک ینعم ہی ںیہ ہک اس زیچ یک رطػ دانھکی سج ےس عنم ایک

   

 ایگ ےہ افر ونکاری ڑلویکں یک رطػ دےنھکی ےک قلعتم زرہی ےن اہک ہک اس یک رطػ رظن ااھٹ رکںی اخب

 ےک ےئل   ےک ابزارفں ںیم آیت رک دانھکی درتس ںیہن سج وک دےنھکی یک وخاشہ وہیت وہ ارگہچ فہ نسمک وہ افر اطع ےن اؿ ولڈنویں یک رطػ دےنھکی وک رکمفہ اھجمس وج رففتخ

 اؿ یک رخدیاری اک ارادہ وہ۔ ںیھت رگم ہی ہک

     1161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س ابوًا٣ز زہي ٍ زیس ب٩ اس٥٠ ًلاء ب٩ يشار حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَا٣ٔ  ٕس أَِخب ٧ٍَََا أَبُو  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ث٨ََا ُزَصي ٍِْ  ٕ َحسَّ ز

 ُ ُِٟح٠ُوَض بٔاِٟطُّ ٥ِ َوا ُٛ ا٢َ ِٔیَّا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َ ا َ٘ َٓ أت  ٨ََٟا َٗ ا 

اُٟوا َو  َٗ طُ  َّ٘ َٙ َح ی ٔ ًُِلوا اِٟطَّ َ أ َٓ ٤َِِٟح٠َٔص  ا٢َ ِٔذِ أَبَِيُت٥ِ َِٔلَّ ا َ٘ َٓ ُث ٓٔیَضا  ٙٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣ٔ ٣ََحأٟٔش٨َا بُسٌّ ٧ََتَحسَّ ی ٔ ُّٙ اِٟطَّ ٣َا َح

زُ  ٌِ ٤َِٟ ََل٦ٔ َواَِل٣َِزُ بٔا ُّٕ اَِلََذی َوَرزُّ اٟشَّ َٛ َِٟبَْصٔ َو ا٢َ َُفُّ ا ٨ِ٤َُُِٟکٔ َٗ ٩ًَِ ا ٖٔ َوا٨َِّٟهُی   و

دبع اہلل نب دمحم اوباعرم زریہ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت راوتسں ںیم ےنھٹیب ےس رپزیہ رکف ولوگں ےن رعض ایک



 

 

ہیلع فآہل فملس امہرے ےئل وت اکی دفرسے ےس وگتفگ رکےن ےک ےئل راوتسں ےک وسا وکح  اچرہ اکر ںیہن آپ ےن رفامای ہک بج اہمترا 

 قح ےہ؟ آپ انھٹیب یہ رضفری ےہ وت راےتس وک اس اک قح دے دای رکف ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راےتس اک ایک

 ےن رفامای اگنںیہ  یچی رانھک فیلکت دہ ابوتں ےس رانکالسؾ اک وجاب دانی ایھچ ابوتں اک مکح رکان افر ربی ابوتں ےس رفانک۔

 دبع اہلل نب دمحم اوباعرم زریہ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...السؾ اہلل ےک انومں ںیم ےس اکی انؾ ےہ افر بج ںیہمت السؾ ایک اجےئ وت اس ےس رتہب  ر

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 وجاب دف ای فاسی یہ وجاب دف۔ السؾ اہلل ےک انومں ںیم ےس اکی انؾ ےہ افر بج ںیہمت السؾ ایک اجےئ وت اس ےس رتہب  رر رپ

     1162    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ حٔؽ ا٤ًع ط٘یٙ ًبس اہلل :  راوی

 ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ْٙ ثَىٔی َط٘ٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َّی َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا َِٔذا َػ٠َِّي٨َا ٣َ

 َ ًَلَی ٣ٔیک ََل٦ُ  ًَلَی ٔجب ٍِٔی١َ اٟشَّ ََل٦ُ  ٔ اٟشَّ ِب١َ ًَٔبازٔظ َٗ ًَلَی اہللٔ  ََل٦ُ  ٨َ٠ُِٗا اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ََُٓلٕ٪ اہللُ  ًَلَی  ََل٦ُ  ائٔی١َ اٟشَّ

َّی اہللُ  َٖ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ ََُٓلٕ٪  ٥ِ فٔی َو ُٛ إَٔذا َج٠ََص أََحُس َٓ ََل٦ُ  ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل صَُو اٟشَّ َ٘ َٓ ٠َِي٨َا بَٔوِجضٔطٔ  ًَ َب١َ  ِٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ  

٠َِیَک أَیَُّضا ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َةُ  ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ يِّ ٠ََواُت َواٟلَّ حٔیَّاُت ِهَّلِل َواٟؼَّ ١ِ اٟتَّ ُ٘ ٠َِی َٓ ََلةٔ  ًَلَی اہللٔ َو  اٟؼَّ ٠ًََِي٨َا َو ََل٦ُ  بََزکَاتُُط اٟشَّ

٤َأئ َواَِلَِرٔق أَِطَضُس أَ  ًَِبٕس َػأٟٕح فٔی اٟشَّ َٔک أََػاَب ک١َُّ  ا٢َ ذَٟ َٗ َُّط َِٔذا  إ٧ٔ َٓ أٟٔحيَن  ٔ اہللٔ اٟؼَّ َط َِٔلَّ اہللُ َوأَِطَضُس أَ٪َّ ًَٔباز َٟ ٔ ِ٪ ََل ِ

ًَِبُسُظ َوَرُسوُُٟط ث٥َُّ یََتَد  ّسا  ِٟکَََل٦ٔ ٣َا َطاَئ ٣َُح٤َّ ُس ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َّ ٍِ َب  ي

رمع نب صفح صفح اشمع قیقش دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج مہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 
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 رمع نب صفح صفح اشمع قیقش دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زایدہ دعتاد وک السؾ رکان۔ مک دعتاد اک

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 مک دعتاد اک زایدہ دعتاد وک السؾ رکان۔

     1163    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩ ًبساہلل ٤ٌ٣ز ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ َحسَّ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَ َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ات١ٕٔ أَبُو ا َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّی ٨َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  أَبٔی صَُزیَِزَة 

ًَلَی  ٤َِٟارُّ  ٔ َوا َٜبٔي ٍ ًَلَی اِل ِٔي ٍُ  ا٢َ ُيَش٥ُِّ٠ اٟؼَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ اہللُ  َٜثٔي ٍ ًَلَی اِل ٠ٔی١ُ  َ٘ ِٟ أًٔس َوا َ٘ ِٟ  ا

دمحم نب اقملت اوبانسحل دبعاہلل رمعم امہؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

 اد( فاولں وک السؾ رکںی۔رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای وھچاٹ ڑبے وک سگرےن فاال ےھٹیب وہےئ وک افر مک )دعتاد( فاےل زایدہ )دعت

 دمحم نب اقملت اوبانسحل دبعاہلل رمعم امہؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وسار اک دیپاؽ ےنلچ فاےل وک السؾ رکان۔

 زت ےنیل اک ایبؿااج :   ابب

 وسار اک دیپاؽ ےنلچ فاےل وک السؾ رکان۔

     1164    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ٣د٠س اب٩ جزیخ زیاز ثابت )ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ٛے آزاز َکزہ َُل٦( حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ َسََل  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ َحسَّ ٍَ ثَابّٔتا ٣َِولَی  َُّط َس٤ٔ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی زٔیَاْز أ٧َ َٗ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َِد٠َْس أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٩ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ٦

٥َ ُيَش٥ُِّ٠ اٟزَّاُٛٔب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َس٤ٔ أًسٔ  أ٧َ َ٘ ِٟ ًَلَی ا ی  ِٔ ٤َِٟا ی َوا ِٔ ٤َِٟا ًَلَی ا

 ٔ َٜثٔي ٍ ًَلَی اِل ٠ٔی١ُ  َ٘ ِٟ  َوا

دمحم دلخم انب رججی زاید اثتب )دبعارلنمح نب زدی ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ای۔ وسار دیپا ےنلچ فاےل افر دیپؽ ےنلچ فاال ےھٹیب وہےئ وک افر مک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 )دعتاد( زایدہ )دعتاد( وک السؾ رکے۔

 دمحم دلخم انب رججی زاید اثتب )دبعارلنمح نب زدی ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیپؽ ےنلچ فاےل اک ےھٹیب وہےئ وک السؾ رکان۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 دیپؽ ےنلچ فاےل اک ےھٹیب وہےئ وک السؾ رکان۔

     1165    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ہ اب٩ جزیخ زیاز ثابت )ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ٛے آزاز َکزہ َُل٦( حرضت ابوہزیزہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ روح ب٩ ًباز :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی زَٔیاْز  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا َ َحسَّ ِبٔس أَ٪َّ ثَابّٔتا أَِخب ٍََُظ َوصَُو ٣َِول ًَ ی 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ی اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٕس  ِٔ ٤َِٟا ًَلَی ا ا٢َ ُيَش٥ُِّ٠ اٟزَّاُٛٔب  َٗ َّطُ  ٧

 ٔ َٜثٔي ٍ ًَلَی اِل ٠ٔی١ُ  َ٘ ِٟ أًٔس َوا َ٘ ِٟ ًَلَی ا ی  ِٔ ٤َِٟا  َوا

 رفح نب ابعدہ انب رججی زاید اثتب )دبعارلنمح نب زدی ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ

 ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وسار دیپؽ ےنلچ فاےل افر ےنلچ فاال ےھٹیب

 زایدہ )دعتاد( وک السؾ رکے۔وہےئ وک افر مک )دعتاد( 

ااحسؼ نب اربامیہ رفح نب ابعدہ انب رججی زاید اثتب )دبعارلنمح نب زدی ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکان۔ السؾ اک راجئ

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 السؾ اک راجئ رکان۔

     1166    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ جزیز طيبانی اطٌث ب٩ ابی اٟظٌثاء ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣ُق٪ حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َ َحسَّ ِٟب ٩ًَِ ا  ٪ٕ اؤیََة ب٩ِٔ ُسَویِٔس ب٩ِٔ ٣َُُقِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َثأئ  ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط ِيَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ  ٍَأئ ب٩ِٔ ا َجزٔیْز 

 ٔ ٌَٔیاَزة ٍٕ بٔ ٥َ بَٔشِب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٔ َوَتِظ٤ٔیٔت  ًَازٕٔب َرضَٔی اہللُ  َِٟح٨َائٔز َٔ ا ٤َِٟزٔیٔف َواتَِّبا ا



 

 

 ٔ ٔب ف ِ ٩ًَِ اٟرشُّ ٔش٥ٔ َو٧ََهی  ِ٘ ٤ُِٟ ََل٦ٔ َؤِبَِزارٔ ا َِٓظأئ اٟشَّ ٔ ٤َِِٟو٠ُو٦ٔ َوِ ِؤ٪ ا ًَ ٕٔ َو ی ٌٔ َـّ اكٔٔص َوَنِْصٔ اٟ ٌَ ِٟ ٥ٔ ا ٩ًَِ َتَدتُّ ٔة َو٧ََضا٧َا  َـّ ٔٔ ِٟ ی ا

 ٩ًَِ ٔ َو ٤ََِٟیاثٔز ؤب ا ُٛ ٩ًَِ ُر َصٔب َو ٚٔ  اٟذَّ یِّ َواِْلِٔسَتب ٍَِ سِّ َ٘ ِٟ یَبأد َوا ٔ َواٟسِّ یز ََِٟحٔ  ُِٟبٔص ا

ہبیتق رجری ابیشین اثعش نب ایب ااثعشلء اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

اک مکح دای رمضی یک ایعدت رکان انجزے ےک ےھچیپ انلچ  اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن است ابوتں

ںیم  ےنکنیھچ فاےل اک وجاب دانی زمکفر یک ودد رکان ولظمؾ یک امحتی رکان السؾ اک راجئ رکان افر مسق وپری رکان افر عنم ایک اچدنی ےک ربنت

ی افر اربتسؼ ےننہپ ےس عنم ےنیپ ےس افر عنم ایک وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس افر ایمرث رپ وسار وہےن افر رمشی

قس

 ےک ےننہپ ےس افر دةیج ف 

 رفامای۔

 ہبیتق رجری ابیشین اثعش نب ایب ااثعشلء اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اچہپؿ ای ریغب اچہپؿ ےک ولوگں وک السؾ رکےن اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 اچہپؿ ای ریغب اچہپؿ ےک ولوگں وک السؾ رکےن اک ایبؿ۔

     1167    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ ٟیث یزیس ابواٟدي ٍ ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ثَىٔی َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٤ًَِزٕو أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ  َحسَّ ب٩ِٔ 

ا٦َ  ٌَ ٥ُ اٟلَّ ٌٔ ا٢َ تُِل َٗ ٥َ أَیُّ اِْلِٔسََل٦ٔ َخي ٍِْ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٖ  َػل ٔ ز ٌِ ٥ِ َت َٟ ًَلَی ٩ِ٣َ  َِٓت َو ًَلَی ٩ِ٣َ رَعَ ََل٦َ  أُ اٟشَّ  َوَتُِقَ

دبع اہلل نب وی ف ثیل سیدی اوبا،ریخ دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آد ی ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 وت اچہپاتن وہ ای ہن اچہپاتن وہ بس وک السؾ رکے۔ وپاھچ ہک وکؿ اس االسؾ رتہب ےہ آپ ےن رفامای ہی ہک وت اھکان الھکےئ افر



 

 

 دبع اہلل نب وی ف ثیل سیدی اوبا،ریخ دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ؾ رکےن اک ایبؿ۔اچہپؿ ای ریغب اچہپؿ ےک ولوگں وک الس

     1168    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل سٔیا٪ زہزی ًلاء ب٩ یزیس ٟیثی ابوایوب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  َحسَّ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب َرضَٔی اہللُ  یَزٔیَس ا٠َِّٟیثٔیِّ 

ََٓیُؼسُّ صَ  َٚ ثَََلٕث ی٠ََِتَ٘ٔیأ٪  ِو َٓ ا٢َ ََل َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ یَِضُحَز أََخاُظ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی َػل َذا َوَيُؼسُّ َصَذا َوَخي ٍُِص٤َُا ا

 ُ ُط ٨ِ٣ُٔط ثَََلَث ٣َزَّإت  َیِبَسأ ٌَ َّطُ َس٤ٔ َیاُ٪ أ٧َ ِٔ ََل٦ٔ َوَذََکَ ُس  بٔاٟشَّ

یلع نب دبعاہلل ایفسؿ زرہی اطعء نب سیدی یثیل اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

نیت دؿ کت اس رطح رتک الماقت رکے ہک بج دفونں فملس ےن رفامای ہک یسک املسمؿ ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک ا ےن اھبح  ےس 

اقملب وہں وت اکی اس رطػ افر دفرسا اس رطػ ہنم ریھپے وہےئ وہ افر اؿ دفونں ںیم رتہب فہ ےہ وج السؾ ںیم ادتباء رکے 

 افر ایفسؿ اک ایبؿ ےہ ہک اںوہں ےن زرہی ےس اس وک نیت ابر انس۔

 سیدی یثیل اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دبعاہلل ایفسؿ زرہی اطعء نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رپدہ یک آتی اک ایبؿ

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رپدہ یک آتی اک ایبؿ

     1169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠امی٪ اب٨وہب یو٧ص اب٩ طہاب ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص بِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  َ٪ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَرِشٔ َحسَّ َّطُ کَاَ٪ اب٩َِ  ٩ُ ٣َأٟٕک أ٧َ

 ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٔس٨ٔيَن ٣َ َّی اہللُ  َدَس٣ُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت َس٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ا َحَیاَتُط َو ًَرِشّ  ٥َ

 ًَ ٕب َيِشأَُٟىٔی  ٌِ َٛ ِس کَاَ٪ أُبَیُّ ب٩ُِ  َٗ ِٟٔحَحأب حٔيَن أ٧ُِز٢َٔ َو ٥َ٠ًَِ ا٨َّٟأض بَٔظأِٔ٪ ا ٢َ ٣َا ٧َز٢ََ فٔی ٣ُبَِتىَی َرُسو٢ٔ اہللٔ أَ ٨ِطُ َوکَاَ٪ أَوَّ

وّس  ٥َ بَٔضا رَعُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ بٔزَی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع أَِػَبَح ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓأََػابُوا ٩ِ٣ٔ َػل ِو٦َ  َ٘ ِٟ ا ا ًَ َس َٓ ا 

 ٔ ُجوا َوبَق َ َِ ٔ ث٥َُّ  ا٦ ٌَ َّ اٟلَّ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َُِِٟٜث  أَكَاُٟوا ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ی اہللُ َی ٨ِ٣ُٔض٥ِ َرصِْم ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤َََٓشی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُجوا  ُط کَِی َیِْخُ ٌَ ِجُت ٣َ َ َِ َد َو َْخَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَتََبَة  ًَ َّی َجاَئ  ُط َحً ٌَ َو٣ََظِیُت ٣َ

طُ  ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٍَ َوَرَج َج ُجوا ََفَ َ َِ َُّض٥ِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة ث٥َُّ َه٩َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل إَٔذا ص٥ُِ حُِحَزةٔ  َٓ ًَلَی َزی٨ََِب  َّی َزَخ١َ   َحً

ٍَ َرُسو٢ُ ا َج ُٗوا ََفَ ٥َِٟ َیَتََفَّ ِس ُج٠ُوْض  َٗ ََٓو٩َّ أَِ٪  ًَائَٔظَة   ٔ ًَتََبَة حُِحَزة  َّ َّی ب٠ََ طُ َحً ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرَج ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َب بَِیىٔی َوبَِي٨َُط ٔست ٍِّ  رَضَ َٓ ِٟٔحَحأب  أ٧ُِز٢َٔ آَیُة ا َٓ ُجوا  َ َِ ِس  َٗ إَٔذا ص٥ُِ  َٓ ُط  ٌَ ُت ٣َ ٌِ ٍَ َوَرَج َج ُجوا ََفَ َ  اَِ

ن ا  ہک ںیم روسؽ ییحی نب امیلس
ک

 

ن
ؿ انب فبہ ویسن انب اہشب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ودہنی رشتفی الےن ےک فتق دس اسؽ اک اھت ںیم آپ یک دختم ںیم دس اسؽ کت راہ ںیم رپدہ یک 

ں بج فہ انزؽ وہح  افر ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ھجم ےس اس ےک قلعتم آتی ےک قلعتم ولوگں ےس زایدہ فافق وہ

وپےتھچ ےھت افر ہی آتی بس ےس ےلہپ سج فتق آپ ےن زبنی تنب  شح ےک اسھت زافػ ایک اھت اس فتق انزؽ وہح  حبص وک روسؽ 

وعت اھک رک ےلچ ےئگ افر ھچک ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفاہل ر ے ےھت ولوگں یک آپ ےن دوعت یک ولگ د

ہیلع فآہل فملس ےک اپس رہ ےئگ افر تہب دری کت رہھٹے رےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ںیم یھب ڑھکا وہا 

 اہیں کت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اتہک ہی ولگ ےلچ اجںیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلچ افر ںیم یھب آپ ےک اسھت الچ

اعتٰیل اہنع ےک درفازے یک وچٹھک ےک رقبی ےچنہپ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایخؽ ایک ہک ولگ ےلچ ےئگ وہں ےگ وت 

 وہےئ وت آپ فا س وہےئ افر ںیم یھب آپ ےک اسھت فا س وہا اہیں کت ہک رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک نؿ ںیم دالخ



 

 

داھکی ہک ایھب فہ ولگ ےھٹیب وہےئ ںیہ ےئگ ںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولن ےئگ افر ںیم یھب آپ ےک اسھت ولاٹ اہیں کت 

ہک رجحہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک وچٹھک ےک اپس ےچنہپ رھپ آپ ےن ایخؽ ایک ہک ولگ ےلچ ےئگ وہں ےگ رھپ آپ ولےٹ افر ںیم 

پ ےک اسھت ولاٹ وت داھکی ہک ولگ ےلچ ےئگ ےھت اس فتق رپدہ یک آتی انزؽ وہح  آپ ےن ریمے افر ا ےن درایمؿ رپدہ ڈاؽ یھب آ

 دای۔

 ییحی نب امیلسؿ اونببہ ویسن انب اہشب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 رپدہ یک آتی اک ایبؿ

     1170    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ا٤ٌ٨ٟا٪ ٣ٌت٤ز واٟس ابو٣ح٠ز حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َتزَوَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ   ٕ ث٨ََا أَبُو ٣ِٔح٠َز أَبٔی َحسَّ

 ٥ِ٠َ َٓ ُ ٠َِٟٔ٘ٔیا٦ٔ  أ َُّط َیَتَضیَّ أ٧َ َٛ أََخَذ  َٓ ثُوَ٪  ٤ٌُٔوا ث٥َُّ َج٠َُشوا یََتَحسَّ َل َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ٥َ َزی٨ََِب َزَخ١َ ا ُ٘ َوَس٠َّ ا  َي َّ٤٠َ َٓ ا٦َ  َٗ ا َرأَی َذَٟٔک  َّ٤٠َ َٓ و٣ُوا 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجاَئ  ًَ َّی اہللُ  ٔ َؤِ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِو٦ َ٘ ِٟ ُة ا َس َب٘ٔیَّ ٌَ َٗ ٔ َو ِو٦ َ٘ ِٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٦َ ٩ِ٣َ  َٗ ا٦َ  ِو٦ُ ُج٠ُوْض ث٥َُّ  َٗ َ٘ ِٟ إَٔذا ا َٓ َٟٔیِسُخ١َ 

أَِخب ٍَُِت  َٓ وا  ُ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ا٣ُوا  َٗ َُّض٥ِ  ِٟحَٔحاَب بَِیىٔی  ٧ِٔ َِٟقی ا َ أ َٓ ََٓذَصِبُت أَِزُخ١ُ  َّی َزَخ١َ  َحاَئ َحً َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََل َتِسُخ٠ُوا بُُیوَت ا٨َّٟٔيیِّ اِْلیَةَ  الَی یَا أَیَُّضا ا ٌَ  َوبَِي٨َُط َوأ٧َِز٢ََ اہللُ َت

ز رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج آرضحنت یلص اہلل اوب اامعنلؿ  رمتع فادل اوب

 

ر
ٹل ج
م

 ہک ہیلع فآہل فملس ےن زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اکنح ایک وت ولگ آےئ افر اھکان اھکای افر ھٹیب رک وگتفگ رکےن ےگل وت آپ ےن اظرہ ایک

 ےس ھچک وت ےلچ ےئگ افر ھچک ےھٹیب رےہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زبنی ےک اپس وگای اھٹ ےئگ بج آپ اےھٹ وت اؿ ںیم

فی اجان اچاہ نکیل داھکی ہک ولگ ےھٹیب وہےئ ںیہ رھپ فہ ولگ اےھٹ افر ےلچ ےئگ وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ یک آپ رشت



 

 

اجےن وک اھت ہک آپ ےن ریمے افر ا ےن درایمؿ رپدہ ڈادلای افر اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی انزؽ الےئ افر ادنر دالخ وہےئ ںیم یھب ادنر 

 رفامح  ہک اے ومونم یبن ےک رھگ ںیم دالخ ہن وہ۔

ز رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ر
ٹل ج
م

 اوب اامعنلؿ  رمتع فادل اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 رپدہ یک آتی اک ایبؿ

     1171    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ يٌ٘وب يٌ٘وب ٛے واٟسػاٟح اب٩ طہاب رعوہ ب٩ زبي ٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ًائظہ :  راوی

ُٚ أَ  ث٨ََا ِِٔسَحا َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَ َحسَّ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ًَائَٔظَة ِخب ٧ٍَََا َي ٔ أَ٪َّ  ي ٍِ

َِٟدلَّ  َِٟت کَاَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرضَٔی اہللُ  َّی اہللُ  و٢ُ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ أب َي

 ٔ ِیَّل ِ َٟ ِج٩َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِْخُ َّی اہللُ  ١ِ َوکَاَ٪ أَِزَواُد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ َي َٓ َِٟت  ا َٗ َجِت اِحُحِب نَٔشائََک  َْخَ َٓ  ٍٔ ٨َ٤َِٟأػ َِٟی١ٕ َٗٔب١َ ا لَی 

ةَ  ٌَ ّػا َسِوَزةُ ب٨ُِٔت َز٣ِ ُتٔک یَا َسِوَزةُ ُٔحِ ِٓ ا٢َ رَعَ َ٘ َٓ ٤َِِٟح٠ٔٔص  أب َوصَُو فٔی ا َِٟدلَّ آَصا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ًَلَی أَِ٪  َوکَا٧َِت ا٣َِزأَّة كَؤی٠َّة ََفَ

ِٟٔحَحأب  َّ َوَج١َّ آیََة ا ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َِٟت  ا َٗ ِٟحَٔحاُب   ی٨ُِز٢ََ ا

فہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااحسؼ وقعیب وقعیب ےک فادلاصحل انب اہشب رع

رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

اک ایبؿ ےہ ہک آپ ےن ااسی ںیہن ایک افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس  ےس اہک رکےت ےھت ہک اینپ ویبویں وک رپدہ ںیم رےئھک رضحت اعہشئ

یک ویبایں رعف احتج ےک ےئل رات یہ وک یتلکن ںیھت وسدہ تنب زہعم ابرہ لکن رک ںیئگ افر فہ اکی الیبن وعرت ںیھت رمع نب اطخب اس 

ہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےن ںیہمت اچہپؿ ایل رصػ اس وشؼ فتق سلجم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت اںوہں ےن داھکی ایل افر اہک ہک اے وسدہ ریض ا

ںیم ااسی اہک ہک رپدے یک آتی انزؽ وہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک اہلل زبرگ ف ربرت ےن رپدہ یک آتی انزؽ 



 

 

 رفامح ۔

 رضحت اعہشئااحسؼ وقعیب وقعیب ےک فادلاصحل انب اہشب رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااجزت امینگن رظن ڑپ اجےن یک فہج ےس )رضفری( ےہ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امینگن رظن ڑپ اجےن یک فہج ےس )رضفری( ےہ۔

     1172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل سٔیا٪ زہزی سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َسِض١ٔ  ََّک َصا ص٨َُا  ٤َا أ٧َ َٛ ِٔٔوُتطُ  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َح َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ َرُج١ْ  َحسَّ ٠ََّ ا٢َ اك َٗ ٕس  ٌِ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ َس

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔسّری یَ  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َ ًَ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََّک ُجَِحٕ فٔی حَُحز ٥ُ٠ًَِ أ٧َ ِو أَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُحکُّ بٔطٔ َرأَِسُط 

١ٌَٔ أَلِستٔئَِذاُ٪ ٩ِ٣ٔ أَ  ٤ََّا ُج ًَِي٨َٔک ٧ِٔ ٨ُِت بٔطٔ فٔی  ٌَ َل َٟ َِٟبَْصٔ َت٨ُِوزُ   ِج١ٔ ا

یلع نب دبعاہلل ایفسؿ زرہی لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن آرضحنت 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک رجحفں ںیم ےس اکی رجحے ںیم اھجکن رکداھکی افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ںیم رس الجھکےن اک آہل اھت 

ےس آپ اانپ رس الجھک رےہ ےھت آپ ےن رفامای ہک ارگ ںیم اجاتن ہک وت اھجکن رکدےھکی اگ وت ںیم اس ےس ریتی آھکن ںیم امراات ااجزت سج 

 ینیل دےنھکی یہ یک فہج ےس رقمر یک یئگ ےہ۔

 یلع نب دبعاہلل ایفسؿ زرہی لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امینگن رظن ڑپ اجےن یک فہج ےس )رضفری( ےہ۔

     1173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣شسز ح٤از ب٩ زیس ًبیس اہلل ب٩ ابی بُک حرضت ا٧ص ب٩ ٣ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َر  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٕ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٔ َحسَّ ٔف حَُحز ٌِ ٍَ ٩ِ٣ٔ َب ٠ََّ ُجَّل اك

َِٟیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ  ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟیطٔ یَِدت١ُٔ اٟزَُّج١َ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ِّی أ٧َُِوزُ ِ َٜأَن َٓ ٕؽ أَِو ب٤ََٔظاَٗٔؽ  َ٘ ٥َ ب٤ِٔٔظ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

٨َطُ  ٌُ  َٟٔیِل

دسمد امحد نب زدی دیبع اہلل نب ایب رکب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رجحفں ںیم ےس یسک اکی رجحے ںیم داھکی آپ ریت اک اکی الھپ ےل رک ای یئک ےلھپ ےل صخش ےن آرضحنت 

رک اس یک رطػ ےکپل افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک وگای آپ اس صخش وک ڈوھڈنےتھ ںیہ اتہک اس وک فہ ےلھپ 

 امرںی۔

 ہلل نب ایب رکب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد امحد نب زدی دیبع ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا ء افر رشاگمہ ےک اگل اگل زان ںیہ ۔

 

ض
ع
 ...ا

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

ا ء افر رشاگمہ ےک اگل اگل زان ںیہ ۔

 

ض
ع
 ا

     1174    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س



 

 

 ح٤یسی سٔیا٪ اب٩ كاُض اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ٥ِ أََر َطیِ َحسَّ َٟ ّئا أَِطَبَط ا٢َ 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ثَىٔی ٣َِح٤ُوْز أَِخب ٧ٍَََا  ِو٢ٔ أَبٔی صَُزیَِزَة ح َحسَّ َٗ  ٥ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ًَبَّإض بٔا٠َّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   كَاُوٕض 

ا٢َ أَبُو صَُزیِزَ  َٗ ا  َّ٥ٔ٤َ ٤٣ٔ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َطِیّئا أَِطَبَط بٔا٠َّٟ طُ َٗ ًَلَی اب٩ِٔ آَز٦َ َحوَّ َتَب  َٛ ٥َ ِٔ٪َّ اہللَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة 

َّی َو  ُص َت٤َى ِٔ ُٙ َوا٨َّٟ ٨ِ٤َِٟٔل ئِن ا٨ََّٟوزُ َوز٧َٔا ا٠َِّٟشأ٪ ا ٌَ ِٟ ز٧َٔا ا َٓ َة  َٟ َٔک ََل ٣ََحا ُٚ ٩ِ٣ٔ اٟز٧َِّا أَِزَرَک ذَٟ ُد يَُؼسِّ ََِٟفِ َذَٟٔک  َتِظَتهٔی َوا

بُطُ  َٜذِّ ُ ُط َوی  ک٠َُّ

دیمحی ایفسؿ انب اطؤس انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

اتی رکےت ہنع یک ابت ےس زایدہ رتہب ابت ںیہن ینس )دفرسی دنس( ومحمد دبعارلزاؼ رمعم انب اطؤس اطؤس رضحت انب ابعس ےس رف

ںیہ اںوہں ےن اہک ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ابت ےس رتہب وکح  ابت ںیہن وج فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن 

ر رکےت ںیہ ہک اہلل اعتٰیل ےن نب آدؾ ےک ےئل اکی ہصح زان اک ھکل دای ےہ وج اس ےس انی وہ رک رےہ اگانچہچن آھکن اک زان دانھکی ےہ اف

 زابؿ اک زان ابت رکان ےہ افر سفن وخاشہ افر انمت رکات ےہ افر رشاگمہ اس یک دصتقی ای ذکتبی رکیت ےہ۔

 دیمحی ایفسؿ انب اطؤس انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فر نیت ابر ااجزت امےنگن اک ایبؿ۔السؾ رکےن ا

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 السؾ رکےن افر نیت ابر ااجزت امےنگن اک ایبؿ۔

     1175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ًبساٟؼ٤س ًبساہلل ب٩ ٣ثىٰی ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساہلل حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ث ِبٔس اہللَٔحسَّ ًَ ث٨ََا ث٤َُا٣َُة ب٩ُِ  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٤َسٔ َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا  ٨ًَُِط أَ٪َّ ٨َا ِِٔسَحا ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ   

٥َ ثَََلثّا َو  ٥َ َس٠َّ ٥َ کَاَ٪ َِٔذا َس٠َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَاَزَصا ثَََلثّاَرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥َ بٔک٤َٔ٠َٕة أَ  َِٔذا َتک٠ََّ

ااحسؼ دبعادمصل دبعاہلل نب ٰینثم امثہم نب دبعاہلل رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل 

 ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج السؾ رکےت وت نیت ابر رکےت افر بج وکح  ابت ےتہک وت نیت ابر ےتہک

 ااحسؼ دبعادمصل دبعاہلل نب ٰینثم امثہم نب دبعاہلل رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 السؾ رکےن افر نیت ابر ااجزت امےنگن اک ایبؿ۔

     1176    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل سٔیا٪ یزیس ب٩ خؼیٔہ بَّس ب٩ سٌیس ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٕس  ٩ًَِ بَُِّسٔ ب٩ِٔ َس َة  َٔ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُخَؼِی َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ُِت َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس

ًَلَی ٤ًََُز ثَََل  ا٢َ اِسَتأَِذ٧ُِت  َ٘ َٓ َُّط ٣َِذًُوْر  أ٧َ َٛ ُت فٔی ٣َِح٠ٕٔص ٩ِ٣ٔ ٣ََحأٟٔص اَِلَِنَؼارٔ ِٔذِ َجاَئ أَبُو ٣ُوَسی  ٌِ َج ٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪ لٔی ََفَ َٓ ثّا 

٠ُُِٗت اِسَتأَِذ٧ُِت ثَََلثّا  َک  ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َ٘ ٥َ َِٔذا اِسَتأَِذَ٪ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُت َو ٌِ َج ٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪ لٔی ََفَ َٓ

٨َٕة أ٥ُِٜ٨ِ٣َٔ أََحْس َس  ٠ًََِیطٔ بٔبَيِّ َُٟت٘ٔی٩٤ََّ  ا٢َ َواہللٔ  َ٘ َٓ  ٍِ ٠ِي ٍَِٔج َٓ ُط  َٟ ٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪  َٓ ٥ِ ثَََلثّا  ُٛ ُط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ أََحُس ٌَ ٔ٥َ ٤ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

طُ  ٌَ ٤ُِت ٣َ ُ٘ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ َز ا َِ ٨ُُِٜت أَِػ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ زُ ا َِ َک َِٔلَّ أَِػ ٌَ و٦ُ ٣َ ُ٘ ٕب َواہللٔ ََل َي ٌِ َٛ ا٢َ أُبَیُّ ب٩ُِ  َ٘ َّی اہللُ َٓ أَِخب ٍَُِت ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ  

ا٢َ ابِ  َٗ ا٢َ َذَٟٔک َو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُت أَبَا ًَ ٌِ ٌٔیٕس َس٤ٔ ٩ًَِ بَُِّسٔ ب٩ِٔ َس َة  َٔ ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ ُخَؼِی ٤َُِٟباَرٔک أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة َحسَّ ٩ُ ا

ٌٔیٕس بَٔضَذا ٗا٢ ابوًبس اہلل اراز ٤ًز اٟتثبت َل ا٪ َل یحیز خب ٍ اٟواحس  َس

ی فہ رسب نب دیعس اوبدیعس دخری ریض
ص

 

خ
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ااصنر یک اکی  یلع نب دبعاہلل ایفسؿ سیدی نب 



 

 

سلجم ںیم اھت۔ وت اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربھگاےئ وہےئ آےئ افر اہک ہک ںیم ےن رمعب ےس نیت ابر ااجزت ام یگ رگم ااجزت ںیہن 

سک زیچ ےن رفاک؟ ںیم ےن اہک ہک ںیم ےن ااجزت ام یگ  یلم وت ںیم فا س ولن ایگ رھپ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیہمت ادنر آےن ےس

نکیل آپ ےن ااجزت ہن دی اس ےئل ںیم فا س ولن ایگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک بج مت ںیم ےس وکح  

 اعتٰیل ہنع ےن اکہ مت وک اس رپ وگاہ صخش نیت ابر ااجزت امےگن افر اس وک ااجزت ہن ےلم وت اس وک ولن اجان اچےئہ۔ رضحت رمع ریض اہلل

یض  شی رکان وہاگ افر اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وپاھچ مت ںیم ےس یسک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس وک انس ےہ ایب نب بعک ر

 ہک ںیم اس فتق بس ےس نسمک اھت اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک دخبا ریتی وگایہ ےک ےئل وقؾ اک نسمک صخش ڑھکا وہاگ۔ رافی اک ایبؿ ےہ

ای ےہ ہک ںیم اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ڑھکا وہا افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ربخ دی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی رفام

 افر انب شابرک ےن اہک ہک ھجم ےس انب ہنییع ےن وباہطس سیدی رسب اوبدیعس ہی دحثی رفاتی یک۔

ی فہ رسب نب دیعس اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ص

 

خ
 یلع نب دبعاہلل ایفسؿ سیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  صخش البای اجےئ افر فہ آ اجےئ وت ایک فہ یھب ااجزت ےل دیعس ےن اتقدہ ےس وبا

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

ت یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن ایک بج وکح  صخش البای اجےئ افر فہ آ اجےئ وت ایک فہ یھب ااجزت ےل دیعس ےن اتقدہ ےس وباہطس اوب راعف اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحن

 آپ ےن رفامای ہک فیہ اس یک ااجزت ےہ۔

     1177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥ ٤ًز ب٩ زر )زوَسی س٨س( ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ًبساہلل ٤ًز ب٩ ذر ٣حاہس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس اہللٔ ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َذٓرٕ و َحسَّ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٩ًَِ َحسَّ  أَِخب ٧ٍَََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َذٓرٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َُحاصْٔس 

َٟب٨َّا َوَجَس  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ َٗ ٨ًَِطُ  ِٙ أَص١َِ  أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َِٟح ٕ ا ا٢َ أَبَا صٔزٓ َ٘ َٓ َسٕح  َٗ فٔی 

َٓاِزًُُض٥ِ  ٔة  َّٔ
ََٓسَخ٠ُوااٟؼُّ ُض٥ِ  َٟ أُذَٔ٪  َٓ اِسَتأَِذ٧ُوا  َٓ َب٠ُوا  ِٗ َ أ َٓ ِوتُُض٥ِ  ًَ َس َٓ أََتِيُتُض٥ِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَیَّ  ِ 



 

 

اوب میعن رمع نب زر )دفرسی دنس( دمحم نب اقملت دبعاہلل رمع نب ذر اجمدہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت )نؿ ںیم( دالخ وہا آپ ےن ایپہل ںیم دفدھ داھکی وت رفامای۔ اے اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم روسؽ اہلل 

اوبرہ الہ ہفص ےک اپس اجؤ افر اؿ وک ریمے اپس الب الؤ ںیم اؿ ولوگں ےک اپس ایگ افر اںیہن البای فہ ولگ آےئ افر ااجزت اچیہ وت 

 اںیہن ااجزت دی یئگ افر ادنر دالخ وہےئ۔

 اوب میعن رمع نب زر )دفرسی دنس( دمحم نب اقملت دبعاہلل رمع نب ذر اجمدہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچبں وک السؾ رکےن اک ایبؿ

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 السؾ رکےن اک ایبؿوچبں وک 

     1178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ جٌس طٌبہ سیار ثابت ب٨انی حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ٩ًَِ َسیَّإر  َبُة  ٌِ سٔ أَِخب ٧ٍَََا ُط ٌِ َِٟح ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَلَی ٔػبَِیإ٪ َحسَّ َّطُ ٣َزَّ  ٨ُِط أ٧َ ًَ ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ 

٠ُطُ  ٌَ ِٔ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٠َِیض٥ِٔ َو ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ 

ں ےن ایبؿ ایک ہک اسن ریض یلع نب دعج ہبعش ایسر اثتب انبین رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہ

 اہلل اعتٰیل ہنع وچبں ےک اپس ےس سگرے وت اؿ وک السؾ ایک افر اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ااسی یہ رکےت ےھت۔

 یلع نب دعج ہبعش ایسر اثتب انبین رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رمدفں اک وعروتں وک افر وعروتں اک رمدفں وک السؾ رکےن اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں اک وعروتں وک افر وعروتں اک رمدفں وک السؾ رکےن اک ایبؿ۔

     1179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ اب٩ ابی حاز٦ ابوحاز٦ سہ١ :  راوی

ُح یَِو٦َ  ٨َّا َنَِفَ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َسِض١ٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ کَا٧َِت َحسَّ َٗ ٠ُُِٗت َو٥َٟٔ  ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ  ا

ًَةَ  ا ـَ ٔلَی بُ ًَحُوْز تُزِٔس١ُ ِ ٨َا  َٔکُ  َٟ حُطُ فٔی ِٗٔسٕر َوتَُُکِ َتِِطَ َٓ  ٔٙ ٠ِ َتأُِخُذ ٩ِ٣ٔ أُُػو٢ٔ اٟشِّ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ا٢َ اب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ٧َِد١ٕ بٔا َٗ

ُح ٣ٔ  ٨ََِفَ َٓ َِٟي٨َا  ٔ ٣ُُط ِ سِّ َ٘ ُت َٓ ٠َِیَضا  ًَ ٨َا َونَُش٥ُِّ٠  ِٓ َة اِنَْصَ ٌَ ُِٟح٤ُ إَٔذا َػ٠َِّي٨َا ا َٓ  ٕ ٌٔي ٍ ٨َّا َن٘ٔی١ُ َوََل ٩ِ أَِج٠ٔطٔ َو َحبَّإت ٩ِ٣ٔ َط ُٛ ٣َا 

ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ َس ا ٌِ ی َِٔلَّ َب سَّ َِ  ٧ََت

دبع اہلل نب ہملسم انب ایب احزؾ اوباحزؾ لہس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ وک ہعمج ےک دؿ تہب وخیش وہیت یھت ںیم ےن وپاھچ ویکں؟ 

اضبہع ےک اپس ںیمہ اھٹبیت یھت انب ہملسم ےن اہک ہک اںوہں ےن اہک ہک ڑبایھ یھت وج اضبہع ےک اپس ںیمہ اھٹبیت یھت انب ہملسم ےن اہک 

اضبہع ودہنی ںیم وجھکرفں اک اکی ابغ ےہ فہ ڑبایھ دنقچر یک ڑجںی ااھکڑ رک اکی اہڈنی ںیم ڈایتل افر اس ںیم وج ےک دنچ داےن ڈاؽ رک 

رے اسےنم فیہ )اھکان(  شی رکیت اس اکپیت بج مہ ہعمج یک امنز ڑپھ رک افرغ وہےت افر اس ےک اپس اجےت وت اس وک السؾ رکےت فہ امہ

 ےئل مہ تہب وخش وہےت افر مہ ہعمج یک امنز ےک دعب یہ ولیقہل رکےت افر اھکان اھکےت۔

 دبع اہلل نب ہملسم انب ایب احزؾ اوباحزؾ لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   باب

 رمدفں اک وعروتں وک افر وعروتں اک رمدفں وک السؾ رکےن اک ایبؿ۔



 

 

     1180    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣٘ات١ ًبساہلل ٤ٌ٣ز زہزی ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ  ًَ َحسَّ  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  ٨ًََِضا َ٘ ائَٔظَة َرضَٔی اہللُ 

ًَائَٔظُة َصَذا ٔجب ٍِٔی١ُ َيُِقَ  ٥َ َیا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا ََل٦ُ َٗ ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٠ُُِٗت َو َِٟت  ا َٗ ََل٦َ  ٠ًََِیٔک اٟشَّ  ُ أ

ا٢َ یُ  َٗ ِیْب َو ٌَ طُ ُط ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتاَب ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َتزَی ٣َا ََل ٧ََزی تُزٔیُس َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َاُ٪  ٌِ و٧ُُص َوا٨ُّٟ

 َوبََزکَاتُطُ 

 رمعم زرہی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک انب اقملت دبعاہلل

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ہی ربجلی ےہ مت وک السؾ ےتہک ںیہ رضحت اعہشئ ریض 

ںیم ےن اہک فہیلع امالسؾ فرۃمح اہلل۔ آپ فہ زیچ دےتھکی ںیہ وج مہ ںیہن دےتھکی ںیہ اس ےس ایکن رماد  اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت بیعش ےن اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک افر ویسن ف امعنؿ ےن زرہی ےس رباکہت اک ظفل لقن 

 ایک۔

  نب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعانب اقملت دبعاہلل رمعم زرہی اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  ےہک ہک وکؿ وت اس ےک وجاب ںیم ںیم م ےن اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ںیم م ےن اک ایبؿ۔بج وکح  ےہک ہک وکؿ وت اس ےک وجاب 

     1181    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟوٟیس ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤ٟک طٌبہ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ٣ُحَ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٠٤َِٟٔٔک َحسَّ ِبٔس ا ًَ َِٟؤٟیٔس صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو ا ِبٔس اہللٔ َرضَٔی َحسَّ ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا َّ٤

ِٟبَ  ُت ا ِ٘ َٗ َس َٓ ًَلَی أَبٔی  ٥َ فٔی َزی٩ِٕ کَاَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ا٢َ أ٧ََا اہللُ  َ٘ َٓ ٠ُِت أ٧ََا  ُ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ ذَا  َ٘ َٓ اَب 

َصَضا أ٧ََا َّطُ ََکٔ أ٧َ َٛ 

اوب اولدیل اشہؾ نب دبعاکلمل ہبعش دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم 

ای آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اس رقض ےک ہلسلس ںیم احرض وہا وج ریمے فادل رپ اھت ںیم ےن درفازے وک اٹھکٹھک

 آپ ےن رفامای وکؿ ےہ ںیم ےن اہک ںیم وہں آپ ےن رفامای ںیم ںیم وگای ہک آپ ےن اےس رکمفہ اھجمس۔

 اوب اولدیل اشہؾ نب دبعاکلمل ہبعش دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...السؾ ےک وجاب ںیم کیلع امالسؾ م ےن اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 السؾ ےک وجاب ںیم کیلع امالسؾ م ےن اک ایبؿ۔

     1182    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ٣٘ب ٍی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ًبساہلل ب٩ ٤٧ي ٍ ًبیس اہلل سٌیس ب٩ ابی سٌی :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ َس ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ًَ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ِِٔسَحا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا بٔی َس

٨ًَُِط أَ٪َّ َرُجَّل َزَخ  َّی ث٥َُّ َجاَئ َرضَٔی اہللُ  ََٓؼل ٤َِِٟشحٔٔس  ٥َ َجأْٟص فٔی ٧َاحَٔیٔة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َِِٟشحَٔس َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١َ ا

 َّ إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ   ٍِ ََل٦ُ اِرٔج ٠َِیَک اٟشَّ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٥ِ َٟ َّی ث٥َُّ  َک  ََٓؼل  ٍَ َج ُتَؼ١ِّ ََفَ

 َّٟ ا٧َٔیٔة أَِو فٔی ا ا٢َ فٔی اٟثَّ َ٘ َٓ ٥ِ ُتَؼ١ِّ  َٟ ََّک  إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ   ٍِ َٓاِرٔج ََل٦ُ  ٠َِیَک اٟشَّ ًَ ا٢َ َو َ٘ َٓ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٤ِِّ٠ًَىٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ َجاَئ  َسَصا  ٌِ ًٔی َب

ِٟوُ  ِّ ا ٔ َٓأَِسب  ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ ٤َُِٗت ِ ا٢َ َِٔذا  َ٘ َّی َٓ ٍِ َحً َٛ آٔ٪ ث٥َُّ اِر ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٣َ َ ِ ب٤َٔا َتَیَّسَّ أ ِّ ٍِ ث٥َُّ اَِقَ َٜب َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  ب١ِٔ ا ِ٘ ُؿوَئ ث٥َُّ اِسَت



 

 

َّی  ٍِ َحً َٓ َّی َتِل٤َئ٩َّٔ َسأجّسا ث٥َُّ اِر ائ٤ّٔا ث٥َُّ اِسُحِس َحً َٗ َّی َتِشَتؤَی  ٍِ َحً َٓ ا ث٥َُّ اِر ٌّ ٔ َّی  َتِل٤َئ٩َّٔ َتِل٤َئ٩َّٔ َراٛ َجأّٟشا ث٥َُّ اِسُحِس َحً

ا٢َ أَبُو أَُس  َٗ ١ِ َذَٟٔک فٔی َػََلتَٔک ک٠َُِّضا َو ٌَ ِٓ َّی َتِل٤َئ٩َّٔ َجأّٟشا ث٥َُّ ا ٍِ َحً َٓ َّی َتِشَتؤَی َتِل٤َئ٩َّٔ َسأجّسا ث٥َُّ اِر ٔ َحً ا٣ََة فٔی اَِلَخٔي ٍ

ائ٤ّٔا َٗ 

 دیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ااحسؼ نب وصنمر دبعاہلل نب ریمن دیبع اہلل دیعس نب ایب

ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش دجسم ںیم دالخ وہا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وگہش ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت اس 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فکیلع امالسؾ وت ولن اج افر  صخش ےن امنز ڑپیھ رھپ آپ ےک اپس آای افر السؾ ایک اس ےس روسؽ اہلل یلص

ا ہچن فہ ولن ایگ افر امنز ڑپیھ رھپ آای افر السؾ ایک آپ ےن رفامای فکیلع امالسؾ وت ولن 

 

ح ن
 
نت

اج امنز ڑپھ اس ےئل ہک وت ےن امنز ںیہن ڑپ

ںیم اس ےن رعض اک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  رھپ امنز ڑپھ اس ےئل ہک وت ےن امنز ںیہن ڑپیھ دفرسی رمہبت ای رسیتی رمہبت

اید فملس ےھجم ئالھک دےئجی آپ ےن رفامای بج وت امنز اک ارادہ رکے وت وپری رطح فوض رک رھپ ہلبق رف وہ رک ریبکت د ہ رھپ ھجت وک وج رقآؿ 

اھ ڑھکا وہاجےئ رھپ دجسہ رک اہیں کت ہک وہ ڑپھ رھپ روکع رک اہیں کت ہک اانیمطؿ ےس روکع رکے رھپ رس ااھٹ اہیں کت ہک دیس

اانیمطؿ ےس دجسہ رکے رھپ رس ااھٹ اہیں کت ہک اانیمطؿ ےس ھٹیب اجےئ رھپ ایس رطح اینپ امتؾ امنز وک وپرا رک افر اف ااسہم ےن اریخ 

ً  ےک ظفل لقن ےئک۔ ِ

 

َ ئ

 

َ َِق ف

 

ْ

َ

 

ی ت

َ
ّ

 

ت
َ
خ

 ںیم 

  دیعس نب ایب دیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب وصنمر دبعاہلل نب ریمن دیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 السؾ ےک وجاب ںیم کیلع امالسؾ م ےن اک ایبؿ۔

     1183    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار یحٌی ًبیس اہلل سٌیس اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیْس  ثَىٔی َس ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ َحسَّ ثَىٔی َیِحٌَی  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ا٢َ ا٨َّٟ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی اہللُ   ٔيیُّ َػل



 

 

َّی َتِل٤َئ٩َّٔ َجأّٟشا ٍِ َحً َٓ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ اِر

انب اشبر ییحی دیبع اہلل دیعس ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 ہک اانیمطؿ ےس ھٹیب اجےئ۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رھپ رس ااھٹ اہیں کت

 انب اشبر ییحی دیبع اہلل دیعس ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  صخش ےہک ہک الفں مت وک السؾ اتہک ےہ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش ےہک ہک الفں مت وک السؾ اتہک ےہ۔

     1184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥ زَکیا ًا٣ز ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٨ًََِضا  َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ًَ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ًَا٣ّٔزا َي ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

 ًَ َِٟت َو ا َٗ ََل٦َ  ئُٔک اٟشَّ ََٟضا ِٔ٪َّ ٔجب ٍِٔی١َ ُيُِقٔ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ثَِتُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ََل٦ُ َوَرِح٤َُة اہللٔ ٠َِیطٔ اَحسَّ  ٟشَّ

اوب میعن زرکای اعرم اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت 

وت اںوہں ےن اہک ہک یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک )اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ربجلی ہیلع امالسؾ ںیہمت السؾ ےتہک ںیہ 

 فہیلع امالسؾ فرۃمح اہلل۔

 اوب میعن زرکای اعرم اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ک لم لج رک ےھٹیب وہےئ وہں ۔اس سلجم وک السؾ رکان سج ںیم املسمؿ افر رشم

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 اس سلجم وک السؾ رکان سج ںیم املسمؿ افر رشمک لم لج رک ےھٹیب وہےئ وہں ۔

     1185    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰی ہظا٦ ٤ٌ٣ز زہزی رعوہ ب٩ زبي ٍ اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ  أَِخب ٍََنٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ

لٔ  َٗ ْٖ َتِحَتُط  ٠َِیطٔ ِٔکَا ًَ ٥َ َرَٛٔب ح٤َٔاّرا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َس ب٩َِ َػل ٌِ وزُ َس ٌُ َٖ َوَرائَُط أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس َوصَُو َي ْة َوأَِرَز ََٓسٛٔیَّ ْة  َٔ ی

َّی ٣َزَّ فٔی ٣َِح٠ٕٔص ٓٔیطٔ أَِخََلْن ٩ِ٣ٔ  ٔة بَِسٕر َحً ٌَ ِٗ ِب١َ َو َٗ َِٟدزَِرٔد َوَذَٟٔک  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ٛٔيَن ًَُباَزَة فٔی بَىٔی ا ٤ُِٟرِشٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوا  ا

 ٔ َبَسة ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَواَحةَ  ًَ ًَ ٤َِِٟح٠ٔٔص  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ اب٩ُِ َس٠ُو٢َ َوفٔی ا ٔ َوٓٔیض٥ِٔ  َِٟیُضوز ٤َِِٟح٠َٔص  اَِلَِوثَأ٪ َوا َُٔظَیِت ا ا  َّ٤٠َ َٓ

 َِ ا٢َ ََل ُت َٗ ُط بٔزَٔزائٔطٔ ث٥َُّ  َٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ أَِن َز  ابَّةٔ َخ٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ ًََحاَجُة اٟسَّ َّی اہللُ  ٠َِیض٥ِٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٠َِي٨َا  ًَ ِّ ٍُوا  ب

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ اب٩ُِ َس٠ُو٢َ أَ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ آَ٪  ُُِٟقِ ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ أَ  ٔلَی اہللٔ َوََقَ ًَاص٥ُِ ِ َس َٓ ٨َز٢ََ  َٓ  َٕ َٗ ٤َِٟزُِئ ََل أَِحَش٩َ ٩ِ٣ٔ صََذا َو ِِٔ٪ کَاَ٪ یَُّضا ا

 ًَ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ُِٗؼِؽ  ا َٓ ٩ِ٤َ َجائََک ٨٣َّٔا  َٓ ٔلَی َرِح٠َٔک  ِ ٍِ َََٓل تُِؤذ٧َٔا فٔی ٣ََحأٟٔش٨َا َواِرٔج ا  ًّ٘ و٢ُ َح ُ٘ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَواَحَة اَُِظ٨َا ٣َا َت

وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َوا َٓاِسَتبَّ ا َٔک  َّا ٧ُٔحبُّ ذَٟ َٓإ٧ٔ َّی اہللُ  فٔی ٣ََحأٟٔش٨َا  ٥ِ٠َ یَز٢َِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ وا أَِ٪ یََتَواثَبُوا  َّی َص٤ُّ َِٟیُضوزُ َحً َوا

 ٥َِٟ ُس أَ ٌِ ا٢َ أَِی َس َ٘ َٓ ٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٌِ ًَلَی َس َّی َزَخ١َ  ُض٥ِ ث٥َُّ َرَٛٔب َزابََّتطُ َحً ـُ ِّٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُد ا٢َ أَبُو حَُبإب  ًَ َٗ ٔلَی ٣َا  ِ ٍِ َتِش٤َ

ًِ یُ  ِس أَ َ٘ َٟ َواہللٔ  َٓ ِح  َٔ ٨ًَُِط یَا َرُسو٢َ اہللٔ َواِػ  ُٕ ًِ ا٢َ ا َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ا٢َ  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أُبَٓیٕ  ًَ ِس زٔیُس  َ٘ َٟ ًَِلاَک َو َّٟٔذی أَ َلاَک اہللُ ا

ٌَٔؼابَ  ِٟ بُو٧َطُ بٔا ؼِّ ٌَ ُی َٓ ًَلَی أَِ٪ یَُتوُِّجوُظ   ٔ ة َِٟبَِحَ ٔ ا َٚ بَٔذَٟٔک اِػَل٠ََح أَص١ُِ صَٔذظ ٔ ََ ًَِلاَک  َّٟٔذی أَ ِّٙ ا َِٟح َٔک بٔا ا َرزَّ اہللُ ذَٟ َّ٤٠َ َٓ ةٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ًَُِط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا  َٔ ٌَ َٓ ١َ بٔطٔ ٣َا َرأَیَِت  ٌَ َٓ  ََٓذَٟٔک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دگےھ رپ اربامیہ نب ومٰیس اشہؾ رمعم زرہی رعفہ نب زریب ااسہم نب زدی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص

وسار وہےئ اس یک زنی ےک ےچین دفک یک اچدر یھت افر ا ےن ےھچیپ ااسہم نب زدی وک اھٹبای اس فتق ینب احرث نب زخرج ںیم دعس نب 



 

 

ںیم  ابعدہ یک ایعدت وک آپ اج رےہ ےھت افر ہی گنج دبر ےس ےلہپ اک فاہعق ےہ اہیں کت ہک اکی سلجم ےک اپس ےس سگرے سج

املسمؿ تب رپتس رشمنیک افر وہید ےھٹیب وہےئ ےھت افر اؿ ںیم دبعاہلل نب ایب نب ولسؽ یھب اھت افر دبعاہلل نب رفاہح یھب اس 

 سلجم ںیم ےھت بج وساری یک رگداؿ ولوگں رپ ڑپیھ وت دبعاہلل نب ایب ےن اینپ انک رپ اینپ اچدر رھک  ی رھپ اہک ہک مہ رپ رگد ہن اڑاؤ یبن

 ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک السؾ ایک رھپ رک رک وساری ےس ارت ڑپے افر اؿ وک اہلل یک رطػ البای افر رقآؿ ڑپھ رک انسای یلص اہلل

 دبعاہلل نب ایب نب ولسؽ ےن اہک ہک اے صخش ےھجم ہی ااھچ ولعمؾ ںیہن وہات وج وت اتہک ےہ فہ ارگ حیحص یھب ےہ وت امہری وسلجمں ںیم آرک

 دای رک ا ےن اکھٹےن رپ اج مہ ںیم ےس وج صخش ریتے اپس اجےئ اس ےس ایبؿ رک انب رفاہح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ فیلکت ہن

رعض ایک )ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( آپ امہری وسلجمں ںیم آای ےئجیک مہ اس وک دنسپ رک ےت ںیہ  س املسمونں افر رشموکں 

ا الھب انہک رشفع ایک اہیں کت ہک دصق ایک ہک اکی دفرسے رپ ہلمح رکںی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ افر وہید ےن اکی دفرسے وک رب

ولوگں وک اخومش رکاےت رےہ رھپ اینپ وساری رپ وسار وہےئ اہیں کت ہک دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےچنہپ افر رفامای 

وج اہک ایک مت ےن ںیہن انس اس ےن ایسی ایسی ابت یہک دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ای روسؽ  اے دعس! اوبةحب ینع دبعاہلل نب ایب ےن

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اعمػ رکدےئجی افر اس ےس درسگر رفامےیئ مسق ےہ اہلل یک ہک اہلل ےن آپ وک فہ زیچ دی وج دینی 

 ہک اس ےک رس رپ اتج رھک دںی افر )رسداری( یک ڑگپی ابدنھ دنی بج ہک اہلل یھت۔ اس رہش ےک ولوگں ےن اس اک روشرہ رکایل اھت

اعتٰیل ےن )اس وصنمہب( وک اس قح ےک ذرےعی رد رکدای وج اہلل اعتٰیل ےن آپ وک دای ےہ وت فہ اس ببس ےس کمچ ایگ )ینع لج ایگ( افر 

  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اعمػ رکدای۔یہی فہج ےہ ہک اس ےن ہی  جتک یک وج آپ ےن المہظح رفامح  وت یبن یلص

 اربامیہ نب ومٰیس اشہؾ رمعم زرہی رعفہ نب زریب ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج کت ہک اس ےک وتہب انگہ ےک رمبکت وک السؾ ہن رکےن افر اس وک وجاب ہن دےنی اک ایبؿ

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 بک اظرہ وہیت ےہ افر دبعاہلل انگہ ےک رمبکت وک السؾ ہن رکےن افر اس وک وجاب ہن دےنی اک ایبؿ بج کت ہک اس ےک وتہب ےک آاثر ہن اظرہ وہں افر اگہنگر یک وبقتیل وتہب

  وک السؾ ہن رکف۔نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک رشاب ےنیپ فاےل



 

 

     1186    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بٜي ٍ ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ًبساہلل ب٩ ٌٛب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا اب٩ُِ ب ٕب  َحسَّ ٌِ َٛ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٕب أَ٪َّ  ٌِ َٛ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٩ًَِ َتبُوَک َو٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َٕ ُث حٔيَن َتَد٠َّ َب ب٩َِ ٣َأٟٕک یَُحسِّ ٌِ َٛ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ٨َ٣ٔا َوآتٔی َٗ ٩ًَِ لَِکَ  ٥ََّ٠

ََل٦ٔ أ٦َِ َرُسو٢َ اہللٔ  تَِیطٔ بَٔززِّ اٟشَّ َٔ َک َط ٔسی َص١ِ َُحَّ ِٔ ُٗو٢ُ فٔی َن َ أ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ أَُس٥ُِّ٠  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َ٤َِت َخ٤ُِشوَ٪ َػل َٛ َّی  ََل َحً

 َّ ٠َِي٨َا حٔيَن َػل ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔتِوبَٔة اہللٔ  َّی اہللُ  ِی٠َّة َوآَذَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِحزَ َٟ َٔ ِٟ  ی ا

انب ریکب ثیل لیقع انب اہشب دبعارلنمح نب دبعاہلل دبعاہلل نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن بعک 

نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک بج بعک نب امکل گنج وبتک ںیم ےھچیپ رہ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن )ولوگں وک( مہ ےس وگتفگ رکےن ےس عنم رفام دای افر ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہات افر فآہل 

آپ وک السؾ رکات رھپ ںیم ا ےن یج ںیم اتہک )ینع داتھکی( ہک آپ السؾ ےک وجاب ےک ےئل ا ےن وہٹن الہےت ںیہ ای ںیہن اہیں کت ہک 

 افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج حبص یک امنز ڑپھ ےکچ وت آپ ےن االعؿ ایک ہک اہلل اعتٰیل ےن امہری وتہب وبقؽ اچپس راںیت سگر ںیئگ

 یک۔

 انب ریکب ثیل لیقع انب اہشب دبعارلنمح نب دبعاہلل دبعاہلل نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذویمں وک السؾ اک وجاب سک رطح دای اجےئ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ذویمں وک السؾ اک وجاب سک رطح دای اجےئ۔

     1187    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابو اٟامی٪ طٌیب زہزی رعوہ حرضت ًائظہ  :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َوةُ أَ٪َّ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٔ َحسَّ َِٟیُضوز َِٟت َزَخ١َ َرصِْم ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ ٨ًََِضا 

اُٟو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨َُة  ٌِ ا٦ُ َوا٠َّٟ ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ض٤ُِٔتَضا  َٔ َٓ ٠َِیَک  ًَ ا٦ُ  ا اٟشَّ

٠ُِت یَا  ُ٘ َٓ ٔ ک٠ُِّطٔ  َٙ فٔی اَِل٣َِز ِٓ إٔ٪َّ اہللَ یُٔحبُّ اٟزِّ َٓ ًَائَٔظُة  ٥َ ٣َِضَّل َیا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َتِش٤َ َػل َٟ ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ أََو َٗ اُٟوا  َٗ ٍِ ٣َا 

٠َِی٥ُِٜ  ًَ ٠ُُِٗت َو ِس  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اوب اامیلؿ بیعش زرہی رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید یک اکی امجتع 

 )ینع مت رپ الہک وہ( ںیم ےن اس وک ھجمس ایل وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
ا ُؾ  َ
ّ
ش
ل
ںیم احرض وہح  افر اہک ا

ُ )ںیہمت رپ الہتک افر تنعل وہ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اعہشئ وھچڑف یھب اہلل

 

ش
َ

 

غْن

َ
ّ الل
َ
ا ُؾ ف َ
ّ
ش
ل
ْم ا

ُک
ْ
ن 
َ ل

اعتٰیل امتؾ اعمالمت  اہک َ

 ےہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ےن ںیہن انس وج اؿ ولوگں ےن اہک؟ روسؽ اہلل ںیم رن ی دنسپ رکات

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم ےن یھب وت فمکیلع د ہ دای اھت۔

 اوب اامیلؿ بیعش زرہی رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ذویمں وک السؾ اک وجاب سک رطح دای اجےئ۔

     1188    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل ب :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َرضَٔی اہللُ 

٠َِی٥ُِٜ  ًَ  ٥َ ا٢َ َِٔذا َس٠َّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیَک َػل ًَ ١ِ َو ُ٘ َٓ ٠َِیَک  ًَ ا٦ُ  و٢ُ أََحُسص٥ُِ اٟشَّ ُ٘ ٤ََّا َي إ٧ٔ َٓ َِٟیُضوزُ   ا



 

 

دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 

 وہک۔اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج وہید مت وک السؾ رکںی افر 
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
َ
 ےہک وت مت یھب )رصػ( ف

َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
ا ُؾ  َ
ّ
ش
ل
 اؿ ںیم ےس وکح  صخش ا

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿااجزت ےنیل :   ابب

 ذویمں وک السؾ اک وجاب سک رطح دای اجےئ۔

     1189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ ہظی٥ ًبیس اہلل ب٩ ابی بُک ب٩ ا٧ص حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صُ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٨ًَُِط َحسَّ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص َحسَّ

٠َِی٥ُِٜ  ًَ وُٟوا َو ُ٘ َٓ َٜٔتأب  ٠َِی٥ُِٜ أَص١ُِ اِل ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا َس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ 

 میشہ دیبع اہلل نب ایب رکب نب اسن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک نامثؿ نب ایب ہبیش

 وہک۔
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
َ
 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت وک الہ  اتب السؾ رکںی وت مت ف

 سن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعنامثؿ نب ایب ہبیش میشہ دیبع اہلل نب ایب رکب نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس طخ ےک دےنھکی اک ایبؿ سج ںیم املسمونں ےک افمد ےک الخػ وکح  ابت یھکل وہ اتہک اص

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج ںیم املسمونں ےک افمد ےک الخػ وکح  ابت یھکل وہ اتہک الص احؽ ولعمؾ وہ اجےئ۔ اس طخ ےک دےنھکی اک ایبؿ

     1190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یوسٕ ب٩ بہ٠و٢ اب٩ ازریص حؼين ب٩ ًبساٟزح٩٤ سٌس ب٩ سٌیس ابوًبساٟزح٩٤ س٠یم حرضت ًلی رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث َ َحسَّ سٔ ب٩ِٔ ًُب ٌِ ٩ًَِ َس ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ثَىٔی حَُؼيُِن ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ِِٔزرٔیَص  ُٕ ب٩ُِ بُِض٠ُو٢ٕ َحسَّ ًَِبسٔ ٨َا یُوُس ٩ًَِ أَبٔی  ِیَسَة 

َّی اہللُ َثىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٠َیٔمِّ  ٔ َوأَبَا ٣َزِثَٕس  اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٥َ َواٟزُّبَي ٍَِ ب٩َِ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ إٔ٪َّ بَٔضا ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ ا َٓ َّی َتأِتُوا َرِوَؿَة َخإر  وا َحً ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َ٘ َٓ ارْٔض  َٓ ٨َا  ٨َؤیَّ َوک٠ُُّ َِ ِٟ ْة ٩ِ٣ٔ َحاكٔٔب ب٩ِٔ ا َٔ َضا َػٔحی ٌَ ٣َ 

ٔلَی ا َة ِ ٌَ ٠َِیطٔ َو أَبٔی ب٠ََِت ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ََٟضا َحِیُث  ًَلَی َج١ٕ٤َ  ٨َاَصا َتٔشي ٍُ  ِٛ أَِزَر َٓ ا٢َ  َٗ ٛٔيَن  ٨َ٠ُِٗا ٤ُِٟرِشٔ ا٢َ  َٗ َس٥ََّ٠ 

 َ٤َٓ ِي٨َا فٔی َرِح٠َٔضا  َِ ابَِت َٓ أ٧ََِد٨َا بَٔضا  َٓ َِٟت ٣َا ٣َعٔی َٛٔتاْب  ا َٗ ٔک  ٌَ َّٟٔذی ٣َ َٜٔتاُب ا ا٢َ َػاحَٔباَی ٣َا ٧ََزی أَی٩َِ اِل َٗ ا َوَجِس٧َا َطِیّئا 

 َٟ ُٕ بٔطٔ  َّٟٔذی یُِح٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا َّی اہللُ  َذَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ٤ِٔ٠ًَُت ٣َا  ِس  َ٘ َٟ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ َٜٔتاَب أَِو َٛٔتابّا  ٔج٩َّ اِل ُتِْخٔ

ِٟحٔسَّ ٣ٔىِّی  ا َرأَِت ا َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ َّٔک  ٨َا ََلَُجزَِّز٧ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َٜٔتاَب  َجِت اِل َ ِِ َ أ َٓ َٜٔشإئ  ٔ ٔلَی حُِحزَتَٔضا َوهَٔی ٣ُِحَتحٔزَْة ب أَصَِوِت بَٔیٔسَصا ِ

 ٔ ا٢َ ٣َا ب َٗ َت  ٌِ ًَلَی ٣َا َػ٨َ ا٢َ ٣َا َح٠َ٤ََک یَا َحاكُٔب  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وبٔطٔ ِ ُٛ َ٪ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا بٔاہللٔ ی َِٔلَّ أَِ٪ أَ

 ٔ ٩ًَِ أَصِل ٍُ اہللُ بَٔضا  َٓ ٔ یَْس یَِس ِو٦ َ٘ ِٟ ُِٟت أََرِزُت أَِ٪ َتُٜوَ٪ لٔی ٨ًَِٔس ا َّ ٍُِت َوََل بَسَّ َُي َِٟیَص ٩ِ٣ٔ أَِػَحابَٔک َوَرُسؤٟطٔ َو٣َا  ی َو٣َالٔی َو

 ٔ ٩ًَِ أَص٠ِٔطٔ َو٣َاٟ ٍُ اہللُ بٔطٔ  َٓ ُط ٩ِ٣َ یَِس َٟ ِس ص٨َُاَک َِٔلَّ َو َٗ َُّط  أب ٧ِٔ َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُط َِٔلَّ َخي ٍِّا  َٟ وُٟوا  ُ٘ ََل َت َٓ  َٚ ا٢َ َػَس َٗ طٔ 

١َّ اہللَ  ٌَ َٟ ا٢َ یَا ٤ًَُزُ َو٣َا یُِسرٔیَک  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ  َ٘ َب ٨ًُُ َٓأَِْضٔ ًِىٔی  َس َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  َُٟط َوا ًَلَی أَصِ َخاَ٪ اہلَل َوَرُسو  ٍَ ٠ََّ ِس اك َٗ ١ٔ بَِسٕر  

ا٢َ اہللُ َوَرُسوُٟطُ  َٗ ًَِي٨َا ٤ًََُز َو ِت  ٌَ ََٓس٣َ ا٢َ  َٗ َِٟح٨َُّة  ِس َوَجَبِت َل٥ُِٜ ا َ٘ َٓ ٠٤ًَُِوا ٣َا ٔطئُِت٥ِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ُ٥٠ًَِ  أَ

وی ف نب ولہبؽ انب ادرسی نیصح نب دبعارلنمح دعس نب دیعس اوبدبعارلنمح ،یمل رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 ےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم وک افر زریب نب وعاؾ افر اوبرمدث یونی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملسرک

ےن مکح دای ہک رفہض اخخ ںیم اجؤ فاہں اکی رشمک وعرت ےہ اس ےک اپس احبط نب ایب ہعتلب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک طخ ےہ وج 

)اےس ےل آؤ( رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک مہ ںیم ےس رہ صخش وسار اھت اس ےیل اس وک فاہں اپ  رشمنیک ےک انؾ ےہ



 

 

 ایل اہجں رپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت فہ افٹن رپ وسار یھت مہ ےن اہک فہ رحتری وج ریتے اپس ےہ فہ اہکں ےہ، اس ےن

، مہ ےن اس ےک افٹن وک اھٹبای افر اس ےک اپالؿ فریغہ یک التیش  ی نکیل فہ طخ ںیہن الم، رھپ ںیم ےن اہک ںیم اہک، ریم اپس وت وکح  طخ ںیہن

اجاتن وہں ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھجن ںیہن رفامای ےہ، مسق ےہ اس ذات یک سج یک مسق اھکح  اجیت ےہ، طخ اکنؽ فرہن 

مد  انب راھک اھت طخ اکنؽ رکدے دای، فہ طخ مہ ولگ روسؽ  ےھجت اگنن رکدفں اگ بج اس امہری

 

ٹت ی

یتخس دیھکی، وت اس اچدر ںیم ےس سج اک ہت 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک ےئگ، آپ ےن رفامای اے احبط ریض اہلل اعتٰیل ہنع وت ےن ااسی ویکں ایک احبط ریض 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ راتھک وہں، ںیم دبال ںیہن وہں  اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل

 )ینع رمدت ںیہن وہایگ وہں( ہکلب اس ےئل )طخ اھکل( ہک   ںیم ریما وکح  رہتش دار ںیہن وج ریمے الہ ف ایعؽ یک رگناین رکے ںیم اچاہ

 رد انبؤں اتہک فہ ریمے الہ ف ایع
 
ؽ یک رگناین رکںی افر دفرسے احصہب ےک وت فاہں رہتش دار وموجد ںیہ، وج اؿ ےک الہ ف ہک اؿ وک ہ

ایعؽ یک رگناین رکےت ںیہ آپ ےن رفامای کیھٹ اہک، اب اےس ھچک ہن وہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اس اہلل افر اس ےک 

رگدؿ اڑا دفں آپ ےن رفامای ہک اے رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھجت روسؽ افر ومنینم ےس ایختن یک ےہ آپ ااجزت دےئجی ہک اس یک 

ولعمؾ ےہ ہک اہلل الہ دبر ےک قلعتم االطع دے دی ےہ ہک وج اچوہ رکف اہمترے ےئل تنج فابج وہ یئگ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک رمع 

 روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ۔ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دفونں آوھکنں ےس آوسن اجری وہ ےئگ افر رعض ایک، اہلل اس ےک 

 وی ف نب ولہبؽ انب ادرسی نیصح نب دبعارلنمح دعس نب دیعس اوبدبعارلنمح ،یمل رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الہ  اتب یک رطػ سک رطح طخ اھکل اجےئ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 الہ  اتب یک رطػ سک رطح طخ اھکل اجےئ۔
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٣ح٤سب٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساہلل یو٧ص، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ب٨ًہ، ابوسٔیا٪ ب٩ ُح



 

 

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ات١ٕٔ أَبُو ا َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ 

ٕب أَ  َیاَ٪ ب٩َِ َُحِ ِٔ ًَبَّإض أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ أَبَا ُس یِٕع َوکَا٧ُوا تَٔحاّرا ًُتَِبَة أَ٪َّ اب٩َِ  َِٟیطٔ فٔی َنََفٕ ٩ِ٣ٔ َُقَ ٔ ١َ أَِرَس١َ ِ ِٗ ِخب ٍََُظ أَ٪َّ صَٔز

ُُقٔ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٜٔتأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ًَا ب ا٢َ ث٥َُّ َز َٗ َِٟحٔسیَث  ََٓذََکَ ا أََتِوُظ  َٓ أ٦ِٔ  إَٔذا ٓٔیطٔ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ بٔاٟظَّ َٓ  َئ 

ُِٟضَسی  ٍَ ا َب ًَلَی ٩ِ٣َ اتَّ ََل٦ُ  ًَٔوی٥ٔ اٟزُّو٦ٔ اٟشَّ  ١َ ِٗ ٔلَی صَٔز ًَِبسٔ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ ِ ٕس  ُس اٟزَّحٔی٥ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ا َب  أ٣ََّ

 جب ےس  دمحمنب اقملت، اوبانسحل، دبعاہلل ویسن، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبایفسؿ نب

رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رہلق ےن اںیہن رقشی یک اکی امجتع ںیم الب اجیھب، وج اشؾ ںیم اجترت یک رعض ےس یئگ 

 وہح  یھت فہ ولگ اس ےک اپس ےئگ رھپ وپری دحثی ایبؿ یک رپ رہلق ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک طخ اماگنانچہچن فہ ڑپاھ ایگ
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 ہبت، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبایفسؿ نب  دمحمنب اقملت، اوبانسحل، دبعاہلل ویسن، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب :  رافی

  جب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع اک رفامان ہک ا ےن رسدار ےک ےئل ڑھکے وہ اجؤ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 امان ہک ا ےن رسدار ےک ےئل ڑھکے وہ اجؤ۔یبن یلص اہلل ہیلع اک رف

     1192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟوٟیس، طٌبہ، سٌس، ب٩ ابزاہی٥، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ ابوسٌیس :  راوی

ٔس ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا یَِوَة َحسَّ ٌٔیٕس أَ٪َّ أَص١َِ َُقَ ٩ًَِ أَبٔی َس  ٕٕ ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی

ٔلَی َس  ُٗو٣ُوا ِ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٓحاَئ  َِٟیطٔ  ٔ ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِرَس١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٕس  ٌِ ًَلَی ح٥ُِٜٔ َس َس ٧َزَُٟوا  ٌَ َ٘ َٓ  ٥ِ ُٛ ٔ ا٢َ َخي ٍِ َٗ ٥ِ أَِو  ُٛ ٨ًَِٔس  یِّٔس



 

 

َت١َ  ِ٘ ِّی أَِح٥ُُٜ أَِ٪ ُت إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی ح٤َُِٜٔک  ا٢َ َصُؤََلٔئ ٧َزَُٟوا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ َٓ ات٠َُٔتُض٥ِ َوُتِشَيی َذَرارٔیُُّض٥ِ  َ٘ ٣ُ

 ِٓ ًَِبس اہللٔ أَ ا٢َ أَبُو  َٗ ٠٤َُِٟٔک  ٥ََٜ بٔطٔ ا ٤ََِٜت ب٤َٔا َح ِس َح َ٘ ٔلَی ح٤َُِٜٔک َٟ ٌٔیٕس ِ ِو٢ٔ أَبٔی َس َٗ َِٟؤٟیٔس ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا ُف أَِػَحابٔی  ٌِ  َض٤َىٔی َب

اوب اولدیل، ہبعش، دعس، نب اربامیہ، اوباامہم نب لہس نب فینح اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک الہ رقہظی دعس ےک مح رپارےت )ینع 

اگ( وت ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دعس وک الب اجیھب فہ آےئ وت آپ ےن رفامای ہک ا ےن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ہلصیف ںیمہ وظنمر وہ

رسدار ےئلیک ڑھکے وہ اجؤ )رافی وک کش ےہ ہک آپ ےن رفامای ہی اہمترے ےلصیف رپ رایض وہ ےئگ ںیہ۔ دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک 

 ےئک اجںیئ افر اؿ یک افالد اک مکح ےہ، اوبدبع اہلل )اخبری( ےتہک ںیہ ہک ھجم ںیم ہی ہلصیف رکات وہں ہک اؿ ںیم گنج رکےن فاےل لتق
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 ےس ریمے ضعب اسویھتں ےن وباہطس اوباولدیل اوبدیعس اک وقؽ )اجبےئ ت

 نب فینح اوبدیعس اوب اولدیل، ہبعش، دعس، نب اربامیہ، اوباامہم نب لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اصمہحف رکےن اک ایبؿ افر انب وعسمد ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع ف ملس ےن

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

ؿ ایک ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع ف ملس ےن  دہش ئالھکای افر ریما اہھت آپ ےک دفونں اہوھتں ےک درایمؿ اھت افر بعک نب امکل ریض اصمہحف رکےن اک ایبؿ افر انب وعسمد ےن ایب

اھٹ رک آےئ اہیں کت ہک ھجم  ػ دلجی ےساہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم دجسم ںیم دالخ وہا وت داھکی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی رفام ںیہ، ہحلط نب دیبع اہلل ریمی رط

 ےس اصمہحف ایک افر ےھجم شابرةکددی۔

     1193    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، ٗتازہ :  راوی

٠ُُِٗت َٔل٧ََٕص أَکَا٧َِت  ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ََٓحُة فٔی أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤َُِٟؼا ا

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 رمعف نب اعمص، امہؾ، اتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ، ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک



 

 

 ں۔احصہب ںیم اصمہحف اک رفاج اھت، اںوہں اہک اہ

 رمعف نب اعمص، امہؾ، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

اہھت آپ ےک دفونں اہوھتں ےک درایمؿ اھت افر بعک نب امکل ریض  اصمہحف رکےن اک ایبؿ افر انب وعسمد ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع ف ملس ےن  دہش ئالھکای افر ریما

ػ دلجی ےس اھٹ رک آےئ اہیں کت ہک ھجم اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم دجسم ںیم دالخ وہا وت داھکی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی رفام ںیہ، ہحلط نب دیبع اہلل ریمی رط

 ےس اصمہحف ایک افر ےھجم شابرةکددی۔

     1194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، حیوة، ابوً٘ی١، زہزہ ب٩ ٣ٌبسہ، ًبساہلل ب٩ ہظا٦ :  راوی

ثَىٔی أَبُو ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َحِیَوةُ  َٗ ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُظ  َحسَّ ٍَ َجسَّ َبٕس َس٤ٔ ٌِ ًَ٘ٔی١ٕ ُزصَِزةُ ب٩ُِ ٣َ

 ِٟ ٥َ َوصَُو آخْٔذ بَٔیٔس ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ صَٔظا٦ٕ  أب ًَ  َدلَّ

ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، ویحۃ، اوبلیقع، زرہہ نب دبعمہ، دبعاہلل نب اشہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ )اکی 

رمہبت( آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر اس فتق آپ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اہھت ڑکپے 

 وہےئ ےھت۔

 نب امیلسؿ، انب فبہ، ویحۃ، اوبلیقع، زرہہ نب دبعمہ، دبعاہلل نب اشہؾییحی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفونں اہھت ڑکپےن اک ایبؿ، افر امحد نب زدی ےن انب شابرک ےس دفونں اہوھتں رپ اصمہحف



 

 

  اک ایبؿااجزت ےنیل :   ابب

 دفونں اہھت ڑکپےن اک ایبؿ، افر امحد نب زدی ےن انب شابرک ےس دفونں اہوھتں رپ اصمہحف ایک۔

     1195    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سیٕ، ٣حاہس، ًبساہلل ب٩ سدب ٍہ ابو٤ٌ٣ز، حرضت اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٤َ َحسَّ ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسِدب ٍَََة أَبُو ٣َ ًَ ثَىٔی  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ٣َُحاصّٔسا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ْٕ ث٨ََا َسِی ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ُت اب٩َِ ٨َا أَبُو نُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ز

ِیطٔ اٟ َّٔ َٛ ِّی بَيَِن  ف َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٤َىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٠ًَ و٢ُ  ُ٘ ٕ َي وز ٌُ آٔ٪ ٣َِش ُُِٟقِ وَرَة ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِّ٠ىٔی اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ َس  َظضُّ تَّ

٠َِیَک أَیَُّضا ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُطُ  ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ يِّ ٠ََواُت َواٟلَّ اُت ِهَّلِل َواٟؼَّ ٔحیَّ ٔ اہللٔ  اٟتَّ ًَلَی ًَٔباز ٠ًََِي٨َا َو ََل٦ُ  اٟشَّ

أٟٔحيَن أَِطَضُس أَِ٪  ٨٠َُِٗ اٟؼَّ ُٗبَٔف  ا  َّ٤٠َ َٓ ًَِبُسُظ َوَرُسوُٟطُ َوصَُو بَيَِن َهِضَزا٧َِي٨َا  ّسا  ََٟط َِٔلَّ اہللُ َوأَِطَضُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ىٔی ََل ِ ٌِ ََل٦ُ َي ا اٟشَّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ٹسزہ اوبرمعم، رضحت انب وعسم
ی

 

ج
ش

د ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوبمیعن، فیس، اجمدہ، دبعاہلل نب 

ھجم وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دہش اس رطح اھکسای سج رطح رقآؿ یک وصرت اھکسےئ ےھت افر ریما اہھت ا ےن 
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  ےگل۔وموجد ےھت بج آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فافت وہیئگ وت مہ ولگ ا

ٹسزہ اوبرمعم، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ی

 

ج
ش

 اوبمیعن، فیس، اجمدہ، دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعمہقن اک ایبؿ افر یسک صخش اک ہی وپانھچ ہک حبص تعیبط یسک ریہ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اعمہقن اک ایبؿ افر یسک صخش اک ہی وپانھچ ہک حبص تعیبط یسک ریہ۔

     1196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، برش ب٩ طٌیب، طٌیب، زہزی، ًبساہلل ب٩ ٌٛب، ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ثَىٔی أَبٔی  ِیٕب َحسَّ ٌَ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا برِٔشُ ب٩ُِ ُط ث٨ََا ِِٔسَحا ٌِ َحسَّ َٛ ًَبَّإض   ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٕب أَ٪َّ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ  ًَ َّی اہللُ  َد ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ َِ ىٔی اب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب  ٌِ ا َي ٠ًَٔیًّ ث٨ََا أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ

ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا یُو٧ُُص  ٨َِبَشُة َحسَّ ًَلٔیَّ ًَ ًَبَّإض أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  ٌِ َٛ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ٢َ أَِخب ٍََنٔی 

َّٟٔذی ٌٔطٔ ا ٥َ فٔی َوَج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ َِ ٨ًَُِط  َِّی ٓٔیطٔ  ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟاُض َیا أَبَا  تُُوف َ٘ َٓ

 ٔ أََخَذ ب َٓ ا٢َ أَِػَبَح بَٔح٤ِٔس اہللٔ بَارٔئّا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٕ أَِػَبَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی َٛ ا٢َ أَََل َتَزاُظ َحَش٩ٕ  َ٘ َٓ بَّاُض  ٌَ ِٟ ٔ ا َیٔسظ

 ٔ َؼا َواہللٔ ِ ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ََلٔث  َس اٟثَّ ٌِ ُٖ فٔی أ٧ََِت َواہللٔ َب ِّی ََلرَِعٔ ٔن ٌٔطٔ َوِ َّی فٔی َوَج ٥َ َسيَُتَوف ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِّی ََلَُری َرُسو٢َ اہللٔ َػل ن

 َٟ َ ٨َِشأ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اذَِصِب ب٨َٔا ِ َٓ ٤َِِٟوَت  ٠ٔٔب ا ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس ا ٔ بَىٔی  إِٔ٪ کَاَ٪ ٓٔي٨َا ُط ٓٔی٩ِ٤َ یَُٜوُوُجوظ َٓ ُ٪ اَِل٣َِزُ 

٨َِٟاَصا َرُسو٢َ ا َ َٟئ٩ِٔ َسأ ًَلٔیٌّ َواہللٔ  ا٢َ  َٗ أَِوَصی ب٨َٔا  َٓ َُي ٧ٍَِٔا أ٣ََز٧َِاُظ  ٨َا ٨َ٤ِٔ٠ًَا َذَٟٔک َؤِِ٪ کَاَ٪ فٔی  ٌُ َی٨َ٤ِ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ِّی ٔن ٔلي٨َاَصا ا٨َّٟاُض أَبَّسا َوِ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبَّسا ََل ُي َّی اہللُ   ََل أَِسأََُٟضا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ااحسؼ، رشب نب بیعش، بیعش، زرہی، دبعاہلل نب بعک، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ )دفرسی دنس( ادمح نب  ایبؿ ایک ہک رضحت یلع نب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایب اط بل، آرضحنت یلص اہلل

اصحل، تنع، ویسن انب اہشب، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبنؿ ایک ہک رضحت یلع نب ایب اط بل آرضحنت یلص اہلل 

 اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ ہیلع فآہل فملس ےک اپس آپ ےک رمض اوملت ںیم اج رک فا س وہےئ وت ولوگں ےن وپاھچ، اے اوبا نسحل ریض

اؿ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تعیبط حبص وک یسیک ریہ اںوہں ےن اہک ہک ادمحل اہلل اےھچ ںیہ )رضحت( ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

ؽ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اک اہھت ڑکپا افر اہک ایک مت ںیہن دےتھکی دخا یک مسق نیت دؿ ےک دعب مت ڈڈنے ےک الغؾ )اتع( وہ اجؤ ےگ ریما ایخ

اہلل ہیلع فآہل فملس اس رمض ںیم فافت اپ اںیج ےگ ںیم ینب دبعابلطمل ےک رہچے ںیم انس یک ومت ےک آاثر اچہپؿ اتیل وہں اس 

ےئل ریمے اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ولچ اتہک مہ آپ ےس وپھچ ںیل ہک الخػ سک اخدناؿ ںیم وہیگ، 

امہرے اخدناؿ ںیم رےہ یگ وت ںیمہ ہی ولعمؾ وہاجےئ اگ افر ارگ امہرے العفہ یسک دفرسے ےک اہھت ںیم وہیگ وت مہ ںیہک ےگ ہک ارگ 



 

 

امہرے ےیل فتیص ےئجیک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک دخا یک مسق ارگ مہ ےن آپ ےس وپاھچ افر آپ ےن عنم رکدای وت رھپ 

 ںیم اس ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یھبک وساؽ ہن رکفں اگ۔ولگ ںیمہ یھبک ہن دںی ےگ 

 ااحسؼ، رشب نب بیعش، بیعش، زرہی، دبعاہلل نب بعک، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجاب ںیم کیبل ف دعس م ےن اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 وجاب ںیم کیبل ف دعس م ےن اک ایبؿ۔

     1197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص، ٣ٌاذ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ  ٥َ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ أ٧ََا َرزٔی َٗ  ٕ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ َحسَّ

ٌَٔبا ِٟ ًَلَی ا ُّٙ اہللٔ  ا٢َ ٣ِٔث٠َُط ثَََلثّا َص١ِ َتِسرٔی ٣َا َح َٗ َسیَِک ث٥َُّ  ٌِ َِّیَک َوَس َٟب ٠ُُِٗت  اذُ  ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َ٘ َٓ ُٗ ًَلَی زٔ  ُّٙ اہللٔ  ا٢َ َح َٗ ٠ُِت ََل 

َسیِ  ٌِ َِّیَک َوَس َٟب ٠ُُِٗت  اذُ  ٌَ ا٢َ َیا ٣ُ َ٘ َٓ ّة  ًَ وا بٔطٔ َطِیّئا ث٥َُّ َساَر َسا ُٛ بُُسوُظ َوََل يُرِشٔ ٌِ ٔ أَِ٪ َي ٌَٔباز ِٟ ُّٙ ا ا٢َ َص١ِ َتِسرٔی ٣َا َح َٗ َک 

ذِّ  ٌَ ٠ُوا َذَٟٔک أَِ٪ ََل ُي ٌَ َٓ ًَلَی اہللٔ َِٔذا   ٔ ٌَٔباز ِٟ  بَُض٥ِ ا

ومیس نب اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، اسن، اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ وسار اھت آپ ےن 

رفامای ہک اے اعمذ ںیم ےن اہک کیبل فدعسکی۔ رھپ ایس رطح آپ ےن نیت ابر رفامای مت اجےتن وہ ہک اہلل اک دنبے رپ ایک قح ےہ ایکس 

رکے افر اس اک یسک وکرشکی ہن انبےئ رھپ وھتڑی دری ےلچ افر رفامای ہک اے اعمذ ںیم ےن اہک کیبل فدعسکی آپ ےن رفامای ہک ابعدت 

 مت اجےتن وہ ہک دنبفں اک قح اہلل رپ ایک ےہ بج ہک دنبے اس وک رکںیل؟ فہ ہی ےہ ہک اہلل اؿ وک ذعاب ہن دے اگ۔

 سن، اعمذ ریض اہلل ہنعومیس نب اامسلیع، امہؾ، اتقدہ، ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 وجاب ںیم کیبل ف دعس م ےن اک ایبؿ۔

     1198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تازہ، ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، ٣ٌاذ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہسبہ، ہ٤ا٦، ٗ :  راوی

اذٕ بَٔضَذا ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا صُِسبَُة َحسَّ  َحسَّ

 دہہب، امہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دحثی وک رفاتی رکےت ںیہ۔

 دہہب، امہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 وجاب ںیم کیبل ف دعس م ےن اک ایبؿ۔

     1199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا َواہللٔ أَب ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٨ُِت َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٍَ و َذٓرٕ بٔاٟزَّبََذةٔ  أ٣َِٔشی ٣َ

ا٢َ یَا أَبَا َذٓرٕ ٣َ  َ٘ َٓ َب٨َ٠َا أُحُْس  ِ٘ ٤َِٟٔسی٨َٔة ًَٔظاّئ اِسَت ٔ ا ة ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َُحَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِتٔی  ا أُحٔبُّ أَ٪َّ أُحُّسا لٔی َذَصّبا َیأ

 ٔ ِی٠َْة أَِو ثَََلْث ٨ًِٔٔسی ٨ِ٣ٔطُ زٔی٨َاْر َِٔلَّ أَِرُػُسُظ ٟ ا٢َ َٟ َٗ ََٜذا َوأََرا٧َا بَٔیٔسظٔ ث٥َُّ  ُٗو٢َ بٔطٔ فٔی ًَٔبازٔ اہللٔ صَََٜذا َوَصََٜذا َوَص َسی٩ِٕ َِٔلَّ أَِ٪ أَ

ا٢َ صَ  َٗ وَ٪ َِٔلَّ ٩ِ٣َ  ُّ٠ َٗ َ ث ٍَُوَ٪ ص٥ُِ اَِل ِٛ َ ا٢َ اَِل َٗ َسیَِک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ َِّیَک َوَس َٟب ٠ُُِٗت  ُ َیا أَبَا َذٓرٕ  ََٜذا ث ا٢َ لٔی ٣َکَا٧ََک ََل ََٜذا َوَص َٗ  َّ٥



 

 

َق ٟٔزَ  َدٔظیُت أَِ٪ یَُٜوَ٪ رُعٔ َٓ ُت َػِوّتا  ٌِ َش٤ٔ َٓ ًَىِّی  َّی َُاَب  َٙ َحً َٓا٧َِل٠َ  ٍَ َّی أَِرٔج ٠َِیطٔ َتب ٍَِِح َیا أَبَا َذٓرٕ َحً ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ِو٢َ َرُسو٢ٔ  َٗ ُت  أََرِزُت أَِ٪ أَذَِصَب ث٥َُّ َذََکِ َٓ  ٥َ ُت  َوَس٠َّ ٌِ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َس٤ٔ ٤ََُِٜٓثُت  ٥َ ََل َتب ٍَِِح  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ََٟک  ِو َٗ ُت  ََٟک ث٥َُّ َذََکِ َق  أَِخب ٍََنٔی  َذاَک ٔجب ٍِٔی١ُ أََتانٔی َػِوّتا َخٔظیُت أَِ٪ یَُٜوَ٪ رُعٔ َٓ

 ٔ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َؤِِ٪ َزنَی َوِ َة  َِٟح٨َّ ُک بٔاہللٔ َطِیّئا َزَخ١َ ا ًٔی ََل ُيرِشٔ َُّط ٩ِ٣َ ٣َاَت ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٚ أ٧َ ا٢َ َؤِِ٪ َزنَی َؤِِ٪ ََسَ َٗ  َٚ ِ٪ ََسَ

ا٢َ أَِط  َ٘ َٓ ِرَزأئ  َُّط أَبُو اٟسَّ ىٔی أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ أَبٔی ٠ُُِٗت ٟٔزَیِٕس ٧ِٔ ثَىٔی أَبُو َػأٟٕح  ٤ًَُِع َوَحسَّ َ ا٢َ اَِل َٗ ث٨َٔیطٔ أَبُو َذٓرٕ بٔاٟزَّبََذةٔ  ََٟحسَّ َضُس 

َٚ ثَََلٕث  ِو َٓ ٤ًَِٔع ی٤َُُِٜث ٨ًِٔٔسی  َ ٩ًَِ اَِل ا٢َ أَبُو ٔطَضإب  َٗ ِرَزأئ ٧َِحَوُظ َو  اٟسَّ

ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمع نب صفح، صفح، اشمع، زدی نب فبہ، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اسھت اشعء ےک فتق اقمؾ  جہ ےس سگر راہ اھت امہرے اسےنم ادح یک اہپڑی ںیم آح  وت آپ ےن رفامای ہک اے وبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

سگر اجںیئ، اس احؽ ںیم ہک ریمے اپس اس  ےھجم دنسپ ںیہن ہک ادح ےک ربارب ریمے اپس وسان وہ افر ھجم رپ اکی رات ای نیت راںیت

ںیم ےس زجب رقض ےک اکی دانیر ےک یھب وہ رگم ہی ہک اس وک اہلل ہک دنبفں رپ اس رطح افر اس رطح رخچ رکفں، افر ا ےن دتس 

ای )داین ںیم( زایدہ شابرک ےس ااشرہ ایک رھپ رفامای اے اوبذر ںیم ےن کیبل ف دعس کیبل ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آپ ےن رفام

امؽ فاےل )آرخت ںیم( دگنتتس وہں ےگ رگم وج ولگ اس رطح افر اس رطح رخچ رکںی رھپ ھجم ےس رفامای ہک مت اس ہگج رہھٹے 

روہ اے اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج کت ںیم ہن آؤں مت ایس ہگج روہانچہچن آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاہن وہ ےئگ اہیں کت ہک 

ہ ےس افلھج وہ ےئگ ںیم ےن اکی آفاز ینس ےھجم وخػ وہا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وکح  احدہث  شی آای اس ےئل ریمی اگن

ںیم ےن انلچ اچاہ رھپ ےھجم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ اید آای ہک ںیہی رہھٹے روہانچہچن ںیم رک ایگ بج آپ آرضحنت 

فملس ںیم ےن اکی آفاز ینس اس ےئل ےھجم وخػ وہا ہک ںیہک آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک احدہث وت  شی ںیہن آای )ںیم یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن آان اچاہ( رھپ ےھجم آپ اک مکح اید آای ہک ںیہی رہھٹے روہانچہچن ںیم رہھٹا راہ آپ ےن رفامای فہ ربجلی ےھت وج ریمے اپس آےئ ےھت 

 ںیم ےس وج صخش اہلل اک یسک وک رشکی ہن انبےئ افر فہ رماجےئ وت تنج ںیم دالخ وہاگ ںیم ےن رعض اںوہں ےن ربخ دی ہک ریمی اتم

 ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگہچ فہ زان افر وچری رکے، آپ ےن رفامای ارگہچ فہ زان افر وچری رکے، رافی اک ایبؿ ےہ ہک

   ولعمؾ وہا ہک 
ج
م

فہ اوبادلرداء ےھت اںوہں ےن اہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ھجم ےس اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےن زدی ےس اہک ہک 

ےن رذبہ ںیم ایبؿ ایک شمع ےن اہک، ھجم ےس اوباصحل ےن اںوہں ےن اوبادلرداء ےس اس ےک لثم لقن ایک افر اوباہشب ےن اشمع ےس 

 دنعی وفؼ الثث ےک ظفل لقن ےئک۔

 

مکت
 
ب

 



 

 

 صفح، اشمع، زدی نب فبہ، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمع نب صفح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکح  صخش یسک وک اس ےک ےنھٹیب یک ہگج ےس ہن ااھٹےئ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ہن ااھٹےئ۔ وکح  صخش یسک وک اس ےک ےنھٹیب یک ہگج ےس

     1200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌٰی١ ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  اہللُ 

ا٢َ ََل يُ٘ٔی٥ُ اٟزَُّج١ُ اٟزَُّج١َ ٩ِ٣ٔ ٣َِح٠ٔٔشطٔ ث٥َُّ َیِح٠ُٔص ٓٔیطٔ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

آپ  اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای وکح  صخش یسک وک اس ےک ےنھٹیب ےس ہن ااھٹےئ، اتہک آپ اس ہگج رپ ھٹیب اجےئ۔

 الیعٰمس نب دبعاہلل ، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج مت ےس اہک اجےئ ہک ےنھٹیب ےئلیک ہگج دے دف وت مت ہگج دے دف اہلل اعتٰیل اہمترے ؽ

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 اجؤ اخل۔وت اھٹ بج مت ےس اہک اجےئ ہک ےنھٹیب ےئلیک ہگج دے دف وت مت ہگج دے دف اہلل اعتٰیل اہمترے ےئل اشکدیگ رکے اگ۔ افر نج اہک اجےئ ہک اھٹ اجؤ 



 

 

     1201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خَلز ب٩ یحٌی ، سٔیا٪، ًبیس اہلل ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس زُ ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َخَلَّ َُّط ٧ََهی أَِ٪  َحسَّ ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ُظ أَِ٪  وا َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز یَُِکَ ٌُ ُحوا َوَتَوسَّ شَّ َٔ ٩ِٜٔ َت ُ َوَل َِ ا٦َ اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ ٣َِح٠ٔٔشطٔ َوَیِح٠َٔص ٓٔیطٔ آ َ٘ و٦َ اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ ُي ُ٘  َي

 ٣َِح٠ٔٔشطٔ ث٥َُّ َیِح٠َٔص ٣َکَا٧َطُ 

نب ییحی ، ایفسؿ، دیبع اہلل انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ  الخد

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ابت ےس عنم رفامای ہک یسک صخش وک اس یک ہگج ےس ااھٹ دای اجےئ اتہک اس ہگج رپ دفرسا آد ی ھٹیب اجےئ 

  ےھت ہک وکح  صخش اینپ ےنھٹیب یک ہگج ےس ااھٹای نکیل ہگج دے دف اف

 

ی
 
ح
م
ش

ر اشکدیگ دیپا رکدف انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ابت وک رکمفہ 

 اجےئ، رھپ اس یک ہگج رپ آپ ھٹیب اجےئ۔

 الخد نب ییحی ، ایفسؿ، دیبع اہلل انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اینپ سلجم ےس ای رھگ ےس ا ےن اسویھتں یک ااجزت ےک ریغب ڑھکا وہ ج

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 اس ےیل ڑھکا وہےن اک ادراہ رکے ہک ولگ یھب ڑھکے وہ اجںیئ ۔ اس صخش اک ایبؿ وج اینپ سلجم ےس ای رھگ ےس ا ےن اسویھتں یک ااجزت ےک ریغب ڑھکا وہ اجےئ، ای

     1202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٤ًز، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس، ابو٣ح٠ز، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َت٤ٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا ا َد َحسَّ ا َتزَوَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ   ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز ُت أَبٔی یَِذَُکُ  ٌِ ْز َس٤ٔ

ثُوَ٪  ٤ٌُٔوا ث٥َُّ َج٠َُشوا یََتَحسَّ َ ًَا ا٨َّٟاَض ك ٥َ َزی٨ََِب ب٨َِٔت َجِحٕع َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََخ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ   ُ أ َّطُ یََتَضیَّ أ٧َ َٛ َذ 



 

 

 َ ُط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َوبَقَٔی ثَََلث ٌَ ا٦َ ٣َ َٗ ا٦َ ٩ِ٣َ  َٗ ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٦َ  َٗ ا َرأَی َذَٟٔک  َّ٤٠ََٓ و٣ُوا  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ٠ًََِیطٔ ٠َِٟٔ٘ٔیا٦ٔ  َّی اہللُ  ْة َؤِ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ِو٦ُ ُج٠ُوْض ث٥َُّ  َ٘ ِٟ إَٔذا ا َٓ ٥َ َجاَئ َٟٔیِسُخ١َ  َُّض٥ِ َوَس٠َّ ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِخب ٍَُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ حٔئُِت  َٓ ا٢َ  َٗ وا  ُ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ا٣ُوا  َٗ َُّض٥ِ  ٧ِٔ

 َ ال ٌَ ِٟٔحَحاَب بَِیىٔی َوبَِي٨َطُ َوأ٧َِز٢ََ اہللُ َت أَِرخَی ا َٓ ََٓذَصِبُت أَِزُخ١ُ  َّی َزَخ١َ  َحاَئ َحً َٓ وا  ُ٘ ِس ا٧َِل٠َ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََل ی یَا أَیَُّضا اَٗ

ٔوامّی  ًَ ِؤٟطٔ ِٔ٪َّ َذل٥ُِٜٔ کَاَ٪ ٨ًَِٔس اہللٔ  َٗ ٔلَی   َتِسُخ٠ُوا بُیُوَت ا٨َّٟٔيیِّ َِٔلَّ أَِ٪ یُِؤَذَ٪ َل٥ُِٜ ِ

ز، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل

 

ر
ٹل ج
م

ہیلع  نسح نب رمع،  رمتع،  رمتع ےک فادل، اوب

فآہل فملس ےن زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع شجح ےس اکنح ایک افر ولوگں یک دوعت یک وت فہ ولگ اھک رک ھٹیب ابںیت رکےت رےہ، رافی اک 

ایبؿ ےہ ہک آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی اظرہ ایک ہک وگای ڑھکا وہان اچےتہ ںیہ۔ نکیل ولگ ڑھکے ںیہن وہےئ بج آپ ےک اسھت 

فہ یھب ڑھکے وہ ےئگ افر ےلچ ےئگ افر نیت آد ی رہ ےئگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےئ وت داھکی ہک ولگ ےھٹیب وہےئ وج ولگ ےھت، 

 فہ ںیہ رھپ فہ ولگ یھب اھٹ رک ےلچ ےئگ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن آرک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک ہک

)ہی نس رک( آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ اہیں کت ہک رھگ ںیم دالخ وہےئ، ںیم یھب دالخ وہےن اگل، وت آپ  ولگ ےلچ ےئگ ںیہ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی آتی ہک اے اامیؿ فاول! یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ںیم دالخ ہن وہ رگم ہی ہک ںیہمت ااجزت دی 

 ُ

 

 آَم
َ

 

 ِي 

 

َ
  اّل
َ ُ
ّ ا 
َ
  أ
َ
ا ﴾ کت انزؽ اجےئ۔ ﴿َ ن 

ً
 م
ِت

 

عَؼ

 ِ
َ
 َ اّ
ْ

 

ِ

 َؿ ع
َ
ْم ک

ُِک ل

ْم ا ی ِإّؿَ َذ

لَُک

َذَؿ 
ْ
 

 

ْؿ ت ُ
َ
  أ
َ
 ِإّل
ِ
ّ
ی 
ِ
تٹ
َ
ّ

 

لن

ُ ُ َت ا
ٹ
 ا پ
ُ ُ

 

ُ
ْ
 َ

 

  ي
َ
 رفامح ۔ا ل

ز، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ر
ٹل ج
م

 نسح نب رمع،  رمتع،  رمتع ےک فادل، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہھت ےس اابتحء اک ایبؿ افر اس وک رقاصفء یھب ےتہک ںیہ

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 اہھت ےس اابتحء اک ایبؿ افر اس وک رقاصفء یھب ےتہک ںیہ

     1203    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی ُاٟب، ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، حزامی، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓیح، ٠ٓیح، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ٠ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟٔحزَامٔیُّ َحسَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ا ُس ب٩ُِ أَبٔی َُأٟٕب أَِخب ٧ٍَََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ًَُزَ  ِیٕح 

 ٔ َبٔة ٣ُِحتَبّٔیا ب ٌِ َٜ ٨َٔٔأئ اِل ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ََٜذاَرضَٔی اہللُ  ٔ َص  َیٔسظ

 ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

فلت 

 ، 

فلت 

ںیم ےن روسؽ اہلل وک دمحم نب ایب اغ بل، اربامیہ نب ذنمر، زحا ی، دمحم نب 

 داھکی ہک نحص ہبعک ںیم اس رطح ا ےن اہھت ےس اابتحء )ینع دفونں ونٹھگں وک ڑھکا رکےک رسنی ےک لب انھٹیب( رک ےک ےھٹیب وہےئ ےھت۔

 ، انعف، انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 دمحم نب ایب اغ بل، اربامیہ نب ذنمر، زحا ی، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ا ےن اسویھتں ےک اسےنم ہیکت اگل رک ےھٹیب اک ایبؿ ۔ ن بب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک یب

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آای، آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اچدر اک ہیکت انبےئ ا ےن اسویھتں ےک اسےنم ہیکت اگل رک ےھٹیب اک ایبؿ ۔ ن بب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 وہےئ ےھت، ںیم ےن رعض ایک، ایک آپ اہلل ےس داع ںیہن رفامںیئ ےگ؟ )ہی نس رک( آپ ھٹیب ےئگ۔

     1204    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ ًبساہلل برش ب٩ ٣ٔـ١، جزیزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُکہ ابی بُکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًل :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ُِٟحَزیِزٔیُّ  ث٨ََا ا ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکَ

اُٟوا بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ َر  َٗ  ٔ ََٜبائٔز ٔ اِل ب ٍَ ِٛ َ ٥ِ بٔأ ُٛ ٥َ أَََل أُِخب ٍُٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟوأَٟسی٩ِٔ ُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٚ ا و ُ٘ اُک بٔاہللٔ َوًُ َ َِ ٔ ا٢َ اِْل َٗ 

ٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک یلع نب دبعاہلل رشب نب لضفم، رجریی، دبعارلنمح نب ایب رکبہ ایب رکبہ ریض اہلل اعت

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک ںیم مت وک بس ےس ڑبے انگہ ہن ؤالت دفں، ولوگں ےن رعض ایک، ویکں ںیہن ای 

  افر فادلنی یک انرفامین رکان۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای، اہلل اک رشکی رہھٹاان

 یلع نب دبعاہلل رشب نب لضفم، رجریی، دبعارلنمح نب ایب رکبہ ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

ٰیل ہنع اچدر اک ہیکت انبےئ اسےنم ہیکت اگل رک ےھٹیب اک ایبؿ ۔ ن بب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آای، آپ ریض اہلل اعت ا ےن اسویھتں ےک

 وہےئ ےھت، ںیم ےن رعض ایک، ایک آپ اہلل ےس داع ںیہن رفامںیئ ےگ؟ )ہی نس رک( آپ ھٹیب ےئگ۔

     1205    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز :  راوی

٤َا َزا٢َ یَُُکِّ  َٓ ِو٢ُ اٟزُّورٔ  َٗ ا٢َ أَََل َو َ٘ َٓ َح٠ََص  َٓ ّئا  ٜٔ ث٨ََا برِٔشْ ٣ِٔث٠َُط َوکَاَ٪ ٣ُتَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ََٜت َحسَّ َِٟيَتُط َس ٨َ٠ُِٗا  َّی   ُرَصا َحً

ایبؿ یک، ہک آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت، رھپ ھٹیب ےئگ افر رفامای ہک نس ول دسمد ےن وباہطس رشب اس رطح دحثی 

 وھجن ےس وچب افر اس وک ابر ابر رفامےت رےہ اہیں کت ہک مہ ےن اہک اکش آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اخومش وہ اجےت۔

 دسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک رضفرت یک فہج ےس ای دصقاً زیت ےنلچ اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 یسک رضفرت یک فہج ےس ای دصقاً زیت ےنلچ اک ایبؿ۔

     1206    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ً٘بہ ب٩ حارث رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابو ًاػ٥، ٤ًز ب٩ سٌیس، :  راوی

ا٢َ  َٗ ثَُط  َِٟحارٔٔث َحسَّ َبَة ب٩َِ ا ِ٘ ََٜة أَ٪َّ ًُ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٌٔیٕس  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َػل



 

 

ََ ث٥َُّ َزَخ  أََِسَ َٓ ِْصَ  ٌَ ِٟ ٥َ ا ِٟبَِیَت َوَس٠َّ  ١َ ا

ن کہ، ہبقع نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص 
مل
اوب اعمص، رمع نب دیعس، انب ایب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصع یک امنز ڑپیھ، وت دلجی یک رھپ ا ےن رھگ ںیم دالخ وہےئ۔

ج :  رافی
م
ن کہ، ہبقع نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اعمص، رمع نب دیعس، انب ایب 
 ل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تخت اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 تخت اک ایبؿ۔

     1207    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابواٟـهٰی، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاٗ :  راوی

 ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ ا َٗ ٨َِضا 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ُظ أَِ٪ أَ َػل أََِکَ َٓ َِٟحاَجُة  ِِٟ٘ٔب٠َةٔ َتُٜوُ٪ لٔی ا ْة بَِي٨َُط َوبَيَِن ا ٌَ ٔ َلح ـِ ٔ َوأ٧ََا ٣ُ یز ٔ ِّی َوِسَم اَّٟسَّ ٥َ ُيَؼل ب٠َٔطُ ٠َّ ِ٘ أَِسَت َٓ ُٗو٦َ 

أَِنَش١ُّ اِنٔشََلَّل  َٓ 

ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ہبیتق، رجری، اشمع، اوباٰیحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تخت ےک  چی ںیم ڑھکے وہ رک امنز ڑپےتھ افر ںیم آپ ےک افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم یٹیل وہح  وہح  ارگ ےھجم 

 یھت۔ وکح  رضفرت وہیت وت ںیم اندنسپ رکیت ہک اوھٹں،انچہچن آپ یک رطػ رخ رکےک آہتسہ ےس )ےٹیل ےٹیل( رسک اجیت

 ہبیتق، رجری، اشمع، اوباٰیحضل، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک وک ہیکت دےیئ اجےن اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ۔یسک وک ہیکت دےیئ اجےن اک

     1208    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، خاٟس، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٤ًز ب٩، خاٟس، ابوَٗلبہ، ابوا ٠٤ٟیح :  راوی

ًَوِ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ث٨ََا َخأْٟس ح و َحسَّ ُٚ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة َحسَّ ٩ًَِ َخأٟٕس  ث٨ََا َخأْٟس  ٕ٪ َحسَّ

ث٨ََا أَ٪َّ اٟ َحسَّ َٓ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَلَی  ٍَ أَبٔیَک َزیِٕس  ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ َٗ ٠٤َِٟٔیٔح  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ذَُٔکَ َٗ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیَّ َػل

 َ ًَل ََٓسَخ١َ  ُط َػِومٔی  ِٟؤَساَزةُ بَِیىٔی َوبَِي٨َطُ َٟ ًَلَی اَِلَِرٔق َوَػاَرِت ا َح٠ََص  َٓ  ْٕ ٕ َحِظُوَصا ٟٔی ُط ؤَساَزّة ٩ِ٣ٔ أََز٦ َٟ ِیُت  َ٘ ِٟ َ أ َٓ  یَّ 

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ  ا٢َ َخ٤ِّشا  َٗ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ   ٕ ٕ ثَََلثَُة أَیَّا٦ ٔٔیَک ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِضز ا٢َ لٔی أ٣ََا یَِٜ َ٘ ٠ُُِٗت یَا اہللَٔٓ ا  ٌّ ا٢َ َسِب َٗ  

 َٓ ا٢َ ََل َػِو٦َ  َٗ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َة  ًَرِشَ ا٢َ ِِٔحَسی  َٗ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ا  ٌّ ا٢َ تِٔش َٗ ٔ َزاُوَز َطِِطَ َرُسو٢َ اہللٔ  َٚ َػِو٦ ِو

 ٕ َِٓلاُر یَِو٦ ٔ ٔ ٔػَیا٦ُ یَِو٦ٕ َوِ صِز  اٟسَّ

  ےس رفات رکےت ںیہ ہک ںیم ریتے فادل زدی ےک اسھت دبعاہلل نب رمع دبعاہلل نب دمحم ااحسؼ ، اخدل،

ملت 
ل

، رمع نب، اخدل، اوبالقہب، اوبا 

ےک اپس ایگ وت اںوہں ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمے رفزے ےک قلعتم اہک ایگ، وت آپ ریمے اپس 

دای، سج ںیم وجھکر یک اھچؽ رھبی وہح  یھت آپ زنیم رپ ھٹیب ےئگ افر ہیکت  رشتفی الےئ ںیم ےن آپ ےک اسےنم اکی ہیکت ڈاؽ

ریمے افر آپ ےک درایمؿ اھت رھپ آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک ایک ھجت وک ہنیہم ںیم نیت رفزے اکیف ںیہن ںیہ۔ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل 

ای وت اپچن، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ےھجم اس ےس زایدہ یک اطتق ےہ( آپ ےن رفام

فملس )ےھجم اس ےس زایدہ یک اطتق ےہ( آپ ےن رفامای وت ون ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ےھجم اس ےس زایدہ اطتق 

)ےھجم اس ےس زایدہ یک اطتق ےہ( آپ ےن رفامای ہک داؤد ےہ( آپ ےن رفامای ایگرہ، ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

 ہیلع امالسؾ ےک رفزفں ےس زایدہ وکح  رفزہ ںیہن اس  رر رپ ہک اکی دؿ رفزہ رےھک، افر اکی دؿ اراطر رکے۔

  :  رافی

ملت 
ل

 اقحس، اخدل، دبعاہلل نب دمحم، رمع نب، اخدل، اوبالقہب، اوبا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 یسک وک ہیکت دےیئ اجےن اک ایبؿ۔

     1209    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ جٌَف، یزیس، طٌبہ، ٣ِي ٍ، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ جَ  َ َحسَّ ث أ٦َِ ح و َحسَّ ٔس٦َ اٟظَّ َٗ َُّط  ٤ََة أ٧َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣ُِٔي ٍََة  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیزٔیُس  ََفٕ َحسَّ َِٟؤٟیٔس ٌِ ٨َا أَبُو ا

 ٔ ٤َِِٟشح َتَی ا أ َٓ  ٔ أ٦ِ ٔلَی اٟظَّ ٤َُة ِ َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ َذَصَب  َٗ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣ُِٔي ٍََة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ىٔی َحسَّ ِٗ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِرُز َ٘ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َس 

َِٟیَص ٓٔی٥ُِٜ َػاحُٔب  ا٢َ أَ َٗ َٓةٔ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِلُٜو َٗ ٩ِ أ٧ََِت  ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ِرَزأئ  ٔلَی أَبٔی اٟسَّ َس ِ ٌَ َ٘ َٓ َّٟٔذی کَاَ٪ ََل  َج٠ٔیّشا  ِّ ا اَّٟسِّ

َِٟیَص  َة أَ َٔ ىٔی حَُذِي ٌِ َُي ٍُُِظ َي ٤ُ٠َُط  ٌِ ٥َ ٩ِ٣ٔ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َٟٔشأ٪ َرُسؤٟطٔ َػل َّٟٔذی أََجاَرُظ اہللُ  ٓٔی٥ُِٜ أَِو کَاَ٪ ٓٔی٥ُِٜ ا

ًَِبُس  َٕ کَاَ٪  ِی َٛ وزٕ  ٌُ ىٔی اب٩َِ ٣َِش ٌِ ِٟؤَسازٔ َي َوأک َوا َِٟیَص ٓٔی٥ُِٜ َػاحُٔب اٟشِّ اّرا أََو َّ٤ًَ ىٔی  ٌِ ِیَلأ٪ َي أُ َوا٠َِّٟی١ٔ َِٔذا اہللٔ َيُِقَ  اٟظَّ

ُتَضا ٩ِ٣ٔ َرُسو ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ُِّٜٜونٔی َو َّی کَازُوا ُيَظ ا٢َ ٣َا َزا٢َ َصُؤََلٔئ َحً َ٘ َٓ ََکٔ َواَِل٧ُِثَی  ا٢َ َواٟذَّ َٗ َشی  ِِ ٠َِیطٔ َي ًَ َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

 ٥َ  َوَس٠َّ

ہک فہ اشؾ ےچنہپ )دفرسی دنس( اوباولدیل، ہبعش، ریغمہ، اربامیہ ییحی نب رفعج، سیدی، ہبعش، ریغم، اربامیہ، ہمقلع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہمقلع اشؾ ےچنہپ وت اکی دجسم ںیم آےئ افر دف رتعک امنز ڑپیھ افر داع یک ہک ای اہلل ںیمہ 

ےک رےنہ فاےل وہ؟ اںوہں ےن اہک ہک وکہف اک رےنہ فاال  وکح  نیشنمہ اطع رک، رھپ اوبادلرداء ےک اپس ھٹیب ےئگ افر وپاھچ ہک مت اہکں

ٰیل وہں، ہمقلع ےن اہک، ایک مت ںیم فہ صخش ںیہن ےہ وج اس راز اک اجےنن فاال ےہ ہک اس ےک وسا وکح  ںیہن اجاتن؟ ینع یذ ہف ریض اہلل اعت

وک اہلل اعتٰیل ےن ا ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  ہنع! ایک مت ںیم فہ صخش ںیہن ےہ، ای ہی اہک ہک ایک مت ںیم فہ صخش ںیہن اھت، سج
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 ولگ ےھجم کش ںیم ڈاےتل ےھت احالہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح انس ےہ۔

 ییحی نب رفعج، سیدی، ہبعش، ریغم، اربامیہ، ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دعب ولیقہل رکےن اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دعب ولیقہل رکےن اک ایبؿ۔

     1210    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ابوحاز٦ :  راوی

٨َّا َن٘ٔی١ُ َو٧َتَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ةٔ َحسَّ ٌَ ُِٟح٤ُ َس ا ٌِ ی َب سَّ َِ 

ےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ہعمج یک امنز ےک دعب دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رک

 اھکان اھکےت افر ولیقہل رکےت ےھت۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہل رکےن اک ایبؿدجسم ںیم ولیق



 

 

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ولیقہل رکےن اک ایبؿ

     1211    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔی ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  لٓٔیٕ اِس٥ْ َحسَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٣َا کَاَ٪ ٟ َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  أََحبَّ  ٕس َحسَّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ُح بٔطٔ َِٔذا زُعَٔی بَٔضا َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٟیَِفَ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ أَبٔی تَُزإب َؤِِ٪ کَاَ٪  ٔ ِ ٥ِ٠َ َٓ ََل٦  ٠ًََِیَضا اٟشَّ اك٤ََٔة  َٓ ٥َ بَِیَت  َوَس٠َّ

 َٓ َد  َْخَ َٓ اَؿَبىٔی  َِ َٓ َِٟت کَاَ٪ بَِیىٔی َوبَِي٨َُط َطِیْئ  ا َ٘ َٓ ٔک  ِّ٤ًَ ا٢َ أَی٩َِ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت  ا فٔی ا ٠ًَٔیًّ ا٢َ َرُسو٢ُ َیحِٔس  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َي١ِٔ٘ ٨ًِٔٔسی 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ  اہللٔ َػل َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٤َِِٟشحٔٔس َراْٗٔس  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ صَُو فٔی ا َ٘ َٓ ََٓحاَئ  ی ْٔلِٔنَشإ٪ ا٧ُِوزِ أَی٩َِ صَُو 

١َ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٌَ َح َٓ أََػابَُط تَُزاْب  َٓ طٔ  ِّ٘ ٩ًَِ ٔط ُُُظ  َم رَٔزا َ٘ ِس َس َٗ  ٍْ ٔ َلح ـِ ٥َ َوصَُو ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی٤َِشُحطُ َػ اہللُ  َّی اہللُ  ل

٥ُِٗ أَبَا تَُزإب ٣زتين ٥ُِٗ أَبَا تَُزإب  و٢ُ  ُ٘ ٨ُِط َوصَُو َي ًَ 

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

وک اوبرتاب ےس زایدہ وکح  انؾ وبحمب ہن اھت، افر بج اس انؾ ےس فہ اکپرے اجےت وت تہب وخش وہےت، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

وت  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم رشتفی الےئ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رھگ ںیم ہن اپای

؟ رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک ریمے افر اؿ ےک درایمؿ ھچک وہیئگ ےہ، اس ےئل وپاھچ ہک اہمترا اچچ زاد اھبح  اہکں ےہ

فہ انراض وہ رک ابرہ ےلچ ےئگ افر امہرے اپس ںیہن ےٹیل، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یسک آد ی ےس رفامای ہک دوھکی فہ اہکں ےہ؟ اس 

فآہل فملس فہ دجسم ںیم ےٹیل ںیہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ےن یسک آد ی ےس رفامای ہک دوھکی  صخش ےن فا س آرک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فہ اہکں ےہ؟ اس صخش ےن فا س آرک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ دجسم ںیم ےٹیل ںیہ، اس صخش ےن فا س آرک اہک ای 

، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ اس فتق فہ ےٹیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ دجسم ںیم ےٹیل ںیہ

وہےئ ےھت، افر اچدر اؿ ےک کولہ ےس رسک یئگ یھت اس ےئل یٹم اؿ ےک مسج ےس گل یئگ یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یٹم اؿ 

 ےک مسج ےس وپےنھجن اجےت افر رفامےت ہک اھٹ اے اوبرتاب! اھٹ اے اوبرتاب۔



 

 

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک امجتع ےک اپس الماقت وک اجےن افرفاہں ولیقہل رکےن اک ایبؿ

 ایبؿ ااجزت ےنیل اک :   ابب

 یسک امجتع ےک اپس الماقت وک اجےن افرفاہں ولیقہل رکےن اک ایبؿ

     1212    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل انؼاری، ًبساہلل انؼاری ، ث٤ا٣ہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أ٦َُّ ُس٠َیِ  َس ٩ًَِ ث٤َُا٣ََة  ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ اَِلَِنَؼارٔیُّ  ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥ٕ کَا٧َِت َحسَّ

ا٢َ  َٗ  ٍٔ َل ًَلَی َذَٟٔک ا٨ِّٟ َی٘ٔی١ُ ٨ًَِٔسَصا  َٓ ا  ٌّ ٥َ ٧َٔل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتِبُشُم ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َّی اہللُ  إَٔذا ٧َا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ

ا َحرَضَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َ  َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ ِتُط فٔی ُسٓکٕ  ٌَ ٕ ث٥َُّ َج٤َ اُروَرة َٗ ِتُط فٔی  ٌَ َح٤َ َٓ  ٔ زٔظ ٌَ ٗٔطٔ َوَط ٔلَیَّ أَِ٪ أََخَذِت ٩ِ٣ٔ رَعَ اةُ أَِوَصی ِ َٓ َِٟو أٟٕک ا

َٔک  ١َ فٔی َح٨ُوكٔطٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ ١ٌَٔ فٔی َح٨ُوكٔطٔ  یُِح ُح َٓ ا٢َ  َٗ کِّ   اٟشُّ

ہبیتق نب دیعس ، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل ااصنری ، امثہم رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ میلس 

ےت بج آرضحنت یلص اہلل ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن ےک ےئل ڑمچے اک رفش اھچبای رکیت ںیھت، آپ اؿ ےک اپس اس رفش رپ ولیقہل رفام

ؿ ےہ ہیلع فآہل فملس وس اجےت وت ںیم آپ اک ہنیسپ افر ابؽ ےل رک اکی یشیش ںیم عمج رکاتیل رھپ ںیم اس وک وخوبش ںیم عمج رکات، رافی اک ایب

 الم ہک بج رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فافت اک رقبی آای وت فتیص یک ہک اس وخوبش ںیم ےس ریمے ونحط ںیم

 دانیانچہچن اؿ ےک ونحط ںیم فہ المح  یئگ۔

 ہبیتق نب دیعس ، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل ااصنری ، امثہم رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...اقت وک اجےن افر فاہں ولیقہل رکےن اک ایبؿ۔یسک امجتع ےک اپس الم

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 یسک امجتع ےک اپس الماقت وک اجےن افر فاہں ولیقہل رکےن اک ایبؿ۔

     1213    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  َّطُ َحسَّ ٨ُِط أ٧َ ًَ ٕک َرضَٔی اہللُ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ُط َي ٌَ ٤ُطُ َوکَا٧َِت َس٤ٔ ٌٔ ُتِل َٓ ا٦ٕ ب٨ِٔٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪  ًَلَی أ٦ُِّ َُحَ َُٗبإئ یَِسُخ١ُ  ٔلَی  ٥ََّ٠ َِٔذا َذَصَب ِ

 ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث َّی اہللُ  ٨َا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٤َِتطُ  ٌَ ِ أَك َٓ ََٓسَخ١َ َیِو٣ّا  ا٣ٔٔت  اَتِحَت ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َٗ َحُک  ـِ َى َي َ٘ َِٟت ٥َّ اِستَِی

بُ  َٛ ًَلَیَّ ُُزَاّة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َیزِ ُؿوا  ًٔی رُعٔ ا٢َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َ٘ َٓ حَُٜٔک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ـِ ٠ُِت ٣َا ُي ُ٘ َِٟبَِحٔ ٠٣ُُوکّا َٓ وَ٪ ثََبَخ َصَذا ا

٠ُُِٗت   ُٚ ةٔ َطکَّ ِِٔسَحا ًَلَی اَِلََٔسَّ ٠٤ُُِٟؤک  ا٢َ ٣ِٔث١َ ا َٗ ةٔ أَِو  ٨َا٦َ ًَلَی اَِلََٔسَّ َٓ ٍَ َرأَِسُط  ًَا ث٥َُّ َوَؿ َس َٓ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َُ اہلَل أَِ٪ یَِح اِز

ًَلَیَّ ُُزَاّة فٔی ُؿوا  ًٔی رُعٔ ا٢َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ ٔحَُٜک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ـِ ٠ُِت ٣َا ُي ُ٘ َٓ َحُک  ـِ َى َي َ٘ بُوَ٪ ثََبَخ  ث٥َُّ اِستَِی َٛ َسبٔی١ٔ اہللٔ َیزِ

َِٟبَِحٔ ٣ُ  ا٢َ أَ َصَذا ا َٗ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َُ اہللَ أَِ٪ َیِح ٠ُِت اِز ُ٘ َٓ  ٔ ة ًَلَی اَِلََٔسَّ ٠٤ُُِٟؤک  ٔ أَِو ٣ِٔث١َ ا ة ًَلَی اَِلََٔسَّ ٟٔيَن ٠ُوکّا  ٧ِٔت ٩ِ٣ٔ اَِلَوَّ

 َٜ َض٠َ َٓ َِٟبَِحٔ  َجِت ٩ِ٣ٔ ا َ َِ ٩ًَِ َزابَّتَٔضا حٔيَن  ًَِت  ُْصٔ َٓ اؤیََة  ٌَ َِٟبَِحَ َز٣َاَ٪ ٣ُ َٛٔبِت ا  ِت ََفَ

اامسلیع، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اؿ وک ایبؿ 

رکےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ابقء یک رطػ رشتفی ےل اجےت، وت اؾ  جاؾ ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب احلمؿ 

، فہ آپ وک اھکان الھکںیت، اؾ  جاؾ ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ویبی ںیھت، اکی دؿ آپ رشتفی الےئ وت اؾ ےک رھگ اجےت

 جاؾ ےن آپ وک اھکان الھکای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فںیہ وس رےہ رھپ ےتسنہ وہےئ دیبار وہےئ، اؾ  جاؾ ےن وپاھچ، ای 

 فآہل فملس آپ وک سک زیچ ےن اسنہای، آپ ےن رفامای ہک ریمی اتم ںیم ےس ھچک ولگ اہلل یک راہ ںیم اہجد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رکےن فاےل وخاب ںیم  شی ےئک ےئگ ہک اس درای ےک فطس ںیم ابداشہ یک رطح ا ےن تخت رپ وسار ںیہ )رافی وک کش ےہ ہک ولماک یلع 



 

 

رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس داع ےئجیک ہک ھجم وک یھب اؿ ےس  االرسۃ لثم اولملک یلع االرسۃ رفامای( ںیم ےن

انب دے آپ ےن داع رفام دی رھپ آپ رس رھک وک وس ےئگ افر  ےسن وہےئ اےھٹ ںیم رعض ایک ہک آپ ویکں سنہ رےہ ںیہ، آپ ےن رفامای 

  چی ںیم وسار ںیہ ابداشوہں یک رطح تخت رپ ںیہ ںیم ےن رعض ایک ریمی اتم ےک اغزی ریمے اسےنم  شی ےئک ےئگ وج اس درای ےک

داع ےئجیک ہک ںیم اؿ ںیم ےس وہں، آپ ےن رفامای وت کولہں ںیم ےس ےہ۔انچہچن اؾ  جاؾ اریم اعمفہی ےک زامےن ںیم درای ںیم وسار وہ 

 رک ںیلکن وت اینپ وساری ےس رگ ڑپںی افر فافت اپںیئگ۔

 ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاامسلیع، امکل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج رطح آاسین وہ ےنھٹیب اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 سج رطح آاسین وہ ےنھٹیب اک ایبؿ۔

     1214    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل سٔیا٪، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثی، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس اٟ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ًَِطُ َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٠َِّیثٔیِّ 

أئ َوأَلحِ  َّ٤ َتئِن اِطت٤َٔا٢ٔ اٟؼَّ ٌَ ٩ًَِ بَِی ٩ًَِ ِٟٔبَشَتئِن َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَلَی َٗ َِٟیَص  تَٔبأئ فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس 

ٔد اِْلِٔنَشأ٪ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ  ََفِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُسی١ِٕ  ًَ َؼَة َو ِٔ ُس ب٩ُِ أَبٔی َح ٤َْز َو٣َُح٤َّ ٌِ طُ ٣َ ٌَ ٨َ٤ُِٟابََذةٔ َتاَب ٤ََُِٟل٣ََشةٔ َوا  ٩ِ اٟزُّصِزٔیِّ َطِیْئ َوا

ؿ یلع نب دبعاہلل ایفسؿ، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف مسق ےک ابلس افر دف مسق یک عیب ےس عنم رفامای ےہ )ینع( اامتشؽ امصء افر اکی یہ 

ایب ڑپکے ںیہ اس رطح وگن امر رک ےنھٹیب ےس، ہک اس یک رشاگمہ رپ ھچک یھب ہن وہ، افر المہسم افر انمذبہ ےس عنم رفامای رمعم افر دمحم نب 



 

 

  افر دبعاہلل نب دبلی ےن وباہطس زرہی اس یک اتمتعب ںیم دحثی رفاتی یک ےہ۔ہصفح

 یلع نب دبعاہلل ایفسؿ، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ؿ اک ایبؿ وج ولوگں ےک اسےنم رسوگیش رکے افر اس اک ایبؿ وج ا ےن اسیھت اک راز یسکا

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 اؿ اک ایبؿ وج ولوگں ےک اسےنم رسوگیش رکے افر اس اک ایبؿ وج ا ےن اسیھت اک راز یسک وک ہن اتبےئ، بج رم اجےئ وت ولوگں وک اتبےئ۔

     1215    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی، ابوًوا٧ہ، َفاض، ًا٣ز، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔ ًَائَٔظُة أ٦ُُّ ا ثَِتىٔی  ٕٚ َحسَّ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ اْض  ث٨ََا َٔفَ ًََوا٧ََة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  ث٨ََا ٣ُوَسی  ٔ َحسَّ َِٟت ِ ا َٗ ٨َّا أَِزَواَد ئَن  ُٛ َّا  ٧

٠ًََِیضَ  َٓاك٤َُٔة  َب٠َِت  ِٗ َ أ َٓ اَزِر ٨٣َّٔا َواحَٔسْة  َِ ٥ِ ُت َٟ ا  ٌّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔسُظ َج٤ٔی ًَ َّی اہللُ  ََل٦ َت٤ِٔشی ََل َواہللٔ ٣َا َتِدفَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا اٟشَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ أَِو ٣ِٔظَيُتَضا ٩ِ٣ٔ ٣ِٔظَیٔة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٣َزَِحّبا بٔاب٨ًَِٔی ث٥َُّ أَِج٠ََشَضا  َٗ ا َرآَصا َرحََّب  َّ٤٠َ َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

َحُک  ـِ َٓإَٔذا هَٔی َت ا٧َٔیَة  َصا اٟثَّ ا َرأَی حُز٧ََِضا َسارَّ َّ٤٠َ َٓ َِٜت بُکَاّئ َطٔسیّسا  َب َٓ َصا  ََٟضا أ٧ََا ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ ث٥َُّ َسارَّ ٠ُِت  ُ٘ َٓ بَئِن   

ا َّ٤٠َ َٓ ٜٔيَن  ِّ ٩ِ٣ٔ بَِي٨َٔ٨ا ث٥َُّ أ٧َِٔت َتِب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاَّٟسِّ َّی اہللُ  ٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ  نَٔشائٔطٔ َخؼَّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

ًَلَی َر  ِٓٔشَی  ُ ٨ُِت َٔل ُٛ َِٟت ٣َا  ا َٗ ٔک  ا َسارَّ َّ٤ًَ ُِٟتَضا  َ ٥َ َسأ ًَز٣َُِت َوَس٠َّ َضا  َٟ ٠ُُِٗت  َِّی  ا تُُوف َّ٤٠ََٓ ُظ  ٥َ َٔسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ا  َِٟت أ٣ََّ ا َٗ أَِخب ٍََِتىٔی  َٓ  ٥ِ ٌَ ٨َ َٓ ا اِْلَ٪  َِٟت أ٣ََّ ا َٗ ا أَِخب ٍَِتٔىٔی  َّ٤َٟ  ِّٙ َِٟح ٠َِیٔک ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٠َِیٔک ب٤َٔا لٔی  ًَ َ ٔ اَِل نٔی فٔی اَِل٣َِز َّطُ حٔيَن َسارَّ إ٧ٔ َٓ  ٢ٔ وَّ

ا٦َ ٣َزَّ  ٌَ ِٟ ًَاَرَؿىٔی بٔطٔ ا ِس  َٗ َُّط  آٔ٪ ک١َُّ َس٨َٕة ٣َزَّّة َو٧ِٔ ُُِٟقِ ارُٔؿُط بٔا ٌَ ت ٍَََب أَِخب ٍََنٔی أَ٪َّ ٔجب ٍِٔی١َ کَاَ٪ يُ ِٗ ِس ا َٗ َتئِن َوََل أََری اَِلََج١َ َِٔلَّ 

 َٟ ُٕ أ٧ََا  ٠َ ٥َ اٟشَّ ٌِ ٔ ِّی ن إٔن َٓ اتَّقٔی اہلَل َواِػب ٍٔٔی  ا٢َ َیا َٓ َٗ نٔی اٟثَّا٧َٔیَة  ا َرأَی َجزَعٔی َسارَّ َّ٤٠ََٓ َّٟٔذی َرأَیِٔت  َِٜیُت بُکَأِی ا َب َٓ َِٟت  ا َٗ ٔک 

ةٔ  ٔ اَِل٣َُّ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَِو َسیَِّسَة نَٔشأئ َصٔذظ اك٤َُٔة أَََل َتزَِؿيَِن أَِ٪ َتُٜونٔی َسیَِّسَة نَٔشأئ ا َٓ 



 

 

ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ بس ومیس ، اوبوعاہن، رفاس، اعرم، رسمفؼ، رضح

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبایں آپ ےک اپس عمج ںیھت مہ ںیم وکح  یھب اغبئ ہن یھت رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

ملس یک اچؽ ےس تہب زایدہ اشمہب یھت بج آپ ےن اؿ وک داھکی وت وخش یتلچ وہح  آںیئ افر اؿ یک اچؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

وک آوددی اہک افر رفامای ہک وخب آںیئ رھپ ا ےن داںیئ ای ابںیئ اؿ وک الھٹب ای، رھپ اؿ ےس ےکپچ ےس ابت یک فہ زفر ےس رفےن ںیگل، بج اؿ 

ن،
 
ن

 

گن
ل

ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبویں ےک درایمؿ ےس  نیگمغ وہےت وہےئ داھکی وت دفابرہ ےکپچ ےس ابت یک، وت فہ ےنسنہ 

اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہرے درایمؿ مت ےس اخص راز یک ابت رفامح ، رھپ یھب مت رفیت وہ بج روسؽ اہلل یلص 

اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل  اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ وت ںیم اؿ ےس وپاھچ، ایک ابت یہک؟ افہمط ریض

ہیلع فآہل فملس ےک راز وک اظرہ ںیہن رکیت بج آپ یک فافت وہیئگ وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ںیم ںیہمت مسق دیتی وہں ہک اس قح ےک 

 دفں یگ،انچہچن اںوہں ےن ؤالتےت وہےئ اہک ہک وعض وج ریما مت رپ ےہ مت ےھجم فہ ابت اتب دف، افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک اہں اب اتب

   ےس ایبؿ ایک ہک ربجلی رہ اسؽ ںیم اکی دہعف دفرہ رکےت 
ج
م

یلہپ دہعف ےکپچ ےس وج ابت آپ ےن رفامح  )فہ ہی یھت( ہک آپ ےن 

اہمترے ےئل ااھچ ےھت، اس اسؽ دفابرہ دفرہ ےک ےئل آےئ، اب ومت ےھجم رقبی رظن آریہ ےہ، اس ےئل اہلل ڈرف افر ربص رکف ںیم 

آےگ اجےن فاال وہں،انچہچن ںیم رفےن یگل اسیج ہک مت ےن داھکی بج آپ ےن ریمی ربھگاٹہ دیھکی وت دفرسی ابر آپ ےن ےکپچ ےس 

 رفامای ہک اے افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایک وت ہی دنسپ ںیہن رکیت ہک ومنینم یک وعروتں یک رسدار وہاجےئ ای ہی رفامای ہک اس اتم یک

 وعروتں یک رسدار وہاجےئ۔

 ومٰیس، اوبوعاہن، رفاس، اعرم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تچ ےنٹیل اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 تچ ےنٹیل اک ایبؿ۔

     1216    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج



 

 

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، ًباز ب٩، ًباز ب٩ ت٤ی٥ :  راوی

 ًَ ًَبَّازُ ب٩ُِ َت٤ٔی٥ٕ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ًَِّ َحسَّ َّی ٩ِ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ طٔ 

ی َ ِِ ُ ًَلَی اَِل ا ِِٔحَسی رِٔج٠َِیطٔ  ٌّ ٤َِِٟشحٔسٔ ٣ُِشَت٠ِّ٘ٔیا َوأؿ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا  اہللُ 

 یلص اہلل یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، ابعد نب، ابعد نب میمت، ا ےن ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل

 ہیلع فآہل فملس وک دجسم ںیم اس رطح تچ ےٹیل وہےئ داھکی ہک آپ ا ےن اکی اپؤں وک دفرسے اپؤں رپ رےھک وہےئ ےھت۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، ابعد نب، ابعد نب میمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دف آد ی رسیتے وک وھچڑ رسوگیش ہن رکںی۔ اخل

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 دف آد ی رسیتے وک وھچڑ رسوگیش ہن رکںی۔ اخل

     1217    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہللًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک )زوَسی س٨س( اس٤ٌی١، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت  :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٨ًَِطُ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ

ا٢َ َِٔذا کَا٧ُوا ثَََل  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ََل یَت٨ََاظَی اث٨َِأ٪ زُوَ٪ اٟثَّأٟٔث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ثَْة 

دبع اہلل نب وی ف، امکل )دفرسی دنس( اامسلیع، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

 ںی۔اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج نیت آد ی وہں، وت دف آد ی رسیتے وک وھچڑ رک رسوگیش ہن رک

 دبع اہلل نب وی ف، امکل )دفرسی دنس( الیعمس، امکل، انعف، رضحت دبع اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راز یک افحتظ رکےن ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 راز یک افحتظ رکےن ایبؿ۔

     1218    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ػباح، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، س٠امی٪، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َػبَّإح َحسَّ ث٨ََا  َّی  َحسَّ ٔلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک أَََسَّ ِ

٤َا أَِخب ٍَِتُ  َٓ َِٟتىٔی أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ  َ ِس َسأ َ٘ َٟ َسُظ َو ٌِ ٤َا أَِخب ٍَُِت بٔطٔ أََحّسا َب َٓ ا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٔسًّ  َضا بٔطٔ اہللُ 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم ےس آرضحنت دبع اہلل نب ابصح،  رمتع نب امیلسؿ، امیلسؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راز یک ابت یہک وت ، وت ںیم ےن آپ ےک دعب یسک ےس اس وک ایبؿ ںیہن ایک، ھجم ےس اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل

 اہنع ےن اس ےک قلعتم وپاھچ وت اؿ وک یھب ںیم ےن ںیہن اتبای۔

 ح،  رمتع نب امیلسؿ، امیلسؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل نب ابص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج نیت آدویمں ےس زایدہ وہں وت ےکپچ ےس ابت رکےن افر رسوگیش ںیم وکح  اضمہقئ ںیہن ۔

 اک ایبؿ ااجزت ےنیل :   ابب

 بج نیت آدویمں ےس زایدہ وہں وت ےکپچ ےس ابت رکےن افر رسوگیش ںیم وکح  اضمہقئ ںیہن ۔



 

 

     1219    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبس اہلل :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ ٥َ َِٔذا َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ ٩ِ أَبٔی َوائ١ٕٔ 

َّی َتِدَت٠ُٔلوا بٔا٨َّٟأض أَِج١َ أَِ٪ یُِحز٧َٔطُ  ٔ َحً َِ َََٓل یَت٨ََاظَی َرُجََلٔ٪ زُوَ٪ اِْل ٨ُِت٥ِ ثَََلثَّة  ُٛ 

لئ، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت نیت آد ی وہ، نامثؿ، رجری، وصنمر، اوبفا

 وت فہ دف آد ی رسیتے وک وھچڑ رک رسوگیش ہن رکںی بج کت ہک تہب ےس آد ی ہن وہں، اس ےئل ہی اےس ردیجنہ رکے اگ۔

 نامثؿ، رجسی، وصنمر، اوبفالئ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 بج نیت آدویمں ےس زایدہ وہں وت ےکپچ ےس ابت رکےن افر رسوگیش ںیم وکح  اضمہقئ ںیہن ۔

     1220    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبس اہلل :  راوی

َّی اہللُ َش٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ِبَساُ٪  ًَ ث٨ََا  ٥َ یَِو٣ّا ِٗٔش٤َّة َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

َِٟ٘ٔش   ٔ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ ِٔ٪َّ َصٔذظ َ٘ َٓ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت أ٣ََا َواہللٔ َْلتٔيَنَّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َْة ٣َا أُرٔیَس بَٔضا َوِجُط اہللٔ 

 ٔ ًَلَی ٣ُوَسی أُوذ ا٢َ َرِح٤َُة اہللٔ  َٗ َّی اِح٤َزَّ َوِجُضُط ث٥َُّ  َب َحً ـٔ َِ َٓ َشاَرِرتُُط  َٓ  ٕ أََتِيُتُط َوصَُو فٔی ٣َََل ث ٍََ َٓ ِٛ َ ََٓؼب ٍََ  َی بٔأ  ٩ِ٣ٔ َصَذا 

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، قیقش، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ ھچک امؽ میسقت ایک، وت اکی 

 اپس ااصنری ےن اہک ہک ہی فہ میسقت ےہ سج ےس دخا یک وخونشدی  شی رظن ںیہن ےہ ںیم ےن اہک دخبا ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک

اجؤں اگ )افر آپ ےس ایبؿ رکفں اگ(انچہچن ںیم آپ یک دختم ںیم احرض وہا اس فتق آپ یک امجتع ےک اسھت ےھت، ںیم ےن 



 

 

 ےکپچ ےس آپ ےس ابت یک، وت ومٰیس ہیلع امالسؾ رپ دخا یک رتمح وہ، اؿ وک اس ےس زایدہ فیلکت دی یئگ، نکیل اںوہں ےن ربص ایک۔

 ، قیقش، دبع اہللدبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دری کت رسوگیش رکےت رےنہ اک ایبؿ، آتی فاذ مھ وجنی دصمر ےہ، ان تیج ےس، اؿ ولوگں اک

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 اذ مھ وجنی دصمر ےہ، ان تیج ےس، اؿ ولوگں اک ففص ایبؿ ایک ایگ اس ےک ینعم ہی ںیہ ہک فہ ولگ رسوگیش رکےت ںیہ ۔دری کت رسوگیش رکےت رےنہ اک ایبؿ، آتی ف

     1221    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ًبساٌٟزیز، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضٔیَ َحسَّ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ا٢َ أُٗٔی٤َِت ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗ ٨ًَِطُ   اہللُ 

٤َا َزا٢َ ی٨َُاجٔ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ََلةُ َوَرُج١ْ ی٨َُاظٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّیاٟؼَّ ََٓؼل ا٦َ  َٗ َّی ٧َا٦َ أَِػَحابُطُ ث٥َُّ   یطٔ َحً

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک امنز )اشعء( یک اذاؿ یہک یئگ، 

دری کت ابںیت رکات راہ، اہیں کت ہک آپ ےک افر اکی رمد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آہتسہ آہتسہ ابںیت رک داہ اھت افر 

 احصہب وس ےئگ، رھپ آپ ڑھکے وہےئ افر امنز ڑپیھ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وسےت فتق رھگ ںیم آگ ہن وھچڑی اجےئ۔



 

 

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق رھگ ںیم آگ ہن وھچڑی اجےئ۔

     1222    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، اب٩ ًيي٨ہ، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨َةَ  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ وا ا٨َّٟاَر  َحسَّ ُٛ ا٢َ ََل َتت ٍُِ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

 فٔی بُُیوت٥ُِٜٔ حٔيَن َت٨َا٣ُوَ٪ 

ےن رفامای ہک بج مت وسےن  اوب میعن، انب ہنییع، زرہی، اسمل ا ےن فادل ےس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، آپ

 وگل وت ا ےن رھگفں ںیم آگ ہن رےنہ دف۔

 اوب میعن، انب ہنییع، زرہی، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق رھگ ںیم آگ ہن وھچڑی اجےئ۔

     1223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساہلل ، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسٰی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ بَُزیِسٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٚ َحسَّ ا٢َ اِحت ٍََ َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ  أَبٔی بُزَِزَة 

ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َث بَٔظأ٧ِٔض٥ِٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُحسِّ َٓ ًَلَی أَص٠ِٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًَُسوٌّ َل٥ُِٜ  بَِیْت بٔا ٤ََّا هَٔی  ِٔ٪َّ َصٔذظٔ ا٨َّٟاَر ٧ِٔ

إَٔذا  َٓ ٥ُِٜ٨ًَِ ٔٔئُوَصا  ِ أَك َٓ  ٤ِٔ٧ُت٥ِ 



 

 

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل ، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک

 ایبؿ ایک اگ وت آپ ےن اکی رھگ ودہنی ںیم، رھگ فاولں تیمس رات وک لج ایگ اؿ ولوگں اک فہعق آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 رفامای ہک ہی آگ اہمتری دنمش ےہ، اس ےئل بج مت وسےن وگل وت اس وک اھجب دای رکف۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل ، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق رھگ ںیم آگ ہن وھچڑی اجےئ۔

     1224    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ح٤از، ٛثي ٍ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َح٤َّ  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ َرُس َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ  ٕ ٕ صَُو اب٩ُِ ٔط٨ِٔوي ٍ ثٔي ٍ َٛ  ٩ًَِ و٢ُ اْز 

 ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ٤ََِٟؼابٔیَح  ٔٔئُوا ا ِ ُٔوا اَِلَبَِواَب َوأَك زُوا اِْل٧َٔیَة َوأَٔجی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٤ِّ َّی اہللُ  تٔی٠ََة اہللٔ َػل َٔ ِٟ َة ُرب٤ََّا َجزَِّت ا َ٘ َُٔوِئش

ِٟبَِیٔت  ِت أَص١َِ ا َٗ أَُِحَ َٓ 

 ہبیتق، امحد، ریثک، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

دای رکف، افر رچاوغں وک لگ رکدای رکف، اس ےئل ہک وچاہ ارثک یتب وک چنیھک فملس ےن رفامای ہک ا ےن ربنت ڈکھ رک روھک افر درفازے دنب رک

 ےک ےل اجات ےہ افر رھگ فاولں وک الج داتی ےہ۔

 ہبیتق، امحد، ریثک، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رات وک درفازے دنب رک دےنی اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 رات وک درفازے دنب رک دےنی اک ایبؿ۔

     1225    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشا٪ ب٩ ابی ًباز، ہ٤ا٦، ًلاء، جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َحشَّ  ٠ًََیِ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلاْئ  ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٕ َحسَّ ًَبَّاز ٔٔئُوا اُ٪ ب٩ُِ أَبٔی  ِ ٥َ أَك طٔ َوَس٠َّ

زُوا ا وا اَِلَِسَ٘ٔیَة َوَخ٤ِّ ُٛ وا اَِلَبَِواَب َوأَِو ُ٘ ِّ٠َُ ِست٥ُِ َو َٗ ٤ََِٟؼابٔیَح بٔا٠َِّٟی١ٔ ِٔذَا َر ِو ا َٟ ا٢َ َو َٗ ا٦ْ َوأَِحٔشبُطُ  ا٢َ َص٤َّ َٗ اَب  َ
ا٦َ َواٟرشَّ ٌَ ٟلَّ

 ٕ وز ٌُ  بٔ

 اسحؿ نب ایب ابعد، امہؾ، اطعء، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن رفامای ہک رات وک بج مت

ف، افر کشم اک ہنم ابدنھ دای رکف افر اھکےن ےنیپ یک زیچںی ڈکھ رک روھک، وسےن وگل وت رچاوغں وک اھجب دای رکف افر درفازے دنب رکایل رک

 امہؾ اک ایبؿ ےہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک آپ ےن ہی یھب رفامای ینع ارگہچ اکی ڑکلی ےس یہ ویکں ہن وہ۔

 اسحؿ نب ایب ابعد، امہؾ، اطعء، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑبے وہےن ےک دعب ہنتخ رکاےن افر لغب ےک ابؽ ااھکڑےن اک ایبؿ۔

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ڑبے وہےن ےک دعب ہنتخ رکاےن افر لغب ےک ابؽ ااھکڑےن اک ایبؿ۔

     1226    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َة َحسَّ ًَ زَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ٩ًَِ  بٔی صَُزیَِزَة َرضٔیَ َحسَّ ٨ِطُ  ًَ اہللُ 

ؽُّ  َٗ ُٕ اِْلٔبِٔم َو ِٟدَٔتاُ٪ َوأَلِستِٔحَسازُ َو٧َِت ةُ َخ٤ِْص ا ِِٔٔطَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ارٔ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٔ ٠ٔی٥ُ اَِلَِه ِ٘ ارٔٔب َوَت  اٟظَّ

ہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ییحی نب زقہع، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض ا

ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای رطفی ابںیت اپچن ںیہ، ہنتخ رکاان، ومےئ زری انػ اصػ رکان، لغب ےک ابؽ ااھکڑان، ومںیھچن 

 رتوشاان، افر اننخ رتکفاان۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب زقہع، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ڑبے وہےن ےک دعب ہنتخ رکاےن افر لغب ےک ابؽ ااھکڑےن اک ایبؿ۔

     1227    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب ب٩ ابی ح٤زہ، ابوا ٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ِیُب ب٩ُِ أَبٔی َح٤ِزََة َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ًَ َحسَّ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًَِبس اہللٔ ا٢َ أَبُو  َٗ ّة  َٔ َّٔ ُسو٦ٔ ٣َُد َ٘ ِٟ َس ث٤ََا٧ٔيَن َس٨َّة َواِخَتتََن بٔا ٌِ ا٢َ اِخَتتََن ِٔبَِزاصٔی٥ُ َب َٗ  ٥َ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ َوَس٠َّ ث٨ََا ا ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا   َحسَّ

 ٍْ و٦ٔ َوصَُو ٣َِؤؿ سُّ َ٘ ِٟ ا٢َ بٔا َٗ ٔ َو  ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز

نب ایب زمحہ، اوبا زلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  اوباامیلؿ، بیعش

ےن وباہطس ریغم،  رفامای ہک اربامیہ ہیلع امالسؾ ےن ایس ربس ےک دعب دقفؾ ںیم )ای دقفؾ آہل ےک ذرہعی( ہنتخ رکاای، مہ ےس ہبیتق

د دی( اھت۔اوبازلاند وج دحثی رفاتی یک، اس ںیم

 

ش

 

  دقفؾ اک ظفل )نٹن



 

 

 اوباامیلؿ، بیعش نب ایب زمحہ، اوبا زلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

 ااھکڑےن اک ایبؿ۔ڑبے وہےن ےک دعب ہنتخ رکاےن افر لغب ےک ابؽ 

     1228    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، ًباز ب٩ ٣وسٰی اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، اَسائی١، ابواسحاٚ، سٌیس ب٩ جبي ٍ :  راوی

ث٨ََ  ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ائٔی١َ  ٩ًَِ َِِٔسَ ََفٕ  ٌِ ا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اہللُ  ُٗبَٔف ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَبَّإض ٣ِٔث١ُ ٩ِ٣َ أ٧ََِت حٔيَن  ا٢َ ُسئ١َٔ اب٩ُِ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ا٢َ أ٧ََا یَِو٣َئٕٔذ ٣َِدُتوْ٪ َس َٗ  

ا٢َ َوکَا٧ُوا ََل َیدِ  ٩ًَِ اَٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ اب٩ُِ ِِٔزرٔیَص  َٗ َٞ َو َّی یُِسرٔ ب٩ِٔ ت٨ُٔوَ٪ اٟزَُّج١َ َحً

٥َ َوأ٧ََا َختٔيْن  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ُٗبَٔف ا٨َّٟٔيیُّ َػل  ًَبَّإض 

، ارسالیئ، اوبااحسؼ، دیعس نب ریبج ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت انب ابعس ےس دمحم نب دبعارلمیح، ابعد نب ومٰیس اامسلیع نب رفعج

وپاھچ ایگ ہک سج فتق یبن یلص اہلل یک فافت وہح  اوستق اہمتری رمع ایک یھت، وت اںوہں ےن وجاب دای ہک اس فتق ریما ہنتخ وہاکچ اھت 

انب ادرسی ےن ا ےن فادل ےس، اںوہں ےن اوبااحسؼ ےس،  افر اہک ہک ولگ اوستق کت ہنتخ ہن رکاےت بج کت ہک ابغل ہن اجےئ، افر

 اںوہں ےن دیعس نب ریبج ےس، اںوہں ےن انب ابعس ےس رفاتی یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت وہح  وت ریما ہنتخ وہاکچ اھت۔

 دمحم نب دبعارلمیح، ابعد نب ومٰیس اامسلیع نب رفعج، ارسالیئ، اوبااحسؼ، دیعس نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارم اک ایبؿ ہک رہ لیھک وج اہلل ابعدت ےس اغلف رک دے ابلط ےہ، افر اس صخش اک ایبؿ ج



 

 

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

لط ےہ، افر اس صخش اک ایبؿ وج ا ےن اسیھت ےس ےہک ہک آؤ وجا ںیلیھک، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ فنم اانلس نم ارم اک ایبؿ ہک رہ لیھک وج اہلل ابعدت ےس اغلف رک دے اب

ل نع لیبس اہلل۔

 

 ض
لی

زی وھل ادحلثی 

  

 

 ی

     1229    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زح٩٤، حرضت ابوہزیزہیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیز، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟ :  راوی

ًَِبسٔ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ا٢َ  َحسَّ َٗ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

 ٔ٣ َٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َٗ َٗ ََٟط َِٔلَّ اہللُ َو٩ِ٣َ  ٔ ١ِ ََل ِ ُ٘ ٠َِی َٓ زَّی  ٌُ ِٟ ٔت َوا ٔٔطٔ بٔاَٟلَّ ٔ ا٢َ فٔی َح٠ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ

 ِٚ ٠َِيَتَؼسَّ َٓ ا٣ٔزَِک  َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ  َٟٔؼاحٔبٔطٔ َت

 فآہل فملس ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع

ُ انہک اچےئہ افر وج صخش ا ےن اسیھت ےس 
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
ےہک آؤ وجاء ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وج صخش الت ف زعٰی یک مسق اھکےئ وت اس وک ل

 ںیلیھک وت اس وک دصہق رکان اچےئہ۔

 ہییحی نب ریکب، چیل، لیقع، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس زیچ اک ایبؿ وج امعروتں )( ےک قلعتم وقنمؽ ےہ رضحت اوبرہری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

رہری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن ایک ہک ایقتم یک اشنوینں ںیم ےس ہی ےہ ہک بج اس زیچ اک ایبؿ وج امعروتں )( ےک قلعتم وقنمؽ ےہ رضحت اوب

 اجونرفں ےک رچاےن فاےل امعروتں ںیم رخف رکےن ںیگل ےگ۔

     1230    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو نٌی٥، اسحاٚ، اب٩ سٌیس، سٌیس :  راوی

ا َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٌٔیٕس  ُٚ صَُو اب٩ُِ َس ث٨ََا ِِٔسَحا ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َّی اہللُ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٢َ َرأَیُِتىٔی ٣َ

٨ُّٜٔىٔی  ُ ٙٔ اہللٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨ََِیُت بَٔیٔسی بَِيّتا ی ٠َِیطٔ أََحْس ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ ًَ ًَا٧َىٔی  ٤ِٔص ٣َا أَ ٤ََِِٟطٔ َویُٔو٠ُّىٔی ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  ٩ِ٣ٔ ا

 اوب میعن، ااحسؼ، انب دیعس، دیعس، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع

ؿ انبای اھت وج ےھجم ابرش ےس انپہ داتی اھت افر دوھپ ےس اسہی داتی اھت اس ےک انبےن ںیم اہلل یک فملس ےک زامہن ںیم ا ےن اہھت ےس اکی ن

 یسک ولخمؼ ےن ریمی ودد ںیہن یک۔

 اوب میعن، ااحسؼ، انب دیعس، دیعس، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ :   ابب

یک اشنوینں ںیم ےس ہی ےہ ہک بج  اس زیچ اک ایبؿ وج امعروتں )( ےک قلعتم وقنمؽ ےہ رضحت اوبرہری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن ایک ہک ایقتم

  ےگ۔اجونرفں ےک رچاےن فاےل امعروتں ںیم رخف رکےن ںیگل

     1231    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًزو، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َٟب٨َٔ  ُت  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َواہللٔ ٣َا َوَؿ َٗ ٤ًَِْزو  ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِسُت ٧َِد٠َّة ٨ِ٣ُُذ َحسَّ َٟب٨َٕٔة َوََل َُغَ ًَلَی  ّة 

 َ ِس بَى َ٘ َٟ ا٢َ َواہللٔ  َٗ ٔف أَص٠ِٔطٔ  ٌِ تُُط َٟٔب ََٓذََکِ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ُٗبَٔف ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٠َّطُ  ٌَ ٠َ َٓ ٠ُُِٗت  َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ی 

ِب١َ أَِ٪ یَِبىٔیَ  َٗ 

ایفسؿ، رمعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک دخا یک مسق ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یلع نب دبعاہلل ،

 فافت ےک دعب ےس ہن وت وکح  اٹنی یسک اٹنی رپ ریھک )ینع نؿ ںیہن انبای( افر ہن وکح  وپدا اگلای، ایفسؿ ےن اہک ںیم ےن ہی دحثی اس



 

 

ےس ایبؿ یک وت اںوہں ےن اہک دخا یک مسق اںوہں ےن نؿ انبای، ایفسؿ ےن اہک ہک ںیم ےن وجاب دای ہک اشدی نؿ  ےک ضعب رھگ فاولں

 انبےن ےس ےلہپ ااسی اہک وہاگ۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ : ابب

 ...اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک مت ےھجم ےس داع رکف ںیم وبقؽ رکفں اگ، ےب کش وج ولگ ریمی ابع

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

ںیہ فہ رقنعبی منہج ںیم ذلیل وہ رک دالخ وہں ےگ افر اس اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک مت ےھجم ےس داع رکف ںیم وبقؽ رکفں اگ، ےب کش وج ولگ ریمی ابعدت ےس ارعاض رکےت 

 ارم اک ایبؿ ہک رہ یبن یک داع وبقؽ وہیت ےہ۔

     1232    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

 ٔ ًٔی ف ًَّة َٔل٣َُّ ا َٔ ًَِوتٔی َط ًَِوْة ٣ُِشَتَحابَْة یَِسًُو بَٔضا َوأُرٔیُس أَِ٪ أَِختَبَٔئ َز َت٤ْٔز ٟٔک١ُِّ ٧َٔيٓیٕ َز ٌِ ا٢َ ٣ُ َٗ ُة  َٔ ا٢َ لٔی َخ٠ٔی َٗ ٔ َو ة َ ِٔ ی اِْل

 ٔ ا٢َ ٟ َٗ ا٢َ ک١ُُّ ٧َٔيٓیٕ َسأ٢ََ ُسِؤَّل أَِو  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ُت أَبٔی  ٌِ ًَا بَٔضا َس٤ٔ ِس َز َٗ ًَِوْة  ک١ُِّ ٧َٔيٓیٕ َز

ا َٔ ًَِوتٔی َط ٠ُِت َز ٌَ َح َٓ اِسُتحٔیَب  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َٓ ًٔی یَِو٦َ ا  ًَّة َٔل٣َُّ

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

آرخت ںیم اتم یک افشتع ےئلیک  ہک رہ یبن یک اکی داع وہیت ےہ وج فہ رکات ےہ )افر فہ وبقؽ وہیت ےہ( افر ںیم اچاتہ وہں ہک اینپ داع



 

 

 وفحمظ افر ھجم ےس ہفیلخ ےن وباہطس  رمتع افر اؿ ےک فادل، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ہک

اکی داع وبقؽ وہیت ےہ،انچہچن اںوہں آپ ےن رفامای ہک رہ یبن ہیلع امالسؾ ےن اانپ اانپ ولطمب امگن ایل ای ہی رفامای ہک رہ یبن ہیلع امالسؾ یک 

 ےن داع یک افر وبقمؽ یھب وہیئگ )نکیل( ںیم ےن اینپ داع ایقتم ےک دؿ اینپ اتم یک افشتع ےئلیک وفحمظ رک ی ےہ۔

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بس ےس رتہب اافغتسر اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ا ےن رب ےس رفغمت بلط رکف ےب

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

رپ آامسؿ یک ابرش رباسےن فاال انب رک اتجیھب ےہ افر  بس ےس رتہب اافغتسر اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ا ےن رب ےس رفغمت بلط رکف ےب کش فہ ڑبا ےنشخب فاال ےہ وج مت

 اینپ اجونں رپ ملظ رکےت ںیہ، رھپ اہلل اوماؽ ف افالد ےک ذرہعی اہمتری اوداد رکات ےہ افر اہمترے ےیل اباغت افر رہنںی انبات ےہ، افر وج ولگ ہک ےب ایحح  اک اکؾ رکےت ںیہ ای

 اچےتہ ںیہ، افر وکؿ ےہ وج اہلل ےک وسا انگوہں وک ےشخب افر اس زیچ رپ وج فہ رکےت ںیہ، اجؿ وبھج رک ارصار ںیہن رکےت۔وک اید رکےت ںیہ افر ا ےن انگوہں یک رفغمت 

     1233    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، ًبساہلل ب٩ بزیسہ، بظي ٍ ب٩ ٌٛب ًسوی، طساز، ب٩ اوض :  راوی

ا٢َ  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة  ًَ ث٨ََا  ُِٟحَشيُِن َحسَّ ث٨ََا ا َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ َسؤیُّ  َحسَّ ٌَ ِٟ ٕب ا ٌِ َٛ ثَىٔی بَُظي ٍُِ ب٩ُِ  َحسَّ

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ازُ ب٩ُِ أَِوٕض َرضَٔی اہللُ  ثَىٔی َطسَّ ا٢َ َحسَّ ِّی ََل َٗ و٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت َرب ُ٘ ارٔ أَِ٪ َت َٔ ِِ ٔ ٥َ َسیُِّس أَلِست ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

 ٣َ ِّ ََ ُت أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٌِ ًِٔسَک ٣َا اِسَتَل ًَِضٔسَک َوَو ًَلَی  ًَِبُسَک َوأ٧ََا  َتىٔی َوأ٧ََا  ِ٘ َط َِٔلَّ أ٧ََِت َخ٠َ َٟ ٔ ٤َتَٔک ِ ٌِ ٔ ََٟک ب٨ٔ ُت أَبُوُئ  ٌِ ا َػ٨َ

ََٟضا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ًَ  ا َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ  َٗ ٧ُوَب َِٔلَّ أ٧ََِت  َٔفُ اٟذُّ ِِ َُّط ََل َي إ٧ٔ َٓ أَُِفِ لٔی  َٓ ََٟک بَٔذ٧ِٔيی  ٤ََٓاَت ٩ِ٣ٔ َیِو٣ٔطٔ لَیَّ َوأَبُوُئ  َضارٔ ٣ُو٨ّٔٗا بَٔضا 

ََٟضا ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َوصُوَ  ا َٗ َِٟح٨َّةٔ َو٩ِ٣َ  ُضَو ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٓ ِب١َ أَِ٪ ی٤ُِٔسَی  َِٟح٨َّةٔ  َٗ ُضَو ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٓ ِب١َ أَِ٪ ُيِؼبَٔح  َٗ ٤ََٓاَت   ٣ُو٩ْٔٗ بَٔضا 

اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، ریشب نب بعک دعفی، دشاد، نب افس، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فملس ےس رفاتی 

م اتن ریب﴾ اخل

ھ
لل

 ینع اے ریمے اہلل وت ریما رب ےہ ریتے وسا وکح  وبعمد ںیہن رکےت ںیہ ہک دیس اال اافغتسرہی ےہ ہک وت ےہک، ﴿ ا



 

 

 وت ےن یہ ےھجم دیپا ایک افر ریتا یہ ںیم دنبہ وہں، افر ںیم ریتے دہع افر ریتے فدعہ رپ وہں انتج نکمم ےہ، وج ھچک ںیم ےن ایک۔ اس یک

 وت ےن ھجم رپ یک ںیہ افر ا ےن انگہ اک ارقار رکات وہں ےھجم شخب رباح  ےس ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں افر اؿ وتمعنں اک ںیم ارقار رکات وہں وج

دے، ریتے وسا انگوہں اک ےنشخب فاال وکح  ںیہن۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن ہی املکت دصؼ دؽ ےس ےہک 

دؽ ںیم رات ںیم ےہک ےہک افر حبص وہےن ےس ےلہپ فہ افر اشؾ وہےن ےس ےلہپ ایس دؿ رم ایگ وت فہ یتنج ےہ افر سج ےن ہی املکت دصؼ 

 رماجےئ وت یتنج ےہ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، ریشب نب بعک دعفی، دشاد، نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...(فملس اک دؿ افر رات ںیم اافغتسر ڑپےنھ اک ایبؿ۔ )ایبن یلص اہلل ہیلع 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 (یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دؿ افر رات ںیم اافغتسر ڑپےنھ اک ایبؿ۔ )ا

     1234    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوا ٟامی٪ طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ :  راوی

 َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ُت َرُسو٢َ َحسَّ ٌِ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َس٤ٔ َٗ ا٢َ 

و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌٔيَن ٣َزَّةّ اہللٔ َػل ث ٍََ ٩ِ٣ٔ َسِب ِٛ َِٟیِو٦ٔ أَ َِٟیطٔ فٔی ا ٔ َٔفُ اہللَ َوأَتُوُب ِ ِِ ِّی ََلَِسَت ٔن  َواہللٔ ِ

اوباامیلؿ بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک 

ہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک دخا یک مسق ںیم اہلل اعتٰیل ےس دؿ ںیم خرت ابر ےس یھب زادئ اافغتسر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 رکات وہں۔

 اوبا امیلؿ بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

سز ںیم اتقدہ ےن اہک، ہک )وتۃبً وصنح
 س
فن

 

ت

 ...وتہب اک ایبؿ وت وب ا ی اہلل وتۃب وصناح یک 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

سز ںیم اتقدہ ےن اہک، ہک )وتۃبً وصناح ےس( رماد اخصل افر یچس وتہب ےہ۔
 س
فن

 

ت

 وتہب اک ایبؿ وت وب ا ی اہلل وتۃب وصناح یک 

     1235    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًي ٍ حارث ب٩ سویس :  راوی

َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ُسَویِٕس َحسَّ ا 

 ُ٤ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ ٔشطٔ  ِٔ ٩ًَِ َن  ُ َِ ٥َ َواِْل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕ َحٔسیَثئِن أََحُسص٤َُا  وز ٌُ أًْس ٣َِش َٗ َّطُ  أ٧َ َٛ ِؤ٩َ٣ٔ یَزَی ذ٧ُُوبَطُ 

أجَز َیزَ  َٔ ِٟ ٠َِیطٔ َؤِ٪َّ ا ًَ  ٍَ َ٘ ُٖ أَِ٪ َي َٚ َتِحَت َجَب١ٕ َیَدا ِو َٓ  ٔ ا٢َ أَبُو ٔطَضإب بَٔیٔسظ َٗ ََٜذا  ا٢َ بٔطٔ َص َ٘ َٓ ٔٔطٔ  ًَلَی أَِن ُذبَإب ٣َزَّ  َٛ ی ذ٧ُُوبَُط 

ُط َراح٠َُٔتطُ  ٌَ َْٜة َو٣َ ٔ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ ٧َز٢ََ ٨ِ٣َزَّٔل َوبٔطٔ ٣َِض٠َ ِبٔسظ ًَ ُح بَٔتِوبَٔة  ٠ََُّٟط أََِفَ ا٢َ  َٗ ٔٔطٔ ث٥َُّ  ابُطُ  أَِن َ ََ ا٣ُُط َو ٌَ َ ٠َِیَضا ك ًَ  ٍَ َوَؿ َٓ

َلُع أَِو  ٌَ ِٟ ََِٟحُّ َوا ٠َِیطٔ ا ًَ َّی َِٔذا اِطَتسَّ  ِس َذَصَبِت َراح٠َُٔتطُ َحً َٗ َى َو َ٘ اِستَِی َٓ ٨َا٦َ ٧َِو٣َّة  َٓ ٔلَی َرأَِسطُ  ِ ٍُ ا٢َ أَِرٔج َٗ ٣َا َطاَئ اہللُ 

إَٔذا َراح٠َُٔتُط ٨ًِٔ  َٓ ٍَ َرأَِسطُ  َٓ ٨َا٦َ ٧َِو٣َّة ث٥َُّ َر َٓ  ٍَ َج ا٢َ أَبُو أَُسا٣ََة ٣َکَانٔی ََفَ َٗ ٤ًَِٔع َو َ ٩ًَِ اَِل ًََوا٧ََة َوَجزٔیْز  طُ أَبُو  ٌَ َسُظ َتاَب

 ُٛ َبُة َوأَبُو ٣ُِش٥ٕٔ٠ اِس٤ُُط ًُبَِیُس اہللٔ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ َِٟحارَٔث َو ُت ا ٌِ ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ َس٤ٔ ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ٩ًَِ َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ائُٔس اَِل َٗ وفٔیٌّ 

 ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل اؤَیَة َحسَّ ٌَ ا٢َ أَبُو ٣ُ َٗ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس َو ٩ًَِ ا َِّییٔمِّ  ًَِبٔس ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت  ٩ًَِ  ٔ اَِلَِسَوز

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٩ًَِ ا َِّییٔمِّ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت  اہللٔ َو

اہشب، اشمع، امعرہ نب ضحری احرث نب وسدی ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس دبعاہلل ےن دف ادمح نب ویسن، اوب

دحںیثی ایبؿ ںیک، اکی وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افر دفرسے وخد ےس لقن رکےت ںیہ ایبؿ ایک ہک ومنم ا ےن 

ےچین اھٹیب ےہ افر ڈر راہ ےہ ہک ںیہک رگ ہن اجےئ، افر دب اکر ا ےن انگوہں وک یھکم ےک  انگوہں وک اس رطح داتھکی ےہ، وگای فہ اکی اہپڑ ےک

ربارب اتھجمس ےہ وج اس یک انک رپ ےس سگریت ےہ، افر فہ اےسی اڑا داتی ےہ، رھپ اںوہں ےن )اوب اہشب ےن( انک رپ ا ےن اہھت ےس ااشرہ 



 

 

ےس اس آد ی ےس یھب زایدہ وخش وہات ےہ وج ایسی ہگج ںیم ارتے ہک اجؿ اک  رکےت وہےئ اتبای، رھپ اہک ہک اہلل ا ےن دنبے یک وتہب

وخػ وہ، افر اس ےک اسھت اس یک وساری وہ سج رپ اس اک اھکان افر اپین وہ، فہ رس رھک رک وس ایگ، افر بج دیبار وہا وت داھکی ہک اس یک 

ہک ںیم اینپ ہگج فا س اجات وہں، فاہں اج رک فہ وھتڑی دری وس  وساری اغبئ یھت، اہیں کت ہک رگ ی افر ایپس یک دشت وہح ، وت اس اہک

اوبوعاہن افر رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اشمع ےس اس یک اتمتعب  ایگ، رھپ اانپ رس ااھٹای وت داھکی ہک اس یک وساری اس ےک اپس یھت،

 احرث ےس انس افر ہبعش فاوب ملسم ےن وباہطس اشمع، ںیم رفاتی یک ےہ، افر اوبااسہم ےن اہک ہک مہ ےس امعرہ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن

 اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی ےس لقن ایک افر اوباعمفہی ےن اہک ہک مہ ےس اشمع ےن وباہطس امعرہ، اوسد دبعاہلل ایبؿ ایک افر اربامیہ یمیت

 ےس وباہطس احرث نب وسدی، دبعاہلل وقنمؽ ےہ۔

 امعرہ نب ضحری احرث نب وسدی ادمح نب ویسن، اوباہشب، اشمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

سز ںیم اتقدہ ےن اہک، ہک )وتۃبً وصناح ےس( رماد اخصل افر یچس وتہب ےہ۔
 س
فن

 

ت

 وتہب اک ایبؿ وت وب ا ی اہلل وتۃب وصناح یک 

     1236    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  یِّ َػل

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا صُِسبَُة َحسَّ ُح َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ أََِفَ ًَ َّی اہللُ  ل

 َ٘ ٥ِ َس ُٛ ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٔس ًَِبٔسظ ٕ بَٔتِوبَٔة  َََٓلة ِس أََؿ٠َّطُ فٔی أَِرٔق  َٗ ٔ َو ٌٔي ٍٔظ ًَلَی َب  َم 

ااحسؼ، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع )دفرسی دنس( دہہب امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

 فآہل فملس ےن رفامای، ہک اہلل اعتٰیل ا ےن دنبفں یک وتہب رپ اس صخش ےس یھب زایدہ وخش وہات ےہ، سج اک لگنج ںیم وھکای وہا، افٹن اےس



 

 

 رھپ دفابرہ لم اجےئ۔

 ااحسؼ، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داںیئ کولہ رپ ےنٹیل اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ کولہ رپ ےنٹیل اک ایبؿ۔

     1237    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہ :  راوی

َوةَ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٨ًََِضا کَاَ٪  َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ

َّی اہللُ  تَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٔ ٔٔی َتئِن َخ ٌَ ِٛ َّی َر ِحزُ َػل َٔ ِٟ ٍَ ا إَٔذا ك٠ََ َٓ ّة  ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ِِٔحَسی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل   ٍَ ئِن ث٥َُّ اِؿَلَح

ُیِؤذ٧َٔطُ  َٓ  ٪ُ ٤َُِٟؤذِّ َّی َیحٔیَئ ا طٔ اَِلَی٩ٔ٤َِ َحً ِّ٘  ًَلَی ٔط

، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی

ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ایگرہ رںیتعک امنز ڑپےتھ ےھت، رھپ بج حبص عولع وہیت، وت دف  یکل  یکل رںیتعک ڑپےتھ، 

  آات، افر ارگ آپ وک االطع رکداتی۔رھپ ا ےن داںیئ کولہ رپ ٹیل اجےت، اہیں کت ہک اذاؿ دےنی فاال

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہطرت یک احتل ںیم وسےن اک ایبؿ۔



 

 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت یک احتل ںیم وسےن اک ایبؿ۔

     1238    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ٨٣ؼور سٌس ب٩ ًبیسہ، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ُت ٨ِ٣َُؼوّرا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَازٕٔب َرضَٔی اہللُ  َحسَّ ِٟب ٍََاُئ ب٩ُِ  ثَىٔی ا ا٢َ َحسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ َس

 ٔ أِ َوُؿوئََک ٟ ََٓتَوؿَّ َک  ٌَ َح ـِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا أََتِیَت ٣َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  َک ًَ ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍِ ٔ ََلةٔ ث٥َُّ اِؿَلح ٠ؼَّ

َِٟیَک َرصَِبّة َوَرُِبَ اَِلَی٤َِ  ٔ َِٟحأُِت َهِضزٔی ِ َِٟیَک َوأَ ٔ ِؿُت أ٣َِزٔی ِ َٓوَّ َِٟیَک َو ٔ ٔسی ِ ِٔ ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ أَِس٤ِ٠َُت َن َ َوََل ٩ٔ َو َِٟیَک ََل ٠ِ٣ََحأ ٔ ّة ِ

َّٟٔذی أَِرَس٠ِ  َِٟت َوب٨َٔبٔیَِّک ا َّٟٔذی أ٧َِزَ َٜٔتابَٔک ا ٔ َِٟیَک آ٨ِ٣َُت ب ٔ َ ٨ِ٣ََحا ٨ِ٣َٔک َِٔلَّ ِ ِٔ ٠ُِض٩َّ آ ٌَ َٓاِج  ٔ ة ِِٔٔطَ ِٟ ًَلَی ا إِٔ٪ ٣ُتَّ ٣ُتَّ  َٓ َت 

َّٟٔذی أَِرَس٠َِت  ا٢َ ََل َوب٨َٔبٔیَِّک ا َٗ َّٟٔذی أَِرَس٠َِت  ص٩َُّ َوبَٔزُسؤَٟک ا ٠ُِت أَِسَتِذَٔکُ ُ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘  ٣َا َت

ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک بج وت وخااگبہ دسمد،  رمتع، وصنمر دعس نب دیبعہ، رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

ںیم اجےن اک ارادہ رکے۔ وت فوض رک سج رطح امنز ےئلیک فوض ےئلیک فوض رکات ےہ رھپ ا ےن داںیئ کولہ رپ ٹیل اج، افر د ہ ہک اے ریمے 

 افر ھجت

 

وک اانپ تشپ انپہ انبای، ریتے  اہلل ںیم ےن ا ےن آپ وک ریتے وحاہل رکدای، افر ںیم ےن ا ےن اعمالمت ریتے رپسد رکدے 

ذعاب ےس ڈرات وہں افر ریتی رتمح اک ادیمفار وہں، افر ھجت ےس انپہ یک افر اجنت یک ہگج ریتے وسا وکح  ںیہن ںیم ریتی اس 

اجےئ وت رطفت )ینع  اتب رپ اامیؿ الای وج وت ےن انزؽ یک افر ریتے یبن رپ اامیؿ الای، وج وت ےن اجیھب، ارگ ہی ڑپھ رک وت وساجےئ افر وت رم

االسؾ( رپ رمے اگ، اؿ املکت وک بس ابوتں ےس آرخ ںیم ڑپھ )ینع اس ےک دعب وکح  ابت ہن رک افر وس اج( ںیم ےن رعض ایک ہک ایک 
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 وہکں آپ ےن رفامای ںیہن ب

 دعس نب دیبعہ، رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد،  رمتع، وصنمر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وسےن ےگل وت ایک ےہک۔



 

 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 بج وسےن ےگل وت ایک ےہک۔

     1239    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، ًبسا٤ٟاٟک، ربعی ب٩ ُحاغ، حذي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٪ٔ ِٟامَیَ َة ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ حَُذِي إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ ُٔحَ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

َّٟٔذی أَحِ ٠ًََیِ  َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ ا٦َ  َٗ ا٢َ بٔاِس٤َٔک أ٣َُوُت َوأَِحَیا َؤَِذا  َٗ ٔلَی َٔفَأططٔ  ٥َ َِٔذا أََوی ِ َِٟیطٔ طٔ َوَس٠َّ ٔ َس ٣َا أ٣ََاَت٨َا َوِ ٌِ َیا٧َا َب

 ا٨ُُّٟظوُر 

ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک بج ہصیبق، ایفسؿ، دبعااملکل، ریعب نب  جاش، یذ ہق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

ْج َ  )ینع ریتے یہ انؾ رپ وسات افر اجاتگ وہ
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ں( افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا ےن رتسب رپ اجےت، وت رفامےت نٹ

ج

ُ
ّ

 

لن

ِش ا

ْ
ن 
َ ِإل
َ
َ  ف

 

َ

 

َ 
َ
م
َ
  أ
َ
ْ َ م
َ  بٹَ

 

ْج َ ن
َ
 ِق أ

 

َ
ِ اّل
َ
ْد ُ ِّ
َم
ج
ْ ل

 )اہلل اک رکش ےہ سج ےن ںیمہ رمےن ےک دعب زدنہ ایک، افر ایس یک بج اےتھٹ وت رفامےت ا
ُ
و ر
ُ

 

س

 رطػ دفابرہ اجان ےہ( ۔

 ہصیبق، ایفسؿ، دبعااملکل، ریعب نب  جاش، یذ ہق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 بج وسےن ےگل وت ایک ےہک۔

     1240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ربیٍ و ٣ح٤س ب٩ رع رعہ، طٌبہ، ابواسحاٚ ، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َة  رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ ٍٔ َو٣َُح٤َّ ٌٔیُس ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا َس َّی َحسَّ ًَازٕٔب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٟب ٍََاَئ ب٩َِ  ٍَ ا َٚ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اََل َحسَّ َٗ



 

 

َِٟض٤َِسانٔیُّ  َٚ ا ث٨ََا أَبُو ِِٔسَحا َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٥َ أ٣َََز َرُجَّل ح و َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَازٕٔب  اہللُ  ِٟب ٍََأئ ب٩ِٔ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  ٩ًَِ ا

 َٟ ٔ ٔسی ِ ِٔ ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ أَِس٤ِ٠َُت َن ُ٘ َٓ َک  ٌَ َح ـِ ا٢َ َِٔذا أََرِزَت ٣َ َ٘ َٓ ٥َ أَِوَصی َرُجَّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیَک َػل ٔ ِؿُت أ٣َِزٔی ِ َٓوَّ ِیَک َو

َِٟیَک َرَُِبّة َوَرصَِبّة  ٔ َِٟحأُِت َهِضزٔی ِ َِٟیَک َوأَ ٔ ِضُت َوِجهٔی ِ َّٟٔذی  َوَوجَّ َٜٔتابَٔک ا ٔ َِٟیَک آ٨ِ٣َُت ب ٔ َِٟیَک ََل ٠ِ٣ََحا َوََل ٨ِ٣ََحا ٨ِ٣َٔک َِٔلَّ ِ ٔ ِ

 ٔ ة ِِٔٔطَ ِٟ ًَلَی ا إِٔ٪ ٣ُتَّ ٣ُتَّ  َٓ َّٟٔذی أَِرَس٠َِت  َِٟت َوب٨َٔبٔیَِّک ا  أ٧َِزَ

 رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع دیعس نب رعیب ف دمحم نب رع رعہ، ہبعش، اوبااحسؼ ، رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 این، رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 
 
فآہل فملس ےن اکی صخش وک مکح دای )دفرسی دنس( آدؾ، ہبعش، اوبااحسؼ ہ

۔ وت ہی داع ڑپھ ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت ےن اکی صخش وک فتیص یک، افر رفامای ہک بج وت رتسب رپ اجےن اک ارادہ رکےت
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 دیعس نب رعیب ف دمحم نب رع رعہ، ہبعش، اوبااحسؼ ، رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داںیئ رشخر ےک ےچین اانپ داایں اہھت رےنھک اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ رشخر ےک ےچین اانپ داایں اہھت رےنھک اک ایبؿ

     1241    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ربعی، حرضت حذئہ رضی اہلل ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک :  راوی

َة َرضَٔی اہللُ  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ رٔبِعٓٔیٕ  ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َّی َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَِطُ   

طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ َح ـِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا أََخَذ ٣َ َى اہللُ  َ٘ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ بٔاِس٤َٔک أ٣َُوُت َوأَِحَیا َؤَِذا اِستَِی ُ٘ ظٔ ث٥َُّ َي ٍَ یََسُظ َتِحَت َخسِّ ا٠َِّٟی١ٔ َوَؿ



 

 

َِٟیطٔ ا٨ُُّٟظوُر  ٔ َس ٣َا أ٣ََاَت٨َا َوِ ٌِ َّٟٔذی أَِحَیا٧َا َب َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ 

اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل  ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، دبعاکلمل، ریعب، رضحت یذ ہف ریض
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 ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، دبعاکلمل، ریعب، رضحت یذ ہف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داںیئ کولہرپ وسےن اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ کولہرپ وسےن اک ایبؿ۔

     1242    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ًَلء ب٩ ٣شیب، ٣شیب حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟواحٔٔس ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ًَازٕٔب  ِٟب ٍََأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ََلُئ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٕ َحسَّ زٔیَاز

ا َٗ طٔ اَِلَی٩ٔ٤َِ ث٥َُّ  ِّ٘ ًَلَی ٔط أططٔ ٧َا٦َ  ٔلَی َٔفَ ٥َ َِٔذا أََوی ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیَک  ٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَِس٤ِ٠َُت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٔسی ِ ِٔ َن

َِٟیَک ََل ٠٣َِ  ٔ َِٟیَک َرَُِبّة َوَرصَِبّة ِ ٔ َِٟحأُِت َهِضزٔی ِ َِٟیَک َوأَ ٔ ِؿُت أ٣َِزٔی ِ َٓوَّ َِٟیَک َو ٔ ِضُت َوِجهٔی ِ َِٟیَک َوَوجَّ ٔ َ َوََل ٨ِ٣ََحا ٨ِ٣َٔک َِٔلَّ ِ َحأ

َّٟٔذی أَِرَس٠َِت  َِٟت َوب٨َٔبٔیَِّک ا َّٟٔذی أ٧َِزَ َٜٔتابَٔک ا ٔ َُٟض٩َّ ث٥َُّ ٣َاَت  آ٨ِ٣َُت ب ا َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َو

ةٔ اِست ٍََِصبُوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟزَّصَِبٔة ٠َ٣َُٜوْت ٠ِ٣ُْک ٣ََث١ُ َرصَبُوْت َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ َرحَ  ِِٔٔطَ ِٟ ًَلَی ا َِٟی٠َتٔطٔ ٣َاَت  و٢ُ َتزَِصُب َخي ٍِْ َتِحَت  ُ٘ ٤ُوٕت َت

 َح٥َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتزِ 

دسمد، دبعاولادح نب زاید، العء نب بیسم، بیسم رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 
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 دسمد، دبعاولادح نب زاید، العء نب بیسم، بیسم رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات وک اجےنگ رپ داع ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ڑپےنھ اک ایبؿ۔رات وک اجےنگ رپ داع 

     1243    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، س٤٠ہ، َکیب، اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َس٤َ٠ََة  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ بٔتُّ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ

َش١َ َوِجَضُط َویََسیِطٔ ث٥َُّ  َِ َٓ َتَی َحاَجَتُط  أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َٙ ٨ًَِٔس ٣َِی٤ُو٧ََة  أَك٠َِ َٓ بََة  ُِٟٔقِ َتَی ا أ َٓ ا٦َ  َٗ ٧َا٦َ ث٥َُّ 

َضا  َٗ اصَٔیَة أَِ٪ یَ ٔط٨َا ِیُت ََکَ َت٤َلَّ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ َّی  ََٓؼل  َّ ِس أَب٠َِ َٗ ٥ِ یُِٜث ٍِٔ َو َٟ َ ُوُؿوئّا بَيَِن ُوُؿوئَئِن  أ ٘ٔیطٔ ث٥َُّ َتَوؿَّ ٨ُِت أَتَّ ُٛ ِّی  َزی أَن

٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ  َٓأََزاَرنٔی  أََخَذ بٔأُذُنٔی  َٓ  ٔ ٩ًَِ َيَشارٔظ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ِّی  ا٦َ ُيَؼل َ٘ َٓ أُِت  َتَوؿَّ ّة ث٥َُّ َٓ ٌَ ِٛ َة َر ًَرِشَ ِت َػََلتُُط ثَََلَث  َٓتََتا٣َّ

أِ َوکَاَ٪  ٥َِٟ یََتَوؿَّ َّی َو ََٓؼل ََلةٔ  َٓآَذ٧َُط بََٔل٢ْ بٔاٟؼَّ َذ  َٔ َذ َوکَاَ٪ َِٔذا ٧َا٦َ َن َٔ َّی َن ٨َا٦َ َحً َٓ  ٍَ ١ِ فٔی  اِؿَلَح ٌَ ًَائٔطٔ ا٠َُّٟض٥َّ اِج و٢ُ فٔی زُ ُ٘ َي

 ُ ی ٧ ٠ِٔيی ٧ُوّرا َوفٔی َبَْصٔ ِؤِی ٧ُوّرا َوَتِحًٔی ٧ُوّرا َوأ٣ََامٔی ٧ُوّرا َٗ َٓ ٩ًَِ َيَشارٔی ٧ُوّرا َو ٩ًَِ ی٤َٔیىٔی ٧ُوّرا َو وّرا َوفٔی َس٤ِعٔی ٧ُوّرا َو

َحسَّ  َٓ بَّأض  ٌَ ِٟ َٟسٔ ا ٠َ٘ٔیُت َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َو َٓ ابُؤت  ٍْ فٔی اٟتَّ یِْب َوَسِب ا٢َ َُکَ َٗ ١ِ لٔی ٧ُوّرا  ٌَ ًََؼٔيی ثَىٔ َوَخ٠ِفٔی ٧ُوّرا َواِج ََٓذََکَ  ی بٔض٩َّٔ 



 

 

ی َوَذََکَ َخِؼ٠ََتئِن  زٔی َوَبرَشٔ ٌَ َِٟحیٔم َوَزمٔی َوَط  َو

یلع نب دبعاہلل ، انب دہمی، ایفسؿ، ہملس، رکبی، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک ںیم 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ افر اینپ رضفرت ےس افرغ وہےئ افر اانپ رہچہ افر اکی رات ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس راہ، یبن

ا ےن دفونں اہھت دوھےئ، رھپ وس ےئگ، رھپ اےھٹ افر کشم ےک اپس رشتفی الےئ، افر اس اک ہنم وھکال رھپ درایمین درہج اک فوض ایک، اس 

ؽ ایک، رھپ آپ ےن امنز رپیھ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم رطح ہک ہن وت تہب وھتڑا اپین افر ہن تہب زایدہ اپین اامعتس

یھب ااھٹ، نکیل اےنھٹ ںیم دری یک، اس ےئل ہک ںیم ےن اس ابت وک ربا اھجمس ہک آپ ہی ںیھجمس ہک ںیم آپ وک دھکی راہ اھتانچہچن ںیم ےن 

 رطػ ڑھکا وہایگ، آپ ےن ریما اکؿ ڑکپا افر ا ےن داںیئ رطػ امھگ فوض ایک، آپ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ ےگل وت ںیم آپ ےک ابںیئ

رک الےئ، آپ ےن وپری ریتہ رتعک امنز ڑپیھ، رھپ ےٹیل افر وس ےئگ، اہیں کت ہک رخاےٹ ےنیل ےگل، افر بج وس اجےت وت رخاےٹ ےتیل، 

ر اینپ داع ںیم ہی رفامےت ےھت، اہلل وت ریمے دؽ، ریمی رھپ البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ وک امنز یک ربخ ڑپیھ افر فوض ںیہن ایک، اف

آھکن افر ریمے اکؿ ںیم افر ریمے داںیئ افر ابںیئ رطػ افر ریم افرپ ےچین، آےگ افر ےھچیپ ونر رک افر ریمے ےئل ونر رک، رکبی ےن 

ی ف د ی ف وشری ف رشبی ےک اافلظ اہک مسج ںیم است زیچںی اک ذرک ایک، وت

م
ج
ل

 ایبؿ ےئک، افر دف تلصخ ایبؿ یک۔ اس ںیم یبصع ف 

 یلع نب دبعاہلل ، انب دہمی، ایفسؿ، ہملس، رکبی، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ۔رات وک اجےنگ رپ داع ڑپےنھ اک ایب

     1244    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، س٠امی٪ ب٩ ابی ٣ش٥٠، كاُض حرضت ا٪ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َ٪ ب٩َِ أَبٔی ٣ُِش  ُت ُس٠َامِیَ ٌِ َیاُ٪ َس٤ٔ ِٔ ث٨ََا ُس ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ًَبَّإض کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض   ٥ٕٔ٠

٤ََوأت َواَِلَِر  َِٟح٤ُِس أ٧ََِت ٧ُوُر اٟشَّ ََٟک ا ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ  َٗ ُس  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َیَتَضحَّ َٗ ٥َ َِٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َِٟح٤ُِس ًَ ََٟک ا ٔق َو٩ِ٣َ ٓٔیض٩َّٔ َو



 

 

٤َوَ  ٥ُ اٟشَّ یِّ َٗ َِٟح٨َّ أ٧ََِت  ٌّٙ َوا َُُک َح ا َ٘ ٔ ٌّٙ َوٟ ِوَُٟک َح َٗ ٌّٙ َو ًُِسَک َح ُّٙ َوَو َِٟح َِٟح٤ُِس أ٧ََِت ا ََٟک ا ٌّٙ أت َواَِلَِرٔق َو٩ِ٣َ ٓٔیض٩َّٔ َو ُة َح

 َّ ٠َِیَک َتَوک ًَ ََٟک أَِس٤ِ٠َُت َو ٌّٙ ا٠َُّٟض٥َّ  ْس َح ٌّٙ َو٣َُح٤َّ وَ٪ َح ٌّٙ َوا٨َّٟبٔیُّ ًَُة َح ا ٌّٙ َواٟشَّ َِٟیَک أ٧ََِبُت َوبَٔک َوا٨َّٟاُر َح ٔ ٠ُِت َوبَٔک آ٨ِ٣َُت َوِ

سِّ  َ٘ ٤ُِٟ ٨ِ٠ًَُِت أ٧ََِت ا ِرُت َو٣َا أَ ُت َو٣َا أََِسَ ِ
َِّ ٣ُِت َو٣َا أَ سَّ َٗ َٓأَُِفِ لٔی ٣َا  ٤ُِت  َٛ َِٟیَک َحا ٔ ََٟط َِٔلَّ َخاَػ٤ُِت َوِ ٔ ُ ََل ِ ِِّ ٤َُِٟؤ ٦ُ َوأ٧ََِت ا

َُي ٍَُِک  ََٟط  ٔ  أ٧ََِت أَِو ََل ِ

 نب دمحم، ایفسؿ، امیلسؿ نب ایب ملسم، اطؤس رضحت اؿ ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایب ایک ہک دبع اہلل
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 ...افر حیبست ڑپےنھ اک ایبؿ۔وسےن ےک فتق ریبکت 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےک فتق ریبکت افر حیبست ڑپےنھ اک ایبؿ۔

     1245    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابی ٟیلٰی، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ََل٦ َط  َحسَّ ٠ًََِیض٤َٔا اٟشَّ َٓاك٤ََٔة  ًَلٓٔیٕ أَ٪َّ   ٩ًَِ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ َِٜت ٣َا َت٠َِقی ب٩ُِ َُحِ

٥ِ٠َ َتحِٔس  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتِشأَُُٟط َخاز٣ّٔا  ًَ َّی اہللُ  أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا َجاَئ فٔی یَٔسَصا ٩ِ٣ٔ اٟزَّوَی  َّ٤٠ََٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ِت َذَٟٔک ٟ ََٓذََکَ ُظ 



 

 

َّی َو  َح٠ََص بَِي٨َ٨َا َحً َٓ ا٢َ ٣َکَا٧َٔک  َ٘ َٓ ُٗو٦ُ  َ ََٓذَصِبُت أ ٨َا  ٌَ أج ـَ ِس أََخِذ٧َا ٣َ َٗ َحائ٨ََا َو َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی أَِخب ٍََِتُط  َس٣َِیطٔ  َٗ َجِسُت بَزَِز 

ًَلَی ٣َا صَُو َخ  ٤َُٜا  ا٢َ أَََل أَزُلُّ َ٘ َٓ ِّ ٍَا ثَََلثّا َػِسرٔی  َٜب َٓ ٤َُٜا  ٌَ أج ـَ أط٤َُٜا أَِو أََخِذت٤َُا ٣َ ٔلَی َٔفَ ٕ َِٔذا أََویُِت٤َا ِ ي ٍِْ َل٤َُٜا ٩ِ٣ٔ َخاز٦ٔ

 ٌِ ٩ًَِ ُط ٕ َو َضَذا َخي ٍِْ َل٤َُٜا ٩ِ٣ٔ َخاز٦ٔ َٓ َحا ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َواِح٤ََسا ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن  ٔ َوثَََلثٔيَن َوَسبِّ ٩ًَِ َخاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ َبَة  ٕس 

ٍْ َوثَََلثُوَ٪  ِشبٔیُح أَِربَ ا٢َ اٟتَّ َٗ  ٔسي ٍٔی٩َ 

ا   امیلسؿ نب  جب، ہبعش، مکح، انب ایب  ٰیلی، رضحت یلع ریض اہلل

 

 ن
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک رضحت افہمط ریض اہلل عہ

 ہیلع فآہل فملس( ےس اکشتی یک، افر اکی اخدؾ ےن اؿ اھچولں یک وج اؿ ےک اہھت ںیم یکچ الچےن یک فہج ےس ڑپےئگ ےھت )یبن یلص اہلل

امےنگن آںیئ، نکیل اؿ وک آپ ںیہن ےلم، وت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ہی احؽ ایبؿ ایک، بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ 

رے اپس رشتفی الےئ اس ےک اپس رشتفی الےئ، وت اںوہں ےن رعض ایک، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ امہ

ےن فتق مہ ا ےن رتسب رپ اج ےکچ ےھت، ںیم اےنھٹ اگل وت ، آپ ےن رفامای ہک اینپ ہگج رپ وہ، رھپ امہرے درایمؿ ھٹیب ےئگ، اہیں کت ہک ںیم 

ونں ےک اخدؾ ےس آپ ےک دقومں یک ڈنھٹک ا ےن ےنیس رپ وسحمس یک، رھپ آپ ےن رفامای، ایک ںیم مت دفونں فہ زیچ ہن اتب دفں وج مت دف

 ےس رتہب ےہ بج مت دفونں ا ےن رتسب رپ اجؤ، وت اہلل اربک افر احبسؿ اہلل افر ادمحل اہلل وہک، وت ہی امترے ےئل اخدؾ ےس رتہب ےہ، افر ہبعش

 وباہطس اخدل، انب ریسنی وقنمؽ ےہ ہک احبسؿ اہلل وچسیتن ابر وہک۔

 رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع امیلسؿ نب  جب، ہبعش، مکح، انب ایب  ٰیلی، :  رافی
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 ...وسےن ےک فتق وعتذ افر وکح  زیچ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےک فتق وعتذ افر وکح  زیچ ڑپےنھ اک ایبؿ۔

     1246    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی



 

 

َوةُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی رُعِ ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ًَائَٔظ  َحسَّ ٨ًََِضا ٩ًَِ  َة َرضَٔی اہللُ 

وِّ  ٌَ ٤ُِٟ أَ بٔا َث فٔی یََسیِطٔ َوََقَ َٔ ُط َن ٌَ َح ـِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َِٔذا أََخَذ ٣َ َّی اہللُ   َذأت َو٣ََشَح بٔض٤َٔا َجَشَسظُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ دبع اہلل نب وی ف، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج ا ےن رتسب رپ رشتفی ےل اجےت وت ا ےن دفونؿ اہوھتں رپ وھپےتکن افر وعمذات ڑپھ رک ا ےن مسج رپ دفونں 

 اہوھتں وک لم ےتیل۔

  اہنعدبع اہلل نب وی ف، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

     1247    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، ًبیس اہلل ب٩ ٤ًز، سٌیس ب٩ ابی سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوسٌیس ٣٘ب ٍی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ا :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َس  ثَىٔی َس ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ب ٍُٔیُّ َحسَّ ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ أَبٔی ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ا ُِٔف َٔفَ ٠َِي٨ِ َٓ أططٔ  ٔلَی َٔفَ ِ ٥ِ ُٛ ٥َ َِٔذا أََوی أََحُس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط ََل یَِسرٔی ٣َا صَُزیَِزَة  إ٧ٔ َٓ  ٔ َطُط بَٔساخ٠َٔٔة َِٔزارٔظ

 ٌِ و٢ُ بٔاِس٤َٔک َربِّ َوَؿ ُ٘ ٠َِیطٔ ث٥َُّ َي ًَ ُط  َٔ ِوَضا ب٤َٔا َخ٠َ َٔ َٓاِح اِرَح٤َِضا َؤِِ٪ أَِرَس٠َِتَضا  َٓ ٔسی  ِٔ طُ ِِٔ٪ أ٣ََِشَِٜت َن ٌُ َٓ ُت َج٨ِٔيی َوبَٔک أَِر

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ َو یَّاَئ  ُط أَبُو َؿ٤َِزَة َؤِِس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ ٌَ أٟٔحيَن َتاَب ُى بٔطٔ ًَٔباَزَک اٟؼَّ َٔ ٩ًَِ ًُ  َتِح بَِیٔس اہللٔ َیِحٌَی َوبرِٔشْ 

 ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٥َ َوَرَواُظ ٣َأْٟک َواب٩ُِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  َس



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ادمح نب ویسن، زریہ، دیبع اہلل نب رمع

اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش ا ےن رتسب رپ اجےئ وت اانپ رتسب  رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت ریض

ےک ےھچیپ اس ںیم دالخ وہیئگ ےہ۔ رھپ ےہک ابکمس رب اخل ینع اے رپفرداگر اھجڑے، اس ےئل ہک فہ ںیہن اجاتن ےہ ہک ایک زیچ اس 

ریتے یہ انؾ ےس ںیم ےن اانپ کولہ راھک، افر ریتی یہ ودد ےس ںیم اےس ااھٹؤاگن۔ ارگ وت ریمی رفح وک ضبق رکے وت اس رپ رمح رفام افر 

تظ رکات ےہ، اوبرمضہ افر اامسلیع نب زرکای ےن دیبع اہلل ، ارگ اس وک وھچڑ دے وت اس یک افحتظ رک سج رطح ہک وت وکیناکرفں یک افح

دیعس اوبرہریہ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، افر اس وک امکل فانب الجعؿ ےن وباہطس دیعس، اوبرہریہ ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ۔

 سن، زریہ، دیبع اہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب وی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدیھ رات ےس ےلہپ داع رکےن اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رات ےس ےلہپ داع رکےن اک ایبؿ۔آدیھ 

     1248    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوًبس اہلل اُغوابو س٤٠ہ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ِبٔس اہللٔ ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ أَ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِبٔس اہللٔ اَِلََُغِّ َوأَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ٣َأْٟک  بٔی  َحسَّ

ا٢َ یَت٨ََز٢َُّ َرب٨َُّا َتَباَرَک  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٧َِیا  صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٤َأئ اٟسُّ ٔلَی اٟشَّ ِی٠َٕة ِ َٟ الَی ک١َُّ  ٌَ َوَت



 

 

 ِِ ًِٔلَیُط ٩ِ٣َ َيِشَت
ُ أ َٓ ُط ٩ِ٣َ َيِشأَُٟىٔی  َٟ أَِسَتحٔیَب  َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ یَِسًُونٔی  ُ٘ ُ َي ِٔ َٟطُ حٔيَن یَِبَقی ث٠ُُُث ا٠َِّٟی١ٔ اِْل أََُِٔفَ  َٓ نٔی   َٔفُ

رغ اوب ہملس دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امکل، انب اہشب، اوبدبع اہلل ا

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، امہرا رب ابترک ف اعتٰیل رہ رات وک آامسؿ داین رپ ارتات ےہ، بج ہک آرخی اہتح 

امےکن، وت ںیم اس یک داع وبقؽ رکفں، وکؿ ےہ، وج ےھجم ےس وساؽ رات ابیق ریتہ ےہ، افر رفامات ےہ، ہک وکؿ ےہ، وج ھجم ےس داع 

 رکے، وت ںیم اس وک دے دفں، افر وکؿ ےہ، وج ےھجم ےس ششخب اچےہ، وت ںیم اس وک شخب دفں۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امکل، انب اہشب، اوبدبع اہلل ارغفاوب ہملس دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپاخئہن اجےت فتق داع ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اپاخئہن اجےت فتق داع ڑپےنھ اک ایبؿ۔

     1249    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رع رعہ، طٌبہ، ًبساٌٟزی٩ ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضٔیَ  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َة َحسَّ رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ  َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  اہللُ 

َّی اہللُ  َِٟدَبائٔٔث َػل ُِٟدبُٔث َوا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ ِ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ َِٟدََلَئ  ٥َ َِٔذا َزَخ١َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

دمحم نب رع رعہ، ہبعش، دبعازعلنی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک، 

۔ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآ ِ
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 ہل فملس بج تیب االخل رشتفی ےل اجےت، وت رفامےت ا

 دمحم نب رع رعہ، ہبعش، دبعازعلنی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...حبص وک اےنھٹ رپ ایک ڑپےھ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 حبص وک اےنھٹ رپ ایک ڑپےھ۔

     1250    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، حشين ًبساہلل ب٩ بزیسہ بظي ٍ ب٩ ٌٛب، طساز ب٩ اوض :  راوی

ث٨ََا ٣َُش  ٕب َحسَّ ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ بَُظي ٍِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا حَُشيِْن َحسَّ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ْز َحسَّ ازٔ ب٩ِٔ أَِوٕض سَّ ٩ًَِ َطسَّ  

 ِّ ارٔ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت َرب َٔ ِِ ٔ ا٢َ َسیُِّس أَلِست َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبُسَک َوأ٧ََا  َتىٔی َوأ٧ََا  ِ٘ ََٟط َِٔلَّ أ٧ََِت َخ٠َ ٔ ی ََل ِ

َُّط ََل يَ  إ٧ٔ َٓ أَُِفِ لٔی  َٓ ََٟک بَٔذ٧ِٔيی  ًَلَیَّ َوأَبُوُئ  ٤َتَٔک  ٌِ ٔ ََٟک ب٨ٔ ُت أَبُوُئ  ٌِ ًِٔسَک ٣َا اِسَتَل ٧ُوَب َِٔلَّ أ٧ََِت أًَُوذُ بَٔک ًَِضٔسَک َوَو َٔفُ اٟذُّ ِِ

ِّ ٣َا  ََ  ٩ِ٣ٔ َٓ ا٢َ حٔيَن ُيِؼبُٔح  َٗ َِٟح٨َّةٔ َؤَِذا  َِٟح٨ََّة أَِو کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٤ََٓاَت َزَخ١َ ا ا٢َ حٔيَن ی٤ُِٔسی  َٗ ُت َِٔذا  ٌِ ٤َاَت ٩ِ٣ٔ َیِو٣ٔطٔ َػ٨َ

 ٣ِٔث٠َطُ 

تی رکےت ںیہ، آپ دسمد، سیدی نب زرعی، نیسح دبعاہلل نب ربدیہ ریشب نب بعک، دشاد نب افس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفا
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وک اشؾ ےک فتق ڑپےھ افر رماجےئ، وت تنج ںیم دالخ وہاگ، ای )رفامای ہک( تنج فاولں ںیم ےس وہاگ، افر بج حبص ےک فتق ڑپےھ، 

 )فہ یھب تنج ںیم دالخ( وہاگ۔افر ایس دؿ رماجےئ، وت ایس رطح 

 دسمد، سیدی نب زرعی، نیسح دبعاہلل نب ربدیہ ریشب نب بعک، دشاد نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 حبص وک اےنھٹ رپ ایک ڑپےھ۔

     1251    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بسا٤ٟاٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ربعی ب٩ ُحاغ، حرضت حذئہ :  راوی  ابو نٌی٥، سٔیا٪،ً 

ةَ  َٔ ٩ًَِ حَُذِي إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ ُٔحَ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ کَاَ٪ اَحسَّ َٗ َّی اہللُ   ٨َّٟٔيیُّ َػل

َى ٩ِ٣ٔ ٨َ٣َا٣ٔطٔ  َ٘ ا٢َ بٔاِس٤َٔک ا٠َُّٟض٥َّ أ٣َُوُت َوأَِحَیا َؤَِذا اِستَِی َٗ ٥َ َِٔذا أََراَز أَِ٪ ی٨ََا٦َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّٟٔذی أَِحَیا٧َا  ًَ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ

َِٟیطٔ ا٨ُُّٟظوُر  ٔ َس ٣َا أ٣ََاَت٨َا َوِ ٌِ  َب

ااملکل نب ضحری، ریعب نب  جاش، رضحت یذ ہف ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک، آرضحنت یلص اہلل اوب میعن، ایفسؿ، دبع

ْج َ  ﴾ افر بج دنین ےس دیبار وہےت وت رفامےت
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 اوب میعن، ایفسؿ، دبعااملکل نب ضحری، ریعب نب  جاش، رضحت یذ ہف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 حبص وک اےنھٹ رپ ایک ڑپےھ۔

     1252    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ٨٣ؼور، ربعی ب٩ ُحاغ، ِطہ ب٩ ُح حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َطَة ب٩ِٔ اٟ َ َِ  ٩ًَِ إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ ُٔحَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ِبَساُ٪  ًَ ث٨ََا  ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی ذَٓرٕ َرضَٔی اہللُ  َُحِّ 

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بٔاِس٤َٔک أ٣َُوُت َوأَحِ  َٗ ُط ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٌَ َح ـِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا أََخَذ ٣َ َّی اہللُ  َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ا َٗ َى  َ٘ إَٔذا اِستَِی َٓ َیا 



 

 

َس  ٌِ َّٟٔذی أَِحَیا٧َا َب َِٟیطٔ ا٨ُُّٟظوُر ا ٔ  ٣َا أ٣ََاَت٨َا َوِ

دبعاؿ، اوبزمحہ، وصنمر، ریعب نب  جاش، رخہش نب  ج رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک، 
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ْج َ ﴾ افر بج دنین ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات وک رتسب رپ رشتفی ےل اجےت، وت رفامےت ﴿ ا
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 ےس دیبار وہےت وت رفامےت ﴿ا

 دبعاؿ، اوبزمحہ، وصنمر، ریعب نب  جاش، رخہش نب  ج رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم داع ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داع ڑپےنھ اک ایبؿ۔

     1253    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٤ًزو، حرضت ابوبُک ػسیٙ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، یزیس، ابواٟدي ٍ ًبساہلل ب :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ثَىٔی َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ا٠َِّٟیُث  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٙٔ َحسَّ ی سِّ ٩ًَِ أَبٔی بَُِکٕ اٟؼِّ ٤ِزٕو  ًَ  ب٩ِٔ 

ا٢َ ٨٠َّٟٔ  َٗ َُّط  ٨ُِط أ٧َ ًَ ِّی َه٤ِ٠َُت نَ َرضَٔی اہللُ  ٔن ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ ِ ا٢َ  َٗ ًَاّئ أَِزًُو بٔطٔ فٔی َػََلتٔی  ٤ِِّ٠ًَىٔی زُ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔسی ٔيیِّ َػل ِٔ

ََّک أ٧ََِت  ّة ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسَک َواِرَح٤ِىٔی ٧ِٔ َٔفَ ِِ أَُِفِ لٔی ٣َ َٓ ٧ُوَب َِٔلَّ أ٧ََِت  َٔفُ اٟذُّ ِِ ثٔي ٍّا َوََل َي َٛ ٤ِزُو ب٩ُِ ُه٤ّ٠ِا  ًَ ا٢َ  َٗ ُٔوُر اٟزَّحٔی٥ُ َو َِ ِٟ ا

 ِ٨ًَ ا٢َ أَبُو بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ  َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ   ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٧ِٔ ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس  َِٟحارٔٔث  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ُط ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل

دبعاہلل نب رمعف، رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں دبع اہلل نب وی ف، ثیل، سیدی، اوبا،ریخ 

ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ےھجم داع ئالھک دےئجی، وج ںیم اینپ امنز ںیم ڑپاھ رکفں، آپ ےن رفامای ہک 
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اہلل  افر رمع ےن ف اہطس سیدی اوبا،ریخ ےس رفاتی ایک، ہک اںوہں ےن دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک رضحت اوبرکب ریض

 اعتٰیل ہنع ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک۔

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، سیدی، اوبا،ریخ دبعاہلل نب رمعف، رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داع ڑپےنھ اک ایبؿ۔

     1254    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، ٣اٟک ب٩ سٌي ٍ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا صَٔظا ٕ َحسَّ ي ٍِ ٌَ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ًَائَٔظَة َوََل َتِحَضزِ بَٔؼََلتَٔک َوََل تَُدآِٔت بَٔضا َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٦ُ ب٩ُِ رُعِ

ًَائٔ  َِٟت فٔی اٟسُّ ٔ  أ٧ُِز
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  یلع، امکل نب ریعس، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آتی ﴿ف
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ِ

 

َ ف

 

ُ

 

  ﴾ داع ےک ابرے ںیم انزؽ وہح ۔ت
َ
ِ
  اٹ

 یلع، امکل نب ریعس، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم داع ڑپےنھ اک ایبؿ۔

     1255    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ َر   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ََلةٔ َحسَّ و٢ُ فٔی اٟؼَّ ُ٘ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ضَٔی اہللُ 

٥َ َذاَت یَِو٦ٕ ِٔ٪َّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ََُٓلٕ٪  ًَلَی  ََل٦ُ  ًَلَی اہللٔ اٟشَّ ََل٦ُ  ٥ِ اٟشَّ ُٛ َس أََحُس ٌَ َٗ إَٔذا  َٓ ََل٦ُ   اہلَل صَُو اٟشَّ

٠ِیَ  َٓ ََلةٔ  ٤َأئ َواَِلَِر فٔی اٟؼَّ ِبٕس ِهَّلِل فٔی اٟشَّ ًَ ََٟضا أََػاَب ک١َُّ  ا َٗ إَٔذا  َٓ أٟٔحيَن  ِؤٟطٔ اٟؼَّ َٗ ٔلَی  اُت ِهَّلِل ِ ٔحیَّ ١ِ اٟتَّ ٔق َػأٟٕح أَِطَضُس أَِ٪ ُ٘

 َ٨ َّ ٍُ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ًَِبُسُظ َوَرُسوُُٟط ث٥َُّ یََتَدي ّسا  َط َِٔلَّ اہللُ َوأَِطَضُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ  أئ ٣َا َطاَئ ََل ِ

نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک مہ ولگ امنز 

َ ٍؿ ، وت مہ ےس اکی دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف ُ
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ےہ اس ےئل بج مت ںیم ےس وکح  صخش امنز ںیم ےھٹیب، وت اایحتلت اہلل اصنیحل کت ڑپے، بج فہ ہی ےہک اگ، وت آامسؿ افر زنیم ےک رہ 
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 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ےک دعب داع ڑپےنھ اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب داع ڑپےنھ اک ایبؿ۔
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 اسحاٚ، یزیس، ورٗائ، سیم، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ اُئ  َٗ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا َیزٔیُس أَِخب ٧ٍَََا َوِر ثَىٔی ِِٔسَحا ثُورٔ  َحسَّ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ َذَصَب أَص١ُِ اٟسُّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ُسیَمٕٓ 



 

 

٤َا َجاَصِس٧َا َوأَ  َٛ ٤َا َػ٠َِّي٨َا َوَجاَصُسوا  َٛ ِوا  اُٟوا َػ٠َّ َٗ َٕ َذاَک  ِی َٛ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟ٘ٔی٥ٔ  ٌٔی٥ٔ ا َرَجأت َوا٨َّٟ و٢ٔ أ٣َِوَ بٔاٟسَّ ـُ ُٓ وا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ َٔ أٟض٥ِٔ ِن

 ٌِ وَ٪ ٩ِ٣َ َجاَئ َب ُ٘ ٔ ِب٥ُِٜ٠َ َوَتِشب َٗ وَ٪ ٩ِ٣َ کَاَ٪  ُٛ ٕ تُِسرٔ ٥ِ بٔأ٣َِز ُٛ َََٓل أُِخب ٍُٔ ا٢َ أَ َٗ ٨َا أ٣ََِوا٢ْ  َٟ َِٟیَشِت  ِتٔی أََحْس ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َا َو ٥ِ َوََل َیأ ُٛ َس

 ٕ ٔ ک١ُِّ َػََلة ُحوَ٪ فٔی زُبُز ُط ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔجئُِت٥ِ بٔطٔ َِٔلَّ ٩ِ٣َ َجاَئ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ُتَشبِّ ٌَ ا َتاَب ًَرِشّ ِّ ٍُوَ٪  َٜب ا َوتُ ًَرِشّ ا َوَتِح٤َُسوَ٪  ًَرِشّ

 َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ُسیَمٕٓ َوَرَجأئ ب٩ِٔ َحِیَوَة َوَرَواُظ َجزٔیْز  ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ ُسیَمٕٓ َوَرَواُظ اب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح   ٍٕ ِی

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِرَزأئ َوَرَواُظ ُسَضِی١ْ   سَّ

ااحسؼ، سیدی، فراقء، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل دفدنمتل 

ں ںیم ڑبھ ےئگ، آپ ےن رفامای ویکرکن، اںوہں ےن اہک ہک فہ ولگ امنز ڑپےتھ ںیہ سج رطح مہ امنز ڑپےتھ ولگ وت دراجت افر وتمعن

ںیہ، سج رطح مہ امنز ڑپےتھ ںیہ، افر اہجد رکےت ںیہ، افر اانپ ناچ وہا امؽ یھب رخچ رکےت ںیہ نکیل امہرے اپس امؽ ںیہن، آپ ےن 

سج ےک ذرہعی مت اؿ ےک ربارب وہ اجؤ، وج مت ےس ےلہپ سگرے ںیہ افر اؿ ےس ڑبھ اجؤ، وج اہمترے  رفامای ایک ںیم مت وک ایسی زیچ ؤالت دفں

دعب آںیئ، افر وکح  صخش اہمترے دعب آںیئ، افر وکح  صخش اہمترے ربارب ںیہن وہاگ، رگم فہ سج اس وک ڑپھ ےل، رہ امنز ےک دعب دس 

ہ اہلل نب رمع ےن یمس ےس افر انب الجعؿ ےن یمس افر راجء نب ویحہ ےس اس یک ابر ﴿احبسؿ اہلل﴾ افر دس ابر ﴿ اہلل اربک﴾ وہک، دیبع

اتمتعب ںیم رفاتی یک، افر رجری ےن دبعازعلسی نب رعیف ےس، اوہبں ےن اوباصحل ےس، اںوہں ےن اوبادلراء ےس رفاتی یک، افر اس 

 ں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی یک۔وک لیہس ےن ا ےن فادل ےس، اںوہں ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اںوہ

 ااحسؼ، سیدی، فراقئ، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ۔امنز ےک دعب داع ڑپےنھ اک ایب
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 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٨٣ؼور ٣شیب ب٩ رآٍ، وراز ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ :  راوی



 

 

ٕ ٣َِولَی از ٩ًَِ َورَّ  ٍٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ َرآ ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َتَب  َحسَّ َٛ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔي ٍَة ا

و٢ُ فٔی ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َیاَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ اؤَیَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ٌَ ٔلَی ٣ُ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ ِ َط َِٔلَّ اہلُل  ا َٟ ٔ ٥َ ََل ِ ٔ ک١ُِّ َػََلةٕ َِٔذا َس٠َّ زُبُز

 َٟ َٟطُ  یَک  ٔ ََ ٔلَی ٤َٟٔا َوِحَسُظ ََل  ٌِ ًَِلِیَت َوََل ٣ُ ٍَ ٤َٟٔا أَ ٔ ٔسیْز ا٠َُّٟض٥َّ ََل ٣َا٧ َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  َٟطُ ا ٠ِ٤ُُِٟک َو َت َوََل طُ ا ٌِ ٨َ٣َ

٤َُِٟشیََّب  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ َِٟحسُّ َو َِٟحسِّ ٨ِ٣َٔک ا ٍُ َذا ا َٔ  َی٨ِ

، وصنمر بیسم نب راعف، فراد ریغمہ نب ہبعش ےک آزاد رکدہ الغؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہبیتق نب دیعس، رجری

امنز ےک  ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ھکل رک اجیھب، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ

جدعب بج السؾ ریھپےت، وت ہی
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 ر ےس رفاتی ایک ےہ، ہک ںیم ےن بیسم ےس انس۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، وصنمر بیسم نب راعف، فراد ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلع اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

ؿ ایک یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلع اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ وج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے، ا ےن ےئل ہن رکے، افر اوب ومٰیس ےن ایب

 اے اہلل دبعاہلل نب سیق ےک انگہ وک شخب دے۔رفامای، ہک اے اہلل دیبع ایب اعرم وک شخب دے، 

     1258    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، یزیس ب٩ ابی ًبیس س٤٠ہ ٛے ٣ولی س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس ٣َِولَی َس٤َ٠َةَ  ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِج٨َا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ َ ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ اَِل َحسَّ

٨َز٢ََ یَ  َٓ ت٨ََا ٩ِ٣ٔ ص٨َُِیَضاتَٔک  ٌِ َِٟو أَِس٤َ ًَا٣ٔزُ  ِو٦ٔ أَیَا  َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٔلَی َخِیب ٍََ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ َِٟوََل اہللُ ًَ ُ َتاہللٔ 
 ٣َا ِحُسو بٔض٥ِٔ یَُذَکِّ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِوُط  َٔ ٥َِٟ أَِح ٜٔىِّی  َُي ٍَِ صََذا َوَل ّزا  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  اصَِتَسی٨َِا َوذَََکَ ٔط اُٟوا  َٗ  ُٙ ٔ ائ ٩ِ٣َ َصَذا اٟشَّ



 

 

ٔ یَا َرُسو٢َ  ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ یَزَِح٤ُُط اہللُ َو َٗ  َٔ َو ِٛ َ ًَا٣ْٔز اَِل أُٔػیَب  َٓ اَت٠ُوص٥ُِ  َٗ ِو٦َ  َ٘ ِٟ َّٖ ا ا َػا َّ٤٠ََٓ ت٨ََا بٔطٔ  ٌِ ِوََل ٣َتَّ َٟ اہللٔ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ثٔي ٍَّة  َٛ ُسوا ٧َاّرا  َٗ ا أ٣ََِشِوا أَِو َّ٤٠َ َٓ ٤َاَت  َٓ ٔشطٔ  ِٔ ٕٔ َن ائ٤َٔٔة َسِی َ٘ َ بٔ ًَل ٥َ ٣َا صَٔذظٔ ا٨َّٟاُر  ی ِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ  َٗ وَصا  ُ َّسِّ َٛ وا ٣َا ٓٔیَضا َو ُ٘ ا٢َ أَصِزٔي َ٘ َٓ ٕة  ٕ ِِٔنٔشیَّ ًَلَی ح٤ُُز اُٟوا  َٗ ُٙ ٣َا ٓٔیَضا أَیِّ َطِیٕئ تُوُٗٔسوَ٪   اہللٔ أَََل ٧َُضزٔی

ا٢َ أَِو َذاَک  َٗ ٔش٠َُضا  ِِ  َوَن

تی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ربیخ یک رطػ دسمد، ییحی، سیدی نب ایب دیبع ہملس ےک وم ی ہملس نب اوکع ےس رفا

رفاہن وہےئ وت امجتع ںیم ےس اکی صخش ےن اہک ہک اے اعرم اکش مت ا ےن ااعشر انسےت فہ وساری ےس ارت ڑپے، افر دحی ڑپےنھ 

اس ےک العفہ دنچ ااعشر ڑپےھ، نکیل ےھجم اید  ےگل، ہک دخا یک مسق ارگ اہلل )دہاتی رکےن فاال( ہن وہات وت مہ یھبک دہاتی ہن اپےت، افر

ںیہن رےہ روسؽ اہلل ےن رفامای ہک ہی وکؿ اہےنکن فاال ےہ؟ ولوگں ےن اہک اعرم نب اوکع۔ آپ ےن رفامای ہک اہلل اس رپ رمح رکے۔ 

رےتہ( بج ولگ فص  اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اکش اس اعرم ےس آپ ںیمہ افر افدئہ اچنہپےت )ینع ایھب ہی افر زدنہ

ہتسب وہےئ افر گنج رکےن ےگل وت اعرم وک اینپ یہ ولتار ےس زمخ گل ایگ سج ےک دصہم ےس فافت اپےئگ۔ بج اشؾ وہح  وت ولوگں ےن 

تہب یس آگ الجح  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہی آگ یسیک ےہ؟ سک زیچ رپ مت ےن آگ الجح  ےہ؟ ولوگں ےن اہک رھگولی 

 وگتش رپ۔ آپ ےن رفامای ہک اس زیچ وک کنیھپ دف وج اس ںیم ےہ افر ربنت وک وتڑ ڈاول اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ دگوھں ےک

 اہلل ایک مہ اس وگتش وک کنیھپ دںی افر ربنت وک دوھ ڈاںیل، آپ ےن رفامای ہک ااسی یہ رکف۔

 دسمد، ییحی، سیدی نب ایب دیبع ہملس ےک وم ی ہملس نب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس ےن ؿ ایک یک یبن یلص اہللاہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلع اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ وج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے، ا ےن ےئل ہن رکے، افر اوب ومٰیس ےن ایب

 رفامای، ہک اے اہلل دیبع ایب اعرم وک شخب دے، اے اہلل دبعاہلل نب سیق ےک انگہ وک شخب دے۔

     1259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ش٥٠، طٌبہ، ٤ًزو، اب٩ ابی اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُط  ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٨ُِض٤َا کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ ُت اب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َرضَٔی اہللُ  ٌِ ٤ِزٕو صَُو اب٩ُِ ٣ُزََّة َس٤ٔ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َػ١ِّ  َ٘ َٓ َٓأََتاُظ أَبٔی  ََُٓلٕ٪  ًَلَی آ٢ٔ  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َػ١ِّ  َٗ ٕة  َٗ  ًَلَی آ٢ٔ أَبٔی أَِوفَی َِٔذا أََتاُظ َرُج١ْ بَٔؼَس

ملسم، ہبعش، رمعف، انب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس بج وکح  دصہق ےل رک 

ہلل آؽ ایب آات، وت آپ رفامےت ای اہلل آؽ الفں رپ رتمح انزؽ،انچہچن ریمے فادل آپ ےک اپس ھچک ےل رک آےئ، وت آپ ےن رفامای ای ا

 افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ رتمح انزؽ رفام۔

 ملسم، ہبعش، رمعف، انب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

ےن  ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ وج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے، ا ےن ےئل ہن رکے، افر اوب ومٰیس ےن ایبؿ ایک یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلع اک

 رفامای، ہک اے اہلل دیبع ایب اعرم وک شخب دے، اے اہلل دبعاہلل نب سیق ےک انگہ وک شخب دے۔

     1260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ُت َجزٔیّزا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََل تُ  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللًَٔ ٧َٔیَة  ِٟامَیَ َبَة ا ٌِ َٜ بُُسو٧َطُ ُيَشیمَّ اِل ٌِ َِٟد٠ََؼٔة َوصَُو نُُؼْب کَا٧ُوا َي ِّی َرُج١ْ زٔیُحىٔی ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ٔن ِ 

ا َٗ ٠ِطُ َصازّٔیا ٣َِضٔسیًّا  ٌَ ِتُط َواِج ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ثَبِّ َ٘ َٓ ََٓؼکَّ فٔی َػِسرٔی  َِٟدِی١ٔ  ًَلَی ا َٓارّٔسا ٩ِ٣ٔ ََل أَثِبُُت  ِجُت فٔی َخ٤ِٔشيَن  َْخَ َٓ  ٢َ

ُتَضا ث٥َُّ  ِٗ َٓأَُِحَ أََتِيُتَضا  َٓ ِومٔی  َٗ ُت فٔی ًُِؼَبٕة ٩ِ٣ٔ  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ِومٔی َوُرب٤ََّا  َٗ ٠ًََِیطٔ أَِح٤ََص ٩ِ٣ٔ  َّی اہللُ  أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ًَا َٔلَِح٤ََص َوَخِی٠َٔضاَوَس٠َّ ََٓس َِٟح١ٔ٤َ اَِلَِجَزٔب  ُتَضا ٣ِٔث١َ ا ِٛ َّی َتَز   ٣َا أََتِيُتَک َحً



 

 

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اامسلیع، سیق ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رجری وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل 

ضلہ ےس اجنت ںیہن دالؤ ےگ، افر ہی اکی تب اھت سج یک ولگ ابعدت رکےت ےھت، افر اس  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک، مت ےھجم
ل

 

ج
ل

ذی ا

  رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ااسی آد ی وہں ہک وھگڑے رپ دیساھ ںیہن ھٹیب اتکس، 

 

ی
 
من
آپ ےن اک انؾ ہبعک امیہین اھت 

ہلل اےس اثتب دقؾ انب افر دہاتی رکویناال افر دہاتی اپای وہا انب دے رجری اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اینپ ریمے ےنیس رپ اہھت امرا، افر رفامای، ای ا

ہ نم وق ی( ںیم 

 

ٹن
ضن
ع
 یف 

 

قت
غل

 

ت
س ےک اچپس آدویمں ےک اسھت الکن افر ﴿ارثک ایفسؿ وک ابںی اافلظ رفاتی رکےت انس ہک اف

م
ج

وقؾ ا

دختم ںیم احرض وہا افر اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخا یک مسق ںیم آپ فاہں اچنہپ افر اس وک الج دای رھپ ںیم آرضحنت یک 

س افر اس ےک 

م
ج

ےک اپس اس فتق کت ںیہن آای بج کت ہک ںیم ےن اخریش افٹن یک رطح اےس ںیہن انب وھچڑا وت آپ ےن ا

 وسارفں ےئلیک داع رفامح ۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اامسلیع، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

ہیلع فملس ےن  ؿ ایک یک یبن یلص اہللاہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلع اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ وج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے، ا ےن ےئل ہن رکے، افر اوب ومٰیس ےن ایب

 رفامای، ہک اے اہلل دیبع ایب اعرم وک شخب دے، اے اہلل دبعاہلل نب سیق ےک انگہ وک شخب دے۔

     1261    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ربیٍ، طٌبہ، ٗتازہ سے روایت َکےت ہیں، ٛہ ٣یں ےن ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َِٟت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َحسَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ ُت أََنّشا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٍٔ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ اٟزَّبٔی ٥َ ٨َا َس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ًَِلِيتَ  َُٟط ٓامَٔی أَ ََٟسُظ َوبَارِٔک  َٟطُ َوَو ث ٍِٔ ٣َا ِٛ َ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أ َٗ  طُ أ٧ََْص َخاز٣َُٔک 

دیعس نب رعیب، ہبعش، اتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک )ریمی فادلہ( اؾ میلس ریض اہلل 

اعتٰیل اہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ اک اخدؾ ےہ، آپ ےن رفامای ہک اے اہلل اس اک 



 

 

 الد زایدہ رک افر وج ھچک وت ےن اےس دای، اس ںیم ربتک اطع رفام۔امؽ افر اف

 دیعس نب رعیب، ہبعش، اتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿداعؤں اک ایب :   ابب

ؿ ایک یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلع اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ وج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے، ا ےن ےئل ہن رکے، افر اوب ومٰیس ےن ایب

 رفامای، ہک اے اہلل دیبع ایب اعرم وک شخب دے، اے اہلل دبعاہلل نب سیق ےک انگہ وک شخب دے۔

     1262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ًبسہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَِبَسةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٨َِضا  ًَ  

ِلتُ  َ٘ َذا آیَّة أَِس َٛ َذا َو َٛ نٔی  ِس أَذََِکَ َ٘ َٟ ا٢َ َرح٤َُٔط اہللُ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  أُ فٔی ا َذا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجَّل َيُِقَ َٛ َذا َو َٛ  َضا فٔی ُسوَرةٔ 

ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن نامثؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک دجسم ںیم رقآؿ ڑپےتھ وہےئ انس، وت آپ ےن رفامای اہلل اس رپ رمح رکے، اس ےن ےھجم الفں 

 ۔الفں آتی اید دال دی، سج وک ںیم الفں الفں وسرت ںیم وھبؽ ایگ اھت

 نامثؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

وج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے، ا ےن ےئل ہن رکے، افر اوب ومٰیس ےن ایبؿ ایک یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلع اک ایبؿ افر اس صخش اک ایبؿ 



 

 

 رفامای، ہک اے اہلل دیبع ایب اعرم وک شخب دے، اے اہلل دبعاہلل نب سیق ےک انگہ وک شخب دے۔

     1263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، س٠امی٪، ابووائ١، ًبس اہلل :  ویرا

َش٥َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ   ٪ُ َبُة أَِخب ٍََنٔی ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ٥َ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ٔ ا٢َ َرُج١ْ ِٔ٪َّ َصٔذظ َ٘ َٓ ِش٤ّا  َّی َرأَیُِت  َٗ َب َحً ـٔ َِ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِخب ٍَُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ  َِٟ٘ٔش٤َْة ٣َا أُرٔیَس بَٔضا َوِجطُ اہللٔ 

ََٓؼب ٍََ  ث ٍََ ٩ِ٣ٔ َصَذا  ِٛ َ ِس أُوذَٔی بٔأ َ٘ َٟ ا٢َ َیزَِح٥ُ اہللُ ٣ُوَسی  َٗ َب فٔی َوِجضٔطٔ َو ـَ َِ ِٟ  ا

وبفالئ، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امؽ صفح نب رمع، ہبعش، امیلسؿ، ا

تمینغ میسقت رفامای، وت اکی صخش ےن اہک ہک اس میسقت ےس دخا یک وخونشدی وصقمد ںیہن ےہ ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےک آاثر ںیم ےن آپ ےک رہچ رپ دےھکی، افر رفامای ہک اہلل ومٰیس )ہیلع فملس ےس ہی ایبؿ ایک وت آپ وک ہصغ آایگ اہیں کت ہک ہصغ

 امالسؾ( رپ رمح رکے، ںیہنج اس ےس زایدہ فیلکت دی یئگ نکیل اںوہں ےن ربص ایک۔

 صفح نب رمع، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داع ںیم اقہیف راح  یک رکاتہ اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع ںیم اقہیف راح  یک رکاتہ اک ایبؿ

     1264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ي ٍ ب٩ ِیت، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض یحٌی ب٩ ٣ح٤س ب٩ س٩ٜ، حبا٪ ب٩ ہَل٢، ابوحبیب، ہارو٪ ا٤ُٟقی، زب :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ



 

 

٤ُُِِٟقٔ  ث٨ََا َصاُروُ٪ ا ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ أَبُو َحبٔیٕب َحسَّ ٩َٜٔ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ اٟشَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا اٟزُّبَي ٍُِ ب٩ُِ َحسَّ ُئ َحسَّ

ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ یٔت  ِْٟٔخِّ َثََلَث ٣َٔزإر َوََل ا َٓ ث ٍََِت  ِٛ إِٔ٪ أَ َٓ ٤َزََّتئِن  َٓ إِٔ٪ أَبَِیَت  َٓ ٕة ٣َزَّّة  ٌَ ِث ا٨َّٟاَض ک١َُّ ُج٤ُ َحسِّ

 ٔ ٠َِیض ًَ ؽُّ  ُ٘ َت َٓ ِو٦َ َوص٥ُِ فٔی َحٔسیٕث ٩ِ٣ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ  َ٘ ِٟ ِتٔی ا َٔٔي٨ََّک َتأ ِٟ ُ آَ٪ َوََل أ ُُِٟقِ ٠ًََ ت١ٔ٤َُّ ا٨َّٟاَض صََذا ا  ٍُ َل ِ٘ َت َٓ ِیض٥ِٔ َحٔسیَثُض٥ِ ٥ِ 

َٓاجِ  ًَأئ  ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ِح َٓا٧ُِوزِ اٟشَّ ثُِض٥ِ َوص٥ُِ َيِظَتُضو٧َُط  َحسِّ َٓ إٔذَا أ٣ََزُوَک  َٓ ٩ِٜٔ أَِنٔؼِت  ُض٥ِ َوَل ُت٠ٔ٤ُّ ًَضِٔسُت َرُسو٢َ َٓ ِّی  إٔن َٓ ت٨َِٔبُط 

٠ُوَ٪ َِٔلَّ  ٌَ ِٔ ٥َ َوأَِػَحابَطُ ََل َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُوَ٪ َِٔلَّ َذَٟٔک أَلِجت٨َٔاَب اہللٔ َػل ٌَ ِٔ ىٔی ََل َي ٌِ َٔک َي   ذَٟ

ےس رفاتی  ییحی نب دمحم نب نکس، ةحؿ نب الہؽ، اوببیبح، اہرفؿ ارقملی، زریب نب رختی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع

 دف ابر، افر اس ےس زایدہ اچوہ وت نیت ابر، نکیل رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رہ ہعمج وک اکی ابر فظع وہک ارگ اس ےس زایدہ اچوہ وت

ولوگں وک اس رقآؿ ےس اکھت ہن دف افر ںیم ںیہمت ااسی رکات وہا ہن اپؤں ہک مت یسک امجتع ےک اپس آف وج اینپ وگتفگ ںیم وغشمؽ وہں افر 

بج فہ مت ےس فظع م ےن وک ںیہک افر اس مت اؿ یک ابت اکن رک اںیہن فظع م ےن وگل سج ےس فہ رپاشیؿ وہاجںیئ ہکلب اخومش روہ، افر 

یک وخاشہ اظرہ رکںی وت فظع وہک نکیل داعء ںیم اقہیف آراح  ےس وچب، اس ےیل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل افر آپ ےک احصہب وک داھکی ےہ ہک 

 ایس رطح رکےت ےھت، ینع اس ےس اانتجب یہ رکےت ےھت۔

 ، اہرفؿ ارقملی، زریب نب رختی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعییحی نب دمحم نب نکس، ةحؿ نب الہؽ، اوببیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیقی ےک اسھت داع رکے، اس ےئل اہلل رپ وکح  ربج رکویناال ںیہن ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

  رکے، اس ےئل اہلل رپ وکح  ربج رکویناال ںیہن ۔نیقی ےک اسھت داع

     1265    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ٩ًَِ أ٧َ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ أَِخب ٧ٍَََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٕص َرضَٔی اہللُ 

َُّط ََل ٣ُِشَتُِکٔ  إ٧ٔ َٓ ًِٔلىٔی  َ أ َٓ ٩ََّٟ ا٠َُّٟض٥َّ ِِٔ٪ ٔطئَِت  و ُ٘ َة َوََل َي َٟ َ ٤َِِٟشأ ز٦ِٔ ا ٌِ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ ًَا أََحُس َٟطُ َِٔذا َز  َظ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دسمد، اامسلیع، دبعازعلسی، رضحت اسن

فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش داع امےگن، وت نیقی ےک اسھت داع امےگن، ہی ہن ےہک ہک ای اہلل ارگ اچےہ، وت ےھجم دے 

 دے، اس ےئل ہک اہلل رپ وکح  ربج رکےن فاال ںیہن۔

 دسمد، اامسلیع، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 نیقی ےک اسھت داع رکے، اس ےئل اہلل رپ وکح  ربج رکویناال ںیہن ۔

     1266    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسوَحسَّ َّی اہللُ   ٢َ اہللٔ َػل

 ٌِ ٥ِ ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ لٔی ِِٔ٪ ٔطئَِت ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٤ِىٔی ِِٔ٪ ٔطئَِت َٟٔی ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ا٢َ ََل َي َٗ َٟطُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َظ  َّطُ ََل ٣ُُِکٔ إ٧ٔ َٓ َة  َٟ َ ٤َِِٟشأ  ز٦ِٔ ا

رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دبع اہلل نب ہملسم، امکل اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس

 فآہل فملس ےن رفامای، ہک مت ںیم ےس وکح  صخش ہی ہن ےہک ہک ای اہلل ےھجم شخب دے، افر ےھجم رپ رمح رک ارگ وت اچےہ، نیقی ےک اسھت امانگن

 اچےئہ، اس رپ وکح  ربج رکےن فاال ںیہن۔

 امکل اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہدبع اہلل نب ہملسم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...دنبے یک داع وبقمؽ وہیت ےہ بج ہک فہ دلج ابزی ےس اکؾ ہن ےل۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ؾ ہن ےل۔دنبے یک داع وبقمؽ وہیت ےہ بج ہک فہ دلج ابزی ےس اک

     1267    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوًبیس )اب٩ ازہز ٛے ٣ولٰی( حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ِ أَبٔی ًُبَِیٕس ٣َِولَی اب٩ِٔ أَِزَصَز 

٥ِ٠َ يُِشَتَحِب لٔی َٓ ًَِوُت  و٢ُ َز ُ٘ َح١ِ َي ٌِ ٥َِٟ َي ٥ِ ٣َا  ُٛ ا٢َ يُِشَتَحاُب َٔلََحٔس َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

زرہ ےک ومٰیل( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، اوبدیبع )انب ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، وہک مت ںیم ےس رہ صخش یک داع وبقمؽ وہیت ےہ رشبہکیط فہ دلج ابزی ےس اکؾ ہن ےل )اس 

 ےئل ہی ہن ےہک ہک( ںیم ےن داع یک، نکیل وبقؽ ہن وہح ۔

 اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، اوبدیبع )انب ازرہ ےک ومٰیل( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہلبق رف وہےئ ریغب داع امےنگن اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

  ریغب داع امےنگن اک ایبؿ۔ہلبق رف وہےئ

     1268    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ُس ب٩ُِ ٣َِحبُوٕب َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ بَِي٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ  

٤َاُئ  ٤َِت اٟشَّ یَّ َِ َت َٓ َُ اہلَل أَِ٪ َيِشَ٘ٔي٨َا  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِز َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ َّی ٣َا کَاَز اٟزَُّج١ُ َیِدُلُب یَِو٦َ ا ٧َا َحً  َو٣ُِٔطِ

 ٔ ٔلَی ٨ِ٣َزٟٔ َُ اہلَل أَِ٪ يَ َئؼ١ُ ِ ا٢َ اِز َ٘ َٓ َُي ٍُُِظ  ا٦َ َذَٟٔک اٟزَُّج١ُ أَِو  َ٘ َٓ ب٠َٔٔة  ِ٘ ٤ُِٟ ٔة ا ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلَی ا ٥ِ٠َ َتز٢َِ ت٤َُِِطُ ِ َٓ ٨َا طٔ  ِٗ ِس َُغٔ َ٘ َٓ ٨ًََّا  ُط  َٓ ِْصٔ

٤َِٟٔسی٨َ  ٍُ َحِو٢َ ا لَّ َ٘ َحاُب یََت ١َ اٟشَّ ٌَ َح َٓ ٠ًََِي٨َا  َِٟي٨َا َوََل  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َحَوا َ٘ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َٓ  ةٔ َوََل ی٤ُِِٔطُ أَص١َِ ا

 دمحم نب وبحمب ، اوبوعاہن، اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

فآہل فملس، اہلل ےس داع ےئجیک ہک  فملس ہعمج ےک دؿ ہبطخ دے رےہ ےھت اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک، ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

مہ ولوگں رپ ابرش وہ، آامسؿ ارب آولد وہایگ، افر ابرش وہےن یگل اہیں کت ہک ولگ ا ےن رھگفں وک ںیہن چنہپ ےتکس ےھت، دفرسے ہعمج 

ےس ریھپ دے، مہ ولگ  کت ابرش وہیت ریہ، وت فیہ صخش ای وکح  دفرسا صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک اہلل ےس داع ےئجیک ہک ابرش وک مہ

وت ڈفب ےئگ، آپ ےن رفامای، ای اہلل امہرے اردرگد رباس مہ رپ ہن رباس،انچہچن دب ی ودہنی ےک اردرگد رشتنم وہےن یگل )افر فںیہ ابرش 

 وہح  ریہ نکیل( ودہنی ںیم ابرش ںیہن وہ ریہ یھت۔

 دمحم نب وبحمب ، اوبوعاہن، اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہلبق رف وہ رک داع رکےن اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ہلبق رف وہ رک داع رکےن اک ایبؿ۔

     1269    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، وہیب ٤ًزو یحٌی ، ًباز ب٩ ت٤ی٥ ًبساہلل ب٩ زیس ٣وسٰی ب٩ :  راوی



 

 

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَی  ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َد َحسَّ َ َِ ا٢َ  َٗ  اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٕس 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٠ََب رَٔزائَطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ِِٟ٘ٔب٠ََة َو َب١َ ا ِ٘ ًَا َواِسَتِشَقی ث٥َُّ اِسَت َس َٓ َّی َيِشَتِشقٔی  ٤َُِٟؼل ٔلَی َصَذا ا ِ ٥َ 

ومیس نب اامسلیع، فبیہ رمعف ییحی ، ابعد نب میمت دبعاہلل نب زدی ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

رش یک داع امےنگن ےئلیک رشتفی الےئانچہچن آپ ےن داع یک، افر اپین اماگن رھپ ہلبق رف وہ ےئگ رھپ آپ ےن اینپ اچدر فملس اس دیع اگہ ںیم اب

 اٹل  ی۔

 ومٰیس نب اامسلیع، فبیہ رمعف ییحی ، ابعد نب میمت دبعاہلل نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےن اخدؾ ےئلیک  رؽ رمع افر رثکت امؽ یک داع رکان۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےن اخدؾ ےئلیک  رؽ رمع افر رثکت امؽ یک داع رکان۔

     1270    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ابی اَلسوز، ُحمی، طٌبہ، ٗتازہ ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط مٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا َُحَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی اَِلَِسَوزٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ِّی یَا َرُسو٢َ َحسَّ َِٟت أُم ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ہللُ 

ًَِلِيَتطُ اہللٔ َٟطُ ٓامَٔی أَ ََٟسُظ َوبَارِٔک  ُط َوَو َٟ ث ٍِٔ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَ َٗ ُط  َٟ َُ اہللَ    َخاز٣َُٔک أ٧ََْص اِز

دبع اہلل نب ایب االوسد،  ج ی، ہبعش، اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ریمی امں ےن اہک، ای 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ اک اخدؾ ےہ، آپ ےن اس ےئلیک داع رفامںیئ، آپ ےن رفامای، ای اہلل اس روسؽ اہلل یلص

 ےک امؽ افر اس یک افالد ںیم زایدیت رک افر وج ھچک وت ےن اس وک دای ےہ اس ںیم ربتک اطع رفام۔



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل نب ایب االوسد،  ج ی، ہبعش، اتقدہ اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فیلکت ےک فتق داع رکے اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 فیلکت ےک فتق داع رکے اک ایبؿ۔

     1271    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، ابواٌٟاٟیہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض َرضٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَٟیٔة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  َی اہللُ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ََٟط َِٔلَّ اہللُ َربُّ َػل ٔ َِٟح٠ٔی٥ُ ََل ِ ٔوی٥ُ ا ٌَ ِٟ ََٟط َِٔلَّ اہللُ ا ٔ و٢ُ ََل ِ ُ٘ ٔب َي ٥َ یَِسًُو ٨ًَِٔس اِلَُکِ ٤ََوأت َواَِلَِرٔق َوَربُّ  طٔ َوَس٠َّ اٟشَّ

ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ زِٔغ ا ٌَ ِٟ  ا

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، اوبااعلہیل، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ، 

ُ﴾ اخل ینع اہلل اعتٰیل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن وج تہب ڑبا وح
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
ےلص فاال ےہ، فآہل فملس فیلکت ےک فتق ہی داع رکےت ےھت، ﴿ل

 رب ےہ۔اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن، وج آامسونں افر زنیم اک رب ےہ )افر( رعش میظع اک 

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، اوبااعلہیل، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 فیلکت ےک فتق داع رکے اک ایبؿ۔



 

 

     1272    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ہظا٦، ب٩ ابی ًبساہلل ، ٗتازہ، ابواٌٟاٟیہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  أَٟیٔة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَبَّإض أَ َحسَّ َّی ٩ٔ  ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َط َِٔلَّ ا َٟ ٔ َِٟح٠ٔی٥ُ ََل ِ ٔوی٥ُ ا ٌَ ِٟ ََٟط َِٔلَّ اہللُ ا ٔ ٔب ََل ِ و٢ُ ٨ًَِٔس اِلَُکِ ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َط َِٔلَّ اہللُ َربُّ اہللُ  َٟ ٔ ٔوی٥ٔ ََل ِ ٌَ ِٟ زِٔغ ا ٌَ ِٟ ہللُ َربُّ ا

٤ََوأت َوَربُّ اَِلَِرٔق َوَربُّ  َتاَزَة ٣ِٔث٠َطُ  اٟشَّ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َوصِْب َحسَّ َٗ ی٥ٔ َو زِٔغ اِلَُکٔ ٌَ ِٟ  ا

 دسمد، ییحی ، اشہؾ، نب ایب دبعاہلل ، اتقدہ، اوبااعلہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک

ِش  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیلکت ےک فتق
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دہ ایس رطح ےس ہبعش ےن وباہطس اتقا

 ایبؿ ایک۔

 دسمد، ییحی ، اشہؾ، نب ایب دبعاہلل ، اتقدہ، اوبااعلہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تخس تبیصم ےس انپہ امےنگن ےس اک ایبؿ۔

 اعؤں اک ایبؿد :   ابب

 تخس تبیصم ےس انپہ امےنگن ےس اک ایبؿ۔

     1273    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، سیم، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َیاُ٪ َحسَّ  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ثَىٔی ُسیَمٌّ 

َِٟحٔسیُث  َیاُ٪ ا ِٔ ا٢َ ُس َٗ ًَِسأئ  َ أئ َوَط٤َاَتٔة اَِل ـَ َ٘ ِٟ أئ َوُسؤئ ا َ٘ َِٟبََلٔئ َوَزَرٔک اٟظَّ ذُ ٩ِ٣ٔ َجِضٔس ا وَّ ٌَ َ  َیَت ا ثَََلْث زِٔزُت أ٧َ



 

 

 َواحَٔسّة ََل أَِزرٔی أَیَُّتُض٩َّ هٔیَ 

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک روسؽ 

 ےس انپہ امےتگن ےھت، ایفسؿ اک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تخس تبیصم ےس، افر دب ک یت ےک اپےن، افر ربی دقتری افر دونمشں ےک ےنعط

 ایبؿ ےہ ہک دحثی ںیم نیت ابںیت ںیھت، اس رپ ںیم اکی زایدہ رکدی ےھجم اید ںیہن اؿ ںیم وکؿ ےہ۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

م ارلقیف االیلع د ہ رک داع امانگن۔

ھ
لل

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

م ارلقیف االیلع د ہ رک داع امانگن۔

ھ
لل

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا

     1274    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیسب٩ ًٔي ٍ، ٟیث ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب اور رعوہ ب٩ زبي ٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی َس ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس َوةُ ب٩ُِ َحسَّ ٔب َورُعِ ٤َُِٟشیَّ ب٩ُِ ا

 ٔ ٠َِیطٔ  اٟزُّبَي ٍِ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ  ٌٔ ِٟ و٢ُ َوصَُو َػٔحیْح فٔی رَٔجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ُ٘  َوَس٥ََّ٠ َي

 َ ا ٧ َّ٤٠َ َٓ  ٍُ َّ َِٟح٨َّٔة ث٥َُّ یَُدي َسُظ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ َّی یََزی ٣َ مُّ َحً َٗ َبَف ٧َٔيیٌّ  ِ٘ َٚ ٩َِٟ ُي ا َٓ ًَّة ث٥َُّ أَ ٠َِیطٔ َسا ًَ دٔٔذی ُُٔشَی  َٓ ًَلَی  ز٢ََ بٔطٔ َوَرأُِسُط 

 َّ ٤ِٔ٠ًَُت أ٧َ ٠ُُِٗت ِّٔذا ََل یَِدَتاُر٧َا َو ًِلَی  َ َٙ اَِل ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اٟزَّٓٔی َٗ ٕٔ ث٥َُّ  ِ٘ ٔلَی اٟشَّ ُظ ِ أَِطَدَؽ َبَْصَ ث٨َُا َٓ َّٟٔذی کَاَ٪ یَُحسِّ َِٟحٔسیُث ا ُط ا

ًِلَیَوصَُو َػٔحیْح  َ َٙ اَِل ٥َ بَٔضا ا٠َُّٟض٥َّ اٟزَّٓٔی َ ک٤َٔ٠َٕة َتک٠ََّ ِٔ َٓکَا٧َِت ت٠َِٔک آ َِٟت  ا َٗ 

 سز، ثیل لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم افر رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض 
عفی

دیعسنب 

فآہل فملس اینپ دنتریتس یک احتل ںیم رفامای رکےت ےھت، ہک رہ یبن وک فافت ےس ےلہپ اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک، ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 



 

 

اس اک اقمؾ تنج ںیم دالھکای اجات ےہ، رھپ اایتخر دای اجات ےہانچہچن بج آرضحنت ف یک فافت وہح  ےہ، وت اس فتق آپ اک رس ریمی 

﴾ راؿ رپ اھت، وھتڑی دری آپ رپ یشغ اطری ریہ، رھپ اافہق وہا، وت 

َ
ْ
یَل
َ
َ اْلٔ 

 

 

ِ

 

ف
َ
 ارلّ
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

آپ ےن اینپ اگنہ تھچ یک رطػ ااھٹ ی رھپ ﴿ا

رفامای، ںیم ےن اہک، ہک آپ دنتریتس یک احتل ںیم وج ایبؿ رفامےت ےھت فہ چس اھت، رضحت ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ ےک 

َج

 

 

ِ

 

ف
َ
 ارلّ
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

۔ ہنم ےس آرخی اافلظ وج ےلکن فہ یہی ےھت ینع ا

َ
ْ
یَل
َ
 اْلٔ 

 سز، ثیل لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم افر رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
عفی

 دیعسنب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومت افر ایحت یک داع امےنگن اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ت افر ایحت یک داع امےنگن اک ایبؿوم

     1275    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

ا٢َ  َٗ ا  ٌّ َتَوی َسِب ِٛ ِس ا َٗ ا٢َ أََتِیُت َخبَّابّا َو َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َٟوِ َحسَّ ََل أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًَِوُت بٔطٔ  ََٟس ٤َِِٟؤت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َِسًَُو بٔا  اہللُ 

دسمد، ییحی اامسلیع، سیق ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ن بب ےک اپس آای، اںوہں ےن است داغ وگلاےئ ےھت، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ومت یک داع رکےن ےس عنم ہن رفامےت وت ںیم اس یک داع رکات۔ اںوہں ےن اہک، ہک ارگ روسؽ اہلل

 دسمد، ییحی اامسلیع، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿومت افر ایحت یک داع امےنگن 

     1276    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

ا٢َ أََتِیُت َخبَّابّا َو  َٗ ِیْص  َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  ث٨ََا َیِحٌَی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتَوی َسبِ َحسَّ ِٛ ِس ا ا فٔی بَِل٨ٔطٔ َٗ ٌّ

ًَِوُت  ََٟس ٤َِِٟؤت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َِسًَُو بٔا َّی اہللُ  َِٟوََل أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل و٢ُ  ُ٘ ُتُط َي ٌِ َش٤ٔ  بٔطٔ  َٓ

س آای وہنجں ےن دمحم نب ینثم، ییحی ، اامسلیع، سیق ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ن بب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپ

ا ےن ٹیپ رپ اسھت داغ وگلاےئ ےھت، وت ںیم ےن اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک ارگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ومت یک داع رکےن ےس 

 عنم ہن رفامےت وت ںیم اس یک داع رکات۔

 دمحم نب ینثم، ییحی ، اامسلیع، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ومت افر ایحت یک داع امےنگن اک ایبؿ

     1277    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سَل٦، اس٤اًی١ ب٩ ٠ًیہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَ َحسَّ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َة  ٕ أَِخب ٧ٍَََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ث٨ََا اب٩ُِ َسََل٦ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ 

 ٔ ٕ ٧َز٢ََ ب ٤َِِٟوَت ٟرُٔضٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یََت٨٤ََّيَنَّ أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ أَِحیٔىٔی ٣َا َػل ُ٘ ٠َِی َٓ إِٔ٪ کَاَ٪ ََل بُسَّ ٣َُت٨٤َِّّیا ٤َ٠ِِٟٔؤت  َٓ طٔ 



 

 

اةُ َخي ٍِّا لٔی َٓ َِٟو َّٓىٔی َِٔذا کَا٧َِت ا َِٟحَیاةُ َخي ٍِّا لٔی َوَتَو  کَا٧َِت ا

ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک انب السؾ، اامسلیع نب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکح  صخش آےن فا ی فیلکت رپ ومت یک انمت ہن رکے افر ارگ اس وک ومت یک 

اھٹ بج ہک ریما رمان انمت رکین یہ ےہ وت اس وک انہک اچےئہ ای اہلل! ےھجم زدنہ رھک بج کت ہک زدنہ رانہ ریمے ےئل رتہب وہ، افر ےھجم ا

 ریمے ےیل رتہب وہ۔

 انب السؾ، اامسلیع نب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ھت ریھپےن اک ایبؿ، افر اوب ومٰیس روچبں ےئلیک ربتک یک داع رکےن افر اؿ ےک رس رپ اہ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

کی ڑلاک دیپا وہا، وت آرضحنت یلص اہلل وچبں ےئلیک ربتک یک داع رکےن افر اؿ ےک رس رپ اہھت ریھپےن اک ایبؿ، افر اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک، ہک ریمے اہں ا

 داع رفامح ۔ ہیلع فآہل فملس ےن اس ےئلیک ربتک یک

     1278    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، حات٥ جٌس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سائب ب٩ یزیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔس ب٩ِٔ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ ا ث٨ََا َحات٥ْٔ  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَٟٔی َحسَّ و٢ُ َذَصَبِت بٔی َخا ُ٘ ائَٔب ب٩َِ یَزٔیَس َي ُت اٟشَّ ٌِ ٔ٤

 ِ ٤ََشَح َرأ َٓ  ٍْ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ اب٩َِ أُِخًٔی َؤج ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِ َ أ ٔة ث٥َُّ َتَوؿَّ َٛ ِٟب ٍََ ًَا لٔی بٔا ٔسی َوَز

 ٔ بُِت ٩ِ٣ٔ َوُؿوئ رَشٔ َِٟحَح٠َةٔ َٓ ِیطٔ ٣ِٔث١َ زٔرِّ ا َٔ ٔ ت َٛ ٔلَی َخاَت٤ٔطٔ بَيَِن  ٨ََوزُِت ِ َٓ  ٔ َٕ َهِضزٔظ ٤ُُِٗت َخ٠ِ  طٔ ث٥َُّ 

ہبیتق نب دیعس، احمت دعج نب دبعارلنمح، اسبئ نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ریمے اخہل ےھجم وک روسؽ اہلل 

یئگ، افر رعض ایک، ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ہی اھباجن امیبر ےہ آپ ےن ریمے یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل 



 

 

ا وہا رس اپ اہھت ریھپا، افر ریمے ےئل ربتک یک داع رفامح  رھپ فوض ایک وت ںیم ےن آپ ےک فوض اک ناچ وہا اپین ایپ، رھپ ںیم آپ ےک ےھچیپ ڑھک

 درایمؿ رہم وبنت وک داھکی وج دنہل ےک رپدے ےک نٹب یک رطح یھت۔ وت ںیم ےن آپ ےک دفونں ڈنموھں ےک

 ہبیتق نب دیعس، احمت دعج نب دبعارلنمح، اسبئ نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

اک دیپا وہا، وت آرضحنت یلص اہلل ےئلیک ربتک یک داع رکےن افر اؿ ےک رس رپ اہھت ریھپےن اک ایبؿ، افر اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک، ہک ریمے اہں اکی ڑلوچبں 

 ہیلع فآہل فملس ےن اس ےئلیک ربتک یک داع رفامح ۔

     1279    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، اب٩ وہب، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ابوً٘ی١ :  راوی

 َّ ِی١ٕ أ٧َ َ٘ ٩ًَِ أَبٔی ًُ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب  ث٨ََا َس ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ َٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ِبُس اہللٔ َحسَّ ًَ ُظ  ُد بٔطٔ َجسُّ ُط کَاَ٪ یَِْخُ

 ٕ ٨َ  ب٩ُِ صَٔظا٦ ِٛ ٔ َِ َ وََلٔ٪ أ ُ٘ َی َٓ ٔ َواب٩ُِ ٤ًََُز  اُظ اب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ َ٘ َی٠ِ َٓ ا٦َ  ٌَ َیِظت ٍَٔی اٟلَّ َٓ  ٔٚ و ٔلَی اٟشُّ ٚٔ أَِو ِ و َّی اہللُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا 

ُض٥ِ ََفُب٤ََّا أََػاَب اٟزَّاح٠َٔ  ُٛ ُیرِشٔ َٓ ٔة  َٛ ِٟب ٍََ ََٟک بٔا ًَا  ِس َز َٗ ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔلَی ا ُث بَٔضا ِ ٌَ َيِب َٓ ٤َا هَٔی  َٛ  َة 

دبع اہلل نب وی ف، انب فبہ، دیعس نب ایب اویب، اوبلیقع ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک ھجم وک ریمے دادا دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

افر انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  نب اشہؾ ابزار یک رطػ ےل اجےت افر فاہں ےس ہلغ رخدیےت، اؿ ےس انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےتلم، وت ےتہک ہک مہ وک یھب رشکی رکول، اس ےئل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہمترے ےئل ربتک یک داع یک ےہ )ہی اؿ وک رشکی 

 رک ےتیل( ارثک ااسی وہات ہک وسار رپ دلا وہا ہلغ رھگ رپ وجں اک وتں اسمل آات

 انب فبہ، دیعس نب ایب اویب، اوبلیقعدبع اہلل نب وی ف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

، ہک ریمے اہں اکی ڑلاک دیپا وہا، وت آرضحنت یلص اہلل وچبں ےئلیک ربتک یک داع رکےن افر اؿ ےک رس رپ اہھت ریھپےن اک ایبؿ، افر اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک

 ہیلع فآہل فملس ےن اس ےئلیک ربتک یک داع رفامح ۔

     1280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز، ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪ اب٩ طہاب :  راوی

زٔی ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  ِح٤ُوزُ ب٩ُِ ز

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َوِجضٔطٔ َوصَُو ََُُل٦ْ ٩ِ٣ٔ ب َّی اہللُ  َّٟٔذی ٣َخَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍٔ َوصَُو ا  ئِزٔص٥ِٔ اٟزَّبٔی

دبعازعلسی، دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل نب شیکؿ انب اہشب ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک ےھجم ےس ومحمد نب 

رعیب ےن ایبؿ ایک، ہی فیہ ںیہ، ہک اؿ یک مک ینس ےک فتق اؿ ےک ونکںی ےس اپین ےل رک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک 

 یک یھت۔ ہنم رپ یلک

 دبعازعلسی، دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل نب شیکؿ انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک، ہک ریمے اہں اکی ڑلاک دیپا وہا، وت آرضحنت یلص اہلل  وچبں ےئلیک ربتک یک داع رکےن افر اؿ ےک رس رپ اہھت ریھپےن اک ایبؿ، افر

 ہیلع فآہل فملس ےن اس ےئلیک ربتک یک داع رفامح ۔

     1281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ئظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًبسا٪، ًبساہلل ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ٨ًََِضا 



 

 

ُض٥ِ  َٟ َیِسًُو  َٓ بَِیأ٪  ٔش٠ِطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُِؤتَی بٔاٟؼِّ ِِ ٥َِٟ َي طُ ِٔیَّاُظ َو ٌَ أَِتَب َٓ ًَا ب٤َٔإئ  َس َٓ ًَلَی ثَِوبٔطٔ  َبا٢َ  َٓ ُتَٔی بَٔؼٔيٓیٕ  أ َٓ 

دبعاؿ، دبعاہلل ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےئلیک داع رکےت ےھت،انچہچن اکی ہچب الای ایگ وت اس ےن آپ رپ اشیپب رکدای، آپ ےن فملس ےک اپس ےچب الےئ اجےت ےھت، افر آپ اؿ 

 اپین وگنما رک اس رپ اہب دای، افر اس وک دوھای ںیہن۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

کی ڑلاک دیپا وہا، وت آرضحنت یلص اہلل وچبں ےئلیک ربتک یک داع رکےن افر اؿ ےک رس رپ اہھت ریھپےن اک ایبؿ، افر اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک، ہک ریمے اہں ا

 داع رفامح ۔ ہیلع فآہل فملس ےن اس ےئلیک ربتک یک

     1282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی :  راوی

 ٌَ ٠ََبَة ب٩ِٔ ُػ ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َث ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٕ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللَٔحسَّ ٠َِیطٔ ي ٍِ ًَ َّی اہللُ   َػل

ةٕ  ٌَ ِٛ إؾ یُوتٔزُ بَٔز َّٗ َس ب٩َِ أَبٔی َو ٌِ َُّط َرأَی َس ٨ُِط أ٧َ ًَ ِس ٣ََشَح  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ایبؿ رکےت ںیہ ھجم ےس دبعاہلل نب ہبلعث ےن نج ےک رس رپ روسؽ اہلل ےن اہھت ریھپا اھت، ایبؿ ایک ہک اںوہں 

 ص وک اکی رتعک فرت ڑپےتھ وہےئ داھکی۔ےن دعس نب ایب فاق

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ درفد ےنجیھب اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 د ےنجیھب اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ درف

     1283    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی :  راوی

ََٟ٘ٔیىٔ  ا٢َ  َٗ َِٟیلَی  ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َُٜ َِٟح ث٨ََا ا َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٌِ َحسَّ َٛ ا٢َ أَََل ی  َ٘ َٓ ُب ب٩ُِ ًُِحَزَة 

ِس  َٗ ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ ٠َِي٨َا  ًَ َد  َ َِ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟک َصٔسیَّّة ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٕ  أُصِٔسی  َِٜی َٓ ٠َِیَک  ًَ َٕ نَُش٥ُِّ٠  ِی َٛ ٨َ٤ِٔ٠ًَا 

 ًَ وُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َػ١ِّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیَک  ِّی  ََّک َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس ا٠َُّٟض٥َّ نَُؼل ًَلَی آ٢ٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ ٧ِٔ ٤َا َػ٠َِّیَت  َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو لَی ٣َُح٤َّ

ََّک َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس  ًَلَی آ٢ٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ ٧ِٔ َت  ِٛ ٤َا بَاَر َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ًَلَی ٣َُح٤َّ  بَارِٔک 

ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس بعک نب رجعہ ےلم افر اہک ہک ایک ںیم مت وک  آدؾ، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب یلیل

اکی دہہی  شی ہن رکفں؟ یبن یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ وت مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل مہ آپ رپ السؾ ڑپانھ وت 

َم اجےتن ںیہ نکیل سک رطح درفد ںیجیھب، آپ ےن رفامای ہک
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 آدؾ، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب یلیل :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ درفد ےنجیھب اک ایبؿ



 

 

     1284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ حاز٦ اور زر اور زی، یزیس، ًبساہلل ب٩ خباب، ابوسٌیس خسری رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس  َراَوِرزٔیُّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َواٟسَّ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ٌٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ُِٟدِسرٔیِّ  َخبَّإب  یٕس ا

ٕس  ًَلَی ٣َُح٤َّ ُٗوُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َػ١ِّ  ا٢َ  َٗ ِّی  َٕ نَُؼل َِٜی َٓ ٠َِیَک  ًَ ََل٦ُ  ٨َ٠ُِٗا َیا َرُسو٢َ اہللٔ صََذا اٟشَّ ا٢َ  ٤َا َٗ َٛ ًَِبٔسَک َوَرُسؤَٟک 

٤َا بَاَر  َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ًَلَی ٣َُح٤َّ ًَلَی ِٔبَِزاصٔی٥َ َوبَارِٔک  ًَلَی ِٔبَِزاصٔی٥َ َوآ٢ٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ َػ٠َِّیَت  َت  ِٛ 

اربامیہ نب زمحہ، انب احزؾ افر درافردی، سیدی، دبعاہلل نب ن بب، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

، آپ ےن رفامای ہک اس ایبؿ ایک ہک مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل مہ آپ وک السؾ رکان وت اجےتن ںیہ نکیل آپ رپ درفد سک رطح ںیجیھب
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 احزؾ افر در افر دی، سیدی، دبعاہلل نب ن بب، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنعاربامیہ نب زمحہ، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک العفہ دفرسفں رپ یھب درفد اجیھب اجاتکسےہ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک العفہ دفرسفں رپ یھب درفد اجیھب اجاتکسےہ ایک

     1285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، اب٩ ابی اوفی :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َِٔذا أَتَی َرُج١ْ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی  ٣ُزََّة 



 

 

ًَلَی آ٢ٔ أَبٔی  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َػ١ِّ  َ٘ َٓ تٔطٔ  َٗ أََتاُظ أَبٔی بَٔؼَس َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َػ١ِّ  َٗ تٔطٔ  َٗ  أَِوفَیَوَس٥ََّ٠ بَٔؼَس

ف نب رمہ، انب ایب افیف ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج وکح  صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دصہق امیلسؿ نب  جب، ہبعش، رمع

ج
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ِش﴾،انچہچن ریمے فادل بج دصہق ےل رک آپ ےک اپس آےئ وت آپ ےن رفامای ہک ﴿ا
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َ
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َ
 اہلل ایب افیف یک افالد رپ رتمح رفام۔ َ

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، رمعف نب رمہ، انب ایب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 فد اجیھب اجاتکسےہایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک العفہ دفرسفں رپ یھب در

     1286    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی بُک، ابوبُک، ٤ًزو ب٩ س٠ی٥ زرِی، ابوح٤سی ساًسی رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َحسَّ َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ اٟزَُّرِٔیِّ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٕ 

ًَلَی ٣ُ  ُٗوُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َػ١ِّ  ا٢َ  َٗ ٠َِیَک  ًَ ِّی  َٕ نَُؼل ِی َٛ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َُّض٥ِ  أًسٔیُّ أ٧َ ٕس َوأَِزَوأجطٔ َوذُرِّ ح٤َُِیٕس اٟشَّ ٤َا َح٤َّ َٛ یَّتٔطٔ 

ًَلَی آ٢ٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  َت  ِٛ ٤َا بَاَر َٛ یَّتٔطٔ  ٕس َوأَِزَوأجطٔ َوذُرِّ ًَلَی ٣َُح٤َّ ًَلَی آ٢ٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ َوبَارِٔک  ََّک َح٤ٔیْس ٣َحٔیْس َػ٠َِّیَت  ٧ِٔ  

ہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، اوبرکب، رمعف نب میلس زریق، اوبدمحی اسدعی ریض ا
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 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، اوبرکب، رمعف نب میلس زریق، اوبدمحی اسدعی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ای اہلل سج وک ںیم ےن فیلکت دی ےہ وت اےس اس ےک ف

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ای اہلل سج وک ںیم ےن فیلکت دی ےہ وت اےس اس ےک فاےطس افکرہ افر رتمح انب دے

     1287    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ا٢َ أَِخب ٍََن َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ی َس

أَی٤َُّا ٣ُ  َٓ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ٨ُِط أ٧َ ًَ َِٟیَک صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔ بَّة ِ ُط َُقِ َٟ ١ِ َذَٟٔک  ٌَ اِج َٓ ِؤ٩ٕ٣ٔ َسبَبُِتُط 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   َیِو٦َ ا

انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ادمح نب اصحل، 

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ای اہلل سج اامیدنار وک ںیم ےن ربا الھب اہک وت ایقتم ےک دؿ اس وک رقتب اک ذرہعی

 انبدے۔

 بہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہادمح نب اصحل، انب ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ونتفں ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ



 

 

     1288    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہظا٦، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ًَُِط َسأَُٟوا َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح َّی َحسَّ ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

وِ  َٔ ٌَ أَِح َح َٓ ٩ًَِ َطِیٕئ َِٔلَّ بَي٨َُِّتُط َل٥ُِٜ  َِٟیِو٦َ  ا٢َ ََل َتِشأَُٟونٔی ا َ٘ َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٌَٔس ا ََٓؼ َب  ـٔ َِ َٓ ََٟة  َ ٤َِِٟشأ إَٔذا ُظ ا َٓ ٠ُِت أ٧َُِوزُ َی٤ٔي٨ّا َؤط٤َاَّل 

إَٔذا َرُج١ْ کَاَ٪ ِٔذَا ََلَوی اٟزِّ  َٓ ٌّٖ َرأَِسطُ فٔی ثَِوبٔطٔ َیِبکٔی  ا٢َ ک١ُُّ َرُج١ٕ ََل َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أَبٔی  َ٘ َٓ ٔ أَبٔیطٔ  ي ٍِ َِ ٔ َجا٢َ یُِسعَی ٟ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٕس َػل ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ ا٢َ َرٔؿي٨َا بٔاہللٔ َربًّا َوبٔاِْلِٔسََل٦ َ٘ َٓ َ ٤ًَُزُ  ُة ث٥َُّ أَِنَظأ َٓ وذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ حَُذا ٌُ ٥َ َرُسوَّل َن طٔ َوَس٠َّ

ٔٔتَٔن  ِٟ َُّط ُػوِّ  ا مُّ ٧ِٔ َٗ  ٔ َِٟیِو٦ ِّ کَا ٔ َواٟرشَّ َِٟدي ٍِ ٥َ ٣َا َرأَیُِت فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َّی َٓ َِٟح٨َُّة َوا٨َّٟاُر َحً َرِت لٔی ا

 ٔ َِٟحٔسیٔث صَٔذظ َتاَزةُ یَِذَُکُ ٨ًَِٔس َصَذا ا َٗ َِٟحائٔٔم َوکَاَ٪  ٩ًَِ أَِطَیاَئ ِِٔ٪  َرأَیُِتُض٤َا َوَراَئ ا َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََل َتِشأَُٟوا  اِْلیََة یَا أَیَُّضا ا

 ٥ِ ُٛ  تُِبَس َل٥ُِٜ َتُشِؤ

صفح نب رمع، اشہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک ولوگں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک وپانھچ رشفع 

وت آپ وک ہصغ آایگ، افر ربنم رپ ڑچھ رک رفامای، آج مت ےس وج یھب وپوھچ ےگ ںیم اس وک وھکؽ  ایک بج ولگ تہب زایدہ وساؽ رکےن ےگل

 رک ایبؿ رکدفں اگ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک ںیم داںیئ ابںیئ رظن دفڑا رکدےنھکی اگل، وت رظن آای ہک رہ صخش ا ےن ڑپکے ںیم ہنم ےٹیپل وہےئ

اھت سج وک ولگ ڑلاح  ےک فتق اس ےک ابپ ےک العفہ یسک دفرسے یک رطػ وسنمب  ےہ، افر رف راہ ےہ، اؿ ںیم اکی آد ی ااسی یھب

رکےت ےھتانچہچن اس ےن وپاھچ، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ وکؿ ےہ؟ آپ ےن رفامای زحاہف! رھپ رمع م ےن ےگل وہک 

ا  اب اہلل راب اخل ینع مہ اہلل ےک رب وہےن افر االسؾ ےک دنی 

 

 ن
ن

 

ص
وہےن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک روسؽ وہےن رپ رایض ر

وہےئ مہ ونتفں ےس اہلل یک انپہ امےتگن ںیہ، وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن آج یک رطح یھبک ریخ ف رش ںیہن 

دفونں وک دویار ےک ےھچیپ داھکی افر اتقدہ اس داھکی، ریمے اسےنم تنج افر منہج یک وصرت  شی یک یئگ، اہیں کت ہک ںیم ےن اؿ 
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 صفح نب رمع، اشہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ولوگں ےک ہبلغ ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےک ہبلغ ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

     1289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًز، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتيبہ ب٩ :  راوی

٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٤ًَِزٕو ٣َِولَی ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّطُ  َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َح٨َِلٕب أ٧َ ب٩ِٔ 

ٍَ أ٧َََص بِ  ٨ََٟا ََُُل٣ّا ٩ِ٣ٔ ٠ُِٔ َس٤ٔ َِٟت٤ِٔص  ٥َ َٔلَبٔی ك٠ََِحَة ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤َا٥ُِٜٔ٧ َیِدُس٣ُىٔی ٩َ ٣َأٟٕک َي

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٨ُُِٜت أَِخُس٦ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ُٓىٔی َوَرائَطُ  ٔ َد بٔی أَبُو ك٠ََِحَة یُزِز َْخَ و٢َ  َٓ ُ٘ طُ یُِٜث ٍُٔ أَِ٪ َي ٌُ ٨َُُِٜٓت أَِس٤َ ٤َا ٧َز٢ََ  َوَس٥ََّ٠ ک٠َُّ

ی٩ِٔ َو  ٍٔ اٟسَّ ُِٟحبِٔن َوَؿ٠َ ِٟبُِد١ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ َِٟحزَٔ٪ َوا َِٟض٥ِّ َوا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ ِ ٥ِ٠َ أََز٢ِ أَِخُس٣ُطُ ا٠َّٟ َٓ ٠َََُبةٔ اٟزَِّجا٢ٔ 

َب٨٠َِ  ِٗ َّی أَ َبائَٕة أَِو َٛٔش َحً ٌَ ٨َُُِٜٓت أََراُظ یَُحوِّی َوَرائَُط بٔ ِس َحاَزَصا  َٗ َة ب٨ِٔٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔیَّ َب١َ بَٔؼ ِٗ َُٓضا َوَرائَُط ا ٩ِ٣ٔ َخِیب ٍََ َوأَ ٔ إئ ث٥َُّ یُزِز

ِوُت رَٔجاَّل  ًَ َس َٓ ٍٕ ث٥َُّ أَِرَس٠َىٔی  ٍَ َحِیّشا فٔی ٧َٔل ِضَبأئ َػ٨َ ٨َّا بٔاٟؼَّ ُٛ َّی َِٔذا  َّی َِٔذا بََسا  َحً َب١َ َحً ِٗ أَک٠َُوا َوکَاَ٪ َذَٟٔک ب٨َٔائَُط بَٔضا ث٥َُّ أَ َٓ

 ٦ُ ِّی أَُُحِّ ٔن ُض٥َّ ِ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًَلَی ا  َٖ َ َِ َ ا أ َّ٤٠َ َٓ ٨َُّا َو٧ُحٔبُّطُ  ا٢َ َصَذا ُجبَِی١ْ یُحٔب َٗ ُط أُحُْس  ٦َ بٔطٔ َٟ  ٣َا بَيَِن َجَب٠َِیَضا ٣ِٔث١َ ٣َا َُحَّ

ص٥ِٔ َوَػأًض٥ِٔ ِٔبِزَ  َُٟض٥ِ فٔی ٣ُسِّ ََّٜة ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک   اصٔی٥ُ ٣َ

 ےن ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، رمعف نب ایب رمع، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اکی ڑلاک ریمی دختم ےک ےئل ددیفانچہچن اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ھجم اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای، ا ےن ڑلوکں ںیم ےس 

وک ا ےن ےھچیپ وسار رکےک ےل ےئگانچہچن ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم رکےن اگل بج یھب آپ ارتےت، وت آپ وک 
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  ارلاجؽ ںیم ربارب آپ ارثک ہی رفامےت وہےئ اتنس ہک ا

 

ٹہ ن
ل

 

ل فانبجل فولض ادلنی فع

 

ج
لتٹ

ل فا
ش
لک

یک دختم ںیم راہ اہیں کت ہک مہ بج ربیخ ےس فا س وہےئ وت آپ ےن ہیفص ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب ییح وک اسھت ےل رک نج ےس 

وسار رکےتیل ےھت، اہیں کت ہک مہ بج اقمؾ  اکنح ایک اھت ںیم آپ وک دھکی راہ اھت، ہک اینپ اچدر ای لبمک اک رپدہ رکےک ا ےن ےھچیپ اؿ وک

 ایتر رکا رک اس وک دخرتوخاؿ رپ روھکاای، رھپ ےھجم اجیھب، وت ںیم ولوگں وک الب رک ےل آای ولوگں ےن اھک
 
ان ابہصء ںیم ےچنہپ، وت آپ ےن یح



 

 

امای ہی فہ اہپڑ ےہ وج ھجم ےس تبحم راتھک اھکای، ہی فہمیل یک دوعت یھت، رھپ فاہں ےس آےگ ڑبےھ اہیں کت ہک بج ادح اہپڑ رظن آای، وت رف

ےہ، افر مہ یھب اےس وبحمب رےتھک ںیہ بج ودہنی ےک رقبی ےچنہپ، وت رفامای، ای اہلل ںیم اس ےک دفونں اہپڑفں ےک درایمؿ یک زنیم وک 

وک اؿ ےک ود ںیم، افر اؿ ےک اصع   جاؾ رقار داتی وہں سج رطح اربامیہ ہیلع امالسؾ ےن   وک  جاؾ رقار دای اھت اے اہلل ودہنی فاولں

 ںیم ربتک اطع رفام۔

 ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، رمعف نب ایب رمع، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ ۔ذعاب ربق ےس انپہ امےنگن اک 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

     1290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی سٔیا٪، ٣وسی ب٩ ً٘بہ، ا٦ خاٟس ب٨ت خاٟس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ا :  راوی

 َ ث َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ ٍِ أََحّسا َس٤ٔ ٥َِٟ أَِس٤َ ا٢َ َو َٗ ُت أ٦َُّ َخأٟٕس ب٨َِٔت َخأٟٕس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبَة  ِ٘ ٨َا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَتَ  َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ َُي ٍََِصا   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًََذأب ا ذُ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ٔ ب ٍِ َ٘ 

 دیمحی ایفسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اؾ اخدل تنب اخدل ریض اہلل اعتٰیل  امہن ےتہک ںیہ، ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ذعاب

فآہل فملس  ربق ےس انپہ امےتگن وہےئ انس ) ومٰیس نب ہبقع ےن اہک، ہک اؾ اخدل ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک وسا ںیم ےن یسک وک یبن یلص اہلل ہیلع

 (ےس ےننس ےک قلعتم ںیہن انس

 دیمحی ایفسؿ، ومیس نب ہبقع، اؾ اخدل تنب اخدل ریض اہلل اعتٰیل  امہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

     1291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦،طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ٣ؼٌب :  راوی

ص٩َُّ  ْس َیأ٣ُِزُ بَٔد٤ِٕص َویَِذَُکُ ٌِ ٕب کَاَ٪ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ٠٤َِٟٔٔک  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ًَ  َحسَّ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ُِٟحبِٔن َوأًَُوذُ  ِٟبُِد١ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ ِ َُّط کَاَ٪ َیأ٣ُِزُ بٔض٩َّٔ ا٠َّٟ ٥َ أ٧َ ٔ َوأًَُوذُ َوَس٠َّ ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلَی أَِرَذ٢ٔ ا  بَٔک أَِ٪ أَُرزَّ ِ

ا٢ٔ َوأًَُوذُ  جَّ ىٔی ٓٔت٨ََِة اٟسَّ ٌِ ٧َِیا َي ٔ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟسُّ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا  بَٔک ٩ِ٣ٔ 

آدؾ،ہبعش، دبعاکلمل، بعصم ےتہک ںیہ، ہک دعس اپچن ابوتں ےس انپہ امےنگن اک مکح دےتی ےھت، افر اؿ اپچن ابوتں ےک قلعتم آرضحنت 
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 آدؾ،ہبعش، دبعاکلمل، بعصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ذعاب ربق ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

     1292    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ،جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١،  :  راوی



 

 

 َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًَُحوَزأ٪ َحسَّ ًَلَیَّ  َِٟت َزَخ٠َِت  ا

ََٟتا لٔی ِٔ٪َّ أَصِ  ا َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔ ا ٔ یَُضوز َجَتا ٩ِ٣ٔ ًُُحز َْخَ َٓ ُض٤َا  َٗ ٥ِ أَِ٪ أَُػسِّ ٌٔ ٥ِ أُِن َٟ بُِتُض٤َا َو َٜذَّ َٓ ُٗبُورٔص٥ِٔ  بُوَ٪ فٔی  ذَّ ٌَ بُورٔ يُ ُ٘ ِٟ ١َ ا

ُت  ًَُحوَزی٩ِٔ َوَذََکِ َٟطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َتاَوَزَخ١َ  َٗ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ُط  بُوَ٪  َٟ ذَّ ٌَ َُّض٥ِ ُي ٧ِٔ

 ٔ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا َذ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ُس فٔی َػََلةٕ َِٔلَّ َت ٌِ ٤َا َرأَیُِتُط َب َٓ َضا  َِٟبَضائ٥ُٔ ک٠ُُّ ُط ا ٌُ  ًََذابّا َتِش٤َ

دف  نامثؿ نب ایب ہبیش،رجری، وصنمر، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ، ہک ریمے اپس وہید ودہنی یک

 اجےت ںیہ وت ںیم ےن اؿ یک ذکتبی یک، 

 

وبڑیھ وعرںیت آںیئ اؿ دفونں ےن ھجم ےس اہک، ہک ربق فاےل اینپ ربقفں ںیم ذعاب دے 

افر ااھچ ںیہن اھجمس ہک اؿ یک دصتقی رکفں،انچہچن فہ دفونں یلچ ںیئگ، رھپ ریمے اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ، 

 ہک ای روسؽ اہلل دف وبڑیھ وعرںیت آح  ںیھت، افر آپ ےس اسرا فاہعق ایبؿ ایک۔ آپ ےن رفامای اؿ دفونں ںیم ےن آپ ےس رعض ایک

 اجےت ںیہ ںیہنج امتؾ وچاپےئ ےتنس ںیہ،انچہچن اس ےک دعب ںیم ےن آپ وک رہ 

 

ےن کیھٹ اہک، کشیب )ولگ( ربقفں ںیم ذعاب دے 

 امنز ںیم ذعاب ربق ےس انپہ امےتگن وہےئ داھکی۔

 نامثؿ نب ایب ہبیش،رجری، وصنمر، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زدنیگ افر ومت ےک ونتفں ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ر ومت ےک ونتفں ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔زدنیگ اف

     1293    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت أ٧َََص ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ  َحسَّ و٢ُ کَاَ٪ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ 



 

 

ٔ َوأَ  َِٟضَز٦ ِٟبُِد١ٔ َوا ُِٟحبِٔن َوا ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ ِ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ٔ َوأًَُوذُ ًَ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا ًُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ 

٤َ٤َِٟأت بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٤َِِٟحَیا َوا  ٓٔت٨َِٔة ا

ِ ج

ّ
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َ
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ُع ُذ دسمد،  رمتع ےک فادل، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت، ا
َ
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َع

وہں، زجع یتسس، زبد ی افر تہب زایدہ ڑباھ ےپ ےس، افر ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں ذعاب ربق ےس افر ریتی انپہ اماتگن وہں، زدنیگ افر 

 ومت ےک ہنتف ےس( ۔

  فادل، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد،  رمتع ےک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انگہ افر رقض ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 انگہ افر رقض ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

     1294    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا ُوَصِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََِیطٔ َضا أَ٪َّ ا٨َّٟ َحسَّ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ  َز٦ ِِ ٤َ ِٟ ٤َِٟأِث٥َٔ َوا ٔ َوا َِٟضَز٦ ََٜش١ٔ َوا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن ُض٥َّ ِ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة  َوَس٠َّ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔ َو ب ٍِ َ٘ ِٟ ا

 ِِٟٔ ِّ ٓٔت٨َِةٔ ا ََ ًََذأب ا٨َّٟارٔ َو٩ِ٣ٔ  ا٢ٔ ا٠َُّٟض٥َّ ا٨َّٟارٔ َو جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ُِقٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا َٔ ِٟ ىَی َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ ا

ِوَب اَِلَبَِیَف  ِیَت اٟثَّ َّ٘ ٤َا َن َٛ َِٟدَلایَا  ٠ِٔيی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ِّٙ َ ِٟب ٍََزٔ َو٧ ٠ِٔخ َوا ًَىِّی َخَلایَاَی ب٤َٔأئ اٟثَّ ٔ أُِش١ِ  ٧َٔص َوبَاً ِس بَِیىٔی  ٩ِ٣ٔ اٟسَّ

زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ َوا ٤َِٟرِشٔ ًَِسَت بَيَِن ا ٤َا بَا َٛ  َوبَيَِن َخَلایَاَی 



 

 

ی نب ادس، فبیہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع 

معل

ی اے اہلل ںیم ریتی انپ

 

ی غت

 

ح
ل

م این اوعذکب ا

ھ
لل

ہ اماتگن وہں، یتسس افر ڑباھ ےپ افر انگہ افر رقض افر ربق یک آزامشئ رفامےت ےھت، ہک ا

ےس، افر ریتی انپہ اماتگن وہں حیسم داجؽ ےک ہنتف ےس ای اہلل وت ھجم ےس ریمے انگوہں وک ربػ افر افےل ےک اپین ےس دوھدے افر 

، افر ریمے انگوہں ےک درایمؿ فیسی ریمے دؽ وک انگوہں ےس اصػ رکدے سج رطح وت ےن دیفس ڑپکے وک دنگ یگ ےس اصػ ایک

 یہ دفری رکدے یسیج دفری وت ےن رشمؼ ف رغمب ںیم یک ےہ۔

ی نب ادس، فبیہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...د ی افر یسس ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔زب

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 زبد ی افر یسس ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

     1295    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا َخاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزٕو  ٤ِزُو ب٩ُِ أَبٔی  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ ُس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ

ٔ َو  ِحز ٌَ ِٟ َِٟحزَٔ٪ َوا َِٟض٥ِّ َوا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ ِ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ی٩ِٔ َػل ٍٔ اٟسَّ ِٟبُِد١ٔ َوَؿ٠َ ُِٟحبِٔن َوا ََٜش١ٔ َوا اِل

٠َََُبٔة اٟزَِّجا٢ٔ   َو

 اخدل نب دلخم، امیلسؿ، رمعف نب ایب رمعف، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع ںیم ےتہک
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 ف زحؿ افر زجع ف یتسس افر زبد ی ف لخب افر رقض یک رگاں ابری افر ولوگں ےک ہبلغ ےس( ۔



 

 

 رمعف، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاخدل نب دلخم، امیلسؿ، رمعف نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لخب ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ، لخب ) اب مضل( افر لخب )اب حتفل( ےک اکی یہ ینعم ںیہ، 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ، لخب ) اب مضل( افر لخب )اب حتفل( ےک اکی یہ ینعم ںیہ، ےسیج زحؿ افر زحؿ ےک اکی یہ ینعم ںیہ ۔لخب ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

     1296    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر،طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس َحسَّ ٕس  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ثَىٔی ٨َُُِسْر َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٔس ب٩ِٔ أَبٔی ب٩ُِ ا ٌِ

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ثُُض٩َّ  َِٟد٤ِٔص َویَُحسِّ ٨ًَُِط کَاَ٪ یَأ٣ُِزُ بَٔضُؤََلٔئ ا إؾ َرضَٔی اہللُ  َّٗ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  َو ٔن ُض٥َّ ِ ٥َ ا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟسُّ  ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلَی أَِرَذ٢ٔ ا ُِٟحبِٔن َوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪ أَُرزَّ ِ ِٟبُِد١ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔ ا ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٧َِیا َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ 

اکلمل نب ضحری، بعصم نب دعس، دعس نب ایب فاقص ےتہک ںیہ، ہک دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ اپچن دمحم نب ینثم، دنغر،ہبعش، دبع

)زیچفں ےس انپہ امےنگن( اک مکح دےتی ےھت، افر اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ےھت )فہ ہی ںیہ( اے اہلل ںیم ریتی 

 وہں زبد ی ےس، افر ریتی انپہ اماتگن وہں، اس ابت ےس ہک ںیم ارذؽ رمع یک رطػ ولاٹ دای انپہ اماتگن وہں لخب ےس، افر ریتی انپہ اماتگن

 اجؤں افر ریتی انپہ اماتگن وہں، داین ےک ےنتف ےس، افر ریتی انپہ اماتگن وہں ذعاب ربق ےس۔

 دمحم نب ینثم، دنغر،ہبعش، دبعاکلمل نب ضحری، بعصم نب دعس، دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارذؽ رمع ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔



 

 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ارذؽ رمع ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

     1297    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابو٤ٌ٣ز، :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی ا ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ہللُ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ُِٟحبِٔن َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اَػل ََٜش١ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن ُض٥َّ ِ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ذُ َي وَّ ٌَ ٔ َوأًَُوذُ َس٥ََّ٠ یََت َِٟضَز٦

ِٟبُِد١ٔ   بَٔک ٩ِ٣ٔ ا

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ اوبرمعم، دبعاولارث ، دبعازعلسی نب بیہص، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک روسؽ ا

امےتگن ےھت افر اس رطح رفامےت ےھت، ہک اے اہلل ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں یتسس فزبد ی ےس، افر ریتی انپہ اماتگن وہں، تہب ڑباھےپ 

 افر لخب ےس۔

 اوبرمعم، دبعاولارث ، دبعازعلسی نب بیہص، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فاب افر فیلکت وک داع دفر رک دیتی ےہ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 فاب افر فیلکت وک داع دفر رک دیتی ےہ ۔

     1298    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٣ح٤ :  راوی



 

 

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ِٟحُ َػل ٔلَی ا اَصا ِ ١ِ ح٤َُّ ُ٘ ََّٜة أَِو أََطسَّ َواِن َِٟي٨َا ٣َ ٔ َِّبَت ِ ٤َا َحب َٛ ٤َِٟٔسی٨ََة  َِٟي٨َا ا ٔ ِب ِ ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ َحبِّ ٔة ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک ٠َّ َٔ ِح

٧َا َوَػا٨ًَٔا ٨َا فٔی ٣ُسِّ َٟ 

 ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ای دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک

حفہ یک رطػ لقتنم رک دے، ای 
جٹ

اہلل امہرے دولں ںیم ودہنی یک تبحم دیپا رک دے اسیج ہک وت ےن   یک تبحم دی ےہ، افر اس ےک اخبر 

 اہلل امہرے ودد افر اصع ںیم ربتک اطع رفام۔

 فہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ نب رع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 فاب افر فیلکت وک داع دفر رک دیتی ےہ ۔

     1299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  ویرا

ٕس أَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٕس أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ًَاَزنٔی َرُسو٢ُ َحسَّ ا٢َ  َٗ ٪َّ أَبَاُظ 

َّی  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔاہللٔ َػل ُ٘ َٓ ٤َِِٟؤت  ًَلَی ا ِیُت ٨ِ٣ُٔط  َٔ َٔ ٩ِ٣ٔ َطَِٜوی أَِط َِٟوَزا ٔة ا ٥َ فٔی َححَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّ بٔی ٣َا َتَزی ٩ِ٣ٔ  اہللُ  ب٠ََ

 ٔ ُٚ بُٔث٠ُثَِی ٣َال أََتَؼسَّ َٓ ٍٔ َوأ٧ََا ذُو ٣َا٢ٕ َوََل َیزٔثُىٔی َِٔلَّ اب٨َِْة لٔی َواحَٔسْة أَ َوَج ِٟ ََّک أَِ٪ ا ثٔي ٍْ ٧ِٔ َٛ ٠ُُث  ا٢َ اٟثُّ َٗ ظٔ  بَٔظِِطٔ َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ ََل  َٗ ی 

ّة تَ  َ٘ َٔ َٙ َن ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ ََّک  ُٔوَ٪ ا٨َّٟاَض َو٧ِٔ َّٔ َٜ ّة یََت َٟ ا ًَ بَِتغٔی بَٔضا َوِجَط اہللٔ َِٔلَّ أُٔجزَِت َتَذَر َوَرثََتَک أ٨ََُِٔیاَئ َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتَذَرص٥ُِ 

 ٌَ َّی ٣َا َتِح ٤ًَََّل َتبَِتغٔی بٔطٔ َوجِ َحً  ١َ٤َ ٌِ َت َٓ  َٕ ٩َِٟ تَُد٠َّ ََّک  ا٢َ ٧ِٔ َٗ َس أَِػَحابٔی  ٌِ ُٕ َب ٠ُُِٗت آأَُخ٠َّ َط اہللٔ َِٔلَّ ١ُ فٔی فٔی ا٣َِزأَتَٔک 

وَ٪ اٟ ُ َِ َوا٦ْ َويُرَضَّ بَٔک آ ِٗ ٍَ بَٔک أَ ٔٔ َّی ی٨ََِت ُٕ َحً ٠ََّک تَُد٠َّ ٌَ َٟ ّة َو ٌَ ِٓ ٠َُّض٥َّ أ٣َِٔف َٔلَِػَحابٔی صِٔحَزَتُض٥ِ َوََل اِزَزِزَت َزَرَجّة َورٔ



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  َُٟط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ْس َرثَی  ٌِ ا٢َ َس َٗ ََٟة  ُس ب٩ُِ َخِو ٌِ َِٟبائُٔص َس ٩ِٜٔ ا ابٔض٥ِٔ َل َ٘ ًِ ًَلَی أَ َّٜةَ َتزُزَّص٥ُِ  َِّی ب٤َٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تُُوف  ِیطٔ َوَس٠َّ

ب، اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک اؿ ےک فادل )دعس( ےن ومیس نب اامسلیع، اربامیہ نب دعس، انب اہش

ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اس امیبری ںیم سج ںیم ںیم رقبی اوملت اھت ہتجح اولداع ےک ومہعق رپ ریمی 

ہل فملس ےھجم وج فیلکت ےہ فہ آپ دھکی رےہ ںیہ افر ںیم امدلار ایعدت وک رشتفی الےئ، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآ

وہں نکیل زجب اکی یٹیب ےک وکح  فارث ںیہن وت ایک ںیم اانپ دفاہتح  امؽ دصہق رکدفں؟ آپ ےن رفامای ںیہن، وت ںیم ےن وپاھچ فص امؽ 

رے ےئل اس ےس رتہب ےہ ہک اؿ وک اتحمج وھچڑف ہک )ریخات رکدفں( آپ ےن رفامای اہتح  تہب زایدہ ےہ، فراثء وک امدلار وھچڑان اہمت

ولوگں ےک اسےنم دتس وساؽ دراز رکےت رھپںی افر مت اہلل یک راض دنمی یک اخرط وج یھب رخچ رکف ےگ، اہلل اس اک ارج دے اگ اہیں 

ڑ دای اجؤں اگ آپ ےن رفامای کت ہک اس  ہمق اک یھب وج مت اینپ ویبی ےک ہنم ںیم دف ےگ، ںیم ےن اہک ںیم ا ےن دفوتسں ےس ےھچیپ وھچ

ںیہن، ہکلب سج دقر اہلل یک رمیض ےک  شی رظن لمع رکف ےگ درہج افر دنلبی ںیم زایدیت وہیت اجےئ یگ افر ادیم ےہ ہک مت ایھب زدنہ 

فر اؿ وک ےھچیپ روہ ےگ، افر املسمؿ مت ےس عفن ااھٹںیئ ےگ افر اکرففں وک اصقنؿ ےچنہپ اگ، ای اہلل امہرے احصہب یک رجہت وپری رکدے ا

فا س ہن رک نکیل ےب اچرے دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب وخہل یک رجہت وپری ہن وہح ، دعس ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس وک اؿ ےک   یہ ںیم ااقتنؽ ےک ببس تہب دصہم وہا۔

  اہلل اعتٰیل ہنعومیس نب اامسلیع، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اعرم نب دعس ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تہب زایدہ رمع افر داین یک آزامشئ افر آگ یک آزامشئ ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔ تہب زایدہ رمع افر داین یک آزامشئ افر آگ یک آزامشئ

     1300    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، حشين، زائسہ، ًبسا٠٤ٟک، ٣ؼٌب :  راوی



 

 

ٔب  ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ َزائَٔسَة  ُِٟحَشيُِن  ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا ا ث٨ََا ِِٔسَحا ذُوا  َحسَّ وَّ ٌَ ا٢َ َت َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ب٩ِٔ َس

 ِ ِٟحُب ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ ِ ذُ بٔض٩َّٔ ا٠َّٟ وَّ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََت ًَ َّی اہللُ  ِٟبُِد١ٔ َوأًَُوذُ بَٔک بٔک٤َٔ٠َإت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔن َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا

 ٌُ ِٟ ٔلَی أَِرَذ٢ٔ ا ٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَُرزَّ ِ ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٧َِیا َو ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ اٟسُّ  ٤ُز

ااحسؼ نب اربامیہ، نیسح، زادئہ، دبعاکلمل، بعصم ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اؿ املکت ےک ذرےعی 

ُع ُذ انپہ اموگن، نج ےک ذرہعی آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ اماگن رکےت ےھت )ف
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 ، بعصمااحسؼ نب اربامیہ، نیسح، زادئہ، دبعاکلمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 تہب زایدہ رمع افر داین یک آزامشئ افر آگ یک آزامشئ ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

     1301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٣وسی، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ٥َ کَاَ٪ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

و٢ُ  ُ٘ ًََذ  َي ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٔن ٤َِٟأِث٥َٔ ا٠َُّٟض٥َّ ِ ز٦َٔ َوا ِِ ٤َ ِٟ َِٟضَز٦ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن ُض٥َّ ِ أب ا٨َّٟارٔ َوٓٔت٨َِةٔ ا٨َّٟارٔ َوٓٔت٨َِةٔ ا٠َّٟ

ُِقٔ َو  َٔ ِٟ ِّ ٓٔت٨َِٔة ا ََ ِِٟٔىَی َو ِّ ٓٔت٨َِٔة ا ََ ٔ َو ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔ َو ب ٍِ َ٘ ِٟ ا٢ٔ ا٠َُّٟض٥َّ أُِش١ِ َخَلایَاَی ب٤َٔأئ ا جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ِّ ٓٔت٨َِةٔ ا ََ  ٩ِ٣ٔ

٧َٔص َوبَأًِس بَِیىٔی  ِوُب اَِلَبَِیُف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٤َا ی٨َُقَّی اٟثَّ َٛ َِٟدَلایَا  ٠ِٔيی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ِّٙ َ ٔ َو٧ ِٟب ٍََز ٠ِٔخ َوا ًَِسَت اٟثَّ ٤َا بَا َٛ َوبَيَِن َخَلایَاَی 

٤َِٟرِشٔ  زٔٔب بَيَِن ا ِِ ٤َ ِٟ  ٚٔ َوا

ییحی نب ومیس، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی )داع( 
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 ییحی نب ومیس، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امؽ داری ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امؽ داری ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

     1302    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، سَل٦ ب٩ ابی ٣لیٍ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ اپىی خاٟہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َٟتٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٩ًَِ َخا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٍٕ ٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ٣ُٔلی ث٨ََا َسَلَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔيیَّ َػل ًَ  

ًََذأب ا٨َّٟارٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة  ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ ا٨َّٟارٔ َو٩ِ٣ٔ  ٔن ُض٥َّ ِ ذُ ا٠َّٟ وَّ ٌَ ٔ کَاَ٪ یََت ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ب ٍِ َ٘ ِٟ ا

 ٔ ِِٟٔىَی َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓ ا٢ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ ا جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ُِقٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ ا َٔ ِٟ  ت٨َِةٔ ا

ومیس نب اامسلیع، السؾ نب ایب عیطم، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ اینپ اخہل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص 
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 ومیس نب اامسلیع، السؾ نب ایب عیطم، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ اینپ اخہل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رقف ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ۔

 اعؤں اک ایبؿد :   ابب

 رقف ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ۔

     1303    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اؤَیَة أَِخب ٧ٍَََا صَٔظ  ٌَ ْس أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ا٦ُ ب٩ُِ رُعِ

 ًَ ٔ َو ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا٨َّٟارٔ َوٓٔت٨َِٔة ا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ ا٨َّٟارٔ َو ٔن ُض٥َّ ِ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ ِّ ََ ٔ َو ب ٍِ َ٘ ِٟ ِّ  َذأب ا ََ ِِٟٔىَی َو ٓٔت٨َِةٔ ا

٠ِٔيی ب٤َٔا َٗ ا٢ٔ ا٠َُّٟض٥َّ أُِش١ِ  جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ِّ ٓٔت٨َِةٔ ا ََ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٔن ُِقٔ ا٠َُّٟض٥َّ ِ َٔ ِٟ ٠ِٔيی ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا َٗ  ِّٙ َ ٔ َو٧ ِٟب ٍََز ٠ِٔخ َوا ٔئ اٟثَّ

ِوَب اَِلَبَِیَف ٩ِ٣ٔ اٟ ِیَت اٟثَّ َّ٘ ٤َا َن َٛ َِٟدَلایَا  زٔٔب ا٠َُّٟض٥َّ ا ِِ ٤َِٟ ٚٔ َوا ٤َِٟرِشٔ ًَِسَت بَيَِن ا ٤َا بَا َٛ ٧َٔص َوبَأًِس بَِیىٔی َوبَيَِن َخَلایَاَی  سَّ

 ٔ ز٦َ ِِ ٤َ ِٟ ٤َِٟأِث٥َٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن ِ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای رکےت ےھت، ای اہلل دمحم، اوباعمفہی ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ، ہک یبن یلص

ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں آگ ےک ذعاب ےس افر آگ ےک ذعاب ےس افر ربق ےک ہنتف افر ذعاب ربق ےس، افر امؽ داری ےک ہنتف ےک 

اہلل ریمے بلق وک ربػ افر  رش ےس افر رقف ےک ہنتف ےک رش ےس، ای اہلل ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں حیسم داجؽ ےک ہنتف ےک رش ےس ای

افےل ےک اپین ےس دوھ دے افر ریمے بلق وک انگوہں ےس اصػ رک دے، سج رطح وت ےن دیفس ڑپکے وک دنگیگ ےس اصػ دای، 

افر درایمؿ افر ریمے انگوہں درایمؿ فیسی یہ دفری رکدے سج رطح وت ےن رشمؼ فرغمب ےک درایمؿ دفری رکدی ےہ، ای اہلل 

 وہں یتسس افر انگہ افر رقض ےس۔ ھجت ےس انپہ اماتگن

 دمحم، اوباعمفہی ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ربتک ےک اسھت رثکت امؽ یک داعرکےن اک ایبؿ ۔

 اک ایبؿ داعؤں :   ابب

 ربتک ےک اسھت رثکت امؽ یک داعرکےن اک ایبؿ ۔

     1304    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر،طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص، ا٦ س٠ی٥ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟت َیا َرُسو٢َ  َحسَّ ا َٗ ََّضا  ٩ًَِ أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ أ٧َ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ

ًَِلِيَتُط َو  ُط ٓامَٔی أَ َٟ ََٟسُظ َوبَارِٔک  َٟطُ َوَو ث ٍِٔ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَ َٗ ُط  َٟ َُ اہللَ  ُت أ٧َََص اہللٔ أ٧ََْص َخاز٣َُٔک اِز ٌِ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َس٤ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦

 ٠َطُ ب٩َِ ٣َأٟٕک ٣ٔثِ 

ٰیل دمحم نب اشبر، دنغر،ہبعش، اتقدہ، اسن، اؾ میلس یتہک ںیہ، ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسن ریض اہلل اعت

 ھچک ہنع آپ اک اخدؾ ےہ آپ اہلل ےس اس ےک قح ںیم داع رفانںیئ، آپ ےن رفامای، ای اہلل اس ےک امؽ افر افالد ںیم زایدیت اطع رک افر وج

وت ےن اےس دای اس ںیم ربتک اطع رفام، افر اشہؾ نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ایس رطح ایبؿ 

 رکےت وہےئ انس۔

 دمحم نب اشبر، دنغر،ہبعش، اتقدہ، اسن، اؾ میلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ربتک ےک اسھت رثکت امؽ یک داعرکےن اک ایبؿ ۔

     1305    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوزیس، سٌیس ب٩ ربیٍ، طٌبہ، ٗتازہ :  راوی

ث٨ََ  ٍٔ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َزیِٕس َس َِٟت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ أ٧ََْص َحسَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ُت أََنّشا َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا ُط

ًَِلِيَتطُ  َٟطُ ٓامَٔی أَ ََٟسُظ َوبَارِٔک  ُط َوَو َٟ ث ٍِٔ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَ َٗ  َخاز٣َُٔک 

 ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبزدی، دیعس نب رعیب، ہبعش، اتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ، ہک ںیم

اس ےن رعض ایک، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ اک اخدؾ ےہ آپ ےن رفامای، ای اہلل اؿ ےک امؽ ف افالد ںیم زایدیت اطع رک افر وج ھچک وت ےن 

 وک دای ےہ، اس ںیم ربتک اطع رفام۔

 ، ہبعش، اتقدہاوبزدی، دیعس نب رعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااختسرہ ےک فتق داع رکےن اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ااختسرہ ےک فتق داع رکےن اک ایبؿ

     1306    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ِطٖ ب٩ ًبساہلل ابو٣ؼٌب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ا٤ٟوا٢، ٣ح٤س ب٩ ٨ٜ٣سر، حرضت جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ٔس بِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ََِٟوا٢ٔ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی ا ث٨ََا  ٕب َحسَّ ٌَ ِبٔس اہللٔ أَبُو ٣ُِؼ ًَ ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُِطِّ ٕ َرضٔیَ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ اہللُ  ٩ٔ ا

و ٨َ٤ُِّ٠ا أَلِستَٔداَرَة فٔی اَِل٣ُُورٔ ک٠َُِّضا کَاٟشُّ ٌَ ٥َ ُي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ٔ آٔ٪ َِٔذا َص٥َّ بٔاَِل٣َِز ُُِٟقِ ٔ ٩ِ٣ٔ ا َرة

 ٌٔ ِّی أَِسَتدٔي ٍَُک بٔ ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ ِ ُ٘ َتئِن ث٥َُّ َي ٌَ ِٛ ٍِ َر َٛ ٠ِي ٍَِ ََّک َٓ إ٧ٔ َٓ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ٠َٔک ا ـِ َٓ ِسَرتَٔک َوأَِسأََُٟک ٩ِ٣ٔ  ُ٘ سُٔرَک بٔ ِ٘ ٤٠َِٔک َوأَِسَت

 َ ٥ُ٠َ أَ٪َّ َصَذا اَِل ٌِ ٨َِت َت ُٛ ُیؤب ا٠َُّٟض٥َّ ِِٔ٪  ُِ ِٟ ٦ُ ا ًََلَّ ٥ُ٠ًَِ َوأ٧ََِت  ٥ُ٠َ َوََل أَ ٌِ ٔسُر َوَت ِٗ ٔسُر َوََل أَ ِ٘ ی َت ِٔ ا ٌَ ٣َِز َخي ٍِْ لٔی فٔی زٔیىٔی َو٣َ

ًَا ٔ َو ٌّ ل ََ ٥ُ٠َ أَ٪َّ صََذا اَِل٣ََِز  ٌِ ٨َِت َت ُٛ ُسِرُظ لٔی َؤِِ٪  ِٗ ا َٓ ًَأج١ٔ أ٣َِزٔی َوآٔج٠ٔطٔ  ا٢َ فٔی  َٗ ًَاَٗٔبةٔ َٗٔبٔة أ٣َِزٔی أَِو  ی َو ِٔ ا ٌَ ی فٔی زٔیىٔی َو٣َ



 

 

ُس  ِٗ ٨ًَِطُ َوا ِٓىٔی  ًَىِّی َواِِصٔ ِٓطُ  َٓاِِصٔ ًَأج١ٔ أ٣َِزٔی َوآٔج٠ٔطٔ  ا٢َ فٔی  َٗ ىٔی بٔطٔ َوُيَشیمِّ أ٣َِزٔی أَِو  َِٟدي ٍَِ َحِیُث کَاَ٪ ث٥َُّ َرؿِّ ِر لٔی ا

 َحاَجَتطُ 

رطمػ نب دبعاہلل اوببعصم، دبعارلنمح نب ایب اوملاؽ، دمحم نب دنکمر، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

 میلعت رکےت ےھت سج رطح رقآؿ یک وسرۃ اھکسےت ےھت بج ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس مہ ولوگں وک امتؾ اومر ںیم ااختسرہ یک
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 ، دبعارلنمح نب ایب اوملاؽ، دمحم نب دنکمر، رضحت اجرب ریض اہلل ہنعرطمػ نب دبعاہلل اوببعصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فوض ےک فتق داع رکےن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک فتق داع رکےن اک ایبؿ ۔

     1307    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساہلل، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسٰی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی بُزَِزةَ  ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ بَُزیِسٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ ًَا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َز َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی 

ٕ َوَرأَیِ  ًَا٣ٔز بَِیٕس أَبٔی  ٌُ ٔ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ ٟ َ٘ َٓ ٍَ یََسیِطٔ  َٓ َ بٔطٔ ث٥َُّ َر أ ََٓتَوؿَّ ٥َ ب٤َٔإئ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠ِطُ ًَ ٌَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِج َ٘ َٓ ُت بََیاَق ِٔبَِلِیطٔ 

 َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٕ ٩ِ٣ٔ َخ٠َِ٘ٔک ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ َیِو٦َ ا ثٔي ٍ َٛ  َٚ  ِو



 

 

 ےن اپین دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی نب دبع اہلل، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 شخب دے، افر ںیم ےن آپ یک لغب یک دیفسی دیھکی، اماگن افر فوض ایک، رھپ دفونں اہھت ااھٹےئ افر داع یک ہک اے اہلل! دیبع ایب اعرم وک

 رھپ رفامای ہک اے اہلل ایقتم ےک دؿ اینپ ولخمؼ ںیم ارثک آدویمں ےس اس اک رمہبت دنلب رک۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنلب ہگج رپ ڑچےتھ فتق داع رکےن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 دنلب ہگج رپ ڑچےتھ فتق داع رکےن اک ایبؿ ۔

     1308    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ زیس، ایوب، ابوًث٤ا٪، حرضت ابو٣وسٰی س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َرضٔیَ  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ  اہللُ 

 ُٜ َٓ ٥َ فٔی َسََفٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٔ َػل ًَلَی أَِن وا  ٌُ ٥َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض اِرَب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َّ ٧ٍَِا  ب َٛ ٠َِو٧َا  ًَ ٔش٥ُِٜ ٨َّا َِٔذا 

 ٔ ُٗو٢ُ ف ًَلَیَّ َوأ٧ََا أَ ا بَٔؼي ٍّا ث٥َُّ أَتَی  ٌّ ٩ِٜٔ َتِسًُوَ٪ َس٤ٔی ٥ُِ ََل َتِسًُوَ٪ أََػ٥َّ َوََل َُائّٔبا َوَل َّٜ إ٧ٔ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ َة َِٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ ٔسی ََل َحِو٢َ َوََل  ِٔ ی َن

َِٟح٨َّةٔ أَِو  ٨ُوزٔ ا ُٛ ٨ِزْ ٩ِ٣ٔ  َٛ ََّضا  َٓإ٧ٔ َة َِٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ ١ُِٗ ََل َحِو٢َ َوََل  ِیٕص  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٨ُوزٔ یَا  ُٛ ٨ِزْ ٩ِ٣ٔ  َٛ ًَلَی ک٤َٔ٠َٕة هَٔی  َُّٟک  ا٢َ أَََل أَزُ َٗ

َِٟح٨َّ  َة َِٔلَّ بٔاہللٔا ُٗوَّ  ةٔ ََل َحِو٢َ َوََل 

امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اویب، اوبنامثؿ، رضحت اوب ومٰیس ےتہک ںیہ، ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اکی 

ای ہک اے ولوگ ا ےن افرپ رن ی رفس ںیم ےھت، بج مہ ولگ دنلبی رپ ڑچےتھ وت ریبکت ےتہک، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

رکف، اس ےئل ہک مت یسک رہبے افر اغبئ وک ںیہن اکپرےت ہکلب مت اس وک اکپ ےت وہ، وج ےننس فاال افر دےنھکی فاال ےہ، رھپ رنیمے اپس 

ِ د ہ راہ اھت وت آپ ےن رفامای اے دبعا
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 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اویب، اوبنامثؿ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفس اک ارادہ رک ےن ےک فتق ای رفس ےس فایسپ ےک وقت داع ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رفس اک ارادہ رک ےن ےک فتق ای رفس ےس فایسپ ےک وقت داع ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

     1309    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ْک 

ٖٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِرٔق ثَََلَث َتِٜبٔي َ ََ ًَلَی ک١ُِّ   ٍُ ِّ َٜب َُزِوٕ أَِو َحٓخٕ أَِو ٤ًَُِزةٕ یُ  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َٗ ٥َ کَاَ٪ َِٔذا  ََٟط َِٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ  ٍَإت ث٥َُّ َوَس٠َّ ٔ و٢ُ ََل ِ ُ٘ َي

ًَابُٔسوَ٪ َٟٔزب٨َِّا  ٔسیْز آیٔبُوَ٪ َتائٔبُوَ٪  َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  َٟطُ ا ٠ِ٤ُُِٟک َو ُط ا َٟ َٟطُ  یَک  ٔ ََ ًَِسُظ ََل  َٚ اہللُ َو َحا٣ُٔسوَ٪ َػَس

ًَِبَسُظ َوَصز٦ََ اَِلَِحزَاَب َوِحَسظُ   َوَنَْصَ 

لیع، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اہجد ای جح ای رمعے ےس اامس
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فَؿ ینع اہلل فادح ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن، اس اک وکح  رشکی ںیہن، ایس
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ز اک کلم ےہ افر ایس ےک  َقِت 

ےل، ابعدت رکےن فاےل، ا ےن رب یک دمح ایبؿ رکےن ےئل رعتفی ےہ افر فہ رہ زیچ رپ اقدر ےہ )مہ( ولےنٹ فاےل، وتہب رکےن فا

 فاےل ںیہ، اہلل ےن اانپ فدعہ چس رک داھکای، اس ےن ا ےن دنبے یک ودد یک، افر وفوجں وک اہنت تسکش دی۔



 

 

 اامسلیع، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفاہل ےک ےئل داع رکےن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 دفاہل ےک ےئل داع رکےن اک ایبؿ ۔

     1310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤ازب٩ زیس،ثابت ، ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  َّی اہللَُحسَّ ا٢َ َرأَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ًَِبسٔ ا ٣َُشسَّ ًَلَی   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ِجُت ا٣ِزَ  ا٢َ َتزَوَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َِضَی٥ِ أَِو ٣َِط  َ٘ َٓ  ٕ ة ٖٕ أَثََز ُػَِفَ ِو ًَ ََٟک اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ا٢َ بَاَرَک اہللُ  َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ًَلَی َوِزٔ٪ ٧ََواة أَّة 

 ٕ ِو بَٔظاة َٟ  أَِو٥ِٟٔ َو

ؿ دسمد، امحدنب زدی،اثتب ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع ارلنٰمح نب وعػ رپ زردی اک اشن

م ای ہم رفامای، ینع ایک 
 

ھت
م

ابت ےہ، اںوہں ےن وجاب دای ہک ںیم ےن اکی وعرت ےس اکی یلھٹگ ےک ربارب وسان ےک وعض اکنح داھکی وت 

 رکایل ےہ، آپ ےن رفامای، اہلل ربتک دے فہمیل یک دوعت رک، ارگہچ اکی رکبی یہ ویکں ہن وہ۔

 دسمد، امحدنب زدی،اثتب ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 دفاہل ےک ےئل داع رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

     1311    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  ا٢َ َص٠ََک أَبٔی َوَتَزَک َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ٕ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ٍَ ب٨ََإت بُو ا٨ُّٟ ٍَ أَِو تِٔش َسِب

 ُٗ ِجَت َیا َجابٔزُ  ٥َ َتزَوَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ِجُت ا٣َِزأَّة  َتزَوَّ ا٢َ صََلَّ َٓ َٗ ّبا  ٠ُُِٗت ثَيِّ ّبا  ا أ٦َِ ثَيِّ ا٢َ بُِٔکّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن

ٍَ ب٨ََإت  ٍَ أَِو تِٔش ت ٍَََک َسِب َٓ ٠ُُِٗت َص٠ََک أَبٔی  احَُٜٔک  ـَ احَُٜٔضا َوُت ـَ صُِت أَِ٪ أَٔجیَئُض٩َّ َجارٔیَّة تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبَُک أَِو ُت َُکٔ َٓ

ِجُت ا٣ِزَ  َتزَوَّ َٓ ٤ِزٕوب٤ِٔٔث٠ٔض٩َّٔ  ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ١ِ اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة َو٣َُح٤َّ ُ٘ ٥َِٟ َي ٠َِیَک  ًَ َباَرَک اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیض٩َّٔ  و٦ُ  ُ٘ بَاَرَک  أَّة َت

٠َِیَک  ًَ  اہللُ 

 ون ایٹیبں وھچڑںی، اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک ریمے فادل فافت اپ ےئگ افر است ای

ںیم ےن اکی وعرت ےس اکنح ایک، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک وت ےن اکنح ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں، آپ 

 ےس یتلیھک، ای ےن رفامای ونکاری ےہ ای ویبہ ںیم ےن اہک ویبہ ےہ، آپ ےن رفامای ہک ونکاری ےس اکنح ہن ایک ہک وت اس ےس اتلیھک، افر فہ ھجت

 رفامای وت اس وک اسنہات افر فہ ھجت وک اسنہیت، ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے فادل رم ےئگ، افر اںوہں ےن است ای ون ایٹیبں وھچڑںی، اس ےئل

ےن  ںیم ےن اندنسپ ایک ہک اؿ ےک اپس اؿ یہ یسیج ڑلیک الؤں،انچہچن ںیم ےن ایسی وعرت ےس اکنح ایک وج اؿ یک رگناین رکے وت آپ

 رفامای ہک اہلل ےھجت ربتک اطع رفامےئ، انب ہنییع افر دمحم نب ملسم ےن رمعف ےس ابرک اہلل کیلع ےک اافلظ لقن ںیہن ےئک۔

 اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج اینپ ویبی ےک اپس آےئ وت ایک ےہک ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 بج اینپ ویبی ےک اپس آےئ وت ایک ےہک ۔



 

 

     1312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼورہ، سا٥ٟ، َکیب، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل :  راوی

ًَبَّإض َرضٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  َی اہللُ 

ِو أَ٪َّ أََحَسص٥ُِ َِٔذا أََراَز أَِ٪  َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیَلاَ٪  ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِیَلاَ٪ َوَج٨ِِّب اٟظَّ ا٢َ بٔاِس٥ٔ اہللٔ ا٠َُّٟض٥َّ َج٨ِّب٨َِا اٟظَّ َٗ ِتَٔی أَص٠َِطُ  یَأ

ُظ َطِیَلاْ٪ أَبَّسا ٥َِٟ َيرُضَّ َْٟس فٔی َذَٟٔک  ِر بَِي٨َُض٤َا َو سَّ َ٘ َُّط ِِٔ٪ يُ إ٧ٔ َٓ ت٨ََا  ِٗ  ٣َا َرَز

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمرہ، اسمل، رکبی، رضحت انب
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  ےس وکح  افالد دقمر ےہ وت اس وک اطیشؿ یھبک رضر ںیہن اچنہپےئ اگ۔ف

 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمرہ، اسمل، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہیلع فملس اک رانب آانت یف ادلاین ۃنسح رفامان۔۔ آرضحت یلص اہلل

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 آرضحت یلص اہلل ہیلع فملس اک رانب آانت یف ادلاین ۃنسح رفامان۔۔

     1313    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٣شسز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

ًَأئ ا٨َّٟٔيیِّ  ث ٍَُ زُ ِٛ ا٢َ کَاَ٪ أَ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ًََذاَب اٟ ةٔ َحَش٨َّة َو٨َٔٗا  َ ِٔ ٧َِیا َحَش٨َّة َوفٔی اِْل  ٨َّارٔ َرب٨ََّا آت٨َٔا فٔی اٟسُّ
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ِ  دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ارثک داع ہی یھت، ا
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ح  اطع رک، افر آرخت ںیم الھبح  اطع رک، افر ںیمہ ادلّ

 دفزخ ےک ذعاب ےس ناچ۔

 دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داین ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داین ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ ۔

     1314    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َفوہ ب٩ ابی ٣ِزاء، ًبیسہ ب٩ ح٤یس، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، :  راوی

زَ  ِِ ٤َ ِٟ َوةُ ب٩ُِ أَبٔی ا ث٨ََا ََفِ ٩ًَِ َحسَّ إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ًَبٔیَسةُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا   أئ َحسَّ

 َٛ ِٟک٤َٔ٠َأت  ٨َ٤ُِّ٠ا َصُؤََلٔئ ا ٌَ ٥َ ُي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَِطُ  ِّی أًَُوذُ ٤َا أَبٔیطٔ َرضَٔی اہللُ  ٔن َٜٔتابَُة ا٠َُّٟض٥َّ ِ ٥َُّ٠ اِل ٌَ ُت

ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٣ٔ  ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلَی أَِرَذ٢ٔ ا ُِٟحبِٔن َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ٧َُززَّ ِ ِٟبُِد١ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ب ٍِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٧َِیا َو  ٩ِ ٓٔت٨َِٔة اٟسُّ

 نب ضحری، بعصم نب دعس، دعس نب ایب فاقص، ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں رففہ نب ایب رغماء، دیبعہ نب دیمح، دبعاکلمل
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! ںیم ریتی ُع ُذ نٹ

ہ اماتگن وہں انپہ اماتگن وہں لخب ےس افر ریتی انپہ اماتگن وہں زبد ی ےس، افر ریتی انپہ اماتگن وہں اس ابت ہک تہب رمعاپؤں، افر ریتی انپ

 داین ےک ہنتف ےس افر ذعاب ربق ےس۔



 

 

 رففہ نب ایب رغماء، دیبعہ نب دیمح، دبعاکلمل نب ضحری، بعصم نب دعس، دعس نب ایب فاقص، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکم ف داع رک ےن اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رکم ف داع رک ےن اک ایبؿ۔

     1315    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ صَٔظا ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٨ِ٣ُٔذٕر َحسَّ َّی َحسَّ ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٦

َّطُ زَ  طُ َو٧ِٔ ٌَ ِیَئ َو٣َا َػ٨َ ٍَ اٟظَّ ِس َػ٨َ َٗ َّطُ  َِٟیطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ َُٟیَدیَّ َُّط  َّی ٧ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ كُبَّ َحً ًَ زِٔت أَ٪َّ اہلَلاہللُ  ٌَ ا٢َ أََط َٗ ِس  ًَا َربَُّط ث٥َُّ  َٗ

َح٠ََص  َٓ ا٢َ َجائَىٔی َرُجََلٔ٪  َٗ ٤َا َذاَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َ٘ َٓ تَِيُتطُ ٓٔیطٔ  ِٔ َتانٔی ٓامَٔی اِسَت ِٓ أََحُسص٤َُا ٨ًَِٔس َرأِٔسی  أَ

ا٢َ ٣َِلبُوْب  َٗ ٍُ اٟزَُّج١ٔ  ا٢َ أََحُسص٤َُا َٟٔؼاحٔبٔطٔ ٣َا َوَج َ٘ َٓ ُ ٨ًَِٔس رِٔجلَیَّ  َِ ا٢َ فٔی  َواِْل َٗ ًَِؼ٥ٔ  َ َٟبٔیُس ب٩ُِ اَِل ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ كَبَّطُ  َٗ

ا٢َ فٔی َذِرَواَ٪ َوَذِرَواُ٪ بٔئِْز فٔی بَىٔی ُزَر  َٗ أَی٩َِ صَُو  َٓ ا٢َ  َٗ ٕة  ٌَ ِّٕ ك٠َِ ا٢َ فٔی ٣ُِظٕم َو٣َُظاكَٕة َوُج َٗ أََتاَصا َرُسو٢ُ ٣َاَذا  َٓ َِٟت  ا َٗ  ٕٙ یِ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ُُُض اٟظَّ اہللٔ َػل َٜأَ٪َّ ٧َِد٠ََضا ُر ِٟح٨َّٔأئ َوَل ُة ا ًَ ا َ٘ َٜأَ٪َّ ٣َائََضا نُ ا٢َ َواہللٔ َل َ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ٔلَی  ِ ٍَ َیاكٔئن ٥َ ث٥َُّ َرَج

٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ُ٘ َٓ  ٔ ِٟبٔئِز ٩ًَِ ا أَِخب ٍَََصا  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ َِٟت  ا ِس َٗ َ٘ َٓ ا أ٧ََا  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ِجَتُط  َ ِِ ََٓضَلَّ أَ  

 ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٕس  ٌِ ا َزاَز ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َوا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ًّ ََ ًَلَی ا٨َّٟأض  صُِت أَِ٪ أُثٔي ٍَ  انٔی اہللُ َوََکٔ َٔ ًَائَٔظَة  َط  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت ُسَٔحَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َِٟحٔسیَث  َٗ َٚ ا ًَا َوَسا ا َوَز ًَ َس َٓ  َوَس٥ََّ٠ 

اربامیہ نب ذنمر، اسن نب ایعض، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ یتہک ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اجدف ایک ایگ، اہیں 

، رھپ رفامای )اے اعہشئ ریض اہلل کت ہک آپ ایخؽ رکےت ہک اکی اکؾ رک ےکچ، احال ہکن ںیہن ایک،انچہچن آپ ےن ا ےن رب ےس داع یک



 

 

 فہ ایک اعتٰیل ہنع( ایک وت اجیتن ےہ ہک اہلل ےن ےھجم فہ ابت اتبدی ےہ، وج درای ت رکان اچاتہ اھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وپاھچ

رسا ریمے اپؤں ےک اپس ابت یھت ای روسؽ اہلل ، آپ ےن رفامای ریمے اپس آد ی آےئ اؿ ںیم ےس اکی ریمے رس ےک اپس افر دف

ھٹیب ایگ اؿ ںیم ےس اکی ےن ا ےن اسیھت ےس وپاھچ، اس آد ی وک ایک فیلکت ےہ )دفرسے ےن اہک( ہک اس رپ اجدف ایک ایگ ےہ )ےلہپ 

م ےن وپاھچ سک زیچ ںیم وجاب دای یھگنک ںیم افر یھگنک ےس ےلکن وہےئ ںیم افر 

عص

رہن ےن( وپاھچ سک ےن اجدف ایک، وجاب دای دیبل نب ا

ےک الغػ ںیم )ےلہپ ےن( وپاھچ فہ اہکں ےہ )دفرسے ےن( اہک ذرفاؿ ںیم افر ذرفاؿ ینب زرقی ںیم اکی ونکاں ےہ، رضحت اعہشئ 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ونکںی ےک اپس رشتفی ےل ےئگ، رھپ رضحت اعہشئ ریض 

ےٹ، وت رفامای ف اہلل اس اک اپین دنہمی ےک وچنڑ یک رطح رسخ ےہ افر اس ےک اپس وجھکرفں ےک درتخ وگای اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ول

اطیشؿ ےک رس ںیہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فا س آےئ افر ونکںی یک احتل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن اس وک اکنؽ ویکں ںیہن دای؟ آپ ےن رفامای اہلل ےن ےھجم ایبؿ یک وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل

افشدے دی افر ںیم ےن ااھچ ںیہن اھجمس ہک ولوگں وک رش رپ رباہتخیگن رکفں، ٰیسیع نب فثیل ےن اشہؾ ےس وبا ہطس رعفہ، اعہشئ ریض اہلل 

 ای وت آپ ےن داع رفامح ، رھپ وپری دحثی ایبؿ یک،اعتٰیل ہنع لقن ایک ہک آرضحنت رپ یسک ےن اجدف رکد

 اربامیہ نب ذنمر، اسن نب ایعض، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشم نیک رپ دباع رک ےن اک ایبؿ ۔

  ایبؿداعؤں اک :   ابب

 رشم نیک رپ دباع رک ےن اک ایبؿ ۔

     1316    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سَل٦، وٛیٍ، اب٩ ابی خاٟس، اب٩ ابی اوفی :  راوی

 َ ُت اب٩َِ أَبٔی أَِوف ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس   ٍْ ٕ أَِخب ٧ٍَََا َوٛٔی ث٨ََا اب٩ُِ َسََل٦ َّی َحسَّ ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َز َٗ ٨ًَُِض٤َا  ی َرضَٔی اہللُ 



 

 

ِٟحَٔشأب اصِز٦ِٔ اَِلَِحزَاَب  ٍَ ا ی َٜٔتأب ََسٔ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ٨ِ٣ُز٢َٔ اِل َ٘ َٓ ًَلَی اَِلَِحزَأب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُِٟض٥ِ اہللُ  ٔ ِٟز  اصِز٣ُِٔض٥ِ َوَز

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ازحاب رپ دباع یک افر رفامای ہک اے  انب السؾ، فعیک، انب ایب اخدل، انب ایب افیف

اہلل وج  اتب انزؽ رکےن فاال ےہ، افر دلج اسحب ےنیل فاال ےہ، ازحاب وک تسکش دے، اؿ وک زہتمی دے، افر اؿ وک زتمزلؽ 

 (رکدے )دقؾ ڈاگمگدے

 افیف انب السؾ، فعیک، انب ایب اخدل، انب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشم نیک رپ دباع رک ےن اک ایبؿ ۔

     1317    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، یحٌی ، ابوس٤٠ہ، :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َیِحٌَی  ِبٔس اہللٔ  ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ أَبٔی  ََٟة َحسَّ ا ـَ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ٍَ اہللُ ٤َٟٔ  ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٥َ کَاَ٪ َِٔذا  َة َوَس٠َّ ٌَ ًَیَّاَغ ب٩َِ أَبٔی َربٔی ٨ََت ا٠َُّٟض٥َّ أ٧َِٔخ  َٗ ٌَٔظأئ  ِٟ ٔ ا ٔ ٩ِ٣ٔ َػََلة ة َ ِٔ ةٔ اِْل ٌَ ِٛ ٩ِ َح٤َٔسُظ فٔی اٟزَّ

ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ  ٌَ ـِ ٤ُِِٟشَت َِٟؤٟیٔس ا٠َُّٟض٥َّ أ٧َِٔخ َس٤َ٠ََة ب٩َِ صَٔظا٦ٕ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧َِٔخ ا َِٟؤٟیَس ب٩َِ ا ٔ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧َِٔخ ا ٤ُِِٟؤ٨٣ٔ يَن ا٠َُّٟض٥َّ اِطُسِز َوكِأََتَک  ا

 َٕ ٔشىٔی یُوُس َٛ ٠ًََِیض٥ِٔ ٔس٨ٔيَن  ٠َِضا  ٌَ  ًَلَی ٣ُرَضَ ا٠َُّٟض٥َّ اِج

ز ںیم اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، ییحی ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اشعء یک امن

ہلل نمل دمحہ ےتہک وت ونقت ڑپےتھ، اے اہلل! ایعش نب ر ہعی وک اجنت دے، ای اہلل فدیل نب فدیل وک اجنت دے، آرخی رتعک ںیم عمس ا

اے اہلل ہملس نب اشہؾ وک اجنت دے، اے اہلل زمکفر املسمونں وک اجنت دے، ای اہلل اینپ رگ ت وک رضم رپ تخس رک، اے اہلل اؿ 

 ( یک رطح طحق اس ی ںیم التبم رکدے۔)اکرففں( وک وی ف ہیلع امالسؾ یک )طحق اس ی



 

 

 اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، ییحی ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشم نیک رپ دباع رک ےن اک ایبؿ ۔

     1318    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ربیٍ، ابواَلحوؾ، ًاػ٥ ، ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َث ا٨َّٟ  ٌَ ٨ًَُِط َب ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اَِلَِحَؤؾ  ٍٔ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا ا ٥َ  ٔيیُّ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

ًَلَی َطیِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَجَس  ًَ َّی اہللُ  ٤َا َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َٓأُٔػيبُوا  اُئ  ُُِٟقَّ َُٟض٥ِ ا ا٢ُ  َ٘ یَّّة يُ ٨ََت َطِضّزا فٔی ََسٔ َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٕئ ٣َا َوَجَس 

ًََؼ  َة  و٢ُ ِٔ٪َّ ًَُؼیَّ ُ٘ ٔ َوَي ِحز َٔ ِٟ َٟطُ َػََلةٔ ا  ِوا اہلَل َوَرُسو

ں نسح نب رعیب، اوباالوحص، اعمص ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی وھچاٹ اس دہتس اجیھب، اؿ ولوگ

 ےئگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دقر ولمؽ ےہ ہک اانت ولمؽ وہ

 

ےت وہےئ یسک فاہعق رپ ںیم وک رقاء اہک اجات اھت، فہ ولگ لتق رکدے 

ن ہ ےن اہلل افر اس ےک 
ےن آوکپ ںیہن داھکی اھت،انچہچن امنز  رج ںیم آپ اکی امہ کت ونقت ڑپےتھ رےہ، افر رفامای رکےت ےھت ہک عص

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک۔

 نسح نب رعیب، اوباالوحص، اعمص ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشم نیک رپ دباع رک ےن اک ایبؿ ۔



 

 

     1319    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، حرضت :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َِٟت کَاَ٪ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  َة َرضَٔی اہللُ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟیُضوزُ ُيَش٤ُِّ٠وَ٪  ا٦ُ  ا ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِؤٟض٥ِٔ  َٗ ٔلَی  ًَائَٔظُة ِ ٔل٨َِت  َٔ َٓ ٠َِیَک  ًَ ا٦ُ  وُٟوَ٪ اٟشَّ ُ٘ ٥َ َي َوَس٠َّ

َٙ فٔی  ِٓ ًَائَٔظُة ِٔ٪َّ اہلَل یُٔحبُّ اٟزِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َِضَّل یَا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٨َُة  ٌِ َ٘ َوا٠َّٟ َٓ ٔ ک٠ُِّطٔ  ٥َِٟ اَِل٣َِز َِٟت َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ أََو ا

٠َِی٥ُِٜ  ًَ ُٗو٢ُ َو َ أ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٔٔک  ِّی أَُرزُّ ذَٟ ٥َِٟ َتِش٤َعٔی أَن ا٢َ أََو َٗ وُٟوَ٪  ُ٘ ٍِ ٣َا َي  َتِش٤َ

ملس وک السؾ دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ، ہک وہید یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

، رکےت وت ےتہک ااسلؾ کیلع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اؿ یک ہی ابت ھجمس  ی، وت اںوہں ےن اہک ہک مت یہ رپ الہتک افر تنعل وہ

رکات ےہ، رضحت اعہشئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع! وھچڑف یھب، اہلل اعتٰیل امتؾ اومر ںیم رن ی وک دنسپ 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک، اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ےن ںیہن انس، وج اؿ ولوگں ےن اہک ےہ آپ ےن 

 رفامای ایک مت ےن ںیہن انس، وج ںیم ےن اؿ ولوگں وک وجاب دای ےہ، ںیم ےن اہک ےہ فمکیلع ینع مت یہ رپ وہ۔

 نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشم نیک رپ دباع رک ےن اک ایبؿ ۔

     1320    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، انؼاری، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩ ، ًبیسہ، حرضت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ُس ب٩ُِ ٔس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَ٪ َحسَّ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ث٨ََا اَِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ي ٍٔی٩َ َحسَّ ًَبٔیَسةُ َحسَّ ث٨ََا  َحسَّ

َِٟد٨ِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ُٗبُوَرص٥ُِ َوبُُیوَتُض٥ِ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔی اہللُ  ا٢َ ٣َََلَ اہللُ  َ٘ َٓ  ٔٚ َس

ُِٟوِس  ٩ًَِ َػََلةٔ ا ٠ُو٧َا  َِ ٤َا َط َٛ ٤ُِص ٧َاّرا  َُابَِت اٟظَّ َّی   َلی َحً

 دمحم نب ینثم، ااصنری، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی ، دیبعہ، رضحت یلع نب ایب اط بل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک مہ زغفہ دنخؼ

وک آگ ےس رھب  ےک دؿ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت وت آپ ےن رفامای ہک اہلل اؿ یک ربقفں افر اؿ ےک رھگفں

 دے، سج رطح اؿ ولوگں ےن ںیمہ درایمین امنز ےس رغفب آاتفب کت رفےک راھک، درایمین امنز ےس رماد امنز رصع ےہ۔

 دمحم نب ینثم، ااصنری، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی ، دیبعہ، رضحت یلع نب ایب اط بل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشمنیک ےک ےئل دبد اع رکےن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک ےک ےئل دبد اع رکےن اک ایبؿ ۔

     1321    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًلی، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ارعد، ح :  راوی

 ِ٨ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ًَلَی َرُسو٢ٔ َحسَّ ٤ًَِزٕو  ِی١ُ ب٩ُِ  َٔ ٔس٦َ اٟلُّ َٗ ُط 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیض٥ِٔ  اہللٔ َػل ًَ َّطُ یَِسًُو  َو٩َّ ا٨َّٟاُض أ٧َ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َُ اہللَ  َٓاِز ًََؼِت َوأَبَِت  ِس  َٗ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ َزِوّسا 

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اصِٔس َزِوّسا َوأِٔت بٔض٥ِٔ  َ٘ َٓ 

 رمعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یلع، ایفسؿ، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک لیفط نب

دختم ںیم آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل دفس ےن انرفامین یک افر ااکنر ایک، اس ےئل آپ اؿ ولوگں ےک قح ںیم دبداع ےئجیک، ولوگں 



 

 

 ر اؿ وک )ریمے اپس( ےل آ۔وک ایخؽ اھت ہک آپ اؿ ولوگں رپ دب داع رکںی ےگ )نکیل( آپ ےن رفامای، ای اہلل اس وک دہاتی دے، اف

 یلع، ایفسؿ، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایک ہیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ای اہلل ےھجم اعمػ رک دے وج ںیم ےن ےلہپ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ای اہلل ےھجم اعمػ رک دے وج ںیم ےن ےلہپ ایک ےہ افر وج ںیم ےن اریخ ںیم ایک ےہ ۔

     1322    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (، ابو اسحاٚ اب٩ ابی ٣وسٰی اپ٨ے واٟس )ابو ٣وسٰی ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ػباح، طٌبہ :  راوی

٩ًَِ ابِ   َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ َػبَّإح َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ٔ أَبٔی ٣ُوَسی 

 َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  افٔی فٔی أ٣َِزٔی ک٠ُِّطٔ َو٣َا أ٧ََِت ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَأئ َربِّ أَُِفِ لٔی َخٔلیَئًٔی َوَجِضلٔی َؤَِِسَ ُط کَاَ٪ یَِسًُو بَٔضَذا اٟسُّ

َٔک ٨ًِٔسٔی ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ  ٤ًَِٔسی َوَجِضلٔی َوَصزِلٔی َوک١ُُّ ذَٟ ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ ٣ٔىِّی ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ لٔی َخَلایَاَی َو ُت َو٣َا  لٔی ٣َ أَ ِ
َِّ َ ٣ُِت َو٣َا أ سَّ َٗ ا 

ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ َٗ ٔسیْز َو َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  ُ َوأ٧ََِت  ِِّ ٤َُِٟؤ ٦ُ َوأ٧ََِت ا سِّ َ٘ ٤ُِٟ ٨ِ٠ًَُِت أ٧ََِت ا ِرُت َو٣َا أَ ث٨ََا أََِسَ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َوَحسَّ ٌَ  ب٩ُِ ٣ُ

٩ًَِ أَبٔی بُزَِزةَ   َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا َبُة  ٌِ ٥َ  ُط ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُوَسی 

دمحم نب اشبر، دبعاکلمل نب ابصح، ہبعش، اوب ااحسؼ انب ایب ومٰیس ا ےن فادل )اوب ومٰیس ( ےس فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ے رپفرداگر ریمی اطخ ریمی اہجتل افر رہ اکؾ ںیم ریمی زایدیت وک رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ہی داع ڑپاھ رکےت ےھت، اے ریم

اعمػ رفام، ویکہکن آپ ھجم ےس تہب زایدہ اجےتن ںیہ، اے اہلل ریمی اطخ ریمے دمعا انگہ، ریمی اہجتل افر وضفؽ ابوتں وک اعمػ 

افر االعہین انگہ اعمػ رفام ویکہکن آپ یہ افؽ رفام، ویکہکن ہی بس ریمی اجبن ےس فاعق وہح  ںیہ۔ اے اہلل ریمے اےلگ ےلھچپ وپدیشہ 

افر آرخ ںیہ افر آپ رہ ےش رپ اقدر ںیہ، افر دیبع اہلل نب اعمذ ےن ا ےن فادل ےس وباہطس اوبااحسؼ، اوبربدہ نب ایب ومیس، رضحت اوب 



 

 

 ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک۔

 (ر، دبعاکلمل نب ابصح، ہبعش، اوب ااحسؼ انب ایب ومٰیس ا ےن فادل )اوب ومٰیسدمحم نب اشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

  ایک ےہ افر وج ںیم ےن اریخ ںیم ایک ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ای اہلل ےھجم اعمػ رک دے وج ںیم ےن ےلہپ

     1323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ ًبسا٤ٟحیس، اَسائی١، ابو اسحاٚ اب٩ ابی ٣وسٰی اپ٨ے واٟس )ابو ٣وسٰی  :  راوی

ث٨ََا ًُ  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ  َٚ ث٨ََا أَبُو ِِٔسَحا ائٔی١ُ َحسَّ ث٨ََا َِِٔسَ ٤َِٟحٔیٔس َحسَّ ًَِبٔس ا بَِیُس اہللٔ ب٩ُِ 

َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط و ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ لٔی َخٔلیَئًٔی کَاَ٪ یَِسًُ  ٣ُوَسی َوأَبٔی بُزَِزَة أَِحٔشبُُط 

 ًَ ی َوَخَلایَاَی َو ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ ٣ٔىِّی ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ لٔی َصزِلٔی َؤجسِّ افٔی فٔی أ٣َِزٔی َو٣َا أ٧ََِت أَ  ٤ِٔسی َوک١ُُّ َذَٟٔک ٨ًِٔسٔیَوَجِضلٔی َؤَِِسَ

ومٰیس ا ےن فادل )اوب ومٰیس ( ےس فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دبعادیجمل، ارسالیئ، اوب ااحسؼ انب ایب

ٓ رضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےتہک ںیہ ہک آپ ہی داع ڑپاھ رکےت ےھت، اے اہلل ریمی اطخ، ریمی  ےس رفاتی رکےت ںیہ ک 

 ںیہ۔ اے اہلل ریمی وضفؽ وگح ، ریمی اہجتل، افر ریمی زایدیت اعمػ رفام، ویکہکن آپ ریمے انگوہں وک ھجم ےس زایدہ اجےتن

 وکشش، ریمی اطخ افر ریمی ارادۃ ایطلغں اعمػ رفام، ویکہکن ہی بس ریمے اسھت نکمم ںیہ۔

 (دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دبعادیجمل، ارسالیئ، اوب ااحسؼ انب ایب ومٰیس ا ےن فادل )اوب ومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ )وبقمؽ( استع ںیم داع رکےن اک ایبؿ ۔



 

 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ )وبقمؽ( استع ںیم داع رکےن اک ایبؿ ۔

     1324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ابزاہی٥، ایوب، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣شسز، اس٤اًی١ ب :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضٔ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا أَیُّوُب  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  َی اہللُ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ًَِل َػل ِّی َيِشأ٢َُ اہللَ َخي ٍِّا َِٔلَّ أَ ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ َضا ٣ُِش٥ْٔ٠ َوصَُو  ُ٘ ٔ ًَْة ََل یَُوآ ةٔ َسا ٌَ ُِٟح٤ُ ٨َ٠ُِٗا ٥ََّ٠ فٔی یَِو٦ٔ ا ا٢َ بَٔیٔسظٔ  َٗ اُظ َو

ُسصَا ٠ِّ٠َُضا یُزَصِّ َ٘  ُي

 ںیہ ہک اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دسمد، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک

ہعمج ےک دؿ اکی ایسی ڑھگی ےہ، سج ںیم املسمؿ ڑھکا وہ رک امنز ڑپےھ افر الھبح  یک داع رکے وت فہ رضفر وبقمؽ وہیت ےہ، افر ا ےن 

 اہھت ےس ااشرہ ایک وگای اس یک یمک یک رطػ ااشرہ رکےت ےھت۔

  اربامیہ، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، اامسلیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک وہید ےک قلعتم امہری داع وبقمؽ وہیت ےہ، افر

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک وہید ےک قلعتم امہری داع وبقمؽ وہیت ےہ، افر امہرے قلعتم اؿ یک داع وبقمؽ ںیہن وہیت ےہ ۔یبن 

     1325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہا ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟوہاب، ایوب، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل :  راوی



 

 

ًَائَٔظ   ٩ًَِ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َِٟیُضوَز أََتِوا َحسَّ ٨ًََِضا أَ٪َّ ا َة َرضَٔی اہللُ 

 َ٠ًَ ا٦ُ  اُٟوا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِی٥ُِٜ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ َب  ـٔ َُ ٥ُِٜ٨َ اہللُ َو ٌَ َٟ ٠َِی٥ُِٜ َو ًَ ا٦ُ  ًَائَٔظُة اٟشَّ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ا٢َ َو َٗ ِیَک 

َٕ أَ  ٨ِ ٌُ ِٟ ٙٔ َؤِیَّأک َوا ِٓ ٠َِیٔک بٔاٟزِّ ًَ ًَائَٔظُة  ٥َ ٣َِضَّل یَا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َِٟت أََو َٓ ا َٗ ُِٔحَع  ِٟ ٍِ ٣َا ِو ا ٥ِ َتِش٤َ َٟ

ُض٥ِ فٔیَّ  َٟ ُیِشَتَحاُب لٔی ٓٔیض٥ِٔ َوََل يُِشَتَحاُب  َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٠ُُِٗت َرَزِزُت  ٥َِٟ َتِش٤َعٔی ٣َا  ا٢َ أََو َٗ اُٟوا  َٗ 

ن کہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک وہید یبن یلص اہلل ہیلع فآ
مل
ہل فملس یک ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، اویب، انب ایب 
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َ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای،  ف

ٰیل اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اس وک وھچڑف یھب رن ی اایتخر رکف، افر یتخس ےس وچب رفامای، دبوگح  ےس وچب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت

 انس وج ںیم ےن وجاب دای، ریمی داع اہنع ےن رعض ایک، ایک آپ ےن ںیہن انس، وج اؿ ولوگں ےن اہک؟ آپ ےن رفامای ہک ایک مت ےن ںیہن

 اؿ ےک قح ںیم وبقمؽ وہیت ےہ نکیل اؿ یک داع ریمے قح ںیم وبقمؽ ںیہن وہیت۔

ن کہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
 ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، اویب، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آنیم م ےن اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 آنیم م ےن اک ایبؿ

     1326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪ ، زہزی ، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٔیُّ بِ  ث٨ََا  ًَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ث٨ََاُظ  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ َّی اہللُ ٩ُ  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

 ٩ِ٤َ َٓ  ٩ُ ََٜة تَُؤ٣ِّ ٔ ٤َََِٟلئ إٔ٪َّ ا َٓ ٨ُوا  أ٣َِّ َٓ ارُٔئ  َ٘ ِٟ ٩َ ا ا٢َ َِٔذا أ٣ََّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  ٦َ سَّ َ٘ َُٟط ٣َا َت َٜةٔ َُُٔفَ  ٔ ٤َََِٟلئ َٙ َتأ٣ِٔي٨ُُط َتأ٣ِٔيَن ا َٓ َوا

 ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ 

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ ، زرہی ، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےہک وت مت یھب آنیم وہک اس ےئل ہک رفےتش یھب آنیم ےتہک ںیہ وت سج صخش اکآنیم انہک ےن رفامای ہک بج ڑپےنھ فاال )ینع اامؾ (آنیم

 رفوتشں ےک آنیم م ےن ےک وماقف وہاجےئ وت اس ےک اےلگ انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ ، زرہی ، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ال اہل اال اہلل م ےن یک تلیضف اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ال اہل اال اہلل م ےن یک تلیضف اک ایبؿ ۔

     1327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، سیم، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا َٗ  ٥َ َٗ َوَس٠َّ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  ُط ا َٟ ٠ِ٤ُُِٟک َو َُٟط ا ُط  َٟ یَک  ٔ ََ َط َِٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََل  َٟ ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ ٔسیْز فٔی یَِو٦ٕ ٣ٔائََة ٣َزَّةٕ کَا٧َِت ٢َ ٩ِ٣َ 

٨ًَُِط ٣ٔائَُة َسیِّ  ُط ٣ٔائَُة َحَش٨َٕة َو٣ُٔحَیِت  َٟ تَٔب  ُٛ إب َو َٗ ًَرِشٔ رٔ ًَِس٢َ  ُط  َّی َٟ ِیَلأ٪ یَِو٣َُط َذَٟٔک َحً ّزا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ُط ُٔحِ َٟ َئٕة َوکَا٧َِت 

ث ٍََ ٨ِ٣ٔطُ  ِٛ ١َٔ٤ًَ أَ ا َجاَئ َِٔلَّ َرُج١ْ  َّ١َ ٤٣ٔ ـَ ِٓ َ ٥ِ َیأِٔت أََحْس بٔأ َٟ ٤ِزٕو  ی٤ُِٔسَی َو ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َحسَّ

ث٨ََا ٤ًَُ  بَ َحسَّ َٗ َٙ َر ًَِت ٩ِ٤َ أَ َٛ ا کَاَ٪  ًَرِشّ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪   ٩ًَِ  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا َٟٔس زُ ب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ّة ٩ِ٣ٔ َو

ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ََفٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی اٟشَّ ث٨ََا  ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َوَحسَّ َٗ ٍٔ ِِٔس٤َأًی١َ  بٔی ٠ُِت ٟٔلَّ ُ٘ َٓ ٍٔ ب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ ٣ِٔث٠َطُ  ٩ًَِ َربٔی



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ َتطُ  ٌِ ٩ِ َس٤ٔ ٠ُِت ٤٣َّٔ ُ٘ َٓ ٤ًَِزَو ب٩َِ ٣َِی٤ُوٕ٪  أََتِیُت  َٓ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ َتطُ  ٌِ ٩ِ َس٤ٔ أََتِیُت ٤٣َّٔ َٓ َِٟیلَی  ٩٣ٔ اب٩ِٔ أَبٔی 

٩ِ َس  ٠ُِت ٤٣َّٔ ُ٘ َٓ َِٟیلَی  ا٢َ ِٔبِ اب٩َِ أَبٔی  َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ثَطُ  ا٢َ ٩٣ٔ أَبٔی أَیُّوَب اَِلَِنَؼارٔیِّ یَُحسِّ َ٘ َٓ َتُط  ٌِ َزاصٔی٥ُ ٤ٔ

 َ ِیل َٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ثَىٔی  َٚ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َٕ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ ب٩ُِ یُوُس ُط  َٟ ِو َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  ی 

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ َزاُوَز  ث٨ََا ُوَصِیْب  ا٢َ ٣ُوَسی َحسَّ َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َػل ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  َِٟیلَی  بٔی 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠٤َِٟٔٔک ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبُس ا ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ آَز٦ُ َحسَّ َٗ َٟطُ َو ِو َٗ  ٍٔ ٩ًَِ اٟزَّبٔی ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا٢َ ِِٔس٤َأًی١ُ  َٗ  َو

وِ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ ٍٔ ب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ َو ٩ًَِ اٟزَّبٔی  ٕٖ ُت صََٔل٢َ ب٩َِ َيَشا ٌِ َة َس٤ٔ ٤ًَُِع  َٟطُ ب٩ُِ ٣َِیََّسَ َ ا٢َ اَِل َٗ َو

٩ًَِ أَبٔی أَیُّ  مٔیُّ  َِٟحرِضَ ٕس ا ُط َوَرَواُظ أَبُو ٣َُح٤َّ َٟ ِو َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٔ ٩ًَِ اٟزَّبٔی ٩ًَِ صََٔل٢ٕ  ٠ًََِیطٔ َوحَُؼيِْن  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل وَب 

َٟٔس ِِٔس٤َأًی١ٔ  َبّة ٩ِ٣ٔ َو َٗ َٙ َر َت ًِ ٩ِ٤َ أَ َٛ ٥َ کَاَ٪  ٤ِزٕو َوَس٠َّ ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ  ِبٔس ا ًَ ِو٢ُ  َٗ ٔحیُح  ًَِبس اہللٔ َواٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ 

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک

، کلم اہلل یہ اک ےہ افر ایس ےک القئ ےہ افر فہ رہ ےش رپ اقدر ےہ، اکی سج صخش ےن ہی املکت ےہک ہک اہلل ےک العفہ وکح  دخا ںیہن

 اجےت ںیہ افر اس دؿ اشؾ وہےن 

 

دؿ ںیم وس ابر ڑپاھ وت اس وک دس الغؾ )ےک آزاد رکےن( اک وثاب ےلم اگ، افر وس انگہ اس ےک اٹم دے 

فہ صخش وج اس ےس زایدہ ڑبےھ، دبعاہلل نب دمحم ےن وباہطس کت اطیشؿ ےس وفحمظ راتہ ےہ، افر اس ےس وکح  آد ی ا لض ہن وہاگ، رگم 

دبعاکلمل نب رمعف رمع نب ایب زادئہ ؾ اوبااحسؼ، رمعف نب ومیمؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک سج ےن )ال اہل اال اہلل 

دس الغومں وک آزاد رکے، رمع نب ایب زادئہ، فدحہ اخل( دس ابر ڑپاھ وت فہ اس صخش یک رطح ےہ وج افالد اامسلیع )ہیلع امالسؾ( ےس 

وباہطس دبعاہلل نب ایب ارفسل، یبعش، رعیب نب میثخ ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ، یبعش اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعیب ےس وپاھچ ہک مت ےن 

ہک مت ےن سک ےس انس ےہ؟ اںوہں ےن اہک یسک ےس اس وک انس ےہ اںوہں ےن اہک انب ایب  ٰیلی ےس، ںیم انب ایب  ٰیلی ےک اپس آای، افر وپاھچ 

اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وج اس وک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ، افر ومٰیس وباہطس فبیہ، 

رکےت ںیہ افر اامسلیع ےن داؤد، اعرم، دبعارلنٰمح نب ایب  ٰیلی، اوباوبب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

وباہطس یبعش رعیب ےس نس اک وقؽ لقن ایک، آمک وباہطس ہبعش، دبعاکلمل نب رسیم ہ، الہؽ نب اسیػ، رعیب نب میثخ ف رمع فنب ومیمؿ، 

رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ اک وقؽ لقن رکےت ںیہ، اشمع ف نیصح، الہؽ ےس اںوہں ےن رعیب ےس، اںوہں ےن 

اہلل ےس اؿ اک وقؽ لقن ایک، افر اوبدمحم رضح ی، وباہطس اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت دبع

 ںیہ۔



 

 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احبسؿ اہلل ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 احبسؿ اہلل ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

     1328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، سیم، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیز :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِٔسظ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ َِٟبَِحٔ  َوَس٠َّ ِت َخَلایَاُظ َؤِِ٪ کَا٧َِت ٣ِٔث١َ َزبَٔس ا  فٔی َیِو٦ٕ ٣ٔائََة ٣َزَّةٕ حُلَّ

 وج دبع اہلل نب ہملسم، امکل، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک

 اجےت ںیہ، ارگہچ دنمسر ےک اھجگ ےک ربارب یہ ویکں صخش احبسؿ اہلل فدمحبہ اکی دؿ ںیم وس ابر 

 

ےہک وت اس ےک انگہ اعمػ رکدے 

 ہن وہں۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ اہلل ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ ۔احبس

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احبسؿ اہلل ڑپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ ۔

     1329    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہي ٍ ب٩ ُحب، اب٩ ٓـی١، ٤ًارہ، ابوزرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ ث٨ََا ُزَصي َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًََة  ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕب َحسَّ ا٢َ  ٍُ ب٩ُِ َُحِ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔلَی اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤ِٟٔیزَأ٪ َحبٔيبََتأ٪ ِ ًَلَی ا٠َِّٟشأ٪ َث٘ٔی٠ََتأ٪ فٔی ا َتأ٪  َٔ ٔٔی ٔ ک٤َٔ٠ََتأ٪ َخ ٔوی٥ٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِٔسظ ٌَ ِٟ  ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ا

زریہ نب  جب، انب لیضف، امعرہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ ےن رفامای، دف ےملک اےسی ںیہ وج زابؿ 

﴾۔رپ ےکلہ ںیہ نکیل وقؽ ںیم فزین ںیہ افر اہلل وک وبحمب ںیہ )فہ ہی ںیہ( ، ﴿ُ
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 زریہ نب  جب، انب لیضف، امعرہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تلیضف اک ایبؿ ۔اہلل زبرگ فربرت ےک ذرک یک 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زبرگ فربرت ےک ذرک یک تلیضف اک ایبؿ ۔

     1330    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، یزیس ب٩ ًبساہلل، ابوبززہ، ابو ٣وسٰی  :  راوی

ََلٔئ َحسَّ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ بَُزیِسٔ ب٩ِٔ  ٢َ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة 

َِٟهیِّ َو  َّٟٔذی ََل یَِذَُکُ َربَّطُ ٣ََث١ُ ا َّٟٔذی یَِذَُکُ َربَُّط َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ََث١ُ ا َّی اہللُ  ِٟ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  ٤َیِّٔت ا

 رب دمحم نب العء، اوبااسہم، سیدی نب دبع اہلل، اوبربدہ، اوب ومٰیس ےتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ا ےن



 

 

 رمدہ ےہ﴾۔وک اید رکات ےہ، افر وج ںیہن رکات ےہ، اؿ یک اثمؽ زدنہ افر رمدہ یک یس ےہ )ینع اید رکےن فاال زدنہ افر ہن اید رکےن فاال 

 دمحم نب العء، اوبااسہم، سیدی نب دبعاہلل، اوبربدہ، اوب ومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زبرگ فربرت ےک ذرک یک تلیضف اک ایبؿ ۔

     1331    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ ُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َّی اہللُ  َػل

ِو٣ّا یَِذَُکُ  َٗ إَٔذا َوَجُسوا  َٓ َِکٔ  ٚٔ ی٠ََِت٤ُٔشوَ٪ أَص١َِ اٟذِّ ُ ُٓوَ٪ فٔی اِٟطُّ َّٜة یَُلو ٔ ٥َ ِٔ٪َّ ِهَّلِل ٣َََلئ ٔلَی َحاَجت٥ُِٜٔ َوَس٠َّ وا ِ وَ٪ اہللَ َت٨َاَزِوا َص٤ُ٠ُّ

٤َائٔ  ٔلَی اٟشَّ و٧َُض٥ِ بٔأَِج٨َٔحتٔض٥ِٔ ِ ُّٔ َیُح َٓ ا٢َ  وُٟوَ٪  َٗ ُ٘ اُٟوا َي َٗ و٢ُ ًَٔبازٔی  ُ٘ ٥ُ٠ًَِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َا َي ََٓیِشأَُُٟض٥ِ َربُُّض٥ِ َوصَُو أَ ا٢َ  َٗ ٧َِیا  اٟسُّ

وُٟوَ٪ ََل َواہللٔ  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ ص١َِ َرأَِونٔی  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ ُسو٧ََک  ِّ ٍُو٧ََک َویَِح٤َُسو٧ََک َوی٤َُحِّ َٜب ُحو٧ََک َویُ ا٢َ ُيَشبِّ َٗ و٢ُ  ٣َا َرأَِوَک  ُ٘ َی َٓ

ََٟک َت٤ِحٔیّسا َوَتِح٤ٔیّسا  ََٟک ًَٔباَزّة َوأََطسَّ  ِو َرأَِوَک کَا٧ُوا أََطسَّ  َٟ وُٟوَ٪  ُ٘ ا٢َ َي َٗ ِو َرأَِونٔی  َٟ  َٕ ِی َٛ و٢ُ َو ُ٘ ا٢َ َي َٗ ََٟک َتِشبٔیّحا  ث ٍََ  ِٛ َوأَ

و٢ُ َوَص١ِ َرأَِوَصا ُ٘ ا٢َ َي َٗ َِٟح٨ََّة  ا٢َ َيِشأَُٟو٧ََک ا َٗ ٤َا َيِشأَُٟونٔی  َِٟو  َٓ  َٕ َِٜی َٓ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ َي َٗ وُٟوَ٪ ََل َواہللٔ َیا َربِّ ٣َا َرأَِوصَا  ُ٘ ا٢َ َي َٗ

 ًِ ََٟضا ك٠ََّبا َوأَ ّػا َوأََطسَّ  ٠َِیَضا ُٔحِ ًَ َُّض٥ِ َرأَِوَصا کَا٧ُوا أََطسَّ  ِو أ٧َ َٟ وُٟوَ٪  ُ٘ ا٢َ َي َٗ َُّض٥ِ َرأَِوَصا  ذُ أ٧َ وَّ ٌَ ٥ٔ٤َّ یََت َٓ ا٢َ  َٗ وَ٪ َو٥َ ٓٔیَضا َرَُِبّة 

ا٢َ يَ  َٗ وُٟوَ٪ ََل َواہللٔ یَا َربِّ ٣َا َرأَِوَصا  ُ٘ ا٢َ َي َٗ و٢ُ َوص١َِ َرأَِوصَا  ُ٘ ا٢َ َي َٗ وُٟوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ُ٘ ا٢َ َي ا٢َ َٗ َٗ َِٟو َرأَِوَصا   َٕ َِٜی َٓ و٢ُ  ُ٘

ا٢َ  َٗ ّة  َٓ ََٟضا ٣ََدا اّرا َوأََطسَّ  َِٟو َرأَِوَصا کَا٧ُوا أََطسَّ ٨ِ٣َٔضا َٔفَ وُٟوَ٪  ُ٘ و٢ُ ٠َ٣َْک َي ُ٘ ا٢َ َي َٗ ُض٥ِ  َٟ ُت  ِس َََُفِ َٗ ِّی  ٥ِ أَن ُٛ أُِطضُٔس َٓ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ

ُِٟح٠ََشاُئ ََل َيِظَقی بٔض٥ِٔ َج٠ٔی ا٢َ ص٥ُِ ا َٗ ٤ََّا َجاَئ َٟٔحاَجٕة  َِٟیَص ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٧ِٔ ََُٓلْ٪  َٜةٔ ٓٔیض٥ِٔ  ٔ ٤َََِٟلئ ٩ًَِ ٩ِ٣ٔ ا َبُة  ٌِ ُشُض٥ِ َرَواُظ ُط

طُ  ٌِ َٓ ٥َِٟ َیزِ ٤ًَِٔع َو َ ٥َ  اَِل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َوَرَواُظ ُسَضِی١ْ 



 

 

ےک  ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل

ں ںیم وھگےتم ںیہ، افر ذرک رکےن فاولں وک ڈوھڈنےت ںیہ، بج فہ یسک وقؾ وک ذرک ایہٰل ںیم وغشمؽ اپےت ںیہ وت دنچ رفےتش ںیہ وج روتس

اکی دفرسے وک اکپر رک ےتہک ںیہ، اینپ رضفرت یک رطػ آؤ، آپ ےن رفامای ہک فہ رفےتش اؿ وک ا ےن رپفں ےس ڈکھ ےتیل ںیہ، افر 

ای ہک اؿ اک رب وپاتھچ ےہ ہک ریمے دنبے ایک رک رےہ ںیہ احالہکن فہ اؿ وک رفوتشں ےس آامسؿ داین کت چنہپ اجےت ںیہ، آپ ےن رفام

ایک زایدہ اجاتن ےہ، رفےتش وجاب دےتی ںیہ فہ ریتی حیبست ف ریبکت افر دمح افر ڑباح  ایبؿ رک رےہ ںیہ، آپ ےن رفامای ہک اہلل رفامات ےہ، 

ں ےن آپ وک ںیہن داھکی ےہ، آپ ےن رفامای، اہلل رفامات ےہ، ارگ فہ ےھجم دھکی ےتیل وت اںوہں ےن ےھجم داھکی ےہ، رفےتش ےتہک ںیہ دخبا اںوہ

ایک رکےت؟ رفےتش ےتہک ںیہ ارگ آپ وک دھکی ےتیل وت آپ یک تہب زایدہ ابعدت رکےت افر تہب زایدہ ڑباح  ای اپیک ایبؿ رکےت، آپ ےن 

ےتہک ںیہ فہ آپ ےس تنج امگن رےہ ےھت، آپ ےن رفامای اہلل اؿ ےس وپاتھچ ےہ  رفامای اہلل رفامات ےہ، فہ ھجم ےس ایک امےتگن ےھت، رفےتش

ایک اںوہں ےن تنج دیھکی ےہ رفےتش ےتہک ںیہ دخبا اںوہں ےن تنج ںیہن دیھکی اہلل رفامات ےہ ارگ فہ تنج دھکی ےتیل وت ایک رکےت، 

 افر تہب زایدہ اط بل وہےت افر ایکس رطػ اؿ یک رتبغ رفےتش ےتہک ںیہ ہک ارگ فہ اےس دھکی ےتیل وت اس ےک تہب زایدہ  جصی وہےت

ں تہب زایدہ وہیت، اہلل رفامات ےہ ہک سک زیچ ےس فہ انپہ امگن رےہ ےھت رفےتش ےتہک ںیہ منہج ےس، آپ ےن رفامای، اہلل رفامات ےہ ہک اںوہ

امات ےہ ارگ فہ اےس دھکی ےتیل وت ایک رکےت، ےن اوکس داھکی ےہ، رفےتش وجاب دےتی ںیہ ںیہن دخبا اںوہں ےن ںیہن داھکی ےہ، اہلل رف

رفےتش ےتہک ںیہ ارگ فہ اےس دھکی ےتیل وت اس ےس تہب زایدہ اھبےتگ، افر تہب زایدہ ڈرےت، آپ ےن رفامای، اہلل رفامات ےہ ہک ںیم ںیہمت 

ہک اؿ ںیم الفں صخش اؿ )ذرک  وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن اںیہن شخب دای آپ ےن رفامای ہک اؿ رفوتشں ںیم ےس اکی رفہتش اتہک ےہ

رکےن فاولں( ںیم ںیہن اھت ہکلب فہ یسک رضفرت ےک ےئل آای اھت اہلل رفامات ےہ ہک فہ اےسی ولگ ںیہ نج ےک اسھت ےنھٹیب فاالرحمفؾ ںیہن 

ےن اوبرہریہ  راتہ، ہبعش ےن اس دحثی وک اشمع ےس رفاتی ایک، نکیل رموفع ںیہن ایبؿ ایک افر لیہس ےن وباہطس ا ےن فادل اںوہں

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی دحثی لقن یک۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الوحؽ فالوقۃ اال ابہلل م ےن اک ایبؿ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 الوحؽ فالوقۃ اال ابہلل م ےن اک ایبؿ۔

     1332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساہلل، س٠امی٪ تییم، ابوًث٤ا٪، حرضت ابو٣وسٰی اطٌزی رضی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َِّییٔمُّ  ُ٪ اٟت ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ُس٠َامِیَ َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ات١ٕٔ أَبُو ا َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ زٔیِّ َحسَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط ی ًُِث٤َاَ٪ 

َبةٕ  َ٘ ًَ ٥َ فٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أََخَذ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َط َِٔلَّ اہللُ  َٗ َٟ ٔ ٍَ َػِوَتُط ََل ِ َٓ ٠َِیَضا َرُج١ْ ٧َاَزی ََفَ ًَ ًَََل  ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٕة  ا٢َ فٔی ث٨َٔیَّ َٗ أَِو 

٥ُِ ََل َتِسًُوَ٪  َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َتٔطٔ  ِِ ًَلَی َب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ب ٍَُ  ِٛ ا٢َ یَا أَبَا ٣ُوَسی أََػ٥َّ َوََل  َواہللُ أَ َٗ َُائّٔبا ث٥َُّ 

َة َِٔلَّ  ُٗوَّ ا٢َ ََل َحِو٢َ َوََل  َٗ ٠ُُِٗت بَلَی  َِٟح٨َّٔة  ٔ ا ٨ِز َٛ ًَلَی ک٤َٔ٠َٕة ٩ِ٣ٔ  َُّٟک  ِبَس اہللٔ أَََل أَزُ ًَ   بٔاہللٔأَِو یَا 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص دمحم نب اقملت، اوبانسحل، دبع اہلل، امیلسؿ یمیت، اوبنامثؿ، رضحت اوب ومٰیس ارعشی 

اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اہپڑی رپ ڑچےنھ ےگل، آپ اس فتق اکی رچخ رپ وسار ےھت، بج اکی صخش ایس اہپڑی رپ ڑچاھ وت اس ےن 

، آپ ےن رفامای مت یسک رہبے افر اغبئ وک
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   اے اہلل ےک دنبے، ایک ںیم ےھجت اکی ااسی ہملک ہن اتب دفں وج تنج اک زخاہن ےہ، وت ںیم ےن اہک، اہں! آپ ےن رفامای ﴿ل
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 ؿ یمیت، اوبنامثؿ، رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اقملت، اوبانسحل، دبعاہلل، امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتٰیل ےک انن ونے انؾ ںیہ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتٰیل ےک انن ونے انؾ ںیہ ۔

     1333    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ًبساہلل، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ِو٨َاُظ ٩ِ٣ٔ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٔٔ ا٢َ َح َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ْة ی صُ َحسَّ ٌَ ا٢َ ِهَّلِل تِٔش َٗ َزیَِزَة رَٔوایَّة 

َِٟوِتَز ٗا َِٟح٨ََّة َوصَُو َوِتْز یُٔحبُّ ا ُوَضا أََحْس َِٔلَّ َزَخ١َ ا َٔ وَ٪ اِس٤ّا ٣ٔائَْة َِٔلَّ َواحّٔسا ََل َیِح ٌُ ٢ ابوًبس اہلل ٩٣ احؼاصا ٩٣ َوتِٔش

 حٔوضا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک اہلل اعتٰیل ےک انن ونے انؾ ںیہ، اؿ وک وج یلع نب دبع اہلل، ایفسؿ، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ 

 صخش زابین اید رکاتیل ےہ فہ تنج ںیم دالخ وہاگ، افر اہلل اعتٰیل فرت ےہ، افر فرت وک یہ دنسپ رفامات ےہ۔

 یلع نب دبعاہلل، ایفسؿ، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ھچک فہفق ےس فظع م ےن اک ایبؿ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ھچک فہفق ےس فظع م ےن اک ایبؿ ۔

     1334    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ ٛہتے ہیں ٛہ ہ٥ ٟوگ ًبساہلل )ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ب٩ ح :  راوی

ِبَس  ًَ ٨َّا ٨َِ٧َتٔوزُ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ْٙ ثَىٔی َط٘ٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح اؤیََة  َحسَّ ٌَ اہللٔ ِٔذِ َجاَئ َیزٔیُس ب٩ُِ ٣ُ

 َ٨٠ِ ُ٘ بِ َٓ ًَ َد  َْخَ َٓ َح٠َِشُت  َٓ َِٟی٥ُِٜ َػاحَٔب٥ُِٜ َؤَِلَّ ٔجئُِت أ٧ََا  ٔ ُد ِ ٔ ِِ ُ أ َٓ ٩ِٜٔ أَِزُخ١ُ  ا٢َ ََل َوَل َٗ ٔ ا أَََل َتِح٠ُٔص  ُس اہللٔ َوصَُو آخْٔذ بَٔیٔسظ

ُِْٟخُ  ىٔی ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ٨َُّٜٔط ی٨َ٤َِ ِّی أَِخب ٍَُ ب٤َٔکَا٥ُِٜٔ٧ َوَل ٔن ا٢َ أ٣ََا ِ َ٘ َٓ ٠َِي٨َا  ًَ ا٦َ  َ٘ ٥َ کَاَ٪ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟی٥ُِٜ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ؤد ِ

٠َِي٨َا ًَ آ٣َةٔ  اصَٔیَة اٟشَّ ٤َِِٟؤًَؤة فٔی اَِلَیَّا٦ٔ ََکَ ٨َُٟا بٔا  َیَتَدوَّ



 

 

رےہ ےھت سیدی نب  رمعف نب صفح، صفح، اشمع، قیقش ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ دبعاہلل )نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع( اک ااظتنر رک

اعمفہی آےئ مہ ےن اہک ایک مت ںیہن وھٹیب ےگ، اںوہں ےن اہک ںیہن ہکلب ںیم ادنر اجات وہں افر اہمترے اپس اہمترے اس یھت وک ےل رک 

مہ ولوگں آات وہں، فرہن ںیم آؤاگن افر ھٹیب اجؤاگن،انچہچن دبعاہلل نب وعسمد ےلکن افر فہ سیدی نب اعمفہی اک اہھت ڑکپے وہےئ ےھت، فہ 

ےک اسےنم ڑھکے وہےئ افر اہک ہک ںیم اہیں مت ولوگں یک وموجدیگ ےس ابربخ اھت نکیل ےھجم سج زیچ ےن ابرہ ےنلکن ےس رفاک فہ رصػ ہی 

ایخؽ اھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فظع م ےن ںیم اس ابت اک ایخؽ رےتھک ےھت ہک ںیہک امہرے ا اتےن اک ببس ہن وہاجےئ، آپ وک 

  اھت۔اندنسپ

 (رمعف نب صفح، صفح، اشمع، قیقش ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ دبعاہلل )نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ : ابب

 ...وتں اک ایبؿ، افر ہی ہک آرخت یہ یک زدنیگ زدنیگ ےہ ۔دؽ وک رنؾ رک ےن فا ی اب

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 دؽ وک رنؾ رک ےن فا ی ابوتں اک ایبؿ، افر ہی ہک آرخت یہ یک زدنیگ زدنیگ ےہ ۔

     1335    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ سٌیس، اب٩ ابی ہ٨س، سٌیس ب٩ اب٬ی ہ٨س، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣کی ب٩ ابزاہی٥، :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس صَُو اب٩ُِ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ِّیُّ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا  ٤َِٟک ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ   ٩ٔ 

ا َٗ  ُ اْ ََِٟفَ ُة َوا حَّ ثٔي ٍْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض اٟؼِّ َٛ بُوْ٪ ٓٔیض٤َٔا  ِِ ٤ََتأ٪ ٣َ ٌِ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ن ًَ َّی اہللُ  ث٨ََا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٨ِب ٍَٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاْض ا  ٢َ

 ٌِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َس٤ٔ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ َواُ٪ ب٩ُِ ًٔیَسی  ِٔ ٥َ َػ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ُت اب٩َِ 



 

 

 ٣ِٔث٠َطُ 

یکم نب اربامیہ، دبعاہلل نب دیعس، انب ایب دنہ، دیعس نب ایھب دنہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص 

ارثک ولگ اؿ یک دقر ںیہن رکےت )اکی( دنتریتس )دفرسے( وخش اح ی، اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ہک دف ںیتمعن ایسی ںیہ ہک 

 ابعس ةنعی ےن وباہطس ناواؿ نب ٰیسیع، دبعاہلل نب دیعس نب ایب دنہ، دیعس نب ایب دنہ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی یک ےہ،

  نب دیعس، انب ایب دنہ، دیعس نب ایھب دنہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعیکم نب اربامیہ، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دؽ وک رنؾ رک ےن فالیل ابوتں اک ایبؿ، افر ہی ہک آرخت یہ یک زدنیگ زدنیگ ےہ ۔

  رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک :   ابب

 دؽ وک رنؾ رک ےن فالیل ابوتں اک ایبؿ، افر ہی ہک آرخت یہ یک زدنیگ زدنیگ ےہ ۔

     1336    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ٌاویہ ب٩ َقہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َّ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َة  اؤیََة ب٩ِٔ َُقَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُح٤َّ ی اہللُ 

٤َُِٟضأجَزظِ  َٓأَِػ٠ِٔح اَِلَِنَؼاَر َوا ِظ  َ ِٔ ًَِیُع اِْل ًَِیَع َِٔلَّ  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ََل  َٗ 

 اشبر، دنغر، ہبعش، اعمفہی نب رقہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ دمحم نب

 آپ ےن رفامای ہک اے اہلل آرخت یہ یک زدنیگ ےہ، اس ےئل ااصنر افر اہمرجنی وک دنترتس رک دے۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اعمفہی نب رقہ رضحت اسن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 دؽ وک رنؾ رک ےن فالیل ابوتں اک ایبؿ، افر ہی ہک آرخت یہ یک زدنیگ زدنیگ ےہ ۔

     1337    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣٘سا٦، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ ساًسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ  ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َحاز٦ٔ َ٪ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ٔ َحسَّ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ا أًسٔ  َحسَّ ٕس اٟشَّ ٌِ ٍَ َس ٨َّا ٣َ ُٛ یُّ 

ُّ ٍَاَب َوی٤َُزُّ ب٨َٔ  ١ُ اٟت ُ٘ ٚٔ َوصَُو یَِحَٔفُ َو٧َِح٩ُ ٨َِ٧ َِٟد٨َِس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ َّی اہللُ  ًَِیُع َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِیَع َِٔلَّ  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ََل  َ٘ َٓ ا 

٤َُِٟضأجَزظِ  َٓأَُِفِ َِٟٔلَِنَؼارٔ َوا ِظ  َ ِٔ  اِْل

 نب امیلسؿ، اوباحزؾ، لہس نب اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک نہ ولگ زغفہ دنخؼ ںیم روسؽ اہلل ادمح نب دقماؾ، لیضف

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت آپ زنیم وھکد رےہ ےھت، افر مہ یٹم اٹہ رےہ ےھت، افر آپ امہرے اپس ےس سگرےت 

 ےہ اس ےئل ااصنر افر اہمرجنی وک شخب دے، لہس نب دیعس ےن یبن یلص اہلل ےھت،انچہچن آپ ےن رفامای، ای اہلل آرخت یہ یک زدنیگ

 ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی یک ےہ۔

 ادمح نب دقماؾ، لیضف نب امیلسؿ، اوباحزؾ، لہس نب اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... آرخت ںیم داین یک اثمؽ ) یسیک ےہ( افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک دونیی زدنیگ لیھک وکد

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ے رپ رخف رکان افر امؽ ف افالد یک زایدیت بلط رکان ےہ، آرخت ںیم داین یک اثمؽ ) یسیک ےہ( افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک دونیی زدنیگ لیھک وکد ےہ، افر زتنی ےہ افر اکی دفرس

ےہ رفدنا وہا اس افر آرخت ںیم تخس ےسیج احتل اکی ہنیم یک، وج وخش اگل رکات ےہ اسکونں وک اس اک زبسہ، رھپ زفر رپ آات ےہ رھپ دےھکی وت اس وک زرد وہ ایگ، رھپ وہ اجات 

 ی افر داین یک زدنیگ وت یہی ےہ وپیچن داغیک ۔ذعاب ےہ افر اعمیف یھب ےہ اہلل ےس افر راض دنم



 

 

     1338    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبساٌٟزیزب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َسِض١ٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ یز

ِسَوْة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو َر  َِ َٟ ٧َِیا َو٣َا ٓٔیَضا َو َِٟح٨َّةٔ َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٍُ َسِوٕن فٔی ا و٢ُ ٣َِؤؿ ُ٘ ٥َ َي ٧َِیا َو٣َ َوَس٠َّ  ا ٓٔیَضاِوَحْة َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسینب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ےہ، ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

، رفامےت وہےئ انس ہک تنج ںیم اکی وکڑے یک ہگج داین افر داین یک امتؾ زیچفں ےس رتہب ےہ، افر اہلل یک راہ ںیم حبص ای اشؾ ےک فتق انلچ

 داین افر داین یک امتؾ زیچفں ےس رتہب ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسینب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیم اس رطح روہ وگای اسمرف ای راہتس ےط کیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک داین 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک داین ںیم اس رطح روہ وگای اسمرف ای راہتس ےط رکےن فاےل وہ۔
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 ًبساہلل ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوا٨٤ٟذر كٔاوی، س٠امی٪، ا٤ًع، ٣حاہس، ًبساہلل ب٩ ٤ًزًلی ب٩  :  راوی

٩ًَِ ُس٠َامِیَ  اؤیُّ  َٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو ا٨ِ٤ُٟٔذرٔ اٟلُّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثَىٔی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِٔع  َ َ٪ اَِل

 ٩ًَِ ئ  ٣َُحاصْٔس  ٜٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨ِ٤َٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ٧َِیا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٩ِ فٔی اٟسُّ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ی 

ََل َت٨َِتؤ  َٓ و٢ُ َِٔذا أ٣ََِشِیَت  ُ٘ ًَابٔزُ َسبٔی١ٕ َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َي یْب أَِو  ََّک َُغٔ أ٧َ ٤ََِٟشاَئ َوُخِذ َٛ ََل َت٨َِتٔوزِ ا َٓ َباَح َؤَِذا أَِػَبِحَت  زِ اٟؼَّ



 

 

تَٔک ٤ََٟٔزٔؿَک َو٩ِ٣ٔ َحَیاتَٔک ٤َِٟٔوتَٔک   ٩ِ٣ٔ ٔػحَّ

یلع نب دبعاہلل ، دمحم نب دبعارلنمح، اوباذنملر افطفی، امیلسؿ، اشمع، اجمدہ، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ےن ریما ومڈناھ ڑکپ رک رفامای ہک مت داین ںیم اس رطح روہ وگای مت اسمرف وہ ای راہتس ےط رکےن فاےل وہ افر انب رمعےتہک ںیہ ہک اہلل ہیلع 

بج اشؾ وہاجےئ وت حبص اک ااظتنر ہن رکف، افر بج حبص وہاجےئ وت اشؾ اک ااظتنر ہن رکف افر اینپ تحص ےک افاقت ےس اینپ رمض ےک 

  ےل افر اینپ ایحت ےک فتق ےس اینپ ومت یلی   ھچک ہصح ےل ےل۔افاقت ےک ےیل ہصح ےل

 یلع نب دبعاہلل ، دمحم نب دبعارلنمح، اوباذنملر افطفی، امیلسؿ، اشمع، اجمدہ، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یک درازی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ، وک صخش منہج ےس ناچ ایل ایگ ادیم افر اس

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ػ دوھ ےک اک اسامؿ ےہ، اؿ وک ر دونیی زدنیگ رصادیم افر اس یک درازی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ، وک صخش منہج ےس ناچ ایل ایگ افر تنج ںیم دالخ ایک ایگ وت فہ اکایمب راہ، اف

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای وھچڑ دف ہک اھکںیئ افر افدئہ احلص رکںی، افر اؿ وک درازی رمعیک ادیم اامیؿ ےس رفیتک ےہ، رقنعبی اؿ وک ولعمؾ وہاجےئ اگ افر رضحت یلع

 رفزدن ونب، داین ےک رفزدن ہن ونب، اس ےئل ہک آج لمع ہک داین ھٹیپ ریھپ رک اجےن فا ی ےہ، افر آرخت آےن فا ی ےہ، افر اؿ ںیم ےس 

 
 

رہ اکی ےک ےئل رفزدن ںیم یھب آرخ ت

 اک دؿ ےہ اسحب اک ںیہن، افر لک اسحب اک دؿ وہاگ، لمع اک ںیہن جازحہح شابدعہ ےک ینعم ںیم ےہ ۔
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 ـی١، یحٌی ، سٔیا٪، سٔیا٪ ٛے واٟس، ٨٣ذر، ربیٍ ب٩ خثی٥، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہػسٗہ ب٩ ٓ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣ُٔذٕر  ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ١ٔ أَِخب ٧ٍَََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ـِ َٔ ِٟ ُة ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا َػَس ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ  َربٔی

َِٟوَسٔم َخ اہللٔ َر  ا فٔی ا ا َوَخمَّ َخلًّ ٌّ ا ٣َُزبَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخلًّ َّی اہللُ  ا٢َ َخمَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ اّرا ضَٔی اہللُ  َِ ارّٔجا ٨ِ٣ٔطُ َوَخمَّ ُخَلّلا ٔػ

ا٢َ َصَذا اِْلٔنِ  َٗ َِٟوَسٔم َو َّٟٔذی فٔی ا َِٟوَسٔم ٩ِ٣ٔ َجا٧ٔبٔطٔ ا َّٟٔذی فٔی ا ٔلَی َصَذا ا ِس أََحاَن بٔطٔ َوَصَذا ِ َٗ َشاُ٪ َوصََذا أََج٠ُُط ٣ُحٔیْم بٔطٔ أَِو 

إِٔ٪ أَِخَلأَُظ صََذا ٧ََضَظطُ َصَذا َؤِِ٪ أَِخَل  َٓ اُق  اُر اَِلرَِعَ َِ ُِٟدَلُم اٟؼِّ ٔ ا َّٟٔذی صَُو َخارْٔد أ٠٣ََُُط َوصَٔذظ  أَُظ َصَذا ٧ََضَظطُ َصَذاا



 

 

فادل، ذنمر، رعیب نب میثخ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع دصہق نب لیضف، ییحی ، ایفسؿ، ایفسؿ ےک 

فآہل فملس ےن اکی لکش اچر وطخں یک انبح  افر اس ںیم اکی طخ اچنیھک وج اس ےس ابرہ الکن وہا اھت، افر اس ےک دفونں رطػ وھچیٹ 

ایمؿ اھت، افر رفامای ہی آد ی ےہ افر ہی اس یک ومت ےہ، وج اس وک ریھگے وھچیٹ ریکلںی اس رطػ انب دںی، وج ہصح اس رمع ےک در

 وہےئ ےہ افر فہ طخ وج ابرہ وک الکن وہا ےہ، اس یک دراز آرزفںی افر ادیمںی ںیہ افر ہی وھچیٹ وھچیٹ ریکلںی ارغاض افر اصمبئ ںیہ، ارگ

 ( افر ںیم اسنھپ۔ )اس یک لکش ہی ےہاکی ےس  چ رک الکن وت دفرسے ںیم اسنھپ، افر اس ےس الکن وت رھپ یسک

 دصہق نب لیضف، ییحی ، ایفسؿ، ایفسؿ ےک فادل، ذنمر، رعیب نب میثخ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابوتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ رکےن فا ی  :   ابب

ر دونیی زدنیگ رصػ دوھ ےک اک اسامؿ ےہ، اؿ وک ادیم افر اس یک درازی اک ایبؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ، وک صخش منہج ےس ناچ ایل ایگ افر تنج ںیم دالخ ایک ایگ وت فہ اکایمب راہ، اف

 رفیتک ےہ، رقنعبی اؿ وک ولعمؾ وہاجےئ اگ افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ادیم اامیؿ ےس وھچڑ دف ہک اھکںیئ افر افدئہ احلص رکںی، افر اؿ وک درازی رمعیک

 رفزدن ونب، داین ےک

 
 

رفزدن ہن ونب، اس ےئل ہک آج لمع  ہک داین ھٹیپ ریھپ رک اجےن فا ی ےہ، افر آرخت آےن فا ی ےہ، افر اؿ ںیم ےس رہ اکی ےک ےئل رفزدن ںیم یھب آرخ ت

  ںیہن، افر لک اسحب اک دؿ وہاگ، لمع اک ںیہن جازحہح شابدعہ ےک ینعم ںیم ےہ ۔اک دؿ ےہ اسحب اک
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 ٣ش٥٠، ہ٤ا٦، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َخمَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا

ُب  َِٟدمُّ اَِلََِقَ َذَٟٔک ِٔذِ َجائَُط ا َٛ بَِي٤َ٨َا صَُو  َٓ ا٢َ َصَذا اَِل١ُ٣ََ َوَصَذا أََج٠ُُط  َ٘ َٓ  ُخُلوكّا 

دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنچ وطخط ملسم، امہؾ، ااحسؼ نب 

ےچنیھک، افر رفامای ہی ااسنؿ یک  رلی ادیمںی ںیہ، افر ہی اس یک ومت ےہ، افر فہ ایس ادیم یک احتل ںیم راتہ ےہ ہک اس یک ومت آاجیت 

 ےہ۔



 

 

 نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ملسم، امہؾ، ااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج یک رمع اسھٹ اسؽ وہ اجےئ وت اہلل رمع ےک قلعتم اس ےک ذعر وک وبقؽ ہن رکے اگ، ویک

 وتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ رکےن فا ی اب :   ابب

دی، ہک وج اس ںیم تحیصن احلص رکان  سج یک رمع اسھٹ اسؽ وہ اجےئ وت اہلل رمع ےک قلعتم اس ےک ذعر وک وبقؽ ہن رکے اگ، ویکہکن اہلل ےن رفامای، ایک مہ ےن ںیہمت فہ رمع ہن

 اچاتہ، رک اتیل، افر اہمترے اپس ڈراےن فاال یھب آای ۔
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ًبساٟشَل٦ ب٩ ٣لہز، ٤ًز ب٩ ًلی، ٩ٌ٣ ب٩ ٣ح٤سُٔاری، سٌیس ب٩ ابی سٌیس ٣٘ب ٍی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ا َٔ ِِٟٔ ٕس ا ٩ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٕ َحسَّ ز ٔ ب٩ُِ ٣َُلضَّ ََل٦ ًَِبُس اٟشَّ ثَىٔی  ب ٍُٔیِّ َحسَّ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس رٔیِّ 

َ أََج٠َطُ 
َِّ ٔلَی ا٣ِزٕٔئ أَ ًَِذَر اہللُ ِ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط أَبُو َحاز٦ٕٔ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌَ يَن َس٨َّة َتاَب طُ ٔستِّ َِ َّی ب٠ََّ َحً

 ًَ ًَِحََلَ٪  ب ٍُٔیِّ َواب٩ُِ  ِ٘ ٤َِٟ  ٩ِ ا

دبعامالسؾ نب رہطم، رمع نب یلع، نعم نب دمحمافغری، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع 

 چنہپ ایگ فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل ےن سج صخش وک یبمل رمع دی، اہیں کت ہک فہ اسھٹ اسؽ یک رمع وک

ززی ےس رفاتی یک ےہ۔
ٹق می
 وت اہلل اس ےک ذعر وک وبقؽ ںیہن رکات ےہ، اوباحزؾ افر انب الجعؿ ےن اس یک اتمتعب ںیم دیعس 

 دبعامالسؾ نب رہطم، رمع نب یلع، نعم نب دمحمافغری، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احلص رکان دی، ہک وج اس ںیم تحیصن سج یک رمع اسھٹ اسؽ وہ اجےئ وت اہلل رمع ےک قلعتم اس ےک ذعر وک وبقؽ ہن رکے اگ، ویکہکن اہلل ےن رفامای، ایک مہ ےن ںیہمت فہ رمع ہن

 اچاتہ، رک اتیل، افر اہمترے اپس ڈراےن فاال یھب آای ۔
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ًلی ب٩ ًبساہلل، ابوػٔوا٪، ًبساہلل ب٩ سٌیس، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا یُو٧ُُص  ٌٔیٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس َواَ٪  ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ لٔیُّ ب٩ُِ  أَِخب ٍََنٔی َس

 ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَِطُ  ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔ َطابًّا فٔی ا َٜبٔي ٍ ٠ُِب اِل َٗ و٢ُ ََل یَزَا٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی یُو٧ُُص َواب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ٧َِیا َوكُو٢ٔ اَِل١ٔ٣ََ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی اث٨ََِتئِن فٔی حُبِّ اٟسُّ َٗ ٔطَضإب 

ٌٔیْس َوأَبُو َس٤َ٠َةَ   َس

، اوبناواؿ، دبعاہلل نب دیعس، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یلع نب دبع اہلل

 ںیم ےن روسؽ اہلل یلصٰ اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ہشیمہ وبڑےھ آد ی اک دؽ دف ابوتں ںیم وجاؿ وہات ےہ، داین یک تبحم افر

، ہک ھجم ےس ویسن ےن ایبؿ ایک، افر انب فبہ ےن ویسن ےس وباہطس انب اہشب، دیعس ف اوبہملس رفاتی ادیم یک درازی، ثیل ےن اہک

 ایک۔

 یلع نب دبعاہلل، اوبناواؿ، دبعاہلل نب دیعس، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

دی، ہک وج اس ںیم تحیصن احلص رکان  سج یک رمع اسھٹ اسؽ وہ اجےئ وت اہلل رمع ےک قلعتم اس ےک ذعر وک وبقؽ ہن رکے اگ، ویکہکن اہلل ےن رفامای، ایک مہ ےن ںیہمت فہ رمع ہن

 اتیل، افر اہمترے اپس ڈراےن فاال یھب آای ۔ اچاتہ، رک
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 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ 

تَ  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٔ َرَواُظ ُط ٤ُز ٌُ ِٟ ٤َِٟا٢ٔ َوكُو٢ُ ا ُط اث٨َِأ٪ حُبُّ ا ٌَ  اَزةَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِٜب ٍَُ اب٩ُِ آَز٦َ َوَیِٜب ٍَُ ٣َ

 ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل

 ےن رفامای ہک آد ی ڑبا وہاجات ےہ افر اس یک دف زیچںی ڑبی وہیت اجیت ںیہ، امؽ یک تبحم، رمع یک درازی، ہبعش ےن اس وک اتقدہ ےس رفاتی

 ایک۔

 اہلل ہنعملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس لمع اک ایبؿ، وج رصػ دخایک وخونشدی ےک ےئل ایک اجےئ، اس ابت ںیم دعس ریض اہلل عت

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 دی ےک ےئل ایک اجےئ، اس ابت ںیم دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ےہ ۔اس لمع اک ایبؿ، وج رصػ دخایک وخونش
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 ب٩ ربیٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ٌاذ ب٩ اسس، ًبساہلل، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤وز ب٩ ربیٍ، ٣ح٤وز :  راوی

اذُ ب٩ُِ أََسٕس  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٥َ ٣َِح٤ُ َحسَّ ًَ ٍٔ َوَز ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ اٟزَّبٔی َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَ ١َ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ًَ َّطُ  وْز أ٧َ

ٕ کَا٧َِت فٔی َزارٔ ِٟو َضا ٩ِ٣ٔ َز ّة ٣َحَّ ١َ ٣َحَّ َ٘ ًَ ا٢َ َو َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ُت ًٔتَِباَ٪ ب٩َِ ٣َأٟٕک َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ص٥ِٔ 

 ٩َِٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََُسا  َٗ و٢ُ ََل اَِلَِنؼارٔیَّ ث٥َُّ أََحَس بَىٔی َسا٥ٕٟٔ  ُ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َي ِبْس یَِو٦َ ا ًَ یَُوافَٔی 

َط َِٔلَّ اہللُ یَبَِتغٔی بٔطٔ َو  َٟ ٔ ٠ًََِیطٔ ا٨َّٟاَر ِ ٦َ اہللُ   ِجَط اہللٔ َِٔلَّ َُحَّ



 

 

فملس  اعمذ نب ادس، دبع اہلل، رمعم، زرہی، ومحمد نب رعیب، ومحمد نب رعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ےہ، ہک ںیم ےن ابتعؿ نب امکل، ااصنری ےس انس، اںوہں  ےن امہرے رھگ ےک ڈفؽ ےس اپین ایپ، افر ریمے ہنم رپ یلک یک، ومحمد اک ایبؿ

ُ ، رصػ اہلل اعتٰیل
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
 یک راض ےن اہک ہک ریمے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر رفامای ہک سج دنبے ےن ل

 دنمی احلص رکےن ےک ےئل اہک، ایقتم ےک دؿ اس رپ منہج یک آگ  جاؾ وہیگ۔

 اعمذ نب ادس، دبعاہلل، رمعم، زرہی، ومحمد نب رعیب، ومحمد نب رعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل ایک اجےئ، اس ابت ںیم دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ےہ ۔اس لمع اک ایبؿ، وج رصػ دخایک وخونشدی 
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 ٗتيبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو، سٌیس، ٣٘ب ٍی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٠ًََِیطٔ وُب ب٩ُِ   

ٔٔیَّطُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ُت َػ ـِ َب َٗ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ٨ًِٔٔسی َجزَاْئ َِٔذا  ِبسٔی ا ٌَ ٔ الَی ٣َا ٟ ٌَ و٢ُ اہللُ َت ُ٘ ا٢َ َي َٗ  ٥َ َِٟح٨َّةُ  َوَس٠َّ ٧َِیا ث٥َُّ اِحَتَشَبُط َِٔلَّ ا  اٟسُّ

ہبیتق، وقعیب نب دبعارلنمح، رمعف، دیعس، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےس ااھٹ اتیل وہں رھپ فہ وثاب یک تین  فملس ےن رفامای، ہک اہلل اعتٰیل رفامات ےہ، ہک بج ںیم یسک ومنم دنبے یک وبحمب زیچ اس داین

 ےس ربص رکے، وت اس اک دبہل تنج یہ ےہ۔

 ہبیتق، وقعیب نب دبعارلنمح، رمعف، دیعس، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔داین 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 داین یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔
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ابزاہی٥ ب٩ ً٘بہ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ، ٣شور ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل، اس٤اًی١ ب٩  :  راوی

 ٣ْخ٣ہ

٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ  َبَة  ِ٘ ثَىٔی ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َحسَّ َٗ َبَة  ِ٘

 ِ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ثَىٔی رُعِ ٔ ب٩ِٔ َُٟؤٓیٕ کَاَ٪ َط َحسَّ ًَا٣ٔز ْٕ َٟٔبىٔی  ٖٕ َوصَُو َح٠ٔی ِو ًَ ٤ًََِزو ب٩َِ  ٣ََة أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َِْخَ ٔ أَ٪َّ ا ضَٔس  ٍ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٥َ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی بَِسّرا ٣َ َِٟحزَّاحٔ ِ َث أَبَا ًُبَِیَسَة ب٩َِ ا ٌَ ٥َ َب

یِ  َِٟبَِحَ ََٟح أَص١َِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَُو َػا َّی اہللُ  ِتٔی بٔحٔزِیَتَٔضا َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ی٩ِٔ َیأ َِٟبَِحَ ََلَئ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ َز  ٩ٔ َوأ٣ََّ

ٔس٦َ أَبُو ًُبَِیَسةَ  َ٘ َٓ مٔیِّ  َِٟحرِضَ َّی  ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِبٔح ٣َ ِتُط َػََلَة اٟؼُّ َٓ َوا َٓ ُسو٣ٔطٔ  ُ٘ ِت اَِلَِنَؼاُر بٔ ٌَ َش٤ٔ َٓ ی٩ِٔ  َِٟبَِحَ ب٤َٔا٢ٕ ٩ِ٣ٔ ا

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓتََبشَّ ُط  َٟ زَُّؿوا  ٌَ َٖ َت ا اِنَْصَ َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُت٥ِ حٔيَن َر اہللُ  ٌِ ا٢َ أَُه٥ُُِّٜ٨ َس٤ٔ َٗ آص٥ُِ َو

٠ُوا ٣َا َيَُّسُّ  وا َوأ٣َِّ أَبِرٔشُ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا أََج١ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َُّط َجاَئ بَٔظِیٕئ  ٔ أَبٔی ًُبَِیَسَة َوأ٧َ ُسو٦ ُ٘ ُِقَ أَِخَشی بٔ َٔ ِٟ َواہللٔ ٣َا ا َٓ  ٥ِ ُٛ

٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ تُِبَشَم  ًَ ٩ِٜٔ أَِخَشی  ٠َِی٥ُِٜ َوَل ُشوَصا  ًَ َٓ ٤َا َت٨َا َٛ ُشوَصا  َٓ َٓت٨ََا ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ کَاَ٪  ٤َا بُٔشَلِت  َٛ ٧َِیا  ٠ًََِی٥ُِٜ اٟسُّ

َِٟضِتُض٥ِ  ٤َا أَ َٛ  َوت٠ُِضَٔی٥ُِٜ 

نب اامسلیع نب دبع اہلل، اامسلیع نب اربامیہ نب ہبقع، ومٰیس نب ہبقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، وسمر نب رخمہم ےتہک ںیہ ہک رمعف 

وعػ ےن )وج ینب اعرم نب ولی ےک فیلح ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت گنج دبر ںیم رشکی ےھت( ایبؿ ایک ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبدیبعہ نب رجاح وک رحبنی یک رطػ اجیھب، اتہک زجہی ےل آںیئ، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن رحبنی ےک ولوگں ےس حلص رک ی یھت افر العء نب رضح ی وک اؿ رپ اریم رقمر رفامای اھت،انچہچن اوبدیبعہ رحبنی ےس امؽ ےل فآہل فملس 

رک آےئ، ااصنری ےن اؿ ےک آےن یک ربخ ینس وت حبص یک امنز ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رشکی وہ ےئگ، بج آپ 



 

 

 ولگ آپ ےک اسےنم آےئ آپ ےن بج اؿ ولوگں وک داھکی وت آپ رکسماےئ، افر رفامای ںیم امگؿ رکات امنز ےس افرغ وہےئ، وت ہی

وہں ہک مت ولگ اوبدیبعہ ےک آےن یک، افر ھچک الےن یک ربخ نس رک آےئ وہ؟ ولوگں ےن اہک، اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! 

ادیم روھک، اس زیچ یک وج ںیہمت وخش رکدے یگ، دخا یک مسق ںیم اہمترے رقف ےس آپ ےن رفامای، وت ںیہمت وخش ربخی وہ، افر مت 

ںیہن ڈرات وہں نکیل ںیم ڈرات وہں اس ابت ےس ہک داین مت رپ اشکدہ رکدی اجےئ سج رطح مت ےس ےلہپ ولوگں رپ داین اشکدہ رکدی یئگ 

 رکدے سج رطح اؿ ولوگں وک اغلف رکدای اھت۔یھت، وت مت رتبغ رکےن وگل، سج رطح فہ رتبغ رکےن ےگل افر ںیہمت اغلف 

 اامسلیع نب دبعاہلل، اامسلیع نب اربامیہ نب ہبقع، ومٰیس نب ہبقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، وسمر نب رخمہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ  :   ابب

 داین یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔

     1348    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ث٨ََ  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ٕس  ٌِ  ا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس

 َ ٔل ِ َٖ ٤َِٟیِّٔت ث٥َُّ اِنَْصَ ًَلَی ا ًَلَی أَص١ِٔ أُحُٕس َػََلَتُط  َّی  ََٓؼل َد َیِو٣ّا  َ َِ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟ َػل ك٥ُُِٜ َوأ٧ََا ی ا ِّی ََفَ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ب ٍَ

اتٔیَح َخزَائ٩ٔٔ اَِلَِرٔق  َٔ ًِٔلیُت ٣َ ُ ِس أ َٗ ِّی  ٔن ٔلَی َحِوضٔی اِْلَ٪ َوِ ِّی َواہللٔ ََل٧َُِوزُ ِ ٔن ٠َِی٥ُِٜ َوِ ًَ ِّی َواہللٔ ٣َا َطضٔیْس  ٔن اتٔیَح اَِلَِرٔق َوِ َٔ أَِو ٣َ

 ٌِ وا َب ُٛ ٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ ُترِشٔ ًَ  ُٖ َُٓشوا ٓٔیَضاأََخا ٠ًََِی٥ُِٜ أَِ٪ َت٨َا  ُٖ ٜٔىِّی أََخا  ٔسی َوَل

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ ابرہ رشتفی

ربنم یک رطػ ولےٹ افر رفامای ہک ںیم تنج ںیم  الےئ افر دہشاےئ ادح رپ امنز ڑپیھ سج رطح انجزہ یک امنز ڑپیھ اجیت ےہ، رھپ

اہمترے ےئل  شی ہمیخ وہں، افر ںیم مت رپ وگاہ وہں افر دخا یک مسق ںیم اس فتق ا ےن وحض وک دھکی راہ وہں افر ےھجم زنیم ےک 

وگل ےگ، نکیل ںیم  زخاونں یک اچایبں دی یئگ ںیہ، دخا یک مسق ںیم اہمترے قلعتم اس ابت ےس ںیہن ڈرات وہں، ہک مت رشک رکےن



 

 

 اس ابت ےس ڈرات وہں ہک مت اس داین یک رطػ رتبغ ہن رکےن وگل،

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبا،ریخ، ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فا ی ابوتں اک ایبؿ دؽ وک رنؾ رکےن :   ابب

 داین یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔

     1349    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ی ٣َأْٟک 

 َ ُد اہللُ َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ بََزکَأت اَِل ٠َِی٥ُِٜ ٣َا یُِْخٔ ًَ  ُٖ ث ٍََ ٣َا أََخا ِٛ ٥َ ِٔ٪َّ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ِرٔق ٗٔی١َ َو٣َ اہللٔ َػل َٗ ا بََزکَاُت اَِلَِرٔق 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ََٓؼ٤ََت ا٨َّٟٔيیُّ َػل  ِّ َِٟدي ٍُِ بٔاٟرشَّ ِتٔی ا َٟطُ َرُج١ْ َص١ِ َیأ ا٢َ  َ٘ َٓ ٧َِیا  ١َ َزصَِزةُ اٟسُّ ٌَ ٠ًََِیطٔ ث٥َُّ َج َّطُ ی٨ُِز٢َُ  َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ٥َ َحً

ا٢َ أَی٩َِ اٟشَّ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َجبٔي٨ٔطٔ  ٔ َی٤َِشُح  ِ ٔ َِٟدي ٍِ َِٟدي ٍُِ َِٔلَّ بٔا ِتٔی ا ا٢َ ََل َیأ َٗ ٍَ َذَٟٔک  ِس َح٤ِٔس٧َاُظ حٔيَن ك٠ََ َ٘ َٟ ٌٔیٕس  ا٢َ أَبُو َس َٗ ا٢َ أ٧ََا  َٗ ٪َّ ائ١ُٔ 

َِٟدرٔضَ  ُت١ُ َحَبّلا أَِو ی٥ٔ٠ُُّ َِٔلَّ آک٠ََٔة ا ِ٘ ٍُ َي ْة ح٠َُِوْة َؤِ٪َّ ک١َُّ ٣َا أ٧ََِبَت اٟزَّبٔی ٤َِٟا٢َ َخرٔضَ ٔ َصَذا ا َتاَصا  ة ِت َخأِصَ َّی َِٔذا ا٣َِتسَّ أَک٠ََِت َحً

٤َِٟا٢َ ح٠َُِوْة ٩ِ٣َ أََخَذ  أَک٠ََِت َؤِ٪َّ َصَذا ا َٓ ًَاَزِت  َِٟت ث٥َُّ  اِجت ٍََِّت َوث٠َََلِت َوبَا َٓ ٤َِص  َب٠َِت اٟظَّ ِ٘ طٔ اِسَت ِّ٘ طُ فٔی َح ٌَ طٔ َوَوَؿ ِّ٘ ُظ بَٔح

و٧َُة صَُو َو٩ِ٣َ أََخَذُظ بٔ  ٌُ ٤َِٟ ٥َ ا ٌِ ٔ ٨ َٓ ٍُ َّٟٔذی َیأِک١ُُ َوََل َيِظَب طٔ کَاَ٪ کَا ِّ٘ ٔ َح ي ٍِ َِ 

ہک ںیم  اامسلیع امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

وپاھچ زنیم یک ربںیتک ایک ںیہ، آپ ےن رفامای داین یک اہمترے قلعتم سج زیچ ےس زایدہ ڈرات وہں، فہ زنیم یک ربںیتک ںیہ یسک ےن 

زتنی اکی صخش ےن رعض ایک، ایک ریخ ےس رش دیپا وہات ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش وہ ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن امگؿ 

رکےن فاال اہکں ےہ؟ اوبدیعس اک ایبؿ ےہ ہک ایک، ہک آپ رپ فیح انزؽ وہ ریہ ےہ، رھپ اینپ اشیپین ےس ہنیسپ وپےنھچن ےگل، رھپ رفامای وساؽ 

بج اس وساؽ اک وجاب آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس، وت مہ ےن اہلل یک دمح ایبؿ یک، آپ ےن رفامای ہک ریخ ےس ریخ یہ دیپا 



 

 

 ہی الہتک ےک رقبی ای وہات ےہ، ہی رسزبس ف اشداب افر ریشںی اس یک امدنن ےہ، وج اجونر اےس  جص ےس زایدہ اھکےل، وت اےس

الہک رکدیتی ےہ، افر وج ٹیپ رھب ےک اھکےئ، افر وسرج یک رطػ ہنم رکےک اگج ی رکے، افر دیل افر اشیپب رکے، رھپ ارگ اھکےئ 

 وت آراؾ ںیم راتہ ےہ، ایس رطح ہی امؽ ےہ، ہک سج ےن اس وک قح ےک اسھت ایل، افر قح یہ ںیم رخچ ایک، وت فہ رتہبنی ذرہعی ےہ، افر

 سج ےن اس وک انقح ایل، وت فہ اس صخش یک رطح ےہ، وج اھکات ےہ، نکیل آوسدہ ںیہن وہات ےہ۔

 اامسلیع امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 داین یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔

     1350    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابوج٤زہ، زہس٦ ب٩ ٣رضب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ُس ب٩ُِ بَ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ثَىٔی َزصَِس٦ُ ب٩ُِ ٣ُرَضِّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُت أَبَا َج٤َِزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ظَّ

 ٥ِ ُٛ ا٢َ َخي ٍُِ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ُت ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ حَُؼيِٕن َرضَٔی اہللُ  ٌِ نٔیَس٤ٔ َّٟٔذی٩َ  ََقِ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ ا ث٥َُّ ا

ِؤٟطٔ ٣َزََّتئِن أَِو  َٗ َس  ٌِ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤َا أَِزرٔی  َٓ ا٢َ ٤ًَِٔزاُ٪  َٗ ِو٦ْ  َی٠ُو٧َُض٥ِ  َٗ َسص٥ُِ  ٌِ ثَََلثّا ث٥َُّ یَُٜوُ٪ َب

٩ُ٤َ َيِظَضُسوَ٪ َوََل يُِشَتِظَضُسوَ٪ َوَیُدو٧ُو ُٔوَ٪ َوَیِوَضزُ ٓٔیض٥ِٔ اٟشِّ  َ٪ َوََل یُِؤَت٨٤َُوَ٪ َوی٨َُِذُروَ٪ َوََل َي

دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اوبرمجہ، زدہؾ نب رضمب، رمعاؿ نب نیصح ےتہک ںیہ، ہک آپ ےن رفامای، مت ںیم ےس رتہب ریمے زامہن ےک 

ےک دعب آںیئ ےگ، رمعاؿ ےن اہک ہک ےھجم اید ںیہن ہک یبن یلص اہلل ہیلع  ولگ ںیہ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ، رھپ فہ ولگ وج اؿ

فآہل فملس ےن دف رمہبت ای نیت رمہبت ےک دعب رفامای، ہک رھپ اؿ ےک دعب فہ ولگ وہں ےگ، ہک فہ وگایہ دںی ےگ احالہکن اںیہن وگایہ 

رامںین ےگ، نکیل اےس وپرا ںیہن رکںی ےگ، افر اؿ ںیم دےنی ےک ےئل ںیہن اہک اجےئ اگ، افر فہ اامتن ںیم ایختن رکںی ےگ، افر ذن

 وماٹاپ اظرہ وہاگ،



 

 

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اوبرمجہ، زدہؾ نب رضمب، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابوتں اک ایبؿ دؽ وک رنؾ رکےن فا ی :   ابب

 داین یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔

     1351    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبس اہلل :  راوی

٩ًَِ ِٔبِ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ِبَساُ٪  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ َزاصٔی٥َ 

ٔسص٥ِٔ  ٌِ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ َیحٔیُئ ٩ِ٣ٔ َب َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ ا نٔی ث٥َُّ ا ا٢َ َخي ٍُِ ا٨َّٟأض ََقِ َٗ  ٥َ ُٙ َطَضازَ  َوَس٠َّ ٔ ِو٦ْ َتِشب تُُض٥ِ أَی٤َِا٧َُض٥ِ َٗ

 َوأَی٤َِا٧ُُض٥ِ َطَضاَزَتُض٥ِ 

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک رتہبنی فہ ولگ ںیہ وج 

 ےگ رھپ اؿ ےک دعب فہ ولگ وج آںیئ ریمے زامہن ںیم ںیہ رھپ فہ ولگ ںیہ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ

 ےگ نج یک وگاایہں اؿ یک ومسقں رپ، افر ںیمسق وگاویہں رپ تقبس ےل اجںیئ یگ۔

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 داین یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔

     1352    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ ٣وسی، وٛیٍ، اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

ث٨ََ  ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ا فٔی بَِل٨ٔطٔ َحسَّ ٌّ َتَوی َیِو٣َئٕٔذ َسِب ِٛ ِس ا َٗ ُت َخبَّابّا َو ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ا ِِٔس٤َأًی١ُ 

 َ٤ِٟ ًَِوُت بٔا ََٟس ٤َِِٟؤت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َِسًَُو بٔا ًَ َّی اہللُ  ِوََل أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َٗ سٕ َو َّی اہللُ  ِؤت ِٔ٪َّ أَِػَحاَب ٣َُح٤َّ َػل

َُٟط ٣َوِ  ٧َِیا ٣َا ََل ٧َحُٔس  َّا أََػب٨َِا ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٧َِیا بَٔظِیٕئ َو٧ِٔ ِؼُض٥ِ اٟسُّ ُ٘ ٥ِ َت٨ِ َٟ ِوا َو ـَ ُّ ٍَاَب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ا َِٔلَّ اٟت ٌّ  ٔؿ

داغ اگلےئ ےئگ ےھت، اںوہں ییحی نب ومیس، فعیک، اامسلیع، سیق ےتہک ںیہ، ہک ںیم ےن ن بب ےس انس، اس دؿ اؿ ےک ٹیپ ںیم است 

ملس ےن اہک ہک ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ومت یک داع ےس ہن رفےتک وت ںیم ومت رک داع رکات، دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےہ،  یکس دایند ےک اسیھت سگر ےئگ، نکیل داین ےن اؿ ےک اامعؽ ںیم ےس ھچک یھب مک ںیہن ایک، افر مہ ےن داین ےس فہ زیچ احلص یک

 (وساےئ یٹم ےک ھچک ںیہن )ینع اانت امؽ الم ہک زجب امعرت ونباےن ےک اس اک وکح  رصمػ ںیہن اپای

 ییحی نب ومیس، فعیک، اامسلیع، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ  :   ابب

 داین یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔

     1353    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ، اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ِِٔس٤َاً ث٨ََا َیِحٌَی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ِٔ٪َّ َحسَّ َ٘ َٓ ُط  َٟ ا٢َ أََتِیُت َخبَّابّا َوصَُو یَِبىٔی َحائّٔلا  َٗ ِیْص  َٗ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ی١َ 

َٟطُ  سٔص٥ِٔ َطِیّئا ََل ٧َحُٔس  ٌِ َّا أََػب٨َِا ٩ِ٣ٔ َب ٧َِیا َطِیّئا َو٧ِٔ ِؼُض٥ِ اٟسُّ ُ٘ ٥ِ َت٨ِ َٟ ِوا  ـَ َّٟٔذی٩َ ٣َ ُّ ٍَاَب أَِػَحاب٨ََا ا ا َِٔلَّ اٟت ٌّ   ٣َِؤؿ

نب ینثم، ییحی ، اامسلیع، سیق ےتہک ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ن بب ےک اپس آای اس فتق فہ ا ےن ابغ یک دویار رھک رےہ ےھت،  دمحم

اںوہں ےن اہک امہرے فہ اسیھت سگرےئگ، داین ےن اےکن لمع ںیم ھچک یھب یمک ںیہن یک، افر اؿ ےک دعب مہ وک فہ زیچ یلم ےہ ہک سج یک 



 

 

 ےک ںیم ھچک ںیہن اپات وہں۔ ہگج وساےئ یٹم

 دمحم نب ینثم، ییحی ، اامسلیع، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 داین یک زتنی ےس ےنچب، افر اس یک رطػ رتبغ رک ےن اک ایبؿ ۔

     1354    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابواوئ١، خباب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ َخبَّإب َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٕ ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  َصاَحسَّ َجز٧َِا ٣َ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، اوبافلئ، ن بب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں ےن روسؽ اہلل ےک 

 اسھت رجہت یک۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، اوبافلئ، ن بب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اے ولوگ ! اہلل اک فدعہ اچس ےہ وت ںیہمت داین یک زدن یگ دوھ

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

فدعہ اچس ےہ وت ںیہمت داین یک زدن یگ دوھ ہک ںیم ہن ڈاؽ دے، افر ہن ںیہمت اطیشؿ اہلل یک رطػ ےس اغلف رکدے، ےب کش، اطیشؿ اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اے ولوگ ! اہلل اک 

زز ےہ، اجمدہ ےن
صع
 ؿ رماد ےہ ۔اہک رغفر، ےس اطیش اہمترادنمش ےہ مت اےس دنمش انبؤ، فہ رصػ اینپ امجتع وک البات ےہ، اتہک فہ دیفوخاولں ںیم ےس وہاجںیئ، ریعس یک عمج 



 

 

     1355    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، یحٌی ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ َقِی، ٣ٌاذ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ح٤زا٪ ب٩ ابا٪ :  راوی

ٔس ب٩ِٔ ِٔبِزَ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَِحٌَی  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ٕؽ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َح ٌِ ث٨ََا َس ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َحسَّ ًَ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣ُ َٗ یِّ  ِٔ ُُِٟقَ اصٔی٥َ ا

ََٓتَوؿَّ  أًٔس  َ٘ ٤َِٟ ًَلَی ا اَ٪ بَٔلُضوٕر َوصَُو َجأْٟص  َّٔ ًَ ا٢َ أََتِیُت ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َٗ ا٢َ ح٤َُِزاَ٪ ب٩َِ أَبَاَ٪ أَِخب ٍََُظ  َٗ ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ  أَِحَش٩َ ا َٓ  َ أ

َ َرأَیُِت ا٨َّٟئ  أ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ َٗ ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ  أَِحَش٩َ ا َٓ ٤َِِٟح٠ٔٔص  َ َوصَُو فٔی صََذا ا أ ٥َ َتَوؿَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُِٟوُؿؤئ  یَّ َػل ٣ِٔث١َ َصَذا ا

ا٢َ َو  َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ  سَّ َ٘ َُٟط ٣َا َت َتئِن ث٥َُّ َج٠ََص َُُٔفَ  ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ
٤َِِٟشحَٔس ََفَ ت ٍَُّوا ث٥َُّ أَتَی ا ِِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َت َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ

 ٗا٢ ابوًبس اہلل صوح٤زا٪ ب٩ ابا٪

دعس نب صفح، ابیشؿ، ییحی ، دمحم نب اربامیہ رقیش، اعمذ نب دبعارلنمح، رمحاؿ نب اابؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت نامثؿ ریض اہلل اعتٰیل 

اس فتق فہ اقمدع رپ ےھٹیب وہےئ ےھت، اںوہں ےن ایھچ رطح فوض ایک رھپ اہک، ہک ںیم ےن آرضحنت  ہنع ےک اپس فوض اک اپین ےل رک آای

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس ہگج داھکی، ہک فوض ایک، افر ایھچ رطح فوض ایک رھپ رفامای ہک سج ےن اس فوض یک رطح فوض ایک، رھپ دجسم

 اجںیئ ےگ افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم آای، افر دف رتعک امنز ڑپیھ رھپ ھٹیب ایگ

 

، وت اس ےک اےلگ انگہ شخب دے 

 ہک دوھ ہک ںیم ہن التبم وہ اجؤ۔

 دعس نب صفح، ابیشؿ، ییحی ، دمحم نب اربامیہ رقیش، اعمذ نب دبعارلنمح، رمحاؿ نب اابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کی ولوگں ےک سگر اجےن اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

  کی ولوگں ےک سگر اجےن اک ایبؿ ۔

     1356    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابی حاز٦، ٣زز اض اس٠یمیحٌی ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ہ، بیا٪، ٗیص ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٣ٔزَِزإض اَِلَِس   ٕ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بََیإ٪  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٕ َحسَّ از ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َح٤َّ َّی َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٠َیٔمِّ 

َٓاَِلَوَّ   ٢ُ أُٟحوَ٪ اَِلَوَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِذَصُب اٟؼَّ َّٟة اہللُ  ٔ ََل یَُبأٟیض٥ِٔ اہللُ بَا ٤ِز ٔ أَِو اٟتَّ ٌٔي ٍ ٔة اٟظَّ َٟ ا َٔ ُح َٛ ْة  َٟ ا َٔ  ٢ُ َوَیِبَقی حُ

ولگ سگر ییحی نب امحد، اوبوعاہن، ایبؿ، سیق نب ایب احزؾ، رمد اس ا،یمل ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےلہپ وکین اکر 

ےھچ ولگ وہں ےگ، )سگر اجںیئ ےگ( افر ہیقب رخاب ولگ رہ اجںیئ ےگ، ےسیج وج ای وجھکر ےک آرخ ںیم اجںیئ ےگ رھپ اؿ ےک دعب وج ا

 رہ رخاب ابیق رہ اجات ےہ، اہلل اؿ یک ھچک یھب رپ فاہ ںیہن رکے اگ، اوبدبع اہلل )اخبری( ےن اہک افحہل افر اثحہل ےک اکی یہ ینعم ںیہ ینع

 زیچ اک رخاب ہصح۔

 د، اوبوعاہن، ایبؿ، سیق نب ایب احزؾ، رمد اس ا،یملییحی نب امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امؽ ےک ےنتف ےس ےنچب اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہمترا امؽ افر اہمتری افؽ

 اک ایبؿ دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں :   ابب

 امؽ ےک ےنتف ےس ےنچب اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہمترا امؽ افر اہمتری افالد اہمترے ےئل ہنتف ےہ

     1357    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یوسٕ، ابوبُک، ابوحؼين، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  َٕ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو بَُِکٕ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ یُوُس َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ  

 ِٟ ةٔ َوا َٔ ٔلی َ٘ ِٟ ِرَص٥ٔ َوا ی٨َارٔ َواٟسِّ ِبُس اٟسِّ ًَ ٌَٔص  ٥َ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َِٟ یَزَِق َػل َم  ٌِ ٥ِ ُي َٟ ًِٔلَی َرضَٔی َؤِِ٪  ُ  َد٤ٔیَؼةٔ ِِٔ٪ أ

، ییحی نب وی ف، اوبرکب، اوبنیصح، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 ضہ )ریمشی اچدر افر افین ڑپکفں( ےک دنبے الہ
می

 

ج

ی فہ ف
قؼ
ک وہں ارگ اںیہن ہی زیچ یتلم ںیہ وت وخش وہ اجےت ںیہ افر دانیر ف درمہ افر 



 

 

 ارگ ںیہن یتلم ںیہ، وت انراض وہاجےت ںیہ۔

 ییحی نب وی ف، اوبرکب، اوبنیصح، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 امؽ ےک ےنتف ےس ےنچب اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہمترا امؽ افر اہمتری افالد اہمترے ےئل ہنتف ےہ

     1358    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض  :  راوی

و٢ُ َس٤ٔ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ

ِو کَاَ٪ َٔلب٩ِٔ آَز٦َ َوازَٔیأ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ ََلبِتَ  َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ًَلَی ٩ِ٣َ َوَس٠َّ ُّ ٍَاُب َویَُتوُب اہللُ  َٖ اب٩ِٔ آَز٦َ َِٔلَّ اٟت غَی ثَأّٟثا َوََل ی٤َََِلُ َجِو

 َتاَب 

ارگ اوباعمص، انب رججی، اطعء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس، ہک 

ں وہں، وت فہ رسیتی التش رکے اگ، افر انب آدؾ ےک ٹیپ وک رصػ یٹم یہ رھبیت ےہ، افر اہلل اعتٰیل آد ی ےک اپس امؽ یک دف فادای

 وتہب رکےن فاےل یک وتہب وک وبقؽ رکاتیل ےہ۔

 اوباعمص، انب رججی، اطعء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 امؽ ےک ےنتف ےس ےنچب اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہمترا امؽ افر اہمتری افالد اہمترے ےئل ہنتف ےہ



 

 

     1359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ، ٣د٠س، :  راوی

ًَبَّإض يَ  ُت اب٩َِ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًََلاّئ َي ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ْس أَِخب ٧ٍَََا ٣َِد٠َْس أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘

ِو أَ٪َّ  َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُّ ٍَاُب َػل ًَيَِن اب٩ِٔ آَز٦َ َِٔلَّ اٟت َِٟیطٔ ٣ِٔث٠َُط َوََل َی٤ََِلُ  ٔ َٟطُ ِ ٕ ٣َاَّل ََلََحبَّ أَ٪َّ  َٔلب٩ِٔ آَز٦َ ٣ِٔث١َ َواز

ُت اب٩َِ اٟ ٌِ ا٢َ َوَس٤ٔ َٗ آٔ٪ صَُو أ٦َِ ََل  ُُِٟقِ ََل أَِزرٔی ٩ِ٣ٔ ا َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ َتاَب  ِ َوَیُتوُب اہللُ  ًَلَی زُّبَي و٢ُ َذَٟٔک  ُ٘ ٔ َي ٍ 

 ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ  ا

 انس دمحم ، دلخم، انب رججی، اطعء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ

زز یتکس ہک ارگ اسن ےک ےئل اکی فادی ےک ربارب امؽ وہ، وت فہ اچےہ اگ، ہک اس ےک اپس اانت یہ افر یھب 
ٹھ
ئ ن ت

وہ، افر انب آ دؾ یک آھکن یٹم 

ہی ےہ، افر وتہب رکےن فاےل یک وتہب وک اہلل اعتٰیل وبقؽ رفامات ےہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک، ہک ےھجم اید ںیہن، ہک 

 رقآؿ ںیم ےہ، ای ںیہن، افر ںیم ےن انب زریب وک ہی ربنم رپ ےتہک وہےئ انس۔

 ، انب رججی، اطعء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم ، دلخم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 افالد اہمترے ےئل ہنتف ےہ امؽ ےک ےنتف ےس ےنچب اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہمترا امؽ افر اہمتری

     1360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٠امی٪ ب٩ ُشی١، ًباض ب٩ سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َِ ِٟ َ٪ ب٩ِٔ ا ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٔ َحسَّ ُت اب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس  ٌِ ًَبَّأض ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ٔشی١ٔ 

 َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک ًَ َّی اہللُ  و٢ُ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ ٔ ب٤َََّٜٔة فٔی ُخِلبَتٔطٔ َي ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًِٔلَی َوازّٔیاًَلَی ا ُ َِٟو أَ٪َّ اب٩َِ آَز٦َ أ و٢ُ  ُ٘  اَ٪ َي



 

 

َٖ اب٩ِٔ آ َِٟیطٔ ثَأّٟثا َوََل َيُشسُّ َجِو ٔ ًِٔلَی ثَا٧ّٔیا أََحبَّ ِ ُ ِو أ َٟ َِٟیطٔ ثَا٧ّٔیا َو ٔ ًَلَی ٩ِ٣َ ٠ِ٣َّئا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب أََحبَّ ِ ُّ ٍَاُب َویَُتوُب اہللُ  َز٦َ َِٔلَّ اٟت

 َتاَب 

ل، ابعس نب لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل
ن 
س

 

ع

ہنع ےتہک ںیہ، ہک ںیم ےن انب زریب ریض اہلل اعتٰیل  اوبمیعن، دبعارلنمح نب امیلسؿ نب 

ہنع وک   ںیم ربنم رپ ےتہک ےہ انس، ہک اے ولوگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ارگ اکی آد ی وک وسےن ےس رھبی وہح  

یتکس ےہ، افر اہلل اعتٰیل وتہب رکےن اکی فادی دے دی اجےئ، وت فہ دفرسی یک وخاشہ رکے اگ افر انب آدؾ ےک ٹیپ وک یٹم یہ رھب 

 فاےل یک وتہب وک وبقؽ رکاتیل ےہ۔

ل، ابعس نب لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ن 
س

 

ع

 اوبمیعن، دبعارلنمح نب امیلسؿ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک رن :   ابب

 امؽ ےک ےنتف ےس ےنچب اک ایبؿ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک اہمترا امؽ افر اہمتری افالد اہمترے ےئل ہنتف ےہ

     1361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣اٟکًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص  :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َحسَّ

َِٟو أَ٪َّ َٔلب٩ِٔ آَز٦َ َوازٔیّ  ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  اُظ َِٔلَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ٩َِٟ ی٤َََِلَ  َٟطُ َوازَٔیأ٪ َو ا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب أََحبَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ 

 ًَ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ٨ََٟا أَبُو ا ا٢َ  َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ َتاَب َو ُّ ٍَاُب َویَُتوُب اہللُ  ٨َّا ٧ََزی اٟت ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أُبَٓیٕ  ٩ِ أ٧ََٕص 

کَاثُزُ َصَذا ٣ٔ  ٥ِ اٟتَّ ُٛ َِٟضا َِٟت أَ َّی ٧َزَ آٔ٪ َحً ُُِٟقِ  ٩ِ ا

دبعازعلسی نب دبع اہلل، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، 

س ےک ہنم وک یٹم یہ رھب یتکس ےہ، افر اہلل اعتٰیل ہک ارگ یسک آد ی ےک اپس وسےن یک اکی فادی وہ، وت فہ اچےہ اگ، ہک دف وہںیت، افر ا

وتہب رکےن فاےل یک وتہب وک وبقؽ رکاتیل ےہ، افر اوباول دیل ےن وباہطس امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ایب ریض 



 

 

ہک ہی رقآؿ ںیم ےس ےہ اہیں کت ہک وسرت اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک، رضحت ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک، ہک مہ ہ ےتھج ےھت، 
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 دبعازعلسی نب دبعاہلل، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اک رفامان، ہک ہی امؽ رتفاتزہ افر ریشںی ےہ، افر اہلل اعت ییبن یلص اہلل ہیلع فملس

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

وسےن اچدنی ےک   وعروتں افر افالد، افریبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک ہی امؽ رتفاتزہ افر ریشںی ےہ، افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ولوگں ےک ےئل رموغب زیچفں یک، ینع

ت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک، ڈریھفں افر اشنؿ اگلےئ وہےئ وھگڑفں افر وچاپویں، وتیھکں یک تبحم وخامنش رک ےک داھکح  یئگ ےہ، ہی داین یک زدن اگین اک اسامؿ ےہ، رضح

  ےس داع رکات وہں، ہک ںیم اس وک انمبس  رر رپ رخچ رکفں ۔اے اہلل سج زیچ ےس وت ےن ںیمہ زتنی یشخب ےہ، مہ اس ےس وخش وہےت ںیہ اے اہلل ! ںیم ھجت

     1362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل، سٔیا٪، زہزی، رعوہ، سٌیس ب٩ ٣شیب، حٜی٥ ب٩ حزا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َح ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیُس ب٩ُِ ا َوةُ َوَس و٢ُ أَِخب ٍََنٔی رُعِ ُ٘ ُت اٟزُّصِزٔیَّ َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ا ُس

ِٟتُ  َ ًَِلانٔی ث٥َُّ َسأ َ أ َٓ ُتُط  ِٟ َ ًَِلانٔی ث٥َُّ َسأ َ أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ ًَِلانٔیحٔزَا٦ٕ  َ أ َٓ ٤َِٟا٢ُ َوُرب٤ََّا  ُط  ا٢َ َصَذا ا َٗ ث٥َُّ 

َُٟط ٓٔیطٔ  ٕص بُورَٔک  ِٔ ٩ِ٤َ أََخَذُظ بٔٔلیٔب َن َٓ ْة ح٠َُِوْة  ٤َِٟا٢َ َخرٔضَ ٜٔی٥ُ ِٔ٪َّ َصَذا ا ا٢َ لٔی یَا َح َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٖٔ ا َ َِ ٔ  َو٩ِ٣َ أََخَذُظ بٔإ

َّٟٔذی َیأِک١ُُ َو  َٟطُ ٓٔیطٔ َوکَاَ٪ کَا ٥َِٟ یَُباَرِک  ٕص  ِٔ لَیَن ِٔ َِٟیٔس اٟشُّ ٠َِیا َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ِٟ َِٟیُس ا ٍُ َوا  ََل َيِظَب

بیسم، میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل  یلع نب دبع اہلل، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، دیعس نب

اگن، وت آپ ےن ےھجم دای، رھپ آپ ےن رفامای )افر ارثک ایفسؿ ہیلع فآہل فملس ےس ھچک اماگن، وت آپ ےن ےھجم دای، رھپ ںیم ےن آپ ےسک ھچک ام

ےن ابںی ظفل رفاتی ایک، ہک آپ ےن رفامای( اے میکح ہی امؽ رتف اتزہ افر ریشںی ےہ اس ےئل وج صخش اس وک ایھچ تین ےس ےل اگ، 

یگ، افر فہ اس صخش یک رطح ےہ، اس ےک ےئل اس ںیم ربتک وہیگ افر وج صخش اس ںیم لخب رکے اگ، وت اس وک اس ںیم ربتک ہن وہ



 

 

 وج اھکات ےہ، افر ریس ںیہن وہات افر افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس ااھچ ےہ۔

 یلع نب دبعاہلل، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، دیعس نب بیسم، میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اانپ امؽ وج ےلہپ ) اینپ زدنیگ ںیم( رخچ رک اکچ فیہ اس اک ےہ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اانپ امؽ وج ےلہپ ) اینپ زدنیگ ںیم( رخچ رک اکچ فیہ اس اک ےہ ۔

     1363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابزاہی٥، تییم، حارث ب٩ سویس ًبس اہلل :  راوی

َِٟحارٔ ٩ًَِ ا َِّییٔمُّ  ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ اٟت ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ِبُس اہللٔ َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس 

 َّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ٨٣َّٔا أَ َٗ َٗ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ  ٔ ٥َ أَی٥ُُِّٜ ٣َا٢ُ َوارٔثٔطٔ أََحبُّ ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َحْس َِٔلَّ ٣َاُُٟط أََحبُّ ی اہللُ 

 َ
َِّ ٦َ َو٣َا٢ُ َوارٔثٔطٔ ٣َا أَ سَّ َٗ َُٟط ٣َا  إٔ٪َّ ٣َا َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیطٔ  ٔ ِ 

، یمیت، احرث نب وسدی دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس رمع نب صفح، صفح، اشمع، اربامیہ

وکؿ صخش ااسی ےہ، سج وک اس ےک ا ےن امؽ ےس زایدہ فارث اک امؽ ایپرا وہ، ولوگں ےن رعض ایک ہک مہ ںیم ےس رہ صخش وک اانپ یہ امؽ 

وج فہ )اینپ زدنیگ یہ ںیم( ےلہپ رخچ رک اکچ افر اس ےک فارث اک امؽ فہ ےہ، وج ےھچیپ وھچڑ وبحمب ےہ، آپ ےن رفامای، اس اک امؽ فہ ےہ، 

 اجےئ اگ۔

 رمع نب صفح، صفح، اشمع، اربامیہ، یمیت، احرث نب وسدی دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...امؽ فاےل مک یکین فاےل وہےت ںیہ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک وج صخش دونیی زدن زایدہ

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ر ادبہل اس داین ںیم یہ دے اک وپراوپ زایدہ امؽ فاےل مک یکین فاےل وہےت ںیہ، افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک وج صخش دونیی زدنیگ افر اس یک زتنی اچاتہ ےہ، وت مہ اس ےک اامعؽ

ےن ایک فہ ااکرت اجےئ اگ، دےتی ںیہ، افر اس ںیم اؿ ولوگں وک ھچک یھب مک ںیہن دای اجےئ اگ، یہی ولگ ںیہ، نج ےک ےئل آرخت ںیم رصػ آگ ےہ، افر وج ھچک اؿ ولوگں 

 افر وج ھچک فہ ولگ رک رےہ یہ، فہ بس ابلط ےہ ۔

     1364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، زیس ب٩ وہب، حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب   ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِجُت  َذٓرٕ َرضٔیَ  َحسَّ َ َِ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ اہللُ 

ُط ِِٔنَشاْ٪  ٌَ َِٟیَص ٣َ ٥َ ی٤َِٔشی َوِحَسُظ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ِی٠َّة ٩ِ٣ٔ ا٠ََّٟیالٔی  ُظ أَِ٪ َٟ َُّط َیُِکَ َو٨ِ٨َُت أ٧َ َٓ ا٢َ  َٗ  

٠ُِت أ٣َِٔشی فٔی ه١ِّٔ  ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ طُ أََحْس  ٌَ ا٢َ یَا َی٤ِٔشَی ٣َ َٗ ٠َىٔی اہللُ َٓٔسائََک  ٌَ ٠ُُِٗت أَبُو َذٓرٕ َج ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  َ٘ َٓ آنٔی  َت ََفَ َٔ َِٟت ا َٓ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ا

َِٟ٘ٔیا٣َٔة َِٔلَّ  ٠ٔ٘٤ُُِّٟوَ٪ یَِو٦َ ا ٤ُِِٟٜث ٍٔٔی٩َ ص٥ُِ ا ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ّة  ًَ ُط َسا ٌَ ٤ََظِیُت ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ ِط  َٟ ا ٌَ ًَِلاُظ اہللُ أَبَا َذٓرٕ َت َح ٓٔیطٔ  ٩ِ٣َ أَ َٔ ٨َ َٓ  َخي ٍِّا 

ا٢َ لٔی اِج٠ِٔص  َ٘ َٓ ّة  ًَ ُط َسا ٌَ ٤ََظِیُت ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ ١َٔ٤ًَ ٓٔیطٔ َخي ٍِّا  ُط َوبَيَِن یََسیِطٔ َوَوَرائَُط َو َٟ َٓأَِج٠ََشىٔی فٔی َی٤ٔي٨َُط َؤط٤َا ا٢َ  َٗ  َصا ص٨َُا 

 ٍَ َّی أَِرٔج ا٢َ لٔی اِج٠ِٔص َصا ص٨َُا َحً َ٘ َٓ َُٟط حَٔحاَرْة  َٕ َحِو ا ِبَث  َٗ أَكَا٢َ ا٠ُّٟ َٓ ًَىِّی  ٠َبَٔث  َٓ َّی ََل أََراُظ  ةٔ َحً ََِٟحَّ َٙ فٔی ا َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ َِٟیَک  ٔ ِ

 ُٗ َّی  ٥ِ أَِػب ٍِٔ َحً َٟ ا َجاَئ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َٚ َؤِِ٪ َزنَی  و٢ُ َؤِِ٪ ََسَ ُ٘ ب١ْٔ َوصَُو َي ِ٘ ُتطُ َوصَُو ٣ُ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٠َ ث٥َُّ ِ ٌَ ىٔی اہللُ َٓٔسائََک ٠ُِت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ َج

ََل  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ا٢َ َذَٟٔک ٔجب ٍِٔی١ُ  َٗ َِٟیَک َطِیّئا  ٔ ِ ٍُ ُت أََحّسا َیزِٔج ٌِ ةٔ ٣َا َس٤ٔ ََِٟحَّ ةٔ ٩ِ٣َ تُک٥ُِّ٠َ فٔی َجا٧ٔٔب ا ََِٟحَّ َق لٔی فٔی َجا٧ٔٔب ا ٦ رَعَ

ُک بٔاہللٔ َطِیّئا َُّط ٩ِ٣َ ٣َاَت ََل ُيرِشٔ َتَک أ٧َ ِ أ٣َُّ ا٢َ َبرشِّ ٠ُُِٗت  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َٚ َؤِِ٪ َزنَی  ٠ُُِٗت یَا ٔجب ٍِٔی١ُ َؤِِ٪ ََسَ َِٟح٨ََّة  َزَخ١َ ا

ث٨ََا َحبٔیُب ب٩ُِ  َبُة َحسَّ ٌِ ا٢َ ا٨َّٟرِضُ أَِخب ٧ٍَََا ُط َٗ َِٟد٤َِز  َب ا ٔ ََ ٥ِ َؤِِ٪  ٌَ ا٢َ َن َٗ َٚ َؤِِ٪ َزنَی  ِبُس َؤِِ٪ ََسَ ًَ ٤ًَُِع َو َ أَبٔی ثَابٕٔت َواَِل

٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ ا ًَِبس اہللٔ َحٔسیُث أَبٔی َػأٟٕح  ا٢َ أَبُو  َٗ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ َوصِٕب بَٔضَذا  ٍٕ َحسَّ ِی َٓ ٔ ب٩ُِ ُر زٔیز ٌَ ٤ََّا ِٟ ِرَزأئ ٣ُزَِس١ْ ََل َئؼحُّ ٧ِٔ

ًَِبسٔ اہللٔ َحٔسی ٔحیُح َحٔسیُث أَبٔی َذٓرٕ ٗٔی١َ َٔلَبٔی  ٔة َواٟؼَّ َٓ ٔ ز ٌِ ا أََرِز٧َا ٤َ٠ِٟٔ ـّ ا٢َ ٣ُزَِس١ْ أَِي َٗ ِرَزأئ  ٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر  ُث 

 ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ ِرَزأئ َصَذا َِٔذا ٣َاَت  ًَلَی َحٔسیٔث أَبٔی اٟسَّ بُوا  ا٢َ اِْضٔ َٗ ٔحیُح َحٔسیُث أَبٔی َذٓرٕ َو ٤َِِٟؤت ََل َئؼحُّ َواٟؼَّ َط َِٔلَّ اہللُ ٨ًَِٔس ا َٟ 



 

 

ازعلسی نب رعیف، زدی نب فبہ، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک اکی رات ںیم ابرہ الکن، وت داھکی ہبیتق نب دیعس، رجری، دبع

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہنت ںیہک رشتفی ےل اج رےہ ںیہ، آپ ےک اسھت وکح  آد ی ںیہن، ںیم ےن ایخؽ ایک۔ ہک اشدی 

ہک وکح  آپ ےک اسھت ےلچ اس ےئل ںیم اچدنین ںیم آپ ےک ےھچیپ ےھچیپ الچ، آپ ڑمے، وت ھجم وک  آپ اس زیچ وک ان دنسپ رکےت ںیہ،

دھکی ایل، رفامای، وکؿ؟ ںیم ےن وجاب دای، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہلل ےھجم آپ رپ دفا رکے آپ ےن رفامای اے اوبذر آؤ، ںیم آپ 

دہ امؽ فاےل ایقتم ےک دؿ یکین ےک اابتعر ےس سلفم وہں ےگ، رگم فہ صخش سج ےک اسھت وھتڑی دری کت اتلچ راہ، آپ ےن رفامای زای

وک اہلل ےن امؽ دای افر اس ےن ا ےن داںیئ ابںیئ آےگ، ےھچیپ اس وک رخچ ایک، افر  کی اکومں ںیم اس امؽ وک اگلای )وت فہ صخش یکین ےک 

وت آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک ںیہی ھٹیب اجؤ ےھجم اےسی دیماؿ ںیم اابتعر ےس یھب امدلار وہاگ( رھپ ںیم آپ ےک اسھت وھتڑی دری الچ، 

الھٹبای، سج ےک اچرفں رطػ رھتپ ےھت، رفامای ہک بج کت ںیم ہن ولوٹں اس فتق کت ںیہی ےھٹیب روہ، آپ رھتپیلی زنیم یک رطػ 

 ہک آپ فا س رشتفی ال رےہ ےلچ ےئگ، اہیں کت ہک ریمی رظن ےس اغبئ وہےئگ آپ ےن فاہں تہب دری اگلح ، رھپ ںیم ےن داھکی

ںیہ ںیم ےن آپ وک ہی رفامےت وہےئ انس، ہک ارگہچ وچری یک وہ، ارگہچ زان ایک وہ، بج آپ ریمے اپس رشتفی ےل آےئ، وت ںیم ربص 

 یک رطػ سک ےس ہن رک اکس افر وپھچ یہ ایل ای یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ھجم وک اہلل اعتٰیل آپ رپ دفا رکے، آپ اس رھتپیلی زنیم

وگتفگ رفام رےہ ےھت، ںیم ےن یسک وک آپ ےس ابت رکےت وہےئ ںیہن انس، آپ ےن رفامای، فہ ربجلی ہیلع امالسؾ ےھت ریمے اپس 

رھتپیلی زنیم ںیم آےئ ےھت، اںوہں ےن اہک ہک اینپ اتم وک وخربخشی انس دےئجی ہک وج صخش رم ایگ، افر اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی 

، وت فہ تنج ںیم دالخ وہاگ، ںیم ےن اہک اے ربجلی، ارگہچ وچری یک وہ افر، افر ارگہچ زان ایک وہ، اہک اہں! ںیم ےن اہک، ارگہچ ںیہن ابنای

وچری یک وہ افر ارگہچ زان ایک وہ، ربجلی ہیلع امالسؾ ےن اہک، اہں ارگہچ رشاب  یپ وہ، رضن ےن وباہطس ہبعش ف بیبح نب ایب اثتب فاشمع 

نب رعیف، زدی نب فبہ ےس اس دحثی وک رفاتی ایک، اوبدبع اہلل )اخبری( ےن اہک، اوباصحل دحثی اوبادلرداء ےس ف دبعازعلسی

رملس ےہ حیحص ںیہن، حیحص اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ےہ، اوبدبع اہلل )اخبری( ےس اطعء نب اسیر یک دحثی ےک قلعتم وج 

وت اہک ہک ہی یھب رملس ےہ، حیحص ںیہن، افر حیحص اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ےہ افر اہک  وباہطس ایب ادلرداء وقنمؽ ےہ وپاھچ ایگ،

  
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
ہک اوبدرداء یک دحثی رپ اانت ااضہف رکفہک ہی رصػ اس وصرت ںیم ںیہ ہک بج وکح  صخش رم ایگ، افر رمےت فتق اس ےن ل

ُ اہک۔
َ
 اّ

 دبعازعلسی نب رعیف، زدی نب فبہ، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، رجری، :  رافی
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 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک ںیم دنسپ ںیہن رکات ہک ریمے اپس ادح اہپڑے ےک

 ےن فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ رک :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک ںیم دنسپ ںیہن رکات ہک ریمے اپس ادح اہپڑے ےک ربارب وسان وہ۔

     1365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ بل٩ ربیٍ، ابواَلحوؾ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب :  راوی

َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٍَ  َحسَّ ٨ُِت أ٣َِٔشی ٣َ ُٛ ا٢َ أَبُو َذٓرٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ َوصِٕب  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا أَبُو اَِلَِحَؤؾ  ٍٔ َحسَّ ا٨َّٟٔيیِّ اٟزَّبٔی

 َّ َٟب ٠ُُِٗت  ا٢َ یَا أَبَا َذٓرٕ  َ٘ َٓ َب٨َ٠َا أُحُْس  ِ٘ اِسَت َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔ ا ة ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َُحَّ َّی اہللُ  نٔی أَ٪َّ َػل ا٢َ ٣َا َيَُّسُّ َٗ ِیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 ٔ ًَلَیَّ ثَأَٟثْة َو٨ًِٔسٔی ٨ِ٣ُٔط زٔی٨َاْر َِٔلَّ َطِیّئا أَِرُػُسُظ َٟٔسی٩ِٕ ِ ٔ اہللٔ ٨ًِٔٔسی ٣ِٔث١َ أُحُٕس َصَذا َذَصّبا َت٤ِٔضی  ُٗو٢َ بٔطٔ فٔی ًَٔباز َلَّ أَِ٪ أَ

٩ًَِ ی٤َٔ  ََٜذا َوَصََٜذا  ََٜذا َوَص َِٟ٘ٔیا٣َٔة َِٔلَّ َص وَ٪ یَِو٦َ ا ُّ٠ َٗ َ ث ٍَٔی٩َ ص٥ُِ اَِل ِٛ َ ا٢َ ِٔ٪َّ اَِل َ٘ َٓ ٔٔطٔ ث٥َُّ ٣ََشی  ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ َو٩ِ٣ٔ َخ٠ِ ٩ِ٣َ  ي٨ٔطٔ َو

 َ ا٢َ لٔی ٣َکَا٧ َٗ ٠ٔی١ْ ٣َا ص٥ُِ ث٥َُّ  َٗ ٔٔطٔ َو ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ َو٩ِ٣ٔ َخ٠ِ ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ َو ََٜذا  ََٜذا َوَصََٜذا َوَص ا٢َ َص َّی آتَٔیَک ث٥َُّ َٗ َک ََل َتب ٍَِِح َحً

َق ٨٠َّٟٔ  ِس رَعَ َٗ ُِٓت أَِ٪ یَُٜوَ٪  َتَدوَّ َٓ  ٍَ َٔ ِس اِرَت َٗ ُت َػِوّتا  ٌِ َش٤ٔ َٓ َّی َتَواَری  ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َحً َٙ فٔی َسَواز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧َِل٠َ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

َٟطُ لٔی ََل  ِو َٗ ُت  ََٓذََکِ أََرِزُت أَِ٪ آتَٔیطُ  ُِٓت َٓ ُت َػِوّتا َتَدوَّ ٌِ ِس َس٤ٔ َ٘ َٟ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َّی أََتانٔی  ٥ِ٠َ أَبَِزِح َحً َٓ َّی آتَٔیَک  َتب ٍَِِح َحً

تَٔک ََل  ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َاَت ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َ٘ َٓ ا٢َ َذاَک ٔجب ٍِٔی١ُ أََتانٔی  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن َتُط  ٌِ ا٢َ َوَص١ِ َس٤ٔ َ٘ َٓ ُط  َٟ ُت  ُک بٔآََذََکِ ہللٔ َطِیّئا ُيرِشٔ

 َٚ ا٢َ َؤِِ٪ َزنَی َؤِِ٪ ََسَ َٗ  َٚ ٠ُُِٗت َؤِِ٪ َزنَی َؤِِ٪ ََسَ َة  َِٟح٨َّ  َزَخ١َ ا

نسح نب رعیب، اوباالوحص، اشمع، زدی نب فبہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک ںیم یبن یلص اہلل 

زنیم ںیم الچ اجراہ اھت، ںیمہ ادح اہپڑ رظن آای، آپ ےن رفامای، اے اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ودہنی ہک رھتپیلی ہیلع فآہل فملس ےک اسھت

ںیم ےن رعض ایک، کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن رفامای، ہک ےھجم ااھچ ںیہن  اتگ، ہک ریمے اپس اس ادح اہپڑ ےک 

داےئ رقض ےک اکی دانیر یھب ریمے اپس رےہ، ہکلب ںیم اس وک اہلل ےک دنبفں ںیم ربارب وسان وہ، افر نیت رات اس ںیم ےس زجب ا

اس رطح افر اس رطح رخچ رکدفں ا ےن داںیئ ابںیئ افر ےھچیپ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای، رھپ وھتڑی دری ےلچ وت رفامای زایدہ امدلار 

فر اس رطح )داںیئ ابںیئ افر ےھچیپ یک رطػ ااشرہ ایقتم ےک دؿ یکین ےک اابتعر ےس سلفم وہں ےگ رگم فہ سج ےن اس رطح ا



 

 

رکےت وہےئ رفامای( رخچ ایک افر اےسی ولگ مک ںیہ، رھپ ھجم ےس رفامای ہک ایس ہگج رہھٹے روہ بج کت ںیم ہن آؤں، رھپ رات یک 

ںیم ڈرا ہک یبن یلص اہلل  اتریکی ںیم آپ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک آپ رظن ےس اغبئ وہ ےئگ ںیم ےن اکی آفاز ینس وج دنلب وہ ریہ یھت،

ہیلع فآہل فملس وک وکح  احدہث  شی آایگ ںیم ےن اچاہ ہک آپ ےک اپس اجؤں رھپ ےھجم آپ اک رفامؿ اید آایگ، ہک بج کت ںیم ہن آؤں مت 

 ہیلع ںیہی رہھٹے روہ،انچہچن ںیم فیہ رہھٹا راہ اہیں کت ہک آپ ریمے اپس رشتفی الےئ، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

 فآہل فملس ںیم ےن اکی آفاز ینس، ںیم ڈرا ںیہک وکح  احدہث  شی ہن آای وہ )ںیم ےن آپ ےک اپس اجان اچاہ( نکیل ےھجم آپ اک مکح اید آایگ

آپ ےن رفامای ایک مت ےن فہ آفاز ینس ےھت؟ ںیم ےن اہک اہں! آپ ےن رفامای ہک فہ ربجلی ےھت، وج ریمے اپس آےئ ےھت، اںوہں ےن اہک 

 اہمتری اتم ںیم ےس وکح  صخش رم اجےئ افر اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ہن انبےئ، وت فہ تنج ںیم دالخ وہاگ، ںیم ےن اہک ارگہچ ہک

 زان افر وچری یک وہ، اںوہں ےن اہک )اہں( ارگہچ زان افر وچری یک وہ۔

 نسح نطب رعیب، اوباالوحص، اشمع، زدی نب فبہ :  رافی
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 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک ںیم دنسپ ںیہن رکات ہک ریمے اپس ادح اہپڑ ےک

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اپس ادح اہپڑ ےک ربارب وسان وہ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان، ہک ںیم دنسپ ںیہن رکات ہک ریمے 

     1366    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ طبیب، یو٧ص، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا أَبٔی  ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی یُو٧ُُص  ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص َو

ِو کَاَ٪  َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َٗ نٔی أَِ٪ ََل َت٤ُزَّ لٔی ٣ِٔث١ُ أُحُٕس ذَ  ب٩ِٔ ًُتَِبَة  َََّٟسَّ َصّبا 

ََٟیا٢ٕ َو٨ًِٔسٔی ٨ِ٣ُٔط َطِیْئ َِٔلَّ َطِیّئا أَِرُػُسُظ َٟٔسی٩ِٕ   ًَلَیَّ ثَََلُث 



 

 

ادمح نب بیبش، ویسن، ثیل، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ 

 فآہل فملس ےن رفامای، ہک ارگ ریمے اپس ادح اہپڑ ےک ربارب وسان وہات، وت ےھجم دنسپ ںیہن، ہک ھجم رپ نیت راںیت اس رطح اہلل یلص اہلل ہیلع

 سگر اجںیئ، ہک اؿ ںیم ےس ھچک یھب ریمے اپس وہ، زجب اس ےک وج ںیم اداےئ رقض ےک ےئل رھک ولں،

 اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب بیبش، ویسن، ثیل، ویسن، انب اہشب، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وترگنی دؽ یک وترگنی ےہ

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وترگنی دؽ یک وترگنی ےہ

     1367    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوبُک، ابوحؼين، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ث٨ََا أَبُو َحٔؼيٕن  ث٨ََا أَبُو بَُِکٕ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ َحسَّ َّی اہللُ  ل

ٔص  ِٔ ِِٟٔىَی ُٔىَی ا٨َّٟ ٩َّٜٔ ا َزٔق َوَل ٌَ ِٟ ث ٍَِةٔ ا َٛ  ٩ًَِ ِِٟٔىَی  َِٟیَص ا ا٢َ  َٗ 

ادمح نب ویسن، اوبرکب، اوبنیصح، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک امؽ 

  ےس وترگنی ںیہن ےہ ہکلب وترگنی الص ںیم دؽ یک وترگنی ےہ۔فاابسب یک رثکت ےک ببس

 ادمح نب ویسن، اوبرکب، اوبنیصح، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رقف یک تلیضف اک ایبؿ ۔



 

 

 رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک  :   ابب

 رقف یک تلیضف اک ایبؿ ۔

     1368    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاذ٦، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًس :  راوی

 ٕ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ًَلَی  َحسَّ ا٢َ ٣َزَّ َرُج١ْ  َٗ َُّط  أًٔسیِّ أ٧َ ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ا٢َ َٟزُج١ٕ ٨ًَِٔسُظ َجأٟٕص ٣َا َرأِیَُک فٔی صََذا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٖٔ ا٨َّٟأض َصَذا َواہللٔ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َ َِ َ أ

 ٔ یٌّ ِ ٥َ ث٥َُّ ٣َ َُحٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٜت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓش ا٢َ  َٗ  ٍَ َّٔ ٍَ أَِ٪ ُيَظ َٔ ََٜح َؤِِ٪ َط َٟطُ ِ٪ َخَلَب أَِ٪ ی٨ُِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُ َِ زَّ َرُج١ْ آ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َ٘ َٓ ٥َ ٣َا َرأِیَُک فٔی َصَذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یٌّ ِِٔ٪  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن صََذا َُحٔ أئ ا َُُٓقَ صََذا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َ٘ َٓ ِؤٟطٔ  َ٘ ٔ ٟ ٍَ ا٢َ أَِ٪ ََل ُيِش٤َ َٗ ٍَ َؤِِ٪  َّٔ ٍَ أَِ٪ ََل ُيَظ َٔ ََٜح َؤِِ٪ َط ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصَذا َخي ٍِْ َخَلَب أَِ٪ ََل ی٨ُِ ًَ َّی اہللُ  ل

 ٣ِٔث١َ صََذا٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ٔٔئ اَِلَِرٔق 

اامسلیع، دبعازعلسی نب ایب احذؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعےتہک ںیہ، ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس سگرا وت 

اکی صخش ےس وج آپ ےک اپس اھٹیب اھت، آپ ےن رفامای ہک اس صخش ےک قلعتم اہمتری ایک راےئ ےہ؟ وت اس ےن اہک ہی رشفی ولوگں 

ےہ، ہی آدی وت دخبا اس القئ ےہ، ہک ارگ اکنح اک اغیپؾ ےجیھب، وت اکنح ایک اجےئ افر ارگ افسرش رکے وت اس یک افسرش وبقؽ یک  ںیم ےس

اجےئ، لہس اک ایبؿ ےہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ، رھپ اکی صخش آپ ےک اپس ےس سگرا وت آپ ےن وپاھچ، 

ایک راےئ ےہ؟ اس ےن وجاب دای ہک ریقف املسمونں ںیم ےس ےہ، ہی اس القئ ںیہن ہک اس ےس اکنح ایک ہک اس ےک قلعتم اہمتری 

اجےئ ارگ ہی اغیپؾ اکنح ےجیھب، افر ارگ ہی افسرش رکے وت اس یک افسرش وبقؽ ہن یک اجےئ، افر ارگ فہ وکح  ابت ےہک، وت اس یک ابت یھب 

 فملس ےن رفامای، ہی صخش اسری داین )ےک اریمفں( ےس رتہب ےہ۔ ہن ینس اجےئ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 اامسلیع، دبعازعلسی نب ایب احذؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

  یک تلیضف اک ایبؿ ۔رقف

     1369    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١ :  راوی

 َٓ ا٢َ ًُِس٧َا َخبَّابّا  َٗ ُت أَبَا َوائ١ٕٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ا٢َ َصاَجزِ َحسَّ َّی َ٘ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٧َا ٣َ

٥َِٟ َیأُِخِذ ٩ِ٣ٔ أَجِ  ٨ٔ٤ََّٓا ٩ِ٣َ ٣ََضی  ًَلَی اہللٔ  ٍَ أَِجز٧َُا  َٗ َو َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ُزٔیُس َوِجَط اہللٔ  ًَ ُٗت١َٔ یَِو٦َ اہللُ   ٕ ُب ب٩ُِ ٤ًَُي ٍِ ٌَ زٔظٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ُِؼ

ِي٨َا َرأَِسطُ  َُلَّ إَٔذا  َٓ ٥َ أَِ٪  أُحُٕس َوَتَزَک ٤َ٧َٔزّة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓأ٣َََز٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِي٨َا رِٔج٠َِیطٔ بََسا َرأُِسُط  بََسِت رِٔجََلُظ َؤَِذا َُلَّ

ُضَو َیِضسٔ  َٓ ُط ث٤َََزتُُط  َٟ ِت  ٌَ ٔ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أَی٨َِ ِٔ ًَلَی رِٔج٠َِیطٔ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ اِْلٔذِ  ١َ ٌَ َی َرأَِسُط َو٧َِح لِّ َِ  ابُضَ نُ

دیمحی ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ن بب یک ایعدت وک ایگ وت اںوہں ےن اہک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ےک اسھت رجہت یک امہرا دصقم رصػ دخا یک وخونشدی اھت، امہرا ارج اہلل اعت ی رضفر دے اگ مہ ںیم ےس ضعب ولگ سگر ےئگ افر اںیہن 

ہل اس داین ںیم ہن لم اکس نج ںیم بعصم نب ضحری یھب ےھت وجادح ےک دؿ دیہش وہےئ اںوہں ےن اکی اچدر وھچڑی بج اس اک ھچک دب

اؿ اک رس اس ےس ڈےتکھ وت اؿ ےک اپفں لھک اجےت افر بج اؿ ےک اپفں ڈےتکھ وت اؿ اک رس لھک اجاتانچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

افر اؿ ےک اپؤں رپ ازرخ )اس( رھک دںی افر مہ ںیم ےس ضعب فہ ںیہ نج ےک ویمے داین ںیم ہتخپ  ںیمہ مکح دای ہک اؿ اک رس اپھچ دںی

 وہےئگ افر فہ اؿ وک نچ رےہ ںیہ۔

 دیمحی ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک :   ابب

 رقف یک تلیضف اک ایبؿ ۔



 

 

     1370    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس ، س٠ی٥ ب٩ زریز، ابورجاء ، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا أَبُو َرَجائٕ  ٕ َحسَّ ث٨ََا َس٥ُ٠ِ ب٩ُِ َزٔریز َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن َرضَٔی اہللُ 

أَ  ُت فٔی ا٨َّٟارٔ ََفَ ٌِ ٠ََّ اَئ َواك َُُٔقَ ِٟ ث ٍََ أَص٠َِٔضا ا ِٛ أَیُِت أَ َِٟح٨َّٔة ََفَ ُت فٔی ا ٌِ ٠ََّ ا٢َ اك َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ طُ ًَ ٌَ ث ٍََ أَص٠َِٔضا ا٨َِّٟشاَئ َتاَب ِٛ  یُِت أَ

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ  ازُ ب٩ُِ ٧َحٔیٕح  ا٢َ َػِْخْ َوَح٤َّ َٗ ْٖ َو ِو ًَ  أَیُّوُب َو

اوباولدیل ، میلس نب زرری، اوبراجء ، رمعاؿ نب نیصح آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن 

 آےئ افر منہج ںیم اھجاکن وت فاہں ارثک وعروتں وک اپای، اویب افر وعػ ےن اس یک اتمتعب ںیم تنج ںیم اھجاکن وت فاہں ارثک ریقفولگ رظن

 دحثی رفاتی یک ےہ ، رخص فامحد نب حیجن ےن ، اوبراجء ےس ، اںوہں ےن رضحت انب ابعس ےس رفاتی یک ےہ۔

 اوباولدیل ، میلس نب زرری، اوبراجء ، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رقف یک تلیضف اک ایبؿ ۔

     1371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، سٌیس ب٩ ابی رعوبہ، ٗتازہ،  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی رَعُ ث٨ََا َس َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٥ِ َیأِک١ُِ َحسَّ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َی اہللُ 

 َّ ًَلَی خَٔوإ٪ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َّی ٣َاَت ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َحً ّ٘ َّٗ  ی ٣َاَت َو٣َا أَک١ََ ُخِبزّا ٣َُز

اوبرمعم، دبعاولارث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

 ں کت ہک آپ یک فافت وہیئگ۔ہن وت وخاؿ رپ اھکای، اہیں کت ہک آپ یک فافت وہیئگ افر ہن یہ یلتپ اپچیت اھکح ، اہی

 اوبرمعم، دبعاولارث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ۔رقف یک تلیضف اک 

     1372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ابی طيبہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ث٨ََا  َِّی ا٨َّٟٔيیُّ  َحسَّ ِس تُُوف َ٘ َٟ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ

 َ أ َٓ ٕ لٔی  ٖٓ ٕ فٔی َر ٌٔي ٍ بٕٔس َِٔلَّ َطِِطُ َط َٛ ِّی ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ َیأِک٠ُُُط ذُو  ٥َ َو٣َا فٔی َرف ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ک٠ُِٔتُط َػل َٓ ًَلَیَّ  َّی كَا٢َ  ک٠َُِت ٨ِ٣ُٔط َحً

ىٔیَ  َٔ َٓ 

دبع اہلل نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

فافت وہیئگ افر اس فتق امہری ااملری ںیم وکح  ایسی زیچ ںیہن یھت وج اجدنار ےک اھکےن ےک القئ وہ، رگم وھتڑے وج ےھت وج وک ریمی 

 ، ےسج ںیم تہب دونں کت اھکیت ریہ )اکی دؿ( ںیم ےن اؿ وک فزؿ ایک وت فہ متخ وہ ےئگ۔ااملری ںیم ےھت

 دبعاہلل نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس عیبن

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ ۔

     1373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٤ًز ب٩ ذر، ٣حاہس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َُحاصْٔس أَ٪َّ أَبَا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َذٓرٕ َحسَّ َِٟحٔسیٔث َحسَّ ٕٔ صََذا ا ٕ ٩ِ٣ٔ نِٔؼ ِی٥ٕ ب٨َِٔحو ٌَ ثَىٔی أَبُو نُ و٢ُ أَاہللٔ َحسَّ ُ٘ َّٟٔذی ََل صَُزیَِزَة کَاَ٪ َي  ا

ًَلَی بَ  َِٟحَحَز  ٨ُِت ََلَُطسُّ ا ُٛ َٔ َؤِِ٪  ُِٟحو ًَلَی اَِلَِرٔق ٩ِ٣ٔ ا َٜبٔٔسی  ٔ ًَِت٤ُٔس ب َ ٨ُِت ََل ُٛ َط َِٔلَّ صَُو ِِٔ٪  َٟ ٔ ِسُت ِ ٌَ َٗ ِس  َ٘ َٟ َٔ َو ُِٟحو ِلىٔی ٩ِ٣ٔ ا

٤َزَّ أَبُو بَُِکٕ  َٓ ُجوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ  َّٟٔذی یَِْخُ ي٘ٔض٥ِٔ ا ًَلَی َْطٔ ٥ِ َیِو٣ّا  َٟ ٤َزَّ َو َٓ ىٔی  ٌَ ٔ ُِٟتُط َِٔلَّ ُٟٔیِظب َ ٩ًَِ آیَٕة ٩ِ٣ٔ َٛٔتأب اہللٔ ٣َا َسأ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ

 َ٠َٓ ٤َزَّ  َٓ ىٔی  ٌَ ٔ ُِٟتطُ َِٔلَّ ُٟٔیِظب َ ٩ًَِ آیَٕة ٩ِ٣ٔ َٛٔتأب اہللٔ ٣َا َسأ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ١ِ ث٥َُّ ٣َزَّ بٔی ٤ًَُزُ  ٌَ ِٔ ١ِ ث٥َُّ ٣َزَّ بٔی أَبُو اَي ٌَ ِٔ َّی اہللُ ٥ِ َي أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ

 َّ ب َٟ ٠ُُِٗت   ٕ ا٢َ یَا أَبَا صٔزٓ َٗ ٔسی َو٣َا فٔی َوِجهٔی ث٥َُّ  ِٔ َٖ ٣َا فٔی َن ٥َ حٔيَن َرآنٔی َورَعَ َٓتََبشَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِٙ َِٟح ا٢َ ا َٗ ِیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

ََٓسَخ١َ  أَذَٔ٪ لٔی  َٓ َٓاِسَتأَِذَ٪  ََٓسَخ١َ  ُتطُ  ٌِ ٔ َٓتَب ََُٓلْ٪  َو٣ََضی  ََٟک  اُٟوا أَصَِساُظ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َصَذا ا٠َّٟبَُن  َ٘ َٓ َسٕح  َٗ َٟب٨َّا فٔی  ََٓوَجَس 

 َٗ اِزًُُض٥ِ لٔی  َٓ ةٔ  َّٔ
ٔلَی أَص١ِٔ اٟؼُّ ِ ِٙ َِٟح ا٢َ ا َٗ َِّیَک َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟب ٠ُُِٗت   ٕ ا٢َ أَبَا صٔزٓ َٗ ََُٓل٧َُة  ُٖ أَِو  ٔة أَِؿَیا َّٔ

اِْلِٔسََل٦ٔ ا٢َ َوأَص١ُِ اٟؼُّ

٥ِ یَت٨ََاَو٢ِ  َٟ َِٟیض٥ِٔ َو ٔ َث بَٔضا ِ ٌَ ْة َب َٗ ًَلَی أََحٕس َِٔذا أََتِتطُ َػَس ٔلَی أَص١ِٕ َوََل ٣َا٢ٕ َوََل  ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا َؤَِذا أََتِتُط صَسٔیَّْة أَِرَس١َ ََل َیأُِووَ٪ ِ

 ٔ َشائَىٔی َذٟ َٓ ُض٥ِ ٓٔیَضا  َٛ َ َِ َ َِٟیض٥ِٔ َوأََػاَب ٨ِ٣َٔضا َوأ ٔ ُّٙ أ٧ََا أَِ٪ أُٔػیَب ٩ِ٣ٔ ِ ٨ُِت أََح ُٛ ٔة  َّٔ
٠ُِت َو٣َا َصَذا ا٠َّٟبَُن فٔی أَص١ِٔ اٟؼُّ ُ٘ َٓ َک 

ىٔی ٩ِ٣ٔ  َِ ًََسی أَِ٪ یَِب٠ُ ًِٔلیض٥ِٔ َو٣َا  ُ ٨َُُِٜٓت أ٧ََا أ إَٔذا َجاَئ أ٣َََزنٔی  َٓ ی بَٔضا  وَّ َ٘ بَّة أََت ِ ََ ٥ِ ی٩َُِٜ ٩ِ٣ٔ َصَذا ا٠َّٟبَٔن  َٟ   َصَذا ا٠َّٟبَٔن َو

َٓاِستَ  َب٠ُوا  ِٗ َ أ َٓ ِوتُُض٥ِ  ًَ َس َٓ أََتِيُتُض٥ِ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بُسٌّ  ًَ َّی اہللُ  ًَةٔ َرُسؤٟطٔ َػل ًَٔة اہللٔ َوكَا َُٟض٥ِ َوأََخُذوا كَا أَذَٔ٪  َٓ أَِذ٧ُوا 

ا٢َ  َٗ َِّیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟب ٠ُُِٗت   ٕ ا٢َ یَا أَبَا صٔزٓ َٗ ِٟبَِیٔت  ًِٔلیطٔ  ٣ََحأَٟشُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ُ ٠ُِت أ ٌَ َح َٓ َسَح  َ٘ ِٟ أََخِذُت ا َٓ ا٢َ  َٗ ًِٔلض٥ِٔ  َ أ َٓ ُخِذ 

َّی یَزَِوی ث٥َُّ َیزُ  ُب َحً َیرِشَ َٓ ًِٔلیطٔ اٟزَُّج١َ 
ُ أ َٓ َسَح  َ٘ ِٟ ًَلَیَّ ا َّی َیزَِوی ث٥َُّ َیزُزُّ  ُب َحً َیرِشَ َٓ َّی َیزَِوی اٟزَُّج١َ  ُب َحً َیرِشَ َٓ َسَح  َ٘ ِٟ ًَلَیَّ ا زُّ 

 ًَ أََخ ث٥َُّ َیزُزُّ  َٓ ُض٥ِ  ِو٦ُ ک٠ُُّ َ٘ ِٟ ِس َرؤَی ا َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی ا٧َِتَضِیُت ِ َسَح َحً َ٘ ِٟ ٔ لَیَّ ا ًَلَی یَٔسظ ُط  ٌَ َوَؿ َٓ َسَح  َ٘ ِٟ َذ ا

ا٢َ  َٗ َِّیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟب ٠ُُِٗت   ٕ ا٢َ أَبَا صٔزٓ َ٘ َٓ  ٥َ َٓتََبشَّ ٔلَیَّ  ٨ََوَز ِ ِس َٓ ٌُ ِٗ ا٢َ ا َٗ َت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِٗ ٠ُُِٗت َػَس َب٘ٔیُت أ٧ََا َوأ٧ََِت 

 ٔ َثَک ب ٌَ َّٟٔذی َب ٠ُُِٗت ََل َوا َّی  ِب َحً َ َِ و٢ُ ا ُ٘ ٤َا َزا٢َ َي َٓ بُِت  رَشٔ َٓ ِب  َ َِ ا٢َ ا َ٘ َٓ بُِت  رَشٔ َٓ ِسُت  ٌَ َ٘ َٓ ِب  َ َِ ا َٟطُ َٓ ِّٙ ٣َا أَٔجُس  َِٟح ا

 ًِ َ أ َٓ أَرٔنٔی  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َةَ ٣َِش٠َکّا  ـِ َٔ ِٟ َب ا ٔ ََ َح٤َٔس اہلَل َوَسیمَّ َو َٓ َسَح  َ٘ ِٟ  َلِيُتُط ا



 

 

رپ اوبمیعن، رمع نب ذر، اجمدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن، ںیم وھبک ےک امرے زنیم 

 ابدنھ اتیل اھت، ںیم اکی دؿ اس راہتس رپ ھٹیب ایگاہجں ےس ا ےن ٹیپ ےک لب ٹیل اجات اھت افر وھبک ےک ببس ےس ا ےن ٹیپ رپ رھتپ

ںیم ےن رصػ  ولگ سگرےت ےھت، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع سگرے وت ںیم ےن اؿ ےس  اتب اہلل یک اکی آتی وپیھچ افر

الھکای( رھپ ریمے اپس ےس رضحت رمع  اس رغض ےس وپاھچ اھت ہک ھجم وک اھکان الھک دںی، فہ سگر ےئگ افر اںوہں ےن ںیہن ایک )ینع ںیہن

ریض اہلل اعتٰیل ہنع سگرے اؿ ےس یھب  اتب اہلل یک آتی وپیھچ، ںیم ےن رصػ اس رغض ےس وپاھچ اھت ہک ھجم وک اھکان الھکدںی، فہ 

ےن ھجم وک داھکی وت یھب سگرےئگ، افر ھجم وک اھکان ںیہن الھکای، رھپ ریمے اپس ےس اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سگرے، بج آپ 

رکسماےئ افر ریمے دؽ ںیم )وج ابت یھت اےس ریمے رہچے ےس آپ ےن اچہپؿ ایل( رھپ رفامای اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ںیم ےن اہک کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، آپ ےن رفامای اسھت ولچ، افر آپ آےگ ڑبےھ، ںیم یھب آپ ےک ےھچیپ وہایل، 

رھگ ںیم دالخ وہےئ، ںیم ےن یھب دالخ وہےن ایک ااجزت اچیہ، ےھجم یھب ااجزت یلم، بج آپ ادنر رشتفی ےل ےئگ وت آپ آپ 

ےن اکی ایپہل ںیم دفدھ داھکی وت درای ت رفامای ہی اہکں ےس آای ےہ، ولوگں ےن اتبای ہک الفں رمد ای الفں وعرت ےن آپ وک دہہی اجیھب 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےن رعض ایک، کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، آپ ےن رفامای، الہ ےہ، آپ ےن رفامای اے اوبرہری

ہفص ےک اپس اجؤ افر اںیہن ریمے اپس الب الؤ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک الہ ہفص االسؾ ےک امہمؿ ےھت، فہ یسک رھگ 

د ی ےک اپس اجےت ےھت )ینع رےنہ افر اھکےن اک وکح  فہلیس ںیہن اھت( بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم افر ہن یسک امؽ افر ہن یسک آ

فملس ےک اپس دصہق آات وت آپ اؿ ےک اپس جیھب دےتی، افر آپ اس ںیم ےس ھچک یھب ہن ےتیل، افر بج آپ ےک اپس دہہی آات وت آپ 

اس ںیم رشکی رکےت۔ ےھجم رباولعمؾ وہا افر ا ےن یج ںیم اہک ہک اانت دفدھ الہ اؿ ےک اپس یھب ےتجیھب افر آپ یھب ےتیل۔ افر اؿ وک 

ہفص وک سک رطح اکیف وہاگ ںیم اس اک زایدہ قحتسم وہں ہک اےس ویپں، اتہک ریسی احلص وہ، بج الہ ہفص آںیئ ےگ وت ہی دفدھ اںیہن 

روسؽ اک مکح امےنن ےک وسا وکح  اچرہ اکر یھب ںیہن اھتانچہچن دے دفں اگ، افر، ریمے ےئل ھچک یھب ںیہن ےچب اگ نکیل اہلل افر اس ےک 

ںیم ااحصب ہفص ےک اپس آای۔ افر اؿ وک الب الای، اؿ ولوگں ےن ااجزت اچیہ بج ااجزت یلم وت ادنر آرک اینپ اینپ وہگجں رپ ھٹیب ےئگ 

، آپ ےن رفامای ول افر اؿ ولوگں ںیم میسقت رکدف، آپ ےن رفامای اے اوبرہریہ! ںیم ےن اہک کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ںیم ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ایپہل ایل، اکی صخش وک دای بج فہ ریس وہ رک  یپ اکچ وت اس ےن ایپہل ےھجم ددیای 

رطح بس  یپ ےکچ وت( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  فہ ایپہل دفرسے وک دای اس ےن یھب وخب ریس وہ رک ایپ، رھپ ایپہل ےھجم ددیای )اس

ابری آیئگ امتؾ ولگ  یپ ےکچ ےھت۔ آپ ےن ایپہل ایل افر ا ےن اہھت ںیم راھک، ریمی رطػ داھکی افر رکسماےئ افر رفامای اے اوبرہریہ 

رہ ےئگ ںیم ےن اہک، آپ ےن چس رفامای ای روسؽ  ںیم ےن اہک کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، آپ ےن رفامای اب ںیم افر مت ابیق

یک  اہلل ، آپ ےن رفامای ھٹیب افر  یپ، ںیم ھٹیب ایگ افر ےنیپ اگل، آپ رفامےت اجےت افر  یپ افر  یپ، اہیں کت ہک ںیم ےن اہک مسق ےہ اس ذات



 

 

 فہ ایپہل آپ وک ددیای،۔ آپ ےن دخا سج ےن آپ وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ اب اجنگشئ ںیہن، آپ ےن رفامای ایپہل ےھجم داھکؤ ںیم ےن

 اک رکش ادا ایک افر مسب اہلل د ہ رک ےچب وہےئ دفدھ وک  یپ ےئگ۔

 اوبمیعن، رمع نب ذر، اجمدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ ۔

     1374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالٰی ٨ًہ٣شسز، یحٌی، اس٤اًی١، ٗیص، حرضت سٌس رضی اہلل ت :  راوی

٢ُ ا ِّی ََلَوَّ ٔن و٢ُ ِ ُ٘ ّسا َي ٌِ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیْص  َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َزٔب َرمَی بَٔشِض٥ٕ فٔی َسبٔی١ٔ َحسَّ ٌَ ِٟ

ُِٟحِب٠َةٔ َوَصَذا ا ُٚ ا ا٦ْ َِٔلَّ َوَر ٌَ َ ٨ََٟا ك زُو َو٣َا  ِِ َٟطُ خ٠ِْٔم ث٥َُّ أَِػَبَحِت اہللٔ َوَرأَیِت٨َُا َن اةُ ٣َا  ٍُ اٟظَّ ـَ ٤َا َت َٛ  ٍُ ـَ َی َٟ ٤ُزُ َؤِ٪َّ أََحَس٧َا  ٟشَّ

ٌٔی ٌِ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ٔ خِٔبُت ِّٔذا َوَؿ١َّ َس زُِّرنٔی  ٌَ  ب٨َُو أََسٕس ُت

 ںیم وہں سج ےن اہلل یک دسمد، ییحی، اامسلیع، سیق، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک رعوبں ںیم بس ےس الہپ صخش

ٹلہ ےک وتپں افر اھجؤ ےک درتخ ےک وسا وکح  زیچ اھکےن یک ہن یھت، افر  ن
خ
راہ ںیم ریت الچای۔ مہ اہجد رکےت ےھت رگم امہرے اپس 

ری امہرے آدویمں وک رکبی یک یس اینگنیمں آیت ںیھت، رھپ ونب ادس االسؾ الےئ افر اب ھجم وک االسؾ رپ المتم رکےن ےگل، وگای امہ

 اوستق یک وکشش رااگیئں یئگ۔

 دسمد، ییحی، اامسلیع، سیق، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب



 

 

  احصہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک

     1375    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ِ٩ًَِ ٨٣َ ث٨ََا َجزٔیْز  ثَىٔی ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٕس َػل ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ َِٟت ٣َا َطب ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اَِلَِسَوز ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ُؼوٕر 

ُٗبَٔف  َّی  ا َحً ًّ ََٟیا٢ٕ تَٔبا ٕ ثَََلَث  ا٦ٔ بُزٓ ٌَ َ ٤َِٟٔسی٨ََة ٩ِ٣ٔ ك ٔس٦َ ا َٗ ٥َ ٨ِ٣ُُذ   َوَس٠َّ

یض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ، ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ ےن ریس وہ رک نامثؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ر

 نیت رات وتمارت وہیگں یک رفیٹ ںیہن اھکح ۔ بج ےس ہک آپ ودہنی ںیم رشتفی الےئ، اہیں کت ہک آپ یک فافت وہیئگ۔

 نامثؿ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ ۔

     1376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤، اسحاٚ ازرٚ، ٣شٌز ب٩ ٛسا٦، ہَل٢، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

 ٩ًَِ  ُٚ ُٚ صَُو اَِلَِزَر ث٨ََا ِِٔسَحا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ثَىٔی ِِٔسَحا ٩ًَِ  َحسَّ أ٪  َِٟوزَّ ٩ًَِ صََٔل٢ٕ ا  ٕ ٔ ب٩ِٔ َٛٔسا٦ ز ٌَ ٣ِٔش

٥َ أَک٠ََِتئِن  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕس َػل َِٟت ٣َا أَک١ََ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة    فٔی یَِو٦ٕ َِٔلَّ ِِٔحَساص٤َُا َت٤ِزْ رُعِ

ازرؼ، رعسم نب دکاؾ، الہؽ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ نب دبعارلنمح، ااحسؼ 



 

 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رتسب ڑمچے اک اھت، نج ےک ادنر وجھکر یک اھچؽ رھبی وہح  یھت،

  ریض اہلل اعتٰیل اہنعااحسؼ نب اربامیہ نب دبعارلنمح، ااحسؼ ازرؼ، رعسم نب دکاؾ، الہؽ، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ ۔

     1377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ رجاء، نرض، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

َِٟت کَاَ٪  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  ثَىٔی أَِح٤َُس اب٩ُِ أَبٔی َرَجإئ َحسَّ اُغ َرُسو٢ٔ َحسَّ َّی اہللُ  َٔفَ اہللٔ َػل

 ٕٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أََز٦ٕ َوَحِظُوُظ ٩ِ٣ٔ ٟٔی

ادمح نب راجء، رضن، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل اک رتسب ڑمچے اک اھت، نج ےک 

 ادنر وجھکر یک اھچؽ رھبی وہح  یھت۔

 ؾ، رعفہ، رضحت اعہشئادمح نب راجء، رضن، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ ۔

     1378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠



 

 

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ِتٔی أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٨َّا ٧َأ ُٛ ا٢َ  َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ُ ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا صُِسبَُة ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٤َا ٕک َحسَّ َٓ ا٢َ ک٠ُُوا  َٗ ائ٥ْٔ َو َٗ َوَخبَّاُزُظ 

َٙ بٔاہللٔ َوََل َرأَی َطاّة َس٤ٔ  ٔح َٟ َّی  ا َحً ّ٘ َّٗ ا ٣َُز ّٔ ٥َ َرأَی َرُٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟٔيیَّ َػل مُّ أَ َٗ ِي٨ٔطٔ  ٌَ  یّلا بٔ

، ہک مہ اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آےئ وت داھکی دہہب نب اخدل، امہؾ نب ییحی، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ

 ہک اؿ اک ابفریچ اؿ ےک اپس ڑھکا اھت، اںوہں ےن اہک ہک اھکؤ، ںیم ںیہن اجاتن ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلتپ رفیٹ دیھکی

  رکبی یھبک دیھکی یھتیھت، اہیں کت ہک آپ اہلل ےس اجےلم افر ہن آپ ےن اینپ آوھکنں ےس ینھب وہح 

 دہہب نب اخدل، امہؾ نب ییحی، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احص

     1379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِضزُ  َحسَّ ٠َِي٨َا اٟظَّ ًَ ِتٔی  َِٟت کَاَ٪ َیأ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َحسَّ

٤َِٟاُئ َِٔلَّ أَِ٪ ٧ُِؤتَی بٔا٠َُّٟحِی٥ٔ  ٤ِزُ َوا ٤ََّا صَُو اٟتَّ  ٣َا ٧ُوُٗٔس ٓٔیطٔ ٧َاّرا ٧ِٔ

یض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک مہ ولوگں وک آگ الجےئ اکی اکی ہنیہم سگر اجات اھت، دمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ر

 رصػ وجھکرںی افر اپین اامعتسؽ رکےت ےھت، رگم ہی ہک وھتڑا اس وگتش مہ ولوگں ےک اپس آاجات اھت وت اس وک اکپ ےتیل۔

 اہنعدمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ ۔

     1380    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیزب٩ ًبساہلل اویسی، اب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، یزیس ب٩ رو٣ا٪، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَ  ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ًَِبٔس اہللٔ اَِلَُویِٔسیُّ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ََّضا َحسَّ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪  بٔیطٔ 

 ٔ ٕة فٔی َطِضَزی٩ِٔ َو٣َا أُوَٗٔسِت ف ِٟضََٔل٢ٔ ثَََلثََة أَص٠َّٔ ٔلَی ا ٨ِ٨َُوزُ ِ َٟ ٨َّا  ُٛ زَِوَة اب٩َِ أُِخًٔی ِِٔ٪  ٌُ ٔ َِٟت ٟ ا ٠ًََِیطٔ َٗ َّی اہللُ  ی أَبَِیأت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ِس کَاَ٪ َٟٔزُسو٢ٔ اہللَٔوَس٠َّ  َٗ َُّط  ٤َِٟاُئ َِٔلَّ أ٧َ ٤ِزُ َوا َِٟت اَِلَِسَوَزأ٪ اٟتَّ ا َٗ ٌٔیُظ٥ُِٜ  ٠ُِت ٣َا کَاَ٪ يُ ُ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٥َ ٧َاْر  َّی اہللُ   َػل

 َّ َُٟض٥ِ ٨َ٣َائُٔح َوکَا٧ُوا ی٨َ٤َُِحوَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َیِش٘ٔي٨َاظُ ٔجي ٍَاْ٪ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ کَاَ٪  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أَبَِیاتٔض٥ِٔ   ی اہللُ 

دبعازعلسینب دبعاہلل افیسی، انب ایب احزؾ، اوباحزؾ، سیدی نب رفامؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعفہ ےس اہک ہک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگفں ںیم آگ یہ یتگ اے ریمے اھب!ےج مہ ولگ دف ونیہمں ںیم نیت اچدن دےتھکی ےھت، افر روسؽ اہلل یلص

یھت، رعفہ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن وپاھچ رھپ زدنیگ سک رطح سگریت یھت، اںوہں ےن اہک ہک وھچاہرے افر اپین ےس رگم ہی ہک روسؽ اہلل 

( اجیھب رکےت ےھت، افر آپ فہ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنچ ااصنری ڑپفیس ےھت وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

 

دفدھ )دہب 

 مہ ولوگں وک الپ دےتی ےھت۔

 دبعازعلسینب دبعاہلل افیسی، انب ایب احزؾ، اوباحزؾ، سیدی نب رفامؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب ےک زدنیگ سگارےن افر داین ) یک ذلوتں( ےس دحیلعہ رےنہ اک ایبؿ ۔



 

 

     1381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ـی١، ٤ًارہ، ابوزرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٓ :  راوی

 ًَ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٗوّتاَٗ ٕس  ِٚ آ٢َ ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َُّٟض٥َّ اِرُز  ی اہللُ 

فآہل دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب لیضف، لیضف، امعرہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رصػ اانت سج ےس اؿ اک سگر وہےکس( ۔فملس ےن داع یک ہک اے اہلل آؽ دمحم وک وقت الومیت دے )ینع 

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب لیضف، لیضف، امعرہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ادتعاؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ادتعاؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔

     1382    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبسا٪ ٛے واٟس، طٌبہ، اطٌث، اپ٨ے واٟس سے وہ ٣َّسوٚ سے، وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ًَائَٔظةَ َحسَّ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ا  ّٗ و ُت ٣ََِّسُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َرضَٔی اہللُ  ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا أَبٔی 

 ُٗ ا٢َ  َٗ ائ٥ُٔ  َِٟت اٟسَّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ١ٔ٤َ کَاَ٪ أََحبَّ ِ ٌَ ِٟ ٨َِضا أَیُّ ا و٦ُ ًَ ُ٘ َِٟت کَاَ٪ َي ا َٗ و٦ُ  ُ٘ أَیَّ حٔيٕن کَاَ٪ َي َٓ ٠ُِت 

ارَٔر  ٍَ اٟؼَّ  َِٔذا َس٤ٔ

دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، اثعش، ا ےن فادل ےس فہ رسمفؼ ےس، فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، 



 

 

وپاھچ ہک وکؿ اس لمع اہلل وک زایدہ وبحمب ےہ، اںوہں ےن اہک فہ  اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

لمع وج ہشیمہ ایک اجےئ، رسمفؼ اک ایبؿ ےہ، رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک دجہت ےک ےئل سک فتق اےتھٹ ےھت، اںوہں ےن اہک، آپ اس فتق 

 اےتھٹ بج رمغ یک اذاؿ ےتنس۔

  فہ رسمفؼ ےس، فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، اثعش، ا ےن فادل ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ادتعاؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔

     1383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٌَ ِٟ َِٟت کَاَ٪ أََحبُّ ا ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِيَبُة  ث٨ََا  َّی َحسَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اہللُ ١ٔ٤َ ِ

٠ًََِیطٔ َػاحٔبُطُ  َّٟٔذی یَُسو٦ُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا

 ہبیتق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک اںوہں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

 بس ےس زایدہ وبحمب فہ لمع اھت، سج رپ ہک آد ی یگشیمہ رکے۔

 ، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ادتعاؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔



 

 

     1384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ اب٩ ابی ذئب، سٌیس ٣٘ب ٍی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َّ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َٗ ی اہللُ 

ا٢َ َوََل أ٧ََا َِٔلَّ أَِ٪ َیتَ  َٗ اُٟوا َوََل أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٠٤َُُط  ًَ َِّی أََحّسا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩َِٟ ی٨َُط  ٥َ ارٔبُوا َوَس٠َّ َٗ زُوا َو َسنٔی اہللُ بَٔزِح٤َٕة َسسِّ َّ٤ َِ

ِؼَس  َ٘ ِٟ َِٟحٔة َوا وا َواُُِسوا َوُروحُوا َوَطِیْئ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ُِ ِؼَس َتِب٠ُ َ٘ ِٟ  ا

 آدؾ انب ایب ذبئ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم

آپ ےن رفامای ےس یسک وک اس اک لمع اجنت ںیہن دالےئ اگ۔ ولوگں ےن وپاھچ آپ وک یھب ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ 

ھجم وک یھب ںیہن، رگم ہی ہک اہلل ےھجم اینپ رتمح ںیم ڈاھکن ےل، ا ےن وقؽ ف لمع ںیم ایبہن رفی اایتخر رکف افر اہلل ےس رقتب اایتخر 

وصقمد رکف، افر حبص ف اشؾ افر رات ےک آرخی ہصح ںیم )ابعدت ےک ےئل( ولکن ادتعاؽ وک اایتخر رکف، ادتعاؽ وک اایتخر رکف، وت مت زنمؽ 

 کت چنہپ اجؤ

 آدؾ انب ایب ذبئ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ادتعاؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔

     1385    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل، س٠امی٪، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ   ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  َحسَّ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ًُ

ِٟحَ  ٠٤ًََُُط ا  ٥ِ ُٛ ٩َِٟ یُِسخ١َٔ أََحَس ٤ُ٠ًَِوا أَِ٪  ارٔبُوا َوا َٗ زُوا َو ا٢َ َسسِّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی اہللٔاہللٔ َػل ٤ًَِا٢ٔ ِ َ  ٨ََّة َوأَ٪َّ أََحبَّ اَِل



 

 

 َّ١ َٗ  أَِزَو٣َُضا َؤِِ٪ 

دبعازعلسی نب دبع اہلل، امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل 

 مت ںیم ےس یسک وک اس اک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، اامعؽ ںیم ایمہن رفی اایتخر رکف افر اہلل یک رقتب احلص رکف، افر اجؿ ول ہک

 لمع تنج ںیم دالخ ںیہن رکے اگ، افر اہلل ےک زندکی بس ےس دنسپدیہ لمع فہ ےہ سج رپ ودافتم یک اجےئ۔ ارگہچ مک وہ۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل، امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ادتعاؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔

     1386    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ٣ح٤س ب٩ رعرعہ، طٌبہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  سٔ ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َة َحسَّ رَعَ ُس ب٩ُِ رَعِ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟت ُسئ١َٔ َحسَّ ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ َی اہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  وَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ٤ًَِا٢ٔ ٣َا تُٔلی َ ُٔوا ٩ِ٣ٔ اَِل ا٢َ اک٠َِ َٗ ١َّ َو َٗ ا٢َ أَِزَو٣َُضا َؤِِ٪  َٗ ٔلَی اہللٔ  ٤ًَِا٢ٔ أََحبُّ ِ َ  أَیُّ اَِل

دمحم نب رعرعہ، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ، ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

اھچ ہک وکؿ اس لمع اہلل اعتٰیل وک تہب زایدہ دنسپ ےہ، آپ ےن رفامای، فہ لمع وج ہشیمہ ایک اجےئ، ارگہچ مک وہ، افر آپ ےن یسک ےن وپ

 رفامای، ہک اؿ یہ امعؽ یک اپدنبی رکف نج یک ںیہمت اطتق ےہ۔

 دمحم نب رعرعہ، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ادتعاؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔

     1387    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، حرضت ٤٘٠ًہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابی طيب :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ثَىٔی ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٠ُُِٗت یَا  َحسَّ ًَائَٔظَة  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ُِٟت أ٦َُّ ا َ َسأ

َٕ کَاَ٪  ِی َٛ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٔ أ٦َُّ ا ٠٤َُطُ ز ًَ َِٟت ََل کَاَ٪  ا َٗ  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ص١َِ کَاَ٪ َیُدؽُّ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ اَِلَیَّا٦ ًَ َّی اہللُ  ی٤َّة ١ُ٤ًََ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٍُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشَتٔلی َّی اہللُ  ٍُ ٣َا کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  َوأَی٥ُُِّٜ َيِشَتٔلی

امیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکتی رکےت ںیہ ہک اے اؾ اوملنینم! آرضحنت نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، ارب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک رط ہق اھت، ایک وکح  نس یسک ابعدت ےک ےئل وصخمص اھت، اںوہں ےن وجاب دای ںیہن )ہکلب( آپ ےک لمع 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکےتکس ےھت۔ ںیم ودافتم یھت افر مت ںیم ےس وکؿ صخش رکاتکس ےہ، وج

 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔ادتع

     1388    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ زبزٗا٪، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ أ٪ َحسَّ َٗ ٔ ُس ب٩ُِ اٟزِّبِز َّ٤



 

 

 ِٟ َّطُ ََل یُِسخ١ُٔ أََحّسا ا إ٧ٔ َٓ وا  ارٔبُوا َوأَبِرٔشُ َٗ زُوا َو ا٢َ َسسِّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠٤ًََُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اُٟوا َوََل أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ َح٨ََّة  َٗ طُ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ  ا٢َ أَُه٨ُُّط  َٗ ةٕ َوَرِح٤َٕة  َٔفَ ِِ َسنٔی اہللُ ب٤َٔ َّ٤ َِ ا٢َ َوََل أ٧ََا َِٔلَّ أَِ٪ یََت َٗ ث٨ََا اہللٔ  اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ا٢َ  َٗ ًَائَٔظَة َو  ٩ًَِ  أَبٔی َس٤َ٠ََة 

َبةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ا٢َ  ُوَصِیْب  َٗ وا  زُوا َوأَبِرٔشُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسسِّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ُت أَبَا َس٤َ٠ََة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ا ّٗ ِوَّل َسٔسیّسا َوَسَساّزا ٔػِس َٗ  ٣َُحاصْٔس 

اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ۔ آپ ےن رفامای یلع نب دبع اہلل، دمحم نب زرباقؿ، ومٰیس نب ہبقع، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض 

۔ ہک اامعؽ ںیم ایمہن رفی اایتخر رکف، افر اہلل یک رقتب اایتخر رکف افر ںیہمت وخربخشی وہ ہک یسک اک لمع اےس تنج ںیم ںیہن اچنہپےئ اگ

 ںیہن، رگم ہی ہک اہلل شخب افر رہمابین ولوگں ےن وپاھچ آپ وک یھب ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن رفامای ھجم وک یھب

)ےک اسہی ںیم( ڈاھپن ےل۔ یلع نب دبعاہلل ےن اہک ںیم امگؿ رکات وہں ہک ہی دحثی اوبارضنل ےس وقنمؽ ےہ۔ اس ےن اوبہملس 

ےن وباہطس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس لقن یک۔ افر افعؿ ےن اہک ہک ھجم ےس فبیہ 

ومٰیس نب ہبقع، اوبہملس، اعہشئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحثی لقن یک، آپ ےن رفامای ہک ادتعاؽ اایتخر رکف۔ افر وثاب یک 

 وخربخشی اپؤ افر اجمدہ ےن اہک ہک دسادا دسدیا دصاق ےک ینعم ںیم ےہ ینع ےچس دؽ ےس ابعدت رکف۔

 ومٰیس نب ہبقع، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعیلع نب دبعاہلل، دمحم نب زرباقؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ادتعاؽ افر لمع رپ ودافتم اک ایبؿ ۔

     1389    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓیح، ٠ٓیح، ہَل٢ ب٩ ًلی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َُِٓیٕح  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ َحسَّ لٓٔیٕ 

ََلَة ث٥َُّ  ٨ََٟا یَِو٣ّا اٟؼَّ َّی  ٥َ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ُتُط َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ٔ َٗٔب١َ ِٗٔب٠َةٔ  ًَ أََطاَر بَٔیٔسظ َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  َرَِٔی ا



 

 

ِس أُرٔی َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  َ ا ٥ِ٠َ أََر ک َٓ ِٟحَٔسارٔ  ُٗب١ُٔ َصَذا ا ٠ََتئِن فٔی  َِٟح٨ََّة َوا٨َّٟاَر ٤َ٣ُثَّ ََلَة ا َِٟیِو٦ٔ فٔی ُت اِْلَ٪ ٨ِ٣ُُذ َػ٠َِّیُت َل٥ُِٜ اٟؼَّ ا

ِّ ٣زتين ٔ َواٟرشَّ َِٟدي ٍِ َِٟیِو٦ٔ فٔی ا ٥ِ٠َ أََر کَا َٓ  ِّ ٔ َواٟرشَّ َِٟدي ٍِ  ا

 ، الہؽ

فلت 

 ، 

فلت 

نب یلع، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  اربامیہ نب ذنمر، دمحم نب 

فملس ےن مہ ولوگں وک اکی دؿ امنز ڑپاھح ۔ رھپ ربنم رپ رشتفی ےل ےئگ، رھپ ا ےن اہھت ےس دجسم ےک ہلبق یک رطػ ااشرہ رکےت 

 اھت، وت اس دویار ےک آےگ ےھجم تنج افر دفزخ داھکح  یئگ۔ ںیم ےن آج ےک وہےئ رفامای ہک ایھب بج ہک ںیم مت ولوگں وک امنز ڑپاھ راہ

 دؿ یک رطح وکح  ریخ ف رش ںیہن داھکی ےہ۔ ںیم ےن آج ےک دؿ یک رطح وکح  ریخ ف رش ںیہن داھکی ےہ۔

 ، الہؽ نب یلع، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 اربامیہ نب ذنمر، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخػ ےک اسھت ادیم اک ایبؿ، ایفسؿ ےک اہک ہک رقآؿ یک اس آتی ےس زایدہ یسک آتی ےس یمہ

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

و ا اوتلراۃ وخػ ےک اسھت ادیم اک ایبؿ، ایفسؿ ےک اہک ہک 
 م
قت

 

ت

ء یتح   

 

م یلع َ

 

ست
ل

رقآؿ یک اس آتی ےس زایدہ یسک آتی ےس ںیمہ وخػ ںیہن وہات، )فہ آتی ہی ےہ( 

م نم رمکب ۔

ن ک
ل

 فااللیجن فام ازنؽ ا

     1390    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤زو، سٌیس ب٩ ابی سٌیس ٣٘ب ٍی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٗتيبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ ابی ً :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس ٤ِزٕو  ًَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ب٩ِٔ أَبٔی َس

َٙ اٟزَِّح٤ََة َیِو٦َ َخ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ و٢ُ ِٔ٪َّ اہلَل َخ٠َ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ًَ َضا ٣ٔائََة َرِح٤َٕة   َ٘ ٠َ

 َ٠ َٓ ٌٔيَن َرِح٤َّة َوأَِرَس١َ فٔی َخ٠ِ٘ٔطٔ ک٠ُِّض٥ِٔ َرِح٤َّة َواحَٔسّة  ا َوتِٔش ٌّ أ٣ََِشَک ٨ًَِٔسُظ تِٔش َّٟٔذی ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ َٓ ِٟکَأَفُ بٔک١ُِّ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ ِو َي



 

 

 ِ ٥ِ َیأ َٟ َذأب  ٌَ ِٟ َّٟٔذی ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ بٔک١ُِّ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ ِو َي َٟ َِٟح٨َّٔة َو ٥َِٟ یَِیَئِص ٩ِ٣ٔ ا  ٩ِ٣َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ اٟزَِّح٤َٔة 

دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک  ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، رمعف نب ایب رمعف،

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتٰیل ےن سج دؿ رتمح وک دیپا ایک وت اس دؿ اس ےک وس ےصح ےئک۔ 

 دای ارگ اکرف لک رتمح اک اجؿ ےتیل، وج اہلل اعتٰیل ےک اپس ےہ، اننونے ےصح وت ا ےن اپس رےھک۔ افر اینپ اسری ولخمؼ ںیم اکی ہصح جیھب

وت تنج ےس امویس ہن وہےت افر ارگ اامیؿ دار اہلل اعتٰیل ےک اہں ےک وپری ذعاب یک ربخاجؿ ںیل، وت منہج ےس )یھبک یھب( ےب وخػ ہن 

 وہں۔

  ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، رمعف نب ایب رمعف، دیعس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رحم امت اہیہل ےس رفےنک اک ایبؿ )اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک( ربص رکےن فاولں وک اؿ اک ا

 ں اک ایبؿدؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوت :   ابب

اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک، ہک مہ رتہب زدنیگ  رحم امت اہیہل ےس رفےنک اک ایبؿ )اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک( ربص رکےن فاولں وک اؿ اک ارج ریغب اسحب ےک دای اجےئ اگ، افر رضحت رمع ریض

 ربص ںیم اپح  ۔

     1391    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًلار ب٩ یزیس ٟیثی، ابو سٌیس :  راوی

ًََلاُئ ب٩ُِ َیزٔیَس ا٠َِّٟیثٔیُّ أَ٪َّ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ُِٟدِسرٔیَّ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ أ٧َُاّسا َحسَّ ٌٔیٕس ا أَبَا َس

َٔٔس ٣َا٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َس  َّی َن ًَِلاُظ َحً َ ِٟطُ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َِٔلَّ أ َ ٥ِ٠َ َيِشأ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟض٥ِ  أَُٟوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَِٔسُظ 

 ٔ ٥ُِٜ٨ًَِ َوِ ُظ  ِ ِٔ ٕ ََل أَزَّ َٙ بَٔیَسیِطٔ ٣َا َی٩ُِٜ ٨ًِٔٔسی ٩ِ٣ٔ َخي ٍِ َٔ َٔٔس ک١ُُّ َطِیٕئ أَِن َّ ٍِ حٔيَن َن ُط اہللُ َو٩ِ٣َ َیَتَؼب َّٔ ٌٔ َّٕ ُي ٌٔ َُّط ٩ِ٣َ َيِشَت ٧

 ٔ ب ٍِ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًََلاّئ َخي ٍِّا َوأَِوَس َلِوا  ٌِ ٩َِٟ ُت ٨ٔطٔ اہللُ َو ِِ ٩ٔ يُ ِِ ِّ ٍُِظ اہللُ َو٩ِ٣َ َيِشَت  ُيَؼب



 

 

ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اطعر نب سیدی یثیل، اوب دیعس ایبؿ رکےت ںیہ، ہک ااصنر ےک ھچک

ےس وکح  زیچ ام یگ۔ وت آپ ےن رہ صخش وک ھچک ہن ھچک دای۔ اہیں کت ہک وج ھچک آپ ےک اپس اھت متخ وہایگ، اس ےک دعب آپ ےن رفامای ہک 

 ںیم ےس وج صخش وساؽ ےس انچب ںیم ےن امتؾ زیچںی رخچ رکدںی اب ریمے اپس ھچک امؽ ںیہن راہ۔ ںیم مت ےس اپھچ رک ںیہن راتھک۔ مت

افر اچاتہ ےہ وت اہلل اعتٰیل اےس ربص دے داتی ےہ افر وج صخش اانغتسء اظرہ رکات ےہ وت اہلل اعتٰیل اےس ینغ رک داتی ےہ افر ربص ےس رتہب 

 فعیس وکح  زیچ ںیہمت ںیہن دی یئگ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اطعر نب سیدی یثیل، اوب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

اعتٰیل ہنع ےن اہک، ہک مہ رتہب زدنیگ اہلل  رحم امت اہیہل ےس رفےنک اک ایبؿ )اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک( ربص رکےن فاولں وک اؿ اک ارج ریغب اسحب ےک دای اجےئ اگ، افر رضحت رمع ریض

 ربص ںیم اپح  ۔
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 خَلز ب٩ یحٌی، ٣شٌز، ذیاز ب٩ ًَلٗہ، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ :  راوی

ةَ  َٗ ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ ًََٔل ْز َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش زُ ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َخَلَّ َّی اہللُ  َحسَّ و٢ُ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ َبَة َي ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍََة ب٩َِ ُط ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ًَِبّسا َطُٜوّرا وُ٪  ُٛ ََل أَ َٓ و٢ُ أَ ُ٘ َی َٓ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ َس٣َاُظ  َٗ َذ  ٔٔ َّی َتز٦َٔ أَِو َت٨َِت ِّی َحً  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل

 ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس امنز ڑپاھےت الخد نب ییحی، رعسم، ذاید نب العہق، ریغمہ نب ہبعش

ےھت اہیں کت ہک آپ ےک دقؾ شابرک وسج اجےت ای وھپؽ اجےت، اس ےک قلعتم آپ ےس اہک اجات ہک آپ اس دقر فیلکت ویکں 

 ااھٹےت وہ آپ رفامےت ہک ںیم اہلل اک رکش سگار دنبہ ہن ونبں۔

  ییحی، رعسم، ذاید نب العہق، ریغمہ نب ہبعشالخد نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... وج صخش اہلل اعتٰیل رپ رھبفہس رکے، وت اہلل اعتٰیل اس وک اکیف ےہ، رعیب نب میثخ ےن

 ؿدؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایب :   ابب

  آےئ ۔وج صخش اہلل اعتٰیل رپ رھبفہس رکے، وت اہلل اعتٰیل اس وک اکیف ےہ، رعیب نب میثخ ےن اہک ہک )ہی( رہ اس لکشم ںیم )ےہ( وج ااسنؿ وک  شی

     1393    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ، روح ب٩ ًبازہ ،طٌبہ ، حؼين ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُت حَُؼيَِن ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ُٚ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ٌٔیٔس  سَّ أًّسا ٨ًَِٔس َس َٗ ٨ُِت  ُٛ

 َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٔ ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ي ٍِ َِ ا بٔ ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ًٔی َسِب َِٟح٨ََّة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ا٢َ یَِسُخ١ُ ا

٠َُّوَ٪  ًَلَی َربِّض٥ِٔ یََتَوک َّ ٍُوَ٪ َو ُٗوَ٪ َوََل یََتَلي َّٟٔذی٩َ ََل َيِشت ٍَِ  حَٔشإب ص٥ُِ ا

۔ وت اںوہں ےن انب ابعس ریض ااحسؼ ، رفح نب ابعدہ ،ہبعش ، نیصح نب دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ںیم دیعس نب ریبج ےک اپس اھٹیب وہا اھت

اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم ںیم ےس خرت زہار آد ی تنج ںیم ریغب اسحب 

 ۔ےک دالخ وہں ےگ۔ ہی فہ ولگ ںیہ وج اھجڑ وھپکن ںیہن رکےت، افر ہن وگشؿ ےتیل ںیہ افر ا ےن رب رپ رھبفہس رکےت ںیہ

 ااحسؼ ، رفح نب ابعدہ ،ہبعش ، نیصح نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لیق فاقؽ ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 لیق فاقؽ ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ ۔



 

 

     1394    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣ش٥٠، ہظی٥ :  راوی

ََُٓلْ٪ َوَرُج١ْ ثَأْٟث  َُي ٍُِ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ُِٔي ٍَةُ َو ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا  ٕ  َحسَّ از ٩ًَِ َورَّ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا  ـّ أَِي

َتُط ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔلَیَّ بَٔحٔسیٕث َس٤ٔ ُتِب ِ ِٛ ٔ أَِ٪ ا ٤ُِِٟٔي ٍَة ٔلَی ا َتَب ِ َٛ اؤَیَة  ٌَ َبَة أَ٪َّ ٣ُ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔي ٍَة ٠ًََِیطٔ  کَاتٔٔب ا َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٔ آ و٢ُ ٨ًَِٔس اِنْٔصَ ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٤ُِِٟٔي ٍَةُ ِ َِٟیطٔ ا ٔ ََٜتَب ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ِ٤ُُِٟک َوَس٠َّ َٟطُ ا َٟطُ  یَک  ٔ ََ ََٟط َِٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََل  ٔ ٔ ََل ِ ََلة طٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

ٔ اٟشُّ  ث ٍَِة َٛ ا٢َ َو َٗ ٩ًَِ ٗٔی١َ َو ا٢َ َوکَاَ٪ ی٨ََِهی  َٗ ٔسیْز ثَََلَث ٣َزَّإت  َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  ُط ا َٟ ٍٕ َو ٤َِٟا٢ٔ َو٨ِ٣َ ًَٔة ا َؤا٢ٔ َؤَِؿا

اّزاَوَصأت َو  ُت َورَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٤ًَُي ٍِ ًَِبُس ا ٩ًَِ صَُظِی٥ٕ أَِخب ٧ٍَََا  ِٟب٨ََأت َو ٔ ا َضأت َوَوأِز ٚٔ اَِل٣َُّ و ُ٘ َِٟحٔسیَث  ًُ ُث َصَذا ا یَُحسِّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ   ٩ًَِ ا

ےس بج ںیم ریغمہ افر الفں افر اکی رسیتے صخش ےس اںوہں ےس یبعش ےس یبعش ےن فراد یلع نب ملسم، میشہ ےن دعتمد آدویمں 

 فملس اکبت ریغمہ ےس لقن ایک ہک اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ھکل اجیھب، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ریغمہ ےن اؿ وک ھکل اجیھب ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےس ےس وج دحثی مت ےن ینس وہ، فہ ےھجم ھکل وجیھب،انچہچن
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اقؽ افر تہب زایدہ وساؽ رکےن افر امؽ وک اض ع رکےن ےس عنم رفامےت ےھت افر وج زیچ دانی رضفری ےہ۔ اس وک ہن دےنی ےس افر امؤں ف 

م ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےس دبع اکلمل نب ضحری ےن 

 

ئ ن س

یک انرفین رکےن، افر ویٹیبں وک زدنہ دروگر رکےن ےس )عنم رفامےت ےھت( افر 

امای ہک ںیم ےن فراد ےس انس، فہ اس دحثی وک ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس، فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل ایبؿ ایک۔ اںوہں ےن رف

 فملس ےس رفاتی رکےت ےھت۔

 یلع نب ملسم، میشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےن اک ایبؿ، افر وج صخش اہلل افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ، فہزابؿ یک افحتظ رک



 

 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ابت ا ےن ہنم  اک وقؽ ہک آد ی وکح  زابؿ یک افحتظ رکےن اک ایبؿ، افر وج صخش اہلل افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ، فہ ایھچ ابت ےہک، ای اخومش رےہ ) افر اہلل اعتٰیل

 ےس ںیہن اکناتل، سج ےک ےئل وکح  احمظف ایتر وہ( ۔

     1395    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بُک ٣٘سمی، ٤ًز ب٩ ًلی، ابوحاز٦، سہ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ سٌس :  راوی

سَّ  َ٘ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٍَ أَبَا َحاز٦ٔ ًَلٓٔیٕ َس٤ٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  مٔیُّ َحسَّ

َِٟح٨َّةَ  َٟطُ ا َِٟحَيِیطٔ َو٣َا بَيَِن رِٔج٠َِیطٔ أَِؿ٩ِ٤َ  ٩ِ٤َ لٔی ٣َا بَيَِن  ـِ ا٢َ ٩ِ٣َ َي َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رمع نب یلع، اوباحزؾ، لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ دمحم نب ایب رکب دقم ی، 

ہک آپ ےن رفامای وج صخش ا ےن دفونں ڑبجفں ےک درایمؿ یک زیچ )زابؿ( افر دفونں اٹوگنں ےک درایمؿ یک زیچ )ینع رشاگمہ( اک 

 اضنم وہ وت اس ےک ےئل تنج اک اضنم وہں۔

 دمحم نب ایب رکب دقم ی، رمع نب یلع، اوباحزؾ، لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ، فہ ایھچ ابت ےہک، ای اخومش رےہ ) افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک آد ی وکح  ابت ا ےن ہنم زابؿ یک افحتظ رکےن اک ایبؿ، افر وج صخش اہلل

 ےس ںیہن اکناتل، سج ےک ےئل وکح  احمظف ایتر وہ( ۔

     1396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 



 

 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  ١ِ َخي ٍِّا أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت َٗ ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َّی اہللُ  َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ   َػل

 ِ٠ َٓ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ٔ َجاَرُظ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َََٓل یُِؤذ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل طُ َوا َٔ ٦ِ َؿِی  ُیُِکٔ

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

 ایک ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ وت اس وک اچےیہ ہک ایھچ ابت ےہک فرہن اخومش رےہ

افر وج صخش اہلل افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ فہ ا ےن ڑپفیس وک فیلکت ہن دے افر وج صخش اہلل افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ راتھک 

 ےہ اس وک اچےیہ ہک ا ےن امہمؿ یک امہمؿ ونازی رکے۔

 اہلل ہنع دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک آد ی وکح  ابت ا ےن ہنم زابؿ یک افحتظ رکےن اک ایبؿ، افر وج صخش اہلل افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ، فہ ایھچ ابت ےہک، ای اخومش رےہ ) افر ا

 ےس ںیہن اکناتل، سج ےک ےئل وکح  احمظف ایتر وہ( ۔

     1397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟو ٟیس، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، ابوَیح رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ خزاعی :  راوی

َِٟؤٟیٔس حَ  ث٨ََا أَبُو ا ٠ِٔيی َحسَّ َٗ ًَاُظ  ٍَ أُذ٧َُاَی َوَو ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟدزَاعٔیِّ  یِٕح ا َ َُ ٩ًَِ أَبٔی  ب ٍُٔیُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیْس ا ث٨ََا َس َِٟیْث َحسَّ ث٨ََا  َّی سَّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ا٢َ َیِو٦ْ  َٗ ُة ثَََلثَُة أَیَّا٦ٕ َجائٔزَتُُط ٗٔی١َ ٣َا َجائٔزَتُطُ  َٓ َیا ِـّ و٢ُ اٟ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ٔ  اہللُ  ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ِی٠َْة َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٟ َو

١ِ َخي ٍِّا أَِو َٟٔیِشُِٜت  ُ٘ ٠َِی َٓ  ٔ ِٔ َِٟیِو٦ٔ اِْل ُط َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٔ ٦ِ َؿِی ٠ُِیُِکٔ َٓ 

ہک ریمے دفونں اکونں ےن اس وک اوباولدیل، ثیل، دیعس ربقمی، اوبرشحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع زخایع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ افر ریمے بلق ےس اس وک وفحمظ راھک ےہ۔ آپ ےن رفامای ہک امہمدناری نیت دؿ ےہ 

رپ اامیؿ اےس اس اک اجزئہ دف۔ یسک ےن وپاھچ اس اک اجزئہ ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای اکی دؿ افر رات ےہ افر وج صخش اہلل افر ویؾ آرخت 



 

 

راتھک ےہ اس وک اچےئہ ہک ا ےن امہمؿ یک زعت رکے افر وج صخش اہلل افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک اچےئہ ہک ایھچ ابت 

 ےہک فرہن پچ رےہ۔

 اوب اول دیل، ثیل، دیعس ربقمی، اوبرشحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع زخایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

اک وقؽ ہک آد ی وکح  ابت ا ےن ہنم  زابؿ یک افحتظ رکےن اک ایبؿ، افر وج صخش اہلل افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ، فہ ایھچ ابت ےہک، ای اخومش رےہ ) افر اہلل اعتٰیل

 اکناتل، سج ےک ےئل وکح  احمظف ایتر وہ( ۔ ےس ںیہن

     1398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی حاز٦، یزیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ ك٠حہ ب٩ ًبیس اہلل تییم حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ  َ َحسَّ ٩ًَِ ًٔیَسی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُب سٔ ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَزٔیَس   ٕ ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ ِیٔس اہللٔ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ

 َٟ ِبَس  ٌَ ِٟ و٢ُ ِٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َس٤ٔ َِّییٔمِّ  َُّن ٓٔیَضا یَز٢ُّٔ بَٔضا فٔی اٟت ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٣َا یَتََبي َيَتک٥َُّ٠َ بٔا

 ٔٚ ٤َِٟرِشٔ ا بَيَِن ا َس ٤٣َّٔ ٌَ  ا٨َّٟارٔ أَبِ

اتی اربامیہ نب زمحہ، انب ایب احزؾ، سیدی، دمحم نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط نب دیبع اہلل یمیت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

ں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک دنبہ ضعب فتق وگتفگ رکات ےہ افر اس ےک  ہجیت رپ رکےت ںیہ ہک اںوہ

وغر ںیہن رکات ےہ افر اس یک فہج ےس لسھپ رک منہج ںیم الچ اجات ےہ احالہکن فہ اس ےس اانت دفر وہات ےہ ینتج دفری ہک رشمؼ )افر 

 رغمب( ےک درایمؿ وہیت ےہ۔

 اربامیہ نب زمحہ، انب ایب احزؾ، سیدی، دمحم نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط نب دیبع اہلل یمیت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

اک وقؽ ہک آد ی وکح  ابت ا ےن ہنم  زابؿ یک افحتظ رکےن اک ایبؿ، افر وج صخش اہلل افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ، فہ ایھچ ابت ےہک، ای اخومش رےہ ) افر اہلل اعتٰیل

 ےس ںیہن اکناتل، سج ےک ےئل وکح  احمظف ایتر وہ( ۔

     1399    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ ٨٣ي ٍ، ابوا ٨ْٟص، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ زی٨ار ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار ، ابوػاٟح، َُحت و ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبٔس اہللٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٍَ أَبَا ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ٕ َس٤ٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٨٣ُٔي ٍ ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ىی اب٩َِ زٔی٨َإر  ٌِ  َي

ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٩ِ٣ٔ رِٔؿ  ٥ُ بٔا ََٟيَتک٠ََّ ِبَس  ٌَ ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط اہللُ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌُ َٓ ََٟضا بَاَّل َیزِ َوأ٪ اہللٔ ََل ی٠ُِقٔی 

ََٟضا بَاَّل یَِضؤی بَٔضا فٔی َجَض٥ََّ٨ بَٔضا َزَر  ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٩ِ٣ٔ َسَدٔم اہللٔ ََل ی٠ُِقٔی  ٥ُ بٔا ََٟيَتک٠ََّ ِبَس  ٌَ ِٟ  َجإت َؤِ٪َّ ا

رزت ف اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ح

 

ع

یلص یبن  دبع اہلل نب رینم، اوبا رصنل، دبع ارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر ، دبعاہلل نب دانیر ، اوباصحل، 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک )ضعب فتق( دنبہ اہلل یک راض دنمی یک ابت رکات ےہ افر ایکس افر اس 

وک رپفاہ یھب ںیہن وہیت نکیل اس ےک ببس ےس اہلل اعت ی اس ےک دراجت دنلب رکات ےہ افر ضعب فتق دنبہ اہلل اعت ی وک انراض رکےن 

  ےہ افر ایکس رپ فاہ ںیہن رکات نکیل اس ےک ببس ےس فہ منہج ںیم رگاجات ےہ۔فا ی ابت وباتل

رزت ف اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ح

 

ع

 دبع اہلل نب رینم، اوبا رصنل، دبع ارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر ، دبعاہلل نب دانیر ، اوباصحل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل ےک ڈر ےس رف ےن اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل ےک ڈر ےس رف ےن اک ایبؿ ۔

     1400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساٟز ح٩٤، حٔؽ ب٩ ًا ػ٥، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤سب٩ بظار، یحٌی، ًبیس اہلل ، خبیب ب٩ ًب :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ثَىٔی ُخبَِیُب ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ًَأػ٥ٕ  ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َح

 ٩ًَِ ٨ُِط  ًَ ًَِي٨َاظُ  صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  اَؿِت  َٔ َٓ ُض٥ِ اہللُ َرُج١ْ َذََکَ اہللَ  ْة یُٔو٠ُّ ٌَ ا٢َ َسِب َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 دمحمنب اشبر، ییحی، دیبع اہلل ، بیبخ نب دبعارل نمح، صفح نب اع مص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

فاتی رکےت ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک است آد ی اےسی ںیہ نج رپ اہلل اعت ی اینپ رتمح اک اسہی ڈا اتل ےہ اؿ ںیم ےس اکی صخش فہ ےس ر

 ےہ وج اہلل اعت ی اک ذرک رکے وت اس یک آوھکنں ےس آوسن اجری وہ اجںیئ۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحمنب اشبر، ییحی، دیبع اہلل ، بیبخ نب دبعارل نمح، صفح نب اع مص، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل ےس ڈرےن اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس ڈرےن اک ایبؿ ۔

     1401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ربعی، حذئہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ رٔبِعٓٔیٕ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

 َ ٩ِ ک َِٟبَِحٔ فٔی یَوِ َرُج١ْ ٤٣َّٔ ونٔی فٔی ا ََٓذرُّ ُدُذونٔی  َٓ ا٢َ َٔلَص٠ِٔطٔ َِٔذا أ٧ََا ٣ُتُّ  َ٘ َٓ ٠٤َٔطٔ  ٌَ ٩َّ بٔ ِب٥ُِٜ٠َ ئُشیُئ اٟوَّ َٗ ٠ُوا بٔطٔ اَ٪  ٌَ َٔ َٓ  ٕٕ ٔ ٦ٕ َػائ



 

 

تُ  َٓ ا٢َ ٣َا َح٠َ٤َىٔی َِٔلَّ ٣ََدا َٗ َت  ٌِ َّٟٔذی َػ٨َ ًَلَی ا ا٢َ ٣َا َح٠َ٤ََک  َٗ ُط اہللُ ث٥َُّ  ٌَ َح٤َ َٟطُ َٓ ََفَ  َِ َٓ  َک 

نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، ریعب، یذ ہف، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک مت ےس یلہپ اتم 

ونں ںیم ںیم اکی آد ی اھت وج ا ےن اامعؽ وک ربا اتھجمس اھت۔ اس ےن ا ےن رھگ فاولں ےس اہک بج ںیم رم اجؤ وت ابغر انب رک رگ ی ےک د

دنمسر ںیم ڈاؽ دانی،انچہچن ولوگں ےن اس ےک اسھت یہی ایک۔ اہلل اعت ی ےن اس امتؾ ازجاء وک عمج ایک رھپ رفامای۔ ےھجت اس  جتک رپ سک 

 زیچ ےن آام دہ ایک اس ےن رعض ایک ہک ںیم رصػ آپ ےک وخػ یک فہج ےس ااسی ایک اس رپ اہلل اعت ی ےن اےس شخب دای۔

 یب ہبیش، رجری، وصنمر، ریعب، یذ ہفنامثؿ نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس ڈرےن اک ایبؿ ۔

     1402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس، ً٘بہ ب٩ ًبساِٟاَف، ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس  أَفٔ  َِ ِٟ ًَِبٔس ا َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ َت٤ْٔز َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ ٨ًَِطُ َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔیٕس ا

 ٩ًَِ َٟ ِب٥ُِٜ٠َ آَتاُظ اہللُ ٣َاَّل َوَو َٗ َٕ أَِو  ٥َ َذََکَ َرُجَّل ٓٔی٩ِ٤َ کَاَ٪ َس٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا حرُٔضَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِلاُظ  ىٔی أَ ٌِ ّسا َي

٥َِٟ یَبِتَ  َُّط  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا َخي ٍَِ إَٔب  َٗ ٨ُِت َل٥ُِٜ  ُٛ ا٢َ ٟٔب٨َٔیطٔ أَیَّ إَٔب  ًَلَی اہللٔ َٗ َس٦ِ  ِ٘ ِ َؤِِ٪ َي ِٔ ٥َِٟ یَسَّ َتاَزةُ  َٗ َصا  َ ََّٓسَّ ئٔزِ ٨ًَِٔس اہللٔ َخي ٍِّا 

َٓاِسَضُٜونٔی ث٥َُّ  ا٢َ  َٗ ونٔی أَِو  ُ٘ اِسَح َٓ ِح٤ّا  َٓ ُت  َّی َِٔذا ِٔصِ ُٗونٔی َحً َٓأَُِحٔ إَٔذا ٣ُتُّ  َٓ ا٧ُِوزُوا  َٓ بُِط  ذِّ ٌَ أَذُِرو ُي َٓ  ْٕ ًَأػ نٔی َِٔذا کَاَ٪ رٔیْح 

ا٢َ أَِی  َٗ ائ٥ْٔ ث٥َُّ  َٗ إَٔذا َرُج١ْ  َٓ  ٩ِ ُٛ ا٢َ اہللُ  َ٘ َٓ ٠ُوا  ٌَ َٔ َٓ ِّی  ًَلَی َذَٟٔک َوَرب ُض٥ِ  َ٘ أََخَذ ٣ََواثٔی َٓ ٠َِت ٓٔیَضا  ٌَ َٓ ًَلَی ٣َا  ًَِبٔسی ٣َا َح٠َ٤ََک 

ثُِت  َحسَّ َٓ َٓاُظ أَِ٪ َرح٤َُٔط اہللُ  ٤َا َتََل َٓ ْٚ ٨ِ٣َٔک  ُتَک أَِو ََفَ َٓ ا٢َ ٣ََدا أَذُِرونٔی فٔی  َٗ َٓ َّطُ َزاَز  َُي ٍَِ أ٧َ ُت َس٤َ٠ِاَ٪  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ أَبَا ًُِث٤َاَ٪ 

ِٟدُ  ٌٔیٕس ا ُت أَبَا َس ٌِ َبَة َس٤ٔ ِ٘ ُت ًُ ٌِ َتاَزَة َس٤ٔ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اْذ َحسَّ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ َث َو ٤َا َحسَّ َٛ َِٟبَِحٔ أَِو  َّی اہللُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِسرٔیَّ 



 

 

٠َِیطٔ   َوَس٥ََّ٠ ًَ

 ومیس ،  رمتع،  رمتع ےک فادل، ہبقع نب دبعااغلرف، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ

ہک آپ ےن سگہتش اوتمں ںیم ےس اکی صخش ےک قلعتم رفامای ہک اہلل ےن اےس امؽ ف افالد دے راھک اھت، بج اس یک ومت اک فتق 

 وت اینپ افالد ےس وپاھچ، ںیم شیک ابپ اھت؟ اںوہں ےن وجاب دای ہک اےھچ ابپ! اس آد ی ےن اہک، ہک ںیم ےن اہلل ےک اپس رقبی آای

سز یک ریسفت مل دیرخ ایبؿ یک( افر اہلل اعتٰیل ےک اپس اجؤں اگ وت فہ ےھجم ذعاب دے اگ۔ اس ےئل

 

ی

 

ٹن
ن ن

 وکی یکین عمج ںیہن یک۔ )اتقدہ ےن مل 

ِ  رفامای۔ )رفای وک دوھکی بج ںیم رم

 

و ت
َھُک ْ
ش

 َ

 

ِ  ای ف

 

و ت
ُق
َ
ح ْ
ش

 َ

 

اجؤں، وت ےھجم الج دانی، اہیں کت ہک ںیم ابلکل وکہلئ وہاجؤں، وت ےھجم سیپ دانی ف

کش ےہ( رھپ بج زیت وہا ےلچ وت ھجم وک اس ںیم اڑا دانی۔ اس ولوگں ےن اس اک ہتخپ فدعہ ایک۔ مسق ےہ ریمے رپفرداگر یک ہک اؿ 

قب ایک۔ رھپ اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک وہاج ایس فتق فہ آد ی ڑھکا وموجد اھت۔ رھپ اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک اے ولوگں ےن اس ےک اطم

ک ای رفؼ 

 

ریمے دنبے ےھجت سک زیچ ےن اس اکؾ رپ آامدہ ایک؟ اس ےن وجاب ایک ہک آپ ےک وخػ ےک ببس ےس ںیم ےن ااسی ایک اخمفن

ک رفامای )رافی وک کش ےہ( ۔  س اس

 

یک التیف اس رطح یک ہک اہلل ےن اس رپ رمح ایک ںیم ےن اوبنامثؿ ےس ہی دحثی ایبؿ یک۔ وت  من

ْرزِ اک ااضہف ایک افر اعمذ ےن وباہطس ہبعش، اتقد
ح َ
لْتٹ

ِ  ا

 

ِ  ف

 

فت
ُ
ٔ َْذر َ

 

ہ، ہبقع، اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن املسؿ ےس اس وک انس ےہ، رگم ہی ہک ف

  ےس ہی دحثی لقن یک۔اوبدیعس، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ومٰیس،  رمتع،  رمتع ےک فادل، ہبقع نب دبعااغلرف، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انگوہں ےس ابز رےنہ اک ایبؿ ۔

  ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ رکےن فا :   ابب

 انگوہں ےس ابز رےنہ اک ایبؿ ۔

     1403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ ابو٣وسٰی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أَ  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ًَ ٩ًَِ بَُزیِٔس ب٩ِٔ  بُو أَُسا٣ََة 

ا٢َ  َ٘ َٓ ِو٣ّا  َٗ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ أَتَی  َٛ َثىٔی اہللُ  ٌَ ٥َ ٣ََثلٔی َو٣ََث١ُ ٣َا َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّی أ٧ََا  َرأَیُِت ا ٔن ِیىَیَّ َوِ ٌَ َحِیَع بٔ

 َ بَِتُط ك ذَّ َٛ ٨ََحِوا َو َٓ ًَلَی ٣َِض٠ٔض٥ِٔ  َُٟحوا  َٓأَِز ْة  َٔ ٔ ًَِتُط كَائ أَكَا َٓ ا٨ََّٟحا ا٨ََّٟحاَئ  َٓ زِیَاُ٪  ٌُ ِٟ َِٟحِیُع ا٨َّٟٔذیزُ ا ََٓؼبََّحُض٥ِ ا ْة  َٔ ٔ ائ

اِجَتاَحُض٥ِ  َٓ 

دہ، اوبربدہ اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب العء اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل نب ایب رب

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ ریمی اثمؽ افر اس یک اثمؽ وج اہلل ےن ےھجم دے رک اجیھب ےہ اس صخش یک رطح ےہ وج اینپ وقؾ ےک اپس 

ںیم ںیہمت الھک ڈراےن فاال وہں اس ےئل مت وچب، مت وچب، اکی امجتع ےن آای۔ افر اہک ہک ںیم ےن اینپ آوھکنں ےس رکشل داھکی ےہ افر 

اس اک انہک امان افر رات یہ وک یسک وفحمظ اقمؾ یک رطػ لکن ڑپے اؿ ولوگں ےن اجنت اپح ۔ اکی امجتع ےن اےس وھجاٹ اھجمس۔ حبص 

 ےک فتق رکشل اؿ رپ آؿ ڑپا افر اںیہن لتق رکدای۔

 ہم، ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ، اوبربدہ اوبومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب العء اوبااس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 انگوہں ےس ابز رےنہ اک ایبؿ ۔

     1404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بو اٟامی٪، طٌیب، ابوا ٟز٧از، ًبس اٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّطُ  ثَُط أ٧َ َّطُ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٍَ أَ َحسَّ ٍَ  َس٤ٔ َّطُ َس٤ٔ ٨ًَُِط أ٧َ بَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

َس ٧َاّر  َٗ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ اِسَتِو َٛ ٤ََّا ٣ََثلٔی َو٣ََث١ُ ا٨َّٟأض  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا أََؿائَِت ٣َا َحِو َّ٤٠َ َٓ ا 

 ًَّٟٔ َوابُّ ا ٔ اٟسَّ اُغ َوَصٔذظ ََِٟفَ ١َ ا ٌَ أ٧ََا آُخُذ َج َٓ َتح٩َ٤ِٔ ٓٔیَضا  ِ٘ َی َٓ ٠ٔب٨َُِط  ِِ ١َ ی٨َِزًُُٔض٩َّ َوَي ٌَ َح َٓ ٩َ ٓٔیَضا  ٌِ َ٘ ٍُ فٔی ا٨َّٟارٔ َي َ٘ ی َت



 

 

َتٔح٤ُوَ٪ ٓٔیَضا ِ٘ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ َوص٥ُِ َي  ٥ِ ُٛ ٔ  بُٔحَحز

 ںیہ ہک اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اوب اامیلؿ، بیعش، اوبا زلاند، دبع ارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت

اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ریمی افر ولوگں یک اثمؽ اس صخش یک ےہ ہک سج ےن آگ اگلسح ۔  س اس ےک ارد رگد 

اگل افر فہ  رفینش لیھپ یئگ۔ وت رپفاےن افر فہ ڑیکے وج آگ ںیم رگےت ںیہ۔ اس ںیم رگےن ےگل۔ فہ آد ی اںیہن چنیھک رک ابرہ اکنےنل

اس رپ اغ بل آرک اس آگ ںیم رگے اجےت ےھت۔ )ایس رطح( ںیم ںیہمت رمک ےس ڑکپ ڑکپ رک آگ ےس ابرہ اتچنیھک وہں افر مت وہ، ہک 

 اس ںیم دالخ وہےئ اجےت وہ

 وب اامیلؿ، بیعش، اوبا زلاند، دبع ارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 انگوہں ےس ابز رےنہ اک ایبؿ ۔

     1405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، زَکیا، ًا٣ز، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ًَِزٕو َي ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ث٨ََا أَبُو نُ َّی اہللُ  َػل

 َ ٤َُِٟضأجزُ ٩ِ٣َ َصَحَز ٣َا ٧ ٔ َوا ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٩ِ٣ٔ َٟٔشا٧ٔطٔ َویَٔسظ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ٩ِ٣َ َس٥َٔ٠ ا ٨ًَِطُ ا  َهی اہللُ 

اوب میعن، زرکای، اعرم، دبع ارلنمح نب رمعف ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ح  زیچفں وک ےن رفامای ہک املسمؿ فہ ےہ ہک سج یک زابؿ افر اہھت ےس املسمؿ وفحمظ وہں افر اہمرج فہ ےہ وج اہلل اعتٰیل یک عنم یک وہ

 وھچڑ دے۔

 اوب میعن، زرکای، اعرم، دبع ارلنمح نب رمعف :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک وج ھچک ںیم اجاتن وہں ارگ مت اجؿ ےتیل وت ت

  رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک وج ھچک ںیم اجاتن وہں ارگ مت اجؿ ےتیل وت مت تہب مک ےتسنہ افر تہب زایدہ رفےت ۔

     1406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣شیب یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس :  راوی

ٔب أَ٪َّ أَ  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ًَُِط کَاَ٪ َحسَّ بَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

َّی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ُ٠َو َي ٌِ ِو َت َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ثٔي ٍّااہللُ  َٛ َِٜيُت٥ِ  َب َٟ ٠ٔیَّل َو َٗ ٔحُِٜت٥ِ  ـَ َٟ  ٥ُ٠ًَِ  َ٪ ٣َا أَ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ےھت 

 اتن وہں، وت مت تہب مک ےتسنہ افر تہب زایدہ رفےت۔ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ مت فہ اجؿ ےتیل وج ںیم اج

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 فملس اک رفامان ہک وج ھچک ںیم اجاتن وہں ارگ مت اجؿ ےتیل وت مت تہب مک ےتسنہ افر تہب زایدہ رفےت ۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع

     1407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ٣وسٰی ب٩ ا٧ص، ا٧ص :  راوی



 

 

 ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َبُة 

ثٔي ٍّا َٛ َِٜيُت٥ِ  َب َٟ ٠ٔیَّل َو َٗ ٔحُِٜت٥ِ  ـَ َٟ  ٥ُ٠ًَِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ ِو َت َٟ  ٥َ  َوَس٠َّ

ں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امیلسؿ نب  جب، ہبعش، ومٰیس نب اسن، اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہ

 رفامای ہک ارگ مت اجؿ ےتیل وج ںیم اجاتن وہں، وت ںیہمت یسنہ مک آیت۔ افر زایدہ رفان آات۔

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، ومٰیس نب اسن، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفزخ وہش وتں ےس ڈاھ یکن یئگ ےہ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ وہش وتں ےس ڈاھ یکن یئگ ےہ ۔

     1408    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالٰی ٨ًہاس٤ٌٰی١ ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ت :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 ٔ ٤َِٟکَارٔظ َِٟح٨َُّة بٔا َضَوأت َوحُحَٔبِت ا  حُحَٔبِت ا٨َّٟاُر بٔاٟظَّ

لیع امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اامس

 رفامای۔ دفزخ وہشوتں ےس ڈاھیکن یئگ ےہ افر تنج وتبیصمں ےس یپھچ وہح  ےہ۔

 ہنع الیعٰمس امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...تنج افر ایس رطح منہج یھب اہمتری وجوہتں ےک ہمست ےس زایدہ رقبی ےہ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ایدہ رقبی ےہ۔تنج افر ایس رطح منہج یھب اہمتری وجوہتں ےک ہمست ےس ز

     1409    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ ٣شٌوز، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ا٤ًع، ابووائ١، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ وز ٌُ ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ َوائ١ٕٔ 

 ٔ ٠ٔطٔ َوا٨َّٟاُر ٣ِٔث١ُ َذٟ ٌِ أک َن َ َٔ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ُٛ ٔلَی أََحٔس ُب ِ َِٟح٨َُّة أََِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ   َک ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ومیس نب وعسمد، ایفسؿ، وصنمر، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک تنج افر ایس رطح منہج یھب اہمتری وجویتں ےک ےمست ےس یھب زایدہ مت ےس رقبی 

 ےہ۔

 ومٰیس نب وعسمد، ایفسؿ، وصنمر، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 تنج افر ایس رطح منہج یھب اہمتری وجوہتں ےک ہمست ےس زایدہ رقبی ےہ۔

     1410    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر، طٌبہ، ًبس ا٠٤ٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی   ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  َس٤َ٠ََة 



 

 

ارٔعُ أَََل ک١ُُّ َطِیٕئ ٣َا َخََل اہللَ بَاك١ُٔ  َٟطُ اٟظَّ ا َٗ ُٚ بَِیٕت  ا٢َ أَِػَس َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ؿ دمحم نب ینثم، دنغر، ہبعش، دبع اکلمل نب ضحری، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایب

ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اشرع ےک رعشفں ںیم ہی رصمہع بس ےس زایدہ اچس ےہ ہک آاگہ وہ اجؤ امتؾ زیچںی اہلل 

 اعتٰیل ےک وسا ابلط ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، دنغر، ہبعش، دبع اکلمل نب ضحری، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس یک رطػ رظن رکان اچےئہ وج ) امؽ فدفتل ںیم( تسپ وہ اس یک رطػ رظن ہن رکے وج )امؽ

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

  اس یک رطػ رظن ہن رکے وج )امؽ فدفتل ںیم( ڑباھ وہا وہ ۔اس یک رطػ رظن رکان اچےئہ وج ) امؽ فدفتل ںیم( تسپ وہ

     1411    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌٰی١، ٣اٟک، ابواٟز٧ا ز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ز٧َِّازٔ 

١َ ٨ِ٣ٔطُ  َٔ ٔلَی ٩ِ٣َ صَُو أَِس ٠َِي٨ُِوزِ ِ َٓ  ٔٙ َِٟد٠ِ ٤َِٟا٢ٔ َوا ٠َِیطٔ فٔی ا ًَ  ١َ ِـّ ُٓ ٔلَی ٩ِ٣َ  ِ ٥ِ ُٛ  َِٔذا ٧ََوَز أََحُس

، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اامسلیع، امکل، اوبازلان د

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش اس وک دےھکی وج امؽ افر وصرت ےک احلظ ےس اس رپ تلیضف راتھک ےہ وت اس 

 فر وصرت ںیم تسپ وہ،۔صخش وک یھب دانھکی اچےئہ۔ وج اس ےس امؽ ا

 الیعٰمس، امکل، اوبازلان د، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...یکین ای رباح  اک ارادہ رک ےن اک ایبؿ ۔

 وتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ رکےن فا ی اب :   ابب

 یکین ای رباح  اک ارادہ رک ےن اک ایبؿ ۔

     1412    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، جٌس ب٩ زی٨ار ابوًث٤ا ٪، ابورجاء ًلارزی، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َلارٔزٔیُّ  ٌُ ِٟ ث٨ََا أَبُو َرَجإئ ا ُس ب٩ُِ زٔی٨َإر أَبُو ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َج َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبُس ا

 َٗ ا٢َ  َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز ٩ًَِ َربِّطٔ  ٥َ ٓامَٔی َیزِؤی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ٔ َرضَٔی اہللُ  َِٟحَش٨َأت ا٢َ ِ َتَب ا َٛ ٪َّ اہللَ 

ُط ٨ًَِٔسُظ َحَش٨َّة کَا٣ٔ  َٟ تََبَضا اہللُ  َٛ ٠ِ٤ََضا  ٌِ ٥ِ٠َ َي َٓ ٩ِ٤ََٓ َص٥َّ بَٔحَش٨َٕة  ََّن َذَٟٔک  یَِّئأت ث٥َُّ بَي تََبَضا َواٟشَّ َٛ ٠َٔ٤َضا  ٌَ َٓ إِٔ٪ صَُو َص٥َّ بَٔضا  َٓ ٠َّة 

ٔلَی َس  ًَرِشَ َحَش٨َإت ِ َٟطُ ٨ًَِٔسُظ  َٟطُ ٨ًَِٔسُظ اہللُ  تََبَضا اہللُ  َٛ ٠ِ٤ََضا  ٌِ ٥ِ٠َ َي َٓ َئٕة  ٕ َو٩ِ٣َ َص٥َّ بَٔشیِّ ثٔي ٍَة َٛ  ٕٖ ا ٌَ ٔلَی أَِؿ ِ ٕٕ ٌِ ٍٔ ٣ٔائَةٔ ٔؿ ِب

ُط َسیَِّئّة َواحَٔسةّ  َٟ تََبَضا اہللُ  َٛ ٠َٔ٤َضا  ٌَ َٓ إِٔ٪ صَُو َص٥َّ بَٔضا  َٓ  َحَش٨َّة کَا٠َ٣ّٔة 

وبنامثؿ، اوبراجء اطعردی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اوب رمعم، دبعاولارث، دعج نب دانیر ا

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل زبرگ فربرت ےک قلعتم ایبؿ رکےت ںیہ ہک اہلل اعتٰیل ےن ایکینں افر 

ےن یکین رکےن اک ارادہ ایک افر اس ےک اطمقب ایھب لمع ںیہن ایک۔ وت رباایئں ھکل دںی ںیہ۔ رھپ اؿ وک ایبؿ رکدای ےہانچہچن سج صخش 

اہلل اعتٰیل اس ےک ےئل اکی وپری یکین ھکل داتی ےہ افر ارگ اس ےن یکین رکےک لمع یھب رکایل وت اس ےک ےئل اہلل اعتٰیل دس ویکینں ےس 

 افر اس رپ لمع ںیہن ایک۔ وت اہلل اعتٰیل اس ےک ےئل اکی ےل رک است وس انگ کت ھکل داتی ےہ۔ افر سج صخش ےن یسک رباح  اک ارادہ ایک

 یکین ھکل اتیل ےہ افر ارگ تین رک ےک لمع یھب رکایل وت اس ےک ےئل اکی رباح  اتھکل ےہ۔

 اوب رمعم، دبعاولارث، دعج نب دانیر اوبنامث ؿ، اوبراجء اطعردی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  اک ایبؿ ۔

 

ن

 

ش
 

ت

 ...انگوہں وک ریقح ےنھجمس ےس 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ ۔

 

ن

 

ش
 

ت

 انگوہں وک ریقح ےنھجمس ےس 

     1413    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟوٟیس، ٣ہسی، ُیَل٪، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠٤َُو ٌِ َت َٟ  ٥ُِ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َُِیََلَ٪  ث٨ََا ٣َِضٔسیٌّ  َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ًِي٥ُِٜٔ٨ُ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ُّٚ فٔی أَ ٤ًَِاَّل هَٔی أََز َ٪ أَ

 ٪ِِٔ ٔ ز ٌَ
ًَِبس اہللٔ يَ اٟظَّ ا٢َ أَبُو  َٗ أت  َ٘ ٤ُِٟوبٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَ ًَلَی  َصا  سُّ ٌُ ٨َ َٟ ٨َّا  ٤ُِِٟض٠ٔکَأت ُٛ ىٔی بَٔذَٟٔک ا ٌِ 

اکؾ رکےت وہ وج اوب اولدیل، دہمی، الیغؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن اہک ہک مت ولگ اےسی 

اہمتری رظنفں ںیم ابؽ ےس یھب زایدہ ابرکی ںیہ، احالہکن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ولگ اںیہن وماقبت ںیم 

ا ِت )ینع الہک رکےن فا ی ںیہ( ۔
َ
ُْھلِک

م

َ ِت ےس رماد 

 

ِ
 امشر رکےت ےھت۔ اوبدبع اہلل )اخبری( ےن اہک، ہک ُم بٹ

 ، دہمی، الیغؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب اولدیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامعؽ اخےمت رپ وموقػ ںیہ، افر اخےمت ےس ڈرےن اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ، افر اخےمت ےس ڈرےن اک ایبؿ ۔اامعؽ اخےمت رپ وموقػ ںیہ

     1414    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًیاغ، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی



 

 

ثَىٔی أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا أَبُو َُشَّ ِٟح٤ِٔٔصیُّ َحسَّ َِٟضانٔیُّ ا َ ًَیَّإغ اَِل ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ أًٔسیِّ  ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ بُو َحاز٦ٔ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ًَِو٥ٔ ا ٛٔيَن َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَ ٤ُِٟرِشٔ ات١ُٔ ا َ٘ ٔلَی َرُج١ٕ يُ ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ ٧ََوَز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ  ٨ََُاّئ 

ٔلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَصِ  اَی٨ُِوَز ِ َ٘ َٓ ٤َِِٟوَت  َح١َ ا ٌِ َٓاِسَت َّی ُجزَٔح  ًَلَی َذَٟٔک َحً ٥ِ٠َ َیز٢َِ  َٓ ُط َرُج١ْ  ٌَ ٔ َٓتَب ٔلَی َصَذا  ٠َِي٨ُِوزِ ِ َٓ ٢َ بُٔذبَابَةٔ ١ٔ ا٨َّٟارٔ 

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ ِیطٔ  َٔ ٔ ت َٛ َد ٩ِ٣ٔ بَئِن  َ َِ َّی  ٠َِیطٔ َحً ًَ َتَحا١َ٣َ  َٓ طُ بَيَِن ثَِسیَِیطٔ  ٌَ َوَؿ َٓ ٔٔطٔ  ِبَس َسِی ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ا ًَ َّی اہللُ  َػل

 ًَ ١ُ٤َ ٓامَٔی َیَزی ا٨َّٟاُض  ٌِ ٩ِٔ٤َٟ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َوَي َُّط  َِٟح٨َّٔة َو٧ِٔ ١َ٤ًََ أَص١ِٔ ا ١ُ٤َ ٓامَٔی یََزی ا٨َّٟاُض  ٌِ َی ١َ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َوصَُو ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َٟ

٤ًَِا٢ُ بَٔدوَ  َ ٤ََّا اَِل َِٟح٨َّةٔ َو٧ِٔ  اتٔی٤َٔضاا

یلع نب ایعش، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اکی صخش وک داھکی وج رشم نیک ےس گنج رک راہ اھت افر رثفت ایک ابتعر ےس ڑبے املسمونں ںیم ےس اھت آپ ےن رفامای ہک وج 

 ی وک دانھکی اچےہ وت اس وک دھکی ےل۔ اکی آد ی اس ےک ےھچیپ وہایگ۔ فہ ایس رطح گنج رکات راہ ہک زیمخ وہایگ۔ افر صخش دفزیخ آد

 فیلکت یک زایدیت ےک ببس ےس دلج رماجان اچاہ۔ وت اس ےن اینپ ولتار یک داھر ا ےن ہنیس رپ رھک رک زفر ےس دابای۔ اہیں کت ہک ولتار اپر

ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دنبہ اےسی اکؾ رکات ےہ ےسج دفرسے ولگ تنج اک لمع ہ ےتھج ںیہ وہیئگ )افر رم ایگ( آرضحن

  فزیخ ہ ےتھج ںیہ احالہکن فہ یتنج وہات ےہ۔ 
 
احالہکن فہ دفزیخ وہات ےہ افر )وکح  دنب ہ( اےسی اکؾ رکات ےہ سج ےک ببس ےس ولگ اس

 اامعؽ اک دارف ودار اخہم رپ ےہ۔

 یلع نب ایعش، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وگہش ینیشن ربے اسویھتں ےس ےنچب اک ذرہعی ےہ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ےنچب اک ذرہعی ےہ ۔ وگہش ینیشن ربے اسویھتں ےس

     1415    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابو اٟامی٪ ، طٌیب، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ابوسٌیس :  راوی

ًََلاُئ ب٩ُِ یَزٔیَس أَ٪َّ أَبَا َس  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َٗ ثَطُ  ٌٔیٕس َحسَّ

 ٩ًَِ ًََلأئ ب٩ِٔ یَزٔیَس ا٠َِّٟیثٔیِّ   ٩ًَِ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ث٨ََا اَِلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ َجاَئ  َو َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا أَبٔی َس

َّی اہللُ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ابٔیٌّ ِ ٔ أرَِعَ ٔشطٔ َو٣َأٟطٔ َوَرُج١ْ ف ِٔ ا٢َ َرُج١ْ َجاصََس ب٨َٔ َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَیُّ ا٨َّٟأض َخي ٍِْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی  

ٕ َو  ثٔي ٍ َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ُط اٟزُّبَِیٔسیُّ َوُس٠َامِیَ ٌَ ٔ َتاَب ظ ِّ ََ َُ ا٨َّٟاَض ٩ِ٣ٔ  بُُس َربَُّط َویََس ٌِ أب َي ٌَ ٕب ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٌِ ا٢َ ا٨ُّٟ ٔط َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ٤َاُ٪  ٌِ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلإئ أَِو ًُبَِیٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ا٢َ یُو٧ُُص َواب٩ُِ ٣َُشأَفٕ ٣َ َٗ ٥ََّ٠ َو

 ًَ ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٌٔیٕس  ٠َِیطٔ َوَیِحٌَی ب٩ُِ َس ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔف أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ٩ِ َب

 َوَس٥ََّ٠ يٌىی ٣ث١ حسیث ابی اٟامی٪ ای ا٨ٟاض خي ٍ

( دمحم نب وی ف، اوب اامیلؿ ، بیعش، زرہی، اطعء نب سیدی، اوبدیعس ےس لقن رکےت ںیہ ہک یسک ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل )دفرسی دنس

افزایع، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی 

ارعایب آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! وکؿ آد ی 

 ااھچ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک فہ صخش سج ےن اینپ اجؿ فامؽ ےک ذرہعی اہجد ایک افر فہ آد ی وج اویٹں ںیم اھٹیب وہا ا ےن بس ےس

رپفرداگر یک ابعدت رکات ےہ افر ولوگں وک ا ےن رش ےس وفحمظ راتھک ےہ۔ زدیبی افر امیلسؿ نب ریثک افر امعنؿ ےن زرہی ےس اس یک 

فر رمعم ےن وباہطس زرہی، اطعء ای دیبع اہلل ، اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ ا

ےس لقن ایک افر ویسن فانب اسمرف فییحی نب دیعس ےن انب اہشب ےس اںوہں ےن اطعء ےس، اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن ایک۔فملس ےس ےک یسک احصیب ےس، افر اںوہں ےن یبن

 اوب اامیلؿ ، بیعش، زرہی، اطعء نب سیدی، اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اک ذرہعی ےہ ۔وگہش ینیشن ربے اسویھتں ےس ےنچب 

     1416    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، ٣اجظو٪، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ، ابوػٌؼٌہ، ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٤َِٟأجُظوُ٪  ث٨ََا ا ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ و٢ُ  َحسَّ ُ٘ طُ َي ٌَ َّطُ َس٤ٔ ُِٟدِسرٔیِّ أ٧َ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ٌَ َؼ ٌِ َػ

 ٔ ٤ُِِٟش٠ ًَلَی ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ َخي ٍُِ ٣َا٢ٔ اٟزَُّج١ٔ ا ِتٔی  و٢ُ َیأ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َٕ َس٤ٔ ٌَ ٍُ بَٔضا َط ٥ُ٨َ یَتَِب َِ ِٟ ٥ٔ ا

ِٟحَٔبا٢ٔ َو٣َ  ٔٔتَٔن ا ِٟ ِِطٔ َئَفُّ بٔٔسی٨ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ  َواٗ

صعہ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن اہک ہک 
صغ
صعہ، اوب

صغ
اوب میعن، اموشجؿ، دبع ارلنمح نب ایب 

 اگ ہک املسمؿ آد ی اک رتہبنی امؽ رکبویں اک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ولوگں رپ اکی ااسی زامہن آےئ

 رویڑ وہاگ ےسج ےل رک فہ اہپڑ یک وچویٹں رپ افر ابرش وہےن یک ہگج رپ الچ اجےئ اگ۔ ا ےن دنی وک ونتفں ےس اگھب ےل اجےئ اگ۔

صعہ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
صغ
صعہ، اوب

صغ
 اوب میعن، اموشجؿ، دبع ارلنمح نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامتن اھٹ اجےن اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اامتن اھٹ اجےن اک ایبؿ ۔

     1417    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، ہَل٢ ب٩ ًلی، ًلاء ب٩ يشار، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤ :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ َيَش   ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا صََٔل٢ُ ب٩ُِ  َ٪ َحسَّ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ إر 



 

 

ا٢َ ًَ  َٗ َة  ًَ ا َٓا٧َِتٔوزِ اٟشَّ ِت اَِل٣ََا٧َُة  ٌَ ٥َ َِٔذا ُؿیِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَُتَضا َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٨ُِط  َٕ َِٔؿا ِی َٛ

ًَةَ  ا َٓا٧َِتٔوزِ اٟشَّ ٔ أَص٠ِٔطٔ  ٔلَی َُي ٍِ ا٢َ َِٔذا أُِس٨َٔس اَِل٣َِزُ ِ َٗ 

ج

ف

  نب امیلسؿ، الہؽ نب یلع، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب انسؿ، 

لت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اامتن اض ع وہاجےئ وت ایقتم اک ااظتنر رکف۔ وپاھچ اس اک اض ع وہان سک رطح ےہ ای روسؽ 

 ، آپ ےن رفامای ہک بج اکؾ ان الہ ےک رپسد ایک اجےئ وت ایقتم اک ااظتنر رکفاہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

  نب امیلسؿ، الہؽ نب یلع، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلت 

 دمحم نب انسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اامتن اھٹ اجےن اک ایبؿ ۔

     1418    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس  ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ث٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َٔ ث٨ََا حَُذِي ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب َحسَّ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َیاُ٪ َحسَّ ِٔ

َِٟت  ث٨ََا أَ٪َّ اَِل٣ََا٧ََة ٧َزَ َ َحسَّ َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحٔسیَثئِن َرأَیُِت أََحَسص٤َُا َوأ٧ََا أ٧ََِتٔوزُ اِْل ُٗ اہللُ  ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ  فٔی َجِذرٔ  ٠ُؤب اٟزَِّجا٢ٔ ث٥َُّ 

َبُف اَِل٣ََا ِ٘ ُت َٓ ا٢َ ی٨ََا٦ُ اٟزَُّج١ُ ا٨َِّٟو٣ََة  َٗ ٌَٔضا  ِٓ ٩ًَِ َر ث٨ََا  ٨َّٔة َوَحسَّ ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ آٔ٪ ث٥َُّ  ُُِٟقِ َیَو١ُّ أَثَزَُصا ٣ِٔث١َ ا َٓ ٠ِبٔطٔ  َٗ ٧َُة ٩ِ٣ٔ 

تُ  َٓ ٔت ث٥َُّ ی٨ََا٦ُ ا٨َِّٟو٣ََة  ِٛ َو ِٟ ٔ ا َِٟیَص أَثَز ت ٍََاُظ ٨ِ٣َُتب ٍّٔا َو َٓ َم  ٔٔ ٨َ َٓ ًَلَی رِٔج٠َٔک  ِجَتُط  ٕ َزُِحَ َح٤ِز َٛ ٤َِِٟح١ٔ  َيِبَقی أَثَزَُصا ٣ِٔث١َ ا َٓ َبُف  ِ٘

ََُٓلٕ٪  ا٢ُ ِٔ٪َّ فٔی بَىٔی  َ٘ ُی َٓ ی اَِل٣ََا٧ََة  َََٓل یَکَازُ أََحْس یَُؤزِّ وَ٪  ٌُ ُیِؼبُٔح ا٨َّٟاُض یَتََباَي َٓ ُج١ٔ ٣َا َرُجَّل أَ ٓٔیطٔ َطِیْئ  ا٢ُ ٟٔلَّ َ٘ ٣ٔي٨ّا َوُي

ًَلَیَّ  ِس أَتَی  َ٘ َٟ َز٢ٕ ٩ِ٣ٔ ِٔی٤َإ٪ َو ِ َِ ا٢ُ َحبَّٔة  َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ُط َو٣َا أَِج٠ََسُظ َو٣َا فٔی  َٓ ٠َُط َو٣َا أَِْظَ َ٘ ًِ ُت أَ ٌِ ٥ُِ بَاَي  َز٣َاْ٪ َو٣َا أُبَالٔی أَیَّٜ

ًَلَیَّ اِْلِٔسََل٦ُ َو  ُظ  ٍُ َِٔلَّ ََُٓل٧ّا َوََُٓل٧ّاَٟئ٩ِٔ کَاَ٪ ٣ُِش٤ّٔ٠ا َرزَّ ٔ ٨ُِت أُبَای ُٛ ٤َا  َٓ َِٟیِو٦َ  ا ا أ٣ََّ َٓ ًَلَیَّ َسأًیطٔ  ُظ  ا٧ٔیًّا َرزَّ  ِِٔ٪ کَاَ٪ َنِْصَ



 

 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، زدی نب فبہ، زح ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ایبؿ یک ںیھت۔ اؿ ںیم ےس اکی وت ںیم دھکی اکچ افر دفرسی اک ااظتنر رک راہ وہں۔ آپ ےن مہ ےس ایبؿ ایک ہک اامتن فملس ےن دف ابںیت

ولوگں ےک دولں یک رہگاح  ںیم ارتی رھپ اؿ ولوگں ےن رقآؿ ےس اس اک مکح اجؿ ایل، رھپ تنس ےس اجؿ ایل، افر مہ ےس اس ےک اھٹ 

 ہک آد ی دنین وسےئ اگ افر اامتن اس ےک دؽ ےس ااھٹ ی اجےئ یگ افر اس اک اکی دلدنال اس اشنؿ رہ اجاکین احؽ ایبؿ ایک۔ آپ ےن رفامای

اجاگیئ۔ رھپ وسےئ اگ وت ابیق اامتن یھب اس ےک دؽ ےس اکنؽ  ی اجےئ یگ۔ وت اس اکاشنؿ آہلب یک رطح ابیق رےہ اگ۔ ےسیج اگنچری وک ا ےن 

اس وک ارھب وہا دےھکی احالہکن اس ںیم وکح  زیچ ںیہن۔ احتل ہی وہیگ ہک ولگ آ س ںیم  اپؤں ےس ڑلاکھےئ افر فہ وھپؽ اجےئ افر وت

رخدی فرففتخ رکںی ےگ نکیل وکح  اامتن وک ادا ںیہن رکے اگ اہیں کت ہک اہک اجاگیئ ہک ینب الفں ںیم اکی اامتن دار آد ی ےہ افر یسک 

افر سک دقر اجشع ےہ احالہکن اس ےک دؽ ںیم راح  رھب یھب اامیؿ ہن ےک قلعتم اہک اجاگیئ ہک سک دقر اعلق ےہ سک دقر رظفی ےہ 

وہ افر مہ رپ اکی زامہن ااسی سگراکچ ےہ ہک یسک ےک اہھت رخدی ف رففتخ رکےن ںیم ھچک رپفاہ ہن وہیت یھت۔ ارگ املسمؿ وہات وت اس وک 

ں الفں )ینع اخص( ولوگں ےس یہ رخدی فرففتخ رکات االسؾ افر رصناین وہات وت اس ےک ودد اگر ارمایہ ےس ابز رےتھک نکیل آلکج الف

 وہں،

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، زدی نب فبہ، یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اامتن اھٹ اجےن اک ایبؿ ۔

     1419    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اٟامی٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أَِخ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ب ٍََنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ 

٤ِٟٔائَٔة ََل َتکَازُ َتحُٔس  ٤ََّا ا٨َّٟاُض کَاِْلٔب١ٔٔ ا و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ   ٓٔیَضا َراح٠َّٔة َس٤ٔ

بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک اوب اامیلؿ، 



 

 

ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ولگ اےسی وہں ےگ ےسیج افٹن ہک ڑکنیسفں یک دعتاد وہ نکیل 

 وساری ےک اقلب وکح  ہن وہ۔

 اوب اامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رایء افر رہشت اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رہشت اک ایبؿ ۔رایء افر 

     1420    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شس ز، یحٌی ، سٔیا ٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١ )زوَسی س٨س( ابونٌی٥، سٔیا٪، س٤٠ہ، ج٨سب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی َس٤َ٠َُة بِ  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َضِی١ٕ ح و َحسَّ ُٛ  ٩ُ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍِ أََحّسا َي ٥ِ أَِس٤َ َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت ُج٨َِسبّا َي ٌِ َُي ٍَُِظ َس٤ٔ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ٍَ اہللُ بٔطٔ َو٣َ َٓ  ٍَ َس٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َس٤َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ َش٤ٔ َٓ  ٩ِ یَُزأِی یَُزأِی اہللُ بٔطٔ َس٧َِوُت ٨ِ٣ُٔط 

ل )دفرسی دنس( اوبمیعن، ایفسؿ، ہملس، دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
 ن 
کہ

رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ وک دسم د، ییحی ، ایفسؿ، ہملس نب 

 ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افر اؿ ےک العفہ یسک افر ےس ںیم ےن ہی ںیہن انس ںیم اؿ ےک رقبی اچنہپ وت اؿ

اعتٰیل اس وک رہشت اطع وک ےتہک وہےئ انس وہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن رہشت یک وخاشہ ےس وکح  اکؾ ایک وت اہلل 

 رکے اگ افر سج ےن داھکیفے یک رغض ےس وکح  اکؾ ایک وت اہلل اس یک ومند رکدے اگ۔

ل )دفرسی دنس( اوبمیعن، ایفسؿ، ہملس، دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ن 
کہ

 دسم د، ییحی ، ایفس ؿ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اہلل یک ااطتع ںیم وکشش رکے ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اہلل یک ااطتع ںیم وکشش رکے ۔

     1421    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ٣ٌاذب٩ جب١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ہسبہ ب٩ خاٟس، :  راوی

ٔ ب٩ِٔ جَ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا صُِسبَُة ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  َب١ٕ َرضَٔی اہللُ 

 َّ ُٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِّیَک یَا َرُس بَِي٤َ٨َا أ٧ََا َرزٔی َٟب ٠ُُِٗت  اذُ  ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َ٘ َٓ ةُ اٟزَِّح١ٔ  َ ِٔ َِٟیَص بَِیىٔی َوبَِي٨َطُ َِٔلَّ آ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  و٢َ اہللٔ ی اہللُ 

 ًَ َسیَِک ث٥َُّ َساَر َسا ٌِ َِّیَک َرُسو٢َ اہللٔ َوَس َٟب ٠ُُِٗت  اذُ  ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َٗ ًَّة ث٥َُّ  َسیَِک ث٥َُّ َساَر َسا ٌِ اذُ ب٩َِ َجَب١ٕ َوَس ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َٗ ّة ث٥َُّ 

٠ُُِٗت اہللُ َوَرُسوُٟطُ   ٔ ًَلَی ًَٔبازٔظ ُّٙ اہللٔ  ا٢َ َص١ِ َتِسرٔی ٣َا َح َٗ َسیَِک  ٌِ َِّیَک َرُسو٢َ اہللٔ َوَس َٟب ًَلَی  ٠ُُِٗت  ُّٙ اہللٔ  ا٢َ َح َٗ  ٥ُ٠ًَِ أَ

وا بٔطٔ َطِیئّ  ُٛ بُُسوُظ َوََل ُيرِشٔ ٌِ ٔ أَِ٪ َي ا٢َ ًَٔبازٔظ َٗ َسیَِک  ٌِ َِّیَک َرُسو٢َ اہللٔ َوَس َٟب ٠ُُِٗت  اذُ ب٩َِ َجَب١ٕ  ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َٗ ّة ث٥َُّ  ًَ ا ث٥َُّ َساَر َسا

 ًَ  ٔ ٌَٔباز ِٟ ُّٙ ا ا٢َ َح َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٠ُُِٗت اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ ٠ُوُظ  ٌَ َٓ ًَلَی اہللٔ َِٔذا   ٔ ٌَٔباز ِٟ ُّٙ ا بَُض٥ِ لَی اہللٔ أَِ٪ ََل َص١ِ َتِسرٔی ٣َا َح ذِّ ٌَ  يُ

دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل، اعمذنب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےک ےھچیپ وسار اھت، ریمے افر آپ ےک درایمؿ رصػ اپالؿ یک ڑکلی احلئ یھت، آپ ےن رفامای اے اعمذ ںیم ےن رعض ایک کیبل ای 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فدعس کی، آپ ےن رفامای۔ ایک مت اجےتن وہ ہک اہلل اک دنبے رپ ایک قح ےہ؟ ںیم ےن اہک اہلل افر اس روسؽ 

ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زایدہ اجےتن ںیہ، آپ ےن رفامای ہک اہلل اک قح دنبے رپ ہی ےہ ہک اس یک ابعدت رکے افر یسک وک 

ےئ رھپ وھتڑی دری ےلچ افر رفامای۔ اے اعمذ نب لبج! ںیم ےن اہک ہک کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فدعس اس اک رشکی ہن انب

کی، آپ ےن رفامای ایک مت اجےتن وہ ہک بج دنبے اس اکؾ وک رکںیل وت اہلل رپ دنبے اک ایک قح ےہ؟ ںیم ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ 

 زایدہ اجےتن ںیہ آپ ےن رفامای دنبے اک قح اہلل رپ ہی ےہ ہک فہ اؿ وک ذعاب ہن دے۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل، اعمذنب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ ۔وتاعض اک 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وتاعض اک ایبؿ ۔

     1422    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، ز٫ي ٍ، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُزَصي ٍِْ حَ  ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ْة َحسَّ َٗ ٥َ ٧َا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَِطُ کَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ث٨ََا ح٤َُِیْس  سَّ

ا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ زَارٔیُّ َوأَبُو َخأٟٕس اَِلَِح٤َزُ  َٔ ِٟ ْس أَِخب ٧ٍَََا ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ ح و َحسَّ ْة َٗ َٗ َّی ٢َ کَا٧َِت ٧َا َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َٓ َضا  َ٘ َشَب َٓ ُط  َٟ  ٕ وز ٌُ َٗ ًَلَی  ابٔیٌّ  َحاَئ أرَِعَ َٓ  ُٙ َباَئ َوکَا٧َِت ََل ُتِشَب ـِ ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُتَشیمَّ ا ًَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن اہللُ  ًَلَی ا اِطَتسَّ َذَٟٔک 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َباُئ  ـِ ٌَ ِٟ ِت ا َ٘ ٔ اُٟوا ُسب َٗ طُ َو ٌَ ٧َِیا َِٔلَّ َوَؿ ٍَ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ اٟسُّ َٓ ًَلَی اہللٔ أَِ٪ ََل َیزِ ا  ًّ٘ ٥َ ِٔ٪َّ َح ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

امکل نب اامسلیع، زریہ، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

( دمحم، ازاری فاوب اخدل، ارمح، دیمح  رلی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ فملس اکی افینٹن یھت )دفرسی دنس

 اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی افینٹن یھت سج اک انؾ ابضعء اھت وکح  اجونر اس ےک آےگ ہن ڑبھ اتکس اھت

فر اس ےک آےگ ڑبھ ایگ۔ املسمونں وک ہی اشؼ سگرا، افر م ےن ےگل ہک ابضعء ےھچیپ رہ یئگ اکی ارعایب ا ےن افٹن رپ وسار وہ رک آای ا

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل رپ قح ےہ ہک داین ںیم سج زیچ وک دنلب رکے وت اس وک آرخ ںیم تسپ رکدے۔

 اعتٰیل ہنعامکل نب اامسلیع، زریھ، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وتاعض اک ایبؿ ۔

     1423    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٟسب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، َیک ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ٤٧زہ، ًلاء، ابوہزیزہ رضی ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ َک ا٣ة، خا :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ َحسَّ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ا٣ََة َحسَّ ُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ََکَ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ یُک ب٩ُِ  ٔ ََ ثَىٔی 

اأَ  َٗ ٥َ ِٔ٪َّ اہلَل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًََلإئ   ٩ًَِ  ٕ ِس آَذ٧ُِتُط بٔی ٤َ٧ٔز َ٘ َٓ ا  ًَاَزی لٔی َؤٟیًّ  ٢َ ٩ِ٣َ

ِٓت ٍََِؿ  ا ا ٔلَیَّ ٤٣َّٔ ًَِبٔسی بَٔظِیٕئ أََحبَّ ِ ٔلَیَّ  َب ِ ٔب َو٣َا َتَُقَّ ََِٟحِ َّی أُحٔبَُّط بٔا ٔلَیَّ بٔا٨ََّٟوا١ٔٔٓ َحً ُب ِ ًَِبٔسی َیَتَُقَّ ٠َِیطٔ َو٣َا یَزَا٢ُ  ًَ ُت 

ًَّٟٔی یَِبٔلُع بَٔضا َو  َّٟٔذی یُِبْٔصُ بٔطٔ َویََسُظ ا ُظ ا ٍُ بٔطٔ َوَبَْصَ َّٟٔذی َيِش٤َ ُط ا ٌَ ٨ُِت َس٤ِ ُٛ إَٔذا أَِحبَبُِتُط  ًَّٟٔی ی٤َِٔشی بَٔضا َؤِِ٪ َٓ رِٔج٠َُط ا

 َٟ َ ٩ًَِ َطِیٕئ أ٧ََاَسأ َّطُ َو٣َا َتَززَِّزُت  اَذنٔی ََلًُٔیَذ٧ ٌَ َٟئ٩ِٔ اِسَت ًِٔلَي٨َّطُ َو ُ ٤َِِٟوَت  ىٔی ََل ُظ ا ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ یَُِکَ ٔص ا ِٔ ٩ًَِ َن ا٠ًُٔطُ َتَززُّزٔی  َٓ

ُظ ٣ََشائََتطُ   َوأ٧ََا أََِکَ

نب ایب رمنہ، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دمحم نب نامثؿ نب رکاۃم، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رشکی نب دبعاہلل

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل رفامات ےہ سج ےن ریمے دفتس ےس دینمش یک ںیم اس ےس 

 افر ریما دنبہ ہشیمہ ونالف ےک االعؿ گنج رکات وہں۔ افر ریما دنبہ ریمی رفض یک وہح  زیچفں ےک ذرہعی ریما رقب احلص رکات ےہ

ذرےعی ھجم ےس رقب احلص رکات ےہ اہیں کت ہک ںیم اس ےس تبحم رکےن  اتگ وہں، بج ںیم اس ےس تبحم رکےن  اتگ وہں وت اس 

ےک اکؿ وہاجات وہں سج ےس فہ اتنس ےہ افر اس یک آھکن وہاجات وہں سج ےس فہ داتھکی ےہ افر اس اک اہھت وہاجات وہں سج ےس فہ 

ہ ات ےہ افر اس اک اپؤں وہاجات وہں سج ےس فہ اتلچ ےہ۔ افر ارگ فہ ھجم ےس وکح  زیچ اماتگن ےہ وت ںیم اےس داتی وہں افر ارگ ھجم ےس انپڑکپ

امےگن وت انپہ داتی وہں افر سج اکؾ وک رکےن فاال وہات وہں اس ےک رکےن ںیم ےھجم رتدد ںیہن وہات۔ سج دقر ےھجم سفن ومنم ےس رتدد 

  ہک فہ ومت وک رکمفہ اتھجمس ےہ افر ںیم اس ےک ربا ےنھجمس وک رکمفہ اتھجمس وہں۔وہات ےہ



 

 

 دمحم نب نامثؿ نب رک اۃم، اخدلنب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمنہ، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ںیم افر ایقتم اس رطح ےجیھب ےئگ ںیہ سج رطح ہی

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

فر ایقتم اک اعمہلم سب آھکن ےک ےنکپھج یک رطح ہکلب اس ےس یھب دلج وہاگ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ںیم افر ایقتم اس رطح ےجیھب ےئگ ںیہ سج رطح ہی دف اایلگنں، ا

 کشیب اہلل اعتٰیل رہ زیچ رپ اقدر ےہ۔

     1424    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ حَ  ث٨ََا َس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َسِض١ٕ   ٕ ث٨ََا أَبُو َحاز٦ٔ اَ٪ َحسَّ َُشَّ ث٨ََا أَبُو  سَّ

َی٤ُسُّ بٔض٤َٔا َٓ ِیطٔ  ٌَ ََٜذا َوُئظي ٍُ بٔإِٔػَب ًََة َص ا ٌِٔثُت أ٧ََا َواٟشَّ  بُ

ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس ےس رفاتی رکےت

 رفامای۔ ںیم افر ایقتم اس رطح ےجیھب ےئگ ںیہ افر اینپ دفونں اویلگں ےس ااشرہ ایک، رھپ اؿ دفونں وک الیھپای۔

 دیعس نب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یک رطح ہکلب اس ےس یھب دلج وہاگ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ںیم افر ایقتم اس رطح ےجیھب ےئگ ںیہ سج رطح ہی دف اایلگنں، افر ایقتم اک اعمہلم سب آھکن ےک ےنکپھج

  اہلل اعتٰیل رہ زیچ رپ اقدر ےہ۔کشیب



 

 

     1425    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ٣ح٤س جٌفی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ٗتازہ و ابو اٟتیاح، حرضت ا٧ص رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َو  فٔیُّ َحسَّ ٌِ ٕس صَُو اُٟح ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص  احٔ  َّیَّ َتاَزَة َوأَبٔی اٟت َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ صُِب ب٩ُِ َجزٔیز

َضاَتئِن  َٛ ًََة  ا ٌِٔثُت أ٧ََا َواٟشَّ ا٢َ بُ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن دبع اہلل دمحم یفعج، فبہ نب رجری، ہبعش، اتقدہ ف اوب اایتلح، رضحت اسن ریض اہلل

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم اجیھب ایگ وہں احالہکن ایقتم اؿ دفونں اویلگنں یک رطح ےہ۔

 دبع اہلل دمحم یفعج، فبہ نب رجری، ہبعش، اتقدہ ف اوب اایتلح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 دلج وہاگ،  یک رطح ہکلب اس ےس یھبیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ںیم افر ایقتم اس رطح ےجیھب ےئگ ںیہ سج رطح ہی دف اایلگنں، افر ایقتم اک اعمہلم سب آھکن ےک ےنکپھج

 کشیب اہلل اعتٰیل رہ زیچ رپ اقدر ےہ۔

     1426    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یوسٕ، ابوبُک، ابوحؼين، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  َٕ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو بَُِکٕ  ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ یُوُس ا٢َ  َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صُزَیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح 

٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ائٔی١ُ  طُ َِِٔسَ ٌَ ئِن َتاَب ٌَ ىٔی ِِٔػَب ٌِ َضاَتئِن َي َٛ ًَُة  ا ٌِٔثُت أ٧ََا َواٟشَّ  بُ

ہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم اجیھب ییحی نب وی ف، اوبرکب، اوبنیصح، اوباصحل، اوبرہریہ ریض ا

 ایگ وہں احالہکن ایقتم اؿ دفونں ینع اویلگنں یک رطح ےہ۔ ارسالیئ ےن وباہطس اوبنیصح اس یک اتمتعب ںیم رفاتی ایک ےہ۔



 

 

 ییحی نب وی ف، اوبرکب، اوبنیصح، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

     1427    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبس اٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َر  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ضَٔی اہللُ 

آَصا ا٨َّٟاُض  ِت ََفَ ٌَ إَٔذا ك٠ََ َٓ زٔبَٔضا  ِِ ٤ُِص ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ُة َحً ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََل َت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ََٓذَٟٔک  ًَ وَ٪  ٌُ آ٨٣َُوا أَِج٤َ

 ٔ َشَبِت فٔی ِٔی٤َا٧ َٛ ِب١ُ أَِو  َٗ ٥ِ َت٩ُِٜ آ٨َ٣َِت ٩ِ٣ٔ  َٟ ّشا ِٔی٤َا٧َُضا  ِٔ ٍُ َن َٔ ِس َنرَشَ اٟزَُّجََلٔ٪ حٔيَن ََل َی٨ِ َٗ ًَُة َو ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ َت َٟ َضا َخي ٍِّا َو

 َ َٖ اٟزَُّج١ُ ب٠َٔب ِس اِنَْصَ َٗ ُة َو ًَ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ َت َٟ ا٧ٔطٔ َوََل یَِلؤیَا٧ٔطٔ َو ٌَ ََل یَتََباَي َٓ و٩٣ََّ ثَِوبَُض٤َا بَِي٨َُض٤َا  ُ٘ َت َٟ ٤ُُط َو ٌَ ََل یَِل َٓ َحتٔطٔ  ِ٘ ٔ ٔن ٟ

ًَُة َوصَُو یَ  ا ٤ُضَ اٟشَّ ٌَ ََل َیِل َٓ ٔلَی ٓٔیطٔ  ٥ِ أُک٠ََِتُط ِ ُٛ ٍَ أََحُس َٓ ِس َر َٗ ُة َو ًَ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ َت َٟ َََٓل َيِشقٔی ٓٔیطٔ َو  ا٠ٔیُم َحِوَؿُط 

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبع ارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

امای ہک ایقتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ بج کت ہک آاتفب رغمب ےس عولع ہن وہ افر بج ولگ آاتفب رغمب ےس عولع ےن رف

وہات وہا دھکی ںیل ےگ وت اسرے ولگ اامیؿ ےل آںیئ ےگ نکیل ااسی فتق وہاگ سج ںیم یسک صخش اک اامیؿ اس وک عفن ہن اچنہپےئ اگ۔ 

ر ایقتم اس رطح اقمئ وہاجےئ یگ ہک دف آد ی )رخدی ف رفتخ ےک ےئل( ڑپکے الیھپےئ بج کت ہک ےلہپ ےس اامیؿ ہن الای وہ اف

وہں ےگ نکیل رخدی فرفتخ ںیہن اپںیئ ےگ افر ہن اس وک ٹیپل ںیکس ےگ افر وکح  صخش افینٹن اک دفدھ ےل رک الچ وہاگ نکیل فہ اس وک 

 الپےن ےک ےئل وحض ایتر رک راہ وہاگ افر ا ےن اجونرفں وک الپ ےن ہن ےنیپ ہن اپےئ اگ ہک ایقتم اقمئ وہاجےئ یگ اکی آد ی ا ےن اجونر وک

 اپےئ اگ ہک ایقتم اقمئ وہاجےئ یگ۔



 

 

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبع ارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج صخش اہلل یک الماقت وک دنسپ رکات ےہ اہلل اعتٰیل اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اہلل یک الماقت وک دنسپ رکات ےہ اہلل اعتٰیل اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ ۔

     1428    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٣ٔٔت  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َححَّاْد َحسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

اَئ اہللٔ أَ  َ٘ ٔ َّ أََحبَّ ٟ ُف أَِزَوأجطٔ ٧ِٔ ٌِ ًَائَٔظُة أَِو َب َِٟت  ا َٗ ائَطُ  َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ اَئ اہللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َظ ٟ ائَطُ َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ ا٢َ َحبَّ اہللُ ٟ َٗ ٤َِِٟوَت  ُظ ا ٨ََُِٟکَ ا 

ا٣َتٔطٔ  َ بٔزِٔؿَوأ٪ اہللٔ َوََکَ
٤َِِٟوُت برُشِّ ُظ ا ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ َِٔذا َحرَضَ ٩َّٜٔ ا أََحبَّ  َِٟیَص َذأک َوَل َٓ ا أ٣ََا٣َُط  َِٟیطٔ ٤٣َّٔ ٔ ٠َِیَص َطِیْئ أََحبَّ ِ َٓ

٠َِیَص  َٓ وبَتٔطٔ  ُ٘ َذأب اہللٔ َوًُ ٌَ َ بٔ
ِٟکَأَفَ َِٔذا حُرٔضَ برُشِّ ائَطُ َؤِ٪َّ ا َ٘ ٔ اَئ اہللٔ َوأََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ َظ ٟ ا أ٣ََا٣َُط ََکٔ َِٟیطٔ ٤٣َّٔ ٔ َظ ِ َطِیْئ أََِکَ

اَئ اہللٔ َوََکٔ  َ٘ ٔ ٟ ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ا٢َ َس َٗ َبَة َو ٌِ ٩ًَِ ُط ٤ِْزو  ًَ ُظ أَبُو َزاُوَز َو ائَطُ اِخَتَْصَ َ٘ ٔ ًَائَٔظَة َظ اہللُ ٟ  ٩ًَِ ٕس 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای، وج صخش اہلل یک الماقت وک  اجحج، امہؾ، اتقدہ، اسن، ابعدہ نب اصتم، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

دنسپ رکات ےہ اہلل اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ افر وج صخش اہلل وک اندنسپ رکات ےہ اہلل اس ےس ےنلم وک اندنسپ رکات ےہ۔ رضحت اعہشئ 

ربا ہ ےتھج ںیہ آپ ےن رفامای۔ ابت ہی ںیہن ےہ ہکلب  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ای آپ یک یسک دفرسی ویبی ےن رعض ایک ہک مہ ومت وک

بلطم ہی ےہ ہک سج ومنم یک فافت اک فتق رقبی آات ےہ وت اس وک اہلل یک راض دنمی افر زبریگ یک وخربخشی دی اجیت ےہانچہچن وج 

اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ افر اکرف  زیچ اس ےک آےگ وہیت ےہ اس ےس رتہب وکح  زیچ اےس ولعمؾ ںیہن وہیت افر اہلل ےس ےنلم وک افر اہلل

یک ومت اک بج فتق آات ےہ وت اہلل ےک ذعاب افر اس یک انرایگض یک ربخ انسح  اجیت ےہ اس ےک اسےنم وج زیچ وہیت ےہ اس ےس زایدہ 



 

 

ر رمعف ےن ہبعش ےس اس وک رصتخما انوگار وکح  زیچ ںیہن وہیت،انچہچن فہ اہلل ےس ےنلم وک افر اہلل اس ےس ےنلم وک اندنسپ رکات ےہ، اوبداؤد اف

 لقن ایک افر دیعس ےن وب ہطس اتقدہ زرارہ، دیعس، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک۔

 اجحج، امہؾ، اتقدہ، اسن، ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اہلل یک الماقت وک دنسپ رکات ےہ اہلل اعتٰیل اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ ۔

     1429    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابو٣وسٰی ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

 ٔ َظ ٟ ائَطُ َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ ائَطُ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ اَئ اہللٔ ََکٔ َ٘ 

دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک 

 ان دنسپ رکات ےہ اہلل اس ےس ےنلم وک وج آد ی اہلل ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ اہلل اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ افر وج صخش اہلل ےس ےنلم وک

 اندنسپ رکات ےہ۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یک الماقت وک دنسپ رکات ےہ اہلل اعتٰیل اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ ۔ وج صخش اہلل



 

 

     1430    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب ورعوہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

 ًَ ِیُث  ث٨ََا ا٠َّٟ ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٔ فٔی رَٔجا٢ٕ َحسَّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ٤َُِٟشیَّٔب َورُعِ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی َس ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ِ

 َّ َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ  ٌٔ ِٟ ٠َِیطٔ َو ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ًَ و٢ُ َوصَُو ی اہللُ  ُ٘ ٥َ َي َس٠َّ

ا ٧َز٢ََ بٔطٔ َوَر  َّ٤٠َ َٓ  ٍُ َّ َِٟح٨َّٔة ث٥َُّ یَُدي َسُظ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ َّی یََزی ٣َ مُّ َحً َٗ َبِف ٧َٔيیٌّ  ِ٘ ٥ِ يُ َٟ َُّط  ًَّة ث٥َُّ َػٔحیْح ٧ِٔ ٠ًََِیطٔ َسا دٔٔذی ُُٔشَی  َٓ ًَلَی  أُِسُط 

ا٢َ ا َٗ ٕٔ ث٥َُّ  ِ٘ ٔلَی اٟشَّ ُظ ِ أَِطَدَؽ َبَْصَ َٓ  َٚ ا َٓ َّٟٔذی کَاَ٪ أَ َِٟحٔسیُث ا َُّط ا ُِٓت أ٧َ ٠ُُِٗت ِّٔذا ََل یَِدَتاُر٧َا َورَعَ ًِلَی  َ َٙ اَِل ٠َُّٟض٥َّ اٟزَّٓٔی

ِوُٟ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ بَٔضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ ک٤َٔ٠َٕة َتک٠ََّ ِٔ َٓکَا٧َِت ت٠َِٔک آ َِٟت  ا َٗ ث٨َُا بٔطٔ  َٙ یَُحسِّ ًِلَیُط ا٠َُّٟض٥َّ اٟزَّٓٔی َ  اَِل

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم فرعفہ نب زریب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ دفونں ےن دنچ الہ ملع یک وموجد 

  فملسیگ ںیم ایبؿ ایک ہک، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

اینپ دنتریتس یک احتل ںیم رفامےت ےھت ہک یسک یبن ہیلع امالسؾ یک اس فتق کت فافت ںیہن وہح  بج کت ہک اس وک تنج ںیم اس یک 

ہگج ہن داھک دی یئگ، رھپ )زدنیگ افر ومت ںیم( اایتخر دای ایگ بج آپ یک فافت اک فتق رقبی آای وت آپ اک رس ریمی راؿ رپ اھت، آپ 

( ںیم ےن اہک، ہک آپ  رپ وھتڑی دری یشغ

َ
ْ
یَل
َ
َ اْلٔ 

 

 

ِ

 

ف
َ
 ارلّ
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

اطری ریہ، رھپ اافہق وہا وت آپ ےن تھچ یک رطػ اگنہ ااھٹح ، رھپ رفامای )ا

اب ںیمہ اایتخر ہن رکںی ےگ افر ںیم ےن ھجمس ایل ہک فیہ ابت ےہ وج آپ مہ ےس رفامای رکےت ےھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

۔ اک ایبؿ ےہ ہک

َ
ْ
یَل
َ
َ اْلٔ 

 

 

ِ

 

ف
َ
 ارلّ
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

 آرخی ہملک وج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ یہی ہملک اھت ہک ا

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم فرعفہ نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکسات ومت اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رکسات ومت اک ایبؿ ۔



 

 

     1431    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ئظہ رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ٣ی٤و٪، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ٤ًز ب٩ سٌیس، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ابو٤ًز و ذٛو ا٪ حرضت ًا :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ا َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس ث٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٕو َحسَّ ََٜة أَ٪َّ أَبَا  ب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ ًَائَٔظَة أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  َواَ٪ ٣َِولَی  ِٛ ٥َ کَاَ٪ بَيَِن یََسیِطٔ َذ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ٨ًََِضا کَا٧َِت َت  

 ُ٘ َی٤َِشُح بٔض٤َٔا َوِجَضُط َوَي َٓ ٤َِٟأئ  ١َ یُِسخ١ُٔ یََسیِطٔ فٔی ا ٌَ َح َٓ َوْة أَِو ٠ًَُِبْة ٓٔیَضا ٣َاْئ َيُظکُّ ٤ًَُزُ  ِٛ َط َِٔلَّ اَر َٟ ٔ ہللُ ِٔ٪َّ ٤َ٠ِِٟٔؤت و٢ُ ََل ِ

َِٟت یَُسظُ  ُٗبَٔف َو٣َا َّی  ًِلَی َحً َ ٙٔ اَِل و٢ُ فٔی اٟزَّٓٔی ُ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ إت ث٥َُّ َنَؼَب یََسُظ   َسَُکَ

ن کہ، اوب رمعف ذوک اؿ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک آزاد رکد
مل
ؾ ہ الغدمحم نب دیبع نب ومیمؿ، ٰیسیع نب ویسن، رمع نب دیعس، انب ایب 

رضحت اعہشئ ےک قلعتم ایبؿ رکےت ںیہ، فہ رفامیت ںیھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم آپ ےک ااقتنؽ ےک فتق 

ٹہ ینع اکی ربنت اھت، سج ںیم آپ ا ےن دفونں اہھت اپین ںیم ڈاےتل افر اؿ وک ا ےن رہچے رپ ےتلم، افر  ن
روکہ ای )رافی وک کش ےہ( عل

  ِإلَج
َ
 اہیں کت ہک رفامےت ل

َ
ْ
یَل
َ
َ اْلٔ 

 

 

ِ

 

ف
َ
 ارلّ
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

ُ ےب کش ومت ںیم ڑبی فیلکت ےہ، رھپ ا ےن اہھت وک ڑھکا رک ےک رفامای ا
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
آپ یک ش

 رفح )شابرک( ضبق وہیئگ افر آپ اک اہھت )شابرک( کھج ایگ۔

ن ج :  رافی
مل
 کہ، اوبرمع ف ذوک اؿ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب دیبع نب ومیمؿ، ٰیسیع نب ویسن، رمع نب دیعس، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ دؽ وک :   ابب

 رکسات ومت اک ایبؿ ۔

     1432    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػس ٗہ، ًبس ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٔ أب ُج َِٟت کَاَ٪ رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ اَِلرَِعَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَِبَسةُ  ُة أَِخب ٧ٍَََا  َٗ ثَىٔی َػَس َّی َحسَّ اّة َیأِتُوَ٪ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٠َیِ  ًَ ُط اہللُ  ِٛ ٌِٔع صََذا ََل یُِسرٔ و٢ُ ِِٔ٪ َي ُ٘ َی َٓ زٔص٥ِٔ  َِ ٔلَی أَِػ َٓکَاَ٪ ی٨َُِوزُ ِ ُة  ًَ ا َیِشأَُٟو٧َُط ٣ًََی اٟشَّ َٓ  ٥َ ٠َِی٥ُِٜ طٔ َوَس٠َّ ًَ و٦َ  ُ٘ َّی َت َِٟضَز٦ُ َحً ا

ىٔی ٣َِوَتُض٥ِ  ٌِ ا٢َ صَٔظا٦ْ َي َٗ ًَُت٥ُِٜ   َسا

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ارعاویبں ںیم دصہق، دبع ہ، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض ا

اؿ  ےس ھچک ولگ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےت افر وپےتھچ ہک ایقتم بک آےئ یگ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس

آےئ اگ اہیں کت ہک مت رپ ایقتم آاجےئ یگ ، اشہؾ ےک وھچےٹ یک رطػ دھکی رک رفامےت ہک ارگ ہی صخش زدنہ راہ وت اس رپ ڑباھاپ ںیہن 

 ےن اہک ینع ومت آاجےئ یگ۔

 دص ہق، دبع ہ، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ  :   ابب

 رکسات ومت اک ایبؿ ۔

     1433    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٤اًی١، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ح٠ح٠ہ، ٣ٌبس ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، ابوٗتازہ ب٩ ربعی انؼاری رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  َتاَزَة ب٩ِٔ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ َبٔس ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َح٠َِح٠ََة  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٣َأْٟک 

 ٔ ٠َِیطٔ بٔح ًَ ٥َ ٣ُزَّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ کَاَ٪ یَُحسِّ ا٢َ رٔبِعٓٔیٕ اَِلَِنَؼارٔیِّ أ٧َ َ٘ َٓ ٣ُِشت ٍَٔیْح َو٣ُِشت ٍََاْح ٨ِ٣ُٔط  ٨َاَزةٕ 

٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َيِشت ٍَٔیُح ٩ِ٣ٔ َنَؼٔب اٟ ِبُس ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤ُِِٟشت ٍََاُح ٨ِ٣ُٔط  ٤ُِِٟشت ٍَٔیُح َوا اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ا ٔلَی َرِح٤َٔة اہللٔ َٗ ٧َِیا َوأََذاَصا ِ سُّ

ٌَٔبازُ  ِٟ أجزُ َيِشت ٍَٔیُح ٨ِ٣ُٔط ا َٔ ِٟ ِبُس ا ٌَ ِٟ َوابُّ َوا َحزُ َواٟسَّ ِٟبََٔلزُ َواٟظَّ  َوا



 

 

جلہ، دبعم نب بعک نب امکل، اوباتقدہ نب ریعب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ایبؿ
خل
 اامسلیع، امکل، دمحم نب رمعف 

رتسمحی، ، ےہ ای رتسماح ہنم ےہ، رکےت ےھت ہک اکی انجزہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس سگرا وت آپ ےن رفامای، ہی 

ولوگں ےن وساؽ ایک، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رتسمحی افر رتسماح ہنم ایک ےہ۔ آپ ےن وجاب دای ومنم دنبہ داین یک 

رہش، افر درتخ  وتقشمں افر وتبیصمں ےس اہلل اعتٰیل یک رتمح ںیم آراؾ اپان اچاتہ ےہ افر دباکر دنبے ےس اہلل اعتٰیل ےک دنبے افر

 افر وچاپےئ )رغہکیض اہلل اعتٰیل یک امتؾ ولخمؼ( آراؾ اپان اچےتہ ںیہ۔

جلہ، دبعم نب بعک نب امکل، اوباتقدہ نب ریعب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
خل
 اامسلیع، امکل، دمحم نب رمعف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رکسات ومت اک ایبؿ ۔

     1434    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ًبسربہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠ح٠ہ، اب٩ ٌٛب، ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َٛ  َحسَّ ثَىٔی اب٩ُِ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َح٠َِح٠ََة َحسَّ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ًَِبسٔ َربِّطٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ َتاَزَة ٣َُشسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٕب  ٌِ

٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َيِش  ا٢َ ٣ُِشت ٍَٔیْح َو٣ُِشت ٍََاْح ٨ِ٣ُٔط ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ت ٍَٔیُح ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

جلہ، انب بعک، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک
خل
 دسمد، ییحی ، دبعر ہب نب دیعس، دمحم نب رمعف نب 

 ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمدہ رتسم حی افر رتسماح ہنم وہات ےہ، اامیؿ دار آراؾ اپان اچاتہ ےہ۔

جلہ، انب بعک، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
خل
 دسمد، ییحی ، دبعرہب نب دیعس، دمحم نب رمعف نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رکسات ومت اک ایبؿ ۔

     1435    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ ابی بُک ب٩ ٤ًزوب٩ حز٦، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ا٢َ َرُسو٢ُ  َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َس٤ٔ

 ٌُ طُ َواحْٔس یَتَِب ٌَ ٍُ اث٨َِأ٪ َویَِبَقی ٣َ ي ٍَِٔج َٓ ٤َِٟیَِّت ثَََلثَْة  ٍُ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَتَِب ًَ َّی اہللُ  ٍُ أَص٠ُِطُ اہللٔ َػل ي ٍَِٔج َٓ ٠٤َُطُ  ًَ طُ أَص٠ُِطُ َو٣َاُٟطُ َو

٠٤ًََُطُ   َو٣َاُُٟط َویَِبَقی 

دیمحی، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب رکب نب رمعفنب زحؾ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اؿ وک ےتہک 

وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک تیم ےک ےھچیپ نیت زیچںی اجیت ںیہ، دف وت ولن آیت ںیہ افر اکی اس ےک 

 اس ےک رھگ ےک ولگ، افر اس یک دفتل، افر اس اک لمع اس ےک اسھت اجات ےہ۔ اسھت رہ اجیت ےہ،

 دیمحی، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب رکب نب رمعفنب زحؾ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رکسات ومت اک ایبؿ ۔

     1436    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧ا ٍٓ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ازُ ب٩ُِ َزیِسٕ  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َّی  َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب 

 ِٟ ا ا ا ا٨َّٟاُر َو٣َِّٔ ا ٣َِّٔ ًَٔظیًّ ُسُظ ُُِسَوّة َو ٌَ ِ٘ ٠َِیطٔ ٣َ ًَ َق  ٥ِ رُعٔ ُٛ ٥َ َِٔذا ٣َاَت أََحُس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢ُ صََذا ٣َ اہللُ  َ٘ ُی َٓ َّی َح٨َُّة  ُسَک َحً ٌَ ِ٘



 

 

َِٟیطٔ  ٔ َث ِ ٌَ  تُِب

 اوب اامعنلؿ، امحد نب زدی، اویب، ان عف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ںیم اس وک دالھکای اجات ےہ افر ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش رماجات ےہ وت حبص ف اشؾ اس اک اکھٹان تنج ای منہج

 اس ےس اہک اجات ےہ ہک ہی اہمترا اکھٹان ےہ، اہیں کت ہک مت )اینپ ربق ےس( ااھٹےئ اجؤےگ۔

 اوب اامعنلؿ، امحد نب زدی، اویب، ان عف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رکسات ومت اک ایبؿ ۔

     1437    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ جٌس، طٌبہ، ا٤ًع، ٣حاہس، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٔس أَ  ٌِ َِٟح ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َبُة  ٌِ ََل ِخب ٧ٍَََا ُط

٣ُوا سَّ َٗ ٔلَی ٣َا  ِوا ِ ـَ ِٓ َ ِس أ َٗ َُّض٥ِ  إ٧ٔ َٓ  َتُشبُّوا اَِل٣ََِواَت 

اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل  یلع نب دعج، ہبعش، اشمع، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمدفں وک ربا الھب ہن وہک، اس ےئل ہک فہ اس زیچ ےک اپس چنہپ ےئگ وج اںوہں ےن ایک اھت۔

 یلع نب دعج، ہبعش، اشمع، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وصر وھپےنکن اک ایبؿ، اجمدہ ےن اہک ہک وصر وبؼ یک رطح اکی زیچ ےہ زرجۃ ےک ینعم خیچ



 

 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

  ےس وصر وھپےنکن اک ایبؿ، اجمدہ ےن اہک ہک وصر وبؼ یک رطح 

 

ٹفہ اکی زیچ ےہ زرجۃ ےک ینعم خیچ ےک ںیہ افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک انوقر ےس رماد وصر ےہ راخ

 رماد یلہپ وھپکن ےہ افر رادۃف ےس رماد دفرسی وھپکن ےہ ۔

     1438    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اٌٟزیز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس٠َ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ثَىٔی  ًَِبسٔ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ٤ََة ب٩ِٔ 

ا٢َ اِسَتبَّ َرُجََل٪ٔ  َٗ ثَاُظ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  َُّض٤َا َحسَّ ٔد أ٧َ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠  اٟزَِّح٩ٔ٤َ اَِلرَِعَ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟیُضوزٔ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا

 َٓ ا٢َ  َٗ ٤َٟٔيَن  ا ٌَ ِٟ ًَلَی ا َّٟٔذی اِػَلفَی ٣ُوَسی  َِٟیُضوزٔیُّ َوا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٤َٟٔيَن  ا ٌَ ِٟ ًَلَی ا ّسا  َّٟٔذی اِػَلفَی ٣َُح٤َّ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ٨ًَِٔس َوا َب ا ـٔ َِ

َِٟیُضو ٠ََل٥َ َوِجَط ا َٓ ٔ َو َذَٟٔک  َٓأَِخب ٍََُظ ب٤َٔا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟیُضوزٔیُّ ِ ََٓذَصَب ا ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ زٔیِّ  ٔ ا أ٣َِز

 ٌَ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َيِؼ َٓ ًَلَی ٣ُوَسی  ِّ ٍُونٔی  ٥َ ََل تَُدي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٢ٔ ٩ِ٣َ وُ٪ فٔی أَوَّ ُٛ َ أ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  وَ٪ یَِو٦َ ا ُ٘

ِبلٔی أَِو کَاَ٪ ٣ٔ  َٗ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ  َٙ ٌٔ َََٓل أَِزرٔی أَکَاَ٪ ٣ُوَسی ٓٔی٩ِ٤َ َػ زِٔغ  ٌَ ِٟ إَٔذا ٣ُوَسی بَاكْٔع بَٔحا٧ٔٔب ا َٓ  ُٙ ی ٔٔ ٩ِ اِسَتِثىَی اہللُ ُي َّ٤ 

ؿ ایک ہک دف آدویمں ےن اکی دفرسے وک ربا الھب اہک، اؿ ںیم ےس اکی وت دبع ازعلسی نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

املسمؿ اھت افر دفرسا وہیدی اھت املسمؿ ےن اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امتؾ داین فاولں رپ 

 امتؾ داین فاولں رپ تلیضف یشخب، املسمؿ وک اس رپ ہصغ تلیضف یشخب۔ وہیدی ےن اہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن ومٰیس ہیلع امالسؾ وک

 آایگ افر وہیدی ےک رہچے رپ امطہچن چنیھک امرا۔ وہیدی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ ےس اانپ افر املسمؿ

ٰیس ہیلع امالسؾ رپ تلیضف ہن دف اس ےئل ہک بس ولگ اک اعمہلم ایبؿ ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک وم

ایقتم ےک دؿ وہیبش وہ اجںیئ ےگ وت ںیم بس ےس ےلہپ وہش ںیم آؤں اگ، اس فتق دوھکیں اگ، ہک ومٰیس ہیلع امالسؾ رعش اک انکرہ 

، ای اؿ ولوگں ںیم ےس وہں ےگ ڑکپے وہےئ ںیہ۔ ںیم ںیہن اجاتن، ہک آای ومٰیس ہیلع امالسؾ وہیبش وہ رک مہ ےس ےلہپ وہش ںیم آےئگ

 ںیھنج اہلل ےن وہیبیش ےس ٰینثتسم رکدای وہاگ۔

 دبع ازعلسی نب دبع اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

  ےس  دہ ےن اہک ہک وصر وبؼ یک رطح اکی زیچ ےہ زرجۃ ےک ینعم خیچ ےک ںیہ افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک انوقر ےس رماد وصروصر وھپےنکن اک ایبؿ، اجم

 

ٹفہ ےہ راخ

 رماد یلہپ وھپکن ےہ افر رادۃف ےس رماد دفرسی وھپکن ےہ ۔

     1439    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  اویر

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ُٙ َحسَّ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِؼ ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

ُ ا٨َّٟاُض حٔي َٙ َرَواُظ أَب ٌٔ ٤َا أَِزرٔی أَکَاَ٪ ٓٔی٩ِ٤َ َػ َٓ زِٔغ  ٌَ ِٟ إَٔذا ٣ُوَسی آخْٔذ بٔا َٓ ا٦َ  َٗ  ٢َ ٩ِ٣َ وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َٓ وَ٪  ُ٘ ٌَ ٩ًَِ َن َيِؼ ٌٔیٕس  و َس

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

فملس ےن رفامای ہک بج اسرے ولگ وہیبش وہاجںیئ ےگ وت ںیم بس ےس ےلہپ وہش ںیم آرک دوھکیں اگ ہک ومٰیس رعش اک انکرہ 

 اتی ایک ےہ۔ڑکپے وہےئ ںیہ اب ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ وہیبش وہےن فاولں ںیم ےس ےھت ہک ںیہن۔ اےس اوبدیعس ےن یبن ےس رف

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتٰیل زنیم وک اینپ یھٹم ںیم ےل ےل اگ، انعف ےن اس وک انب رمع ریض اہلل اعت ی

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   باب

 ےس رفاتی ایک ۔اہلل اعتٰیل زنیم وک اینپ یھٹم ںیم ےل ےل اگ، انعف ےن اس وک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس، اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس 



 

 

     1440    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣٘اب١، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س  :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ  ثَىٔی َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٤َُِٟشیَّٔب  ا

٤َاَئ بَٔی٤ٔي٨ٔطٔ ث٥َُّ ًَ  بُٔف اہللُ اَِلَِرَق َویَِلؤی اٟشَّ ِ٘ ا٢َ َي َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠٤َُِٟٔک أَی٩َِ ٠٣ُُوُک ٨ُِط  و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘  َي

 اَِلَِرٔق 

ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

رفاتی رکےت ںیہ، ہک آپ ےن رفامای اہلل اعتٰیل )ایقتم ےک دؿ( زنیم وک یھٹم ںیم ےل اگ، افر آامسؿ وک ا ےن داںیئ اہھت ےس ٹیپل 

 دے اگ، رھپ رفامےئ اگ، ہک ںیم ابداشہ وہں، اشاہؿ زنیم اہکں ںیہ؟

 ، زرہی، دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اقملب، دبعاہلل ، ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس، اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ۔اہلل اعتٰیل زنیم وک اینپ یھٹم ںیم ےل ےل اگ، انعف ےن اس وک انب رمع ریض 

     1441    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، خاٟس، سٌیس ب٩ ابی ہَل٢، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار ، ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًََلائٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی صََٔل٢ٕ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َخأٟٕس  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ٩ًَِ أَبٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ب  ب٩ِٔ َيَشإر 

َِٟ٘ٔیا ٥َ َتُٜوُ٪ اَِلَِرُق یَِو٦َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٤َا َس َٛ َِٟحبَّاُر بَٔیٔسظٔ  ُؤَصا ا َّٔ َٜ ٣َةٔ ُخِبزَّة َواحَٔسّة یََت

ا٢َ بَاَرَک اٟزَّ َ٘ َٓ  ٔ َِٟیُضوز َتَی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا أ َٓ َِٟح٨َّٔة  ََفٔ ٧ُزَُّل َٔلَص١ِٔ ا ٥ِ ُخِبزََتطُ فٔی اٟشَّ ُٛ ُ أََحُس أ َٔ أس٥ٔ أَََل َیِٜ َ٘ ِٟ ٠َِیَک یَا أَبَا ا ًَ ِح٩ُ٤َ 

َّی اہللُأُِخب ٍَُٔک ب٨ُٔز٢ُٔ أَ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤َا  َٛ ا٢َ َتُٜوُ٪ اَِلَِرُق ُخِبزَّة َواحَٔسّة  َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َِٟح٨َّةٔ یَِو٦َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ص١ِٔ ا  



 

 

َّی بََسِت ٧ََوأجُذُظ ث٥َُّ  َِٟي٨َا ث٥َُّ َؿحَٔک َحً ٔ ِ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ََوَز ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َِٔزا٣ُُض٥ِ بَاََل٦ْ  َٓ َٗ ا٢َ أَََل أُِخب ٍَُٔک بٔإَٔزا٣ٔض٥ِٔ  َٗ

ا ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ بٔٔسص٤َٔا َسِب َٛ ا٢َ ثَِوْر َو٧ُوْ٪ یَأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َزائَٔسةٔ  َٗ اُٟوا َو٣َا َصَذا  َٗ  َو٧ُوْ٪ 

 شا ر ، اوبدیعس دخری ریض ا
ن

 

ٹن
ی
ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن ییحی نب ریکب، ثیل، اخدل، دیعس نب ایب الہؽ، زدی نب املس، اطعء 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک زنیم ایقتم ےک دؿ اکی رفیٹ یک رطح وہیگ ہک اہلل اعتٰیل اس وک ا ےن اہھت ںیم تنج فاولں یک 

 فملس اہلل آپ رپ ربتک امہمین ےک ےئل ٹیم ےل اگ سج رطح مت ںیم ےس اکی صخش آای افر اہک، اے اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل

انزؽ رفامےئ ایک ںیم ایقتم ےک دؿ الہ تنج یک دوعت ےک قلعتم آپ وک ربخ ہن دفں! آپ ےن رفامای اہں! اس ےن اہک ہک زنیم اکی 

ےن رفیٹ یک رطح وہاجےئ یگ سج رطح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ایس رطح اس ےن اہک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

امہری رطػ داھکی، رھپ  ےسن اہیں کت ہک آپ ےک ددناؿ شابرک اظرہ وہےئگ رھپ رفامای ہک اؿ اک اسنل ابالؿ ونؿ وہاگ، ولوگں ےن 

 رعض ایک ہی ایک زیچ ےہ! آپ ےن رفامای ہک لیب افر یلھچم نج یک یجیلک ےس خرت زہار آد ی اھکںیئ ےگ۔

 الہؽ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ریکب، ثیل، اخدل، دیعس نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس، اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ۔ اہلل اعتٰیل زنیم وک اینپ یھٹم ںیم ےل ےل اگ، انعف ےن اس وک

     1442    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، ابوحاز ٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ث٨ََا َس ُت  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس  ٌِ ُت َسِض١َ ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٣َزِی٥ََ أَِخب ٧ٍَََا ٣َُح٤َّ

 َٛ اَئ  ًََِفَ اَئ  ـَ ًَلَی أَِرٕق بَِی َِٟ٘ٔیا٣َٔة  و٢ُ یُِحرَشُ ا٨َّٟاُض یَِو٦َ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ا٢َ َسِض١ْ أَِو َُي ٍُُِظ ُُقِ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ َػةٔ ٧َقٓٔیٕ 

٥ْ٠َ َٔلََحسٕ  ٌِ  َِٟیَص ٓٔیَضا ٣َ

دیعس نب ایب رممی، دمحم نب رفعج، اوباحز ؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 



 

 

 ایقتم ےک دؿ دیفس،  یٹ زنیم رپ وہاگ وج دیفس وہیگں یک رفیٹ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ولوگں اک رشح

 یک رطح وہیگ، افر لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ای یسک افر ےن اہک ہک اس ںیم یسک اک ڈنھجا ںیہن وہاگ۔

 دیعس نب ایب رممی، دمحم نب رفعج، اوباحز ؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشح یک تیفیک اک ایبؿ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رشح یک تیفیک اک ایبؿ ۔

     1443    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، اب٩ كاُ ض :  راوی

 ِ٨ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ث٨ََا ُوَصِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط 

 َٙ ٔ ائ ًَلَی ثَََلٔث َْطَ ا٢َ یُِحرَشُ ا٨َّٟاُض  َٗ  ٥َ ٕ  َوَس٠َّ ٌٔي ٍ ًَلَی َب ْة  ٌَ ٕ َوأَِرَب ٌٔي ٍ ًَلَی َب ٕ َوثَََلثَْة  ٌٔي ٍ ًَلَی َب َرأُبٔيَن َراصٔبٔيَن َواث٨َِأ٪ 

ُض٥ِ َحِیُث بَاتُوا  ٌَ اُٟوا َوَتبٔیُت ٣َ َٗ ُض٥ِ َحِیُث  ٌَ ٕ َوَیِحرُشُ َب٘ٔيََّتُض٥ِ ا٨َّٟاُر َت٘ٔی١ُ ٣َ ٌٔي ٍ ًَلَی َب ْة  ًَرَشَ ُض٥ِ َحِیُث َو ٌَ َوُتِؼبُٔح ٣َ

ُض٥ِ َحِیُث أ٣ََِشِواأَِػ  ٌَ  َبُحوا َوت٤ُِٔسی ٣َ

ی نب ادس، فبیہ، انب اطؤ س، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک آپ ےن رفامای 

معل

یسک افٹن رپ دف، افر یسک افٹن رپ نیت  ہک ولوگں اک رشح نیت رطح رپ وہاگ اکی رگفہ وت رانیبغ اک وہاگ، دفرسا رگفہ اؿ ولوگں اک وہاگ ہک

افر یسک رپ اچر یسک رپ دس آد ی وسار وہں ےگ افر ہیقب فہ ولگ وہں ےگ ںیھنج آگ ااھٹک رکے یگ، اہجں فہ ںیٹیل ےگ فاہں فہ ےٹیل یگ 

اشؾ رکںی ےگ فںیہ افر اہجں فہ رات سگارںی ےگ فںیہ فہ رات سگارے یگ، افر اہجں فہ حبص رکںی ےگ فہ حبص رکے یگ افر اہجں فہ 

 فہ اشؾ رکے یگ۔



 

 

ی نب ادس، فبیہ، انب اطؤ س، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رشح یک تیفیک اک ایبؿ ۔

     1444    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س بِسازی، طيبا٪، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

َتاَزةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا َطِيَباُ٪  َسازٔیُّ َحسَّ ِِ َِٟب ٕس ا ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضَٔی  َحسَّ َحسَّ

َّٟٔذی أ٣ََِظ  َِٟیَص ا ا٢َ أَ َٗ ًَلَی َوِجضٔطٔ  ِٟکَأَفُ  َٕ یُِحرَشُ ا ِی َٛ ا٢َ َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ  َٗ ٨ُِط أَ٪َّ َرُجَّل  ًَ ٧َِیا اہللُ  ًَلَی اٟزِِّج٠َئِن فٔی اٟسُّ اُظ 

ًَلَی َوِجضٔطٔ َیِو٦َ  ًَلَی أَِ٪ ی٤ُِٔظَیُط  ازّٔرا  َتاَزةُ بَلَی َؤًزَّةٔ َرب٨َِّا َٗ َٗ ا٢َ  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ا

دبع اہلل نب دمحم، ویسن نب دمحم دغبادی، ابیشؿ، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک اکی صخش ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

اپؤں ےک لب الچای اس ابت رپ اقدر  یبن، اکرفں اک رشح رہچفں ےک ہب سک رطح وہاگ؟ آپ ےن رفامای یک افہ ذات سج ےن داین ںیم اس وک

 ںیہن ےہ، ہک اس وک ایقتم ےک دؿ رہچے رپ الچےئ، اتقدہ ےن اہک اہں! مسق ےہ ا ےن رپفرداگر یک زعت یک )رضفر اقدر ےہ( ۔

 دبع اہلل نب دمحم، ویسن نب دمحم دغبادی، ابیشؿ، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رشح یک تیفیک اک ایبؿ ۔

     1445    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبي ٍ اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًلی، سٔیا٪، :  راوی

 ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ًَبَّإض َس٤ٔ ُت اب٩َِ  ٌِ ٕ َس٤ٔ ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبي ٍِ ُت َس ٌِ ٤ًَِْزو َس٤ٔ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لٔیٌّ َحسَّ  

سُّ أَ  ٌُ ا َن َیاُ٪ صََذا ٤٣َّٔ ِٔ ا٢َ ُس َٗ َّل  اّة ٣َُظاّة ُُغِ اّة رُعَ َٔ ُٗو اہللٔ حُ ٥ُِ ٣ََُل َّٜ و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٠َِیطٔ َي ًَ َّی اہللُ  طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ ًَبَّإض َس٤ٔ ٪َّ اب٩َِ 

 َوَس٥ََّ٠ 

 یلع، ایفسؿ، رمعف، دیعس نب ریبج انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت

ؽ ںیم ہک مت  ےگن اپؤں،  ےگن دبؿ، ایپدہ اپ افر ریغب ہنتخ ےئک وہےئ وہےگ۔ ایفسؿ وہےئ انس ہک مت ولگ انی اہلل اعتٰیل ےس ولم ےگ اس اح

ےن اہک ہک مہ اس دحثی وک اؿ دحوثیں ںیم امشر رکےت ںیہ وج انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس 

 ںیہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع یلع، ایفسؿ، رمعف، دیعس نب ریبج انب ابعس ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رشح یک تیفیک اک ایبؿ ۔

     1446    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض ٗتيبہ ب٩ سٌیس، :  راوی

ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَُِض٤َا   

 َ ًَل ٥َ َیِدُلُب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  َّل َرُسو٢َ اہللٔ َػل اّة ُُغِ اّة رُعَ َٔ ُٗو اہللٔ حُ ٥ُِ ٣ََُل َّٜ و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٔ َي ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ  ى ا

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، دیعس نب ریبج، نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ریپ افر  ےگن مسج افر ریغب ہنتخ ےئک وہےئ ےنلم فاےل وہ۔ فآہل فملس وک ربنم رپ رفامےت وہےئ انس ہک ےب کش مت اہلل ےس  ےگن



 

 

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ ۔رشح یک تیفیک

     1447    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ِي ٍہ ب٩ ن٤ٌا٪، سٌیس ب٩ جبي ٍ اب٩ ًباض :  راوی

٤َا٪ٔ  ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس

 َ٤ َٛ َّل  اّة ُُغِ اّة رُعَ َٔ ٥ُِ ٣َِحُظوُروَ٪ حُ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٥َ َیِدُلُب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ٓٔي٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌٔیُسُظ اِْلیََة َٗ ٕٙ نُ ٢َ َخ٠ِ ا بََسأ٧َِا أَوَّ

 ٔٙ ٔ َِٟدََلئ ٢َ ا ُٗ َؤِ٪َّ أَوَّ َ أ َٓ ٤َا٢ٔ  َٓیُِؤَخُذ بٔض٥ِٔ َذاَت اٟظِّ ًٔی  َّطُ َسیَُحاُئ بٔزَٔجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ِٔبَِزاصٔی٥ُ َو٧ِٔ و٢ُ یَا َربِّ یَُِٜسی یَِو٦َ ا

٨ُِت  ُٛ أُٟح َو ِبُس اٟؼَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤َا  َٛ ُٗو٢ُ  َ أ َٓ َسَک  ٌِ ََّک ََل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا َب و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ َی َٓ ٔلَی  أَِػَحابٔی  ٠َِیض٥ِٔ َطضٔیّسا ٣َا ز٣ُُِت ٓٔیض٥ِٔ ِ ًَ

ابٔض٥ِٔ  َ٘ ًِ َ ًَلَی أ ی٩َ  ٥ِ َیزَاُٟوا ٣ُزَِتسِّ َٟ َُّض٥ِ  ا٢ُ ٧ِٔ َ٘ ُی َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔی٥ُ  َِٟح ِؤٟطٔ ا َٗ 

فآہل  دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، ریغمہ نب امعنؿ، دیعس نب ریبج انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک امہرے درایمؿ یبن یلص اہلل ہیلع

فملس ہبطخ دےنی ےک ےئل ڑھکے وہےئ، رفامای ہک اہمترارشح اس احؽ ںیم وہاگ ہک مت  ےگن اپؤں افر  ےگن مسج وہےگ )اہلل رفامات ےہ ہک( 

مہ ےن یلہپ رمہبت سج رطح دیپا ایک اھت ایس رطح مہ دفابرہ دیپا رکںی ےگ، آرخ آتی کت افر ایقتم ےک دؿ بس ےس ےلہپ اربامیہ 

ابلس انہپےئ اجںیئ ےگ، ریمی اتم ےک ھچک ولگ الےئ اجںیئ ےگ ابںیئ اہھت فاےل وہں ےگ )ینع اامعؽ انہم ابںیئ اہھت ہیلع امالسؾ 

ںیم وہاگ( افر اؿ اک وماذخہ ایک اجےئ اگ ںیم رعض رکفں اگ، ہک اے ریمے رپفرداگر ہی ریمی اتم ےہ اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ ہک مت 

ےہ، اہلل اعتٰیل  دعب ایک ےہ، وت ںیم فیہ رعض رکفں اگ، ہک اے ریمے رپفرداگر ہی ریمی اتمںیہن اجےتن وج اںوہں ےن اہمترے 

رفامےئ اگ ہک مت ںیہن اجےتن وجاںوہں ےن اہمترے دعب ایک ےہ، وت ںیم فیہ رعض رکفں اگ، وج دبع اصحل )ینع ٰیسیع( رکںی ےگ ںیم اؿ 

 کت آپ ےن رفامای ہک رھپ ہی وجاب دای اجےئ اگ ہک ہی ولگ ہشیمہ رفرگداین رپ وگاہ اھت بج کت ہک ںیم اؿ ںیم راہ اہلل ےک وقؽ امیکحل



 

 

 رکےت رےہ ںیہ۔

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، ریغمہ نب امعنؿ، دیعس نب ریبج انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿد :   ابب

 رشح یک تیفیک اک ایبؿ ۔

     1448    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗیص ب٩ حٔؽ، خاٟس ب٩ حارث، حات٥ ب٩ ابی ػِي ٍہ، ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٗاس٥ ب٩ ابی بُک :  راوی

 ٔ ث٨ََا َخاٟ ٕؽ َحسَّ ِٔ ِیُص ب٩ُِ َح َٗ ث٨ََا  ثَىٔی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ََٜة  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ أَبٔی َػِٔي ٍََة  َِٟحارٔٔث َحسَّ ُس ب٩ُِ ا

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  سٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٕ أَ٪َّ  أس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ َو ا ًَ اّة   َٔ وَ٪ حُ ٥َ تُِحرَشُ َس٠َّ

ا َ٘ َٓ ٕف  ٌِ ٔلَی َب ُض٥ِ ِ ـُ ٌِ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اٟزَِّجا٢ُ َوا٨َِّٟشاُئ ی٨َُِوزُ َب ُ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َّل  اّة ُُغِ ُض٥ِ رُعَ ٢َ اَِل٣َِزُ أََطسُّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یُض٤َّٔ

 َذأک 

ن کہ، اقمس نب ایب رکب ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک رضحت اعہشئ سیق نب صفح، اخدل نب احرث، احمت نب ایب ریغصہ، دبعاہلل 
مل
نب ایب 

وہےئ  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت  ےگن اپؤں،  ےگن دبؿ، افر ریغب ہنتخ ےئک

 ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل رمد وعرت اکی دفرسے وک دںیھکی ااھٹےئ اجؤ ےگ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم

 ےگ، آپ ےن رفامای فہ فتق یک یتخس ےک ببس ےس وکح  یسک یک رطػ وتمہج یہ ہن وہےکس اگ۔

ن کہ، اقمس نب ایب رکب :  رافی
مل
 سیق نب صفح، اخدل نب احرث، احمت نب ایب ریغصہ، دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 رشح یک تیفیک اک ایبؿ ۔
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابواسحاٚ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، ًبس اہلل :  راوی

 ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪   ٩ًَِ  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍَ َحسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ِ

٨َ٠ُِٗا نَ  َِٟح٨َّٔة  ٍَ أَص١ِٔ ا ُ ا٢َ أََتزَِؿِوَ٪ أَِ٪ َتُٜو٧ُوا ُرب َ٘ َٓ ُٗبَّٕة  ا٢َ ا٨َّٟٔيیِّ فٔی  َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا َن َِٟح٨َّةٔ  ا٢َ أََتزَِؿِوَ٪ أَِ٪ َتُٜو٧ُوا ث٠َُُث أَص١ِٔ ا َٗ  ٥ِ ٌَ

ِّی ََلَِرجُ  ٔن ِ ٔ ٕس بَٔیٔسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا َن ٔة  َِٟح٨َّ َِٟح٨َّةٔ أََتزَِؿِوَ٪ أَِ٪ َتُٜو٧ُوا َطِِطَ أَص١ِٔ ا َٕ أَص١ِٔ ا و أَِ٪ َتُٜو٧ُوا نِٔؼ

َ َوذَ  ِٟب ٔ ا َزة ٌِ ٔک َِٔلَّ کَاٟظَّ ِ ِْٔص ٣ُِش٤َٔ٠ْة َو٣َا أْمُتَْن فٔی أَص١ِٔ اٟرشِّ َِٟح٨ََّة ََل یَِسُخ٠َُضا َِٔلَّ َن ٔ أَِو َٟٔک أَ٪َّ ا ِورٔ اَِلَِسَوز أئ فٔی ٔج٠ِٔس اٟثَّ ـَ ِی

 ٔ ِورٔ اَِلَِح٤َز ِوَزأئ فٔی ٔج٠ِٔس اٟثَّ َزةٔ اٟشَّ ٌِ  کَاٟظَّ

اوبااحسؼ، رمعف نب ومیمؿ، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی  دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش،

ہمیخ ںیم ےھت، وت آپ ےن رفامای، ایک مت دنسپ رکےت وہ، ہک الہ تنج اک وچاھتح  ہصح وہ، مہ ےن وجاب دای اہں! آپ ےن رفامای ایک مت اس 

 وہ، مہ ےن وجاب دای یج اہں! آپ ےن رفامای مسق اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم ابت ےس وخش وہ ہک مت الہ تنج اک فص

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ےھجم ادیم ےہ ہک مت فص الہ تنج وہ ےگ، افر ابت ہی ےہ ہک تنج ںیم املسمؿ یہ دالخ وہاتکس 

  یک اھکؽ رپ دیفس ابؽ ای رسخ لیب یک اھکؽ رپ ایسہ ابؽ وہات ےہ۔ےہ، افر مت الہ رشک ےک اقمہلب ںیم اس رطح وہ سج رطح ایسہ لیب

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اوبااحسؼ، رمعف نب ومیمؿ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک :   ابب

 رشح یک تیفیک اک ایبؿ ۔
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 اس٤اًی١، بزازر اس٤اًی١ ، ثور، ابوا اِٟیث، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ثَِوٕر   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَخٔی  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٢ُ َحسَّ ا٢َ أَوَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َسیِ  ٌِ َِّیَک َوَس َٟب و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٥ِ آَز٦ُ  ُٛ ا٢ُ صََذا أَبُو َ٘ ُی َٓ یَُّتُط  ت ٍََاَِی ذُرِّ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة آَز٦ُ  َث َجَض٥ََّ٨ ٩ِ٣َ یُِسعَی یَِو٦َ ا ٌِ ِد َب ٔ ِِ و٢ُ أَ ُ٘ َی َٓ َک 

 َٓ یَّتَٔک  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔذَ ٩ِ٣ٔ ذُرِّ َ٘ َٓ ٌٔيَن  ّة َوتِٔش ٌَ ِد ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٣ٔائَٕة تِٔش ٔ ِِ و٢ُ أَ ُ٘ َی َٓ ُد  ٔ ِِ ُ ٥ِ أ َٛ و٢ُ یَا َربِّ  ُ٘ ا أُخَٔذ ٨٣َّٔا ٩ِ٣ٔ َی

َزةٔ ا ٌَ
ًٔی فٔی اَِل٥ٔ٣َُ کَاٟظَّ ا٢َ ِٔ٪َّ أ٣َُّ َٗ ٤َاَذا َیِبَقی ٨٣َّٔا  َٓ وَ٪  ٌُ ْة َوتِٔش ٌَ ٔ ک١ُِّ ٣ٔائَٕة تِٔش ِورٔ اَِلَِسَوز أئ فٔی اٟثَّ ـَ  ِٟبَِی

اامسلیع، ربادر اامسلیع ، وثر، اوبا اثیغل، اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ 

رے ابپ آدؾ ںیہ )اس اکپر ےک بس ےس ےلہپ آدؾ ہیلع امالس ؾ، وک اکپرا اجےئ اگ، فہ ذرتی وک دںیھکی ےگ اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک ہی اہمت

وجاب ںیم( آدؾ ہیلع امالسؾ رعض رکںی ےگ کیبل فدعس کی! اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ، منہج ںیم وج اہمتری ذرتی یجیھب اجےئ یگ اس وک 

ے وک اکنول، اکنول )دحیلعہ رکف( رضحت آدؾ رعض رکںی ےگ اے رپفرداگر سک دقر اکنولں، اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ رہ وس ںیم ےس اننون

ولوگں ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل بج مہ ےس رہ وس ےس اننونے آد ی اکنؽ ےئل اجںیئ ےگ وت مہ ںیم ےس ےنتک ابیق رہ اجںیئ ےگ۔ 

 آپ ےن رفامای ہک دفرسی اوتمں ےک اقمہلب ںیم ریمی اتم دیفس ابؽ یک رطح ےہ، وج ایسہ لیب ےک مسج رپ وہ۔

 وثر، اوبا اثیغل، اوبرہریہ اامسلیع، ربادر اامسلیع ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک ےب کش ایقتم اک ززلہل اکی ڑبی زیچ ےہ ) اہلل اعتٰیل اک وقؽ ک

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وقؽ ہک ےب کش ایقتم اک ززلہل اکی ڑبی زیچ ےہ ) اہلل اعتٰیل اک وقؽ ہک( آےن فا ی آیئگ ) افر( رقبی آیئگ ایقتم اہلل اعتٰیل اک
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 یو سٕ ب٩ ٣وسی، ا٤ًع جزیز، ابوػا ٟح، ابوسٌیس :  راوی

ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ  ثَىٔی یُوُس ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز 

َث ا ٌِ ِد َب ٔ ِِ َ و٢ُ أ ُ٘ ا٢َ َي َٗ َِٟدي ٍُِ فٔی یََسیَِک  َسیَِک َوا ٌِ َِّیَک َوَس َٟب و٢ُ  ُ٘ َی َٓ و٢ُ اہللُ یَا آَز٦ُ  ُ٘ ٥َ َي َٗ َوَس٠َّ ُث ا٨َّٟارٔ ٨َّٟارٔ  ٌِ ا٢َ َو٣َا َب

ٍُ ک١ُُّ َذأت َح١ٕ٤ِ حَ  ـَ ِٔي ٍُ َوَت ََٓذاَک حٔيَن َئظیُب اٟؼَّ ٌٔيَن  ّة َوتِٔش ٌَ ٍَ ٣ٔائَٕة َوتِٔش ٕٕ تِٔش ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أَ ٠َ٤َِضا َوَتَزی ا٨َّٟاَض َٗ

َٔک  َٓاِطَتسَّ ذَٟ ًََذاَب اہللٔ َطٔسیْس   َّ٩ٜٔ ی َوَل ی َو٣َا ص٥ُِ بَٔشُِکَ ا٢َ  َسُِکَ َٗ َٔک اٟزَُّج١ُ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَی٨َُّا ذَٟ َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ

ِّی ََلَك٤َِ  ٔن ِ ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ ا َو٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َرُج١ْ ث٥َُّ  ّٔ ِٟ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َیأُِجوَد َو٣َأُِجوَد أَ َٓ وا  َِٟح٨َّةٔ أَبِرٔشُ ٍُ أَِ٪ َتُٜو٧ُوا ث٠َُُث أَص١ِٔ ا

َح٤ٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔ ٔة ِ َِٟح٨َّ ٍُ أَِ٪ َتُٜو٧ُوا َطِِطَ أَص١ِٔ ا ِّی ََلَك٤َِ ٔن ِ ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ َّ ٧ٍَِا ث٥َُّ  ب َٛ ٤ََث١ٔ ِس٧َا اہلَل َو َٛ ٪َّ ٣ََث٥ُِٜ٠َ فٔی اَِل٥ٔ٣َُ 

ِٟحٔ  َٔ ا ٤َٔة فٔی ذَٔرا ِٗ ٔ أَِو اٟزَّ ِورٔ اَِلَِسَوز أئ فٔی ٔج٠ِٔس اٟثَّ ـَ ِٟبَِی َزةٔ ا ٌَ
 ٤َارٔ اٟظَّ

وی  ف نب ومیس، اشمع رجری، اوباص حل، اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، اہلل اعت ی 

رفامےئ اگ۔ اے آدؾ! آدؾ ہیلع امالسؾ رعض رکںی ےگ کیبل فدعسکی! ریخریتے یہ اہھت ںیم ےہ۔ اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ دفزخ ںیم 

ولوگں وک اکنؽ۔ آدؾ ہیلع امالسؾ رعض رکںی ےگ، سک دقر! اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ رہ زہار ںیم ےس ونوس اننونے )آپ ےنجیھب ےک ےئل 

رفامےت ںیہ ہک( ہی فتق وہاگ ہک ہچب وبڑاھ وہاجےئ اگ، افر رہ لمح فا ی اانپ لمح رگادے یگ افر مت ولوگں وک یشغ یک احتل ںیم اپؤ ےگ، 

نکیل اہلل اک ذعاب تہب تخس ےہ۔ احصہب وک ہی ارم تہب رگاں سگرا افر اںوہں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل  احالہکن فہ وہیبش ہن وہں ےگ

)فہ اکی آد ی( مہ ںیم ےس وکؿ وہاگ، آپ ےن رفامای ںیہمت وخش ربخی وہ ہک ایوجج اموجج ںیم ےس اکی زہار، افر مت ںیم اکی رفد 

ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم ادیم رکات وہں ہک مت الہ تنج ےک اہتح  وہ ےگ، مہ ےن وہاگ، رھپ رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق 

ادمحل اہلل افر اہلل اربک اہک رھپ آپ ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم ادیم رکات وہں ہک مت فص الہ 

 ابؽ ایسہ لیب یک اھکؽ ںیم ای دیفس داغ وج دگ ےھ یک ا یل راؿ تنج وہ ےگ، درگی اوتمں ےک اابتعر ےس اہمتری اثمؽ ایسی ےہ، ےسیج دیفس

 ںیم وہات ےہ۔

 وی  ف نب ومیس، اشمع رجری، اوباص حل، اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ےت ںیہ ہک فہ ولگ ڑبے دؿ ںیم ااھٹےئ اجئاہلل اعتٰیل اک وقؽ، ہک فہ ولگ نیقی ںیہن رک

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ےگ افر انب ابعس  اہلل اعتٰیل اک وقؽ، ہک فہ ولگ نیقی ںیہن رکےت ںیہ ہک فہ ولگ ڑبے دؿ ںیم ااھٹےئ اجںیئ ےگ سج دؿ ولگ رب ااعل نیم ےک اسےنم ڑھکے وہں

ج
ق

 

ت
م االابسب ) اکرففں ےک امتؾ اابسب عطقنم وہاجںیئ ےگ( افر اہک ہک لیم وجؽ رصػ داین کت ےہ ۔ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ف

ٹھ
ب

 

 

غت
 ؼ

     1452    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌٰی١ ب٩ اہا٪، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، اب٩ ًو٪، ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ ِس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَبَاَ٪ َحسَّ ٨ًَُِض٤َا 

و٦ُ أََحُسص٥ُِ  ُ٘ ا٢َ َي َٗ ٤َٟٔيَن  ا ٌَ ِٟ و٦ُ ا٨َّٟاُض َٟٔزبِّ ا ُ٘ ٥َ َیِو٦َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٖٔ أُذ٧َُِیطٔ َػل ٔلَی أَِنَؼا  فٔی َرِطحٔطٔ ِ

اامسلیع نب اابؿ، ٰیسیع نب ویسن، انب وعؿ، انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ں کت ہنیسپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج دؿ ولگ رب ااعل نیم ےک اسےنم ڑھکے وہں ےگ ا ےن آدےھ اکون

 ںیم رغؼ وہں ےگ۔

 الیعٰمس نب ااہؿ، ٰیسیع نب ویسن، انب وعؿ، انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ابعس اک وقؽ، ہک فہ ولگ نیقی ںیہن رکےت ںیہ ہک فہ ولگ ڑبے دؿ ںیم ااھٹےئ اجںیئ ےگ سج دؿ ولگ رب ااعل نیم ےک اسےنم ڑھکے وہں ےگ افر انب  اہلل اعتٰیل

م االابسب ) اکرففں ےک امتؾ اابسب عطقنم وہاجںیئ ےگ( افر اہک ہک لیم وجؽ رصػ داین کت ےہ ۔

ٹھ
ب

 

 

غت
قؼ

 

ت
 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ف

     1453    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ًبس اٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، س٠امی٪، ثور ب٩ زیس، ابوِٟیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِسٕ   ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ثَىٔی  ٨ًَِطُ أَ٪َّ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا

ُُٗض٥ِ فٔی  َّی یَِذَصَب رَعَ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َحً ُٚ ا٨َّٟاُض َیِو٦َ ا َز ٌِ ا٢َ َي َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًّا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔيَن ذَٔرا اَِلَِرٔق َسِب

 َّ َّی یَِب٠ُ  آَذا٧َُض٥ِ  َوی٠ُِح٤ُُٔض٥ِ َحً

دبع ازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، وثر نب زدی، اوبثیغل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ولگ ایقتم ےک دؿ ہنیسپ ںیم رغؼ وہ اجےگنیئ اہیں کت ہک اؿ اک ہنیسپ زنیم ںیم

 خرت سگ لیھپ اجےئ اگ افر اؿ ےک ہنم کت چنہپ رک اؿ ےک اکونں کت چنہپ اجےئ اگ۔

 دبع ازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، وثر نب زدی، اوبثیغل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایقتم ںیم اصقص ےئل اجےن اک ایبؿ افر اس اک انؾ احہق ےہ اس ےئل ہک اس دؿ امتؾ اکومں

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ر اغہیش افر ےک اکی یہ ینعم ںیہ، فایقتم ںیم اصقص ےئل اجےن اک ایبؿ افر اس اک انؾ احہق ےہ اس ےئل ہک اس دؿ امتؾ اکومں اک دبہل دای اجےئ اگ ہقح افر احہق افر اقرہع ا

 افر اغتنب ےک ینعم ںیہ، الہ تنج اک دفزخ فاولں وک رفاومش رک دانی ۔

     1454    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع ط٘یٙ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِٕٔؽ حَ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َّ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَِبَس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ُت  ٌِ ْٙ َس٤ٔ ثَىٔی َط٘ٔی ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ی اہللُ سَّ

٣َائٔ  َضی بَيَِن ا٨َّٟأض بٔاٟسِّ ِ٘ ٢ُ ٣َا يُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَوَّ

 ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع رمع نب صفح، اشمع قیقش، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ بس ےس ےلہپ وخؿ اک ہلصیف ایک اجےئ اگ۔



 

 

 رمع نب صفح، اشمع قیقش، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

فر اغہیش افر ےک اکی یہ ینعم ںیہ، ایقتم ںیم اصقص ےئل اجےن اک ایبؿ افر اس اک انؾ احہق ےہ اس ےئل ہک اس دؿ امتؾ اکومں اک دبہل دای اجےئ اگ ہقح افر احہق افر اقرہع ا

 الہ تنج اک دفزخ فاولں وک رفاومش رک دانی ۔افر اغتنب ےک ینعم ںیہ، 

     1455    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌٰی١، ٣اٟک، سٌیس ٣٘ب ٍی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ا٢َ ٩ِ٣َ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ِب١ٔ أَ  َٗ َِٟیَص ث٥ََّ زٔی٨َاْر َوََل زِٔرَص٥ْ ٩ِ٣ٔ  َُّط  إ٧ٔ َٓ ٠ُِط ٨ِ٣َٔضا  ٠َِيَتَح٠َّ َٓ إِٔ٪ کَا٧َِت ٨ًَِٔسُظ ٣َِو٤َٔ٠ْة َٔلَخٔیطٔ  َٓ ِ٪ یُِؤَخَذ َٔلَخٔیطٔ ٩ِ٣ٔ َحَش٨َاتٔطٔ 

٠ًََِیطٔ َٟ  َحِت  ُِطٔ َٓ َُٟط َحَش٨َاْت أُخَٔذ ٩ِ٣ٔ َسیَِّئأت أَخٔیطٔ   ٥ِ َی٩ُِٜ 

اامسلیع، امکل، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

وہ، وت اس ےس اعمػ رکاےل اس ےس لبق ہک اس ےک اھبح  ےک ےئل  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن ا ےن اھبح  رپ ملظ ایک

 اجںیئ 

 

اس یک ایکینں ےل  ی اجںیئ افر ارگ اس ےک اپس ایکینں ہن وہں یگ وت اس ےک )ولظمؾ( اھبح  ےک انگہ اس دؿ اس رپ ڈاؽ دے 

 ےگ اس ےئل ہک اس دؿ درمہ فانیر ہن وہں ےگ۔

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعالیعٰمس، امکل، دیعس ربقمی، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اگ ہقح افر احہق افر اقرہع افر اغہیش افر ےک اکی یہ ینعم ںیہ، ایقتم ںیم اصقص ےئل اجےن اک ایبؿ افر اس اک انؾ احہق ےہ اس ےئل ہک اس دؿ امتؾ اکومں اک دبہل دای اجےئ



 

 

 افر اغتنب ےک ینعم ںیہ، الہ تنج اک دفزخ فاولں وک رفاومش رک دانی ۔

     1456    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػ٠ت ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ زریٍ :  راوی

٠ُِت ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ثَىٔی اٟؼَّ ٩ًَِ أَ َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَِا ٣َا فٔی ُػُسورٔص٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ١ُٕٔٓ  َ ٍٕ َو٧َز ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ بٔی ٕس َحسَّ

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِط  ُِٟدِسرٔیَّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔیٕس ا ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔیِّ أَ٪َّ أَبَا َس ٤َُِٟتَوک ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ ا ٥َ َیِد٠ُُؽ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ٕف ٣ََوا٥ُٟٔ کَا٧َِت  ٌِ ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ َب ـٔ ٌِ ؽُّ َٟٔب َ٘ َُٓی َِٟح٨َّةٔ َوا٨َّٟارٔ  ٕ بَيَِن ا ة ٨َِِطَ َٗ ًَلَی  ُیِحَبُشوَ٪  َٓ َّی َِٔذا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٧َِیا َحً  بَِي٨َُض٥ِ فٔی اٟسُّ

ُض٥ِ فٔی زُُخو٢ٔ ا َٟ وا أُذَٔ٪  ُّ٘ بُوا َونُ ٔ صُذِّ َِٟح٨َّةٔ ٨ِ٣ُٔط ب٨ِ٤َٔزٟٔٔطٔ کَاَ٪ ف ٕس بَٔیٔسظٔ ََلََحُسص٥ُِ أَصَِسی ب٨ِ٤َٔزٟٔٔطٔ فٔی ا ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ ی َِٟح٨َّةٔ 

٧َِیا  اٟسُّ

ہلل تلص نب دمحم، سیدی نب زرعی ےن ایبؿ ایک )فزنانع امیف دصفرمھ نم لغ( دیعس، اتقدہ، اوباوتمل لک انیج رضحت اوبدیعس دخری ریض ا

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ہک ومنم دفزخ ےس اکٹھچرا 

 اجںیئ ےگ وج تنج افر منہج ےک درایمؿ وہاگ، وت اکی وک دفرسے ےس دبہل دال دای اجےئ اگ وج اںوہں 

 

اپںیئ ےگ وت اکی لپ رپ رفک دے 

ے رپ داین ںیم اظممل ےئک وہں ےگ، اہیں کت ہک بج فہ اپک ف اصػ وہاجںیئ ےگ، وت اںیہن تنج ںیم داہلخ یک ےن اکی دفرس

ااجزت دی اجےئ یگ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ رہ صخش تنج ںیم ا ےن رھگ وک داین ےک 

 رھگ ےس زایدہ اچہپےن اگ۔

 ، سیدی نب زرعیتلص نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج ےک اسحب ںیم وپھچ ھچگ یک یئگ وت اس ذعاب وہاگ ۔

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج ےک اسحب ںیم وپھچ ھچگ یک یئگ وت اس ذعاب وہاگ ۔

     1457    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣وسٰی، ًث٤ا٪ ب٩ اسوز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی  ٔ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ اَِلَِسَوز ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة 

ا٢َ ذَ  َٗ َٖ یَُحاَسُب حَٔشابّا َئشي ٍّا  َشِو َٓ الَی  ٌَ و٢ُ اہللُ َت ُ٘ َِٟیَص َي ٠ُُِٗت أَ َِٟت  ا َٗ َب  ِٟٔحَشاَب ًُذِّ زُِق ٩ِ٣َ ٧ُوَٗٔع ا ٌَ ِٟ  ٟٔٔک ا

ن کہ، رضحت اع
مل
ٹن د  اہلل نب ومیس، نامثؿ نب اوسد، انب ایب 

عن
ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ، 

آپ ےن رفامای ہک سج ےک اسحب ںیم وپھچ ھچگ یک یئگ وت اےس ذعاب وہاگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن 

 آپ ےن رفامای ہی وت رصػ یشیپ ےہ۔ رعض ایک ہک ہی اہلل اعتٰیل اک وقؽ ںیہن ےہ ہک رقنعبی آاسؿ اسحب وہاگ،

ن کہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
 دبع اہلل نب ومٰیس، نامثؿ نب اوسد، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ےک اسحب ںیم وپھچ ھچگ یک یئگ وت اس ذعاب وہاگ ۔سج 

     1458    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ، ًث٤ا٪ ب٩ اسوز، ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ًَائَٔظَة َرضَٔی َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََٜة  ُت اب٩َِ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٌِ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ اَِلَِسَوزٔ َس٤ٔ ٌٔیٕس 

ُس  ُط اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َو٣َُح٤َّ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َُط َوَتاَب ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٨ًََِضا  أُٟح ب٩ُِ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ َوأَیُّوُب َوَػ  اہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی  ُرِسُت٥ٕ 



 

 

ن کہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم 
مل
رمعف نب یلع، ییحی ، نامثؿ نب اوسد، نب ایب 

 ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح انس ےہ، انب رججی افر دمحم نب میلس، افر اویب ف اصحل نب ر مت ےن وب اہطس انب ایب ےن آرضحنت یلص اہلل

 ہیکلم یک ےہ۔

ن کہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
 رمعف نب یلع، ییحی ، نامثؿ نب اوسد، نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اسحب ںیم وپھچ ھچگ یک یئگ وت اس ذعاب وہاگ ۔

     1459    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظہ رضی اسٰحٙ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، حات٥ ب٩ ابی ػیِزہ، ًبسا :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ أَبٔی َػِٔي ٍََة َحسَّ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ثَىٔی َحسَّ ََٜة َحسَّ  اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی

سٕ  أس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ َِٟ٘ٔیا٣َ  ا َِٟیَص أََحْس یَُحاَسُب یَِو٦َ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَائَٔظُة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ثَِتىٔی  ٔة َِٔلَّ َص٠ََک َحسَّ

 َٓ ا ٩ِ٣َ أُوتَٔی َٛٔتابَُط بَٔی٤ٔي٨ٔطٔ  َٓأ٣ََّ الَی  ٌَ ا٢َ اہللُ َت َٗ ِس  َٗ َِٟیَص  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ ُ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ َٖ یَُحاَسُب حَٔشابّا َئشي ٍّا  َشِو

 ٔ ِٟ٘ ِٟحَٔشاَب َیِو٦َ ا ُع ا َٗ َِٟیَص أََحْس ی٨َُا زُِق َو ٌَ ِٟ ٔٔک ا ٤ََّا ذَٟ ٥َ ٧ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َیا٣َٔة َِٔلَّ ًُذِّ

ززہ، دبعاہلل نب ایب 

 

صی ع
ن کہ، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، احمت نب ایب 

مل

رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ سج صخش اک اسحب ایل اجےئ اگ، فہ 

ہلل اعتٰیل ےن ہی ںیہن رفامای ہک سج صخش اک انہم اامعؽ اس الہک وہاجےئ اگ، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ا

 ےک داںیئ اہھت ںیم دای اجےئ اگ، وت رقنعبی اس ےس اکلہ اسحب ایل اجےئ اگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی وت رصػ یشیپ

 اگ۔ےہ افر ایقتم ےک دؿ سج صخش ےک اسحب یک شیتفت یک یئگ وت اےس ذعاب دای اجےئ 



 

 

ن کہ، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
ززہ، دبعاہلل نب ایب 

 

صی ع
 اقٰحس نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، احمت نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿدؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایب :   ابب

 سج ےک اسحب ںیم وپھچ ھچگ یک یئگ وت اس ذعاب وہاگ ۔

     1460    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ اذُ ب٩ُِ ص ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َظا٦ٕ 

ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ُِط أَ٪َّ   ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُو َحسَّ ًَ

َُٟط أََرأَ  ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ِٟکَأَفٔ یَِو٦َ ا و٢ُ یَُحاُئ بٔا ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟک ٠ِ٣ُٔئ اَِلَِرٔق َذَصّبا ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َِٟو کَاَ٪  یَِت 

٨َِت ُس  ُٛ ِس  َٗ ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ َن ُ٘ َی َٓ َتٔسی بٔطٔ  ِٔ ٨َِت َت ُٛ  ئ٠َِٔت ٣َا صَُو أَِيََّسُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَ

یلع نب دبعاہلل ، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ 

اںوہں ےن ایبؿ )دفرسی دنس( دمحم نب رمعم، رفح نب ابعدہ، دیعس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، 

ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ بج اکرف وک الای اجےئ اگ وت اس ےس اہک اجےئ اگ اتبؤ، ارگ اہمترے 

اگ اپس زنیم ےک ربارب وسان وہات وت مت اس وک دبےل ںیم دے رک )ذعاب ےس( اکٹھچرا احلص رکےت! فہ ےہک اگ اہں! وت اس ےس اہک اجےئ 

 ہک مت ےس اس ےس مک اماگن ایگ اھت۔

 یلع نب دبعاہلل ، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وپھچ ھچگ یک یئگ وت اس ذعاب وہاگ ۔ سج ےک اسحب ںیم

     1461    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع خیث٤ہ، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔی َخِیَث٤َُة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ثَىٔی اَِل ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َّی َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ 

َِٟیَص بَيَِن اہللٔ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٕس َِٔلَّ َوَسیُک٤ُِّ٠َطُ اہللُ َیِو٦َ ا ًَ ََل َیَزی َطِیّئا اہللُ  َٓ َوبَِي٨َُط تُزُِج٤َاْ٪ ث٥َُّ َی٨ُِوزُ 

ا٣َُط ث٥َُّ َی٨ُِو  ا٢َ ُٗسَّ َٗ  ٕ ِّٙ َت٤َِزة ِو بٔٔظ َٟ قَٔی ا٨َّٟاَر َو ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یَتَّ ٩ِ٤َ اِسَتَلا َٓ ب٠ُُٔط ا٨َّٟاُر  ِ٘ َتِشَت َٓ ثَىٔی  زُ بَيَِن یََسیِطٔ  ٤ًَُِع َحسَّ َ اَِل

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ َخِیَث٤ََة  ٤ِْزو  وا  ًَ ُ٘ ا٢َ اتَّ َٗ َق َوأََطاَح ث٥َُّ  وا ا٨َّٟاَر ث٥َُّ أرَِعَ ُ٘ اتَّ

ِو بٔ  َٟ وا ا٨َّٟاَر َو ُ٘ ا٢َ اتَّ َٗ َِٟیَضا ث٥َُّ  ٔ َُّط َی٨ُِوزُ ِ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ َق َوأََطاَح ثَََلثّا َحً َبةٕ ا٨َّٟاَر ث٥َُّ أرَِعَ َٓبٔک٤َٔ٠َٕة كَيِّ ٥ِ َیحِٔس  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ِّٙ َت٤َِزةٕ   ٔظ

، صفح، اشمع ،ہمثی، دعی نب احمت ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس رہ آد ی رمع نب صفح

ےس اہلل ایقتم ےک دؿ وگتفگ رفامےئ اگ اس رطح ہک اس ےک افر اہلل ےک درایمؿ وکح  رتامجؿ ںیہن وہاگ رھپ فہ رظن ااھٹےئ اگ وت ا ےن 

 ا ےن اسےنم رظن رکے اگ، وت دفزخ اس ےک اسےنم آےئ یگ، اس ےئل مت ںیم ےس وج صخش آگ ےس انچب آےگ ھچک ںیہن دےھکی اگ، رھپ

اچےہ )وت فہ ےچب( ارگہچ وجھکر ےک اکی ڑکٹے یہ ےک ذرہعی ویکں ہن وہ، اشمع وباہطس رمع ،ہمثی، دعی نب احمت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وچب، رھپ اانپ ہنم ریھپ ایل، افر رفامای ہک آگ ےس وچب، رھپ آپ ےن ہنم ریھپ ایل، فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک آگ ےس

نیت ابر ااسی یہ ایک، اہیں کت ہک مہ ےن امگؿ ایک ہک آپ اس وک دھکی رےہ ںیہ، رھپ رفامای ہک آگ ےس وچب ارگہچ وجھکر ےک اکی ڑکٹے 

 (یھچ ابوتں وک ذرہعی )آےگ ےس ےچبیہ ےک ذرہعی ویکں ہن وہ افر سج صخش وک ہی رسیم ہن وہ، وت ا

 رمع نب صفح، صفح، اشمع ،ہمثی، دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تنج ںیم خرت زہار ) آد ی( ریغب اسحب ےک دالخ وہں ےگ ۔



 

 

 ں اک ایبؿدؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوت :   ابب

 تنج ںیم خرت زہار ) آد ی( ریغب اسحب ےک دالخ وہں ےگ ۔

     1462    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣یَّس ہ، اب٩ ٓـی١ حؼين، اسیس ب٩ زیس، ہظی٥، حؼين سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ بِ  ثَىٔی أَٔسیُس ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ َحسَّ ًَِبس اہللٔ و َحسَّ ا٢َ أَبُو  َٗ ث٨ََا حَُؼيِْن ح  ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  َة َحسَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ ٩ُ ٣َِیََّسَ

ثَىٔی ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٨ُِت ٨ًَِٔس َس ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  ٩ًَِ حَُؼيِٕن  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ًَلَیَّ اب٩ُِ  َؿِت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رُعٔ َّی اہللُ  ل

 ِٟ طُ ا ٌَ ُط ا٨َََّٟفُ َوا٨َّٟٔيیُّ َی٤ُزُّ ٣َ ٌَ ُة َوا٨َّٟٔيیُّ ی٤َُزُّ ٣َ طُ اَِل٣َُّ ٌَ أََخَذ ا٨َّٟٔيیُّ َی٤ُزُّ ٣َ َٓ َِٟد٤َِشُة َوا٨َّٟٔيیُّ َی٤ُزُّ اَِل٥ُ٣َُ  ُط ا ٌَ ةُ َوا٨َّٟٔيیُّ ی٤َُزُّ ٣َ رَشَ ٌَ

 َ٨ َٓ ٨ََوزُِت َوِحَسُظ  َٓ  ٔٙ ُٓ ُ ٔلَی اَِل ٩ِٜٔ ا٧ُِوزِ ِ ا٢َ ََل َوَل َٗ ًٔی  ٠ُُِٗت یَا ٔجب ٍِٔی١ُ َصُؤََلٔئ أ٣َُّ ثٔي ٍْ  َٛ إَٔذا َسَواْز  َٓ ا٢َ َوزُِت  َٗ ثٔي ٍْ  َٛ َٓإَٔذا َسَواْز 

ًََذاَب  ٠َِیض٥ِٔ َوََل  ًَ ا٣َُض٥ِ ََل حَٔشاَب  ُٗسَّ ا  ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ُتَک َوَصُؤََلٔئ َسِب ُٗوَ٪ َصُؤََلٔئ أ٣َُّ ا٢َ کَا٧ُوا ََل یََِٜتُووَ٪ َوََل َيِشت ٍَِ َٗ ٠ُُِٗت َو٥َٟٔ 

َُ اہللَ أَِ٪ یَ  ا٢َ اِز َ٘ َٓ َّاَطُة ب٩ُِ ٣ِٔحَؼ٩ٕ  َِٟیطٔ ًُک ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ ٠َُّوَ٪  ًَلَی َربِّض٥ِٔ یََتَوک َّ ٍُوَ٪ َو ٠ِطُ َوََل َیَتَلي ٌَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِج َٗ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ ِح

ا٦َ  َٗ َّاَطةُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ث٥َُّ  َک بَٔضا ًُک َ٘ ا٢َ َسَب َٗ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َُ اہللَ أَِ٪ َیِح ا٢َ اِز َٗ  ُ َِ َِٟیطٔ َرُج١ْ آ ٔ ِ 

رمعاؿ نب رسیمہ، انب لیضف نیصح، ادیس نب زدی، میشہ، نیصح دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ہک ریمے اسےنم اںیتم  شی یک ںیئگ،انچہچن یبن سگرےن ےگل یسک ےک اسھت اکی اتم یھت،  ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

یسک ےک اسھت اکی رگفہ اھت افر یسک ےک اسھت دس افر یسک ےک اسھت اپچن آد ی، افر وکح  اہنت اج رےہ ےھت رھپ ںیم ےن رظن ااھٹح ، وت 

ی اتم ےہ! ربجلی ہیلع امالسؾ ےن اہک ںیہن، اقف یک رطػ دےئھکی ںیم اکی ڑبی امجتع رپ رظن ڑپی وت ںیم ےن اہک، اے ربجلی ہی ریم

ےن داھکی، اکی ڑبی امجتع رظن آح ، ربجلی ہیلع امالسؾ ےن اہک ہی آپ یک اتم ےہ افر ہی اؿ ےک آےگ وج خرت زہار ںیہ اؿ اک ہن 

، ہک فہ ولگ داغ ںیہن وگلاےت ےھت افر ہن اھجڑ اسحب وہاگ افر ہن اؿ رپ ذعاب وہاگ۔ ںیم ےن وپاھچ ویکں! ربجلی ہیلع امالسؾ ےن اہک

وھپکن رکےت ںیہ افر ہن وگشؿ ےتیل ےھت افر رصػ ا ےن رب رپ رھبفہس رکےت ےھت، اکعہش نب نصحم آپ ےک اسےنم ڑھکے وہےئگ 

 انبدے، رھپ اکی افر رعض ایک اہلل اعتٰیل ےس داع ےئجیک ہک ےھجم اؿ ولوگں ںیم انبدے آپ ےن رفامای، اے اہلل اس وک اؿ ولوگں ںیم

دفرسا آد ی ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک اہلل اعتٰیل ےس داع ےئجیک ہک ھجم وک یھب اؿ ولوگں ںیم انبدے، آپ ےن رفامای ہک اکعہش، مت ےس 



 

 

 ابزی ےل ایگ۔

 ہنعرمعاؿ نب رسیم ہ، انب لیضف نیصح، ادیس نب زدی، میشہ، نیصح دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم خرت زہار ) آد ی( ریغب اسحب ےک دالخ وہں ےگ ۔

     1463    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ اسس، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ  ثَىٔی َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ اذُ ب٩ُِ أََسٕس أَِخب ٧ٍَََا  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ثَطُ  َحسَّ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ا

ا٢َ  وَ٪  َٗ ٌُ ًٔی ُز٣َِزْة ص٥ُِ َسِب َِٟح٨ََّة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ و٢ُ یَِسُخ١ُ ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ یُئ ُوُجوصُُض٥ِ َس٤ٔ ـٔ ا ُت ّٔ ِٟ أَ

 َ َّاَطُة ب٩ُِ ٣ِٔحَؼ٩ٕ اَِل ا٦َ ًُک َ٘ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ َِٟبِسرٔ َو ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ َُ اہللَ َِٔؿائََة ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِز َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ  ٍُ ٤َ٧َٔزّة  َٓ َسٔسیُّ َیزِ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  َٗ ٠ُِط ٨ِ٣ُٔض٥ِ ث٥َُّ  ٌَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِج َٗ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِ٪ َیِح ٌَ َُ اہللَ أَِ٪ َیِح  اِز

ا٢َ َسبَ  َ٘ َّاَطةُ َٓ َک بَٔضا ًُک َ٘ 

اعمذ نب ادس، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس، ہک ریمی اتم ںیم خرت زہار آدویمں یک اکی امجتع دالخ وہیگ، اؿ ےک رہچے اس رطح

ےتکمچ وہےگن سج رطح وچدوہںی اک اچدن اتکمچ ےہ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک اکعہش نب نصحم ادسی اینپ اچدر ااھٹےئ 

وہےئ ےھت افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! اہلل ےس داع ےئجیک ہک ھجم وک اؿ ولوگں ںیم انبدے، آپ ےن رفامای، اے اہلل اس وک اؿ ںیم 

ر ںیم ےس اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! اہلل ےس داع ےئجیک، ہک ھجم وک اؿ ںیم انبدے آپ ےن رفامای انبدے، رھپ ااصن

 ہک اکعہش ریض اہلل اعتٰیل ہنع مت ےس تقبس ےل ایگ۔



 

 

 اعمذ نب ادس، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم خرت زہار ) آد ی( ریغب اسحب ےک دالخ وہں ےگ ۔

     1464    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، ابوُشا ٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌیس ب٩ ابی ٣زی :  راوی

ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َُشَّ ث٨ََا أَبُو  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ث٨ََا َس ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ

َِٟح٨ََّة ٣ٔ  ََٟیِسُخ٩٠ََّ ا  ٥َ ٕف َوَس٠َّ ٌِ ُض٥ِ بَٔب ـُ ٌِ ٜٔيَن آخْٔذ َب ٕٕ َطکَّ فٔی أََحسٔص٤َٔا ٣َُت٤َأس ِٟ ٍُ ٣ٔائَٔة أَ ا أَِو َسِب ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ًٔی َسِب ٩ِ أ٣َُّ

َِٟبِسرٔ  ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ًَلَی َؿِؤئ ا َِٟح٨ََّة َوُوُجوصُُض٥ِ  ص٥ُِ ا ُ ِٔ ُُٟض٥ِ َوآ َّی یَِسُخ١َ أَوَّ  َحً

اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع دیعس نب ایب رممی، اوباسغ ؿ، 

ن خرت زہار، ای رفامای است الھک )رافی وک کش ےہ( آد ی تنج ںیم دالخ وہں ےگ، اہیں کت 

ن ل
م

فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم 

 وہ اجںیئ ےگ، افر اؿ ےک رہچے وچدںی اترخی ےک اچدن یک رطح ےتکمچ وہں ےگ۔ ہک اؿ ںیم ےس اےلگ افر ےلھچپ بس تنج ںیم دالخ

 دیعس نب ایب رممی، اوباسغ ؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  فا ی ابوتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ رکےن :   ابب

 تنج ںیم خرت زہار ) آد ی( ریغب اسحب ےک دالخ وہں ےگ ۔

     1465    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، يٌ٘وب ب٩ ابزہی٥، ػاٟح، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨ِ  َحسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍْ ٔ ث٨ََا ٧َآ ٩ًَِ َػأٟٕح َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٩ًَِ َحسَّ ُض٤َا 

َِٟح٨ََّة َوأَص١ُِ ا٨َّٟارٔ ا٨َّٟاَر ث٥َُّ  َِٟح٨َّٔة ا ا٢َ یَِسُخ١ُ أَص١ُِ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ْ٪ بَِي٨َُض٥ِ یَا أَص١َِ ا٨َّٟارٔ ََل  ا٨َّٟٔيیِّ َػل و٦ُ ٣َُؤذِّ ُ٘ َي

َِٟح٨َّةٔ ََل ٣َِوَت ُخ٠ُوزْ   ٣َِوَت َویَا أَص١َِ ا

یلع نب دبعاہلل ، وقعیب نب اربمیہ، اصحل، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، 

 تنج ںیم افر دفزخ فاےل ںیم دالخ وہں ےگ وت اؿ ےک درایمؿ اکی اکپرےن فاالاکپر رک ےہک اگ ہک آپ ےن رفامای ہک بج تنج فاےل

 اے دفزخ فاول! اہیں ومت ںیہن ےہ، افر اے تنج فاول! اہیں ومت ںیہن ہشیمہ رانہ ےہ۔

 یلع نب دبعاہلل ، وقعیب نب اربمیہ، اصحل، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم خرت زہار ) آد ی( ریغب اسحب ےک دالخ وہں ےگ ۔

     1466    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو اٟامی :  راوی

ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢ُ َحسَّ َ٘ ٥َ يُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

َِٟح٨َّ  َِٟح٨َّةٔ ُخ٠ُوْز ََل ٣َِوَت َؤَلَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َیا أَص١َِ ا٨َّٟارٔ ُخ٠ُوْز ََل ٣َِوَت َٔلَص١ِٔ ا  ةٔ یَا أَص١َِ ا

اوب اامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک یبن یلص اہلل 

 فاولں ےس اہک اجےئ اگ، ہک اے تنج فاول! اہیں ہشیمہ رانہ ےہ ومت ںیہن افر دفزخ فاولں ےس یھب ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک تنج

 اہک اجےئ اگ، ہک اے دفزخ فاول، اہیں ہشیمہ رانہ ےہ ومت ںیہن ےہ۔



 

 

 اوب اامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع ف

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1467    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ہیث٥، ًوٖ، ابورجاء ٤ًزا٪ :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ   ْٖ ِو ًَ ث٨ََا  َِٟضِیَث٥ٔ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ا َِٟح٨َّٔة َحسَّ ُت فٔی ا ٌِ ٠ََّ ا٢َ اك َٗ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ِٛ أَیُِت أَ ث ٍََ أَص٠َِٔضا ا٨َِّٟشاَئ ََفَ ِٛ أَیُِت أَ ُت فٔی ا٨َّٟارٔ ََفَ ٌِ ٠ََّ اَئ َواك َُُٔقَ ِٟ  ث ٍََ أَص٠َِٔضا ا

نامثؿ نب مثیہ، وعػ، اوبراجء رمعاؿ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک آپ ےن رفامای، ںیم ےن تنج ںیم 

 ر بج دفزخ ںیم اھجاکن وت ںیم ےن داھکی ہک فاہں زایدہ رےنہ فا ی وعرںیت ںیھت۔اھجکن رک داھکی وت فاہں ارثک رقفاء وک اپای اف

 نامثؿ نب مثیہ، وعػ، اوبراجء رمعاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ  فزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلکتنج افر د

 ح  دیپا وہےن یک ہگج ۔رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچس



 

 

     1468    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤ٌٰی١، س٠امی٪ تییم، ابوًث٤ا٪، حرضت اسا٣ہ :  راوی

٩ًَِ أَُسا٣َ  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َِّییٔمُّ  ُ٪ اٟت ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ أَِخب ٧ٍَََا ُس٠َامِیَ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة 

 َ َِٟحسِّ ٣َِحبُوُسوَ٪ َُي ٍَِ أَ٪َّ أ ٤ََِٟشاٛٔيَن َوأَِػَحاُب ا ُة ٩ِ٣َ َزَخ٠ََضا ا ًَا٣َّ کَاَ٪  َٓ َِٟح٨َّةٔ  ًَلَی بَأب ا ِس أ٣ُٔزَ ٤ُُِٗت  َٗ ِػَحاَب ا٨َّٟارٔ 

ًَلَی بَأب  ٤ُُِٗت  ٔلَی ا٨َّٟارٔ َو ُة ٩ِ٣َ َزَخ٠ََضا ا٨َِّٟشاُئ  بٔض٥ِٔ ِ ًَا٣َّ إَٔذا  َٓ  ا٨َّٟارٔ 

دسمد، اامسلیع، امیلسؿ یمیت، اوبنامثؿ، رضحت اامسہم، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای 

ر امؽ فاےل وبحمس ےھت، وساےئ ںیم تنج ےک درفازے رپ ڑھکا وہا، )وت داھکی ہک( فاہں دالخ وہےن فاےل زایدہ رت نیکسم ےھت، اف

دفزویخں ےک ہک اؿ وک دفزخ ےل اجےن اک مکح دے دای ایگ اھت، افر دفزخ ےک درفازے رپ ڑھکا وہا، وت داھکی فاہں دالخ وہےن فاولں 

 ںیم ارثک وعرںیت ںیھت۔

 دسمد، الیعٰمس، امیلسؿ یمیت، اوبنامثؿ، رضحت ااسہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ہشیمہ یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم

 دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔ رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک،

     1469    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ٌاذ ب٩ اسس ًبس اہلل، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، ٣ح٤س ب٩ زیس، :  راوی

َُّط  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ اذُ ب٩ُِ أََسٕس أَِخب ٧ٍَََا  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ثَُط  َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا َػاَر أَ  ًَ َّی اہللُ  َِٟح٨َّٔة اہللٔ َػل ١َ بَيَِن ا ٌَ َّی یُِح ٤َِِٟؤت َحً ٔلَی ا٨َّٟارٔ ٔجیَئ بٔا َِٟح٨َّةٔ َوأَص١ُِ ا٨َّٟارٔ ِ ٔلَی ا َِٟح٨َّةٔ ِ ص١ُِ ا



 

 

َیزَِزازُ  َٓ َِٟح٨َّٔة ََل ٣َِوَت َوَیا أَص١َِ ا٨َّٟارٔ ََل ٣َِوَت  ٕ َیا أَص١َِ ا ِٟ َوا٨َّٟارٔ ث٥َُّ یُِذبَُح ث٥َُّ ی٨َُازٔی ٨َ٣ُاز حٔض٥ِٔ َوَیزَِزازُ  أَص١ُِ ا ٔلَی ََفَ ّحا ِ َح٨َّٔة ََفَ

ٔلَی حُز٧ِٔض٥ِٔ   أَص١ُِ ا٨َّٟارٔ حُز٧ِّا ِ

 اعمذ نب ادس دبع اہلل، رمع نب دمحم نب زدی، دمحم نب زدی، نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اوینں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ

تنج فاےل تنج ںیم، افر دفزخ فاےل دفزخ ںیم دالخ وہاجںیئ ےگ وت ومت الح  اجےئ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج

یگ اہیں کت ہک دفزخ افر تنج ےک درایمؿ ریھک اجےئ یگ، رھپ ذحب یک اجےئ یگ رھپ اکی اکپرےن فاال اکپر رک ےہک اگ ہک اے تنج 

ںیم ااضہف وہاجےئ اگ افر دفزخ فاولں اک مغ ڑبھ  فاولں! اہیں ومت ںیہن اے دفزخ فاول اہیں ومت ںیہن! تنج فاولں یک وخیش

 اجےئ اگ۔

 اعمذ نب ادس دبع اہلل، رمع نب دمحم نب زدی، دمحم نب زدی، نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فا ی ابوتں اک ایبؿ دؽ وک رنؾ رکےن :   ابب

یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ  تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم

 دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، 

     1470    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ اسس، ًبساہلل ب٩ ا٧ص، زیس ب٩ اس٥٠، ًلار ب٨یشار، ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ اذُ ب٩ُِ أََسٕس أَِخب ٧ٍَََا  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٌٔیسٕ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص 

و٢ُ َٔلَص١ِٔ  ُ٘ الَی َي ٌَ ٥َ ِٔ٪َّ اہلَل َتَباَرَک َوَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  َِٟح٨َّٔة یَاا وُٟوَ٪   ا ُ٘ َی َٓ َِٟح٨َّٔة  أَص١َِ ا

٥َِٟ تُ  ًَِلِيت٨ََا ٣َا  ِس أَ َٗ ٨ََٟا ََل ٧َزَِضی َو وُٟوَ٪ َو٣َا  ُ٘ َی َٓ و٢ُ َص١ِ َرٔؿيُت٥ِ  ُ٘ َی َٓ َسیَِک  ٌِ َِّیَک َرب٨ََّا َوَس و٢ُ َٟب ُ٘ َی َٓ ٔم أََحّسا ٩ِ٣ٔ َخ٠َِ٘ٔک  ٌِ

اُٟوا َیا َربِّ َوأَ  َٗ َٔک  ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ـَ ِٓ ًِٔلی٥ُِٜ أَ ُ ٠َِی٥ُِٜ أ٧ََا أ ًَ ََل أَِسَدُم  َٓ ٠ًََِی٥ُِٜ رِٔؿَوانٔی  و٢ُ أُح١ُّٔ  ُ٘ َی َٓ ١ُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ـَ ِٓ یُّ َطِیٕئ أَ

َسُظ أَبَّسا ٌِ  َب



 

 

اعمذ نب ادس، دبعاہلل نب اسن، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی رفامےئ اگ ہک اے تنج فاولں فہ ولگ رعض رکںی ےگ، اے رپفرداگر  ایک ہک روسؽ اہلل یلص

کیبل ف دعس کی، رھپ اہلل اعت ی رفامےئ اگ ایک مت ولگ وخش وہ، فہ ولگ ںیہک ےگ مہ ویکں ہن رایض وہں ہک بج وت ےن فہ زیچ اطعء یک ےہ 

 دی اہلل اعت یٰ  رفامےئ اگ ہک ںیہمت اس ےس رتہب زیچ اطعء رکفں اگ فہ ولگ وپےگ ں ےگ اے رب اس وج ا ےن ولخمؼ ںیم ےس یسک وک ںیہن

 ےس رتہب ایک زیچ ےہ! اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ ںیم مت رپ اینپ راض انزؽ رکفں اگ اس ےک دعب ںیم مت رپ یھبک انراض ہن وہں اگ۔

 شا ر، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاعمذ نب ادس، دبعاہلل نب اسن، زدی نب املس :  رافی
ن

 

ٹن
ی
 ، اطعر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

امای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

 دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔ رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم

     1471    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، ابواسٰحٙ ح٤یس :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس   َٚ ث٨ََا أَبُو ِِٔسَحا ٤ِزٕو َحسَّ ًَ اؤیَُة ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  و٢ُ أُٔػیَب َحسَّ ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ ٔ٤

َِٓت َحارٔثَُة یَِو٦َ بَِسٕر َو  ِس رَعَ َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط ِ َحائَِت أ٣ُُّ َٓ َة َحارٔثََة  صَُو ََُُل٦ْ  َٟ ٔ ٨ِ٣َز

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍُ ی َتَزی ٣َا أَِػ٨َ َ ِِ ُ َِٟح٨َّٔة أَِػب ٍِٔ َوأَِحَتٔشِب َؤِِ٪ َت٩ُِٜ اَِل إِٔ٪ َیُک فٔی ا َٓ ََّضا ٣ٔىِّی  َویَِحٔک أََوَصب٠ِٔٔت أََوَج٨َّْة َواحَٔسْة هَٔی ٧ِٔ

َزِوضٔ  َِٟٔفِ َٟفٔی َج٨َّٔة ا َُّط  ثٔي ٍَْة َو٧ِٔ َٛ  ٔج٨َاْ٪ 

دبع اہلل نب دمحم، اعمفہی نب رمعف، اوب ااحسؼ دیمح ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک 

دبر ےک دؿ دیہش وہےئ وت فہ نسمک ےھت اؿ یک فادلہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر  وہےئ انس ہک احرہث

رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ اجےتن ںیہ ہک احرہث اک رمہبت ریمے دؽ ںیم ایک ےہ، ارگ فہ تنج ںیم وہا وت ںیم ربص رکفں یگ افر ارگ 



 

 

 رفامای )ینع اقمح( ایک تنج اکی یہ ےہ،  ںیتن وت دفرسی ہگج وہا وت آپ دںیھکی ےگ ہک ںیم

 

ٹلت ن
ن
جک ای 

ب 

 ایک رکیت وہں آپ ےن ف

 تہب یس ںیہ افر فہ تنج ارفلدفس ںیم وہاگ۔

 دبع اہلل نب دمحم، اعمفہی نب رمعف، اوباقٰحس دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ  تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم

 نیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس ز

     1472    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذب٩ اسس، ٓـ١ ب٩ ٣وسٰی، ٓـی١، ابوحاز٦ حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َٔ ِٟ اذُ ب٩ُِ أََسٕس أَِخب ٧ٍَََا ا ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ِی١ُ  ـَ ُٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا ا ـِ

 ٔ ُٚ ب٩ُِ ِ ا٢َ ِِٔسَحا َٗ َٔ َو ٤َُِِّٟسٔ اٛٔٔب ا ٕ ٟلَّ ِٟکَأَفٔ ٣َٔشي ٍَةُ ثَََلثَةٔ أَیَّا٦ َٜٔيِی ا ا٢َ ٣َا بَيَِن ٨ِ٣َ َٗ  ٥َ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ ب٩ُِ بَِزاصٔیَوَس٠َّ ٥َ أَِخب ٧ٍَََا ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ث٨ََا ُوَصِیْب  ََٟظَحَزّة َس٤َ٠ََة َحسَّ َِٟح٨َّةٔ  ا٢َ ِٔ٪َّ فٔی ا َٗ  

 ٌُ َل ِ٘ ًَا٦ٕ ََل َي ٌٔیٕس َئشي ٍُ اٟزَّاُٛٔب فٔی ه٠َِّٔضا ٣ٔائََة  ثَىٔی أَبُو َس ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ًَیَّإغ  ٤َاَ٪ ب٩َِ أَبٔی  ٌِ ثُِت بٔطٔ ا٨ُّٟ َحسَّ َٓ ا٢َ أَبُو َحاز٦ٕٔ  َٗ َضا 

ـَ  ٤ُِٟ َِٟحَواَز ا ََٟظَحَزّة َئشي ٍُ اٟزَّاُٛٔب ا َِٟح٨َّٔة  ا٢َ ِٔ٪َّ فٔی ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ٣ٔائَةَ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی ٔ َز اَّٟسَّ َضا ٤َّ ٌُ َل ِ٘  ًَا٦ٕ ٣َا َي

اعمذنب ادس،  لض نب ومٰیس، لیضف، اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ ےس رفاےت رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای، ہک اکرف ےک دفونں 

ومڈنوھں ےک درایمؿ زیت راتفر وسار ےک نیت دؿ یک اسم ت وہیگ، افر ااحسؼ نب اربامیہ ےن وباہطس ریغمہ نب ہملس، فبیہ، 

اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک تنج ںیم اوباحزؾ، لہس ریض 

اکی درتخ وہاگ ہک سج ےک اسہی ںیم وسار وس اسؽ کت ےلچ اگ، افر اس اک رفس یھبک متخ ہن وہاگ، اوباحزؾ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ہی 

 اںوہں ےن ایبؿ ایک، ہک ھجم ےس اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص دحثی امعنؿ نب ایب ایعش ےس ایبؿ یک وت



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک تنج ںیم اکی درتخ وہاگ ہک )اس ےک اسہی ںیم( زیت راتفر، رھپوھگڑے رپ وسار وس اسؽ کت ےلچ رھپ 

 یھب اس اک رفس متخ ہن وہاگ۔

 نب ومٰیس، لیضف، اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ اعمذنب ادس،  لض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج 

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1473    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ًبس اٌٟزیز، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ  ٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ََٟیِسُخ٩٠ََّ َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َة  َِٟح٨َّ ا٢َ ٣َُت٤َأسُٜوَ٪ آخْٔذ بَ ا َٗ ٕ أَیُُّض٤َا  ٕٕ ََل یَِسرٔی أَبُو َحاز٦ٔ ِٟ ٍُ ٣ٔائَٔة أَ ا أَِو َسِب ّٔ ِٟ َ وَ٪ أ ٌُ ًٔی َسِب ا ََل ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ـّ ٌِ ُض٥ِ َب ـُ ٌِ

َِٟبِسرٔ  ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ًَلَی ُػوَرةٔ ا ص٥ُِ ُوُجوصُُض٥ِ  ُ ِٔ َّی یَِسُخ١َ آ ُُٟض٥ِ َحً  یَِسُخ١ُ أَوَّ

 ازعلسی، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہبیتق، دبع

ریمی اتم ںیم ےس خرت زہار ای )رفامای( است الھک آد ی تنج ںیم دالخ وہں ےگ )اوب احزؾ اک ایبؿ ےہ، ہک ےھجم اید ںیہن ہک آپ ےن 

ھک رفامےئ( اکی دفرسے اک اہھت ڑکپے وہےئ وہں ےگ، بج کت اؿ ےک ےلھچپ دالخ ہن وہںیل ےگ، اس فتق خرت زہار ای است ال

 کت اؿ ےک اےلگ دالخ ہن وہں ےگ اؿ ےک رہچے وچدوھںی رات ےک اچدن یک رطح ےتکمچ وہں ےگ۔

 ہبیتق، دبع ازعلسی، اوباحزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ یک یجیلک وہیگ ۔ دع تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1474    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سے وہ سہ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبس اٌٟزیز، اپ٨ے واٟس  :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ َسِض١ٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ًَ ث٨ََا  َِٟح٨َّٔة َحسَّ ا٢َ ِٔ٪َّ أَص١َِ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

 َ ٤َا َتت َٛ َِٟح٨َّٔة  َٖ فٔی ا َز ُِ ِٟ َ٪ ا َُِ َیت ٍََا ا٢َ أَِطَضُس َٟ َ٘ َٓ ًَیَّإغ  ٤َاَ٪ ب٩َِ أَبٔی  ٌِ ثُِت بٔطٔ ا٨ُّٟ َحسَّ َٓ ا٢َ أَبٔی  َٗ ٤َأئ  َب فٔی اٟشَّ َٛ َِٜو َ٪ اِل َُِ  ٍَا

 َِ ِٟ ِٔیِّ َوا ِ
ٙٔ اٟرشَّ ُٓ ُ ارَٔب فٔی اَِل َِ ِٟ َب ا َٛ َِٜو َ٪ اِل َُِ ٤َا َتَزا َٛ ُث َوَیزٔیُس ٓٔیطٔ  ٌٔیٕس یَُحسِّ ُت أَبَا َس ٌِ  زِبٔیِّ ََٟش٤ٔ

ہلل نب ہملسم، دبع ازعلسی، ا ےن فادل ےس فہ لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر لہس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی دبع ا

رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای تنج فاےل تنج ںیم ابالاخہن فاولں وک اس رطح دںیھکی ےگ سج رطح مت آامسؿ رپ اتسرفں وک دےتھکی وہ، 

ہک ںیم ےن امعنؿ نب ایب ایعش ےس ہی دحثی ایبؿ یک وت اںوہں ےن اہک، ہک ںیم ےن اوبدیعس وک ایبؿ رکےت ریمے فادل ےن ایبؿ ایک 

 وہےئ انس، افر اانت زایدہ ایبؿ ایک، ہک سج رطح مت ڈفر ے فاےل اتسرے وک رشمیق افر رغمیب اقف رپ دےتھکی وہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل نب ہملسم، دبع ازعلسی، ا ےن فادل ےس فہ لہس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1475    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 س ب٩ بظار، طٌبہ، ابو٤ًزا٪، ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤ :  راوی

ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٨ِطُ  ًَ أٟٕک َرضَٔی اہللُ 

و٢ُ  ُ٘ ا٢َ َي َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََٟک ٣َا فٔی اَِلَِرٔق ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِو أَ٪َّ  َٟ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ًََذابّا یَِو٦َ ا الَی َٔلَصَِؤ٪ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ اہللُ َت

و٢ُ أََرِزُت ٨ِ٣َٔک أَصَِوَ٪ ٩ِ٣ٔ َصَذا َوأ٧ََِت فٔی ُػ٠ِٔب آَز٦َ أَِ٪  ُ٘ َی َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ َن ُ٘ َی َٓ َتٔسی بٔطٔ  ِٔ ٨َِت َت ُٛ َک بٔی َط َطِیٕئ أَ ِیّئا ََل ُترِشٔ

َک بٔی أَبَِیَت َِٔلَّ أَِ٪ ُترِشٔ َٓ 

دمحم نب اشبر، ہبعش، اوبرمعاؿ، اسن نب امکل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، آپ 

ربارب وکح  زیچ )دفتل( ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل ایقتم ےک دؿ بس ےس مک ذعاب فاےل ےس رفامےئ اگ ہک ارگ اہمترے اپس زنیم ےک 

وہیت وت ایک مت اےس دے رک ا ےن وک ذعاب ےس ڑھچاےت۔ فہ وجاب دے اگ اہں! اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ ہک ںیم ےن ھجت ےس اس ےس  یکل 

 زیچ اچیہ یھت، بج ہک مت آدؾ ےک بلص ںیم اھت۔ فہ ہی ہک ریمے اسھت یسک وکرشکی ہن رکان نکیل وت ےن ااکنر رکدای افر ریمے اسھت

 رشکی انبای۔

 دمحم نب اشبر، ہبعش، اوبرمعاؿ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل 

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1476    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از، ٤ًز و، جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ ٨ًَُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٕ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ُد َحسَّ ا٢َ َیِْخُ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  

 ٌَ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ ٤ُُط  َٓ َم  َ٘ ِس َس َٗ ابٔیُص َوکَاَ٪  َِ َـّ ا٢َ اٟ َٗ ارٔیزُ  ٌَ
٠ُُِٗت ٣َا اٟثَّ ارٔیزُ  ٌَ

َُّض٥ِ اٟثَّ أ٧َ َٛ ٔة  ًَ ا َٔ ٕس بٔاٟظَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر أَبَا ٣َُح٤َّ



 

 

َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي َت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ًَ ا َٔ ُد بٔاٟظَّ و٢ُ َیِْخُ ُ٘ ٥َ َي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

اوب اامعنلؿ، امحد، رمعف، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک افشتع ےک 

ں ےگ۔ ںیم ےن وپاھچ اعثرری ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای اغضسیب ےہ، ذرہعی ھچک ولگ دفزخ ےس ںیلکن ےگ، اس رطح ہک فہ اعثرری وہ

اؿ ےک ہنم ڑھج ےئگ وہں ےگ، امحد اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رمعف نب دانی ےس وپاھچ ایک آپ ےن اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

  دفزخ ےس ںیلکن ےگ، اںوہں ےن اہک اہں!۔انس ےہ ہک، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک ولگ افشتع ےک ذرہعی

 اوب اامعنلؿ، امحد، رمع ف، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ںیہ ہشیمہ ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعمتنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ

  ۔رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج

     1477    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا صُِسبَُة ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ِو٦ْ َحسَّ َٗ ُد  ا٢َ یَِْخُ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ل

َِٟحَض٤َّ٨ٔیِّيَن  َِٟح٨َّةٔ ا یض٥ِٔ أَص١ُِ ا ُیَش٤ِّ َٓ َِٟح٨ََّة  َیِسُخ٠ُوَ٪ ا َٓ  ٍْ ِٔ ُض٥ِ ٨ِ٣َٔضا َس َس ٣َا ٣َشَّ ٌِ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َب

 ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل

 رفامای ہک ھچک ولگ ذعاب اپےن ےک دعب دفزخ ےس لکن رک تنج ںیم دالخ وہں ےگ افر تنج فاےل اؿ وک دفزیخ اکپرںی ےگ۔

 دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1478    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی، وہیب، ٤ًز ب٩ یحٌی ، یحٌی ، :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟ َحسَّ ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَی  ث٨ََا  َّی اہللُ ث٨ََا ُوصَِیْب َحسَّ ٔيیَّ َػل

و٢ُ اہللُ  ُ٘ َِٟح٨ََّة َوأَص١ُِ ا٨َّٟارٔ ا٨َّٟاَر َي َِٟح٨َّٔة ا ا٢َ َِٔذا َزَخ١َ أَص١ُِ ا َٗ َز٢ٕ ٩ِ٣ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ِ َِ ا٢ُ َحبَّٕة ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔی 

 َ٤ َٛ ََٓي٨ِبُُتوَ٪   ٔ َِٟحَیاة ٔ ا ِوَ٪ فٔی ٧ََضز َ٘ ُی٠ِ َٓ ًَازُوا ح٤ّ٤َُا  ِس ا٣ُِتحُٔظوا َو َٗ ُجوَ٪  َیِْخُ َٓ ُجوُظ  ٔ ِِ َ أ َٓ ِٟحٔبَُّة فٔی َح٤ٔی١ٔ ِٔی٤َإ٪  ا َت٨ِبُُت ا

ا٢َ َح٤ٔیَّةٔ اٟشَّ  َٗ ِی١ٔ أَِو  اَئ ٠ِ٣َُتؤیَّة اٟشَّ ََّضا َت٨ِبُُت َػَِفَ ٥ِ َتَزِوا أ٧َ َٟ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ  ِی١ٔ َو

ومیس ، فبیہ، رمع نب ییحی ، ییحی ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

فاےل تنج ںیم افر دفزخ فاےل دفزخ ںیم دالخ وہاجںیئ ےگ وت اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ ہک سج صخش ےک دؽ فملس ےن رفامای بج تنج 

ت ںیم ںیم راح  ربارب یھب اامیؿ وہ، اس وک دفزخ ےس اکنؽ ول،انچہچن اؿ وک اکنال اجےئ اگ وت فہ وکےلئ یک امدنن ںیلکن ےگ، وت اؿ وک رہن ایح

فاتزہ وہ اجںیئ ےگ اسیج ہک درای ےک انکرے ےک وکڑے رک ٹک ںیم رتفاتزہ داہن ااتگ ےہ، افر ڈاؽ دای اجاگیئ، افر فہ اس رطح رت

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت دےتھکی ںیہن ہک فہ داہن اٹپل وہا زرد اتلکن ےہ۔

 ومٰیس، فبیہ، رمع نب ییحی ، ییحی ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم



 

 

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1479    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابواسحاٚ، ن٤ٌا٪ :  راوی

ثَىٔی ٣ُحَ  ٌِ َحسَّ ٤َاَ٪ َس٤ٔ ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٚ ُت أَبَا ِِٔسَحا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی ٤َّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ٍُ ََٟزُج١ْ تُوَؿ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ًََذابّا یَِو٦َ ا و٢ُ ِٔ٪َّ أَصَِوَ٪ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي لٔی ٨ِ٣َٔضا ز٣َٔاُُطُ  اہللُ  ِِ َس٣َِیطٔ َج٤َِزْة َي َٗ  فٔی أَِخ٤َٔؽ 

دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اوبااحسؼ، امعنؿ، یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن آپ وک رفامےت وہےئ انس ہک 

وہح  وہیگ افر اس ےس اس اک دامغ وھکاتل  ایقتم ےک دؿ بس ےس ےکلہ ذعاب فاال فہ صخش وہاگ سج ےک دفونں اپفں رپ اگنچری ریھک

 وہاگ سج رطح اہڈنی وجش امریت ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اوبااحسؼ، امعنؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک تنج 

  اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع

     1480    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ رجاء، اَس ائی١، ابواسحٙ، ن٤ٌا٪ ب٩ بظي ٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ائٔی١ُ  ث٨ََا َِِٔسَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَجإئ َحسَّ ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظي ٍ ٌِ ا٨ُّٟ

َس٣َِیطٔ َج٤َِزَتأ٪ يَ  َٗ ًَلَی أَِخ٤َٔؽ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َرُج١ْ  ًََذابّا یَِو٦َ ا و٢ُ ِٔ٪َّ أَصَِوَ٪ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ُ٘ ٥َ َي لٔی َوَس٠َّ ِِ ٤َا َي َٛ لٔی ٨ِ٣ُٔض٤َا ز٣َٔاُُطُ  ِِ

٤ِٟٔزَِج١ُ َو  ٥ُ ا ُ٘ ٤ِ ُ٘ ِٟ  ا



 

 

دبع اہلل نب راجء، ارس الیئ، اوب ااحسؼ ، امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ایقتم ےک دؿ بس ےس ےکلہ ذعاب فاال فہ صخش وہاگ سج ےک دفونں 

رایں ریھک وہں یگ افر اؿ دفونں ےک ببس ےس اس اک دامغ اس رطح وجش اھکےئ اگ سج رطح اہڈنی ای ڑھگا وجش اپؤں رپ دف اگنچ

 اھکات ےہ۔

 دبع اہلل نب راجء، ارس الیئ، اوباقحس، امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ  تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم

  ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم

     1481    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ٤ًزو خیث٤ہ، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ث٨ََا ُط  ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٥َ َذََکَ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ َخِیَث٤ََة  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َبُة  ٌِ

ا٢َ  َٗ َذ ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ  وَّ ٌَ َت َٓ أََطاَح بَٔوِجضٔطٔ  َٓ َذ ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ َذََکَ ا٨َّٟاَر  وَّ ٌَ َت َٓ أََطاَح بَٔوِجضٔطٔ  َٓ وا اا٨َّٟاَر  ُ٘ ٥ِ اتَّ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ِّٙ َت٤َِزةٕ  ِو بٔٔظ َٟ ٨َّٟاَر َو

َبةٕ  بٔک٤َٔ٠َٕة كَيِّ َٓ  َیحِٔس 

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، رمعف ،ہمثی، دعی نب احمت ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفزخ اک ذرک ایک وت اانپ ہنم 

ارگہچ وجھکر ےک اکی ڑکٹے یہ ےک ذرہعی ویکں ہن وہ، افر سج صخش وک ہی  ریھپ ایل افر اس ےس انپہ ام یگ، رھپ رفامای ہک دفزخ ےس وچب،

 یھب رسیم ہن وہ وت ایھچ ابوتں ےک ذرہعی )اس ےس ےچب( ۔

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، رمعف ،ہمثی، دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ  تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم

  ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم

     1482    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی حاز٦ زر اور زی، یزیس، ًبساہلل ب٩ خباب، حرضت ابوسٌیس، خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َخبَّ َحسَّ   ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس  َراَوِرزٔیُّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َواٟسَّ ُِٟدِسرٔیِّ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس إب 

٥َ َوذَُٔکَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ٨ًَِطُ أ٧َ ًًَٔی یَِو٦َ َرضَٔی اہللُ  ا َٔ طُ َط ٌُ َٔ ٠َّطُ َت٨ِ ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ أَبُو كَأٟٕب  ُّ٤ًَ  ٨ًَِٔسُظ 

لٔی ٨ِ٣ُٔط أ٦ُُّ ز٣َٔأُطٔ  ِِ بَِیطٔ َي ٌِ َٛ  ُّ إح ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َیِب٠ُ ـَ ١ُ فٔی َؿِح ٌَ ُیِح َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ا

، دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اربامیہ نب زمحہ، انب ایب احزؾ درافردی، سیدی، دبعاہلل نب ن بب، رضحت اوبدیعس

ہک اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ ےک اپس آپ ےک اچچ اوباط بل اک ذرک ایک ایگ وت آپ ےن رفامای اشدی 

  وہاگ۔ایقتم ےک دؿ اؿ وک ریمی افشتع اکؾ آےئ ہک آگ اؿ ےک ونخٹں کت وہیگ افر اس ےس اؿ اک دامغ وھک اتل

 اربامیہ نب زمحہ، انب ایب احزؾ در افر دی، سیدی، دبعاہلل نب ن بب، رضحت اوبدیعس، دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ فر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلکتنج ا

 اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔ رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع

     1483    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شس ز، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّیَحسَّ ٍُ  َػل ٥َ یَِح٤َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ِ َیأ َٓ َّی یُزٔیَح٨َا ٩ِ٣ٔ ٣َکَا٨َٔ٧ا  ًَلَی َرب٨َِّا َحً ٨َا  ٌِ َٔ َِٟو اِسَتِظ وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َّٟٔذی اہللُ ا٨َّٟاَض یَِو٦َ ا وُٟوَ٪ أ٧ََِت ا ُ٘ َی َٓ تُوَ٪ آَز٦َ 

َذ ٓٔیَک ٩ِ٣ٔ ُروحٔطٔ  َٔ َک اہللُ بَٔیٔسظٔ َوَن َ٘ ٥ِ َویَِذَُکُ َخ٠َ ُٛ َِٟشُت ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٨ََٟا ٨ًَِٔس َرب٨َِّا   ٍِ َٔ اِط َٓ ََٟک  َشَحُسوا  َٓ ََٜة  ٔ ٤َََِٟلئ َوأ٣َََز ا

٥ِ َویَِذَُکُ َخلٔ  ُٛ َِٟشُت ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُو٧َُط  َٓ َثُط اہللُ  ٌَ ٢َ َرُسو٢ٕ َب و٢ُ ائُِتوا ٧ُوّحا أَوَّ ُ٘ َّٟٔذی یَئَتُط ائُِتوا ِٔبِ َخٔلیَئَتطُ َوَي َزاصٔی٥َ ا

٤َُط  َّٟٔذی ک٠ََّ ٥ِ َویَِذَُکُ َخٔلیَئَتُط ائُِتوا ٣ُوَسی ا ُٛ َِٟشُت ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُو٧َطُ  َٓ َِٟشُت اتََّدَذُظ اہللُ َخ٠ٔیَّل  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُو٧َُط  َٓ اہللُ 

َِٟش  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُو٧َُط  َٓ َیِذَُکُ َخٔلیَئَتُط ائُِتوا ًٔیَسی  َٓ  ٥ِ ُٛ ُط ٣َا ص٨َُا َٟ ِس َُُٔفَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّسا َػل ٥ِ ائُِتوا ٣َُح٤َّ ُٛ ُت ص٨َُا

َیَسًُ  َٓ ُت َسأجّسا  ٌِ َٗ َٓإَٔذا َرأَیُِتُط َو ِّی  ًَلَی َرب أَِسَتأِذُٔ٪  َٓ َیأِتُونٔی  َٓ  َ
َِّ َ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ َو٣َا َتأ سَّ َ٘ ا٢ُ لٔی َت َ٘ ىٔی ٣َا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ ُي

 ُ٤ِّ٠ ٌَ ِّی بَٔتِح٤ٔیٕس ُي أَِح٤َُس َرب َٓ ٍُ َرأِٔسی  َٓ أَِر َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ ٍِ َواِط ١ُِٗ ُيِش٤َ َلِط َو ٌِ ٍِ َرأَِسَک َس١ِ ُت َٓ ا اِر َیُحسُّ لٔی َحسًّ َٓ  ٍُ َٔ ىٔی ث٥َُّ أَِط

ٍُ َسأجّسا  َٗ َ أ َٓ َِٟح٨ََّة ث٥َُّ أًَُوزُ  ُجُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوأُِزخ٠ُُٔض٥ِ ا ٔ ِِ ُ َّی ٣َا بَقَٔی فٔی ا٨َّٟارٔ َِٔلَّ ٩ِ٣َ ث٥َُّ أ ٔة َحً ٌَ أَٟثٔة أَِو اٟزَّابٔ ٣ِٔث٠َُط فٔی اٟثَّ

ُِٟد٠ُوزُ  ٠ًََِیطٔ ا و٢ُ ٨ًَِٔس صََذا أَِی َوَجَب  ُ٘ َتاَزةُ َي َٗ آُ٪ َوکَاَ٪  ُُِٟقِ  َحَبَشطُ ا

رفامای ہک اہلل ایقتم ےک دؿ ولوگں وک عمج رکے  دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اگ وت ولگ ںیہک ےگ ہک اکش وکح  امہری افشتع اہلل ےک درابر ںیم رکات، اتہک مہ اینپ اس ہگج ےس اجنت اپےتانچہچن فہ ولگ آدؾ ہیلع 

 افر رفوتشں وک مکح دایانچہچن امالسؾ ےک اپس آرک ںیہک ےگ ہک آب وک اہلل ےن اےنہ اہھت ےس دیپا ایک افر آپ ںیم اینپ رفح وھپیکن

وت آپ امہرے رپفرداگر یک انجب ںیم امہری افسرش رکںی، آدؾ ہیلع امالسؾ رفامںیئ ےگ ںیم اس القئ  اںوہں ےن آپ وک دجسہ ایک

ےن وبعمث  ںیہن افر اینپ  یطل اک ذرک رکںی ےگ افر رفامںیئ ےگ ہک ونح ہیلع امالسؾ ےک اپس اجؤ فہ بس ےس ےلہپ روسؽ ںیہ نج وک اہلل

ایک،انچہچن ولگ اؿ ےک اپس آںیئ ےگ وت فہ اینپ  یطل اک ذرک رکےک رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس القئ ںیہن، مت اربامیہ ہیلع امالسؾ ےک اپس 

اجؤ نج وک اہلل ےن لیلخ انبای،انچہچن ولگ اؿ ےک اپس آںیئ ےگ وت فہ اینپ  یطل اک ذرک رکےک رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس القئ ںیہن مت 

 ہیلع امالسؾ ےک اپس اجؤ نج ےس اہلل ےن الکؾ رفامای، ولگ اؿ ےک اپس آںیئ ےگ وت فہ رفامںیئ ےگ ںیم آج اس اقلب ںیہن افر ومٰیس

اینپ  یطل اک ذرک رکےک رفامںیئ ےگ ہک ٰیسیع ہیلع امالسؾ ےک اپس اجؤ، ولگ ٰیسیع ہیلع امالسؾ آںیئ وت رفامںیئ ےگ، ںیم آج اس اقلب 

 ےئگ ںیہ وت ولگ ریمے اپس آںیئ ےگ۔ ںیم ںیہن مت دمحم یلص 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤ نج ےک اےلگ افر ےلھچپ انگہ شخب دے 



 

 

ا ےن رپفرداگر ےس ااجزت بلط رکفں اگ بج ںیم اہلل وک دوھکیں اگ وت دجسے ںیم رگ ڑپفں اگ بج کت اہلل اچےیہ اگ ھجم وک )ایس 

ہک اانپ رس ااھٹؤ، اموگن ںیہمت دای اجےئ اگ افر وہک انس اجےئ اگ افر افشتع رکف وبقؽ یک اجےئ یگ، احتل ںیم( وھچڑ دے اگ، رھپ اہک اجےئ اگ 

دح وت ںیم اانپ رس ااھٹؤں اگ، ا ےن رپفرداگر یک دمح ایبؿ رکفں اگ وج اہلل ھجم وک اھکسےئ اگ، رھپ ںیم افشتع رکفں اگ وت اہلل ریمے ےئل 

ےس اکنولں اگ افر تنج ںیم دالخ رکفں اگ، رھپ ںیم ولن رک آؤں اگ افر دجسے ںیم ایس رطح رقمر رفامےئ اگ، رھپ ںیم اؿ وک دفزخ 

رگ ڑپفں اگ، رسیتی ای وچیھت ابر ایس رطح رکفں اگ، زجب اس ےک سج وک رقآؿ ےن رفک راھک وہاگ، افر اتقدہ اس یک ریسفت ایبؿ رکےت 

 آؿ ںیم( ایبؿ ایک ایگ ےہ۔ےھت ہک اس ےس رماد فہ صخش ےہ سج ےک ہشیمہ رےنہ اک مکح )رق

 دسم د، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1484    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، حش٩ ب٩ ذٛوا٪، ابور جاء ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ حَُؼ  ث٨ََا أَبُو َرَجإئ َحسَّ َواَ٪ َحسَّ ِٛ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َذ ٩ًَِ ا ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ًَِ َحسَّ ٩ًَِ يِٕن َرضَٔی اہللُ  ُض٤َا 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل ٔة ٣َُح٤َّ ًَ ا َٔ ِو٦ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ بَٔظ َٗ ُد  ا٢َ یَِْخُ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِوَ٪ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟح٨ََّة يَُش٤َّ َیِسُخ٠ُوَ٪ ا َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

َِٟحَض٤َّ٨ٔیِّيَن   ا

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، ییحی ، نسح نب ذوکاؿ، اوبر اجء رمعاؿ نب نیصح ر

فملس ےن رفامای ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افشتع ےک ذرہعی ےس اکی امجتع دفزخ ےس ےلکن یگ رھپ فہ ولگ تنج ںیم دالخ 

 وہں ےگ نج وک )تنج ےک رےنہ فاےل( ویمنہجں ےک انؾ ےس البںیئ ےگ۔



 

 

 د، ییحی ، نسح نب ذوکاؿ، اوبر اجء رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1485    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، اس٤ٌی١ ب٩ جٌَف، ح٤یس، حرضت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أ٦َُّ َحارٔثََة أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ِس َحسَّ َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٠ِ صَ  َٗ ٍَ َحارٔثََة ٩ِ٣ٔ  ٔ ٤ِٔ٠ًََت ٣َِوٗ ِس  َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َ٘ َٓ ُب َسِض٥ٕ  ٥ِ ٠ََک َحارٔثَُة یَِو٦َ بَِسٕر أََػابَُط َُغِ َٟ َِٟح٨َّةٔ  إِٔ٪ کَاَ٪ فٔی ا َٓ ٔيی 

ََٟضا َصب٠ِٔٔت أََج٨َّْة َواحَٔسْة  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍُ َٖ َتَزی ٣َا أَِػ٨َ ٠َِیطٔ َؤَِلَّ َسِو ًَ ًِلَیأَبِٔک  َ َزِؤض اَِل َِٟٔفِ َُّط فٔی ا ثٔي ٍَْة َو٧ِٔ َٛ ََّضا ٔج٨َاْ٪  ا٢َ  هَٔی ٧ِٔ َٗ َو

َس  َٗ  ٍُ ٥ِ أَِو ٣َِؤؿ ُٛ ِؤض أََحٔس َٗ اُب  َ٘ َٟ ٧َِیا َو٣َا ٓٔیَضا َو ٧َِیا َُِسَوْة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو َرِوَحْة َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ َِٟح٨َّةٔ َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٦ٕ ٩ِ٣ٔ ا

٤ََََٟلَِت ٣َ َو٣َا ٓٔیضَ  ٔلَی اَِلَِرٔق ََلََؿائَِت ٣َا بَِي٨َُض٤َا َو ِت ِ ٌَ ٠ََّ َِٟح٨َّٔة اك ِو أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ نَٔشأئ أَص١ِٔ ا َٟ ا بَِي٨َُض٤َا رٔیّحا ا َو

٧َِیا َو٣َا ٓٔیَضا ِٟد٤َٔاَر َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ىٔی ا ٌِ َُٔضا َي ٨َٔؼی َٟ  َو

ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت احرہث یک فادلہ یبن یک دختم ںیم  ہبیتق، اامسلیع نب رفعج، دیمح، رضحت اسن

احرض وہںیئ افر رضحت احرہث گنج ںیم اکی ریت ےس دیہش وہےئگ اںوہں ےن رعض ایک ہک روسؽ اہلل آپ احرہث اک اقمؾ ریمے دؽ 

آپ دںیھکی ےگ ہک ںیم ایک رکیت وہں آپ ےن رفامای ہک  ںیم اجےتن ںیہ ارگ فہ تنج ںیم وہاگ وت ںیم اس رپ ہن رفؤں یگ فرہن رقنعبی

افر رفامای ہک اہلل یک راہ ںیم حبص وک ای اشؾ وک انلچ داین افر داین  اقمح ایکتنج اکی یہ ےہ؟  ںیتن وت تہب یس ںیہ فہ رفدفس ایلع ںیم وہاگ۔

ارب ہگج داین افر داین یک امتؾ زیچفں ےس رتہب ےہ ارگ یک امتؾ زیچفں ےس رتہب ےہ افر تنج ںیم اکی دقؾ ربارب ای امکؿ ےک افہلص ےک رب

یتنج وعروتں ںیم ےس اکی وعرت داین یک رطػ اھجکن رکدےھکی وت اسری زنیم رفنش وہاجےئ، افر وخوبش رھکب اجےئ افر تنج یک 



 

 

 افڑینھ داین افر اس ےک ادنر یک امتؾ زیچفں ےس رتہب ےہ۔

 اسن ہبیتق، الیعمس نب رفعج، دیمح، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ 

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1486    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بواٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہابواٟامی٪، طٌیب، ا :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یَِسُخ١ُ َحسَّ ًَ َّى اہللُ  ٔيیُّ َػل

 ٌَ ِ٘ َِٟح٨ََّة َِٔلَّ أُرَٔی ٣َ َٟ أََحْس ا ٔة  َِٟح٨َّ َسُظ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ ا َوََل یَِسُخ١ُ ا٨َّٟاَر أََحْس َِٔلَّ أُرَٔی ٣َ ِو أََساَء َٟٔیزَِزاَز ُطُِکّ َٟ ِو أَِحَش٩َ َسُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

ةّ  ٠َِیطٔ َحَِّسَ ًَ ٩ًَِ  َٟٔیُٜوَ٪  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ب ٍُٔیِّ  َحسَّ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس َس

ًَتَٔک یَوِ  ا َٔ ُس ا٨َّٟأض بَٔظ ٌَ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أَِس ا٢َ  َٗ َُّط  ٨ُِط أ٧َ ًَ ِس َه٨ِ٨َُت یَا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٦َ ا

 ٩ًَِ َٟىٔی  َ ًًَٔی أَبَا صَُزیَِزَة أَِ٪ ََل َيِشأ ا َٔ ُس ا٨َّٟأض بَٔظ ٌَ َِٟحٔسیٔث أَِس ًَلَی ا ٔػَک  ٢ُ ٨ِ٣َٔک ٤َٟٔا َرأَیُِت ٩ِ٣ٔ ُٔحِ َِٟحٔسیٔث أََحْس أَوَّ َصَذا ا

ٔشطٔ  ِٔ ََٟط َِٔلَّ اہللُ َخأّٟؼا ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ َن ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ٩ِ٣َ   َیِو٦َ ا

 ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک تنج ںیم اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

وج صخش یھب دالخ وہاگ دفزخ ںیم اس اک اکھٹہن اس وک دالھک دای اجےئ اگ ارگ فہ رباح  رکات، اتہک فہ زایدہ رکش رکے افر وج صخش یھب 

ہبیتق نب دیعس،  اجےئ اگ ارگ فہ یکین رکات اتہک اس وک رسحت وہ۔دفزخ ںیم دالخ ایک اجےئ اگ اس وک تنج ںیم اس اک اکھٹہن دالھک دای 

اامسلیع نب رفعج، رمعف، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رعض ایک ای 

ےن رفامای ہک اے اوبرہریہ روسؽ اہلل ایقتم ےک دؿ آپ یک افشتع یک اعسدت بس ےس زایدہ وکؿ صخش احلص رکے اگ آپ 



 

 

ریما ایخؽ اھت ہک ہک مت ےس ےلہپ وکح  صخش ھجم ےس اس ابت ےک قلعتم وساؽ ںیہن رکے اگ۔ اس ببس ےس ہک ںیم ےن مت وک دحثی رپ 

ُ
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
 تہب زایدہ  جصی داھکی ایقتم ےک دؿ ریمی افشتع اک بس ےس زایدہ قح احلص رکےن فاال فہ صخش وہاگ سج ےن ل

 ولخص دؽ ےس اہک وہ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1487    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبس اہلل :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ َّی   َرضٔیَ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ اہللُ 

َِٟح٨َّةٔ زُُخوَّل َرُج١ْ  َ أَص١ِٔ ا ِٔ وّجا ٨ِ٣َٔضا َوآ ُ ُِ َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ِٔ ٥ُ٠ًَِ آ َ ِّی ََل ٔن ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ و٢ُ اہللُ  اہللُ  ُ٘ َی َٓ ِبّوا  َٛ ُد ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  یَِْخُ

َیأِتٔیَضا َٓ َِٟح٨ََّة  اِزُخ١ِ ا َٓ اِزُخ١ِ  اذَِصِب  َٓ و٢ُ اذَِصِب  ُ٘ َی َٓ و٢ُ یَا َربِّ َوَجِستَُضا ٣ََِلَی  ُ٘ َی َٓ  ٍُ ي ٍَِٔج َٓ ََّضا ٣ََِلَی  َِٟیطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ ُیَدیَّ َٓ

و٢ُ اذِ  ُ٘ َی َٓ و٢ُ َیا َربِّ َوَجِستَُضا ٣ََِلَی  ُ٘ َی َٓ  ٍُ ي ٍَِٔج َٓ ََّضا ٣ََِلَی  َِٟیطٔ أ٧َ ٔ ِ ١ُ ُیَدیَّ َٓ َیأِتٔیَضا  َٓ َة  َِٟح٨َّ َٓاِزخُ ا ََٟک َصِب  إٔ٪َّ  َٓ َِٟح٨ََّة  ١ِ ا

و٢ُ َتِشَْخُ ٣ٔىِّی أَِو  ُ٘ َی َٓ ٧َِیا  ٔ أ٣ََِثا٢ٔ اٟسُّ ة ًَرَشَ ََٟک ٣ِٔث١َ  َة أ٣ََِثأَٟضا أَِو ِٔ٪َّ  ًَرَشَ ٧َِیا َو ٠٤َُِٟٔک  ٣ِٔث١َ اٟسُّ َحُک ٣ٔىِّی َوأ٧ََِت ا ـِ َت

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ ٠َ ّة َٓ َٟ ٔ َِٟح٨َّٔة ٨ِ٣َز و٢ُ َذاَک أَِزنَی أَص١ِٔ ا ُ٘ َّی بََسِت ٧ََوأجُذُظ َوکَاَ٪ َي  َؿٔحَک َحً

 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم اس صخش وک

 اگ افر بس ےس آرخ ںیم تنج ںیم دالخ وہاگ فہ آد ی وہاگ وج دفزخ ےس افدنےھ ہنم اجاتن وہں، وج بس ےس آرخ ںیم دفزخ ےس ےلکن

ےلکن اگ افر اہلل اعت ی رفامںیئ ےگ اجف تنج ںیم دالخ وہاجف فہ تنج ںیم آےئ اگ اس وک ایخؽ آےئ اگ ہک فہ رھبی وہح  ےہانچہچن فہ ولن 



 

 

ای۔ اہلل رفامںیئ ےگ ہک اج افر تنج ںیم دالخ وہاج فہ تنج ںیم اجاگیئ وت رک آےئ اگ افر رعض رکے اگ ایرب ںیم ےن اس وک رھبا وہا اپ

اس وک ایخؽ وہاگ ہک رھبی وہح  ےہانچہچن فہ دفابرہ ولن آےئ اگ افر رعض رکے اگ ایرب ںیم ےن اس وک رھبا وہا اپای۔ اہلل رفامںیئ 

 ہک رھبی وہح  ےہانچہچن فہ دفابرہ ولن آےئ اگ افر رعض ےگ ہک اج افر تنج ںیم دالخ وہاج فہ تنج ںیم اجاگیئ وت اس وک ایخؽ وہاگ

رکے اگ ہک ںیم ےن اس وک رھبا وہا اپای اہلل اعت ی رفامںیئ ےگ ہک اج تنج ںیم دالخ وہاج ںیم ریتے ےیل داین ےک ربارب افر اس ےک دس 

رکےت ںیہ ای یسنہ رکےت ںیہ احالہکن آپ ابداشہ انگ ےہ ای رفامای ہک ریتے ےیل داین یک لثم دس انگ ےہ۔ فہ ےہک اگ ہک آپ ھجم ےس ذماؼ 

ںیہ۔ ںیم ےن روسؽ اہلل وک داھکی ہک آپ  ےسن اہیں کت ہک آپ ےک ددناؿ شابرک اظرہ وہےئگ افر اہک اجات اھت ہک ہی تنج فاولں اک 

 ادین رمہبت ےہ۔

 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ  یک یجیلک وہیگ تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم

 رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔

     1488    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ُِط أَ َحسَّ ًَ بَّأض َرضَٔی اہللُ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ١ٕ َٓ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  ٔٝ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ا٢َ و  َٗ َّطُ  ٧

َت أَبَا كَأٟٕب بَٔشِیءٕ  ٌِ َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َص١ِ َن َّى اہللُ   ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل

نب احرث نب ونلف ، رضحت ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع دسمد، اوبوعاہن ، دبعاکلمل ، دبعاہلل 

 فملس ےس رعض ایک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوباط بل وک ھچک افدئہ اچنہپای۔

  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

یک یجیلک وہیگ ۔ دعؿ ےک ینعم ںیہ ہشیمہ  تنج افر دفزخ یک تفص اک ایبؿ، اوب دیعس ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یتنج بس ےس ےلہپ اھک ان وج اھکںیئ ےگ فہ یلھچم

 ںیم ایقؾ ایک، دعقم دصؼ ںیم، دعمؿ ایس ےس اموخذےہ، ینع اچسح  دیپا وہےن یک ہگج ۔رانہ، دعتن ابرض ےک ینعم ںیہ نیکم ےن اس زنیم 

     1489    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س
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٩ًَِ ا ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًََلاُئ ب٩ُِ یَزٔیَس أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخب ٍَص٤َُا  ٌٔیْس َو ٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی َس

ًََلائٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ثَىٔی ٣َِح٤ُوْز َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة ب٩ِٔ یَز یَس ا٠َِّٟیثٔیِّ 

َِٟیَص  ٤ِٔص  وَ٪ فٔی اٟظَّ ارُّ ـَ ا٢َ َص١ِ ُت َ٘ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ا٢َ أ٧َُاْض یَا َرُسو٢َ اہللٔ َص١ِ ٧ََزی َرب٨ََّا یَِو٦َ ا َٗ ا٢َ  اُٟوا ََل یَا  َٗ َٗ زُو٧ََضا َسَحاْب 

َٟیِ   ٔ ٤َز َ٘ ِٟ وَ٪ فٔی ا ارُّ ـَ ا٢َ ص١َِ ُت َٗ ٥ُِ َتَزِو٧َُط یَِو٦َ َرُسو٢َ اہللٔ  َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا ََل یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َِٟیَص زُو٧َطُ َسَحاْب  َِٟبِسرٔ  ٠ََة ا

ٍُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ يَ  َيتَِب َٓ طُ  ٌِ ٔ َّب ٠َِيت َٓ بُُس َطِیّئا  ٌِ و٢ُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َي ُ٘ َی َٓ ٍُ اہللُ ا٨َّٟاَض  َذَٟٔک یَِح٤َ َٛ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٤َِص َویَتِبَ ا بُُس اٟظَّ ٍُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٌِ

َیأِتٔیض٥ِٔ  َٓ وَصا  ُ٘ ٔ ُة ٓٔیَضا ٨َ٣ُآ ٔ اَِل٣َُّ َوأُیَت َوَتِبَقی صَٔذظ بُُس اٟلَّ ٌِ ٍُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َي ٤ََز َویَتَِب َ٘ ِٟ بُُس ا ٌِ ُٓوَ٪ َي ٔ ز ٌِ ًَّٟٔی َي وَرةٔ ا ٔ اٟؼُّ َُي ٍِ  اہللُ فٔی 

وذُ بٔاہللٔ ٨ِ٣َٔک  ٌُ وُٟوَ٪ َن ُ٘ َی َٓ  ٥ُِ و٢ُ أ٧ََا َربُّٜ ُ٘ َی َٓ ٔ وَرة َیأِتٔیض٥ِٔ اہللُ فٔی اٟؼُّ َٓ ٨َاُظ  ِٓ إَٔذا أََتا٧َا َرب٨َُّا رَعَ َٓ َّی َیأِتَٔي٨َا َرب٨َُّا  َصَذا ٣َکَا٨َُ٧ا َحً

ا٢َ  َٗ ُب ٔجَِّسُ َجَض٥ََّ٨  و٧َطُ َوُيرِضَ ٌُ َيتَِب َٓ وُٟوَ٪ أ٧ََِت َرب٨َُّا  ُ٘ َی َٓ  ٥ُِ و٢ُ أ٧ََا َربُّٜ ُ٘ َی َٓ ُٓوَ٪  ٔ ز ٌِ ًَّٟٔی َي ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َّی اہللُ   َػل

ٟٔیُب ٣ِٔث١ُ َطِؤک اٟشَّ  ًَاُئ اٟزُُّس١ٔ یَِو٣َئٕٔذ ا٠َُّٟض٥َّ َس٥ِِّ٠ َس٥ِِّ٠ َوبٔطٔ لَِکَ ُ َوزُ ٢َ ٩ِ٣َ یُحٔیز وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َسأ٪ أ٣ََا َرأَیُِت٥ِ َطِوَک َٓ ٌِ

 َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َسأ٪  ٌِ ُٕ اٟشَّ َتِدَل َٓ ِسَر ًَٔو٤َٔضا َِٔلَّ اہللُ  َٗ  ٥ُ٠َ ٌِ ََّضا ََل َي َُي ٍَِ أ٧َ َسأ٪  ٌِ َضا ٣ِٔث١ُ َطِؤک اٟشَّ

َْ اہللُ ٣ٔ  َّی ِٔذَا ََفَ َز٢ُ ث٥َُّ َی٨ِحُو َحً ٤َُِْٟخِ ٠٤َٔطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ا ٌَ ُٙ بٔ ٤ُِٟوبَ ٤ًَِأٟض٥ِٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا َ ٔ ا٨َّٟاَض بٔأ أئ بَيَِن ًَٔباز ـَ َ٘ ِٟ ٔ َوأََراَز أَِ٪ ٩ِ ا ظ

َٜةَ  ٔ ٤َََِٟلئ ََٟط َِٔلَّ اہللُ أ٣َََز ا ٔ ٩ِ کَاَ٪ َيِظَضُس أَِ٪ ََل ِ َد ٤٣َّٔ َد ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ أََراَز أَِ٪ یُِْخٔ ََل٣َةٔ  یُِْخٔ ٌَ ُٓو٧َُض٥ِ بٔ ٔ ز ٌِ َی َٓ ُجوص٥ُِ  أَِ٪ یُِْخٔ

 ُ ًَلَی ا٨َّٟارٔ أَِ٪ َتأِک ٦َ اہللُ  حُوزٔ َوَُحَّ ٠ًََِیض٥ِٔ ٣َاْئ آثَارٔ اٟشُّ َُٓیَؼبُّ  ِس ا٣ُِتٔحُظوا  َٗ ُجو٧َُض٥ِ  ُیِْخٔ َٓ حُوزٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آَز٦َ أَثََز اٟشُّ

ب١ْٔ بَٔوجِ  ِ٘ ِی١ٔ َوَیِبَقی َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ُ ِٟحٔبَّٔة فٔی َح٤ٔی١ٔ اٟشَّ َي٨ِبُُتوَ٪ ٧ََباَت ا َٓ  ٔ َِٟحَیاة ُط ٣َاُئ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ و٢ُ ُي ُ٘ َی َٓ ًَلَی ا٨َّٟارٔ  یَا ضٔطٔ 



 

 

و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ََل یَزَا٢ُ یَِسًُو اہللَ  َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ  ِٖ َوِجهٔی  َٓاِِصٔ َُُصا  ىٔی َذکَا َٗ َظَبىٔی رٔیُحَضا َوأَُِحَ َٗ ِس  َٗ ًَِلِيُتَک أَِ٪ َربِّ  َ ٠ََّک ِِٔ٪ أ ٌَ َٟ  

 ًَ ُٖ َوِجَضطُ  َیِْصٔ َٓ و٢ُ ََل َؤًزَّتَٔک ََل أَِسأََُٟک َُي ٍَُِظ  ُ٘ َی َٓ َٟىٔی َُي ٍَُِظ  َ ٔلَی بَأب َتِشأ بِىٔی ِ َٔک یَا َربِّ ََقِّ َس ذَٟ ٌِ و٢ُ َب ُ٘ ٩ِ ا٨َّٟارٔ ث٥َُّ َي

َََٓل َیزَا٢ُ یَ  َٟىٔی َُي ٍَُِظ َوی٠ََِک اب٩َِ آَز٦َ ٣َا أََُِسَرَک  َ ٤ًََِت أَِ٪ ََل َتِشأ ِس َز َٗ َِٟیَص  و٢ُ أَ ُ٘ َی َٓ َِٟح٨َّةٔ  ًَِلِيُتَک ا ِّی ِِٔ٪ أَ ل ٌَ َٟ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ِسًُو 

 َ َٟ َذَٟٔک َتِشأ َ َٙ أَِ٪ ََل َيِشأ ٔلی اہللَ ٩ِ٣ٔ ًُُضوزٕ َو٣ََواثٔی ٌِ ُی َٓ َُي ٍَُِظ  و٢ُ ََل َؤًزَّتَٔک ََل أَِسأََُٟک  ُ٘ َی َٓ ٔلَی بَأب ُٟىٔی َُي ٍَُِظ  بُُط ِ ُیَُقِّ َٓ َُي ٍَُِظ  طُ 

و٢ُ َربِّ  ُ٘ ََٜت ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ َيِشَُٜت ث٥َُّ َي إَٔذا َرأَی ٣َا ٓٔیَضا َس َٓ َِٟح٨َّةٔ  ٤َِت أَِ٪ ََل  ا ًَ ِس َز َٗ َِٟیَص  و٢ُ أََو ُ٘ َِٟح٨ََّة ث٥َُّ َي أَِزخ٠ِٔىٔی ا

ََل َیزَا َٓ ٠ِىٔی أَِطَقی َخ٠َِ٘ٔک  ٌَ و٢ُ َیا َربِّ ََل َتِح ُ٘ َی َٓ َٟىٔی َُي ٍَُِظ َوی٠ََِک یَا اب٩َِ آَز٦َ ٣َا أََُِسَرَک  َ إَٔذا َتِشأ َٓ َحَک  ـِ َّی َي ٢ُ یَِسًُو َحً

 َٟ َذاَؿٔحَک ٨ِ٣ٔطُ أَذَٔ٪  َٛ َٟطُ َت٩٤ََّ ٩ِ٣ٔ  ا٢ُ  َ٘ َّی ث٥َُّ ُي َيَت٤َى َٓ َذا  َٛ ُط َت٩٤ََّ ٩ِ٣ٔ  َٟ إَٔذا َزَخ١َ ٓٔیَضا ٗٔی١َ  َٓ ُخو٢ٔ ٓٔیَضا  َّی  طُ بٔاٟسُّ َيَت٤َى َٓ

ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َوَذَٟٔک اٟزَّ َٗ ُط  ٌَ ََٟک َو٣ِٔث٠ُُط ٣َ َُٟط َصَذا  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٍَ بٔطٔ اَِل٣ََانٔیُّ  ٔل َ٘ َّی َت٨ِ ًََلاْئ َحً ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّٔة زُُخوَّل  ُ أَص١ِٔ ا ِٔ ُج١ُ آ

 َ ٔل َّی ا٧َِتَهی ِ ٠ًََِیطٔ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َحٔسیثٔطٔ َحً  ٍُ ِّ ي َِ ٍَ أَبٔی صَُزیَِزَة ََل ُي ُِٟدِسرٔیُّ َجأْٟص ٣َ ٌٔیٕس ا طُ َوأَبُو َس ٌَ ََٟک َو٣ِٔث٠ُُط ٣َ ِؤٟطٔ صََذا  َٗ ی 

ُت َرُسو٢َ  ٌِ ٌٔیٕس َس٤ٔ ا٢َ أَبُو َس ِٔٔوُت ٣ِٔث٠ُطُ َٗ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َح َٗ ةُ أ٣ََِثأٟطٔ  ًَرَشَ ََٟک َو و٢ُ صََذا  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

طُ  ٌَ ٣َ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس فاطع نب سیدی، اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ھچک ولوگں ےن رعض ایک ای 

اہلل ایک مہ ا ےن رپفرداگر وک ایقتم ےک دؿ دںیھکی ےگ آپ ےن رفامای ہک ںیہمت آاتفب دےنھکی ےس اصقنؿ اتچنہپ ےہ ہکبج اس رپ روسؽ 

ابدؽ ہن وہں ولوگں ےن رعض ایک ںیہن ای روسؽ اہلل آپ ےن رفامای ہک ایک ںیہمت اچدن دےنھکی ےس ۃلیل ادقلر ںیم فیلکت وہیت ےہ ہکبج 

ولوگں ےن رعض ایک ںیہن ای روسؽ اہلل آپ ےن رفامای ہک مت ایقتم ےک دؿ ایس رطح دوھکی ےگ اہلل ولوگں وک عمج اس رپ ابدؽ ہن وہں 

رکے اگ افر رفامےئ اگ ہک وج صخش سج زیچ یک ابعدت رکات اھت اس ےک اسھت وہاجےئانچہچن وسرج یک ابعدت رکےن فاال وسرج ےک 

ھت افر وتبں یک ابعدت رکےن فاال وتبں ےک اسھت افر ہی اتم ابیق رہ اجےئ یگ سج ںیم اسھت افر اچدن یک ابعدت رکےن فاال اچدن ےک اس

اس اتم ےک انمقف یھب وہں ےگ وت اہلل اعت ی اؿ ےک اپس اس ےک العفہ وصرت ںیم آےئ اگ سج ںیم فہ اجےتن ےھت رھپ اہلل رفامےئ 

 یک انپہ امےتگن ںیہ مہ ایس ہگج رںیہ ےگ بج کت ہک امہرا رپفرداگر اگ ہک ںیم اہمترا رپفرداگر وہں وت فہ ولگ ںیہک ےگ ہک مہ ھجت ےس اہلل

اگ وت مہ ولگ اس وک اچہپؿ ںیل ےگ رھپ اہلل اؿ ےک اپس اس وصرت ںیم آےئ اگ سج ںیم فہ اجےتن ےھت افر ےہک اگ ںیم اہمترا  ۓآ

اجںیئ ےگ افر منہج اک لپ اقمئ ایک اجےئ اگ بس رپفرداگر وہں فہ ولگ ںیہک ےگ ہک وت امہرا رپفرداگر ےہ افر فہ ولگ اس ےک اسھت وہ

م ملس ملس وہیگ افر اس ےک اسھت دعساؿ ےک اکےٹن وہں ایک مت ےن 

ھ
لل

ےس ےلہپ ںیم سگرفں اگ افر امتؾ روسولں یک داع اس دؿ ا



 

 

ح وہں ےگ رگم اس دعساؿ ےک اکےٹن دںیھکی ےگ؟ ولوگں ےن اہک ہک اہں ای روسؽ اہلل ۔ آپ ےن رفامای ہک فہ دعساؿ ےک اکےٹن یک رط

یک ڑباح  یک دقمر اہلل ےک وسا وکح  ںیہن اجاتن فہ اکےتن اؿ وک اؿ ےک اامعؽ ےک وماقف اکچ ںیل ےگ اؿ ںیم ےس ضعب ا ےن لمع ےک 

ابثع الہک وہےن فاےل وہں ےگ افر ضعب ےک اامعؽ راح  ےک ربارب وہں ےگ فہ اجنت اپےئ اگ اہیں کت ہک بج اہلل ا ےن دنبفں 

 افرغ وہاجےئ اگ افر ال اہل اہلل یک اہشدت دےنی فاولں ںیم ےس وج صخش وک اکنانل اچےہ اگ رفوتشں وک مکح دے اگ ہک اؿ وک ےک ےلصیف ےس

منہج ےس اکنںیل، رفےتش اؿ وک دجسے ےک اشنانت ےک ابثع اچہپؿ ںیل ےگ افر اہلل ےن آگ وک  جاؾ رکدای ےہ ہک فہ املسمؿ ےک 

ےتش اؿ وک اکنؽ ںیل ےگ اس احؽ ںیم ہک فہ وکہلئ یک رطح وہں ےگ رھپ اؿ رپ اپین اہبای اجےئ اگ دجسے ےک اشنؿ وک اھکےئ۔انچہچن رف

ےسج امء اایحلت اہک اجات ےہ افر فہ اس رطح رتفاتزہ وہاجںیئ ےگ ہک سج رطح ہک درای ےک انکرے وکڑے رک ٹک ںیم داہن  اتگ ےہ 

 ہک اے رپفرداگر اس یک وہا ےن داسلھدای ےہ افر اس یک کمچ اکی صخش دفزخ یک رطػ رخ رکےک ڑھکا رےہ اگ افر رعض رکے اگ

ےن الجدای ےہ اس ےیل ریمارہچہ دفزخ یک رطػ ےس ریھپ دے  س فہ اہلل ےس داعر رکات رےہ اگ اہلل رفامںیئ ےگ ہک ارگ ںیم مت وک ہی 

مسق ںیم اس ےک العفہ ھچک ںیہن اموگنں  ددیفں وت ےھجم ادیم ےہ ہک وت اس ےک العفہ یھب امےگن اگ فہ رعض رکے اگ ہک ریتی زعت یک

اگانچہچن اس اک ہنم دفزخ یک رطػ ےس ریھپ دے اگ رھپ اس ےک دعب رعض رکے اگ ہک اے رب ےھجم تنج ےک درفازے ےک رقبی 

ہک وت ےن دہع رکدے اگ اہلل رفامںیئ ےگ ایک وت ےن ہی ںیہن اہک اھت ہک اس ےک العفہ ھجم ےس ھچک ںیہن امےگن اگ اے آدؾ ھجت رپ اوسفس ےہ 

 ینکش یک فہ ایس رطح داع رکات رےہ اگ اہلل رفامےئ اگ ہک ےھجم ادیم ےہ ہک ارگ ںیم ھجت وک ہی ددیفں وت اس ےک العفہ وت ھجم ےس وساؽ ہن

رکے اگ فہ صخش رعض رکے اگ ہک ریتی زعت یک مسق اب اس ےک العفہ ںیم ھجت ےس وکح  وساؽ ہن رکفں اگ رھپ اہلل ےس دہعف امیپؿ 

ےھ اگ ہک اس ےک وسا ھچک ںیہن وساؽ رکے اگ  س اہلل اس وک تنج ےک درفازے ےک رقبی رکدے اگ س بج اس زیچ وک دےھکی ابدن

اگ وج تنج ںیم ےہ وت بج کت اہلل اچےہ اگ فہ اخومش رےہ اگ رھپ رعض ایک ایرب ےھجم تنج ںیم دالخ رکدے۔ رھپ اہلل رفامںیئ ےگ 

العفہ ھچک ںیہن اموگنں اگ اوسفس اے انب آدؾ۔ وت ےن فدعہ الخػ ایک فہ رعض رکے ایرب ےھجم ہک وت ےن ںیہن اہک اھت ہک اب اس ےک 

اینپ ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ دبتخب ہن انب۔ فہ ایس رطح داع رکات رےہ اگ اہیں کت ہک اہلل اعت ی  ےسن اگ بج اہلل  ےسن اگ وت تنج ںیم 

آرزف ایبؿ رکے اگ اہیں کت   رفامںیئ ےگ ہک اینپ آرزف ایبؿ رکانچہچن فہدالخ رکدے اگ بج فہ تنج ںیم دالخ وہاجےئ اگ وت اہلل

 ہک اس یک امتؾ آرزفںیئ متخ وہاجےئ اگ وت اہلل اس ےس رفامےئ اگ ہک ہی ریتی آرزف ےہ افر اانت یہ افر یھب۔ اوبرہریہ ےن اہک ہک ہی رمد

ےہ ہک اوبدیعس دخری اوبرہریہ ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اطعء اک ایبؿ  تنج ںیم بس ےس آرخ ںیم دالخ وہےن فاولں ںیم وہاگ۔

 اکل فہلثم ہعم کت ےچنہپ وت اوبدیعس ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک رفامےت 

 

دحثی ںیم وکح  االتخػ ںیہن ایک، اہیں کت ہک بج ھد

 ا فرشع فااثمہل۔ اوبرہریہ ےن اہک ہک ںیم ےن ہلثم ہعم وکاید راھک۔

 

 وہےئ انس ہک ھد



 

 

 اامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس فاطع نب سیدی، اوبرہریہاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1490    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ہ، س٠امی٪، ط٘یٙ، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ازٕ َحسَّ ث٨َٔا یَِحٌَی ب٩ُِ َح٤َّ ٥َ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ك٥ُُِٜ  َػل أ٧ََا ََفَ

ا َٗ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ  ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ثَىٔی  َِٟحِؤق وَحسَّ ِبٔس ًَلَی ا ًَ  ٩ًَِ ُت أَبَا َوائ١ٕٔ  ٌِ ٢َ َس٤ٔ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٩َّ ٣َعٔی رَٔجا٢ْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ث٥َُّ اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ٌَ َٓ ي ٍُِ َٟ َِٟحِؤق َو ًَلَی ا ك٥ُُِٜ  ا٢َ أ٧ََا ََفَ َٗ  ٥ََّ٠

ًَأػ٥ْ  ُط  ٌَ َسَک َتاَب ٌِ ََّک ََل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا َب ا٢ُ ٧ِٔ َ٘ ُی َٓ ُٗو٢ُ یَا َربِّ أَِػَحابٔی  َ أ َٓ ا٢َ حَُؼيِْن  َُٟیِدَت٠َُح٩َّ زُونٔی  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ َو

 ٥َ  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي  أَبٔی َوائ١ٕٔ 

ییحی نب امحد، اوبوعاہن، امیلسؿ، قیقش، دبعاہلل نب وعسمد یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم وحض رپ اہمترا  شی ہمیخ 

الئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج، ہبعش، ریغمہ، اوبف وہں اگ۔

ںیم وحض رپ اہمترا  شی ہمیخ وہں اگ مت ںیم ےس دنچ ولگ ریمے اسےنم الےئ اجںیئ ےگ افر رھپ ھجم ےس دحیلعہ وہاجںیئ ےگ وت ںیم 

ںیہن اجےتن وج ھچک اؿ ولوگں ےن ایک اہمترے وہکں اگ ہک اے ریمے رپفرداگر ہی ریمی اتم ںیم ےس ںیہ وت ےھجم وجاب ےلم اگ مت 

 دعب۔ اعمص ےن اوبفالئ، رضحت یذ ہف ےن یبن یلص اہلل ےس لقن ایک ےہ۔

 ییحی نب امحد، اوبوعاہن، امیلسؿ، قیقش، دبعاہلل نب وعسمد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1491    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ثَىٔی ٧ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍْ ٔ آ

٤َا بَيَِن َجزِبَاَئ َوأَذُِرَح  َٛ ا٢َ أ٣ََا٥ُِٜ٣َ َحِوْق  َٗ 

رے اسےنم وحض وہاگ دسمد، ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ےس رفاتی ایک ےہ ہک آپ ےن رفامای ہک اہمت

 ینتج دفری رجابء افر اذرح ےک درایمؿ ےہ۔

 دسمد، ییحی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ۔ اخلوحض وکرث اک ایب

     1492    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ہظی٥، ابوبرش وًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو برِٔشٕ َو ٕس َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ًَبَّإض َرضَٔی َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ِ َس

ٌٔیٕس  ٠ُُِٗت َٟٔش ا٢َ أَبُو برِٔشٕ  َٗ ًَِلاُظ اہللُ ِٔیَّاُظ  َّٟٔذی أَ َٜثٔي ٍُ ا َِٟدي ٍُِ اِل َِٜوثَزُ ا ا٢َ اِل َٗ ٨ُِط  ًَ َِٟح٨َّٔة اہللُ  َُّط ٧ََضْز فٔی ا ِٔ٪َّ أ٧َُاّسا َیز٤ًُُِوَ٪ أ٧َ



 

 

ٌٔیْس ا٨َّٟضَ  ا٢َ َس َ٘ ًَِلاُظ اہللُ ِٔیَّاظُ َٓ َّٟٔذی أَ ٔ ا َِٟدي ٍِ َِٟح٨َّةٔ ٩ِ٣ٔ ا َّٟٔذی فٔی ا  زُ ا

رمعف نب دمحم، میشہ، اوبرشب فاطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وکرث ریخ 

دعس ےس اہک ہک امگؿ ولگ رکےت ںیہ ہک تنج ںیم اکی رہن ےہ ریثک ےہ وج اہلل ےن آپ وک دی ےہ اوبارشبل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن 

 دیعس ےن اہک ہک فہ رہن وج تنج ںیم ےہ ہلمجنم ریخ ےک ےہ وج اہلل ےن آپ وک اطعء ایک ےہ۔

 رمعف نب دمحم، میشہ، اوبرشب فاطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1493    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٨ُِط َحسَّ ًَ ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َحسَّ َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ أَ٪َّ ًُ

َِٟی٩ٔ٤َ  اَئ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٤َا بَيَِن أَی٠ََِة َوَػ٨ِ َٛ ِسَر َحِوضٔی  َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل َسز ٌَ َٛ  ٔٙ َؤِ٪َّ ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ اَِلَبَارٔی

٤َائٔ   ٧ُُحو٦ٔ اٟشَّ

 سز، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک 
عفی

دیعس نب 

اینت دعتار ںیم ںیہ ےنتج ہک آامسؿ ریمے وحض یک دقمار اینت اسم ت ےہ ینتج اہلی افر اعنصےئ نمی ےک درایمؿ ےہ افر فاہں ولےٹ 

 ےک اتسرے ںیہ۔

 سز، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اسن :  رافی
عفی

 دیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1494    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٧آٍ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ ث٨ََا ٧َآ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ َحسَّ ث٨ََا َس َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤ِزٕو  ًَ ب٩ُِ 

 َٛ ٤ِِٟٔشٔک َوٛٔیزَا٧ُطُ  ُُُظ أَبَِیُف ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبَٔن َورٔیُحطُ أَكَِیُب ٩ِ٣ٔ ا ٕ ٣َا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحِوضٔی ٣َٔشي ٍَةُ َطِضز َب ًَ ٔ ََ ٤َأئ ٩ِ٣َ  ٨ُحُو٦ٔ اٟشَّ

ُ أَبَّسا ََل َیِو٤َأ َٓ  ٨ِ٣َٔضا 

ن کہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  دیعس نب ایب رممی، انعف،
مل
انب ایب 

رفامای ہک ریما وحض نیت ونیہمں یک اسم ت ےک ربارب ےہ اس اک اپین دفدھ ےس زایدہ دیفس افر کشم ےس زایدہ وخوبشدار ےہ اس ےک 

 اس ےس  یپ ےل اس وک یھبک ایپس ہن ےگل یگ۔ وکزے آامسؿ ےک اتسرفں یک رطح ںیہ وج صخش

ن کہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی
مل
 دیعس نب ایب رممی، انعف، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ۔ اخلوحض وکرث اک ایبؿ 

     1495    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ث٨ََا صُِسبَ َحسَّ ث٨ََا ح و َحسَّ ُة ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ



 

 

ا٢َ بَِي٤٨ََ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ٕ َص٤َّ َِٟح٨َّةٔ َِٔذا أ٧ََا ب٨ََٔضز ا أ٧ََا أَٔسي ٍُ فٔی ا

٠ُُِٗت ٣َا   ٖٔ ٤َُِٟحوَّ رِّ ا َتاُظ َٗٔباُب اٟسُّ َٓ إَٔذا كٔي٨ُُط أَِو كٔيبُُط ٣ِٔشْک َحا َٓ ًَِلاَک َربَُّک  َّٟٔذی أَ َِٜوثَزُ ا ا٢َ صََذا اِل َٗ صََذا یَا ٔجب ٍِٔی١ُ 

 أَذََِفُ َطکَّ صُِسبَةُ 

اوباولدیل، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن یبن یلص اہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ںیم تنج ںیم ریس رک راہ اھت وت اکی رہن ےک اپس 

 سج ےک دفونں رطػ وھکےلھک ومویتں ےک ےنب  ر ے وہےئ ںیہ ںیم ےن وپاھچ ہک اے ربجلی ہی ایک ےہ اںوہں ےن اہک یہی وحض اچنہپ

وکرث ےہ وج آپ ےک رب ےن آپ وک اطعء ایک ےہ اس یک یٹم ایوخوبش کشم یک یھت، دہہب وک کش وہا )ہک آپ ےن نیط ای بیط ںیم ےس 

 (وکاسن ظفل رفامای

 اولدیل، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسناوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1496    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، وہیب، ًبساٌٟزیز، ا٧ص٣ :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ًَلَیَّ َحسَّ َٟي ٍََٔز٪َّ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ِٓ َّی رَعَ َِٟحِوَق َحً َسَک ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔی ا ٌِ و٢ُ ََل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا َب ُ٘ َی َٓ ُٗو٢ُ أَِػَحابٔی  َ أ َٓ  ُتُض٥ِ اِخُت٠ُٔحوا زُونٔی 

ملسم نب اربامیہ، فبیہ، دبعازعلسی، اسن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ریمے اسےنم ریمی اتم 

اؿ وک اچہپؿ ولں اگ فہ ریمے اسےنم ےس چنیھک رک ےل اجےئ اجںیئ ےگ وت ںیم ےک ھچک ولگ وحض وکرث رپ ارتںی ےگ اہیں کت ہک ںیم 

 وہکاگن ہک ریمی اتم ےک ولگ ںیہ اہلل اعت ی رفامںیئ ےگ ہک مت ںیہن اجےتن ہک اںوہں ےن اہمترے دعب ایک ایک ےہ۔



 

 

 ملسم نب اربامیہ، فبیہ، دبعازعلسی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1497    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ِطٖ، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ٌٔی ث٨ََا َس ا٢َ ا٨َّٟ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ ٖٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ ٣َُِطِّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ ُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ َحسَّ ٔيیُّ َػل

٥َِٟ یَِو٤َأِ أَبَ  َب  ٔ ََ َب َو٩ِ٣َ  ٔ ََ ًَلَیَّ  َِٟحِؤق ٩ِ٣َ ٣َزَّ  ًَلَی ا ك٥ُُِٜ  ِّی ََفَ ٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ ُٓونٔی ث٥َُّ ًَ ٔ ز ٌِ ُُٓض٥ِ َوَي َوا٦ْ أرَِعٔ ِٗ ًَلَیَّ أَ َٟي ٍََٔز٪َّ  ّسا 

َت ٩ِ٣ٔ َس  ٌِ ا٢َ َصََٜذا َس٤ٔ َ٘ َٓ ًَیَّإغ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی  ٌِ ىٔی ا٨ُّٟ ٌَ َش٤ٔ َٓ  ٕ ا٢َ أَبُو َحاز٦ٔ َٗ ا٢َ یَُحا٢ُ بَِیىٔی َوبَِي٨َُض٥ِ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ِض١ٕ 

 ِٟ ٌٔیٕس ا ًَلَی أَبٔی َس َسَک أَِطَضُس  ٌِ ََّک ََل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا َب ا٢ُ ٧ِٔ َ٘ ُی َٓ َُّض٥ِ ٣ٔىِّی  ُٗو٢ُ ٧ِٔ َ أ َٓ ُتُط َوصَُو َیزٔیُس ٓٔیَضا  ٌِ ََٟش٤ٔ ُٗو٢ُ  ُدِسرٔیِّ  َ أ َٓ

 َ٘ ُط َوأَِسَح َ٘ ٌٔیْس َسَح ْٙ َب ا٢ُ َسٔحی َ٘ ّسا ُي ٌِ ا بُ ّ٘ ًَبَّإض ُسِح ا٢َ اب٩ُِ  َٗ سٔی َو ٌِ َّ ٍَ َب َُي ا ٩ِ٤َٟٔ  ّ٘ ا ُسِح ّ٘ ا٢َ أَِح٤َُس ُسِح َٗ َسُظ َو ٌَ ُط أَبِ

٩ًَِ أَ  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا أَبٔی  َِٟحَبٔلیُّ َحسَّ ٌٔیٕس ا َّطُ کَاَ٪ ب٩ُِ َطبٔیٔب ب٩ِٔ َس بٔی صُزَیَِزَة أ٧َ

ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٗو٢ُ یَُحسِّ َ أ َٓ َِٟحِؤق  ٩ًَِ ا ُیَح٠َّئُوَ٪  َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َرصِْم ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔی  ًَلَیَّ یَِو٦َ ا ٢َ َیزٔزُ 

 ِٟ ًَلَی أَِزبَارٔص٥ِٔ ا وا  َُّض٥ِ اِرَتسُّ َسَک ٧ِٔ ٌِ ََٟک ب٤َٔا أَِحَسثُوا َب ََّک ََل ٥َ٠ًِٔ  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ َی َٓ ٩ًَِ َیا َربِّ أَِػَحابٔی  ِیْب  ٌَ ا٢َ ُط َٗ ی َو ِضَُقَ اٟزُّصِزٔیِّ  َ٘

ُیَح٠َّئُو َٓ ِی١ْ  َ٘ ا٢َ ًُ َٗ ُیِح٠َِوَ٪ َو َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ٩ًَِ کَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة یَُحسِّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ا٢َ اٟزُّبَِیٔسیُّ  َٗ َ٪ َو

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َرآ ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ٥َ  ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  أَبٔی صَُزیَِزَة 

دیعس نب ایب رممی، دمحم نب رطمػ، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رے اگ فہ ےئپ اگ افر سج ےن  یپ ایل وت اس وک یھبک ایپس رفامای ہک ںیم وحض رپ اہمترا  شی ہمیخ وہں اگ۔ افر وج صخش ریمے اپس ےس سگ

ہن ےگل یگ ریمے اسےنم ھچک ولگ ارتںی ےگ نج وک ںیم اچہپؿ ولں اگ افر فہ ولگ ےھجم اچہپؿ ںیل ےگ رھپ ریمے افر اےکن درایمؿ 



 

 

 ےن لہس ےس ایس رطح انس ےہ ںیم ےن )رپدہ( احلئ وہاجےئ اگ اوباحزؾ ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس امعنؿ نب ایب ایعش ےن انس وت اہک ایک مت

ہی اہک اہں۔ اںوہں ےن اہک اہں ںیم اوبدیعس دخری رپ وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن اؿ وک اانت زایدہ ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ںیم وہکں اگ ہک 

 ہک اہلل یک رتمح ےس دیع ولگ ھجم ےس ںیہ  س اہک اجےئ اگ ہک مت ںیہن اجےتن ہک اہمترے دعب اؿ ولوگں ےن ایک ایک ےہ ںیم وہکں اگ

ق دیع ےک ینعم ںیم ےہ افر ااحسؼ 
 
حی
ش

حلا  ےس رماد دعب وہان ےہ 
ش
وہ فہ صخش سج ےن ریمے دعب دبتیلی یک۔ انب ابعس ےن اہک ہک 

ی، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت 

ٹػ خی

ی ےن وباہطس دیعس 

ٹػ حی
ل

ےک ینعم ںیہ اس وک دفر ایک افر ادمح نب بیبش نب دیعس ا

وبرہریہ ےس لقن ایک فہ دحثی ایبؿ رکےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رمی اتم ںیم ھچک ولگ ریمے اسےنم ا

ایقتم ےک دؿ ارتںی ےگ رھپ فہ وحض وکرث ےس دجا رک دےیئ اجںیئ ےگ وت ںیم وہکں اگ ہک ایرب ہی ریمی اتم ےک ولگ ںیہ وت وجاب 

  وج اؿ ولوگں ےن اہمترے دعب یئن ابت دیپا یک فہ ولگ دنی ےس رھپ ےئگ ےھت۔ےلم اگ ہک ںیہمت اس اک ملع ںیہن

 دیعس نب ایب رممی، دمحم نب رطمػ، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿدؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں  :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1498    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ  َحسَّ ُث  َّطُ کَاَ٪ یَُحسِّ ٔب أ٧َ ٤َُِٟشیَّ اب٩ِٔ ا

ًَلَی  ا٢َ یَزٔزُ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ َّی اہللُ  َِٟحِؤق رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔی أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا

ُٗو٢ُ یَا َربِّ أَِػحَ  َ أ َٓ ٨ُِط  ًَ ُیَح٠َّئُوَ٪  یَٓ ِضَُقَ َ٘ ِٟ ًَلَی أَِزبَارٔص٥ِٔ ا وا  َُّض٥ِ اِرَتسُّ َسَک ٧ِٔ ٌِ ََٟک ب٤َٔا أَِحَسثُوا َب ََّک ََل ٥َ٠ًِٔ  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ َی َٓ  ابٔی 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ےس رفاتی 

فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم ےک ھچک ولگ وحض رپ ارتںی ےگ رھپ فہ اس ےس دجا رکدےیئ اجںیئ ےگ وت ہیلع  رکےت ںیہ یبن یلص اہلل



 

 

ںیم وہکں اگ ہک اے رب ہی ریمی اتم ےک ولگ ںیہ اہلل اعت ی رفامںیئ ےگ ںیہمت اس اک ملع ںیہن وجاہمترے دعب اؿ ولوگں ےن یئن 

و ؿ اک ابت دیپا یک۔ فہ ولگ دنی ےس رھپ ےئگ افر بیعش ےن زرہ
ٹل ج
فت 

ی ےس لقن ایک ہک رضحت اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

 ظفل لقن ایک ےہ افر زدیبی ےن وباہطس، زرہی، دمحم نب یلع، دیبع اہلل نب ایب راعف، رضحت اوبرہریہ ےس لقن ایک ےہ۔

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1499    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٠ٓیح، ہَل٢، ًلاء ب٩ يشار، حرضت :  راوی

 ٔ ثَىٔی ص ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٠َُِٓیٕح َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟٔحزَامٔیُّ َحسَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ا ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشارٕ َحسَّ  ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ََل٢ُ ب٩ُِ 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َد َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَِیىٔی َوبَِي٨ٔض٥ِٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َ َِ ُتُض٥ِ  ِٓ َّی َِٔذا رَعَ ائ٥ْٔ َِٔذا ُز٣َِزْة َحً َٗ ٢َ بَِي٨َا أ٧ََا 

 ًَ َسَک  ٌِ وا َب َُّض٥ِ اِرَتسُّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ُُِٗت َو٣َا َطأ٧ُُِض٥ِ  ٔلَی ا٨َّٟارٔ َواہللٔ  ا٢َ ِ َٗ ٠ُِت أَی٩َِ  ُ٘ َٓ ا٢َ َص٥ُ٠َّ  َ٘ ضِ َٓ َ٘ ِٟ ی ث٥َُّ َِٔذا ُز٣َِزْة لَی أَِزبَارٔص٥ِٔ ا َُقَ

ٔلَی ا٨َّٟارٔ َواہللٔ  ا٢َ ِ َٗ ٠ُُِٗت أَی٩َِ  ا٢َ َص٥ُ٠َّ  َ٘ َٓ َد َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَِیىٔی َوبَِي٨ٔض٥ِٔ  َ َِ ُتُض٥ِ  ِٓ َّی َِٔذا رَعَ َُّض٥ِ َحً ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ُُِٗت ٣َا َطأ٧ُُِض٥ِ   

ََل أَُرا َٓ ی  ِضَُقَ َ٘ ِٟ ًَلَی أَِزبَارٔص٥ِٔ ا َسَک  ٌِ وا َب ٥ٔ اِرَتسُّ ٌَ  ُظ َیِد٠ُُؽ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َِٔلَّ ٣ِٔث١ُ َص١ٔ٤َ ا٨َّٟ

 ، الہؽ، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای اس اانثء ںیم ہک ںیم ڑھکا 

فلت 

اربامیہ نب ذنمر، دمحم نب 

فر اؿ ےک درایمؿ ےس اکی آد ی ےلکن وہں وت اکی رگفہ رپ رظن ڑپے یگ، اہیں کت ہک بج ںیم اںوہں ےن اچہپؿ ولں اگ وت ریمے ا

اگ فہ ےہک اگ ہک ولچ ںیم وہکں اگ اہکں؟ فہ ےہک اگ ہک دفزخ یک رطػ۔ ںیم وہکں اگ ہک اؿ اک ایک احؽ ےہ فہ ےہک اگ ہک آپ ےک دعب ہی 

 ریمے افر اؿ ولگ اےٹل اپفں رھپ ےئگ ےھت، رھپ اکی رگفہ رپ رظن ڑپے یگ اہیں کت ہک بج ںیم اؿ وک اچہپؿ ولں اگ وت اکی آد ی

ےک دفزخ یک رطػ۔ دخا یک مسق ںیم وہکں اگ ہک اؿ اک ایک احؽ ےہ؟ فہ ےہک اگ ہک ہی آپ ےک دعب اےٹل اپفں رھپ ےئگ ےھت ںیم امگؿ 



 

 

 رکات وہں اؿ ںیم ےس رصػ ریغب رچفاےہ ےک افٹن ےک ربارب )مک( اجنت اپںیئ ےگ۔

 ، الہؽ، اطعء نب  :  رافی

فلت 

 اسیر، رضحت اوبرہریہاربامیہ نب ذنمر، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1500    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ذر، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیس اہلل ، خبیب، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حرضت ابوہزیزہابزاہی٥ ب٩  :  راوی

ِبٔس اٟزَّ  ًَ ٩ًَِ ُخبَِیٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ َحسَّ ًَأػ٥ٕ  ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ َح ِح٩ٔ٤َ 

ِٟ  أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ا٢َ ٣َا بَيَِن بَِیًٔی َو٨ِ٣ٔب ٍَٔی َرِوَؿْة ٩ِ٣ٔ رٔیَأق ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔة ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َح٨َّ

ًَلَی َحِوضٔی  َو٨ِ٣ٔب ٍَٔی 

ں ےن ایبؿ ایک ہک اربامیہ نب ذنمر، اسن نب ایعض، دیبع اہلل ، بیبخ، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہ

روسؽ اہلل ےن رفامای ہک ریمے رھگ افر ریمے ربنم ےک درایمؿ تنج ےک ابوغں ںیم ےس اکی ابغ ےہ افر ریما ربنم ریمے وحض وکرث 

 رپ ےہ۔

 اربامیہ نب ذنمر، اسن نب ایعض، دیبع اہلل ، بیبخ، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل



 

 

     1501    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبسا٪ ٛے واٟس، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ج٨سب رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ث َّیَحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت ُج٨َِسبّا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبَساُ٪ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  و٢ُ  ٨َا  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

َِٟحِؤق  ًَلَی ا ك٥ُُِٜ   أ٧ََا ََفَ

تی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، دبعاکلمل، دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفا

 ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیم وحض رپ اہمترا  شی ہمیخ وہں اگ۔

 دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، دبعاکلمل، دنجب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1502    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ خاٟس، ٟیث، یزیس، ابواٟدي ٍ، ً٘بہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

یِ  ث٨ََا ا٠َّٟ ٤ِزُو ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ َبَة َرضَٔی اہللُ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ یَزٔیَس  ُث 

ْن  ِّی ََفَ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا  َٖ ٤َِٟیِّٔت ث٥َُّ اِنَْصَ ًَلَی ا ًَلَی أَص١ِٔ أُحُٕس َػََلَتطُ  َّی  ََٓؼل َد یَِو٣ّا  َ ِّی   َل٥ُِٜ َِ ٔن ٠ًََِی٥ُِٜ َوِ َوأ٧ََا َطضٔیْس 

 ِّ ٔن اتٔیَح اَِلَِرٔق َوِ َٔ اتٔیَح َخزَائ٩ٔٔ اَِلَِرٔق أَِو ٣َ َٔ ًِٔلیُت ٣َ ُ ِّی أ ٔن ٔلَی َحِوضٔی اِْلَ٪ َوِ ٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ َواہللٔ ََل٧َُِوزُ ِ ًَ  ُٖ ی َواہللٔ ٣َا أََخا

٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ تَ  ًَ  ُٖ ٩ِٜٔ أََخا سٔی َوَل ٌِ وا َب ُٛ َُٓشوا ٓٔیَضاُترِشٔ  ٨َا

رمعف نب اخدل، ثیل، سیدی، اوبا،ریخ، ہبقع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت 

ابرہ رشتفی الےئ وت ادح فاولں رپ آپ ےن امنز ڑپیھ، سج رطح رمدے رپ ڑپےتھ ںیہ رھپ ربنم یک رطػ ولےٹ افر رفامای ہک ںیم 



 

 

اہمترا  شی ہمیخ وہں، افر اہلل یک مسق ہک ںیم ا ےن وحض یک رطػ اس فتق یھب دھکی راہ وہں افر ےھجم زنیم ےک زخاےن دےیئ ےئگ ںیہ 

ای زنیم یک ایجنکں دی ںیئگ ںیہ افر دخا یک مسق ےھجم اہمترے قلعتم اس ابت اک ادنہشی ںیہن ہک ریمے دعب رشکی رکےن وگل ےگ نکیل 

  اس ےک وصحؽ ںیم اکی دفرسے ےس اقمہلب رکےن وگل ےگ۔ںیم ڈرات وہں ہک مت

 رمعف نب اخدل، ثیل، سیدی، اوبا،ریخ، ہبقع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ۔ اخلوحض وکرث اک ایب

     1503    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ُحمی ب٩ ٤ًارہ، طٌبہ، ٣ٌبس ب٩ خاٟس حارثہ ب٩ وہب :  راوی

َبسٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط مٔیُّ ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة َحسَّ ث٨ََا َُحَ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  و٢ُ  َحسَّ ُ٘ ٍَ َحارٔثََة ب٩َِ َوصِٕب َي َُّط َس٤ٔ َخأٟٕس أ٧َ

اَئ َوَزازَ  ٌَ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َوَػ٨ِ ٤َا بَيَِن ا َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحِوَق  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَذََکَ ا ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٩ًَِ َس٤ٔ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ   اب٩ُِ أَبٔی 

٩ًَِ َحارٔثَةَ  َبٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٌِ َٟطُ  ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  اَئ َوا ٌَ َٟطُ َحِوُؿطُ ٣َا بَيَِن َػ٨ِ ِو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َس٤ٔ

ََٜواٛٔٔب  ٤ُِِٟشَتِورٔزُ تَُزی ٓٔیطٔ اِْل٧َٔیُة ٣ِٔث١َ اِل ا٢َ ا َٗ ا٢َ ََل  َٗ ا٢َ اَِلََوانٔی  َٗ ُط  ٌِ ٥َِٟ َتِش٤َ ٤ُِِٟشَتِورٔزُ أَ  ا

اہلل ،  ج ی نب امعرہ، ہبعش، دبعم نب اخدل احرہث نب فبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل یلع نب دبع

ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس آپ ےن وحض اک ذرک رکےت وہےئ رفامای ہک سج دقر ودہنی افر اعنصء ےک درایمؿ ےہ افر انب ایب دعی 

  ےس اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد انس ہک آپ ےک وحض اک ےن ہبعش ےس اںوہں ےن دبعم

  

 نب اخدل ےس اںوہں ےن احرئ

افہلص اعنصء افر ودہنی ےک درایمؿ افہلص ےہ اؿ ےس دوتسر ےن اہک ہک مت ےن فہ ںیہن انس وج ادین ےن اہک ےہ؟ اہک ںیہن وتسمرد ےن اہک 

 ہک اس ںیم ربنت اتسرفں یک رطح رظن آںیئ ےگ۔



 

 

 یلع نب دبعاہلل ،  ج ی نب امعرہ، ہبعش، دبعم نب اخدل احرہث نب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فا ی ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 وحض وکرث اک ایبؿ ۔ اخل

     1504    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت  ََٜة  ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی ا٢َ َحسَّ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ  ث٨ََا َس َِٟت  أَبٔی بَُِکٕ  َحسَّ ا َٗ ٨ًَُِض٤َا  َرضَٔی اہللُ 

ًَلَیَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوَسیُ  َّی أ٧َُِوَز ٩ِ٣َ یَزٔزُ  َِٟحِؤق َحً ًَلَی ا ِّی  ٔن ِ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُٗو٢ُ یَا َربِّ ٣ٔىِّی َٗ َ أ َٓ ِؤَخُذ ٧َاْض زُونٔی 

 ُ٠ٔ٤ًَ زَِت ٣َا  ٌَ ا٢ُ َص١ِ َط َ٘ ُی َٓ ًٔی  و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ َو٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ُ٘ ََٜة َي کَاَ٪ اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی َٓ ابٔض٥ِٔ  َ٘ ًِ ًَلَی أَ وَ٪  ٌُ َسَک َواہللٔ ٣َا بَزٔحُوا َیزِٔج ٌِ وا َب

ًَلَی  وَ٪  ٌُ ُٜٔؼوَ٪ َتزِٔج اب٥ُِٜٔ َت٨ِ َ٘ ًِ َ ٩ًَِ زٔی٨َٔ٨ا أ تََن  ِٔ اب٨َٔا أَِو نُ َ٘ ًِ َ ًَلَی أ  ٍَ وذُ بَٔک أَِ٪ ٧َزِٔج ٌُ َّا َن ٘ٔٔب ٧ِٔ ٌَ ِٟ  ا

ن کہ، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہللدیعس
مل
  نب ایب رممی، انعف نب رمع، انب ایب 

ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم وحض وکرث رپ روہں اگ اہیں کت ہک ںیم دوھکیں اگ ہک مت ںیم ےس وکؿ ریمے اپس آات ےہ افر ھچک ولگ 

ڑکپ رک ےل اجںیئ ےگ وت ںیم رعض رکفں اگ، ایرب فہ ھجم ےس ںیہ افر ریمی اتم ںیم ںیہ، وت وجاب دای اجےئ اگ  ریمے اسےنم ےس

ن کہ داع رکےت ےھت ہک ای 
مل
ہک ایک مت اجےتن وہ وج اؿ ولوگں ےن اہمترے دعب ایک ےہ؟ دخا یک مسق ہی اےٹل اپفں رھپےت رےہ ںیہ انب ایب 

و َؿ ےک ینعم  اہلل مہ ریتی انپہ امےتگن ںیہ اس ُ
کِص ْ

 

َن

 

ی

 
ْ

ُ
ِ
ٹ
عَْلا کت

َ
ابت ےس ہک مہ اےٹل اپفں رھپںی ای مہ دنی ےک اعمہلم ںیم ہنتف ںیم ڑپاجںیئ۔ أ

 ںیہ مت اینپ ازیویھں ےک لب فا س وہ اجؤ ےگ۔

ن کہ، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل ہنع :  رافی
مل
 دیعس نب ایب رممی، انعف نب رمع، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دقتری اک ایبؿ : ابب

 ...دقتری اک ایبؿ

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1505    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ع وہب ًبس اہللابواٟوٟیس، ہظا٦ ب٩ ًبسا٤ٟاٟک، طٌبہ، س٠امی٪ ا٤ً :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُِع  َ ُ٪ اَِل َنٔی ُس٠َامِیَ َبُة أ٧ََِبأ ٌِ ث٨ََا ُط ٠٤َِٟٔٔک َحسَّ ًَِبسٔ ا َِٟؤٟیسٔ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو ا ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ٩ًَِ ُت َزیَِس ب٩َِ َوصِٕب 

٥َ َوصُوَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ث٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َحسَّ ٌٔيَن َیِو٣ّا  َٗ طٔ أَِرَب ٍُ فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ٥ِ یُِح٤َ ُٛ ا٢َ ِٔ٪َّ أََحَس َٗ  ُٚ ٤َِِٟؼُسو ُٚ ا ٔ از اٟؼَّ

ٍٕ بٔزِٔز  ُیِؤ٣َزُ بٔأَِربَ َٓ ُث اہللُ ٠َ٣َکّا  ٌَ ّة ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ث٥َُّ یَِب َِ ـِ ّة ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ث٥َُّ یَُٜوُ٪ ٣ُ َ٘ ٠َ ًَ ٌٔ ث٥َُّ  َواہللٔ ٗٔطٔ َوأََج٠ٔطٔ َوَطقٔیٌّ أَِو َس َٓ یْس 

 ٔ َٕ أَِو ذ َُي ٍُِ بَا َّی ٣َا یَُٜوُ٪ بَِي٨َطُ َوبَِي٨ََضا  ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َحً ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ ٥ِ أَِو اٟزَُّج١َ َي ُٛ َٜٔتاُب ِٔ٪َّ أََحَس ٠َِیطٔ اِل ًَ  ُٙ ٔ َیِشب َٓ  َٕ َرا

 َ٤ ٌِ َی َٟ َیِسُخ٠َُضا َؤِ٪َّ اٟزَُّج١َ  َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٕ أَِو َٓ َّی ٣َا یَُٜوُ٪ بَِي٨َُط َوبَِي٨ََضا َُي ٍُِ ذَٔرا َِٟح٨َّٔة َحً ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ ١ُ بٔ

 َْ ا٢َ آَز٦ُ َِٔلَّ ذَٔرا َٗ َیِسُخ٠َُضا  َٓ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٓ َٜٔتاُب  ٠َِیطٔ اِل ًَ  ُٙ ٔ َیِشب َٓ ًَئِن   ذَٔرا

 فبہ دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ےن وج اوباولدیل، اشہؾ نب دبعااملکل، ہبعش، امیلسؿ اشمع

اصدؼ فدصمفؼ ںیہ رفامای ہک مت ںیم ےس رہ اکی صخش اینپ امں ےک ٹیپ ںیم اچسیل دؿ کت عمج راتہ ےہ رھپ ہی اچسیل دؿ ںیم ہتسب 

 اہلل اعت ی رفہتش وک اتجیھب ےہ ہک افر اچر زیچفں ینع وخؿ یک لکش ںیم وہاجات ےہ، رھپ اچسیل دؿ ںیم وگتش اک ولڑھتا وہاجات ےہ، رھپ

رزؼ، ومت، دبتخب ای  کی تخب وہےن ےک قلعتم ےنھکل اک مکح دای اجات ےہ دخبا مت ںیم اکی ای ﴿رفامای﴾ آد ی دفزویخں اک اکؾ رکات راتہ 

رپ  اتب ﴿ونہتش دقتری﴾ اغ بل آیت ےہ  س ےہ اہیں کت ہک اس ےک افر دفزخ ےک درایمؿ اکی اہھت ای سگ اک افہلص رہ اجات ےہ اس 

فہ ویتنجں ےک لمع رکات راتہ ےہ افر اس ںیم دالخ وہاجات ےہ افر اکی صخش ویتنجں ےک لمع رکات راتہ ےہ اہیں کت ہک اس ےک افر 



 

 

ےہ افر دفزخ  تنج ےک درایمؿ اکی ای دف سگ اک افہلص رہ اجات ےہ، اس رپ  اتب اغ بل آاجیت ےہ  س فہ دفزویخں ےک لمع رکےن  اتگ

 ںیم دالخ وہاجات ےہ، آدؾ ےن االذراع ینع رصػ اکی سگ اک ظفل لقن ایک ےہ۔

 اوباولدیل، اشہؾ نب دبعااملکل، ہبعش، امیلسؿ اشمع فبہ دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿدقتری اک :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1506    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ا٨َّٟ َحسَّ ٨ًَُِط  ٕٝ َرضَٔی اہللُ  ٔ ٔيیِّ اٟ

ْة  َ٘ ٠َ ًَ ْة أَِی َربِّ  َٔ و٢ُ أَِی َربِّ ٧ُِل ُ٘ َی َٓ ١ََّ اہللُ بٔاٟزَّح٥ٔٔ ٠َ٣َکّا  ا٢َ َوک َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اہللُ  إَٔذا أََراَز اہللُ أَِ٪  َػل َٓ ْة  َِ ـِ أَِی َربِّ ٣ُ

ا٢َ أَِی َربِّ أََذََکْ أ٦َِ أ٧ُِثَی أََطقٔیٌّ أ٦َِ َس  َٗ َضا  َ٘ ٔضَی َخ٠ِ ِ٘ طٔ َي َٝ فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ٔ َذٟ َٛ ُیَِٜتُب  َٓ ٤َا اَِلََج١ُ  َٓ  ُٚ ِز ٤َا اٟزِّ َٓ  ٌٔیْس 

امیلسؿ نب  جب، امحد، دیبع اہلل نب ایب رکب نب اسن، اسن نب امکل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل 

داتی ےہ فہ رعض رکات ےہ ایرب ہفطن ﴿رقار دای ایگ﴾ ےہ ایرب ہقلع  ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی رمح رپ اکی رفہتش رقمر رفام

﴿ہتسب وخؿ وہایگ﴾ ایرب ہغضم ﴿وخؿ اک ولڑھتا وہایگ﴾ بج اہلل اعت ی اؿ یک تقلخ وپری رکان اچاتہ ےہ وت رفہتش اتہک ےہ ای رب رمد 

 فتق ھکل دی اجیت ےہ بج فہ اینپ امں ےک ٹیپ وہاگ ای وعرت، دبتخب وہاگ ای  کی تخب،انچہچن سج دقر رزؼ افر زدنیگ وہیگ فہ ایس

 ںیم وہات ےہ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ملق اہلل ےک مکح رپ کشخ وہاکچ ےہ۔ اخل

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ملق اہلل ےک مکح رپ کشخ وہاکچ ےہ۔ اخل

     1507    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، یزیس رطک، ٣ِطٖ ب٩ ًبساہلل ب٩ طدي ٍ، ٤ًزا٪ ب٩ حشين :  راوی

ي دِّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟظِّ َٖ ب٩َِ  ُت ٣َُِطِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا یَزٔیُس اٟزِِّطُک  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٔ َحسَّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ  ٍ ُث  یَُحسِّ

٥َٔ٠ يَ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٟح٨َّةٔ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ُٖ أَص١ُِ ا َز ٌِ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَيُ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ک١ٌُّ حَُؼيِٕن  َٗ ا٠٣ُٔوَ٪  ٌَ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌِ

َٟطُ   َ َُٟط أَِو ٤َٟٔا يَُّسِّ  َٙ ٔ ١ُ٤َ ٤َٟٔا ُخ٠ ٌِ  َي

رکش، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رمعاؿ نب نیسح ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ہک ای روسؽ آدؾ، ہبعش، سیدی 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک تنج فاےل دفزویخں ےس اچہپؿ ےئل اجںیئ ےگ آپ ےن رفامای اہں اس ےن رعض ایک ہک رھپ لمع رکےن 

 رکات ےہ سج ےک ےئل دیپا ایک ایگ ےہ ای وج زیچ اس ےک ےئل آاسؿ یک یئگ فاےل ویکں لمع رکںی ےگ آپ ےن رفامای ہک رہ صخش لمع

 ےہ۔

 آدؾ، ہبعش، سیدی رکش، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رمعاؿ نب نیسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےہ فہ رکےن فاےل ےھتاہلل اعت ی اس زیچ وک اجاتن 

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اس زیچ وک اجاتن ےہ فہ رکےن فاےل ےھت



 

 

     1508    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ُس ب٩ُِ َبظَّ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَ َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ ٨ُِض٤َا إر َحسَّ

٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ٔ ا ٩ًَِ أَِوََلز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَا٠٣ٔٔيَن َٗ  ٧ُوا 

دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےس رشمنیک یک افالد ےک قلعتم وساؽ ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اہلل اعت ی زایدہ اجاتن ےہ اس زیچ وک وج رکےن فاےل ےھت۔

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اس زیچ وک اجاتن ےہ فہ رکےن فاےل ےھت

     1509    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ یزیس حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًََلاُئ ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َوأَِخب ٍََنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٍَ أَبَا صُ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ و٢ُ  أ٧َ ُ٘ َزیَِزَة َي

٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُو ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ٩ًَِ َذَرارٔیِّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَا٠٣ٔٔيَن ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ا 

روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، اطعء نب سیدی رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 ہیلع فملس ےس رشمنیک یک افالد ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای اہلل اس زیچ وک زایدہ اجاتن ےہ وج فہ رکےت ےھت۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، اطعء نب سیدی رضحت اوبرہریہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اس زیچ وک اجاتن ےہ فہ رکےن فاےل ےھت

     1510    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ا َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا  َّی اہللُ ِِٔسَحا ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

أَبََواُظ یَُضوَِّزا٧ٔطٔ  َٓ  ٔ ة ِِٔٔطَ ِٟ ًَلَی ا َُٟس  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َِوُٟوزٕ َِٔلَّ یُو َِٟبضٔی٤ََة َص١ِ َتحُٔسوَ٪ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ  ًَ ٤َا ت٨ُِتُٔحوَ٪ ا َٛ ا٧ٔطٔ  َ َوی٨َُْصِّ

ا٢َ  َٗ أَیَِت ٩ِ٣َ ی٤َُوُت َوصَُو َػِٔي ٍْ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَََفَ َٗ َّی َتُٜو٧ُوا أْمُتَْن َتِحَسًُو٧ََضا  ًَاَئ َحً ًَا٠٣ٔٔيَن  َجِس ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا   اہللُ أَ

میہ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ ااحسؼ نب ارب

 داتی اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہچب رطفت یہ رپ دیپا وہات ےہ رھپ اس ےک فادلنی اس وکرصناین انب ےتیل ںیہ اسیج ہک وچاپہی ےچب

 یسک وک اکؿ اٹک اپےت وہ بج کت مت اس ےک اکؿ وخد ںیہن اکن دےتی وہ ولوگں ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ےہ، ایک مت اس ںیم

 ہیلع فآہل فملس اس ےک قلعتم اتبںیئ وج ینسمک یہ یک احتل ںیم رماجےئ، آپ ےن رفامای اہلل اعت ی زایدہ اجاتن ےہ وج فہ رکےت ےھت۔

 رلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربمیہ، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اکمکح اکی دقر نیعم ےک اسھت ےہ

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 کی دقر نیعم ےک اسھت ےہاہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اکمکح ا



 

 

     1511    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اَِلرَِعَ   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد 

ََٟضا َر  ُٗسِّ ََٟضا ٣َا  إٔ٪َّ  َٓ ِٜٔح  ِٟت٨َِ َتَضا َو َٔ َْ َػِح َٚ أُِختَٔضا َٟٔتِشَتَِفٔ ٤َِٟزِأَةُ كَََل ٥َ ََل َتِشأ٢َِ ا  َوَس٠َّ

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ر

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وعرت اینپ نہب یک الطؼ ہن اچےہ اتہک اس یک راکیب ےس اجنت احلص رکے ہکلب فہ اکنح رکےل اس 

 ےئل ہک اس وک فیہ ےلم اگ وج اس ےک ےئل دقمر وہاکچ ےہ۔

  نب وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اکمکح اکی دقر نیعم ےک اسھت ےہ

     1512    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤ٌی١، اَسائی١، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، اسا٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٨ُِت ً ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَُسا٣ََة  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ائٔی١ُ  ث٨ََا َِِٔسَ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ ٨َِس ا٨َّٟٔيیِّ َػ َحسَّ َّی اہللُ  ل

اْذ أَ٪َّ اب٨ََِضا یَُحوزُ ب٨َٔ  ٌَ ٕب َو٣ُ ٌِ َٛ ْس َوأُبَیُّ ب٩ُِ  ٌِ ٥َ ِٔذِ َجائَطُ َرُسو٢ُ ِِٔحَسی ب٨ََاتٔطٔ َو٨ًَِٔسُظ َس َِٟیَضا ِهَّلِل ٣َا أََخَذ َوَس٠َّ ٔ َث ِ ٌَ َب َٓ ٔشطٔ  ِٔ

َِٟتِحَتٔشِب  ٠َِتِؼب ٍِٔ َو َٓ ًَِلی ک١ٌُّ بٔأََج١ٕ   َوِهَّلِل ٣َا أَ

امکل نب اامسلیع، ارسالیئ، اعمص، اوبنامثؿ، ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

اپس اھٹیب وہا اھت افر آپ ےک اپس دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینب نب بعک افر اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب وموجد ےھت ہک آپ یک اکی 



 

 

دی اک اجیھب وہا اکی صخش احرض وہا افر رعض ایک ہک اؿ اک اکی ہچب زنع یک احتل ںیم ےہ۔ آپ ےن الہک اجیھب ہک اہلل یک یہ زیچ اصازبا

ےہ وج اس ےن ےل  ی، افر اہلل یہ یک فہ رہ زیچ ےہ وج اس ےن دی، رہ صخش یک اکی ودت رقمر ےہ، ذہلا اےس اچےیہ ہک ربص رکے افر 

 اےس وثاب ےھجمس۔

 امکل نب الیعمس، ارسالیئ، اعمص، اوبنامثؿ، ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اکمکح اکی دقر نیعم ےک اسھت ےہ

     1513    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ ث٨ََا حٔبَّاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا  ٕ اٟح٤َُهٔیُّ أَ٪َّ أَبَا َحسَّ  ب٩ُِ ٣َُحي ٍِٔیز

ُِٟدِسرٔیَّ أَِخب ٍََُظ أَ  ٌٔیٕس ا ا٢َ یَا َر َس َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجاَء َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ًَ َّى اہللُ  َّطُ بَِي٤َ٨َا صَُو َجأْٟص ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُسو٢َ ٧

٠َِیطٔ  ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ َٕ َتَزى فٔی ا ِی َٛ ٤َِٟا٢َ  َّا نُٔؼیُب َسبِّیا َو٧ُٔحبُّ ا َٝ ََل  اہللٔ ٧ِٔ ٔ ٠ُوَ٪ َذٟ ٌَ ِٔ َت َٟ  ٥ُِ َّٜ ٥َ أََو٧ِٔ َوَس٠َّ

َد َِٔلَّ هَٔی کَائ٨َْٔة  َتَب اہللُ أَِ٪ َتِْخُ َٛ َِٟیَشِت َنَش٤َْة  َُّط  إ٧ٔ َٓ ٠ُوا  ٌَ ِٔ ٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ ََل َت ًَ 

ےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ةحؿ نب ومٰیس ، دبعاہلل ، ویسن ، زرہی ، دبعاہلل نب ریحمسی یحمج ، رضحت اوب دیعس دخری ےس رفاتی رک

اس اانثء ںیم مہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ااصنر ںیم ےس اکی صخش آای افر رعض ایک ایروسؽ اہلل یلص 

ہلل ہیلع فملس اہلل مہ ولڈنویں ےک اپس اجےت ںیہ افر امؽ ےس تبحم رکےت ںیہ آپ زعؽ ےک قلعتم ایک رفامےت ںیہ ؟ روسؽ اہلل یلص ا

 سج اجؿ ےن رفامای ایک مت ہی رکےت وہ ارگ مت اس وک ہن رکف وت مت رپ وکح  رفؼ ںیہن ) ینع اہمترا زعؽ رکان افر ہن رکان ربارب ےہ ( اس ےئل ہک

 اک دیپا وہان اہلل اعت ی ےن ھکل دای ےہ فہ دیپا وہ رک رےہ یگ۔



 

 

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اکمکح اکی دقر نیعم ےک اسھت ےہ

     1514    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٰی ٨ًہ٣وسٰی ب٩ ٣شٌوز، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، حذئہ رضی اہلل تٌال :  راوی

 ِ٨ًَ َة َرضَٔی اہللُ  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس وزٕ َحسَّ ٌُ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ٣َِش ِس َخَلب٨ََا ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ُط 

ٔ اٟشَّ  ٔلَی َٗٔیا٦ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُخِلَبّة ٣َا َتَزَک ٓٔیَضا َطِیّئا ِ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت َػل ُٛ ٤َٔ٠ًَطُ َوَجض٠َٔطُ ٩ِ٣َ َجض٠َُٔط ِِٔ٪  ٤َٔ٠ًَُط ٩ِ٣َ  ُظ  ًَةٔ َِٔلَّ َذََکَ ا

َٓطُ  َز ٌَ َٓ آُظ  ٨ًَِطُ ََفَ َُاَب  ُٖ اٟزَُّج١ُ َِٔذا  ٔ ز ٌِ ُٖ ٣َا َي َٓأرَِعٔ ِس َنٔشیُت  َٗ ِیَئ   ََلََری اٟظَّ

 رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع ومیس نب وعسمد، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

فآہل فملس ےن مہ ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای وت ایقتم کت وہےن فا ی وکح  ابت ںیہن وھچڑی، سج وک اید رانھک اھت، اس ےن اید راھک افر 

وہات وہں وت ںیم اےس اےسی اچہپاتن وہں سج رطح  سج وک وھبانل اھت فہ وھبؽ ایگ ارگ ںیم وکح  ایسی زیچ دھکی اتیل وہں سج وک ںیم وھبؽ ایگ

 ہک اکی صخش )یسک وک( اچہپاتن ےہ، بج فہ اغبئ وہاجات ےہ رھپ اوکس بج داتھکی ےہ وت اچہپؿ اتیل ےہ۔

 ومٰیس نب وعسمد، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اکمکح اکی دقر نیعم ےک اسھت ےہ



 

 

     1515    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤ س٠یم، حرضت ًلی  :  راوی

٠َیٔمِّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ٩ًَِ أَبٔی  سٔ ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ِبَساُ٪  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ُج٠ُوّسا ٣َ ُسُظ ُٛ ٌَ ِ٘ تَٔب ٣َ ُٛ ِس  َٗ ا٢َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٕس َِٔلَّ  َٗ ُط ًُوْز َی٨ُُِٜت فٔی اَِلَِرٔق َو ٌَ َو٣َ

 ُ َٓک ٠٤ًَُِوا  ا٢َ ََل ا َٗ ک١ُٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ِو٦ٔ أَََل ٧َتَّ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ َِٟح٨َّةٔ  َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَِو ٩ِ٣ٔ ا أ َٓ أَ  ْ ث٥َُّ ََقَ ًَِلی ١ٌّ ٣َُیَّسَّ ا ٩ِ٣َ أَ َّ٣

 َواتََّقی اِْلیَةَ 

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح ،یمل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل 

رفامای ہک مت ںیم ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت افر آپ ےک اپس اکی ڑکلی یھت سج ےس زنیم وک رکدی رےہ ےھت آپ ےن 

وکح  صخش ااسی ںیہن ےہ سج اک اکھٹہن تنج ای دفزخ ہن ھکل دای ایگ وہ امجتع ںیم ےس اکی صخش وبال ای روسؽ اہلل رھپ مہ )ایس رپ( 

رھبفہس ویکں ہن رکںیل؟ آپ ےن رفامای ہک ںیہن مت لمع رکف اس ےئل ہک رہ صخش وک فیہ لمع آاسؿ ےہ )سج ےک ےئل دیپا ایک ایگ( 

﴾، آرخکت التفت رفامح ۔رھپ 

َ

 
َ
ّ

 

اَّ
َ
ی ف
َ
عْػ
َ
َ  نَمْ أ

ّ
ٔ َم َ

 

 آتی ﴿ف

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح ،یمل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ػ ےہلمع اخےمت رپ وموق

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 لمع اخےمت رپ وموقػ ےہ

     1516    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حبا٪ ب٩ ٣وسی، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 َ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍََ ًَ ث٨ََا حٔبَّاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا  ٨ًَِطُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ا ٣َ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ َخِیب ٍََ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َطضِٔس٧َا ٣َ ٥َ َٟٔزُج١ٕ ٤٣َّٔ َٗ عٔی طٔ َوَس٠َّ ُط یَسَّ ٌَ ٩ِ ٣َ

ث ٍَُِت بٔطٔ  َٛ َِٟ٘ٔتا٢ٔ َو اَت١َ اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ أََطسِّ ا َٗ َِٟ٘ٔتا٢ُ  ا َحرَضَ ا َّ٤٠ََٓ َحاَئ اِْلِٔسََل٦َ صََذا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  َٓ أَثِبَتَِتُط  َٓ ِٟحَٔزاُح  ا

ا٢َ یَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّطُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ثَِت أ٧َ َّٟٔذی َتَحسَّ ا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت اٟزَُّج١َ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ِٟحَٔزاُح  َٜث ٍَُِت بٔطٔ ا َٓ َِٟ٘ٔتا٢ٔ  اَت١َ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أََطسِّ ا َٗ ِس  َّطُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟ َٗ ارٔ  َوَس٥ََّ٠ أ٣ََا ٧ِٔ

َٓأَصَِوی بَٔیسٔ  ِٟحَٔزاحٔ  ٥ََٟ ا ًَلَی َذَٟٔک ِٔذِ َوَجَس اٟزَُّج١ُ أَ بَِي٤َ٨َا صَُو  َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َیزَِتاُب  ُف ا ٌِ کَاَز َب ََ ٨ِ٣َٔضا َٓ ا٧َِتزَ َٓ ٔلَی ٨َٔٛا٧َتٔطٔ  ِ ٔ ظ

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ِ َٓاِطَتسَّ رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ ا َٓا٧َِتََحَ بَٔضا  َٚ اہللُ  َسِض٤ّا  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٥ُِٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا بََٔل٢ُ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َشُط  ِٔ َت١َ َن َ٘ َٓ ِس ا٧َِتََحَ ََُٓلْ٪  َٗ َِٟح٨ََّة َِٔلَّ  َحٔسیَثَک  ِ٪ ََل یَِسُخ١ُ ا َٓأَذِّ

ٔ  ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  أجز َٔ ِٟ ی٩َ بٔاٟزَُّج١ٔ ا ُیَؤیُِّس َصَذا اٟسِّ َٟ  َؤِ٪َّ اہلَل 

ةحؿ نب ومیس، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ 

ویھتں ںیم ےس اکی صخش ےک قلعتم وج االسؾ اک روسؽ اہلل ےک اسھت ربیخ ںیم ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ےن اس

 دوعی رکات اھت رفامای ہک الہ انر ںیم ےس ےہ بج ڑلاح  اک فتق آای وت اس آد ی ےن تہب زایدہ اثتب دق ی داھکح ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ؽ اہلل آپ ےن سج صخش ےک قلعتم ےک احصہب ںیم ےس اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ای روس

رفامای اھت ہک فہ الہ انر ںیم ےس ےہ اس ےن اہلل یک راہ ںیم تہب تخس گنج یک ےہ افر اس یک فہج ےس تہب زیمخ وہایگ ےہ اب اس ےک 

وک اس ںیم ہبش  قلعتم آپ ایک رفامےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک نس ول ہک فہ الہ انر ںیم ےس ےہ ضعب املسمونں

وہےن اگل فہ آد ی ایھب اس احؽ ںیم اھت ہک اس ےن زمخ یک فیلکت وسحمس یک اس ےن اانپ اہھت رت ش یک رطػ ڑباھای افر اس ےس ریت 

چنیھک رک اینپ رگدؿ ںیم وھبچ دای۔ املسمونں ںیم ےس ھچک ولگ روسؽ اہلل یک دختم ںیم دفڑ رک آےئ افر اؿ ولوگں ےن رعض ایک ای 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےن آپ یک ابت چس رک دالھکح  الفں صخش ےن اینپ رگدؿ اکن رک وخد یشک رک ی روسؽ اہلل یلص روسؽ اہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے البؽ ڑھکے وہ رک االعؿ رکے

 ةحؿ نب ومیس، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 لمع اخےمت رپ وموقػ ےہ

     1517    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیساب٩ ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٤ُِِٟش  َحسَّ ًَِو٥ٔ ا ٕس أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  اَ٪ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُشَّ ٨ََُاّئ أَبٔی ٣َزَِی٥َ َحسَّ ٤ٔ٠ٔيَن 

٨ََوَز ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُزَاَصا ٣َ َُزَِوةٕ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن فٔی  ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ ی٨َُِوزَ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

َِٟحا٢ٔ  ًَلَی ت٠َِٔک ا ٔ َوصَُو  ِو٦ َ٘ ِٟ طُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ اتََّب َٓ ٔلَی َصَذا  ٠َِي٨ُِوزِ ِ َٓ ٔلَی اٟزَُّج١ٔ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ًَلَی  ِ ٩ِ٣ٔ أََطسِّ ا٨َّٟأض 

اِستَ  َٓ َّی ُجزَٔح  ٛٔيَن َحً ٤ُِٟرِشٔ َ ا ٔل َب١َ اٟزَُّج١ُ ِ ِٗ َ أ َٓ ِیطٔ  َٔ ٔ ت َٛ َد ٩ِ٣ٔ بَئِن  َ َِ َّی  ٔٔطٔ بَيَِن ثَِسیَِیطٔ َحً ١َ ذُبَابََة َسِی ٌَ َح َٓ ٤َِِٟوَت  َح١َ ا ی ٌِ

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ َو٣َا َذاَک  َ٘ َٓ ََّک َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ أَِطَضُس أ٧َ َ٘ َٓ ا  ًّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُِّسٔ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی  َت ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََُٔلٕ٪ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ َی٨ُِوَز ِ ٔ ٟ

َُّط ََل  ُِٓت أ٧َ َز ٌَ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٩ًَِ ا ٨ََُاّئ  ًَِو٨َٔ٤ا  َِٟیطٔ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَ ٔ ٠َِي٨ُِوزِ ِ َٓ ا ُجزَٔح  َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  َّ٤٠َ َٓ ًَلَی َذَٟٔک  ی٤َُوُت 

ا٢َ ا َ٘ َٓ َشُط  ِٔ َت١َ َن َ٘ َٓ ٤َِِٟوَت  َح١َ ا ٌِ َُّط ٩ِ٣ٔ اِسَت ١َ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َو٧ِٔ ًَ  ١ُ٤َ ٌِ َی َٟ ِبَس  ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس َذَٟٔک ِٔ٪َّ ا َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیُّ َػل

َِٟدَواتٔی٥ٔ  ٤ًَِا٢ُ بٔا َ ٤ََّا اَِل َّطُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َو٧ِٔ َِٟح٨َّةٔ َو٧ِٔ ١َ٤ًََ أَص١ِٔ ا  ١ُ٤َ ٌِ َِٟح٨َّٔة َوَي  أَص١ِٔ ا

رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش اکی زغفہ ںیم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دیعسانب 

اسھت رشکی اھت افر املسمونں یک رطػ ےس تہب دشت ےس گنج رک راہ اھت، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی وت رفامای ہک وج 

ےہ وت اس وک دھکی ےل، املسمونں ںیم ےس اکی صخش اس ےک اسھت وہایگ، افر فہ رشموکں ےک اسھت وکح  دفزیخ آد ی وک دانھکی اچاتہ 

یتخس ےس گنج رک راہ اھت اہیں کت ہک فہ زیمخ وہایگ افر دلجی ےس رمان اچاہ، اس ےن ولتار یک داھر ا ےن ےنیس رپ رھک رک دابح  اہیں کت 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رفات وہا آای افر اہک ہک ںیم وگایہ ہک فہ ومڈنوھں ےس لکن یئگ )افر رم ایگ( فہ آد ی 

داتی وہں ہک آپ اہلل ےک روسؽ ںیہ، آپ ےن رفامای ایک ابت ےہ اس ےن رعض ایک ہک آپ ےن الفں صخش ےک قلعتم رفامای اھت ہک وج 

ں یک رطػ ےس تہب تخس گنج رکےن فاال اھتانچہچن ںیم ےن اھجمس وکح  دفزیخ دانھکی اچاتہ ےہ فہ اوکس دھکی ےل احالہکن فہ مہ املسمون

اھت ہک فہ اس احتل ںیم ںیہن رمے اگ، رھپ بج فہ زیمخ وہا وت اس ےن دلجی رمان اچاہ افر وخدیشک رک ی وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 فاولں ںیم ےس وہات ےہ افر )ابت ہی ےہ ہک( فملس ےن )اس ابت وک نس رک رفامای( ہک دنبہ دفزویخں ےک لمع رکات ےہ احالہکن فہ تنج

 اامعؽ اخےمت رپ وموقػ ںیہ۔

 دیعسانب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذنر اک دنبے وک دقر ےک وحاےل رکدےنی اک ایبؿ

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ذنر اک دنبے وک دقر ےک وحاےل رکدےنی اک ایبؿ

     1518    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ٨٣ؼور ب٩ ٣زہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

َِٟبدٔی١ٔ  ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا يُِشَتِْخَ َُّط ََل َیزُزُّ َطِیّئا َو٧ِٔ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٩ًَِ ا٨َِّٟذرٔ َو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل اوبمیعن، ایفسؿ، وصنمر نب رمہ، 

ہیلع فآہل فملس ےن ذنر امےنن ےس عنم رفامای، آپ ےن رفامای ہک ذنر یسک زیچ وک دعف ںیہن رکیت رصػ اس ےک ذرہعی ےس لیخب اک امؽ رخچ 

 وہات ےہ۔

 ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبمیعن، ایفسؿ، وصنمر نب رمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ذنر اک دنبے وک دقر ےک وحاےل رکدےنی اک ایبؿ

     1519    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برشب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ٕس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥َ یَِزَة  َّ٠

ِرتُُط  سَّ َٗ ِس  َٗ َسُر َو َ٘ ِٟ ٩ِٜٔ ی٠ُِ٘ٔیطٔ ا ِرتُُط َوَل سَّ َٗ ِس  َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ا٢َ ََل َیأِٔت اب٩َِ آَز٦َ ا٨َِّٟذُر بَٔظِیٕئ  َِٟبدٔی١ٔ َٗ ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ُط أَِسَتِْخٔ َٟ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ  رشبنب دمحم، دبعاہلل ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص

آپ ےن رفامای ہک ذنر آد ی ےک اپس فہ زیچ ںیہن الیت وج ںیم ےن اس یک دقتری ںیم ںیہن ھکل دی ےہ نکیل اےکس اپس دقتری الیت ےہ افر 

 ںیم ےن فہ )ذنر( یھب ایکس دقتری ںیم ھکل دی ےہ اتہک لیخب ےس )اس اک امؽ( رخچ رکاؤں۔

 دمحم، دبعاہلل ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرشبنب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انگہ ےس ےنچب یک اطتق افر ابعدت یک وقت اہلل یہ ےس ےہ

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 افر ابعدت یک وقت اہلل یہ ےس ےہ انگہ ےس ےنچب یک اطتق

     1520    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩، ًبساہلل ، خاٟس حذاء، ابوًث٤ا٪ ٧ہسی حرضت ابو٣وسٰی  :  راوی

ًَِبُس اہللٔ أَ  َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ات١ٕٔ أَبُو ا َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضسٔیِّ  اُئ  َِٟحذَّ ِخب ٧ٍَََا َخأْٟس ا

 ُ٠ ٌِ ا َوََل َن ّٓ َ ََ ُس  ٌَ ٨َ٠ِا ََل َنِؼ ٌَ َح َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َُزَاةٕ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٌِ َٓ ا َوََل ٧َِضبُٔم فٔی َوازٕ َِٔلَّ َر ّٓ َ ََ ٨َا و 



 

 

ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓس٧َا ٨٣َّٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ  ٔ ِٜبٔي ٍ ٥ُِ ََل أَِػَواَت٨َا بٔاٟتَّ َّٜ إ٧ٔ َٓ ُٔٔش٥ُِٜ  ًَلَی أَِن وا  ٌُ اُض اِرَب

 َٗ ا َبٔؼي ٍّا ث٥َُّ  ٌّ ٤ََّا َتِسًُوَ٪ َس٤ٔی َِٟح٨َّةٔ ََل َتِسًُوَ٪ أََػ٥َّ َوََل َُائّٔبا ٧ِٔ ٨ُوزٔ ا ُٛ ٤ُِّ٠ًََک ک٤َٔ٠َّة هَٔی ٩ِ٣ٔ  ُ ِیٕص أَََل أ َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ا٢َ یَا 

َة َِٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ  َحِو٢َ َوََل 

دمحم نب اقملت اوبانسحل، دبعاہلل ، اخدل یذاء، اوبنامثؿ دہنی رضحت اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی 

 مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت وت مہ ولگ بج یھب یسک دنلب ہگج رپ ڑچےتھ افر دنلب وہےت ای یسک زغفہ ںیم

فادی ںیم ارتےت وت مہ ولگ اب آفاز دنلب ریبکت ےتہک، رضحت اوب ومٰیس اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج مہ ولوگں 

رفامای ہک اے ولوگ، اینپ اجونں رپ رمح رکف، مت یسک رہبے افر ریغاحرض وک ںیہن اکپرےت وہ مت وت اس وک اکپرےت وہ وج  ےس رقبی وہےئ وت

  ےننس فاال ےہ، دےنھکی فاال ےہ، رھپ رفامای ہک اے دبعاہلل نب سیق ایک ںیم مت وک فہ ہملک ہن اتبدفں وج تنج ےک زخاونں ںیم ےس ےہ فہ، 
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 دمحم نب اقملت اوبانسحل، دبعاہلل ، اخدل یذاء، اوبنامثؿ دہنی رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وصعمؾ فہ ےہ سج وک اہلل ناچےئ۔ اخل

 ؿدقتری اک ایب :   ابب

 وصعمؾ فہ ےہ سج وک اہلل ناچےئ۔ اخل

     1521    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ اٟزُّصِزٔیِّ 

ٔ َو  َِٟدي ٍِ َٟطُ بَٔلا٧ََتأ٪ بَٔلا٧َْة َتأ٣ُِزُُظ بٔا ْة َِٔلَّ  َٔ َٕ َخ٠ٔی ٔ ا٢َ ٣َا اِسُتِد٠ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوبَٔلا٧َْة َتأ٣ُِ َػل طُ  ُـّ ِّ َتُح زُُظ بٔاٟرشَّ



 

 

ًََؼ٥َ اہللُ  ُؼو٦ُ ٩ِ٣َ  ٌِ ٤َ ِٟ ٠َِیطٔ َوا ًَ ُط  ُـّ  َوَتُح

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

 ےئل دف ابنط وہےت ںیہ، اکی ابنط وت اس وک ریخ اک مکح داتی ےہ رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک وکح  آد ی ہفیلخ ںیہن انبای اجات رگم اس ےک

 افر اس وک رتبغ دالات ےہ، دفرسا ابنط اس وک رش اک مکح داتی ےہ افر رش یک رطػ ااھبرات ےہ افر وصعمؾ فہ ےہ ےسج اہلل وفحمظ رےھک۔

 اعتٰیل ہنعدبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج رہش ےک الہک رکےن اک مہ ےن ارادہ ایک اس رپ  جاؾ ےہ ہک فہ

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ارادہ ایک اس رپ  جاؾ ےہ ہک فہ ولن اجےئ۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج رہش ےک الہک رکےن اک مہ ےن 

     1522    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاُض، كاُض حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ثَىٔی ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪ َحسَّ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ

 َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ اہللَ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ أَبُو صَُزیِزََة  َٗ ا  طُ ٩ِ٣ٔ َطِیّئا أَِطَبَط بٔا٥ٔ٤ََّ٠ٟ ٤٣َّٔ ًَلَی اب٩ِٔ آَز٦َ َحوَّ اٟز٧َِّا أَِزَرَک َتَب 

ُد  ََِٟفِ َّی َوَتِظَتهٔی َوا ُص َت٤َى ِٔ ُٙ َوا٨َّٟ ٨ِ٤َِٟٔل ئِن ا٨ََّٟوزُ َوز٧َٔا ا٠َِّٟشأ٪ ا ٌَ ِٟ ز٧َٔا ا َٓ َة  َٟ ا٢َ َذَٟٔک ََل ٣ََحا َٗ بُُط َو ُٚ َذَٟٔک أَِو یَُٜذِّ ُيَؼسِّ

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  اُئ  َٗ ث٨ََا َوِر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطَبابَُة َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ی صَُزیَِزَة 

ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، اطؤس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ ایک ہک )وھچےٹ وھچےٹ انگہ( ےک اشمہب اس ےس زایدہ ںیم ےن وکح  زیچ ںیہن دیھکی وج رضح

اک زان  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن یک ےہ ہک اہلل اعت ی ےن انب آدؾ رپ زان اک ہصح ھکل دای ےہ سج وک فہ انی اپےئ اگانچہچن آھکن



 

 

 دصتقی افر ذکتبی رکات ےہ افر ابشہب ےن وباہطس دانھکی ےہ افر زابؿ اک زان وبانل ےہ، افر سفن اک زان اس یک انمت رکان ےہ افر رفج اس یک

 فراقئ، انب اطؤس، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ۔

 ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، اطؤس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مہ ےن وج وخاب ھجت وک دالھکای فہ رصػ ولوگں یک آزامشئ ےک ےیل

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ےیل اھتاہلل اعت ی اک وقؽ ہک مہ ےن وج وخاب ھجت وک دالھکای فہ رصػ ولوگں یک آزامشئ ےک 

     1523    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ٤ًزو، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٤ًَِْزو  ث٨ََا  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ًَّٟٔی  َحسَّ َیا ا ُِ ٨َ٠ِا اٟزُّ ٌَ ٨ًَُِض٤َا َو٣َا َج

 َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَيِٕن أُرٔیََضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل یَا  ُِ ا٢َ هَٔی ُر َٗ سٔٔض أََری٨َِاَک َِٔلَّ ٓٔت٨َِّة ٨٠َّٟٔأض  ِ٘ ٤َِٟ ٔلَی بَِیٔت ا َی بٔطٔ ِ ِی٠ََة أَُِسٔ

و٧ََة فٔی ٌُ ٠ِ٤َِٟ َحَزَة ا ا٢َ َواٟظَّ َٗ  ٔ و٦ ُّٗ ا٢َ هَٔی َطَحَزةُ اٟزَّ َٗ آٔ٪  ُُِٟقِ  ا

ا   َ
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دیمحی، ایفسؿ، رمعف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آتی، ﴿ف

ا ِس ﴾، ںیم رفایئ ےس رماد آھکن اک وخاب َّ
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ُ
ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رات داھکای  ارلّ

سج ںیم تیب ادقملس یک رطػ ےل اجےئ ےئگ ےھت افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک رقآؿ ںیم ہرجۃ وعلمۃن ےس رماد 

 زوقؾ اک درتخ ےہ۔

 دیمحی، ایفسؿ، رمعف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مہ ےن وج وخاب ھجت وک دالھکای فہ رصػ ولوگں یک آزامشئ ےک ےیل اھت

     1524    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًزو، كاُض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت أَبَا صَُزیِ  ٌِ ٩ًَِ كَاُوٕض َس٤ٔ ٤ِزٕو  ًَ ِو٨َاُظ ٩ِ٣ٔ  ٔٔ ا٢َ َح َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزَة 

َٗ َوَس٠َّ  َِٟح٨َّٔة  ِجت٨ََا ٩ِ٣ٔ ا َ ِِ َُٟط ٣ُوَسی یَا آَز٦ُ أ٧ََِت أَبُو٧َا َخيَّبِت٨ََا َوأَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اِحَتخَّ آَز٦ُ َو٣ُوَسی  َٗ َُٟط آَز٦ُ َیا ٣ُوَسی ٥َ  ا٢َ 

ًَلَیَّ  َرُظ اہللُ  سَّ َٗ  ٕ ًَلَی أ٣َِز ٔ أََت٠ُو٣ُىٔی  ََٟک بَٔیٔسظ اَک اہللُ بٔکَََل٣ٔطٔ َوَخمَّ  َٔ َحخَّ آَز٦ُ  اِػَل َٓ ٌٔيَن َس٨َّة  ىٔی بٔأَِرَب َ٘ ِب١َ أَِ٪ َیِد٠ُ َٗ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ا٢َ ُس َٗ َحخَّ آَز٦ُ ٣ُوَسی ثَََلثّا  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُوَسی  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

رمعف، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، 

ا ہچن ومٰیس ےن اہک اے آدؾ، آپ امہرے ابپ ںیہ، ںیمہ آپ ےن رحمفؾ ایک افر تنج 

 

ح ن
 
کت

آپ ےن رفامای ہک آدؾ افر ومٰیس ےن ثحب 

مت وک اہلل ےن ا ےن الکؾ ےک ذرہعی ربسگدیہ انبای افر ا ےن اہھت ےس اہمتے ےئل اھکل مت ےھجم ےس ولکناای، آدؾ ہیلع امالسؾ ےن اہک اے ومیس، 

اس ابت رپ المتم رکےت وہ وج اہلل ےن ریمی دقتری ںیم ریمی دیپاشئ ےس اچسیل اسؽ ےلہپ ھکل دای اھت،انچہچن آدؾ ومٰیس رپ اس ثحب 

 ہطس اوبازلاند، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس ےک لثم لقن ایک۔ںیم اغ بل رےہ ہی نیت ابر آپ ےن رفامای، ایفسؿ ےن وبا

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رفےنک فاال ںیہنسج وک اہلل دے اس وک وکح 

 دقتری اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج وک اہلل دے اس وک وکح  رفےنک فاال ںیہن

     1525    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح، ًبسہ ب٩ ابی ٟبابہ، وراز ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ :  راوی

ث٨ََ  ُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اؤیَةُ َحسَّ ٌَ َتَب ٣ُ َٛ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ ب٩ِٔ ُط ازٕ ٣َِولَی ا ٩ًَِ َورَّ ًَِبَسةُ ب٩ُِ أَبٔی َُٟبابََة  ث٨ََا  ٠َُِٓیْح َحسَّ  ا 

َٓأ٣َِ  ََلةٔ  َٕ اٟؼَّ و٢ُ َخ٠ِ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٔلَیَّ ٣َا َس٤ٔ ُتِب ِ ِٛ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ ا ٔلَی ا ِ ًَ ُت ا٨َّٟٔيیَّ لَی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ  لَیَّ ا

َٟطُ ا٠َُّٟض٥َّ ََل  یَک  ٔ ََ ََٟط َِٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََل  ٔ ٔ ََل ِ ََلة َٕ اٟؼَّ و٢ُ َخ٠ِ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ٤َٟٔا َػل ٌِ ًَِلِیَت َوََل ٣ُ ٍَ ٤َٟٔا أَ ٔ  ٣َا٧

َِٟحسِّ  ٍُ َذا ا َٔ َت َوََل َی٨ِ ٌِ ٔلَی ٣ُ ٨َ٣َ ُس ِ ٌِ َِٓسُت َب اّزا أَِخب ٍََُظ بَٔضَذا ث٥َُّ َو ًَِبَسةُ أَ٪َّ َورَّ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََنٔی  َٗ َِٟحسُّ َو اؤیََة ٨ِ٣َٔک ا ٌَ

ِو٢ٔ  َ٘ ِٟ ُتُط َیأ٣ُِزُ ا٨َّٟاَض بَٔذَٟٔک ا ٌِ َش٤ٔ َٓ 

 ، دبعہ نب ایب ابلہب، فراد ریغمہ نب ہبعش ےک آزاد رکدہ 

فلت 

الغؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اریماعمفہی دمحم نب انسؿ، 

 ےہانچہچن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ریغمہ وک ھکل اجیھب ہک ےھجم ھکل وجیھب وج مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک دعب ڑپےتھ وہےئ انس

آہل فملس وک امنز ےک دعب ڑپےتھ وہےئ انس )ال اہل اال اہلل( ، ینع اہلل ریغمہ ےن ےھجم وھکلاای، اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع ف

ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن وج اکی ےہ اس اک وکح  رشکی ںیہن اہلل ےسج دے اس اک وکح  رفےنک فاال ںیہن افر وکشش رکےن فاےل وک 

ہک ھجم ےس وہیراد ےن ایبؿ ایک، رھپ اس ےک دعب ںیم وکشش عفن ںیہن اچنہپےئ یگ انب رججی اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس دبعہ ےن ایبؿ ایک 

 اعمفہی ےک اپس ایگ وت ںیم ےن اس وک داع ڑپےنھ اک مکح دےتی وہےئ انس۔

 ، دبعہ نب ایب ابلہب، فراد ریغمہ نب ہبعش :  رافی

فلت 

 دمحم نب انسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج دبک یت یک پ یت رپ ربی دقتری ےس اہلل یک انپہ امےگن۔ اخل

 دقتری اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج دبک یت یک پ یت رپ ربی دقتری ےس اہلل یک انپہ امےگن۔ اخل

     1526    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شسز، سٔیا٪، سیم ابوػاٟح٣ :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسیَمٕٓ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ذُوا بٔاہللٔ َحسَّ وَّ ٌَ ا٢َ َت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ـَ  َ٘ ِٟ أئ َوُسؤئ ا َ٘ َِٟبََلٔئ َوَزَرٔک اٟظَّ ًَِسائٔ ٩ِ٣ٔ َجِضٔس ا َ  أئ َوَط٤َاَتةٔ اَِل

دسمد، ایفسؿ، یمس اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای 

 ۔تبیصم یک یتخس افر دبک یت ےک اپےن، افر دقتری یک رباح  افر دونمشں ےک ےنعط ےس اہلل ابترک فاعت ی یک انپہ اموگن

 دسمد، ایفسؿ، یمس اوباصحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی ااسنؿ افر اس ےک بلق ےک درایمؿ احلئ وہات ےہ

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ااسنؿ افر اس ےک بلق ےک درایمؿ احلئ وہات ےہ

     1527    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساہلل ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ حرضت ًبس اہلل :  راوی

 ًَ َبَة  ِ٘ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ات١ٕٔ أَبُو ا َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َحسَّ ثٔي ٍّا ٤٣َّٔ َٛ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ِ َسا٥ٕٟٔ 

٠ُؤب  ُ٘ ِٟ ٠ِّٔب ا َ٘ ُٕ ََل َو٣ُ ٔ ٥َ َیِح٠ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ   کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ارثک مسق  دمحم نب اقملت، اوبانسحل، دبعاہلل ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 ایس رطح اھکای رکےت ےھت الفمللتٹ ابولقب ینع )مسق ےہ دولں ےک ریھپےن فاےل یک( ۔

 دمحم نب اقملت، اوبانسحل، دبعاہلل ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ااسنؿ افر اس ےک بلق ےک درایمؿ احلئ وہات ےہ

     1528    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حٔؽ، برش ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَ  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَ اََل أَِخب ٧ٍَََا  َٗ ٕس  ٕؽ َوبرِٔشُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ِٔ

 َٗ َٝ َخبٔیَئا  َٟ ٕ َخَبأُِت  از ٥َ َٔلب٩ِٔ َػیَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ َٞ ِسَر َٗ ُسَو  ٌِ ٩ِ٠َ َت َٓ  ِ ا٢َ اِخَشأ َٗ رُّ  ا٢َ اٟسُّ

 ِ َََٓل َخي ٥ِ ی٩َُِٜ صَُو  َٟ ُط َؤِِ٪  ُ٘ َََٓل تُٔلی ًِطُ ِِٔ٪ ی٩َُِٜ صَُو  ا٢َ َز َٗ طُ  َ٘ َب ٨ًُُ أَِْضٔ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ ائَِذِ٪ لٔی  ِت٠ٔطٔ َٗ َٗ َٝ فٔی  َٟ  ٍَ  

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک  یلع نب صفح، رشب نب دمحم، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت

ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انب ایصد ےس رفامای ہک ںیم ےن ا ےن دؽ ںیم اکی ابت اپھچ ریھک ےہ، اس ےن اہک ہک فہ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک ااجزت دوھاں ےہ، آپ ےن رفامای اخومش رہ وت اینپ دقتری ےس آےگ ںیہن ڑبھ اتکس ےہ، رمع 

 دےئجی وت ںیم اس یک رگدؿ اڑادفں، آپ ےن رفامای ہک اس وک وھچڑ دف ارگ ہی فیہ ےہ وت مہ اس یک اطتق ںیہن رےتھک افر ارگ فہ ںیہن ےہ وت

 اےکس لتق رکےن ںیم اہمترے ےئل وکح  الھبح  ںیہن۔

 رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب صفح، رشب نب دمحم، دبعاہلل ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...آتی( آپ د ہ دےیجی ںیمہ فیہ ےچنہپ اگ وج اہلل ےن امہرے ےیل ھکل دای ےہ۔ اخل)

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 دےیجی ںیمہ فیہ ےچنہپ اگ وج اہلل ےن امہرے ےیل ھکل دای ےہ۔ اخلآتی( آپ د ہ )

     1529    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزہی٥ ح٨ولی، نرض، زاُ ب٩ ابی اَٟفات، ًبساہلل ب٩ بزیسہ، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

 ٔ ثَىٔی ِ ًَِبسٔ اہللٔ بِ َحسَّ  ٩ًَِ أت  َُِٟفَ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ أَبٔی ا َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخب ٧ٍَََا ا٨َّٟرِضُ َحسَّ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ا ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ِسَحا ٩ٔ بَُزیَِسَة 

 َّ َِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ََّضا َسأ ٨َِضا أَِخب ٍََِتُط أ٧َ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٤ََز أَ٪َّ  ٌِ ًََذابّا َي ا٢َ کَاَ٪  َ٘ َٓ اًُؤ٪  ٩ًَِ اٟلَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ًَِبٕس یَُٜوُ٪ فٔی ب٠ََٕس یَُٜوُ٪  ٠َُط اہللُ َرِح٤َّة ٤ُ٠ِِٟٔؤ٨٣ٔٔيَن ٣َا ٩ِ٣ٔ  ٌَ َح َٓ ًَلَی ٩ِ٣َ َيَظاُئ  ُثطُ اہللُ  ٌَ ُد ٩ِ٣ٔ َیِب ٓٔیطٔ َوی٤َُُِٜث ٓٔیطٔ ََل َیِْخُ

َِٟب٠َٔس َػابّٔزا  ٔ َطضٔیسٕ ا ُط ٣ِٔث١ُ أَِجز َٟ ُط َِٔلَّ کَاَ٪  َٟ َتَب اہللُ  َٛ َّطُ ََل ُئؼيبُطُ َِٔلَّ ٣َا  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ  ٣ُِحَتٔشّبا َي

ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، رضن، داؤ نب ایب ارفلات، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت 

ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اطوعؿ ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای فہ اکی ذعاب ےہ  ںیہ اںوہں ےن ایبؿ

ں وج اہلل اعت ی اتجیھب ےہ سج رپ اچاتہ ےہ، املسمونں ےک ےئل اس وک رتمح انب داتی ےہ، دنبہ ارگ اےسی رہش ںیم وہ اہجں اطوعؿ وہ افر فاہ

ےئ افر اکر وثاب ایخؽ رکےت وہےئ اس رہش ےس ہن ےلکن افر فہ نیقی رکےل ہک اےس فیہ زیچ ےچنہپ یگ وج اہلل رہھٹا رےہ افر ربص رکےت وہ

 ےن اس یک دقتری ںیم ھکل دی ےہ وت اس وک دیہش اک وثاب ےلم اگ۔

 ریض اہلل اعتٰیل اہنعااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، رضن، داؤ نب ایب ارفلات، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، رضحت اعہشئ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک( مہ دہاتی اپےن فاےل ہن وہےت ارگ اہلل ےھجم دہاتی ہن داتی۔ اگ



 

 

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ہن وہےت ارگ اہلل ےھجم دہاتی ہن داتی۔ ارگ اہلل ےھجم دہاتی داتی وت ںیم نیقتم ںیم ےس وہات۔ اہلل اعت ی اک وقؽ ہک( مہ دہاتی اپےن فاےل

     1530    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، جزیز، حاز٦، ابی اسحٙ، حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

٤َأ٪ أَِخب ٧ٍَََا جَ  ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ًَازٕٔب  ِٟب ٍََأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا  ٕ زٔیْز صَُو اب٩ُِ َحاز٦ٔ

ِوََل اہللُ ٣َا اصَِتَسی٨َِا َوََل ُػ٤ِ  َٟ و٢ُ َواہللٔ  ُ٘ ُّ ٍَاَب َوصَُو َي ٨َا اٟت ٌَ ١ُ ٣َ ُ٘ ٚٔ ی٨َِ َِٟد٨َِس ٥َ یَِو٦َ ا ٠َِي٨َا ٨َا َو َوَس٠َّ ًَ ٜٔي٨َّة  ٩َِٟ َس ٔ أ٧َِز َٓ ََل َػ٠َِّي٨َا 

٠َِي٨َا َِٔذا أََرازُوا ٓٔت٨َِّة أَبَِي٨َا ًَ ِوا  َِ ِس َب َٗ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ِي٨َا َوا َٗ َسا٦َ ِِٔ٪ ََل ِٗ َ ِت اَِل  َوثَبِّ

 ےن یبن رکمی یلص اہلل اوباامعنلؿ، رجری، احزؾ، ایب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم

ہیلع فآہل فملس وک دنخؼ ےک دؿ داھکی ہک امہرے اسھت یٹم ااھٹ رےہ ےھت افر رفامےت اجےت ےھت ہک دخا یک مسق ارگ اہلل ںیمہ دہاتی ہن 

تب دقؾ رھک افر رکات وت ہن مہ رفزہ رےتھک افر ہن یہ امنز ڑپےتھ، مہ رپ ہنیکس انزؽ رفام افر ارگ مہ )دنمش ےک( اقملب وہں وت ںیمہ اث

 رشمنیک ےن مہ رپ ملظ ایک ےہ، بج اؿ ولوگں ےن آزامشئ اک ارادہ ایک وت مہ ےن ااکنر رکدای۔

 اوباامعنلؿ، رجری، احزؾ، ایب اقحس، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ : ابب

 ...ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ۔

     1531    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٰی ٨ًہا٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩، ًبساہلل ، ہظا٦ ب٩ رعوہ رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌال :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ات١ٕٔ أَبُو ا َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَبَا بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ  َحسَّ  ٩ًَِ

 َّٔ َٛ َّی أ٧َِز٢ََ اہللُ  مُّ َحً َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ َیِح٨َُث فٔی ی٤َٔيٕن  َٟ ٨ُِط  َُي ٍََِصا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا َِٔلَّ أََتِیُت ًَ أَیُِت  ًَلَی ی٤َٔيٕن ََفَ  ُٕ ٔ ا٢َ ََل أَِح٠ َٗ َِٟی٤ٔئن َو اَرَة ا

٩ًَِ ی٤َٔیىٔی ُت  ِ
َفَّ َٛ َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ َو  ا

ںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دمحم نب اقملت اوبانسحل، دبعاہلل ، اشہؾ نب رعفہ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ا

رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھبک مسق ںیہن وتڑےت ےھت، اہیں کت ہک اہلل ےن افکرہ نیمی یک آتی انزؽ رفامح  افر اںوہں ےن اہک 

ےہ افر ںیم اینپ ںیم سج زیچ یک یھب مسق اھکات وہں افر اس ےک العفہ ںیم ریخ اپات وہں وت ںیم ایس زیچ وک اایتخر رکاتیل وہں وج ریخ وہیت 

 مسق اک افکرہ دے داتی وہں۔

 دمحم نب اقملت اوبانسحل، دبعاہلل ، اشہؾ نب رعفہ رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ں افر ذنرفں اک ایبؿ۔ومسق

     1532    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪ ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ حَ  ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٤َأ٪ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َس٤َُزَة  ث٨ََا  َِٟحَش٩ُ َحسَّ ث٨ََا ا ٕ َحسَّ از٦ٔ

 ُ ََّک ِِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َس٤َُزَة ََل َتِشأ٢َِ اِْل٣َٔاَرَة  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا  ًَ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِیَضا َوِ َٟ ٔ َٟٕة ُوک٠َِٔت ِ َ ٩ًَِ ٣َِشأ ِ٪ وتٔيَتَضا 



 

 

 َٜ َٓ َُي ٍََِصا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا  أَیَِت  ًَلَی ی٤َٔيٕن ََفَ َت  ِٔ ٠َِیَضا َؤَِذا َح٠َ ًَ َٟٕة أ٨ًَُِٔت  َ ٔ ٣َِشأ َُي ٍِ َّٟٔذی صَُو أُوتٔيَتَضا ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ ی٤َٔي٨َٔک َوأِٔت ا  ِ َفِّ

 َخي ٍِْ 

 ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوباامعنلؿ دمحم نب  لض، رجری نب احزؾ، نسح دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اامرت بلط ہن رک اس ےئل ارگ ںیہمت بلط 

اہمتری ودد یک اجےئ یگ افر رکےن ےک دعب اامرت ددیی یئگ وت مت اس ےک وحاےل رکدےیئ اجؤ ےگ افر ارگ ریغب امےگن ںیہمت لم اجےئ وت 

 بج مت یسک ابت رپ مسق اھکف افر الھبح  اس ےک العفہ ںیم اپؤ وت اینپ مسق اک افکرہ ادا رکف افر فہ زیچ رکف وج اس ےس رتہب ےہ۔

 اوباامعنلؿ دمحم نب  لض، رجری نب احزؾ، نسح دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ۔

     1533    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ُیَل٪ ب٩ جزیز، ابوبززہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ا٢َ أََتِیُت اَٟحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة   ٕ ٩ًَِ َُِیََلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ٠ًََِیطٔ و ا٨ُّٟ َّی اہللُ  ٨َّٔيیَّ َػل

ا٢َ َواہللٔ ََل أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ َو٣َ  َ٘ َٓ زٔیِّيَن أَِسَتِح٠ٔ٤ُُط  ٌَ ٥َ فٔی َرصِٕم ٩ِ٣ٔ اَِلَِط َٟبِٔث٨َا ٣َا َطاَئ اہللُ َوَس٠َّ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ا ٨ًِٔٔسی ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ 

 ٌِ ا٢َ َب َٗ ٨َ٠ُِٗا أَِو  ٨َا  ِ٘ ا ا٧َِل٠َ َّ٤٠َ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َح٨َ٠َ٤َا  َٓ َری  ُتَٔی بَٔثََلٔث ذَِوزٕ ُُغِّ اٟذُّ ٨َا أََتِي٨َا ا٨َّٟئ أَِ٪ ٠َِ٧َبَث ث٥َُّ أ َٟ ٨َا َواہللٔ ََل یَُباَرُک  یَّ ـُ

ٔلَی ا٨َّٟئ  وا ب٨َٔا ِ ٌُ اِرٔج َٓ َٕ أَِ٪ ََل یَِح٨َ٠َٔ٤ا ث٥َُّ َح٨َ٠َ٤َا  َح٠َ َٓ ٥َ َنِشَتِح٠ٔ٤ُُط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُظ َػل ُ
٨َُذَکِّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یِّ َػل

 ِّ ٔن ا٢َ ٣َا أ٧ََا َح٠ِ٤َُت٥ُِٜ ب١َِ اہللُ َح٥ُِٜ٠َ٤َ َوِ َ٘ َٓ أََتِي٨َاُظ  َُي ٍَِصَا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا َِٔلَّ َٓ أََری  َٓ ًَلَی َی٤ٔيٕن   ُٕ ٔ ی َواہللٔ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ ََل أَِح٠

٩ًَِ ی٤َٔیىٔی ُت  ِ
َفَّ َٛ َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ َو َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ أَِو أََتِیُت ا ٩ًَِ َی٤ٔیىٔی َوأََتِیُت ا ُت  ِ

َفَّ َٛ 



 

 

اوبربدہ ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن یبن یک دختم ںیم ارعشویں یک اکی اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، 

امجتع ےک اسھت آپ ےس وساری امےنگن وک آای وت آپ ےن رفامای دخبا ںیم ںیہمت وساری ںیہن دفں اگ افر ہن ریمے اپس وکح  زیچ ےہ 

اہلل ےن اچاہ ہک مہ رہھٹںی۔ رھپ آپ ےک اپس نیت سج رپ ںیم مت وک وسار رکفں، رافی اک ایبؿ ےہ ہک رھپ مہ رہھٹے بج کت 

وخوصبرت افاینٹنں الح  ںیئگ مہ وک آپ ےن اس رپ وسار ایک بج مہ ےلچ وت مہ ےن اہک ای مہ ںیم ےس یسک ےن اہک، ہک دخبا مہ وک ربتک ہن 

، رھپ مہ وک آپ ےن وساری دے وہیگ مہ یبن یک دختم ںیم وساری امےنگن آےئ ےھت وت آپ ےن مسق اھکح  ہک ںیمہ وساری ہن دںی ےگ

دی )وت ولعمؾ وہات ےہ ہک آپ وھبؽ ےئگ( اس ےئل مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دفابرہ احرض وہےئ وت آپ ےن رفامای 

اھکات وہں افر  ہک ںیم ےن ںیہمت وسار ںیہن ایک ےہ ہکلب اہلل ےن ںیہمت وسار ایک ےہ افر دخبا ںیم بج یھب اہلل یک تیشم ےک اطمقب مسق

 فہ رکاتیل اس ےک العفہ ںیم الھبح  داتھکی وہں وت ںیم اینپ مسق اک افکرہ ادا رک داتی وہں افر وج رتہب ےہ فہ رکاتیل وہں، ای )ہی رفامای ہک( ںیم

 وہں وج رتہب ےہ، افر اینپ مسق اک افکرہ دے داتی وہں۔

 دہاوباامعنلؿ، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، اوبرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ۔

     1534    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٦ ب٥ ٨٣بہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ :  راوی

ا٢َ  َٗ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا  ثَىٔی ِِٔسَحا ٩ًَِ  َحسَّ ث٨ََا بٔطٔ أَبُو صَُزیَِزَة  َصَذا ٣َا َحسَّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٥َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو وَ٪ َیِو٦َ ا ُ٘ ابٔ وَ٪ اٟشَّ ُ ِٔ ا٢َ ٧َِح٩ُ اِْل َٗ َواہللٔ َس٥ََّ٠ 

 َ ت ِٓ ًَّٟٔی ا اَرَتطُ ا َّٔ َٛ ٔلَی  ٌِ َٟطُ ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ُي ٥ِ بَٔی٤ٔي٨ٔطٔ فٔی أَص٠ِٔطٔ آث٥َُ  ُٛ ٠َِیطٔ ََلَِ٪ ی٠َٔخَّ أََحُس ًَ   ٍََق اہللُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ مب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت 



 

 

 ںیہ آپ ےن رفامای ہک مہ )وہظر ےک اابتعر ےس بس ےس( آرخ ںیم ںیہ )نکیل( ایقتم ےک دؿ آےگ وہں ےگ، رھپ روسؽ اہلل یلص

رہ ادا اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھگ فاولں ےک اعمہلم ںیم اہمترا اینپ ومسقں رپ رصم رانہ زایدہ انگہ یک ابت ےہ ہب ةسن اس ےک افک

 رکدف وج اہلل اعت ی ےن مت رپ رفض ایک ےہ۔

 ہنع اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ مب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ۔

     1535    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اویہ، یحٌی ، ًُک٣ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ ػاٟح، ٣ٌ :  راوی

٩ًَِ ًُِٔکٔ  ٩ًَِ یَِحٌَی  اؤَیُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ىٔی اب٩َِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٌِ ُٚ َي ثَىٔی ِِٔسَحا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٣ََة 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  اَرةَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٔ َٜ ىٔی اِل ٌِ ًَِو٥ُ ِٔث٤ِّا َٟٔیب ٍََّ َي ُضَو أَ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ اِسَت٠َخَّ فٔی أَص٠ِٔطٔ بَٔی٤ٔيٕن   َس٠َّ

ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب اصحل، اعمفہی، ییحی ، رکعہم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ملس ےن رفامای ہک وج صخش ا ےن رھگ فاولں ےک اعمہلم ںیم مسق رپ رصم رےہ وت فہ تہب انگہ اگر ےہ اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 اچےیہ ہک مسق وک اپک رکے ینع افکرہ ادا رکے۔

 اقحس نب اربامیہ، ییحی نب اصحل، اعمفہی، ییحی ، رکعہم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک فامی اہلل )ینع مسق ےہ دخا یک( رفامان



 

 

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک فامی اہلل )ینع مسق ےہ دخا یک( رفامان

     1536    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ جٌَف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضٔیَ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ ب٩ِٔ َج ٌٔیٕس  ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َث َر  َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٨ًَُِض٤َا  ُسو٢ُ اہللُ 

ُف ا٨َّٟأض فٔی ٣ِِٔ  ٌِ ٩َ َب ٌَ َل َٓ ٠ًََِیض٥ِٔ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس  َز  ّثا َوأ٣ََّ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ اہللٔ َػل ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َزتٔطٔ 

 ُٛ ِس  َ٘ َٓ ٨ُوَ٪ فٔی ٣َِِٔزتٔطٔ  ٌَ ٨ُِت٥ِ َتِل ُٛ ا٢َ ِِٔ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ ا َِٟٔل٣َٔاَرة ّ٘ ََٟد٠ٔی ِب١ُ َوای٥ُِ اہللٔ ِِٔ٪ کَاَ٪  َٗ ٨ُوَ٪ فٔی ٣َِِٔزةٔ أَبٔیطٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٨ُِت٥ِ َتِل

َسظُ  ٌِ ٔلَیَّ َب ٩ِٔ٤َٟ أََحبِّ ا٨َّٟأض ِ ٔلَیَّ َؤِ٪َّ َصَذا  ٩ِٔ٤َٟ أََحبِّ ا٨َّٟأض ِ  َؤِِ٪ کَاَ٪ 

رمعے رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر انب

 فملس ےن اکی رکشل اجیھب افر ااسہم نب زدی وک اس اک اریم رقمر ایک، ضعب ولوگں ےن اؿ یک رسداری رپ نعط ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

نعط رکےت وہ اس ےس ےلہپ اس ےک ابپ یک رسداری رپ یھب نعط رک فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک رفامای ہک ارگ مت اس یک رسداری رپ 

ےکچ وہ مسق دخا یک فہ اامرت اک قحتسم اھت افر ولوگں ںیم ریمے زندکی فہ زایدہ وبحمب اھت افر اس ےک دعب ہی )ینع رضحت ااسہم ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع( ولوگں ںیم ریمے زندکی بس ےس زایدہ وبحمب ےہ۔

 دیعس، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر انب رمعہبیتق نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ح یک یھت۔ اخلیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رط



 

 

     1537    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ کَا٧َِت ی٤َٔيُن ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ٩ٔ ٤ًََُز 

٠ُؤب  ُ٘ ِٟ ٠ِّٔب ا َ٘ ٥َ ََل َو٣ُ  َوَس٠َّ

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 ہی یھت، ال فمللتٹ ابولقب )مسق ےہ دولں ےک ریھپےن فاےل یک( ۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مسق 

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ومسقں افر ذنرفں اک :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1538    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی، ابوًوا٧ہ، ًبسا٤ٟاٟک، جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َس٤ُ  ٩ًَِ َجابٔز ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ ِیَْصُ َحسَّ َٗ ا٢َ َِٔذا َص٠ََک  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزَة 

 ٔ ٨ُوُزص٤َُا ف ُٛ  َّ٩ َ٘ َٔ َٟت٨ُِ  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن َسُظ َوا ٌِ ی َب َََٓل َِّٛٔسَ ی  َسُظ َؤَِذا َص٠ََک َِّٛٔسَ ٌِ ِیَْصَ َب َٗ ََل   ی َسبٔی١ٔ اہللٔ َٓ

رب نب رمسہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج رصیق الہک وہایگ وت آپ ےن رفامای ومیس ، اوبوعاہن، دبعااملکل، اج

ہک اس ےک دعب وکح  رصیق ہن وہاگ افر بج رسکی الہک وہایگ وت رفامای ہک اس ےک دعب وکح  رسکی ہن وہاگ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک 

 اہلل یک راہ ںیم رخچ ےئک اجںیئ ےگ۔ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک اؿ دفونں ےک زخاےن 



 

 

 ومٰیس، اوبوعاہن، دبعااملکل، اجرب نب رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1539    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیِ  ٌٔیُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی َس ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َزَة 

 ِٔ َّٟٔذی َن َسُظ َوا ٌِ ِیَْصَ َب َٗ ََل  َٓ ِیَْصُ  َٗ َسُظ َؤَِذا َص٠ََک  ٌِ ی َب َََٓل َِّٛٔسَ ی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا َص٠ََک َِّٛٔسَ ًَ َّ٩ َ٘ َٔ َٟت٨ُِ  ٔ ٕس بَٔیٔسظ ُص ٣َُح٤َّ

٨ُوُزص٤َُا فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ُٛ 

، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اوباامیلؿ، بیعش

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج رسکی الہک وہایگ وت رفامای ہک اس ےک دعب وکح  رسکی ہن وہاگ افر بج رصیق الہک وہایگ وت آپ ےن رفامای ہک 

اگ، مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ہک اؿ دفونں ےک اس ےک دعب وکح  رصیق ہن وہ

 زخاےن اہلل یک راہ ںیم رخچ ےئک اجںیئ ےگ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل



 

 

     1540    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ َحسَّ  ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ًَِبَسةُ  ْس أَِخب ٧ٍَََا  ٥َ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

 َٛ َِٜيُت٥ِ  َب َٟ  ٥ُ٠ًَِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ ِو َت َٟ ٕس َواہللٔ  َة ٣َُح٤َّ ا٢َ یَا أ٣َُّ َٗ َُّط  ٠ٔیَّل أ٧َ َٗ حُِٜٔت٥ِ  ـَ َٟ  ثٔي ٍّا َو

دمحم، دبعہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل 

  ےتسنہ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے دمحم یک اتم دخا یک مسق ارگ مت اجؿ ےتیل وج ںیم اجاتن وہں وت زایدہ رفےت افر مک

 دمحم، دبعہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1541    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، حیوة، ابوً٘ی١، زہزہ ب٩ ٣ٌبس، اپ٨ے زازا ًبساہلل ب٩ ہظا٦ :  راوی

ثَىٔی أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َحِیَوةُ  َٗ ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُظ َحسَّ ٍَ َجسَّ َُّط َس٤ٔ َبٕس أ٧َ ٌِ ًَ٘ٔی١ٕ ُزصَِزةُ ب٩ُِ ٣َ بُو 

 ِٟ ٥َ َوصَُو آخْٔذ بَٔیسٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ صَٔظا٦ٕ  َٟطُ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ أب  َدلَّ

ٔلَیَّ  َّ  ََل٧ََِت أََحبُّ ِ ٔ َحً ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ ََل َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٔسی  ِٔ وَ٪ أََحبَّ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِیٕئ َِٔلَّ ٩ِ٣ٔ َن ُٛ َ ی أ

ٔسی  ِٔ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ َن َُّط اِْلَ٪ َواہللٔ ََل٧ََِت أََحبُّ ِ إ٧ٔ َٓ َُٟط ٤ًَُزُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔشَک  ِٔ َِٟیَک ٩ِ٣ٔ َن ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِْلَ٪ یَا ٤ًَُزُ ِ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ 

ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، ویحۃ، اوبلیقع، زرہہ نب دبعم، ا ےن دادا دبعاہلل نب اشہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

اک اہھت ڑکپے وہےئ ےھت، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  مہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر آپ رمع نب ااطخلب



 

 

ےن آپ ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ زجب ریمی اجؿ ےک امتؾ زیچفں ےس زایدہ ھجم وک وبحمب ںیہ وت آپ ےن 

ہک ںیم اہمتری اجؿ ےس زایدہ  رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ )اہمترا اامیؿ اکلم ںیہن( بج کت

ںیہمت وبحمب ہن وہں، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اب دخا یک مسق آپ ھجم وک ریمی اجؿ ےس یھب زایدہ زعسی ںیہ وت 

 (یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام ہک اب اے رمع )ریتا اامیؿ اکلم وہایگ

 ، اوبلیقع، زرہہ نب دبعم، ا ےن دادا دبعاہلل نب اشہؾییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، ویحۃ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1542    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، زیس ب٩  :  راوی

 خاٟس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ْٝ ٔ ثَىٔی ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحسَّ  ٕ وز ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش ًَ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّى اہللُ  ٔلَى َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُّض٤َا أَِخب ٍََاُظ أَ٪َّ َرُج٠َئِن اِخَتَؼ٤َا ِ ٔف بَِي٨َ٨َا َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس أ٧َ ِٗ ا٢َ أََحُسص٤َُا ا َ٘ َٓ  ٥َ

ا٢َ  َٗ َٜٔتأب اہللٔ َو ٔ َٗ  ب  ٥َ َٜٔتأب اہللٔ َوأَِذِ٪ لٔی أَِ٪ أََتک٠ََّ ٔ ٔف بَِي٨َ٨َا ب ِٗ ا َٓ ُضُض٤َا أََج١ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ ِٓ ُ َوصَُو أَ َِ ا٢َ ِٔ٪َّ اِْل َٗ  ٥ِ ا٢َ َتک٠ََّ

أَِخب ٍَُو َٓ ُٕ اَِلَٔجي ٍُ َزنَى بٔا٣َِزأَتٔطٔ  ٔشی ٌَ ِٟ ْٝ َوا ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ًَلَى صََذا  ا  ّٔ ًَٔشی َِٓتَسیُِت ٨ِ٣ٔطُ ابِىٔی کَاَ٪  ا َٓ ًَلَى ابِىٔی اٟزَِّج٥َ  نٔی أَ٪َّ 

ًَلَى ابِىٔی َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َو  أَِخب ٍَُونٔی أَ٪َّ ٣َا  َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ُِٟت أَص١َِ ا َ ِّی َسأ ٔن ٕ َوَجارٔیَٕة لٔی ث٥َُّ ِ ًَلَى ب٤ٔٔائَةٔ َطاة ٤ََّا اٟزَِّج٥ُ  ٕ َو٧ِٔ ًَا٦ زٔیُب  ِِ َت

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ ا ٨ََُ ا٣َِزأَتٔطٔ  َٜٔتأب اہللٔ أ٣ََّ ٔ يَنَّ بَِي٤َُٜ٨َا ب ـٔ ِٗ َ ٔ ََل ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ أ٣ََا َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  َٝ  َػل ٤ُ

ِتَٔی ا٣ِ  ًَا٣ّا َوأ٣َُٔز أ٧َُِیْص اَِلَِس٠َیٔمُّ أَِ٪ َیأ بَطُ  َٝ َوَج٠ََس اب٨َُِط ٣ٔائَّة َوَُغَّ ٠َِی ًَ زٌّ  َٝ ََفَ َِٓت َرَج٤ََضا زَ َوَجارٔیَُت ًِت ٍََ إِٔ٪ ا َٓ  ٔ َِ أََة اِْل

َج٤ََضا ِت ََفَ َٓ ًِت ٍََ ا َٓ 



 

 

ےس  اامسلیع، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، زدی نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

یک دختم ادقس ںیم ڑگھجےت وہےئ آےئ اؿ ںیم اکی ےن اہک ہک رفاتی رکےت ںیہ اؿ دفونں ےن ایبؿ ایک ہک دف آد ی روسؽ اہلل 

امہرے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکدےئجی افر ںیمہ ااجزت دےئجی ہک ںیم رعض رکفں، آپ ےن رفامای ہک ایبؿ رک اس ےن 

شن ف ےس رماد جادفر ےہ ریمے ےٹیب ےن ایکس
ع
 ویبی ےس زان ایک ولوگں ےن ےھجم اتبای اہک ہک ریما اٹیب اےکس اہں جادفر اھت امکل ےن اہک ہک 

ہک ریمے ےٹیب وک  راسگر ایک اجےئ ںیم ےن وس رکبی افر اکی ولڈنی دفہی دے رک اس وک ڑھچاای، رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس درای ت ایک وت 

ر وت ایکس ویبی وک ایک اجےئ اؿ ولوگں ےن ےھجم اتبای ہک ریمے ےٹیب وک وکڑے ںیگل ےگ افر اکی اسؽ ےک ےئل الجفنط وہان ڑپے اگ  راسگ

اگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک ےکسج ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ۔ ںیم اہمترا ہلصیف اہلل ےک اطمقب 

الجفنط رکدای  رکفں اگ اہمتری رکبی افر ولڈنی ںیہمت فا س یک اجیت ںیہ افر اس ےک ےٹیب وک وس وکڑے وگلاےئ افر اکی اسؽ ےک ےئل

افر اسین ا،یمل وک مکح دای ہک اس دفرسے یک ویبی ےک اپس اجےئ، ارگ فہ ارتعاػ رکے وت اس وک رمج رک دای اجےئ اس ےن ارتعاػ 

 رکایل وت اوکس رمج رک دای ایگ۔

ہنع، زدی نب اخدل ریض اہلل اامسلیع، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1543    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، وہب، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ابی يٌ٘وب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُکہ اپ٨ے واٟس ابی بُکہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ًَِبسٔ   ٩ًَِ وَب  ُ٘ ٌِ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َي ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َوصِْب َحسَّ ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ َة   اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکَ

اُر َو٣ُزَی٨َُِة َوُجضَ  َٔ ا٢َ أََرأَیُِت٥ِ ِِٔ٪ کَاَ٪ أَِس٥ُ٠َ َؤُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ب٩ِٔ أَبٔیطٔ  ًَا٣ٔز ِي٨َُة َخي ٍِّا ٩ِ٣ٔ َت٤ٔی٥ٕ َو



 

 

اَ٪ َوأََسٕس َخابُوا َوَخَّٔسُ  َٔ ََُل َة َو ٌَ َؼ ٌِ َُّض٥ِ َخي ٍِْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َػ ٧ِٔ ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ  وا 

 دبع اہلل نب دمحم، فبہ، ہبعش، دمحم نب ایب وقعیب، دبعارلنمح نب ایب رکبہ ا ےن فادل ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس، فہ آرضحنت یلص

ن ہ )ولیبقں ےک انؾ ںیہ( ہلیبق میمت  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای

 

 ن ن
جٹہ

ہک اتبؤ ارگ املس افر افغر افر جاہین افر 

صعہ افر افطغؿ افر ادس ےس رتہب وہں وت فہ ولگ اےٹ افر اصقنؿ ںیم وہں، آپ ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک 
صغ
افر اعرم نب 

 ےکسج ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک فہ ولگ اؿ ےس رتہب ںیہ۔

  اہلل نب دمحم، فبہ، ہبعش، دمحم نب ایب وقعیب، دبعارلنمح نب ایب رکبہ ا ےن فادل ایب رکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

  سک رطح یک یھت۔ اخلیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق

     1544    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، رعوہ، ابی ح٤یسساًسی :  راوی

ا ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ َوةُ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی َحسَّ َُّط أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًٔٔسیِّ أ٧َ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ صَ  َ٘ َٓ ٠٤ًََٔطٔ   ٩ِ٣ٔ َْ ا١ُ٣ٔ حٔيَن ََفَ ٌَ ِٟ َحائَطُ ا َٓ ًَا٣َّٔل   ١َ٤َ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَت ًَ ا٢َ اہللُ  َ٘ َٓ َذا َل٥ُِٜ َوَصَذا أُصِسَٔی لٔی 

ِسَت فٔی بَِیٔت أَ  ٌَ َٗ ََل  َٓ ُط أَ ّة بَ َٟ ًَٔظیَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٟک أ٦َِ ََل ث٥َُّ  ٨ََوزَِت أَیُِضَسی  َٓ َک  َس بٔیَک َوأ٣ُِّ ٌِ

 ٔ٤ ٌِ ا١ٔ٣ٔ َنِشَت ٌَ ِٟ ٤َا بَا٢ُ ا َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَلَی اہللٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  َس َوأَثِىَی  َتَظضَّ َٓ  ٔ ََلة و٢ُ َصَذا ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ُ٘ َی َٓ َیأِتٔي٨َا  َٓ ٠ُطُ 

َّٟٔذی نَ  َوا َٓ َٟطُ أ٦َِ ََل  ٨ََوَز ص١َِ یُِضَسی  َٓ طٔ  َس فٔی بَِیٔت أَبٔیطٔ َوأ٣ُِّ ٌَ َٗ ََل  َٓ ٥ُِٜٔ٠٤َ َوَصَذا أُصِسَٔی لٔی أَ ًَ ٥ِ ُٛ ١ُُِّ أََحُس ٔ ََل َي ٕس بَٔیٔسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ

 ِٟ ََٟضا ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا َِٔلَّ َجاَئ بٔطٔ یَِو٦َ ا ّة َجاَئ بَٔضا  َُاْئ َؤِِ٪ کَا٧َِت َبَُقَ َُٟط ُر ٌٔي ٍّا َجاَئ بٔطٔ  ًَلَی ٨ًُُ٘ٔطٔ ِِٔ٪ کَاَ٪ َب َ٘ٔیا٣َٔة َیِح٠ٔ٤ُُط 

َّی ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ أَبُو ح٤َُِیٕس ث٥َُّ َر َ٘ َٓ ُت  ِِ ِس ب٠ََّ َ٘ َٓ زُ  ٌَ َّا  اہللُ  ُخَواْر َؤِِ٪ کَا٧َِت َطاّة َجاَئ بَٔضا َتِی َّی ٧ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََسُظ َحً ًَ



 

 

 َّ ٍَ َذَٟٔک ٣َعٔی َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَبُو ح٤َُِیٕس َو َٗ ةٔ ِٔبَِلِیطٔ  ٔلَی ًَُِفَ ٨ِ٨َُوزُ ِ َش٠ُوظُ َٟ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

 رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، ایب دیمحاسدعی ےس رفاتی

اکی صخش وک اعلم انب رک اجیھب، اعلم بج ا ےن اکؾ ےس افرغ وہاکچ وت آپ یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ، ہی آپ اک ےہ 

 امں ےک رھگ ںیم ویکں ںیہن ےھٹیب رےہ رھپ دےتھکی ہک ےھجت دہہی اجیھب افر ہی ےھجم دہہی اجیھب ایگ ےہ، آپ ےن رفامای ہک مت ا ےن ابپ افر اینپ

اجات ےہ ای ںیہن، رھپ روسؽ اہلل اشعء ےک فتق امنز ےک دعب ڑھکے وہےئ،  دہش ڑپاھ افر اہلل یک رعتفی ایبؿ یک سج اک فہ قحتسم ےہ، 

ںیہ فہ امہرے اپس آات ےہ افر اتہک ےہ ہک ہی آپ یک لیصحت اک ےہ افر  رھپ رفامای، اامدعب، اعلم اک ایک احؽ ےہ ہک مہ اےس اعلم انب رک ےتجیھب

ذات  ہی ںیمہ دہہی اجیھب ایگ ےہ، فہ ا ےن امں ابپ ےک رھگ ںیم ویکں ںیہن اتھٹیب رھپ دےھکی ہک اےس دہہی اجیھب اجات ےہ ای ںیہن، مسق ےہ اس

اس ںیم رھک ےل اگ وت ایقتم ےک دؿ فہ اس زیچ وک اس رطح ےل  یک ےکسج ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک مت ںیم ےس وج صخش یھب وکح  زیچ

وت فہ  رک آےئ اگ ہک فہ زیچ اس یک رگدؿ رپ وسار وہیگ، ارگ فہ افٹن ےہ وت فہ البلبات وہا افر ارگ فہ اگےئ ےہ وت فہ وبیتل وہح  افر رکبی ےہ

ؿ ےہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اہھت ااھٹای ایممیت وہح  آےئ یگ، ںیم ےن )مت ولوگں( وک اچنہپ دای ےہ، اوبدیمح اک ایب

اہیں کت ہک مہ ولوگں ےن آپ یک ولغبں یک دیفسی دیھکی، اوبدیمح ےن اہک ہک ریمے اسھت اس وک زدی نب اثتب ےن یھب یبن یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےس انس، اؿ ےس وپھچ ول۔

 ہ، ایب دیمحاسدعیاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1545    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰی، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َٕ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ صَُو اب٩ُِ یُوُس َّی اہللُ َحسَّ أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ا٢َ  َٗ



 

 

٠َِیطٔ  ٠ٔیَّل  ًَ َٗ حُِٜٔت٥ِ  ـَ َٟ ثٔي ٍّا َو َٛ َِٜيُت٥ِ  َب َٟ  ٥ُ٠ًَِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ ِو َت َٟ  ٔ ٕس بَٔیٔسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن  َوَس٥ََّ٠ َوا

اربامیہ نب ومیس، اشہؾ نب وی ف، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ، ارگ فہ مت اجؿ ےتیل وج ںیم اجاتن اوبااقلمس یلص اہلل

 وہں وت زایدہ رفےت افر مک ےتسنہ۔

 اربامیہ نب ومٰیس، اشہؾ نب وی ف، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1546    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ٣ٌزور، ابوذر رضی اہلل  :  راوی

 ٔ ا٢َ ا٧َِتَضِیُت ِ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  زُورٔ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح و٢ُ ص٥ُِ َحسَّ ُ٘ َبةٔ َي ٌِ َٜ َِٟیطٔ َوصَُو فٔی ه١ِّٔ اِل

بَ  ٌِ َٜ وَ٪ َوَربِّ اِل َبٔة ص٥ُِ اَِلَِخََّسُ ٌِ َٜ وَ٪ َوَربِّ اِل ٤َا اَِلَِخََّسُ َٓ و٢ُ  ُ٘ َِٟیطٔ َوصَُو َي ٔ َح٠َِشُت ِ َٓ ِنٔی  ِنٔی أَیَُزی فٔیَّ َطِیْئ ٣َا َطأ ٠ُُِٗت ٣َا َطأ ةٔ 

ا٢َ  َٗ ِّی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠ُِت ٩ِ٣َ ص٥ُِ بٔأَبٔی أ٧ََِت َوأُم ُ٘ َٓ انٔی ٣َا َطاَئ اہللُ  ظَّ َِ ُت أَِ٪ أَِسَُٜت َوَت ٌِ ث ٍَُوَ٪ أ٣ََِواَّل َِٔلَّ اِسَتَل ِٛ َ ٩ِ٣َ   اَِل

ََٜذا ََٜذا َوَص ََٜذا َوَص ا٢َ َص َٗ 

رمع نب صفح، صفح، اشمع، رعمفر، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم آپ یک دختم ںیم اچنہپ، اس فتق 

 ہک ریمی آپ ہبعک ےک اسہی ںیم رفام رےہ ےھت ہک فہ ولگ اےٹ ںیم ںیہ مسق ےہ ہبعک یک فہ ولگ اےٹ ںیم ںیہ، ںیم ےن رعض ایک

ایک احتل ےہ؟ ایک ھجم ےس وکح  ابت رظن آح  ےہ؟ ایک ابت ےہ؟انچہچن ںیم آپ ےک اپس ھٹیب ایگ افر آپ ہی رفامےت اجےت ےھت، ںیم 

اخومش ہن رکاکس افر بج کت اہلل ےن اچاہ ھجم رپ مغ یک تیفیک اطری ریہ، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ابپ آپ رپ رقابؿ وہں فہ وکؿ ولگ ںیہ، آپ ےن رفامای ہک فہ ولگ وج زایدہ امؽ فاےل ںیہ رگم فہ وج اس رطح افر اس ریمے امں 



 

 

 (رطح )رخچ رکےت ںیہ

 رمع نب صفح، صفح، اشمع، رعمفر، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1547    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبساٟزح٩٤، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

ٔ٪ أَ  ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللَٔحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اَِلرَِعَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٠ًََِیطٔ ِخب ٧ٍَََا ُط َّی اہللُ   َػل

ارٔ  َٔ ِتٔی بٔ ُض٩َّ َتأ ٌٔيَن ا٣َِزأَّة ک٠ُُّ ًَلَی تِٔش ِی٠ََة  ٩ََّٓ ا٠َّٟ ُ٪ ََلَكُو ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ  ٥َ ١ُِٗ ِِٔ٪ َوَس٠َّ َُٟط َػاحٔبُُط  ا٢َ  َ٘ َٓ ٕض یَُحاصُٔس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ 

٥ِ٠َ َیِح١ِٔ٤ ٨ِ٣ُٔض٩َّ َِٔلَّ ا٣َِزأَْة َواحَٔس  َٓ ا  ٌّ ٠ًََِیض٩َّٔ َج٤ٔی  َٖ َلا َٓ ١ِ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ َّٟٔذی َطاَئ اہللُ  ِّٙ َرُج١ٕ َوای٥ُِ ا ْة َجائَِت بٔٔظ

ٕس بٔیَ  ُص ٣َُح٤َّ ِٔ وَ٪ َن ٌُ َسا٧ّا أَِج٤َ ََٟحاَصُسوا فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َُفِ ا٢َ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ ِو  َٟ  ٔ  ٔسظ

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، ارعج، اوبرہریہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، امیلسؿ 

ںیم ےس رہ اکی ےک اپس رات ںیم اجٓؤں اگ، اؿ ںیم ےس رہ اکی ااسی ہچب ےنج یگ وج ہیلع امالسؾ ےن اہک ہک ںیم اینپ ونے ویبویں 

ینپ سہشار وہں ےگ افر اہلل یک راہ ںیم اہجد رکںی ےگ، اؿ ےک اسیھت ےن اہک ہک ااشنء اہلل ںیہک نکیل اںوہں ےن ااشنء اہلل ںیہن اہک افر ا

 وہح  سج ےن اکی انامتؾ ہچب انج، افر مسق ےہ اس ذات یک سج ےک امتؾ ویبویں ےک اپس ےئگ وت اؿ ںیم ےس رصػ اکی وعرت احہلم

ہ ںیم ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ہک ارگ فہ ااشنء اہلل ےتہک )وتبس ےک ےچب دیپا وہےت( افر سہشار وہ رک اہلل یک را

 بس ےک بس اہجد رکےت۔

 ، ارعج، اوبرہریہاوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1548    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ابواَلحوؾ، ابواسحٙ، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔلَى ا٨َّٟ  ا٢َ أُصِٔسَی ِ َٗ ًَازٕٔب  ِٟب ٍََأء ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ث٨ََا أَبُو اَِلَِحَؤؾ  ْس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّى اہللُ  ٔيیِّ َػل

 ٌَ َح َٓ  ٕ یز ْة ٩ِ٣ٔ َُحٔ َٗ ٠ًََیِ ََسَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َحبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ حُِش٨َٔضا َؤٟي٨َٔضا  ٌِ طٔ ١َ ا٨َّٟاُض یََتَساَوُٟو٧ََضا بَِي٨َُض٥ِ َوَي

ٕس فٔی ا ٌِ ٨َ٤ََٟازٔی١ُ َس  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ ٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ اُٟوا َن َٗ َحبُوَ٪ ٨ِ٣َٔضا  ٌِ ٥َ أََت ١ِ ِٟ َوَس٠َّ ُ٘ ٥ِ َي َٟ َح٨َّٔة َخي ٍِْ ٨ِ٣َٔضا 

 ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن َٚ َوا ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ائٔی١ُ  َبُة َؤَِِسَ ٌِ  ُط

ا دمحم، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رمشی اک اکی ڑکٹ

وک اہوھتں اہھت ےل رےہ ےھت افر اس یک رن ی افر اس یک وخوصبریت وک بجعت یک اگنہ ےس دھکی رےہ ےھت، روسؽ  دہہی اجیھب ایگ ولگ اس

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک مت اس ےس بجعت رکےت وہ، ولوگں ےن وجاب دای اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس،

 سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ اہتبل دعس ےک رفامؽ تنج ںیم اس ےس رتہب وہں ےگ، ہبعش آپ ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک

افر ارسالیئ ےن اوب ااحسؼ ےک فاہطس ےس )وج رفاتی یک اس ںیم( فاذلی یسفن دیبہ )مسق ےہ اس ذات یک ےکسج ہضبق ںیم ریمی اجؿ 

 ےہ( ےک ظفل ایبؿ ںیہن ےئک۔

 اء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم، اوباالوحص، اوباقحس، رب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1549    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٔ أَ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ثَىٔی رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ًَِ َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َضا ٪َّ 

ٔ اَِلَِرٔق أَص١ُِ  ًَلَی َهِضز ا  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا کَاَ٪ ٤٣َّٔ ا َٗ َة  ٌَ َِٟت ِٔ٪َّ ص٨َِٔس ب٨َِٔت ًُتَِبَة ب٩ِٔ َربٔی ا ٔلَیَّ أَِ٪ َٗ  أَِخَبإئ أَِو خَٔبإئ أََحبَّ ِ

وا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ أَِخَبائَٔک أَِو خَٔبائَٔک َطکَّ َیِحٌَی ث٥َُّ ٣َا أَِػَبَح  ُّٟ ٌٔزُّوا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  یَٔذ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َي َِٟیِو٦َ أَص١ُِ أَِخَبإئ أَِو خَٔبإئ أََحبَّ ِ ا

ٕس بَٔیسٔ  ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ا َوا ـّ ٥َ َوأَِي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ أَبَ أَِخَبائَٔک أَِو خَٔبائَٔک  ا َٗ ا ظٔ 

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ا٢َ ََل َِٔلَّ بٔا َٗ َٟطُ  َّٟٔذی  ٥ٌَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ ْد أَِ٪ أُك ًَلَیَّ َُحَ َض١ِ  َٓ یْک  َیاَ٪ َرُج١ْ ٣ٔشِّ ِٔ  ُس

ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اکی فتق اھت ہک( ہک رفےئ زنیم رپ ےھجم بس ےس دنسپ ہی دنہ تنب  ہبت نب ر ہعی 

اھت ہک ہک آپ ےک ےمیخ فاےل )ینع آپ ےک اتع ولگ( ذلیل وہں نکیل آج ےھجم اس ےس زایدہ دنسپدیہ وکح  ابت ںیہن ہک ہک آپ 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یک اجؿ ےہ ےک ےمیخ ےک ولگ اغ بل رںیہ، روسؽ اہلل یلص اہلل

اس ںیم ایھب افر رتیق وہیگ، دنہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبایفسؿ اکی لیخب آد ی ےہ ایک ریمے ےئل اس 

 د وک( الھکؤں، آپ ےن رفامای ںیہن رشبہکیط دوتسر ےک اطمقب وہ۔ابت ںیم وکح   جج ںیہن، ارگ ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس )اس یک افال

 ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنرفں اک ایبؿومسقں افر  :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل



 

 

     1550    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًث٤ا٪، َیح ب٩ ٣ش٤٠ہ، ابزاہی٥، ابزاہی٥ ٛے واٟس، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی ِِٔسحَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ  یُِح ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ َ َُ ث٨ََا  ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ٤ًََِزو ب٩َِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ُت  ٌِ َٚ َس٤ٔ ا

ا٢َ بَِي٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ٨ُِط  ًَ وزٕ َرضَٔی اہللُ  ٌُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ ُٗبَّٕة ٩ِ٣ٔ َٗ ٔلَی  ْٕ َهِضَزُظ ِ ی ـٔ ٥َ ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٥ِ٠َ َتزِ  َٓ ا٢َ أَ َٗ اُٟوا بَلَی  َٗ َِٟح٨َّةٔ  ٍَ أَص١ِٔ ا ُ ا٢َ َٔلَِػَحابٔطٔ أََتزَِؿِوَ٪ أَِ٪ َتُٜو٧ُوا ُرب َٗ ٕ ی٤ََإ٪ ِٔذِ  َِٟح٨َّةٔ أََز٦ َؿِوا أَِ٪ َتُٜو٧ُوا ث٠َُُث أَص١ِٔ ا

اُٟوا  َِٟح٨َّةٔ َٗ َٕ أَص١ِٔ ا ِّی ََلَِرُجو أَِ٪ َتُٜو٧ُوا نِٔؼ ٔن ِ ٔ ٕس بَٔیٔسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ ا٢َ  َٗ  بَلَی 

ادمح نب نامثؿ، رشحی نب ہملسم، اربامیہ، اربامیہ ےک فادل، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امیین ڑمچے ےک اکی ہمیخ ےس اینپ ھٹیپ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت وت آپ ےن ا ےن اسویھتں ےس رفامای ہک مت اس ابت رپ رایض وہ ہک مت الہ تنج اک وچاھت ہصح وہ ولوگں ےن اہک یج 

 ہک مت الہ تنج اک رسیتا ہصح وہ؟ ولوگں ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ ےن رفامای ہک مسق اہں۔ آپ ےن رفامای ہک ایک مت ولگ دنسپ رکےت وہ

 ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ےھجم ادیم ےہ ہک مت ولگ الہ تنج ےک فص وہں ےگ۔

دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل  ادمح نب نامثؿ، رشحی نب ہملسم، اربامیہ، اربامیہ ےک فادل، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، رضحت :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1551    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ًبساٟزح٩٤، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوسٌیس :  راوی

 ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٌٔیٕس أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ أَبٔیطٔ  َس

 ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا أَِػَبَح َجاَئ ِ َّ٤٠ََٓ زَُصا  ١ُِٗ صَُو اہللُ أََحْس یَُززِّ  ُ أ ٍَ َرُجَّل َيُِقَ أَ٪َّ َس٤ٔ َٛ ُط َو َٟ َٔک  ََٓذََکَ ذَٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َضا  ُّٟ ا َ٘ آ٪ٔ  اٟزَُّج١َ یََت ُُِٟقِ ٔس٢ُ ث٠َُُث ا ٌِ َت َٟ ََّضا  ٧ِٔ ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل دبعارلنمح، دبعاہلل نب دبعارلنمح، اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آد ی 

ابر ابر ڑپہ راھ اھت بج حبص وہح  وت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ےن یسک وک لق وھ اہلل ادح ڑپےتھ وہےئ انس افر فہ اس وک 

ھ راہ اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک 
ٹم
ج
ش

ںیم احرض وہا افر فہ صخش )اس وسرت یک التفت( وک مک 

 رب ےہ ۔سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک فہ )وسرت( اہتح  رقآؿ ےک ربا

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل دبعارلنمح، دبعاہلل نب دبعارلنمح، اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 رطح یک یھت۔ اخلیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک 

     1552    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َتاَزةُ َحسَّ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا َّی َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َُّط َس٤ٔ ٨ُِط أ٧َ ًَ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ 

 ٌِ ٥ِ ٩ِ٣ٔ َب ُٛ ِّی ََلََرا ٔن ِ ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ ُحوَز  ََ َواٟشُّ و ُٛ
وا اٟزُّ و٢ُ أَت٤ُّٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُت٥ِ َؤَِذا ٣َا اہللُ  ٌِ َٛ ٔس َهِضزٔی َِٔذا ٣َا َر

 ِست٥ُِ َسحَ 

ااحسؼ ، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن یبن رکمی 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک مت روکع افر دجسے وک وپرا رکف مسق ےہ اس ذات یک ےکسج ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک 

  ےھچیپ ےس داتھکی وہں بج مت روکع افر دجسہ رکےت وہ۔ںیم ںیہمت

 اقحس، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ومسقں افر ذنرفں اک :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک مسق سک رطح یک یھت۔ اخل

     1553    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ َبُة  ٌِ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُط ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ُٚ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ أََتِت َحسَّ ٩ِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس 

٥َ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َضا  َٟ َضا أَِوََلْز  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ٥ُِ ََلََحبُّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّٜ ٧ِٔ ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ ا٨َّٟأض  َّٟٔذی َن

ََٟضا ثَََلَث ٣َٔزارٕ  ا َٗ ٔلَیَّ  ِ 

ااحسؼ ، فبہ نب رجری، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ااصنری یک اکی 

 فملس ےن رفامای وعرت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آح  سج ےک اسھت اس یک افالد یھت وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ مت ولوگں ںیم ھجم وک بس ےس زایدہ وبحمب وہ، آپ ےن ہی نیت ابر رفامای۔

 اقحس، فبہ نب رجری، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ا ےن ابوپں یک مسق ہن اھکؤ



 

 

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن ابوپں یک مسق ہن اھکؤ

     1554    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ُِض٤َا أَ حَ  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ سَّ َّی اہللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ُٕ بٔأَبٔیطٔ  ٔ ٕب یَِح٠ ِٛ أب َوصَُو َئشي ٍُ فٔی َر َِٟدلَّ ٥َ أَِزَرَک ٤ًََُز ب٩َِ ا ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ ٩ِ٣َ کَاَ٪  َوَس٠َّ ٔ ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ ُٛ ا٢َ أَََل ِٔ٪َّ اہللَ ی٨ََِضا َ٘ َٓ

ِٕ بٔاہللٔ أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت  ٔ ٠َِیِح٠ َٓ ا  ّٔ ٔ  َحاٟ

دبع اہلل نب ہملسم امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع فآہل فملس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےچنہپ اس فتق فہ وھگڑے رپ وسار ےھت، افر ا ےن ابپ یک مسق اھک رےہ ےھت، اہلل

 آپ ےن رفامای ربخدار اہلل اعت ی ںیہمت اس ابت ےس عنم رفامات ےہ ہک ا ےن ابوپں یک مسق اھکؤ سج صخش وک مسق اھکان ےہ وت فہ اہلل یک مسق

  اخومش رےہ۔اھکےئ ای

 دبع اہلل نب ہملسم امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن ابوپں یک مسق ہن اھکؤ

     1555    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ٤ًََُز َي ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َس٤ٔ َٗ ا٢َ َسا٥ْٟٔ 

ا٢َ ٤ًَُ  َٗ ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ  ٔ ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ اہلَل ی٨ََِضا ًَ َّى اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُت َٗ ٌِ ُت بَٔضا ٨ِ٣ُُذ َس٤ٔ ِٔ ََٓواہللٔ ٣َا َح٠َ زُ 

َّى اہللُ  ِی١ْ َواٟزُّ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ طُ ًُ ٌَ ا٢َ ٣َُحاصْٔس أَِو أَثَاَرةٕ ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ َیأِثُزُ ٤ّ٠ًِٔا َتاَب َٗ ا َوََل آثّٔزا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذأَکّ ًَ ُٚ بَِیٔسیُّ َؤِِسَحا

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة َو٣َ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ِٟک٠َِٔيیُّ  ٥َ ٤ًَُزَ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  ٩ٔ ٤ًََُز َس٤ٔ

 سز، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 
عفی

دیعس نب 

 ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ںیہمت ا ےن ابوپں یک مسق اھکےن رکےت ںیہ اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےس عنم رفامات ےہ۔ رضحت رمع اک ایبؿ ےہ ہک مسق ےہ دخا یک بج ےس ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ےتہک وہےئ انس ےہ ہن 

رماد ایرث امل ےہ، لیقع فزدیبی افر ااحسؼ یبلک  دصقا افر ہن وھبؽ رک ںیم ےن )ابپ یک( مسق اھکح ، اجمدہ ےن اہک، افااثرہ نم ملع ےس

ےن زرہی ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ، افر انب ہینیع افر رمعم ےن وباہطس اسمل، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ۔

 سز، انب ف :  رافی
عفی

 بہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ا ےن ابوپں یک مسق ہن اھکؤ

     1556    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١ ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠ ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ًَ َحسَّ ُت  ٌِ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی َس٤ٔ

ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ  ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتِح٠ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي  اہللُ 

انس ہک ومیس نب اامسلیع ، دبعازعلسی نب ملسم ، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ 



 

 

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ا ےن ابوپں یک مسق ہن اھکای رکف

 ومیس نب اامسلیع ، دبعازعلسی نب ملسم ، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر ذنرفں اک ایبؿومسق :   ابب

 ا ےن ابوپں یک مسق ہن اھکؤ

     1557    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ًبساٟوہاب، ایوب، ابوَٗلبہ، ٗاس٥ ت٤ییم، زہس٦ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَةَ  ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َِٟهیِّ ٩ِ٣ٔ  َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ بَيَِن َصَذا ا َٗ  ٕ ٩ًَِ َزصَِس٦ ٤ٔییٔمِّ  أس٥ٔ اٟتَّ َ٘ ِٟ َوا

ا٦ْ ٓٔیطٔ  ٌَ َ َِٟیطٔ ك ٔ َب ِ َُُٓقِّ زٔیِّ  ٌَ ٨َُّٜا ٨ًَِٔس أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط َٓ زٔیِّيَن ُوزٌّ َؤَِخاْئ  ٌَ َِٟح٥ُ َزَجإد َو٨ًَِٔسُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َجز٦ِٕ َوبَيَِن اَِلَِط  

ٔذِر َتیِ  َ٘ َٓ ِّی َرأَیُِتُط َیأِک١ُُ َطِیّئا  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ٔلَی اٟلَّ ًَاُظ ِ َس َٓ ٤ََِٟوالٔی  َّطُ ٩ِ٣ٔ ا أ٧َ َٛ ٥ُِٗ ٥ٔ اہللٔ أَِح٤َزُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُت أَِ٪ ََل آک٠َُُط  ِٔ َح٠َ َٓ تُُط 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ِّی أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔن ٩ًَِ َذاَک ِ ث٨َََّک  ا٢َ َواہللٔ ََل أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  َََٓلَُحسِّ َ٘ َٓ زٔیِّيَن َنِشَتِح٠ٔ٤ُطُ  ٌَ ٥َ فٔی َنََفٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِط َوَس٠َّ

 ًَ َشأ٢ََ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔضٔب ِٔب١ٕٔ  ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َ َو٣َا ٨ًِٔسٔی ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  ا٢َ أَی٩َِ ا٨َََّٟفُ اَِل َ٘ َٓ زٔیُّوَ٪ ٨َّا  ٌَ ِط

َّی اہللُ َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َا َح٠َ ٌِ ٨َ٠ُِٗا ٣َا َػ٨َ ٨َا  ِ٘ ا ا٧َِل٠َ َّ٤٠َ َٓ َری  ٕ ُُغِّ اٟذُّ ٨َا بَٔد٤ِٔص ذَِوز َٟ أ٣َََز  ٥َ ََل یَِح٨َُ٠ٔ٤ا َو٣َا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َّ ٨َ٠ِا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّٔ َِ َّا ٨ًَِٔسُظ ٣َا َیِح٨َُ٠ٔ٤ا ث٥َُّ َح٨َ٠َ٤َا َت ُط ٧ِٔ َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٨َا ِ ٌِ َج ٠ُٔح أَبَّسا ََفَ ِٔ ٥َ َی٤ٔي٨َُط َواہللٔ ََل نُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َِٟشُت أ٧ََا َح٠ِ٤َتُ  ِّی  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ َت أَِ٪ ََل َتِح٨َ٠َٔ٤ا َو٣َا ٨ًَِٔسَک ٣َا َتِح٨َُ٠ٔ٤ا  ِٔ َح٠َ َٓ ٩َّٜٔ اہللَ أََتِي٨َاَک َٟٔتِح٨َ٠َٔ٤ا   َح٥ُِٜ٠َ٤َ َواہللٔ ََل ٥ُِٜ َوَل

َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ َوَتَح٠َِّ٠ُتَضا َُي ٍََِصا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا َِٔلَّ أََتِیُت ا أََری  َٓ ًَلَی ی٤َٔيٕن   ُٕ ٔ  أَِح٠

ےک  ہبیتق، دبعاولاہب، اویب، اوبالقہب، اقمس یمیمت، زدہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رجؾ افر ارعشویں ےک ولیبقں

درایمؿ اھبح  اچرہ افر دفیتس یھت مہ اوبومیس ارعشی ےک اپس ےھت ہک اؿ ےک اپس اھکان الای ایگ سج ںیم رمیغ اک وگتش اھت، ینب میمت اک 

اکی صخش اےکن اپس اھت سج اک رگن رسخ اھت اس وک اھکےن رپ البای وت اس ےن اہک ہک ںیم ےن اس وک اجنتس اھکےت وہےئ داھکی ےہ وت 



 

 

  رفنت وہیئگ ںیم ےن مسق اھکح  ہک رمیغ ںیہن اھکؤں اگ، اںوہں ےن اہک ہک اھٹ ںیم ھجت ےس اس یک ابتب دحثی ایبؿ ریمی تعیبط

رکفں ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دنچ ارعشویں ےک اسھت وساری امےنگن ےک ےئل آای آپ ےن رفامای ہک 

فں اگ، افر ہن ریمے اپس وکح  زیچ ےہ سج رپ ںیم مت وک وسار رکفں، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخا یک مسق ںیم ںیہمت وسار ںیہن رک

ےک اپس امؽ تمینغ ےک افٹن آےئ آپ ےن امہرے قلعتم درای ت رفامای ہک ارعشی اہکں ںیہ؟ افر امہرے ےئل اپچن ایھچ افوینٹنں 

ہی ایک ایک؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مسق اھکح  یھت ہک مہ وساری ےک دےنی اک مکح دای، بج مہ ےلچ وت مہ ےن اہک ہک مہ ےن 

ںیہن دںی ےگ افر ہن اؿ ےک اپس وکح  وساری ےہ، سج رپ ںیمہ وسار رکںی، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک وساری 

ح ںیہن اپںیئ ےگ مہ ولگ آپ ےک اپس فا س ولےٹ وت مہ انعتی یک اشدی مہ مسق وھبؽ ےئگ، دخا یک مسق اس وصرت ںیم مہ ولگ الف

ولوگں ےن آپ ےس رعض ایک ہک مہ آپ ےک اپس وساری یک رغض ےس آےئ ےھت، آپ ےن مسق اھکح  ہک مہ ولوگں وک وساری ںیہن 

نکیل اہلل ےن  دںی ےگ، افر ہن آپ ےک اپس وکح  زیچ ےہ سج رپ آپ وسار رکںی، آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن ںیہمت وسار ںیہن ایک

ںیہمت وسار ایک، دخبا ںیم یسک ابت رپ مسق اھکات وہں افر اس ےک وسا دفرسی ابت ںیم الھبح  وہ وت ںیم اس وصرت وک اایتخر رکات وہں 

 وج رتہب ےہ افر ںیم مسق وتڑ داتی وہں۔

 ہبیتق، دبعاولاہب، اویب، اوبالقہب، اقمس یمیمت، زدہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکح  صخش الت فزعی ےک وتبں یک مسق ہن اھکےئ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 وکح  صخش الت فزعی ےک وتبں یک مسق ہن اھکےئ۔

     1558    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیسٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ٔ  َحسَّ ٩ًَِ أَب ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ی صَُزیَِزَة ب٩ِٔ 



 

 

ٔت َوا ٔٔطٔ بٔاَٟلَّ ٔ ا٢َ فٔی َح٠ َ٘ َٓ  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ََٟط َِٔلَّ اہللُ َو٩ِ٣َ َرضَٔی اہللُ  ٔ ١ِ ََل ِ ُ٘ ٠َِی َٓ َّی  ز ٌُ ِٟ

 ِٚ ٠َِيَتَؼسَّ َٓ ا٣ٔزَِک  َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ ا٢َ َٟٔؼاحٔبٔطٔ َت َٗ 

 دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب

فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک وج صخش مسق اھکےئ افر مسق ںیم الت فزعی اک انؾ ےل وت اےس ال اہل اال اہلل انہک اچےیہ افر 

 ےس ےہک ہک آف وجا ںیلیھک وت اس وک دصہق دانی اچےیہ )اتہک اس ےک وق ی انگہ اک افکرہ وہاجےئ( ۔وج صخش ا ےن اسیھت 

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریغب مسق الھکےئ مسق اھکےن اک ایبؿ

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ریغب مسق الھکےئ مسق اھکےن اک ایبؿ

     1559    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللَُحسَّ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ٍَ َخاَت٤ّا ث٨ََا  ٥َ اِػَل٨َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٍَ ا٨َّٟا ََٓؼ٨َ طٔ  ِّٔ َٛ طُ فٔی بَاك٩ٔٔ  َٓؼَّ  ١ُ ٌَ َیِح َٓ ٨ُِت ٩ِ٣ٔ َذصَٕب َوکَاَ٪ ی٠ََِبُشطُ  ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ًَطُ  ٨َزَ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا َّطُ َج٠ََص  ُض َخَواتٔی٥َ ث٥َُّ ٧ِٔ

٨ََبَذ  َٓ َِٟبُشطُ أَبَّسا  ا٢َ َواہللٔ ََل أَ َٗ مَی بٔطٔ ث٥َُّ  ُط ٩ِ٣ٔ َزاخ١ٕٔ ََفَ َٓؼَّ  ١ُ ٌَ َِٟدات٥َٔ َوأَِج َِٟبُص َصَذا ا  ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٤َُض٥ِ أَ

ت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبیتق، ثیل، انعف، رضح

 ےن وسےن یک اکی اوگنیھٹ ونباح  افر اس وک ےتنہپ ےھت اس اک ہنیگن اہھت ےک ادنر یک رطػ راتہانچہچن ولوگں ےن یھب ااسی یہ ایک، رھپ آپ

ر دای افر رفامای ہک ںیم ہی اوگنیھٹ اتنہپ اھت افر اس ےک ہنیگن وک ادنر یک رطػ راتھک اھت، رھپ اس وک کنیھپ دای افر ربنم رپ ےھٹیب افر اس وک اات



 

 

 رفامای ہک دخا یک مسق ںیم اس وک یھبک ںیہن ونہپں اگ، ولوگں ےن یھب اینپ اینپ اوگنایھٹں کنیھپ دںی۔

 ٰیل ہنعہبیتق، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج تلم االسؾ ےک وسا دفرسے ذمبہ یک مسق اھکےئ۔ اخل

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اخل اس صخش اک ایبؿ وج تلم االسؾ ےک وسا دفرسے ذمبہ یک مسق اھکےئ۔

     1560    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، َٗلبہ، ثابت ب٩ ؿحاک :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ أک  حَّ َـّ ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ اٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ُوَصِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََِیطٔ ا٢َ ا٨َّٟئ َحسَّ َّی اہللُ  یُّ َػل

َب بٔطٔ فٔی َشُط بَٔظِیٕئ ًُذِّ ِٔ َت١َ َن َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ُضَو  َٓ ٔ ٠٣َّٔٔة اِْلِٔسََل٦ٔ  ي ٍِ َِ َٕ بٔ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  َوَس٠َّ ٩ُ ا ٌِ َٟ ٧َارٔ َجَض٥ََّ٨ َو

ِت٠ٔطٔ  َ٘ َٛ ُضَو  َٓ ِت٠ٔطٔ َو٩ِ٣َ َرمَی ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا بَُِٜٔفٕ  َ٘ َٛ 

ج

معل

ی نب ادس، فبیہ، اویب، القہب، اثتب نب احضک ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای ہک وج تلم االسؾ ےک وسا یسک دفرسے ذمبہ یک مسق اھکےئ وت فہ فاسی یہ ےہ اسیج اس ےن اہک افر رفامای ہک سج ےن ا ےن آپ وک 

س وک منہج یک آگ ںیم اس ےس ذعاب دای اجےئ اگ افر ومنم رپ تنعل رکان اس ےک لتق رکےن یک رطح ےہ افر یسک زیچ ےس لتق ایک وت ا

 سج ےن ومنم وک رفک ےک اسھت مہتم ایک وت فہ اس ےک لتق یک رطح ےہ۔

ی نب ادس، فبیہ، اویب، القہب، اثتب نب احضک :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ولوگں ےن یکپ یکپ ںیمسق اھکںیئ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ولوگں ےن یکپ یکپ ںیمسق اھکںیئ۔

     1561    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ، سٔیا٪، اطٌث، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣ُق٪، حرضت بزاء :  راوی

٩ًَِ اٟ ِٟب ٍََأء  ٩ًَِ ا  ٪ٕ اؤیََة ب٩ِٔ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ ٣َُُقِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح َحسَّ َّى اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل

ُس ب٩ُِ بَ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِٟب ٍََأء َر و َحسَّ ٩ًَِ ا  ٪ٕ اؤیََة ب٩ِٔ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ ٣َُُقِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ضَٔی ظَّ

ٔش٥ٔ  ِ٘ ٤ُ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔإٔبَِزارٔ ا َّى اہللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ  اہللُ 

نب وسدی نب رقمؿ، رضحت رباء آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ )دفرسی  ہصیبق، ایفسؿ، اثعش، اعمفہی

دنس( دمحم نب رشب، دنغر، بیعش، اثعش، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ، رضحت رباء ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 دای۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک مسق ےک وپرا رکےن اک مکح

 ہصیبق، ایفسؿ، اثعش، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ، رضحت رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ولوگں ےن یکپ یکپ ںیمسق اھکںیئ۔

     1562    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًاػ٥ احو٢، ابوًث٤ا٪، اسا٣ہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَُس  ُث  ُت أَبَا ًُِث٤َاَ٪ یَُحسِّ ٌِ ًَأػ٥ْ اَِلَِحَو٢ُ َس٤ٔ َبُة أَِخب ٧ٍَََا  ٌِ ث٨ََا ُط ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا َح و٢ٔ اہللٔ ا٣ََة أَ٪َّ ب٨ِّٔتا َٟٔزُس َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَُسا٣َُة ب٩ُِ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟیطٔ َو٣َ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَس٠َِت ِ ًَ َّی اہللُ  ِس  َػل َٗ ْس َوأُبَیٌّ أَ٪َّ ابِىٔی  ٌِ َزیِٕس َوَس

و٢ُ ِٔ٪َّ ِهَّلِل ُ٘ ََل٦َ َوَي ُ اٟشَّ أ أَِرَس١َ َيُِقَ َٓ اِطَضِس٧َا  َٓ ٠َِتِؼب ٍِٔ َوَتِحَتٔشِب اِحُترٔضَ  َٓ ًَِلی َوک١ُُّ َطِیٕئ ٨ًَِٔسُظ ٣َُشیمًّ   ٣َا أََخَذ َو٣َا أَ

ٔ َو  َسُظ فٔی َحِحزٔظ ٌَ ِٗ َ أ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ِ ٍَ ٔ َس ُرٓ ٌَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُط  ٌَ ٨َ٤ُِٗا ٣َ ا٦َ َو َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٔش٥ُ  ِ٘ َِٟیطٔ ُت ٔ أَِرَس٠َِت ِ ًَِي٨َآَ اَؿِت  َٔ َٓ ٔيیِّ ُجئُِّث  ُص اٟؼَّ ِٔ  َن

ضَ  ٌُ ـَ ٔ َرِح٤َْة َي ا٢َ صَٔذظ َٗ ْس ٣َا َصَذا َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُُٗؤب ٩ِ٣َ َيَظاُئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا اہللُ فٔی 

ٔ اٟزَُّح٤َاَئ  ٤ََّا َیزَِح٥ُ اہللُ ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔظ ٔ َو٧ِٔ  ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔظ

وحؽ، اوبنامثؿ، ااسہم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ااسہم نب صفح نب رمع، ہبعش، اعمص ا

زدی، دعس افر ایب ےھٹیب وہےئ ےھت وت آپ یک اصازبادی ےن آپ وک الہک اجیھب ہک ریما ہچب رمےن ےک رقبی ےہ اس ےئل آپ ریمے 

یہ ےک ےئل ےہ وج فہ ےل افر وج فہ دے افر رہ زیچ اس ےک زندکی رقمر ےہ  اپس رشتفی الںیئ، آپ ےن وجاب ںیم الہک اجیھب ہک اہلل

اس ےئل فہ ربص رکے افر اس وک وثاب ےھجمس۔ رھپ )آیکپ اصازبادی ےن( مسق دے رک الہک اجیھب ہک رشتفی الںیئ، آپ ڑھکے وہےئ 

اپس الای ایگ، آپ ےن اس وک اینپ وگد ںیم افر مہ یھب آپ ےک اسھت ڑھکے وہےئگ )فاہں چنہپ رک( بج آپ ےھٹیب وت فہ ہچب آپ ےک 

الھٹبای، ےچب یک اسسن اڑھک ریہ یھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دفونں آوھکنں ےس آوسن رفاں وہےئگ، دعس ےن رعض ایک ای 

اتی ےہ افر اہلل اعت ی رصػ روسؽ اہلل ہی ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ہی رتمح ےہ وج اہلل اعت ی سج دنبے ےک دؽ ںیم اچاتہ ےہ رھک د

 ا ےن رہمابؿ دنبفں رپ یہ رمح رکات ےہ۔

 صفح نب رمع، ہبعش، اعمص اوحؽ، اوبنامثؿ، ااسہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

  اؿ ولوگں ےن یکپ یکپ ںیمسق اھکںیئ۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک

     1563    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َُِٟشیَّٔب 

َش  َ٘ ِٟ َة ا ُط ا٨َّٟاُر َِٔلَّ َتٔح٠َّ َٟٔس َت٤َشُّ َِٟو ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ثَََلثَْة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ََل ی٤َُوُت َٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ  ٥ٔ َوَس٠َّ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک  اامسلیع، امکل، انب اہشب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج املسمؿ ےک نیت ےچب رماجںیئ )افر فہ ربص رکے( وت آگ اےس رصػ مسق وپری 

 رکےن ےک ےئل وھچےئ یگ۔

 اہلل اعتٰیل ہنعاامسلیع، امکل، انب اہشب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ولوگں ےن یکپ یکپ ںیمسق اھکںیئ۔

     1564    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ٌبس ب٩ خاٟس، حارثہ ب٩ وہب :  اویر

ُت َحارٔثََة بِ  ٌِ َبٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس َس٤ٔ ٌِ ٩ًَِ ٣َ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ثَىٔی ٨َُُِسْر َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩َ َوصِٕب 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی اہللٔ ََلَبَزَُّظ َوأَص١ِٔ َػل َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ  ٕٕ ٌَّ ـَ ٕٕ ٣َُت ٌٔی َِٟح٨َّٔة ک١ُُّ َؿ ًَلَی أَص١ِٔ ا  ٥ُِٜ و٢ُ أَََل أَزُلُّ ُ٘ ا٨َّٟارٔ ک١ُُّ َي

 ٕ إي ًُُت١ٕٓ ٣ُِشَتِٜب ٍٔ  َجوَّ

 ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، دنغر، ہبعش، دبعم نب اخدل، احرہث نب فبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک

 وت اہلل فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ایک ںیم مت وک یتنج ولگ ہن اتب دفں فہ زمکفر افر ولظمؾ ںیہ، ارگ فہ یسک ابت رپ اہلل یک مسق اھکںیل

 اےس وپرا رک داتی ےہ افر دفزخ ںیم اجےن فاےل رغمفر افر رس ش افر ربکتم ولگ ںیہ۔



 

 

  نب ینثم، دنغر، ہبعش، دبعم نب اخدل، احرہث نب فبہدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  صخش ےہک ہک ںیم اہلل وک وگاہ رکات وہں ای ںیم ےن اہلل وک وگاہ ایک

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

  ےہک ہک ںیم اہلل وک وگاہ رکات وہں ای ںیم ےن اہلل وک وگاہ ایکبج وکح  صخش

     1565    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبس اہلل :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ٕؽ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َح ٌِ ث٨ََا َس َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ 

َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ َیحٔیُئ  َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ ا نٔی ث٥َُّ ا ا٢َ ََقِ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَیُّ ا٨َّٟأض َخي ٍِْ  ُٙ َطَضاَزةُ أََحسٔص٥ِٔ ی٤َٔي٨َ ًَ ٔ ِو٦ْ َتِشب طُ َٗ

َضاَزةٔ َو  َٕ بٔاٟظَّ ٔ ا٢َ ِٔبَِزاصٔی٥ُ َوکَاَ٪ أَِػَحاب٨َُا ی٨ََِضِو٧َا َو٧َِح٩ُ ٤َ٠ُِٔاْ٪ أَِ٪ ٧َِح٠ َٗ ِضسٔ َوَی٤ٔي٨ُُط َطَضاَزَتطُ  ٌَ ِٟ  ا

 دعس نب صفح، ابیشؿ، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یسک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےس وپاھچ ہک وکؿ ولگ ا لض ںیہ آپ ےن رفامای ہک ریمے زامہن ےک ولگ رھپ فہ ولگ وج اس ےک دعب آںیئ ےگ رھپ وج ولگ اؿ 

ےک دعب آںیئ ےگ، رھپ اےسی ولگ آںیئ ےگ ہک اؿ یک وگایہ اؿ یک مسق ےس افر اؿ یک مسق اؿ یک اہشدت ےس تقبس رکے یگ، 

  ےک ولگ بج ہک مہ نسمک ےھت مہ وک وگایہ افر دہع ںیم مسق اھکےن ےس عنم رفامےت ےھت۔اربامیہ ےن ایبؿ ایک ہک امہرے زامہن

 دعس نب صفح، ابیشؿ، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ۔اہلل زبرگ فربرت اک دہع اک ایب



 

 

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زبرگ فربرت اک دہع اک ایبؿ۔

     1566    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، س٠امی٪ و٨٣ؼور، ابووائ١ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ًَِطُ َحسَّ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  َ٪ َو٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَسٔٓیٕ 

ٍَ بَٔضا ٣َا٢َ َرُج١ٕ ٣ُِش  َتٔل ِ٘ ًَلَی ی٤َٔيٕن کَاذٔبَٕة َي  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ َٟقَٔی اہللَ ٥ٕٔ٠ أَِو  خٔیطٔ 

ُ٪ فٔی حَ  ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ِضٔس اہللٔ  ٌَ َّٟٔذی٩َ َيِظت ٍَُوَ٪ بٔ طُ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓأ٧َِز٢ََ اہللُ َتِؼٔسي َباُ٪  ـِ َُ ٠ًََِیطٔ  ِیٕص َوصَُو  َٗ ُث ب٩ُِ  ٌَ ٤َزَّ اَِلَِط َٓ ٔسیثٔطٔ 

ا٢َ اَِلَِط  َ٘ َٓ َٟطُ  اُٟوا  َٗ ًَِبُس اہللٔ  ث٥ُُِٜ  ا٢َ ٣َا یَُحسِّ َ٘ ٕ کَا٧َِت بَِي٨َ٨َآَ َِٟت فٔیَّ َوفٔی َػاحٕٔب لٔی فٔی بٔئِز ُث ٧َزَ ٌَ 

دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، امیلسؿ فوصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای 

امؽ )ای رفامای ہک اھبح  اک امؽ( مضہ رکے وت اہلل اس ےس اس ہک وج صخش اہلل یک وھجیٹ مسق اھکےئ اتہک اس ےک ذرہعی یسک املسمؿ اک 

فَؿج
ُ
ز َ

 

ْ

 

َ
 

 ی
َ

 

 ِي 

 

َ
َْھد ِ احؽ ںیم ےلم اگ ہک اس رپ اہلل اک  بض وہاگ،انچہچن اہلل اعت ی ےن اس یک دصتقی ںیم ہی آتی انزؽ رفامح ، ﴿ِإّؿَ اّل

ع
ِ
تٹ

 

ِ﴾، ینع وج ولگ اہلل ےک دہع ےک اسھت رخدیےت ںیہ، امیلسؿ ےن
َ
اینپ دحثی ںیم ایبؿ ایک ہک اثعش نب سیق سگرے وت وپاھچ ہک  اّ

مت ےس دبعاہلل ایک ایبؿ رکےت ںیہ ولوگں ےن اؿ وک اتبای وت اثعش ےن اہک ہک ہی آتی وت ریمے افر ریمے اکی اسیھت ےک قلعتم انزؽ 

 وہح ، امہرے درایمؿ اکی ونکںی ےک ابرے ںیم انتزع اھت۔

 دعی، ہبعش، امیلسؿ فوصنمر، اوبفالئ دمحم نب اشبر، انب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل یک زعت افر اس یک افصت افر املکت یک مسق اھکےن اک ایبؿ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

  مسق اھکےن اک ایبؿ۔اہلل یک زعت افر اس یک افصت افر املکت یک

     1567    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طيبا٪، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا َطِيَباُ٪ َحسَّ ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٥َ ََل َتزَا٢ُ َجَض٥َُّ٨ َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔلَی بَ  َضا ِ ـُ ٌِ ِم َؤًزَّتَٔک َویُزَِوی َب َٗ ِم  َٗ و٢ُ  ُ٘ َت َٓ َس٣َُط  َٗ زَّةٔ ٓٔیَضا  ٌٔ ِٟ ٍَ َربُّ ا ـَ َّی َي َتاَزةَ َص١ِ ٩ِ٣ٔ ٣َزٔیٕس َحً َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٕف َرَواُظ ُط ٌِ 

ٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفزخ آدؾ، ابیشؿ، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل اعت

ہشیمہ )لہ نم جادی( ، )افر ھچک افر ھچک( یتہک رےہ یگ، اہیں کت ہک رب ازعلت اس ںیم اانپ دقؾ رھک دے اگ وت دفزخ ےہک یگ سب 

  اتقدہ ےس ہی دحثی رفاتی یک ےہ۔سب، مسق ریتی زعت یک افر اس ےک ضعب ےصح ضعب ےس لم اجںیئ ےگ، ہبعش ےن

 اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع آدؾ، ابیشؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک صخش اک رمعلاہلل م ےن اک ایبؿ

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اک رمعلاہلل م ےن اک ایبؿیسک صخش 

     1568    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اویسی، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ح، ححاد، ًبساہلل ب٩ ٤ًز ٤٧ي ٍی، یو٧ص، زہزی، رعوہ ب٩ زبي ٍ، وسٌیس ب٩  :  راوی

  تٌالٰی ٨ًہا٣شیب، و٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، وًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل حرضت ًائظہ رضی اہلل

ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ح و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ث٨ََا اَِلَُویِٔسیُّ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ َحسَّ ث٨ََا 



 

 

َو  ُت رُعِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت اٟزُّصِزٔیَّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا یُو٧ُُص  إؾ ا٤َُّ٨ٟي ٍِٔیُّ َحسَّ َّٗ ٤ََة ب٩َِ َو َ٘ ٠ِ ًَ ٤َُِٟشیَّٔب َو ٌٔیَس ب٩َِ ا ٔ َوَس َة ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن  َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ َحٔسیٔث  ًَِبٔس اہللٔ  ب ٍََّأََصا  َوًُبَِیَس اہللٔ ب٩َِ  َٓ اُٟوا  َٗ ِٓٔک ٣َا  ٔ ََٟضا أَص١ُِ اِْل

َذَر ٩ِ٣ٔ  اہللُ ٌِ َٓاِسَت  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َِٟحٔسیٔث َوٓٔیطٔ  ّة ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٔ ثَىٔی كَائ ا٦َ َوک١ٌُّ َحسَّ َ٘ َٓ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أُبَٓیٕ  ًَ

ُت٨٠ََّطُ  ِ٘ ٨َ َٟ ٤ِزُ اہللٔ  ٌَ َٟ ٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٌِ ا٢َ َٟٔش َ٘ َٓ  ٕ ي ٍِ ـَ  أَُسِیُس ب٩ُِ حُ

اربامیہ، اصحل، انب اہشب، ح، اجحج، دبعاہلل نب رمع ریمنی، ویسن، زرہی، رعفہ نب زریب، فدیعس نب بیسم، فہمقلع نب  افیسی،

فاقص، فدیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاہعق اکف ےک قلعتم بج ہک 

انہک اھت اہک افر اہلل اعت ی ےن اؿ یک ربات اظرہ رکدی۔ اؿ ںیم ےس رہ اکی ےن دحثی اک اکی ڑکٹا  ولوگں ےن اؿ ےک قلعتم وج ھچک

ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر دبعاہلل نب ایب ےس دبہل ےنیل ےک قلعتم درای ت ایک۔ ادیس نب ریضح 

 ےہ دخا یک ہک مہ اس وک لتق رک دںی ےگ۔ڑھکے وہےئ رھپ دعس نب ابعدہ یک ةسن اہک ہک مسق 

افیسی، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، ح، اجحج، دبعاہلل نب رمع ریمنی، ویسن، زرہی، رعفہ نب زریب، فدیعس نب بیسم، فہمقلع  :  رافی

 نب فاقص، فدیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل نیمی وغل ںیم اہمتراوماذخہ ںیہن رکےاگ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل نیمی وغل ںیم اہمتراوماذخہ ںیہن رکےاگ۔

     1569    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا َیِحٌَی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٥ِ اہللُ بٔاَٟحسَّ ُٛ ٔ فٔی ٨َِضا ََل یَُؤاخُٔذ و ِِ َّ٠



 

 

ِؤٟطٔ ََل َواہللٔ بَلَی َواہللٔ  َٗ َِٟت فٔی  ٔ َِٟت أ٧ُِز ا َٗ ا٢َ  َٗ  أَی٤َِا٥ُِٜٔ٧ 
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ُ  دمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آتی،﴿ل
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 دمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ػ رکے۔بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخ

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔

     1570    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خَلز ب٩ یحٌی ، ٣شٌز، ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوفی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

زُ ب٩ُِ َیحِ  ث٨ََا َخَلَّ ا٢َ ِٔ٪َّ اَحسَّ َٗ طُ  ٌُ َٓ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَزِ ث٨ََا ُزَراَرةُ ب٩ُِ أَِوفَی  َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ْز َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ًٔی ٌَی َحسَّ ہللَ َتَحاَوَز َٔل٣َُّ

١ِ٤َ بٔطٔ أَِو َتک٥َِّ٠َ  ٌِ ٥ِ َت َٟ َُٔشَضا ٣َا  ثَِت بٔطٔ أَِن ا َوِسَوَسِت أَِو َحسَّ َّ٤ًَ 

رعسم، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رموفاع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل الخد نب ییحی ، 

فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن ریمی اتم ےس فوسہس وک ای دؽ ںیم آےن فاےل ایخالت وک اعمػ رکدای بج کت ہک اس رپ لمع ہن 

 ایک، ای وگتفگ ہن یک۔

 الخد نب ییحی ، رعسم، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔

     1571    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ہیث٥، یا٣ح٤س، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًیسٰی ب٩ ك٠حہ، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

 َ ث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت اب٩َِ ٔطَضإب َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٨ُِط  ًَ ْس  َِٟضِیَث٥ٔ أَِو ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ا ًَِبَس َحسَّ ىٔی ًٔیَسی ب٩ُِ ك٠ََِحَة أَ٪َّ 

٥َ بَِي٤َ٨َا صَُو َیِدُلُب یَِو٦َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ثَُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أؾ َحسَّ ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ٨ُِت اہللٔ ب٩َِ  ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ َرُج١ْ  ٔ ا٦َ ِ َٗ  ا٨ََِّٟحٔ ِٔذِ 

 َٛ َذا َو َٛ َذا َٟٔضُؤََلٔئ أَِحٔشُب یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٛ َذا َو َٛ ٨ُِت أَِحٔشُب  ُٛ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ُ َِ ا٦َ آ َٗ َذا ث٥َُّ  َٛ َذا َو َٛ ِب١َ  َٗ َذا 

 ٔ ٤َا ُسئ َٓ َُٟض٩َّ ک٠ُِّض٩َّٔ یَِو٣َئٕٔذ  َد  ١ِ َوََل َُحَ ٌَ ِٓ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ََلٔث  ٩ًَِ اٟثَّ ١ِ  ١َ یَِو٣َئٕٔذ  ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ َطِیٕئ َِٔلَّ 

َد   َوََل َُحَ

نامثؿ نب مثیہ، ای دمحم، انب رججی، انب اہشب، ٰیسیع نب ہحلط، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

ا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحن ےک دؿ ہبطخ دے رےہ ےھت اس دفراؿ ںیم اکی صخش آپ ےک اسےنم ڑھکا وہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم امگؿ رکات اھت ہک الفں الفں رنک ےس ےلہپ الفں الفں رنک ےہ رھپ اکی دفرسا صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک 

 اہلل ہیلع فآہل ای روسؽ اہلل ںیم ایخؽ رکات اھت ہک الفں الفں لمع ےس ےلہپ الفں الفں لمع ےہ، ہی نیت آد ی ےھت  س روسؽ اہلل یلص

فملس ےن رفامای ہک اب رکول، وکح   جج ںیہن افر اس دؿ آپ ےس سج زیچ ےک قلعتم یھب وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک رکول وکح   جج 

 ںیہن۔

 نامثؿ نب مثیہ، ایدمحم، انب رججی، انب اہشب، ٰیسیع نب ہحلط، دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔

     1572    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ص، ابوبُک، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ًلاء حرضت  :  راوی

 ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ًَیَّإغ  ث٨ََا أَبُو بَُِکٔ ب٩ُِ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٨ُِض٤َا  َحسَّ ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  اب٩ِٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُج١ْ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ ا٢َ  َد َٗ ا٢َ ََل َُحَ َٗ ِب١َ أَِ٪ أَذِبََح  َٗ ُت  ِ٘ ُ َح٠َ َِ ا٢َ آ َٗ َد  ا٢َ ََل َُحَ َٗ ِب١َ أَِ٪ أَِرمَٔی  َٗ ٥َ ُزِرُت 

َد  ا٢َ ََل َُحَ َٗ ِب١َ أَِ٪ أَِرمَٔی  َٗ ُ َذبَِحُت  َِ ا٢َ آ َٗ 

رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ادمح نب ویسن، اوبرکب، دبعازعلسی نب رعیف، اطعء رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ںیم ےن ر ی ےس ےلہپ  راػ زایرت رکایل ےہ، آپ ےن رفامای ہک وکح  

 جج ںیہن دفرسے آد ی ےن رعض ایک ںیم ےن ذحب ےس ےلہپ رس ڈنما ایل ےہ، آپ ےن رفامای ہک وکح   جج ںیہن، رسیتے ےن رعض 

  ہک ںیم ےن ر ی ےس ےلہپ ذحب رکایل ےہ آپ ےن رفامای ہک وکح   جج ںیہن۔ایک

 ادمح نب ویسن، اوبرکب، دبعازعلسی نب رعیف، اطعء رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں افر ذنرفں اک ایبؿومسق :   ابب

 بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔

     1573    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ابواسا٣ہ، ًبیس اہلل ب٩ ٤ًز، سٌیس ب٩ ابی سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼ  ثَىٔی ِِٔسَحا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ أَ٪َّ َرُجَّل وٕر َحسَّ



 

 

َش  َٓ َحاَئ  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٥َ فٔی ٧َاحَٔیٔة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل ٤َِِٟشحَٔس  ََٓؼ١ِّ َزَخ١َ ا  ٍِ َُٟط اِرٔج ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  ٥َ َّ٠

ا٢َ فٔی اٟ َٗ ٥ِ ُتَؼ١ِّ  َٟ ََّک  إ٧ٔ َٓ ََٓؼ١ِّ   ٍِ ٠َِیَک اِرٔج ًَ ا٢َ َو َ٘ َٓ  ٥َ َّی ث٥َُّ َس٠َّ ََٓؼل  ٍَ َج ٥ِ ُتَؼ١ِّ ََفَ َٟ ََّک  إ٧ٔ ٤َُِٗت َٓ ا٢َ َِٔذا  َٗ ٤ِٔ٠ًِىٔی  َ أ َٓ أَٟثٔة  ثَّ

ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ  ِّ ا ٔ أَِسب َٓ ََلةٔ  ٔلَی اٟؼَّ ا  ِ ٌّ ٔ َّی َتِل٤َئ٩َّٔ َراٛ ٍِ َحً َٛ آٔ٪ ث٥َُّ اِر ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٣َ َ أِ ب٤َٔا َتَیَّسَّ ِّ ٍِ َواَِقَ َٜب َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  ب١ِٔ ا ِ٘ ث٥َُّ اِسَت

َّی َتِشَتؤَی َوتَ  ٍِ َحً َٓ َّی َتِل٤َئ٩َّٔ َسأجّسا ث٥َُّ اِر ائ٤ّٔا ث٥َُّ اِسُحِس َحً َٗ َتٔس٢َ  ٌِ َّی َت ٍِ َرأَِسَک َحً َٓ َّی اِر ِل٤َئ٩َّٔ َجأّٟشا ث٥َُّ اِسُحِس َحً

َٔک فٔی َػََلتَٔک ک٠َُِّضا ١ِ ذَٟ ٌَ ِٓ ائ٤ّٔا ث٥َُّ ا َٗ َّی َتِشَتؤَی  ٍِ َحً َٓ  َتِل٤َئ٩َّٔ َسأجّسا ث٥َُّ اِر

ںیہ اںوہں ااحسؼ نب وصنمر، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش دجسم ںیم دالخ وہ رک امنز ڑپےنھ اگل افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وگےش ںیم 

رشتفی رفام ےھت، فہ صخش آپ یک دختم ںیم آای افر آپ وک السؾ ایک، آپ ےن رفامای فکیلع، وت ولن اج، افر امنز ڑپھ اس ےئل ہک وت 

ڑپیھ، رسیتی ابر اس ےن رعض ایک ہک ےھجم اتب دےیجی آپ ےن رفامای ہک بج وت امنز اک ارادہ رکے وت وپری رطح فوض رک، ےن امنز ںیہن 

رھپ ہلبق یک رطػ رخ رک، رھپریبکت د ہ افر وج ھچک ےھجت رقآؿ اید وہ ڑپھ، رھپ روکع رک، اہیں کت ہک اانیمطؿ ےس روکع رکے، رھپ اانپ 

اھ ڑھکا وہاجےئ وت رھپ دجسہ رک اہیں کت ہک اانیمطؿ ےس دجسہ رکے، رھپ اھٹ رک ھٹیب، اہیں کت نئمطم رس ااھٹ، اہیں کت ہک بج دیس

وہاجےئ، رھپ دجسہ رک اہیں کت ہک اانیمطؿ ےس دجسہ رکے رھپ اھٹ اج، اہیں کت ہک دیساھ ڑھکا وہاجےئ، رھپ ہی اینپ امتؾ امنزفں 

 ںیم رکے۔

  اہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاقحس نب وصنمر، اوبااسہم، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔

     1574    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َفوہ اب٩ ابی ا٤ِٟزاء، ًلی ب٩ ٣شٌز، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

ًَا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  زَأئ َحسَّ ِِ ٤َ ِٟ َوةُ ب٩ُِ أَبٔی ا ث٨ََا ََفِ َِٟت صُز٦َٔ ئَٔظ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  َة َرضَٔی اہللُ 

ِت أُوََل  ٌَ َج ٥ِ ََفَ ُٛ ا َ ِِ ُ َر ِٔب٠ِٔیُص أَِی ًَٔباَز اہللٔ أ ََْٓصَ ُٖ ٓٔیض٥ِٔ  َز ٌِ وَ٪ یَِو٦َ أُحُٕس َصزٔی٤َّة ُت ُٛ ٤ُِٟرِشٔ اص٥ُِ ا َ ِِ ُ اِجَت٠ََسِت هَٔی َوأ َٓ ص٥ُِ 

 َ إَٔذا صَُو بٔأ َٓ  ٪ٔ ِٟامَیَ ُة ب٩ُِ ا َٔ ٨ََوَز حَُذِي ا٢َ َٓ َٗ ُة َََُفَ اہللُ َل٥ُِٜ  َٔ ا٢َ حَُذِي َ٘ َٓ َت٠ُوُظ  َٗ َّی  َواہللٔ ٣َا ا٧َِحَحزُوا َحً َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ أَبٔی أَبٔی  َ٘ َٓ  بٔیطٔ 

َٟقَٔی اہللَ  َّی  ٕ َحً ُة َخي ٍِ َة ٨ِ٣َٔضا َب٘ٔیَّ َٔ َِٟت فٔی حَُذِي َواہللٔ ٣َا َزا َٓ َوةُ   رُعِ

اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک  رففہ انب ایب ارغملاء، یلع نب رعسم،

ہک زغفہ ادح ںیم رشموکں وک العہین تسکش وہح ، اسیلب الچای ہک اے اہلل ےک دنبے ےھچیپ دوھکی،انچہچن فہ ولگ ےھچیپ یک رطػ ےٹلپ افر 

ابپ وک دھکی رک اہک ہک )املسمونں( ہی ریمے ابپ ںیہ نکیل فہ ولگ فاہں ےس ںیہن  ےھچیپ ولوگں رپ لپ ڑپے، یذ ہف نب امیؿ ےن ا ےن

ےٹہ، اہیں کت ہک اؿ وک لتق رکدای، رضحت یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اہلل مت وک شخب دے، رعفہ اک ایبؿ ےہ ہک رمےت دؾ 

 ( رپ قلق راہ۔کت یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع )وک ا ےن ابپ ےک اس رطح امرے اجےن

 رففہ انب ایب ارغملاء، یلع نب رعسم، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 الخػ رکے۔ بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک

     1575    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسٰی، ابواسا٣ہ، ًوٖ، خَلض، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ خََٔلٕض َو٣ُ   ْٖ ِو ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ثَىٔی یُوُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٕس  َح٤َّ

 ٌَ ِ ٤ََّا أَك إ٧ٔ َٓ ٠ِيُت٥َّٔ َػِو٣َُط  َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أَک١ََ ٧َأسّیا َوصَُو َػائ٥ْٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل اظُ َٗ َ٘  ٤َُط اہللُ َوَس

رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وی ف نب ومیس، اوبااسہم، وعػ، الخس، دمحم، رضحت اوب

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش رفزہ یک احتل ںیم وھبؽ رک اھکےل فہ اانپ رفزہ وپرا رکے اس ےئل ہک اہلل ےن 



 

 

 اےس الھکای افر الپایےہ۔

 ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعوی ف نب ومٰیس، اوبااسہم، وعػ، الخس، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔

     1576    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، اب٩ ابی ذہب، زہزی، ارعد، ًبساہلل ب٩ بحي٨ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ اب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ َّی ب٨َٔا ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ ا٢َ َػل َٗ   بَُحِي٨ََة 

 َّ٤٠َ َٓ ٤ََضی فٔی َػََلتٔطٔ  َٓ ِب١َ أَِ٪ َیِح٠َٔص  َٗ َیئِن  َٟ َتئِن اَِلُو ٌَ ِٛ ا٦َ فٔی اٟزَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َضی َػََلَتُط ا٧َِتَوَز ا٨َّٟاُض َػل َٗ ا 

 ٍَ َّ ب َٛ ٍَ َرأَِسطُ ث٥َُّ  َٓ ِب١َ أَِ٪ ُيَش٥َِّ٠ ث٥َُّ َر َٗ َّ ٍَ َوَسَحَس  َٜب َٓ ٥َ َتِش٠ٔی٤َطُ  ٍَ َرأَِسُط َوَس٠َّ َٓ  َوَسَحَس ث٥َُّ َر

آدؾ نب ایب اایس، انب ایب ذبہ، زرہی، ارعج، دبعاہلل نب ہنیحب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ے وہےئگ افر ایس رطح امنز مہ ولوگں وک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپاھح  افر یلہپ دف رتعک ںیم ےنھٹیب ےس ےلہپ ڑھک

وپری یک بج آپ امنز وپری رک ےکچ وت ولوگں ےن آپ ےک السؾ اک ااظتنر ایک آپ ےن ریبکت یہک افر السؾ ےس ےلہپ دجسہ ایک، رھپ اانپ رس 

 ااھٹ رک ریبکت افر دجسہ ایک، رھپ اانپ رس ااھٹای افر السؾ ریھپا۔

 رعج، دبعاہلل نب ہنیحب ریض اہلل اعتٰیل ہنعآدؾ نب ایب اایس، انب ایب ذبہ، زرہی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔

     1577    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ٤َٔس َحسَّ ِبٔس اٟؼَّ ًَ ٔ ب٩َِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبَس ا  ٍَ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َس٤ٔ ث٨ََا ِِٔسَحا ٩ًَِ اَحسَّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٕ وز ٌُ ب٩ِٔ ٣َِش

زَاَز أَِو نَ  َٓ  ٔ ِضز َّی بٔض٥ِٔ َػََلَة اٟوُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ًَ ا٢َ ٨ِ٣َُؼوْر ََل أَِزرٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ َرضَٔی اہللُ  َٗ َؽ ٨ِ٣َٔضا  َ٘

ُْصَ  َٗ ا٢َ ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َٗ ٤َُة  َ٘ ٠ِ ًَ َشَحَس َوص٥َٔ أ٦َِ  َٓ ا٢َ  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ اُٟوا َػ٠َِّیَت  َٗ ا٢َ َو٣َا َذاَک  َٗ ََلةُ أ٦َِ َنٔشیَت  ِت اٟؼَّ

ی اٟؼَّ  َيَتََحَّ َٓ َؽ  َ٘ ِحَسَتأ٪ ٩ِ٤َٟٔ ََل یَِسرٔی َزاَز فٔی َػََلتٔطٔ أ٦َِ َن ا٢َ َصاَتأ٪ اٟشَّ َٗ َٓيُت٥ُّٔ ٣َا بَقَٔی ث٥َُّ بٔض٥ِٔ َسِحَسَتئِن ث٥َُّ  َواَب 

 ُس َسِحَسَتئِن َيِشحُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دبعادمصل، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

اہک ہک  ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک رہظ یک امنز ڑپاھح ،  س اس ںیم یمک ف زایدیت وہیئگ، اربامیہ ےن

ای آپ وھبؽ ںیم ںیہن اجاتن ہک اربامیہ ای ہمقلع وک فمہ وہایگ، رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک امنز ںیم یمک یک یئگ ےہ 

ےئگ ںیہ، آپ ےن وپاھچ ہک ایک ابت ےہ ولوگں ےن رعض ایک آپ ےن اس رطح امنز ڑپیھ ےہ رھپ آپ ےن اؿ ےک اسھت دف دجسے 

فر رفامای ہک ہی دف دجسے اس ےک ےئل ںیہ ےسج اید ںیہن راہ ہک اینپ امنز ںیم اس ےن زایدیت یک ےہ ای یمک یک ےہ فہ امگؿ اغ بل ےک ےئک ا

 اطمقب لمع رکے افر وج ابیق رہ ایگ ےہ اےس وپرا رکے رھپ دف دجسے رکے۔

 ، انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دبعادمصل، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔



 

 

     1578    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ زی٨ار، سٌیس ب٩ جبي ٍ حرضت اب٩ ًباض، ابی ب٩ ٌٛب :  یراو

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیُس ب٩ُِ ُجَبي ٍِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أَِخب ٍََنٔی َس ث٨ََا  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أُبَیُّ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ًَبَّإض   َٔلب٩ِٔ 

 َ ٕب أ ٌِ َٛ ىٔی ٩ِ٣ٔ أَ ب٩ُِ  ِ٘ ٔ ا٢َ ََل تَُؤاخِٔذنٔی ب٤َٔا َنٔشیُت َوََل تُزِص َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ا٢َ کَا٧َِت ٧ َٗ ا  ٣ِزٔی ًَُِّسّ

إر َحسَّ  اَِلُولَی ٩ِ٣ٔ ٣ُوَسی نِٔشَیا٧ّا ُس ب٩ُِ َبظَّ ٔلَیَّ ٣َُح٤َّ َتَب ِ َٛ ًَِبس اہللٔ  ا٢َ أَبُو  َٗ ٩ًَِ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕ َحسَّ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ

ِب١َ أَ  َٗ أ٣َََز أَص٠َُِط أَِ٪ یَِذبَُحوا  َٓ َُٟض٥ِ   ْٕ ًَازٕٔب َوکَاَ٪ ٨ًَِٔسص٥ُِ َؿِی ِٟب ٍََاُئ ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٔيیِّ  ٌِ ُُٔض٥ِ اٟظَّ ٍَ َٟٔیأِک١َُ َؿِی ِ٪ َیزِٔج

وا  ََٓذََکُ  ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٨ًِٔسٔی ََٓذبَُحوا  َ٘ َٓ بَِح  ٌٔیَس اٟذَّ أ٣َََزُظ أَِ٪ ُي َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ذَٟ

٩ًَِ َحٔسیٔث ا ٤َِٟکَأ٪  ُٕ فٔی صََذا ا ٔ ِوٕ٪ َي٘ ًَ کَاَ٪ اب٩ُِ  َٓ َِٟح٥ٕ  َٟبَٕن هَٔی َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ َطاتَِی   ُٚ ٨َا ًَ  َْ ْٚ َجَذ ٨َا ئ ًَ ٌِ ٩ًَِ ٟظَّ ُث  یِّ َویَُحسِّ

ِت اٟزُِّخَؼُة  َِ و٢ُ ََل أَِزرٔی أَب٠ََ ُ٘ ٤َِٟکَأ٪ َوَي ُٕ فٔی َصَذا ا ٔ َِٟحٔسیٔث َوَي٘ ٔس ب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ ب٤ِٔٔث١ٔ صََذا ا َُي ٍَُِظ أ٦َِ ََل َرَواُظ أَیُّوُب ٣َُح٤َّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٥َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  َّ٠ 

دیمحی، ایفسؿ، رمع نب دانیر، دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس، ایب نب بعک ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہک ایب نب 

 بعک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ اک یلہپ ابر ارتعاض رکان ایسنؿ ےک ببس اھت، اوبدبع اہلل

اخبری( ےن اہک ہک ریمے اپس دمحم نب اشبر ےن ھکل اجیھب ہک مہ ےس اعمذ نب لبج ےن وباہطس انب وعؿ یبعش ےس رفاتی ایک ےہ ہک  )اامؾ

رضحت رباء نب اعزب ےک اہں ھچک امہمؿ رہھٹے وہےئ ےھت۔ اںوہں ےن ا ےن رھگ فاولں وک مکح دای ہک اؿ ےک ےئل ذحب رکںی، اس 

 امہمؿ اھکںیئ،انچہچن رھگ فاولں ےن امنز ےس ےلہپ ذحب رکایل، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےس لبق ہک امنز ےس افرغ وہاتہک

ولوگں ےن ایبؿ ایک ہک وت آپ ےن مکح دای ہک دفابرہ ذحب رکںی، رباء نب اعزب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دف رکبویں ےس ااھچ ےہ، انب وعؿ رطبقی، یبعش لقن رکےت ںیہ اس ہگج رہھٹ ریمے اپس رکبی اک اکی ہچب ااسی ےہ وج وگتش یک 

اجےت ےھت افر دمحم نب ریسنی ےس ایس دحثی یک لثم رفاتی ایک ےہ افر ےتہک ےھت ہک ےھجم ولعمؾ ںیہ ہک اؿ ےک العفہ دفرسفں ےک 

 اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےئل یھب ہی ااجزت یھت ای ںیہن افر اس وک اویب ےن انب ریسنی ےس اںوہں ےن اسن ےس

 لقن ایک۔



 

 

 دیمحی، ایفسؿ، رمع نب دانیر، دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس، ایب نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

  وھبؽ رک مسق ےک الخػ رکے۔بج وکح  صخش

     1579    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، اسوز ب٩ ٗیص، حرضت ج٨سب :  راوی

ا٢َ  َٗ ُت ُج٨َِسبّا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اَِلَِسَوز َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َطضِٔسُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٠َِیِذ  َٓ ٥ِ َی٩ُِٜ ذَبََح  َٟ ٢ِ ٣َکَا٧ََضا َو٩ِ٣َ  ٠ِيَُبسِّ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َذبََح  َٗ َّی یَِو٦َ ًٔیٕس ث٥َُّ َخَلَب ث٥َُّ  ٥َ َػل  بَِح بٔاِس٥ٔ اہللٔ َوَس٠َّ

ںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اوسد نب سیق، رضحت دنجب ےس رفاتی رکےت ںیہ ا

ےک اپس وموجد اھت ہک آپ ےن دیع یک امنز ڑپیھ، رھپ ہبطخ دای افر رفامای ہک سج صخش ےن ذحب رکایل ےہ اس وک اچےیہ ہک اس ےک 

 دبےل دفرسا ذحب رکے، افر سج ےن ذحب ںیہن ایک اس وک اچےیہ ہک فہ اہلل ےک انؾ رپ ذحب رکے۔

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اوسد نب سیق، رضحت دنجب :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیمی ومغس اک ایبؿ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 نیمی ومغس اک ایبؿ۔



 

 

     1580    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، نرض، طٌبہ، َفاض، طٌيی، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔيیَّ  ٌِ ُت اٟظَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اْض  ث٨ََا َٔفَ َبُة َحسَّ ٌِ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا ا٨َّٟرِضُ أَِخب ٧ٍَََا ُط َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ

ِت١ُ ا٨َّٟ  َٗ َِٟوأَٟسی٩ِٔ َو ُٚ ا و ُ٘ اُک بٔاہللٔ َوًُ َ َِ ٔ ََٜبائٔزُ اِْل ا٢َ اِل َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٤ُوُض ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِ ِٟ َِٟی٤ٔيُن ا ٔص َوا ِٔ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی دمحم نب اقملت، رضن، ہبعش، رفاس، یبعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص

رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ةکرئ )ہی ںیہ( اہلل ےک اسھت یسک وکرشکی رکان، امں ابپ یک ان رفامین رکان، یسک سفن اک لتق رکان، وھجیٹ مسق 

 اھکان۔

 نب اقملت، رضن، ہبعش، رفاس، یبعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ےب کش وج ولگ اہلل ےک دہع افر اینپ ومسقں ےک ذرہعی وھتڑی یس ؼ

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک ذرہعی وھتڑی یس  تمی رخدیےت۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ےب کش وج ولگ اہلل ےک دہع افر اینپ ومسق

     1581    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی اب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ابووائ١، ًبس اہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ

َٟقَٔی اہلَل َوصُ  ٍُ بَٔضا ٣َا٢َ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َتٔل ِ٘ ٕ َي ًَلَی ی٤َٔئن َػب ٍِ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٧َِز٢ََ اہللُ َػل َٓ َباُ٪  ـِ َُ ٠َِیطٔ  ًَ َو 

 ٔ َٙ َذَٟٔک ِ َٗ َتِؼٔسی ُث ب٩ُِ  ٌَ ََٓسَخ١َ اَِلَِط ٔ اِْلَیٔة  ِٔ ٔلَی آ ٠ٔیَّل ِ َٗ ِضسٔ اہللٔ َوأَی٤َِا٧ٔض٥ِٔ ث٨ّ٤ََا  ٌَ َّٟٔذی٩َ َيِظت ٍَُوَ٪ بٔ ا٢َ ٣َا ٪َّ ا َ٘ َٓ ِیٕص 



 

 

َِٟت کَا٧َِت لٔی بٔئِْز فٔی أَِرٔق  ٔ ا٢َ فٔیَّ أ٧ُِز َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ اُٟوا  َ٘ َٓ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٥َُِٜ أَبُو  َّی اہللُ َحسَّ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ٥ٕٓ لٔی  ًَ اب٩ِٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ٠ًََِیَضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ   ُٕ ٔ ٠ُُِٗت ِّٔذا َیِح٠ ٨َُتَک أَِو َی٤ٔي٨ُُط  ا٢َ بَيِّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ٕ َو  ًَلَی ی٤َٔئن َػب ٍِ  َٕ َباُ٪ َح٠َ ـِ َُ ٠َِیطٔ  ًَ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َوصَُو  َٟقَٔی اہللَ یَِو٦َ ا ٍُ بَٔضا ٣َا٢َ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َتٔل ِ٘ َٓأجْز َي  صَُو ٓٔیَضا 

ومیس انب اامسلیع، اوبوعاہن، اشمع، اوبفالئ، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

سج صخش ےن وھجیٹ مسق اس ےئل اھکح  ہک یسک املسمؿ اک امؽ اڑاےئ وت فہ اہلل ےس اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک اہلل اعت ی اس فملس ےن رفامای 

رپ  بض انک وہاگ،انچہچن اہلل اعت ی ےن اس یک دصتقی ںیم ہی آتی انزؽ رفامح  ہک ےب کش وج ولگ اہلل ےک دہع افر اینپ ومسقں ےک 

 ںیہ )آرخ آتی کت( اثعش نب سیق آےئ وت وپاھچ ہک دبعارلنمح مت ولوگں ےس ایک ایبؿ رکےت اسھت وھتڑا اس اعمفہض فوصؽ رکےت

وہ، ولوگں ےن اتبای ہک اس رطح ایبؿ رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہی آتی ریمے ابرے ںیم انزؽ وہح  ریمے افر ریمے اچچ زاد اھبح  

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم احرض وہا وت آپ ےن رفامای ہک وت  ےک درایمؿ اکی ونکںی ےک قلعتم زناع اھت،انچہچن ںیم روسؽ اہلل

ہک وج  وگاہ  شی رک ای فہ مسق اھکےئ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل فہ وت مسق اھک یہ ےل اگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

اک امؽ اڑاےئ وت ایقتم ےک دؿ اہلل ےس اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک اہلل اک آد ی مسق اھکےئ افر فہ اینپ مسق ںیم وھجاٹ وہ اتہک یسک املسمؿ 

 اس رپ  بض وہاگ۔

 ومیس انب الیعمس، اوبوعاہن، اشمع، اوبفالئ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کل ہن وہ۔اس زیچ ںیم مسق اھکانسج اک ام

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ ںیم مسق اھکانسج اک امکل ہن وہ۔

     1582    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابی بززہ، ابو٣وسٰی  :  راوی



 

 

 ُ ث٨ََا أَب ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ أَِرَس٠َىٔی أَِػَحابٔی ِ َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  و أَُسا٣ََة 

بَ  ـِ ُتطُ َوصَُو َُ ِ٘ َٓ ًَلَی َطِیٕئ َوَوا ا٢َ َواہللٔ ََل أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  َ٘ َٓ ُِٟح٤ََِلَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِسأَُٟطُ ا ا اہللُ  َّ٤٠ََٓ ٔلَی اُ٪  ِ ِٙ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َٗ أََتِيُتطُ 

٥َ یَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١ِ ِٔ٪َّ اہلَل أَِو ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ  أَِػَحابَٔک 

 اہلل دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، ایب ربدہ، اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم ریمے اسویھتں ےن یبن یلص

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اجیھب اتہک ںیم آپ ےس وساری اموگنں سج فتق ںیم آپ یک دختم ںیم احرض وہا اس فتق آپ 

ہصغ یک احتل ںیم ےھت، آپ ےن رفامای دخا یک مسق ںیم ںیہمت وکح  وساری ںیہن دفں اگ ) رھپ اس ےک دعب( بج ںیم آپ یک دختم 

  ےن اسویھتں ےک اپس اج رک وہک اہلل ای اہلل ےک روسؽ ںیہمت وساری دےتی ںیہ۔ںیم اچنہپ وت آپ ےن رفامای ہک ا

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، ایب ربدہ، اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم مسق اھکانسج اک امکل ہن وہ۔ اس زیچ

     1583    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ح، ححاد، ًبساہلل ب٩ ٤ًز ٤٧ي ٍی، یو٧ص ب٩ یزیس ایلی، زہزی، رعوہ ب٩  :  راوی

 ہلل ب٩ ًتبہ سے حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہازبي ٍ، سٌیس ب٩ ٣شیب، و٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ وًبیس اہلل ب٩ ًبسا

 ًَ ث٨ََا  َِٟححَّاُد َحسَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ح و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤َُّ٨ٟي ٍِٔیُّ َحسَّ

ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس اَِلَیِلٔیُّ  ٤ََة ب٩َِ  َحسَّ َ٘ ٠ِ ًَ ٤َُِٟشیَّٔب َو ٌٔیَس ب٩َِ ا ٔ َوَس َوَة ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ُت رُعِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت اٟزُّصِزٔیَّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ َحٔسیٔث  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  إؾ َوًُبَِیَس اہللٔ ب٩َِ  َّٗ ِٓٔک  َوَس٥ََّ٠ حٔيَو ٔ ََٟضا أَص١ُِ اِْل ا٢َ  َٗ َن 

َّٟٔذی٩َ  أ٧َِز٢ََ اہللُ ِٔ٪َّ ا َٓ َِٟحٔسیٔث  ّة ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٔ ثَىٔی كَائ اُٟوا ک١ٌُّ َحسَّ َٗ ا  ب ٍََّأََصا اہللُ ٤٣َّٔ َٓ اُٟوا  َٗ رِشَ اِْلیَأت ک٠ََُّضا فٔی  ٣َا  ٌَ ِٟ ِٓٔک ا ٔ ُُا بٔاِْل َجا

ُٙ َو  ی سِّ ا٢َ أَبُو بَُِکٕ اٟؼِّ َ٘ َٓ َّٟٔذی بََزائًَٔی  َس ا ٌِ ًَلَی ٣ِٔشَلٕح َطِیّئا أَبَّسا َب  ُٙ ٔٔ ابَتٔطٔ ٨ِ٣ُٔط َواہللٔ ََل أُِن ًَلَی ٣ِٔشَلٕح َُٟٔقَ  ُٙ ٔٔ کَاَ٪ ی٨ُِ



 

 

بَی اِْل  ُُِٟقِ ةٔ أَِ٪ یُِؤتُوا أُولٔی ا ٌَ ١ٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َواٟشَّ ـِ َٔ ِٟ أ٧َِز٢ََ اہللُ َوََل َیأَِت١ٔ أُوُٟوا ا َٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ اَٗ َٗ ِّی ََلُحٔبُّ َیَة  ٔن ٢َ أَبُو بَُِکٕ بَلَی َواہللٔ ِ

ا٢َ َواہللٔ ََل أ٧َِزًُٔضَ  َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ  ُٙ ٔٔ ًَّٟٔی کَاَ٪ ی٨ُِ َة ا َ٘ َٔ ٔلَی ٣ِٔشَلٕح ا٨َّٟ ِ ٍَ َج َٔفَ اہللُ لٔی ََفَ ِِ ٨ًَُِط أَبَّساأَِ٪ َي  ا 

ی، ویسن نب سیدی ایلی، زرہی، رعفہ نب زریب، دیعس نب بیسم، دبعازعلسی، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، ح، اجحج، دبعاہلل نب رمع ریمن

 فہمقلع نب فاقص فدیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت ےس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاہعق اکف

رہ رکدی( رفاتی رکےت ںیہ اؿ ںیم ےس رہ ےک قلعتم )بج ولوگں ےن اؿ رپ تمہت اگلح  یھت افر اہلل اعت ی ےن اؿ یک رباءت اظ

فِْک ﴾، وپری دس آ  ْلٔ ِ
ِ
 ا نٹ
ُ

 

 ت
َ
 خٹ
َ

 

 ِي 

 

َ
ںیتی اکی ےن دحثی اک اکی اکی ڑکٹا ایبؿ ایک )رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ( اہلل اعت ی ےن، ﴿ِإّؿَ اّل

 ےس رخچ ایک رکےت ےھت۔ اںوہں ریمی رباءت ںیم انزؽ رفامںیئ، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع حطسم یک ذات ںیم رقاتب یک فہج

ےن اہک ہک دخا یک مسق اب حطسم یک ذات رپ ھچک یھب رخچ ہن رکفں اگ، ہکبج اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رپ اتہبؿ ابدنےنھ ںیم فہ یھب 
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﴾، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  رشکی وہا وت اہلل ےن ہی آتی انزؽ یک، ﴿ف
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 ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم دنسپ رکات وہں ہک اہلل اعت ی ےھجم شخب دے، رھپ حطسم وک دفابرہ  بس دوتسر اسقب رخچ دانی رشفع ایک افر اہک

 ہک دخا یک مسق ںیم اس رخچ وک یھبک یھب دنب ہن رکفں اگ۔

، اصحل، انب اہشب، ح، اجحج، دبعاہلل نب رمع ریمنی، ویسن نب سیدی ایلی، زرہی، رعفہ نب زریب، دیعس نب دبعازعلسی، اربامیہ :  رافی

 بیسم، فہمقلع نب فاقص فدیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت ےس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ ںیم مسق اھکانسج اک امکل ہن وہ۔

     1584    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب، ٗاس٥، زہس٦ :  راوی

 َ ث َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ا٢َ أََتِیُت َحسَّ َٗ زٔیِّ  ٌَ ٨َّا ٨ًَِٔس أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َزصَِس٦ٕ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٨َا أَیُّوُب 



 

 

َٓاِسَتِح٤َ  َباُ٪  ـِ َُ ُتطُ َوصَُو  ِ٘ َٓ َوا َٓ زٔیِّيَن  ٌَ ٥َ فٔی َنََفٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ أَِ٪ ََل َرُسو٢َ اہللٔ َػل َح٠َ َٓ  یَِح٨َ٠َٔ٤ا ث٥َُّ ٨َ٠ِاُظ 

َّٟٔذی صَُو  أََری َُي ٍََِصا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا َِٔلَّ أََتِیُت ا َٓ ًَلَی ی٤َٔيٕن   ُٕ ٔ ا٢َ َواہللٔ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ ََل أَِح٠ ٠ُِتَضاَٗ  َخي ٍِْ َوَتَح٠َّ

 وہےئ ےھت وت اںوہں ےن اہک ہک اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، اقمس، زدہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اوب ومٰیس ارعشی ےک اپس ےھٹیب

ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دنچ ارعشویں ےک اسھت وساری امےنگن ےک ےئل احرض وہا، ںیم بج احرض وہا 

ا یک مسق اس فتق آپ ےصغ ںیم ےھت، مہ ےن آپ ےس وساری ام یگ، وت آپ ےن مسق اھکح  ہک مہ وک وساری ہن دںی ےگ، رھپ رفامای ہک دخ

ںیم یسک ابت رپ اہلل یک تیشم ےک اطمقب مسق اھکات وہں افر الھبح  اس ےک الخػ ںیم اپات وہں وت فیہ رکات وہں وج رتہب ےہ افر مسق وک 

 وتڑ داتی وہں۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، اقمس، زدہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  صخش ےہک ہک دخا یک مسق ںیم آج الکؾ ںیہن رکفں اگ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش ےہک ہک دخا یک مسق ںیم آج الکؾ ںیہن رکفں اگ۔

     1585    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ٣شیبابواٟامی٪، ط :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َس َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َٓاةُ َحسَّ َو ِٟ ِت أَبَا كَأٟٕب ا ا َحرَضَ َّ٤َٟ ا٢َ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ََٟک بَٔضا ٨ًَِٔس اہللٔ َجائَُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َط َِٔلَّ اہللُ ک٤َٔ٠َّة أَُحادُّ  َٟ ٔ ١ُِٗ ََل ِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، بیسم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج اوباط بل یک فافت اک فتق رقبی آای وت اؿ ےک 

ُ د ہ دےیجی ںیم اہلل ےک زندکی اس ےک ذرہعی آپ اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ افر رفامای ہک
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
 ل



 

 

 ےک ےئل وگتفگ رکفں اگ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿومسقں افر ذنرفں  :   ابب

 بج وکح  صخش ےہک ہک دخا یک مسق ںیم آج الکؾ ںیہن رکفں اگ۔

     1586    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٕ  ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ ا ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٢َ َحسَّ

 ٔ ٤ِٟٔیزَأ٪ َحب ًَلَی ا٠َِّٟشأ٪ َث٘ٔی٠ََتأ٪ فٔی ا َتأ٪  َٔ ٔٔی ٥َ ک٤َٔ٠ََتأ٪ َخ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی اٟزَِّح٩ٔ٤َ ُسِبَحاَ٪ يَرُسو٢ُ اہللٔ َػل بََتأ٪ ِ

ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ا  اہللٔ َوبَٔح٤ِسٔظ

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب لیضف، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

ہک دف املکت اےسی ںیہ وج زابؿ رپےکلہ ںیہ )نکیل( وتؽ ںیم اھبری ںیہ افر دخافدن  ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
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 اعت ی وک وبحمب ںیہ )فہ املکت ہی ںیہ( 

 ہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، دمحم نب لیضف، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش ےہک ہک دخا یک مسق ںیم آج الکؾ ںیہن رکفں اگ۔



 

 

     1587    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟوحس، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبس اہلل :  اویر

ِبٔس اہللٔ َرضٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َِٟواحٔسٔ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َی اہللُ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ی ٩ِ٣َ ٣َاَت ََل َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ ِِ ُ ٠ُُِٗت أ ا أُِزخ١َٔ ا٨َّٟاَر َو ١ُ ِهَّلِل ٧ٔسًّ ٌَ ی ٩ِ٣َ ٣َاَت َیِح َ ِِ ُ ٠ُُِٗت أ ٥َ ک٤َٔ٠َّة َو

َِٟح٨َّةَ  ا أُِزخ١َٔ ا ١ُ ِهَّلِل ٧ٔسًّ ٌَ  َیِح

فملس ےن اکی ہملک رفامای ومیس نب اامسلیع، دبعاولدح، اشمع، قیقش، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

افر ںیم ےن دفرسا )ایس ایقس( رپ اہک )آپ ےن رفامای ہک( وج صخش اس احؽ ںیم رمے ہک اہلل اعت ی اک یسک وکرشکی انبات وہ وت فہ دفزخ 

 ںیم اجےئ اگ، ںیم ےن اہک ہک وج صخش اس احؽ ںیم اجےئ ہک فہ اہلل اک رشکی ہن انبےئ وت تنج ںیم دالخ وہاگ۔

 یس نب اامسلیع، دبعاولدح، اشمع، قیقش، دبع اہللوم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وجمسق اھکےئ ہک اینپ ویبی ےک اپس اکی ہنیہم کت ہن اجےئ اگ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ وجمسق اھکےئ ہک اینپ ویبی ےک اپس اکی ہنیہم کت ہن اجےئ اگ۔اس صخش اک ایب

     1588    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ  ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ آلَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ

اُٟوا یَا َ٘ َٓ ِی٠َّة ث٥َُّ ٧َز٢ََ  َٟ ی٩َ  ا َوًرِٔشٔ ٌّ بَٕة تِٔش ا٦َ فٔی ٣َرِشُ َٗ َ أ َٓ َِّٜت رِٔج٠ُُط  َٔ ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔطٔ َوکَا٧َِت اِن َ٘ َٓ َِٟیَت َطِضّزا   آ



 

 

ی٩َ  ا َوًرِٔشٔ ٌّ ِضَز یَُٜوُ٪ تِٔش  ِٔ٪َّ اٟظَّ

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ نب البؽ، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

ارتا وہا اھت۔ آپ ابالاخہن ںیم اسیتن دؿ کت میقم رےہ رھپ ارت آےئ، اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ویبویں ےس االی ایک افر آپ اک ریپ 

 ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن اکی امہ کت االیء ایک اھت وت آپ ےن رفامای ہک ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب

 وہات ےہ۔

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ نب البؽ، دیمح، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں اگ۔

 

 
 
 ...ارگ وکح  صخش مسق اھکےئ ہک ںیم ذیبن ںیہن پ

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ں اگ۔

 

 
 
 ارگ وکح  صخش مسق اھکےئ ہک ںیم ذیبن ںیہن پ

     1589    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ًلی، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ٕس أَ٪َّ أَبَا أَُسِیسٕ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٕ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  ٔ ب٩َِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبَس ا ًَ  ٍَ ًَلٔیٌّ َس٤ٔ ثَىٔی  ٠ًََِیطٔ َػاحَٔب ا٨َّٟٔيیِّ َػ  َحسَّ َّی اہللُ  ل

ا٢َ َس  َ٘ َٓ زُوُض َخاز٣َُٔض٥ِ  ٌَ ِٟ َٓکَا٧َِت ا زِٔسطٔ  ٌُ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟ َّی اہللُ  ًَا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َس َٓ َض  ٥َ أرَِعَ ٔ َص١ِ َتِسُروَ٪ ٣َا َوَس٠َّ ِو٦ َ٘ ِض١ْ ٠ِٟٔ

َّی  َٟطُ َت٤ِّزا فٔی َتِوٕر ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َحً ِت  ٌَ َ٘ ا٢َ أَِن َٗ ِتُط  َ٘ ِتُط ِٔیَّاظُ َس َ٘ َش َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  أَِػَبَح 

یلع، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

نہل دختم رک ریہ یھت، ےک احصیب اوبادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اشدی یک وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دوعت یک اؿ یک د

لہس ےن اینپ وقؾ ےس اہک ہک مت اجےتن وہ ہک ںیم ےن آپ وک ایک الپای؟ ںیم ےن رات وک ربنت ںیم وجھکرںی وگھبدںی اہیں کت ہک بج 



 

 

 حبص وہح  وت فیہ ںیم ےن آپ وک الپای۔

 یلع، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ں اگ۔

 

 
 
 ارگ وکح  صخش مسق اھکےئ ہک ںیم ذیبن ںیہن پ

     1590    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

خاٟس، طٌيی، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، اس٤اًی١ ب٩ ابی  :  راوی

 سوزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس  ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َرضَٔی َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ

َٜ اہللُ ٨َا ٣َِش ِِ َسَب َٓ ٨ََٟا َطاْة  َِٟت ٣َاَتِت  ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َسِوَزَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  َّی   ٨َِٟا ٨َِ٧بُٔذ ٓٔیطٔ َحً َضا ث٥َُّ ٣َا زٔ

 َػاَر َط٨ًّا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رکعہم، رضحت انب ابعس 

زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امہری اکی رکبی رم یئگ مہ ےن اس یک اھکؽ وک دابک  

 )رگن( دے دای، رھپ مہ اس ںیم ربارب ذیبن انبےت رےہ، اہیں کت ہک فہ رپاین وہیئگ۔

دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت وسدہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...۔ارگ وکح  صخش مسق اھکےئ ہک اسنل ںیہن اھکےئ اگ

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکح  صخش مسق اھکےئ ہک اسنل ںیہن اھکےئ اگ۔

     1591    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص، ًابص، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٟ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَابٕٔص  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ٣َا  ِت ٩ُ یُوُس

َٙ بٔاہللٔ ٔح َٟ َّی  ٕ َحً ٕ ثَََلثََة أَیَّا٦ ٕ ٣َأِزُو٦ ٔ بُزٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ُخِبز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ َیاُ٪  َطب ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َو

ائَٔظَة بَٔضَذا ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا   َحسَّ

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب، اعسب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 فآہل فملس ےک رھگفاولں ےک اسنل ےک اسھت  ںویں یک رفیٹ ریس وہ رک نیت دؿ وتمارت ںیہن اھکح ۔ اہیں کت ہک آپ دمحم یلص اہلل ہیلع

 اہلل اعت ی ےس اجےلم افر انب ریثک ےن وباہطس ایفسؿ، دبعارلنمح، اعسب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ہی دحثی لقن یک ےہ۔

 رلنمح نب اعسب، اعسب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب وی ف، ایفسؿ، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکح  صخش مسق اھکےئ ہک اسنل ںیہن اھکےئ اگ۔

     1592    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتيبہ، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک سے روایت َکےت ہیں ٛہ ابوك٠حہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی



 

 

 ٨ًہ ےن ا٦ س٠ی٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠َِحَ  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِيَبُة  ث٨ََا  ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة َٔل٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک  َُّط َس٤ٔ َة أ٧َ

َض١ِ ٨ًَِٔسٔک ٩ِ٣ٔ  َٓ  ََ ِٟحُو ُٖ ٓٔیطٔ ا ا أرَِعٔ ّٔ ٌٔی ٥َ َؿ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َػِوَت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ِس َس٤ٔ َ٘ َٟ ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َ٘ َٓ  َطِیٕئ 

اّػ  َجِت أََِقَ َ ِِ َ أ َّی َٓ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل طٔ ث٥َُّ أَِرَس٠َِتىٔی ِ ـٔ ٌِ ُِٟدِبزَ بَٔب ِت ا َّٔ ٠َ َٓ ََٟضا  ٕ ث٥َُّ أََخَذِت خ٤َٔاّرا  ٌٔي ٍ ٠ًََِیطٔ ا ٩ِ٣ٔ َط اہللُ 

طُ ا٨َّٟاُض  ٌَ ٤َِِٟشحٔسٔ َو٣َ ٥َ فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َوَجِسُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ََٓذَصِبُت   ٥َ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َوَس٠َّ َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٤ُِت  ُ٘ َٓ

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ٥َ أَِرَس٠ََک أَبُو ك٠ََِحَة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وا َػل ُ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ُٗو٣ُوا  ُط  ٌَ ٥َ ٩ِ٤َٟٔ ٣َ َس٠َّ

َّی  ُت بَيَِن أَیِٔسیض٥ِٔ َحً ِ٘ ٠ًََ َوا٧َِل٠َ َّی اہللُ  ِس َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ  َ٘ َٓ أَِخب ٍَِتُُط  َٓ ِیطٔ ٔجئُِت أَبَا ك٠ََِحَة 

َٙ أَ  َٓا٧َِل٠َ  ٥ُ٠ًَِ َِٟت اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ ا َ٘ َٓ ٤ٌُُٔض٥ِ  ا٦ٔ ٣َا ٧ُِل ٌَ َِٟیَص ٨ًَِٔس٧َا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٥َ َوا٨َّٟاُض َو َٟقَٔی َرُسو٢َ اہللٔ َوَس٠َّ َّی  بُو ك٠ََِحَة َحً

َّی َزَخََل  ٥َ َوأَبُو ك٠ََِحَة َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٗ َ أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  

٥َ َص٠یُمِّ یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ  ٔ َوَس٠َّ ُِٟدِبز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔذَٟٔک ا ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ُِٟدِبز أََتِت بَٔذَٟٔک ا َٓ ُٔتَّ ٣َا ٨ًَِٔسٔک  َٓ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٓٔیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ أََز٣َِتُط ث٥َُّ  َٓ ََٟضا  َّّٜة  ِت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ ًُ ًََْصَ ا٢َ ائَِذِ٪ َو َٗ و٢َ ث٥َُّ  ُ٘ ا َطاَئ اہللُ أَِ٪ َي

أَک٠َُو َٓ َُٟض٥ِ  أَذَٔ٪  َٓ  ٕ ة رَشَ ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َٗ ُجوا ث٥َُّ  َ َِ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی َطب أَک٠َُوا َحً َٓ ُض٥ِ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ  ٕ ة رَشَ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ُجوا ث٥َُّ  َ َِ وا ث٥َُّ  ٌُ ٔ َّی َطب ا َحً

ِو٦ُ  َ٘ ِٟ أَک١ََ ا َٓ ةٕ  رَشَ ٌَ ٔ وَ٪ أَِو ث٤ََا٧ُوَ٪ َرُجَّل  ائَِذِ٪ ٟ ٌُ ِو٦ُ َسِب َ٘ ِٟ وا َوا ٌُ ٔ ُض٥ِ َوَطب  ک٠ُُّ

ہبیتق، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؾ میلس ریض اہلل 

 زمکفر آفاز ینس ےہ سج ےس ےھجم وھبک اک ارث ولعمؾ وہا، اہمترے اعتٰیل اہنع ےس اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

اپس وکح  زیچ اھکےن یک ےہ؟ اؾ میلس ےن اہک اہں۔ رھپ وج یک دنچ رفایٹں اکنںیل، رھپ اانپ دفہٹپ ےل رک اس ےک اکی وکےن ںیم رفیٹ ٹیپل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسم ںیم اپای، افر آپ ےک اسھت دی، رھپ ےھجم روسؽ اہلل ےک اپس اجیھبانچہچن ںیم ایگ وت ںیم ےن روسؽ اہلل 

ٰیل ولگ یھب ےھت۔ ںیم اؿ ولوگں ےک اپس اج رک ڑھکا وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیہمت اوبہحلط ریض اہلل اعت

 ا ےن اسویھتں ےس اہک ہک اوھٹ،انچہچن ہی ولگ رفاہن وہےئ ہنع ےن اجیھب ےہ ںیم ےن اہک یج اہں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

افر ںیم اؿ ےک آےگ آےگ اھت، اہیں کت ہک ںیم اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اچنہپ افر اؿ وک ربخ دی وت اوبہحلط ےن اہک اے اؾ 

وج آپ اںیہن الھکںیئ، وت اؾ میلس ےن اہک اہلل افر اس  میلس، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ ںیہ وکح  اھکےن یک زیچ ںیہن



 

 

ای ہک ےک روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںیہ، اوبہحلط اج رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےلم، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

سن اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اے اؾ میلس ریتے اپس وج ھچک ےہ فہ ےل آ، اؾ میلس ےن فیہ رفیٹ  شی یک، رضحت ا

فملس ےن اس رفیٹ وک ڑکٹے ڑکٹے رکےن اک مکح دای وت رفیٹ ڑکٹے ڑکٹے وہیئگ افر اؾ میلس ےن اینپ یپک ےس یھگ وچنڑ رک اکنال افر اس 

اہ، رھپ رفامای ہک دس آدویمں وک ادنر الب وک اس ںیم المای، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ ھچک ڑپاھ وج ھچک اہلل ےن اچ

الؤانچہچن ولگ ادنر البےئ ےئگ، وت اؿ ولوگں ےن ریس وہ رک اھکای رھپ آپ ےن رفامای ہک دس آدویمں وک ادنر البؤانچہچن دس آد ی ادنر 

 ایس آد ی ےھت۔البےئ ےئگ، ایس رطح )دس دس رک ےک( وپری امجتع ےن وخب ٹیپ رھب رک اھکای افر اس امجتع ںیم خرت ای 

ہبیتق، امکل، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؾ میلس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تین اک ایبؿومسقں ںیم 

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ومسقں ںیم تین اک ایبؿ

     1593    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ ٟیثی، حرضت ٤ًز رضی اہلل  :  راوی

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہتٌالٰی ٨ًہ ب٩ خلاب رض

و٢ُ أَِخب ٍََنٔی ٣ُحَ  ُ٘ ٌٔیٕس َي ُت یَِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٍَ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ُس ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أ٧َ َّ٤

َِٟدلَّ  ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ إؾ ا٠َِّٟیثٔیَّ َي َّٗ ٤ََة ب٩َِ َو َ٘ ٠ِ ًَ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٨ًَِطُ َي أب َرضَٔی اہللُ 

ٔلَی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ٩ِ٤َ کَا٧َِت صِٔحَزتُطُ ِ َٓ ٤ََّا َٔل٣ِزٕٔئ ٣َا ٧ََوی  ٤ًَِا٢ُ بٔا٨ِّٟیَّةٔ َو٧ِٔ َ ٤ََّا اَِل و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ٔ  َي ٔلَی اہللٔ َوَرُسوٟ ضِٔحَزتُطُ ِ طٔ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت َٓ

َِٟیطٔ  ٔ ٔلَی ٣َا َصاَجَز ِ ضِٔحَزتُطُ ِ َٓ ُجَضا  ٔلَی ز٧َُِیا ُئؼيبَُضا أَِو ا٣َِزأَةٕ یََتزَوَّ  صِٔحَزتُُط ِ



 

 

ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص یثیل، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل 

 ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اامعؽ تین رپ وموقػ ںیہ افر اعتٰیل ہنع

ااسنؿ وک فیہ ےلم اگ سج یک تین رکے، سج صخش یک رجہت اہلل افر اس ےک روسؽ یک رطػ وہیگ وت اس یک رجہت اہلل افر اس ےک 

رجہت داین یک رطػ وہیگ اتہک فہ اےس اپےل، یسک وعرت یک رطػ وہ اتہک اس ےس اشدی روسؽ یہ ےک ےئل ےہ افر سج صخش یک 

 رکےل وت اس یک رجہت ایس زیچ یک رطػ وہیگ سج یک رجہت یک۔

ہبیتق نب دیعس، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص یثیل، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب  :  رافی

 ہلل اعتٰیل ہنعریض ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اانپامؽ ذنر افر وتہب ےک  رر رپ دصہق رکے۔

 
  

 ...بج وکح  ش

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اانپامؽ ذنر افر وتہب ےک  رر رپ دصہق رکے۔

 
  

 بج وکح  ش

     1594    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ٌٛب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََن ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٔب ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ َٛ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ی 

 ٔ َب ب٩َِ ٣َأٟٕک ف ٌِ َٛ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَیٔمَ  ٕب ٩ِ٣ٔ ب٨َٔیطٔ حٔيَن  ٌِ َٛ ائَٔس  َٗ ٕب َوکَاَ٪  ٌِ َٛ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  ی َحسٔیثٔطٔ َو

 ٔ ِٔ ا٢َ فٔی آ َ٘ َٓ ُٔوا  َّٟٔذی٩َ ُخ٠ِّ ََلثَٔة ا َّی اٟثَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٔلَی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ّة ِ َٗ ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣َالٔی َػَس ٔ ِّی أ٧ََِد٠ َحٔسیثٔطٔ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َتِوبًَٔی أَن

ََٟک  ُضَو َخي ٍِْ  َٓ َف ٣َأَٟک  ٌِ ٠ًََِیَک َب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َِٔشِک   اہللُ 

اہلل نب بعک نب امکل، دبعاہلل نب بعک ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبع

بعک بج انئانی وہےئگ وت اکی اصازبادے اؿ وک ڑکپ رک ےل اجےت، بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ یک 



 

 

ےن اینپ دحثی ےک آرخ ںیم ایبؿ ایک اس رفاتی ںیم وج اؿ نیت رضحات ےک قلعتم ےہ وج زغفہ وبتک ںیم ےھچیپ رہ ےئگ ےھت۔ اںوہں 

ہک ریمی وتہب ہی ےہ ہک ںیم اانپ اسرا امؽ اہلل ےک راہ ںیم افر اس ےک روسؽ یک رطػ ےس دصہق رکدفں وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای ہک اانپ ھچک امؽ ا ےن فاےطس رھک ےل ہی ریتے ےئل رتہب ےہ۔

 ، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل، دبعاہلل نب بعکادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  صخش اھکےن یک زیچ  جاؾ رکے۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ۔بج وکح  صخش اھکےن یک زیچ  جاؾ رکے

     1595    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ححاد، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیسہ ب٩ ٤ًي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ ًََلاْئ أ  ٥ًََ ا٢َ َز َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َِٟححَّاُد  ث٨ََا ا ٕس َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا ًَائَٔظَة َحسَّ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٕ َي ٍَ ًُبَِیَس ب٩َِ ٤ًَُي ٍِ َّطُ َس٤ٔ ٧

ُب ٨ًَِٔسَصا ٥َ کَاَ٪ ی٤َُُِٜث ٨ًَِٔس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع َوَيرِشَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؼُة  َتز٥ًُُِ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٔ َتَواَػِیُت أ٧ََا َوَح َٓ ًََشَّل 

 َ٠ًَ ََٓسَخ أَ٪َّ أَیَّت٨ََا َزَخ١َ  آٔي ٍَ  َِ آٔي ٍَ أَک٠ََِت ٣َ َِ ِّی أَٔجُس ٨ِ٣َٔک رٔیَح ٣َ ٔن ِ ١ِ ُ٘ ٠َِت َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ِیَضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل  ١َ

 َٓ َُٟط  ٩َِٟ أًَُوَز  ًََشَّل ٨ًَِٔس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع َو بُِت  ٔ ََ ا٢َ ََل ب١َِ  َ٘ َٓ ُط  َٟ َِٟت َذَٟٔک  ا َ٘ َٓ ٦ُ ِِٔحَساص٤َُا  َِٟت یَا أَیَُّضا ا٨َّٟٔيیُّ ٥َٟٔ تََُحِّ ٨َزَ

ٔف أَِزَوأجطٔ  ٌِ ٔلَی َب َؼَة َؤِذِ أَََسَّ ا٨َّٟٔيیُّ ِ ِٔ ائَٔظَة َوَح ٌَ ٔ ٔلَی اہللٔ ٟ ََٟک ِِٔ٪ َتُتوبَا ِ ا٢َ ٣َا أََح١َّ اہللُ  َٗ ًََشَّل و  بُِت  ٔ ََ ِؤٟطٔ ب١َِ  َ٘ ٔ  َحٔسیّثا ٟ

 ًَ ََل تُِدب ٍٔٔی بَٔذٟٔٔک أََحّسالٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  َٓ ُت  ِٔ ِس َح٠َ َٗ َٟطُ َو ٩َِٟ أًَُوَز   ٩ِ صَٔظا٦ٕ َو

نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، اطعء، دیبعہ نب ضحری، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ایبؿ رکیت ںیہ ہک یبن 

ےھت افر اؿ ےک اپس دہش ےتیپ ےھت، وت مہ ےن افر ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زبنی تنب  شح ےک اپس رہھٹےت 



 

 

ےن ابمہ روشرہ ایک ہک مہ ںیم ےس سج ےک اپس یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الںیئ وت فہ ےہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ںیم ےس اکی ےک اپس رشتفی الےئ وت ےک ہنم ےس اغمریف یک وبآریہ ےہ ایک آپ ےن اغمریف اھکای ےہ یبن یلص

آپ ےس یہی اہک ایگ آپ ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب ںیم ےن زبنی تنب  شح ےک اپس دہش ایپ ےہ افر اب یھبک دہش ہن ویپں اگ وت ہی آتی، 
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 ﴾، آپ ےک اس وقؽ یک رطػ ااشرہ ےہ ہک ہکلب ںیم ےن دہش ایپ ےہ افر ھجم ےس اربامیہ نب وم
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ٰیس ےن ا

ںیم ےن مسق اھک ی ےہ ہک اب یھبک ہن ویپں اگ اس یک ربخ یسک وک ہن رکان )نکیل اںوہں وباہطس اشہؾ ایبؿ ایک ےہ ہک آپ ےن رفامای اھت ہک 

 (ےن اظرہ رکدای

 نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، اطعء، دیبعہ نب ضحری، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذنر وپری رکےن اک ایبؿ

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ذنر وپری رکےن اک ایبؿ

     1596    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ػاٟح، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، سٌیس ب٩ حارث، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَ  ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َرضٔیَ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ َِٟحارٔٔث أ٧َ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ث٨ََا َس َ٪ َحسَّ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  و٢ُ  ِحٌَی ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي اہللُ 

ا٢َ ِٔ٪َّ ا٨َِّٟذ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َِّٟذرٔ ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٥ِ ی٨َُِضِوا  َٟ ُد بٔا٨َِّٟذرٔ أََو ٤ََّا يُِشَتِْخَ ُ َو٧ِٔ ِِّ ٦ُ َطِیّئا َوََل یَُؤ سِّ َ٘ َر ََل ُي

َِٟبدٔی١ٔ   ٩ِ٣ٔ ا

  نب امیلسؿ، دیعس نب احرث، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک ایک 

فلت 

ییحی نب اصحل، 

ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہک ذنر یسک زیچ وک ہن دقمؾ رک یتکس ےہ افر ہن ومرخ ولوگں وکذنر ےس عنم ںیہن ایک ایگ ےہ آرضحن



 

 

 رک یتکس ےہ رصػ ذنر ےک ذرہعی لیخب اک امؽ رخچ وہات ےہ۔

  نب امیلسؿ، دیعس نب احرث، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلت 

 ییحی نب اصحل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ذنر وپری رکےن اک ایبؿ

     1597    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہخَلز ب٩ یحٌی ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ ٣زہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُزََّة  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخب ٧ٍَََا  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس زُ ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َخَلَّ َّی اہللُ َحسَّ  ب٩ِٔ ٤ًََُز ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

َُّط ََل َیزُزُّ َطِیّئا  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٩ًَِ ا٨َِّٟذرٔ َو َِٟبدٔی١ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٨َُّٜٔط يُِشَتِْخَ  َوَل

الخد نب ییحی ، ایفسؿ، وصنمر، دبعاہلل نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 رکیت ہکلب اس ےک ذرہعی لیخب اک امؽ رخچ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ذنر ےس عنم رفامای افر رفامای ہک فہ یسک زیچ وک دعف ںیہن

 وہاجات ےہ۔

 الخد نب ییحی ، ایفسؿ، وصنمر، دبعاہلل نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں اک ایبؿومسقں افر ذنرف :   ابب

 ذنر وپری رکےن اک ایبؿ

     1598    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ِتٔی َحسَّ ٥َ ََل َیأ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  رِعَ

َیِش  َٓ َٟطُ  َر  ُٗسِّ ِس  َٗ َسرٔ  َ٘ ِٟ ٔلَی ا ٩ِٜٔ ی٠ُِ٘ٔیطٔ ا٨َِّٟذُر ِ َُٟط َوَل َر  ُٗسِّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ِٟبَ اب٩َِ آَز٦َ ا٨َِّٟذُر بَٔظِیٕئ  ُد اہللُ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ُیِؤتٔی َتِْخٔ َٓ دٔی١ٔ 

ِب١ُ  َٗ ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ یُِؤتٔی  َٟ  ٠ًََِیطٔ ٣َا 

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 

س یک دقتری ںیم ہن وہ نکیل ذنر اس وک دقر ںیم ڈاؽ دیتی ےہ وج اس ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ذنر آد ی ےک اپس فہ زیچ ںیہن الیت وج ا

 یک دقتری ںیم اھکل ایگ ےہ، اس رطح اہلل اعت ی لیخب اک امؽ ولکناات ےہ، افر فہ ایسی زیچ دےنی  اتگ ےہ وج ےلہپ ہن داتی اھت۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک انگہ وج ذنر وپری ہن رکے۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک انگہ وج ذنر وپری ہن رکے۔

     1599    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ابوج٤زہ، زہس٦ ب٩ ٣رضب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا َزصَِس٦ُ ب٩ُِ ٣ُرَضِّ  ثَىٔی أَبُو َج٤َِزَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ُت ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب 

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ُث  ا٢َ ٤ًِٔ  حَُؼيِٕن یَُحسِّ َٗ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ  َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ ا نٔی ث٥َُّ ا ٥ِ ََقِ ُٛ ا٢َ َخي ٍُِ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َزاُ٪ ََل أَِزرٔی َػل

ُٔوَ٪ َویَُدو٧ُوَ٪ َوََل  ِو٦ْ ی٨َِٔذُروَ٪ َوََل َي َٗ ٧ٔطٔ ث٥َُّ َیحٔیُئ  َس ََقِ ٌِ  یُِؤَت٨٤َُوَ٪ َوَيِظَضُسوَ٪ َوََل يُِشَتِظَضُسوَ٪ َذََکَ ث٨َِٔتئِن أَِو ثَََلثّا َب



 

 

 ٩ُ٤َ  َوَیِوَضزُ ٓٔیض٥ِٔ اٟشِّ

دسمد، ییحی ، ہبعش، اوبرمجہ، زدہؾ نب رضمب، رمعاؿ نب نیصح آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن 

اؿ ےک دعب آںیئ ےگ، رھپ فہ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ، رمعاؿ  رفامای ہک مت ںیم ےس بس ےس رتہب ریمے زامہن ےک ولگ ںیہ، رھپ فہ وج

ےن اہک ہک ےھجم اید ںیہن ہک آپ ےن ا ےن رقآؿ ےک دعب دف رقآؿ ای نیت رقآؿ اک ذرک رفامای، رھپ ایسی وقؾ آےئ یگ، وج ذنر امےن یگ افر 

الہکن اںیہن وگایہ دےنی وک ہن اہک اجےئ اگ افر اےس وپرا ںیہن رکے یگ، افر فہ ولگ اامتن ںیم ایختن رکںی ےگ افر وگایہ دںی ےگ، اح

 اؿ ںیم وماٹاپ اظرہ وہاجےئ اگ

 دسمد، ییحی ، ہبعش، اوبرمجہ، زدہؾ نب رضمب، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اطتع ںیم ذنر امےنن اک ایبؿ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اطتع ںیم ذنر امےنن اک ایبؿ۔

     1600    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣اٟک، ك٠حہ ب٩ ًبسا٤ٟاٟک، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٣َأْٟک  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبسٔ ا ك٠ََِحَة ب٩ِٔ 

ٔؼطٔ  ٌِ ََل َي َٓ ٔؼَیُط  ٌِ طُ َو٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ َي ٌِ ٠ُِیٔل َٓ ٍَ اہللَ  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ یُٔلی َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ااملکل، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ آپ ےن اوبمیعن، امکل، ہحلط نب دبع

رفامای ہک وج صخش ذنرامےن ہک اہلل یک ااطتع رکے اگ وت اچےیہ ہک اس یک ااطتع رکے افر وج صخش ذنرامےن ہک اس یک انرفامین 

 رکے اگ وت اس یک انرفامین ہن رکے۔



 

 

 وبمیعن، امکل، ہحلط نب دبعااملکل، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج یسک صخش ےن اجتیلہ ےک زامہن ںیم ذنر امین ای مسق اھکح ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

  صخش ےن اجتیلہ ےک زامہن ںیم ذنر امین ای مسق اھکح ۔بج یسک

     1601    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١ ابواٟحش٩، ًبساہلل ، ًبیس اہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ات١ٕٔ أَبُو َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ٢َ یَا ا

ٖٔ ب٨َِٔذ  ا٢َ أَِو َٗ ا٦ٔ  ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔٔس ا ِی٠َّة فٔی ا َٟ  َٕ ٜٔ َت ًِ ٔة أَِ٪ أَ َِٟحاص٠ٔٔیَّ ِّی ٧ََذِرُت فٔی ا ٔن  رَٔک َرُسو٢َ اہللٔ ِ

دمحم نب اقملت اوبانسحل، دبعاہلل ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اجتیلہ ےک زامہن ںیم ذنر امین یھت ہک اکی رات اخہن ہبعک

  ااکتعػ رکفں اگ وت آپ ےن رفامای ہک اینپ ذنر وپری رکے۔ںیم

 دمحم نب اقملت اوبانسحل، دبعاہلل ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ وج رماجےئ افر اس ےک ذےم ذنر فابج وہ۔اس صخش اک ایب

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج رماجےئ افر اس ےک ذےم ذنر فابج وہ۔

     1602    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 باضابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، ًبساہلل ب٩ ً :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ًَبَّإض أَِخب ٍََُظ َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ  ًُتَِبَة أَ٪َّ 

 َّ ًَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٔ َس ب٩َِ ًَُباَزَة اَِلَِنَؼارٔیَّ اِسَت ٌِ َیُط أَ٪َّ َس ـٔ ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ َِّٓیِت  ُتُو َٓ طٔ  ًَلَی أ٣ُِّ ٥َ فٔی ٧َِذٕر کَاَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ُس  ٌِ َٓکَا٧َِت ُس٨َّّة َب ٨ًََِضا  َیُط  ـٔ ِ٘ َتاُظ أَِ٪ َي ِٓ َ أ َٓ 

ہک دعس نب ابعدہ ااصنری  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک

ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذنر ےک قلعتم ہلئسم درای ت ایک وج اؿ یک امں ےک ذہم فابج االداء یھت افر فہ اس ےک ادا 

 رکےن ےس ےلہپ رم یئگ وت آپ ےن اؿ وک مکح دای ہک امں یک رطػ ےس ذنر ادا رکے افر یہی دعب ںیم ونسمؿ وہایگ۔

 ؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابعساوباامیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج رماجےئ افر اس ےک ذےم ذنر فابج وہ۔

     1603    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبي ٍِ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َ َحسَّ ا٢َ أَت َٗ ٨ًَُِض٤َا  ی َرُج١ْ  

ا٢َ  َ٘ َٓ ََّضا ٣َاَتِت  ِس ٧ََذَرِت أَِ٪ َتُحخَّ َو٧ِٔ َٗ ُط ِٔ٪َّ أُِخًٔی  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِو کَاَ٪  ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل



 

 

ِٗٔف اہللَ  ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ أؿَیُط  َٗ ٨َِت  ُٛ ٠َِیَضا َزی٩ِْ أَ ائٔ ًَ ـَ َ٘ ِٟ ُّٙ بٔا ُضَو أََح َٓ   

آدؾ، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش 

رم یئگ وت  آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ریمی امں ےن جح رکےن یک ذنرامین یھت افر فہ

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس رپ رقض وہات وت ایک اس یک رطػ رقض ادا رکات؟ اس ےن اہک ہک اہں۔ آپ ےن 

 رفامای ہک اہلل اک قح ادا رک اس ےئل ہک فہ ادا ےئک اجےن ےک زایدہ قحتسم ےہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع آدؾ، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیصعم افر اس زیچ یک ذنر امےنن اک ایبؿ سج رپ دقرت ہن وہ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 تیصعم افر اس زیچ یک ذنر امےنن اک ایبؿ سج رپ دقرت ہن وہ۔

     1604    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، ٣اٟک، ك٠حہ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  َّی َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  ًَ  

ٔؼطٔ  ٌِ ََل َي َٓ ٔؼَیُط  ٌِ طُ َو٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ َي ٌِ ٠ُِیٔل َٓ ٍَ اہللَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ یُٔلی  اہللُ 

ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل اوباعمص، امکل، ہحلط نب دبعاکلمل، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن ذنر امین ہک فہ اہلل یک ااطتع رکے اگ وت اچےیہ ہک ایکس اطتع رکے افر سج ےن ذنر امین 

 ےک اس یک انرفامین رکے اگ وت فہ اس یک انرفامین ہن رکے۔



 

 

  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوباعمص، امکل، ہحلط نب دبعاکلمل، اقمس، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 تیصعم افر اس زیچ یک ذنر امےنن اک ایبؿ سج رپ دقرت ہن وہ۔

     1605    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، ح٤یس، ثابت ا٧ص، آ٧حرضت ػلی اہلل :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ثَىٔی ثَابْٔت  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ىٔیٌّ  َِ َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ اہللَ  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

َشطُ َو  ِٔ ٔذیٔب َصَذا َن ٌِ ٩ًَِ أ٧ََٕص َت ثَىٔی ثَابْٔت  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس َحسَّ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  َرآُظ ی٤َِٔشی بَيَِن اب٨َِِیطٔ َو

دسمد، ییحی، دیمح، اثتب اسن، آرضحنت یلص اہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک اس صخش اک اینپ اجؿ وک ذعاب ںیم ڈاےنل 

ہک فہ ا ےن دف وٹیبں ےک اہسرے لچ راہ اھت افر رفازی ےن وباہطس دیمح اثتب رضحت  ےس اہلل اعت ی ےب اینز ےہ آپ ےن اس وک داھکی

 اسن لقن ایک

 دسمد، ییحی، دیمح، اثتب اسن، آرضحنت یلص اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿومسقں افر ذنرفں اک  :   ابب

 تیصعم افر اس زیچ یک ذنر امےنن اک ایبؿ سج رپ دقرت ہن وہ۔

     1606    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، س٠امی٪، احو٢، كاُض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ُس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٥َ َرأَی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  َ٪ اَِلَِحَو٢ٔ  ٠َامِیَ

طُ  ٌَ َل َ٘ َٓ  ٔ َُي ٍِٔظ َبٔة بٔز٣َٔا٦ٕ أَِو  ٌِ َٜ ُٖ بٔاِل  َرُجَّل یَُلو

اتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن اوباعمص، انب رججی، امیلسؿ، اوحؽ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک داھکی ہک ریس ای یسک افر زیچ ےک اسھت  راػ رک راہ اھت وت آپ ےن اس وک اکن دای۔

 اوباعمص، انب رججی، امیلسؿ، اوحؽ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 تیصعم افر اس زیچ یک ذنر امےنن اک ایبؿ سج رپ دقرت ہن وہ۔

     1607    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خ، س٠امی٪، احو٢، كاُض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰی، ہظا٦، اب٩ جزی :  راوی

 َ ُ٪ اَِل ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ُس٠َامِیَ َٗ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ أَ٪َّ اب٩َِ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََص٥ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ِحَو٢ُ أَ٪َّ كَاُوّسا أَِخب ٍََُظ 

٨ًَِضُ  ٔ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  وزُ ِِٔنَشا٧ّا بٔد ُ٘ َبٔة بٔإِٔنَشإ٪ َي ٌِ َٜ ُٖ بٔاِل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ َوصَُو یَُلو ًَ َّی اہللُ  ٔٔطٔ ٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل زَا٣َٕة فٔی أَِن

 ٔ وَزُظ بَٔیٔسظ ُ٘ ٔ ث٥َُّ أ٣َََزُظ أَِ٪ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔسظ َّی اہللُ  َضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َل َ٘ َٓ 

 نب ومیس، اشہؾ، انب رججی، امیلسؿ، اوحؽ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اربامیہ

ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ہک  راػ رک رےہ ےھت اکی صخش ےک اپس ےس سگرے وج اکی آد ی وک ) راػ 

انک ںیم یھت، اؿ وک اکنہ راہ اھت وت اس ریس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ےن شابرک یک احتل( ںیم اکی ریس ےک اسھت وج اس یک 

 اہھت ےس اکن دای، رھپ اس وک مکح دای ہک ا ےن اہھت ےس اکنہ رک ےل اجےئ۔



 

 

 اربامیہ نب ومٰیس، اشہؾ، انب رججی، امیلسؿ، اوحؽ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 تیصعم افر اس زیچ یک ذنر امےنن اک ایبؿ سج رپ دقرت ہن وہ۔

     1608    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًی١، وہیب، ایوب، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣وسٰی ب٩ اس٤ا :  راوی

ا٢َ بَِي٨َا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

٥َ َیِدُلُب َِٔذا صَُو بَٔزُج١ٕ  ٥َ َو  َوَس٠َّ َس َوََل َيِشَتٔو١َّ َوََل یََتک٠ََّ ٌُ ِ٘ و٦َ َوََل َي ُ٘ ائٔی١َ ٧ََذَر أَِ٪ َي اُٟوا أَبُو َِِٔسَ َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ َشأ٢ََ  َٓ ائ٥ٕٔ  َيُؼو٦َ َٗ

ِٟيُت٥َّٔ َػوِ  ِس َو ٌُ ِ٘ َی ِٟ َِٟیِشَتٔو١َّ َو ٠َِيَتک٥َِّ٠َ َو َٓ ٥َ ٣ُزُِظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٩ًَِ ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ا٢َ  َٗ ٣َُط 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣ََة   ًُِٔکٔ

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی 

فملس ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اکی صخش وک داھکی ہک فہ ڑھکا ےہ آپ ےن اس ےک قلعتم درای ت رفامای وت ابریبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ر ولوگں ےن اتبای ہک اوبارسالیئ ےہ اس ےن ذنر امین ےہ ہک ڑھکا رےہ اگ، ےھٹیب اگ ںیہن افر ہن اسہی ںیم آےئ اگ افر ہن وگتفگ رکے اگ اف

 ےن رفامای ہک اس وک مکح دف ہک ابت ک ت رکے افر اسےئ ںیم آےئ افر ھٹیب اجےئ افر اانپ رفزہ رفزہ رےھک اگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 وپرا رکے، دبعاولاہب ےن وباہطس اویب رکعہم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن ایک ےہ۔

 ومٰیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اس صخش اک ایبؿ وجدنچ دونں ےک رفزے رےنھک یک ذنر امےن۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وجدنچ دونں ےک رفزے رےنھک یک ذنر امےن۔

     1609    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بُک٣٘سمی، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، حٜی٥ ب٩ ابی ُحہ اس٠یم :  راوی

َبَة حَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َ٪ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٓ ث٨ََا  مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٜٔیَحسَّ ث٨ََا َح َة اَِلَِس٠َیٔمُّ سَّ ٥ُ ب٩ُِ أَبٔی ُُحَّ

٠َِیطٔ َیِو٦ْ  ًَ ِتَٔی  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٧ََذَر أَِ٪ ََل َیأ ٨ًَُِض٤َا ُسئ١َٔ  ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٍَ َُّط َس٤ٔ َٙ یَِو٦َ أَِؿّهی أَِو ِِٓٔطٕ أ٧َ َٓ َوا َٓ  َِٔلَّ َػا٦َ 

ِس کَاَ٪ َل٥ُِٜ فٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ ِِٔٔطٔ َوََل َیَزی ٔػَیا٣َُض٤َآَ ِٟ ٥َِٟ َی٩ُِٜ َيُؼو٦ُ یَِو٦َ اَِلَِؿَهی َوا   أُِسَوْة َحَش٨َْة 

دمحم نب ایب رکبدقم ی، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، میکح نب ایب  جہ ا،یمل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل نب رمع ریض اہلل 

ی )ینع رقابین اک اعتٰیل ہنع ےس اس صخش یک ابتب وپاھچ ایگ

ج

 

ص

 سج ےن ذنرامین ہک الفں الفں دؿ رفزہ رےھک اگ افر اؿ دونں ںیم ویؾ ا

ٰی افر ویؾ 

ج

 

ص

دؿ( ای ویؾ رطف اک دؿ آاجےئ وت اںوہں ےن وجاب دای ہک اہمترے ےئل اہلل ےک روسؽ ںیم رتہبنی ومنہن ےہ۔ آپ ویؾ ا

  وک اجزئ ہ ےتھج ےھت۔رطف ںیم رفزہ ہن رےتھک ےھت افر ہن اؿ دونں ںیم رفزہ رےنھک

 دمحم نب ایب رکبدقم ی، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، میکح نب ایب  جہ ا،یمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزے رےنھک یک ذنر امےن۔اس صخش اک ایبؿ وجدنچ دونں ےک 

     1610    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، یزیس ب٩ زریٍ، یو٧ص، زیاز ب٩ جبي ٍ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ُجبَ  ٩ًَِ زٔیَاز ٩ًَِ یُو٧َُص   ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا  ُط َرُج١ْ َحسَّ َٟ َ َشأ َٓ ٍَ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ي ٍِ

َِٟیِو٦َ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  ُت َصَذا ا ِ٘ َٓ َوا َٓ اَئ ٣َا ًِٔظُت  ٌَ ا٢َ ٧ََذِرُت أَِ٪ أَُػو٦َ ک١َُّ یَِو٦ٔ ثَََلثَاَئ أَِو أَِربٔ َ٘ َٓأئ ا٨َِّٟذرٔ َٓ ا٢َ أ٣َََز اہللُ بَٔو َ٘ َٓ  

٠َِیطٔ َو٧ُضٔي٨َا أَِ٪ َنُؼو٦َ یَِو٦َ  ًَ ا٢َ ٣ِٔث٠َطُ ََل َیزٔیُس  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ًَاَز  َ أ َٓ  ا٨ََِّٟحٔ 

دبع اہلل نب ہملسم، سیدی نب زرعی، ویسن، زاید نب ریبج ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل 

ہک رہ لگنم افر دبھ وک رفزہ روھکں اگ بج کت زدنہ  اعتٰیل ہنع ےک اسھت اھت اؿ ےس اکی صخش ےن درای ت ایک ہک ںیم ےن ذنر امین ےہ

ای روہں اگ افر اس دؿ ںیم رقبدیع اک دؿ آایگ )وت ایک رکفں( اںوہں ےن اہک ہک اہلل ےن ذنر وک وپرا رکےن اک مکح دای ےہ افر ںیمہ عنم رفام

 س ےس زایدہ ھچک ںیہن اہک۔ےہ ہک ویؾ رحن ںیم رفزے رںیھک، دفابرہ اس ےک قلعتم وساؽ ایک ایگ وت یہی وجاب دای ا

 دبع اہلل نب ہملسم، سیدی نب زرعی، ویسن، زاید نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایکومسقں افر ذنرفں ںیم زنیم رکبایں ا یتی افر اابسب دالخ وہےگن۔

 ر ذنرفں اک ایبؿومسقں اف :   ابب

 ایکومسقں افر ذنرفں ںیم زنیم رکبایں ا یتی افر اابسب دالخ وہےگن۔

     1611    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ثور ب٩ زیس زیلی، ابواِٟیث، )اب٩ ٣لیٍ ٛے آزاز َکزہ َُل٦( حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍٕ حَ  ِیٔث ٣َِولَی اب٩ِٔ ٣ُٔلی َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا یلٔیِّ  ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اٟسِّ ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ِج٨َا  سَّ َ َِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٥ِ٨َ َذصَ  ِِ ٥ِ٠َ َن َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ َخِیب ٍََ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَصَِسی َرُج١ْ ٣َ َٓ  ََ ٤ََِٟتا َیاَب َوا ّة َِٔلَّ اَِل٣ََِوا٢َ َواٟثِّ َـّ ٔ ّبا َوََل ٓ

ا٢ُ  َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََُُل٣ّا يُ ًَ َّی اہللُ  ُة ب٩ُِ َزیِٕس َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ا َٓ َٟطُ رٔ ا٢ُ  َ٘ بَِیٔب ُي ُـّ َط َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ِ٣ٔ بَىٔی اٟ َوجَّ َٓ  ٥ْ ًَ َٟطُ ٣ِٔس  



 

 

َّی ا ٥ًَْ یَُحمُّ َرِحَّل َٟٔزُس َػل ی بَِي٤َ٨َا ٣ِٔس ُُِٟقَ َّی َِٔذا کَاَ٪ بَٔوازٔی ا ی َحً ُُِٟقَ ٔلَی َوازٔی ا ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ ہللُ  َّی اہللُ  و٢ٔ اہللٔ َػل

ا٢َ َر  َ٘ َٓ َِٟح٨َُّة  َٟطُ ا ا٢َ ا٨َّٟاُض َص٨ٔیّئا  َ٘ َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ ًَائْٔز  ٥َ َِٔذا َسِض٥ْ  ٔ َوَس٠َّ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَِکَّ َوا َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ ٧َاّر  ًَ  ١ٌُٔ َتِظَت َٟ أس٥ُ  َ٘ ٤َِٟ ٥َِٟ ُتٔؼِبَضا ا ا٥ٔٔ٧  َِ ٤َِٟ ًَّٟٔی أََخَذَصا یَِو٦َ َخِیب ٍََ ٩ِ٣ٔ ا ٠َ٤َِة ا ٍَ َذَٟٔک ا٨َّٟاُض َجاَئ ِٔ٪َّ اٟظَّ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ ا 

َ َرُج١ْ بٔ  اکَأ٪ ٩ِ٣ٔ ٧ َ َٔ اْک ٩ِ٣ٔ ٧َإر أَِو  َ َٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ئِن ِ َٛ ا َ َٔ إک أَِو   ارٕ رٔشَ

اامسلیع، امکل، وثر نب زدی دیلی، اوباثیغل، )انب عیطم ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

ں ےن ایبؿ ایک ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ربیخ ےک دؿ ےلکن، مہ ولوگں وک اابسب افر ڑپکفں ےک العفہ ںیہ اںوہ

ٹی تٹ ںیم ےس اکی صخش ےن سج اک انؾ رافہع نب زدی اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 
ن

 

ص
وسان، اچدنی، تمینغ ںیم ںیہن الم، ینب 

ؾ دہہی ںیم اجیھب، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی ارقلٰی یک رطػ رفاہن وہےئ اہیں کت ہک بج آپ فادی ودمع ان ی اکی الغ

ارقلی ںیم چنہپ ےئگ ودمع روسؽ اہلل ےک اجکفے ااتر راہ اھت ہک اکیکی اکی ریت آرک اس وک اگل سج ےن اس وک امر ڈاال، ولوگں ےن اہک ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہن مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ اس وک تنج یک وخربخشی وہ، 

ےہ ہک فہ اصہف وج اس ےن امؽ تمینغ ںیم ےس ربیخ ےک دؿ میسقت وہےن ےس ےلہپ ےل ایل اھت اس رپ آگ یک رطح ہلعش زؿ ےہ، بج 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا وت آپ ےن  ولوگں ےن ہی ابت ینس وت اکی آد ی اکی ہمست ای دف ہمست

 رفامای ہک آگ اک اکی ہمست ےہ ای آگ ےک دفےمست ںیہ

 اامسلیع، امکل، وثر نب زدی دیلی، اوباثیغل، )انب عیطم ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل ےن اہمتری ومسقں اک وھکانل رقمر رکدای ےہ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل ےن اہمتری ومسقں اک وھکانل رقمر رکدای ےہ۔

     1612    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، اب٩ ًو٪، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ًَِوٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ  َحسَّ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة  َِٟیلَی  ٌِ َٛ

َک  ا٢َ أَیُِؤذٔیَک َصَوا٣ُّ َ٘ َٓ ََٓس٧َِوُت  ا٢َ اِزُ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ أََتِيُتطُ َي ا٢َ ِٓٔسیَْة ٩ِ٣ٔ  َٗ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن

٩ًَِ أَیُّوَب  ًَِوٕ٪  ٕة أَِو نُُشٕک َوأَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ  َٗ ْة  ٔػَیا٦ٕ أَِو َػَس ٤ََِٟشاٛٔيُن ٔستَّ ا٢َ ٔػَیا٦ُ ثَََلثَةٔ أَیَّا٦ٕ َوا٨ُُّٟشُک َطاْة َوا َٗ 

ادمح نب ویسن، اوباہشب، انب وعؿ، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل بعک نب رجعہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دےتی ںیہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں آپ ےن رفامای ہک )رس ڈنما فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ ےن رفامای ہک ےھجت ڑیکے فیلکت

رک( دف ہی ںیم رفزے رھک ای دصہق دے ای رقابین دے افر ھجم ےس انب وعؿ ےن اویب اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک رفزے نیت دؿ رےھک ای 

 رکبی یک رقابین رکے ای ھچ ونیکسمں وک )اھکان( الھکےئ۔

 ، انب وعؿ، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل بعک نب رجعہادمح نب ویسن، اوباہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل ےن اہمتری ومسقں اک وھکانل رقمر رکدای ےہ۔

     1613    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیسٔ  ُتطُ ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ب٩ِٔ 

ًَلَی ا٣ِ  ُت  ٌِ َٗ ا٢َ َو َٗ ا٢َ َو٣َا َطأ٧َُِک  َٗ ا٢َ َص٠َُِٜت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ِ َٗ اَ٪  ـَ َزأَتٔی فٔی َر٣َ

 َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ َبّة  َٗ ُٙ َر ٔ ت ٌِ ٍُ ُت ٥َ َتِشَتٔلی ٌٔ ٍُ أَِ٪ تُِل َض١ِ َتِشَتٔلی َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ئِن  ٌَ ٍُ أَِ٪ َتُؼو٦َ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ َض١ِ َتِشَتٔلی

ٕٚ ٓٔیطٔ َت٤ِ  َز ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ َح٠ََص  َٓ ا٢َ اِج٠ِٔص  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ٜٔي٨ّا  يَن ٣ِٔش ٤ِِٟٜٔتَ ٔستِّ ُٚ ا َز ٌَ ِٟ ِد٥ُ ْز َوا َـّ ١ُ اٟ



 

 

َّی  ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔحَک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ـَ َٓ َُِٓقَ ٨٣َّٔا  ًَلَی أَ ا٢َ أَ َٗ ِٚ بٔطٔ  َتَؼسَّ َٓ ا٢َ ُخِذ َصَذا  ٤ٌِٔطُ َٗ ِ ا٢َ أَك َٗ بََسِت ٧ََوأجُذُظ 

ََٟک   ًَٔیا

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ہک اکی صخش آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم وت الہک وہایگ، آپ ےن رفامای ہک ریتی 

 الغؾ آزاد رکاتکس ےہ؟ اس ایک احتل ےہ اس ےن اہک ہک ںیم ےن راضمؿ ںیم اینپ ویبی ےس تبحص رک ی، آپ ےن رفامای ہک ایک وت اکی

ں ےن اہک ہک ںیہن آپ ےن رفامای ایک وت دف ےنیہم ےک رفزے رھک اتکس ےہ وتمارت؟ اس ےن اہک ہک ںیہن، آپ ےن رفامای ہک ایک وت اسھٹ ونیکسم

 اپس اکی رعؼ وجھکر الح  یئگ، وک اھکان الھکاتکس ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن آپ ےن رفامای ہک ھٹیب اج فہ ھٹیب ایگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 رعؼ اکی ڑبا امیپہن ےہ، آپ ےن رفامای ہک ہی ےل اج افر اس وک دصہق رک اس ےن وپاھچ ہک ا ےن ےس زایدہ اتحمج وک دفں، یبن یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس  ےسن اہیں کت ہک آپ ےک داتن لھک ےئگ، آپ ےن رفامای ہک اس وک ا ےن رھگ فاولں وک الھک دے۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج افکرے ںیم یسک دگنتتس یک ودد رکے۔

 ایبؿ ومسقں افر ذنرفں اک :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج افکرے ںیم یسک دگنتتس یک ودد رکے۔

     1614    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب، ًبساٟواحس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ٣َِحبُوٕب حَ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ َِٟواحٔٔس َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َرضَٔی سَّ

ا٢َ َو٣َا ذَ  َ٘ َٓ ا٢َ َص٠َُِٜت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ِ َٗ ٨ُِط  ًَ ُت بٔأَصِلٔی فٔی اہللُ  ٌِ َٗ ا٢َ َو َٗ اَک 

تَ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ئِن  ٌَ ٍُ أَِ٪ َتُؼو٦َ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ ا٢َ ص١َِ َتِشَتٔلی َٗ ا٢َ ََل  َٗ َبّة  َٗ ا٢َ َتحُٔس َر َٗ اَ٪  ـَ ٥ٌَٔ َر٣َ ٍُ أَِ٪ تُِل ِشَتٔلی



 

 

زَ  ٌَ َحاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ بٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ٜٔي٨ّا  يَن ٣ِٔش ِٚ بٔطٔ ٔستِّ ََٓتَؼسَّ ا٢َ اذَِصِب بَٔضَذا  َ٘ َٓ ٤َِِٟٜٔت١ُ ٓٔیطٔ َت٤ِْز  ُٚ ا َز ٌَ ِٟ ٕٚ َوا

ِّٙ ٣َا بَيَِن ََلبَتَِیَضا أَص١ُِ بَِیٕت أَِحَوُد  َِٟح َثَک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب ًَلَی أَِحَوَد ٨٣َّٔا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوا ا٢َ أَ ٤ٌِٔطُ َٗ ِ أَك َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ  ٨٣َّٔا ث٥َُّ 

 أَص٠ََِک 

دمحم نب وبحمب، دبعاولادح، رمعم، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

ایبؿ ایک ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک ںیم الہک وہایگ، آپ ےن 

ےہ؟ اس ےن اہک ہک ںیم ےن اینپ ویبی ےس راضمؿ ںیم تبحص رک ی، آپ ےن وپاھچ ایک ریتے اپس الغؾ ےہ؟ اس رفامای ہک ایک ابت 

اتکس ےن اہک ںیہن، رفامای ایک وت دف ےنیہم وتمارت رفزے رھک اتکس ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن، آپ ےن رفامای ہک ایک وت اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک

ر ںیم ےس اکی آد ی اکی رعؼ وجھکر ےل رک آای۔ )رعؼ اکی امیپہن ےہ( آپ ےن رفامای اس وک ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن اےنت ںیم ااصن

ےل اج افر دصہق رکدے۔ اس ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا ےن ےس زایدہ احتج دنم وک دفں۔ مسق ےہ اس ذات 

رھتپیلی زونیمں ےک درایمؿ وکح  رھگ ھجم ےس زایدہ اتحمج ںیہن ےہ  یک سج ےن آپ وک قح ےک اسھت اسھت اجیھب ےہ ہک ودہنی یک دفونں

 آپ ےن رفامای ہک اج افر ا ےن رھگ فاولں رپ رخچ رک۔

 دمحم نب وبحمب، دبعاولادح، رمعم، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افکرہ ںیم دس ونیکسمں وک دایاجےئ وخاہ فہ زندکی ےک ای دفر ےک وہں

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 افکرہ ںیم دس ونیکسمں وک دایاجےئ وخاہ فہ زندکی ےک ای دفر ےک وہں

     1615    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، سٔیا٪، زہزی، ح٤یس، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ جَ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل اَئ َرُج١ْ ِ



 

 

ا٢َ َص١ِ َتحُٔس ٣َا تُ ًَ  َٗ اَ٪  ـَ ًَلَی ا٣َِزأَتٔی فٔی َر٣َ ُت  ٌِ َٗ ا٢َ َو َٗ ا٢َ َو٣َا َطأ٧َُِک  َٗ ا٢َ َص٠َُِٜت  َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َٗ ا٢َ ََل  َٗ َبّة  َٗ ُٙ َر ٔ ت ٌِ

ٍُ أَِ٪  َض١ِ َتِشَتٔلی َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ئِن  ٌَ ٍُ أَِ٪ َتُؼو٦َ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ َض١ِ َتِشَتٔلی ُتَٔی َٓ أ َٓ ا٢َ ََل أَٔجُس  َٗ ٜٔي٨ّا  يَن ٣ِٔش ٥َ ٔستِّ ٌٔ تُِل

َُِٓقَ  َ ًَلَی أ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ِٚ بٔطٔ  َتَؼسَّ َٓ ا٢َ ُخِذ صََذا  َ٘ َٓ ٕٚ ٓٔیطٔ َت٤ِْز  َز ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ َّی اہللُ  َُِٓقُ ٨٣َّٔا ث٥َُّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  ٨٣َّٔا ٣َا بَيَِن ََلبَتَِیَضا أَ

 ٌٔ ِ أَك َٓ ا٢َ ُخِذُظ   ٤ِطُ أَص٠ََِک َٗ

دبع اہلل نب ہملسم، ایفسؿ، زرہی، دیمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش یبن یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم الہک وہایگ ںیم ےن راضمؿ ںیم اینپ ویبی ےس تبحص رک ی، آپ 

امای ہک ایک ریتے اپس الغؾ ےہ وج آزاد رکےکس، اس ےن اہک ںیہن، آپ ےن رفامای ہک دف ےنیہم ےک رفزے لسلسم رھک اتکس ےہ اس ےن رف

ؼ ےن اہک ںیہن، آپ ےن رفامای ایک وت اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک اتکس ےہ اس ےن اہک ںیہن، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی رع

، آپ ےن رفامای ہک اس وک ےل اج رک دصہق رک دے، اس ےن وپاھچ ا ےن زایدہ ےس احتج دنم وک دفں اہیں یک دفونں وجھکر الح  یئگ

 رھتپیلی زونیمں ےک درایمؿ وکح  مہ ےس زایدہ اتحمج ںیہن، آپ ےن رفامای ہک اج ا ےن رھگ فاولں وک الھک۔

 اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل نب ہملسم، ایفسؿ، زرہی، دیمح، اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 افکرہ ںیم دس ونیکسمں وک دایاجےئ وخاہ فہ زندکی ےک ای دفر ےک وہں

     1616    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ٗاس٥ ب٩ ٣اٟک ٣زنی، جٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سائب ب٩ یزیس :  راوی

ِبٔس ا ًَ ِیُس ب٩ُِ  ٌَ ِٟحُ ث٨ََا ا ٤ُِٟزَنٔیُّ َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ ٣َأٟٕک ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ائٔٔب ب٩ِٔ َیزٔیَس َحسَّ ٩ًَِ اٟشَّ ٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ا٢َ  َٓزٔیَس ٓٔیطٔ  َٗ َِٟیِو٦َ  ٥ِ ا ُٛ ا َوث٠ُُّثا ب٤ُٔسِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُسًّ َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی   َُ ا ٔ  کَاَ٪ اٟؼَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  فٔی َز٩ٔ٣َ ٤ًََُز ب٩ِٔ 

ن د  نب دبعارلنمح، اسبئ نب سیدی ےس رفاتی رکےت ںیہ 
ٹغ خ
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت نامثؿ نب ایب ہبیش، اقمس نب امکل جاین، 



 

 

اس  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی اصع افر اکی ود افر اہمترے ود اک اکی اہتح  وہات اھت رھپ رمع نب دبعازعلسی ےک زامہن ںیم

 ںیم زایدیت یک یئگ۔

ن د  نب دبعارلنمح، اسبئ نب سیدی :  رافی
ٹغ خ
 نامثؿ نب ایب ہبیش، اقمس نب امکل جاین، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ودہنی ںیم اصع افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ود افر اس ںیم ربتک۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ودہنی ںیم اصع افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ود افر اس ںیم ربتک۔

     1617    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ذر ب٩ وٟیس جارزری، ابوٗتيبہ س٥٠، ٣اٟک، ٧آٍ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ٣َأْٟک  ُٗتَِيَبَة َوصَِو َس٥ْ٠ِ َحسَّ ث٨ََا أَبُو  َِٟحاُروزٔیُّ َحسَّ َِٟؤٟیسٔ ا ث٨ََا ٨ِ٣ُٔذُر ب٩ُِ ا ا٢َ کَاَ٪ اب٩ُِ ًُ َحسَّ ٔلی َزکَاَة َٗ ٌِ ٤ََز يُ

َِٟی٤ٔئن ب٤ُٔسِّ ا٨َّٟئ  ٔ ا اَرة َّٔ َٛ ٢ٔ َوفٔی  ٤ُِٟسِّ اَِلَوَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  اَ٪ ب٤ُٔسِّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ـَ ا٢َ أَبُو َر٣َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  یِّ َػل

ًَِو٥ُ ٩ِ٣ٔ ٣ُسِّ  ٧َا أَ ٨ََٟا ٣َأْٟک ٣ُسُّ ا٢َ  َٗ ِو ُٗتَِيَبَة  َٟ ا٢َ لٔی ٣َأْٟک  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ١َ َِٔلَّ فٔی ٣ُسِّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ـِ َٔ ِٟ ٥ِ َوََل ٧ََزی ا ُٛ

٨ُِت٥ِ تُ  ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔأَیِّ َطِیٕئ  َّی اہللُ  َز ٩ِ٣ٔ ٣ُسِّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِ ا أَِػ َب ٣ُسًّ رَضَ َٓ ُٛ َجائ٥َُِٜ أ٣َٔي ٍْ  ٠ُُِٗت  ُلوَ٪  ٔلی ب٤ُٔسِّ ا٨َّٟٔيیِّ ٌِ ٌِ ٨َّا نُ

َّی اہللُ  ٔلَی ٣ُسِّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل وزُ ِ ٌُ ٤ََّا َي ََل َتَزی أَ٪َّ اَِل٣ََِز ٧ِٔ َٓ َ ا٢َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ َػل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع راضمؿ یک ذنمر نب فدیل اجردری، اوبہبیتق ملس، امکل، انعف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک

زوکۃ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ود ینع یلہپ ود ےس افر مسق ےک افکرہ ںیم )یھب( آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ود ےس 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ود یہ ںیم دای رکےت ےھت۔ اوبہبیتق ےن اہک مہ ےس امکل ےن اہک ہک امہرا ود اہمترے ود ےس ڑبا ےہ افر مہ یبن

 لض دےتھکی ںیہ افر ھجم ےس امکل ےن اہک ہک ارگ اہمترے اپس اریم ےن آرک ود آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ود ےس وھچاٹ رقمر 

اںوہں ےن اہک ہک ایک مت ںیہن  ایک وت سک زیچ ےس مت دےتی ےھت وت ںیم ےن اہک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ود ےس دےتی ےھت۔



 

 

 دےتھکی ہک اس رطح ےس اسحب آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ود یہ ےک ربارب وہاجےئ اگ۔

 ذنمر نب فدیل اجردری، اوبہبیتق ملس، امکل، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 ودہنی ںیم اصع افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ود افر اس ںیم ربتک۔

     1618    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 کًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ

 ٔ ُض٥ِ فٔی ٣َِٜٔیأٟض٥ِٔ َوَػأًض َٟ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ص٥ِٔ َػل  ٥ِ َو٣ُسِّ

دبع اہلل نب وی ف، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اہلل اؿ وک اؿ ےک امیپہن افر اصع ںیم افر ود ںیم ربتک اطع رفام۔

  وی ف، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکلدبع اہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ای اکی الغؾ اک آزاد رکان ےہ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

  اعت ی اک وقؽ ہک ای اکی الغؾ اک آزاد رکان ےہ۔اہلل



 

 

     1619    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، زاُز ب٩ رطیس، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ابوُشا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ِطٖ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلی ب٩  :  راوی

 الٰی ٨ًہحشين، سٌیس ب٩ ٣زجا٧ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌ

 َُ ٩ًَِ أَبٔی  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ُرَطِیٕس َحسَّ ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  ٕٖ ٔس ب٩ِٔ ٣َُِطِّ اَ٪ ٣َُح٤َّ شَّ

٩ًَِ أَ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َزَِجا٧ََة  ٩ًَِ َس ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن   ٩ًَِ َٙ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َت ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل بٔی صَُزیَِزَة 

ٔجطٔ  َجطُ بََٔفِ َّی ََفِ ّوا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َحً ـِ ٕ ٨ِ٣ٔطُ ًُ و ـِ َٙ اہللُ بٔک١ُِّ ًُ َت ًِ َبّة ٣ُِش٤َٔ٠ّة أَ َٗ  َر

 رطمػ، زدی نب املس، یلع نب نیسح، دیعس نب رماجہن، رضحت دمحم نب دبعارلمیح، داؤد نب ردیش، فدیل نب ملسم، اوباسغؿ، دمحم نب

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک وج صخش یسک املسمؿ الغؾ وک 

کت ہک اس یک رشاگمہ وک اس یک آزاد رکے وت اہلل اعت ی اس ےک رہ وضع ےک دبےل اس ےک وضع وک آگ ےس آزاد رکے اگ، اہیں 

 رشاگمہ ےک وعض آزاد رکدے

دمحم نب دبعارلمیح، داؤد نب ردیش، فدیل نب ملسم، اوباسغؿ، دمحم نب رطمػ، زدی نب املس، یلع نب نیسح، دیعس نب رماجہن،  :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اصع افر ود ںیم ربتک اک ایبؿ اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ریض

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےہ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اصع افر ود ںیم ربتک اک ایبؿ اس ابب ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع یک دحثی یبن 

     1620    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ٕ أَ٪َّ َرجُ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ٤َأ٪ أَِخب ٧ٍَََا َح٤َّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َُٟط ٣َا٢ْ َُي ٍُُِظ َحسَّ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ َُٟط َو َّل ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َزبََّز ٠٤ِ٣َُوکّا 

ا٦ٔ  ِی٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟحَّ ٌَ َٓاِطت ٍََاُظ نُ ا٢َ ٩ِ٣َ َيِظت ٍَٔیطٔ ٣ٔىِّی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ ُت َجابٔزَ َٓ ٌِ َش٤ٔ َٓ بَٔث٤َأ٪ ٣ٔائَةٔ زِٔرَص٥ٕ 

٢َ  ب٩َِ  ًَا٦َ أَوَّ ا ٣َاَت  ًَِبّسا ِٗٔبٔلیًّ و٢ُ  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ 

اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ااصنر ںیم اکی صخش ےن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ یلم وت آپ ےن رفامای ہک اس وک ھجم  ا ےن الغؾ وک ودرب ایک افر اس ےک اپس اس ےک العفہ افر وکح  امؽ ہن اھت، یبن

ےس وکؿ رخدیات ےہ، میعن نب احنؿ ےن آھٹ وس درمہ ےک دبےل ںیم اوکس رخدی ایل، ںیم ےن انرب نب دبعاہلل وک ےتہک وہےئ انس ہک فہ اکی 

 یطبق الغؾ اھت افر ےلہپ یہ اسؽ رم ایگ۔

 ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامعنلؿ، امحد نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج افکرہ ںیم الغؾ آزاد رکے وت اس یک افالد سک ےک ےئل وہیگ؟

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 افالد سک ےک ےئل وہیگ؟ بج افکرہ ںیم الغؾ آزاد رکے وت اس یک

     1621    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ََّضا أََراَزِت أَِ٪ َتِظت ٍََٔی بَزٔیزََة َحسَّ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ  ٔ َِلَِسَوز

 َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ اِطت ٍَٔیَضا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِت َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکَ َِٟوََلَئ  ٠َِیَضا ا ًَ اِطت ٍََكُوا  َٓ َٙ َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ  ٤َا ا

امیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک امیلسؿ نب  جب، ہبعش، مکح، ارب

فملس  رخدیان اچاہ وت )اس ےک اموکلں ےن( اےکس فال یک رشط اگلح  ا ےن ےئل، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ہی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

  اس وک رخدی ول، فالء وت ایس ےک ےئل ےہ سج ےن آزاد ایک۔ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسق ںیم اؿ اشء اہلل م ےن اک ایبؿ۔

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ںیم اؿ اشء اہلل م ےن اک ایبؿ۔

     1622    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس ، ح٤از ب٩ زیس، ُیَل٪ ب٩ جزیز، ابوبززہ اپ٨ے واٟس :  راوی

 ًَ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ أََتِیُت َحسَّ َٗ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُوَسی   ٕ ٩ِ َُِیََلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز

ا٢َ َواہللٔ ََل أَحِ  َ٘ َٓ زٔیِّيَن أَِسَتِح٠ٔ٤ُُط  ٌَ ٥َ فٔی َرصِٕم ٩ِ٣ٔ اَِلَِط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ ث٥َُّ ٥ُُِٜ٠ٔ٤ ٣َا ٨ًِٔسٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٕف  ٌِ ٨َا َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٨َا  ِ٘ ا ا٧َِل٠َ َّ٤٠ََٓ ٨َا بَٔثََلثَةٔ َذِوزٕ  َٟ أ٣َََز  َٓ ُتَٔی بٔإٔب١ٕٔ  أ َٓ ٨ََٟا أََتِي٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َٟبِٔث٨َا ٣َا َطاَئ اہللُ   ََل یَُبارُٔک اہللُ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َنِشَتِح٠ٔ٤ُُط  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  أََتِي٨َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی  َ٘ َٓ َح٨َ٠َ٤َا  َٓ َٕ أَِ٪ ََل یَِح٨َ٠َٔ٤ا  َح٠َ َٓ

 ٔ ِّی َواہللٔ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ ََل أَِح٠ ٔن ا٢َ ٣َا أ٧ََا َح٠ِ٤َُت٥ُِٜ ب١َِ اہللُ َح٥ُِٜ٠َ٤َ ِ َ٘ َٓ ُط  َٟ َٔک  ٧َا ذَٟ ًَلَی یَ ََٓذََکِ َُي ٍَِصَا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا ُٕ  أََری  َٓ ٤ٔيٕن 

َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ  ٩ًَِ َی٤ٔیىٔی َوأََتِیُت ا ُت  ِ
َفَّ َٛ  َِٔلَّ 

ہبیتق نب دیعس ، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، اوبربدہ ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن یبن یک دختم ںیم ارعشویں یک اکی 

آای وت آپ ےن رفامای دخبا ںیم ںیہمت وساری ںیہن دفں اگ افر ہن ریمے اپس وکح  زیچ ےہ امجتع ےک اسھت آپ ےس وساری امےنگن وک 

سج رپ ںیم مت وک وسار رکفں، رافی اک ایبؿ ےہ ہک رھپ مہ رہھٹے بج کت اہلل ےن اچاہ ہک مہ رہھٹںی۔ رھپ آپ ےک اپس نیت 

 مہ ےن اہک ای مہ ںیم ےس یسک ےن اہک، ہک دخبا مہ وک ربتک ہن وخوصبرت افاینٹنں الح  ںیئگ مہ وک آپ ےن اس رپ وسار ایک بج مہ ےلچ وت



 

 

وہیگ مہ یبن یک دختم ںیم وساری امےنگن آےئ ےھت وت آپ ےن مسق اھکح  ہک ںیمہ وساری ہن دںی ےگ، رھپ مہ وک آپ ےن وساری دے 

ںیم دفابرہ احرض وہےئ وت آپ ےن رفامای دی )وت ولعمؾ وہات ےہ ہک آپ وھبؽ ےئگ( اس ےئل مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

ہک ںیم ےن ںیہمت وسار ںیہن ایک ےہ ہکلب اہلل ےن ںیہمت وسار ایک ےہ افر دخبا ںیم بج یھب اہلل یک تیشم ےک اطمقب مسق اھکات وہں افر 

اتیل وہں، ای )ہی رفامای ہک( ںیم فہ رکاتیل اس ےک العفہ ںیم الھبح  داتھکی وہں وت ںیم اینپ مسق اک افکرہ ادا رک داتی وہں افر وج رتہب ےہ فہ رک

 وہں وج رتہب ےہ، افر اینپ مسق اک افکرہ دے داتی وہں۔ افر فہ رکات وہں وج الھب وہ۔

 ہبیتق نب دیعس ، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، اوبربدہ ا ےن فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ںیم اؿ اشء اہلل م ےن اک ایبؿ۔

     1623    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از :  راوی

 ٩ًَِ ُت  ِ
َفَّ َٛ ا٢َ َِٔلَّ  َٗ اْز َو ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ وَٛفت َحسَّ َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ أَِو أََتِیُت ا  ی٤َٔیىٔی َوأََتِیُت ا

ہک،  اوباامعنلؿ، امحد ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای رگم ںیم اینپ مسق اک افکرہ دے داتی وہں افر فہ رکات وہں وج رتہب ےہ ای ہی رفامای

 (افلظ اک ریغت ےہ، اتیت اذلی وھریخ فرفکت )ینعم فیہ ںیہ دقرے ا

 اوباامعنلؿ، امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 مسق ںیم اؿ اشء اہلل م ےن اک ایبؿ۔

     1624    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ ححي ٍ، كاُض سے روایت َکےت ہیں ا٧ہوں ےن ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة  ٩ًَِ كَاُوٕض َس٤ٔ  ٕ ٔ ب٩ِٔ حَُحي ٍِ ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ ُس٠َامِیَ َحسَّ َٗ ٩ََّٓ ا٢َ  ُ٪ ََلَكُو

یَ  ِٔ ا٢َ ُس َٗ َٟطُ َػاحٔبُُط  ا٢َ  َ٘ َٓ ات١ُٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َ٘ ٌٔيَن ا٣َِزأَّة ک١ٌُّ َت٠ُٔس ََُُل٣ّا يُ ًَلَی تِٔش ِی٠ََة  ١ُِٗ ِِٔ٪ َطاَئ ا٠َّٟ ٠َ٤ََِٟک  ىٔی ا ٌِ اُ٪ َي

 ٔ َٟٕس ِ ٥ِ٠َ َتأِٔت ا٣َِزأَْة ٨ِ٣ُٔض٩َّ بَٔو َٓ َٖ بٔض٩َّٔ  َلا َٓ ٨َٔسَی  َٓ ا٢َ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ اہللُ  َٗ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َیزِؤیطٔ  َ٘ َٓ ِّٙ ََُُل٦ٕ  َلَّ َواحَٔسْة بٔٔظ

َٟوِ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ٣َزَّّة  َٗ َٟطُ فٔی َحاَجتٔطٔ َو ٥ِ َیِح٨َِث َوکَاَ٪ َزَرکّا  َٟ  ُ ث٨ََا أَب ٩ًَِ اِسَتِثىَی َوَحسَّ  ٔ و اٟز٧َِّاز

ٔد ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث أَبٔی صَُزیَِزةَ   اَِلرَِعَ

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اشہؾ نب ریجح، اطؤس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک امیلسؿ ہیلع 

ےس اکی ہچب دیپا وہاگ وج اہلل یک راہ ںیم اہجد رکے امالسؾ ےن اہک ںیم اکی رات ںیم ونے ویبویں ےک اپس اجؤں اگ افر رہ اکی ویبی 

اگ اؿ ےک اسیھت ینع وقبؽ ایفسؿ رفےتش ےن اہک ااشنء اہلل ںیہک نکیل فہ وھبؽ ےئگ افر اینپ امتؾ ویبویں ےک اپس ےئگ، اؿ ںیم ےس یسک 

ٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ وعرت ےس ہچب دیپا ہن وہا زجب اکی وعرت ےک وج اکی انامتؾ ہچب ینج، اوبرہریہ ریض اہلل اعت

ےتیل، اکی ابر ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ فہ مسق ںیم ااشنء اہلل د ہ دےتی وت اؿ یک مسق ہن وٹیتٹ افر اانپ دصقم یھب اپ

ء رکےت ینع ااشنء اہلل د ہ ےتیل وت )ا ےن دصقم ںیم اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ فہ اانثتس

 اکایمب وہاجےت( افر ںیمہ اوبازلاند ےن وباطس ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطح دحثی ایبؿ یک۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اشہؾ نب ریجح، اطؤس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسق وتڑےن ےس ےلہپ افر اس ےک دعب افکرہ دےنی اک ایبؿ



 

 

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 مسق وتڑےن ےس ےلہپ افر اس ےک دعب افکرہ دےنی اک ایبؿ

     1625    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٗاس٥، ت٤ییم، زہس٦ جزمی :  راوی

٩ًَِ َز  ٤ٔییٔمِّ  ِٟتَّ أس٥ٔ ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  ُٛ َحسَّ ا٢َ  َٗ َِٟحزِمٔیِّ  ٕ ا ٨َّا ٨ًَِٔس أَبٔی صَِس٦

٦َ فٔی  ُٗسِّ ا٢َ َو َٗ ا٦ْ  ٌَ َ ٦َ ك سِّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ْٖ زُو ٌِ ٕ َِٔخاْئ َو٣َ َِٟهیِّ ٩ِ٣ٔ َجز٦ِ ا٢َ ٣ُوَسی َوکَاَ٪ بَِي٨َ٨َا َوبَيَِن صََذا ا َٗ َِٟح٥ُ َزَجإد  ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ك

ا٢َ  َٗ َُّط ٣َِولّی  أ٧َ َٛ ِو٦ٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َتِی٥ٔ اہللٔ أَِح٤َزُ  َ٘ ِٟ َّی َوفٔی ا ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ِّی  إٔن َٓ َٟطُ أَبُو ٣ُوَسی اِزُ٪  ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَِسُ٪  َٓ

٤َطُ  ٌَ ِ ُت أَِ٪ ََل أَك ِٔ َح٠َ َٓ ٔذِرتُُط  َٗ ِّی َرأَیُِتُط َیأِک١ُُ َطِیّئا  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٥َ َیأِک١ُُ ٨ِ٣ُٔط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ًَِ  اہللُ  ا٢َ اِزُ٪ أُِخب ٍَِٔک  َ٘ َٓ َذَٟٔک أَبَّسا 

ٔش٥ُ  ِ٘ زٔیِّيَن أَِسَتِح٠ٔ٤ُطُ َوصَُو َي ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َرصِٕم ٩ِ٣ٔ اَِلَِط ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَیُّوُب أََتِي٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ةٔ  َٗ َس ٥ٔ اٟؼَّ ٌَ ٤ّا ٩ِ٣ٔ َن ٌَ َن

ا٢َ َواہللٔ ََل أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ َو٣َا ٨ًِٔ  َٗ َباُ٪  ـِ َُ ا٢َ َوصَُو  َٗ َّی اہللُ أَِحٔشبُطُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ٔسی ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ 

ٕ ُُغِّ  ٨ََٟا بَٔد٤ِٔص ذَِوز أ٣َََز  َٓ أََتِي٨َا  َٓ زٔیُّوَ٪  ٌَ ٘ٔی١َ أَی٩َِ َصُؤََلٔئ اَِلَِط َٓ ٥َ ب٨َِٔضٔب ِٔب١ٕٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠ُِت ًَ ُ٘ َٓ ٨َا  ٌِ َٓ َٓا٧َِس ا٢َ  َٗ َری    اٟذُّ

َٕ أَِ٪ ََل َیِح٨َ٠َٔ٤ا ث٥َُّ أَ  َح٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َنِشَتِح٠ٔ٤ُطُ  ًَ َّی اہللُ  ََٓح٨َ٠َ٤َا ٧َٔسَی َرُسو٢ُ َٔلَِػَحابٔی أََتِي٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟي٨َا  ٔ ِرَس١َ ِ

٨َ٠ِا َرُس  َّٔ َِ َٟئ٩ِٔ َت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤َٔي٨َطُ َواہللٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی اہللٔ َػل وا ب٨َٔا ِ ٌُ ٠ُٔح أَبَّسا اِرٔج ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤َٔي٨َطُ ََل نُ ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََتِي٨َ  ُ٘ َٓ ٨َا  ٌِ َج ُظ َی٤ٔي٨َُط ََفَ ِ
٨٠َُِذَکِّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔ َح٠َ َٓ أَِ٪ ََل اَک َنِشَتِح٠ٔ٤َُک 

٤ََّا َح٥ُِٜ٠َ٤َ ا إ٧ٔ َٓ وا  ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َٗ ََّک َنٔشیَت َی٤ٔي٨ََک  ٨َا أ٧َ ِٓ َز ٌَ َٓ َو٨٨ََّا أَِو  َٓ ُٕ َتِح٨َ٠َٔ٤ا ث٥َُّ َح٠ِ٤َت٨ََا  ٔ ِّی َواہللٔ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ ََل أَِح٠ ٔن ہللُ ِ

 َّٟ َُي ٍََِصا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا َِٔلَّ أََتِیُت ا أََری  َٓ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة ًَلَی ی٤َٔيٕن  ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ُط َح٤َّ ٌَ ٠ُِتَضا َتاَب ٔذی صَُو َخي ٍِْ َوَتَح٠َّ

ِٟک٠َُِیٔيیِّ  ًَأػ٥ٕ ا أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ  َوا

ی افر یلع نب رجح، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، اقمس، یمیمت، زدہؾ رج ی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اوب ومٰیس ےک اپس ےھت افر امہر

اس ہلیبق رجؾ ےک درایمؿ تبحم افر  نی دنی اھت، رافی اک ایبؿ ےہ ہک اؿ ےک اپس اھکان الای ایگ اؿ ےک اھکےن ںیم رمیغ اک وگتش اھت۔ 

اس امجتع ںیم ینب میمت اک اکی صخش رسخ رگن اک اھت، رف ی یک رطح اھت، فہ اھکےن ےک اپس ںیہن ایگ، اوب ومٰیس ےن اس ےس اہک ہک 



 

 

اس ےئل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس اک وگتش اھکےت وہےئ داھکی ےہ اس ےن اہک ہک ںیم ےن اس  رقبی آاجؤ

وک ایسی زیچ )اجنتس( اھکےت داھکی ےہ سج ےس ریمی تعیبط  رفنت وہیئگ وت ںیم ےن مسق اھک ی ہک ںیم ہی یھبک ہن اھکؤں اگ، اوب ومٰیس ےن 

 ےس اس ےک قلعتم ایبؿ رکفں اگ۔ مہ ارعشویں یک اکی امجتع ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اہک ہک رقبی آاجؤ ںیم مت

فملس یک دختم ںیم وساری ےک ےئل احرض وہا اس فتق آپ دصہق ےک افٹن میسقت رک رےہ ےھت۔ اویب اک ایبؿ ےہ ہک ےھجم ایخؽ 

 آپ ےن رفامای دخبا ںیم ںیہمت وساری ہن دفں اگ افر ہن ریمے ےہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اس فتق آپ ہصغ یک احتل ںیم ےھت

اپس وکح  زیچ ےہ وج ںیہمت وساری ےک ےئل دفں، اوب ومٰیس اک ایبؿ ےہ ہک ےنلچ ےگل وت آپ ےک اپس تمینغ ےک افٹن الےئ ےئگ آپ 

مکح دای مہ افوٹنں وک ےل رک رفاہن وہےئ  ےن رفامای ہک فہ ارعشی اہکں ںیہ؟انچہچن مہ آےئ وت ںیمہ اپچن وخوصبرت افٹن دےیئ اجےن اک

وت ںیم ےن اسویھتں ےس اہک ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وساری امےنگن ےک ےئل آےئ ےھت آپ ےن مسق اھکح  یھت 

ینپ مسق وھبؽ ےئگ ںیہ۔ دخا یک ہک ںیمہ وساری ہن دںی ےگ رھپ مہ وک البای افر وساری ددیی )اشدی( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

مسق ارگ مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آپ یک مسق ےس اغلف راھک وت الفح ںیہن اپںیئ ےگ، اس ےئل مہ آپ ےک اپس 

امےنگن  ںیلچ افر آپ وک مسق اید دالںیئ۔ مہ فا س آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ آپ ےک اپس وساری

آےئ ےھت آپ ےن مسق اھکح  ہک ںیمہ وساری ہن دںی ےگ رھپ آپ ےن ںیمہ وساری دی ںیمہ ایخؽ وہا ہک اشدی آپ اینپ مسق ںیم 

وھبؽ ےئگ ںیہ آپ ےن رفامای ہک اجؤ ںیہمت اہلل ےن وساری دی ےہ دخبا ارگ اہلل ےن اچاہ ںیم ےن بج یھب یسک ابت رپ مسق اھکح  افر 

امحد نب زدی، وباہطس اویب اوبالقہب افر اقمس نب  اپات وہں وت ںیم ےن فیہ ایک وج الھب ےہ افر مسق اک افکرہ ددیای،الھبح  اس ےک الخػ 

ی اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ۔ ٹ

کلن ت

 اعمص 

 یلع نب رجح، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، اقمس، یمیمت، زدہؾ رج ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 مسق وتڑےن ےس ےلہپ افر اس ےک دعب افکرہ دےنی اک ایبؿ

     1626    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ًبساٟوہاب، ایوب، ابوَٗلبہ، ٗاس٥ ت٤ییم زہس٦ :  راوی

ٕ حَ  ٩ًَِ َزصَِس٦ ٤ٔییٔمِّ  أس٥ٔ اٟتَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة َوا ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا   بَٔضَذا سَّ

 ہبیتق، دبعاولاہب، اویب، اوبالقہب، اقمس یمیمت زدہؾ ےس اس دحثی وک رفاتی رکےت ںیہ۔

 اقمس یمیمت زدہؾ ہبیتق، دبعاولاہب، اویب، اوبالقہب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 مسق وتڑےن ےس ےلہپ افر اس ےک دعب افکرہ دےنی اک ایبؿ

     1627    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب، ٗاس٥، زہس٦ :  راوی

٩ًَِ َزصَِس٦ٕ بَٔضَذا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ  َحسَّ

 اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، اقمس، زدہؾ ےس اس دحثی وک رفاتی رکےت ںیہ۔

 مس، زدہؾاوبرمعم، دبعاولارث، اویب، اق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومسقں افر ذنرفں اک ایبؿ :   ابب

 مسق وتڑےن ےس ےلہپ افر اس ےک دعب افکرہ دےنی اک ایبؿ

     1628    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 س ب٩ ًبساہلل ، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز ب٩ ٓارض، اب٩ ًو٪، حش٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤ :  راوی

َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ِوٕ٪  ًَ ارٕٔض أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ  َٓ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤ُزََة َحسَّ  ٩ًَِ  

 َٗ ٔ َُي ٍِ ًِٔليَتَضا ٩ِ٣ٔ  ُ ََّک ِِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ ٥َ ََل َتِشأ٢َِ اِْل٣َٔاَرَة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠ًََِیَضا َؤِِ٪  ا٢َ  ٕة أ٨ًَُِٔت  َٟ َ ٣َِشأ

 ِ أَیَِت َُي ًَلَی ی٤َٔيٕن ََفَ َت  ِٔ ِیَضا َؤَِذا َح٠َ َٟ ٔ َٟٕة ُوک٠َِٔت ِ َ ٩ًَِ ٣َِشأ ًِٔليَتَضا  ُ ٩ًَِ َی٤ٔي٨َٔک أ  ِ َفِّ َٛ َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ َو أِٔت ا َٓ  ٍََصا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا 

ٕب َوح٤َُیِ  َة َؤس٤َاُک ب٩ُِ َُحِ ٔلیَّ ًَ ُط یُو٧ُُص َؤس٤َاُک ب٩ُِ  ٌَ ِوٕ٪ َوَتاَب ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُط أَِطَض١ُ ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٌَ َتاَزةُ َو٨ِ٣َُؼوْر َتاَب َٗ ْس َو

 ٍُ  َوصَٔظا٦ْ َواٟزَّبٔی

 دبعاہلل ، نامثؿ نب رمع نب افرس، انب وعؿ، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دمحم نب

ی ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامرت یک بلط ہن رکف اس ےئل ہک ارگ ںیہمت الب امےگن لم اجےئ وت اہمتر

فر ارگ امےنگن ےس یلم وت مت اس ےک وحاےل رک دےیئ اجؤ ےگ افر بج مت یسک ابت رپ مسق اھکؤ افر الھبح  اس ےک الخػ ودد یک اجےئ یگ ا

ںیم اپؤ وت فیہ رکف وج رتہب ےہ افر اینپ مسق اک افکرہ دف، الہش ےن انب وعؿ ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ افر ویسن فامسک نب 

 دہ فوصنمر فاشہؾ افر رعیب ےن اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ۔ہیطع فامسک نب  جب فدیمح فاتق

 دمحم نب دبعاہلل ، نامثؿ نب رمع نب افرس، انب وعؿ، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ض یک میلعت اک ایبؿرفا : ابب

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی مت وک مکح داتی ےہ اہمتری افالد ےک ابرے ںیم۔

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی مت وک مکح داتی ےہ اہمتری افالد ےک ابرے ںیم۔



 

 

     1629    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َٜٔسرٔ َس٤ٔ ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ َحسَّ و٢ُ ٣َز ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ِؿُت َرضَٔی اہللُ 

 َ ًَل ِس أُُیِٔمَ  َٗ أََتانٔی َو َٓ ٥َ َوأَبُو بَُِکٕ َوص٤َُا ٣َأطَیأ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اَزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َّی اہللُ َٓ َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ ََٓتَوؿَّ یَّ 

٠ُِت یَا َرُسو٢َ ا ُ٘ َٓ ُت  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ًَلَیَّ َوُؿوئَطُ  ََٓؼبَّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٥ِ٠َ یُحِٔبىٔی بَٔظِیٕئ ًَ َٓ ٔضی فٔی ٣َالٔی  ِٗ َٕ أَ ِی َٛ ٍُ فٔی ٣َالٔی  َٕ أَِػ٨َ ِی َٛ ہللٔ 

٤ََِٟوارٔیٔث  َِٟت آیَُة ا َّی ٧َزَ  َحً

وت  ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم امیبر وہا

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ریمی ایعدت وک رشتفی الےئ وت ںیم وہیبیش یک احتل ںیم اھت، روسؽ اہلل یلص روسؽ 

آہل فملس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر ا ےن فوض اک اپین ھجم رپ اہبای، ےھجم وہش آای وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 امؽ ںیم ایک رکفں افر ا ےن امؽ ںیم سک رطح ہلصیف رکفں آپ ےن وکح  وجاب ںیہن دای اہیں کت ہک ریماث یک آتی انزؽ ںیم ا ےن

 وہح ۔

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفا ض یک میلعت اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ

     1630    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١ ، وہیب ، اب٩ كاُض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا ٣ُوَس  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللَٔحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كَاُوٕض  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ َّی اہللُ ی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ  َػل

ُشو ُشوا َوََل َتَحشَّ َِٟحٔسیٔث َوََل َتَحشَّ َذُب ا ِٛ ٩َّ أَ إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ ٥ِ َواٟوَّ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔیَّا و٧ُوا ًَٔباَز ًَ ُٛ وا َوََل َتَسابَزُوا َو ـُ َُ ا َوََل َتَبا

 اہللٔ ِِٔخَوا٧ّا

ومیس نب اامسلیع ، فبیہ ، انب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت 

ر یسک ےک ویعب یک وجتسج ہن رکف افر ہن اس یک وٹہ ںیم ےگل روہ افر دبامگین ےس وچب اس ےئل ہک دبامگین بس ےس زایدہ وھجیٹ ابت ےہ اف

 )عیب ںیم( اکی دفرسے وک دوھہک ہن دف افر ہن دسح رکف افر ہن ضغب روھک افر ہن یسک یک تبیغ رکف افر اہلل ےک دنبے اھبح  اھبح  وہاجؤ۔

 ومیس نب اامسلیع ، فبیہ ، انب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک امہرا وکح  فارث ہن وہاگ۔

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک امہرا وکح  فارث ہن وہاگ۔

     1631    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَا  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٠ًََِیض٤َٔا َحسَّ بَّاَض  ٌَ ِٟ اك٤ََٔة َوا َٓ ئَٔظَة أَ٪َّ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوص٤َُا حٔي ًَ َّی اہللُ  ََل٦ أََتَیا أَبَا بَُِکٕ ی٠ََِت٤َٔشأ٪ ٣ٔي ٍَاثَُض٤َا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َئٕٔذ یَِل٠َُبأ٪ أَِرَؿِیض٤َٔا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ْة ََٓسَک َوَسِض٤َُض٤َا ٩ِ٣ٔ َخِیب ٍََ  َٗ ٨َا َػَس ِٛ و٢ُ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ُض٤َا أَبُو بَُِکٕ َس٤ٔ

َُ أ٣َِّزا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ أَبُو بَُِکٕ َواہللٔ ََل أََز َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ٕس ٩ِ٣ٔ صََذا ا ٤ََّا َیأِک١ُُ آ٢ُ ٣َُح٤َّ َّی اہلل٧ُِٔ ُط ٓٔیطٔ َػل ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِؼ٨َ ًَ  

َّی ٣َاَتِت  ٥ِ٠َ تُک٤ِِّ٠َُط َحً َٓ َٓاك٤َُٔة  َضَحَزِتُط  َٓ ا٢َ  َٗ ُتطُ  ٌِ  َِٔلَّ َػ٨َ



 

 

دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت 

ٰیل اہنع افر رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس روسؽ اہلل ےک )رتہک ںیم افہمط ریض اہلل اعت

ےس( ا ےن ریماث امےنگن آےئ افر فہ دفونں اس فتق دفک یک زنیم افر ربیخ یک زنیم ےس اانپ ہصح فوصؽ رک رےہ ےھت وت اؿ دفونں 

ےن اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک امہرا وکح  فارث ہن وہاگ  ےس رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

افر وج ھچک مہ ےن وھچڑا فہ دصہق ےہ رصػ اس امؽ ےس آؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکںیئ ےگ۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل 

ا ہچن ہنع ےن اہک دخا یک مسق ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل

 

 ہیلع فآہل فملس وک وج اکؾ رکےت وہےئ داھکی ےہ اس وک ںیہن وھچڑات وہںح ن

رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انلم انلج وھچڑ دای افر اؿ ےس وگتفگ وھچڑ دی اہیں کت ہک 

 فافت اپںیئگ۔

 فہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم زرہی، رع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک امہرا وکح  فارث ہن وہاگ۔

     1632    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص   ٔٞ ٤َُِٟباَر ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَبَاَ٪ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّى اہللُ  َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ْة  َٗ ٨َا َػَس ِٛ ا٢َ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

لیع نب اابؿ ، انب شابرک ، ویسن ، زرہی ، رعفہ ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت ےن اامس

 رفامای ہک امہرا وکح  فارث ہن وہاگ افر وج ھچک مہ ےن وھچڑا ےہ فہ دصہق ےہ

  :  رافی
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 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک امہرا وکح  فارث ہن وہاگ۔

     1633    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب :  راوی

 ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب َِٟحَسثَأ٪ َوکَاَ٪ ٣َُح٤َّ َحسَّ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أَِؤض ب٩ِٔ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُس َحسَّ

ا٢َ ا٧َِل  َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َّی َزَخ٠ُِت  ُت َحً ِ٘ َٓا٧َِل٠َ َٔک  ٥ٌٕٔ ذَََکَ لٔی ٩ِ٣ٔ َحٔسیثٔطٔ ذَٟ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ًَلَی ٤ًَُزَ ٠َ ب٩ُِ ُجَبي ٍِ َّی أَِزُخ١َ  ُت َحً ِ٘

أَذَٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٕس  ٌِ ٔ َوَس ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواٟزُّبَي ٍِ ََٟک فٔی ًُِث٤َاَ٪ َو ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ  ُ أ َٓ أََتاُظ َحأجبُطُ َیزِ ًَلٓٔیٕ َٓ ََٟک فٔی  ا٢َ ص١َِ  َٗ َُٟض٥ِ ث٥َُّ   

 ِٟ ًَبَّاْض یَا أ٣َٔي ٍَ ا ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَبَّإض  ٤َاُئ َو و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟٔذی بٔإٔذ٧ِٔطٔ َت ٥ِ بٔاہللٔ ا ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َٗ ِٗٔف بَِیىٔی َوبَيَِن َصَذا  ٤ُِؤ٨٣ٔٔيَن ا

ْة  َٗ ٨َا َػَس ِٛ ا٢َ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َّی اہللُ  یُزٔیُس َرُسو٢ُ اہللٔ  َواَِلَِرُق َص١ِ َت َػل

ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ ًَبَّإض  ًَلٓٔیٕ َو ًَلَی  َب١َ  ِٗ َ أ َٓ َٔک  ا٢َ ذَٟ َٗ ِس  َٗ ا٢َ اٟزَّصُِم  َ٘ َٓ َشُط  ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َن َّی اہللُ  ًَ ٤َ٠َأ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َت

 ِّ إٔن َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ ِس  َٗ اََل  َٗ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ ًَ َُٟط َػل ِس کَاَ٪ َخؽَّ َرُسو َٗ ٔ ِٔ٪َّ اہلَل  ٩ًَِ َصَذا اَِل٣َِز ث٥ُُِٜ  ی أَُحسِّ

 َ ًَل اَئ اہللُ  َٓ َّ َوَج١َّ ٣َا أَ ًَز ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلطٔ أََحّسا َُي ٍَُِظ  ٌِ ٥ِ ُي َٟ ِیٔئ بَٔظِیٕئ  َٔ ِٟ ٥َ فٔی صََذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َ ک َٓ ٔسیْز  َٗ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  ا٧َِت ی َرُسؤٟطٔ ِ

 َ٠ًَ ٥َ َواہللٔ ٣َا اِحَتاَزَصا زُو٥َُِٜ٧ َوََل اِسَتأِثََز بَٔضا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َضا ٓٔی٥ُِٜ َخأَٟؼّة َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ُوَصا َوبَثَّ ُٛ ًَِلا ِس أَ َ٘ َٟ ِی٥ُِٜ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٤َِٟا٢ُ  َّی بَقَٔی ٨ِ٣َٔضا َصَذا ا َة َس٨َتٔطٔ ث٥َُّ َیأُِخُذ ٣َا َحً َ٘ َٔ ٤َِٟا٢ٔ َن ًَلَی أَص٠ِٔطٔ ٩ِ٣ٔ َصَذا ا  ُٙ ٔٔ ٥َ ی٨ُِ ِیطٔ َوَس٠َّ

٥َ َحَیاَتُط أَِنُظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َٔ٤ بَٔذاَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ ١َ ٣َا٢ٔ اہللٔ  ٌَ ٠ُُط ٣َِح ٌَ َیِح َٓ ٤ُ٠َوَ٪ بَقَٔی  ٌِ ٥ِ بٔاہللٔ َص١ِ َت ُٛ َذَٟٔک  ُس

َّی اہللُ َتَوف َٓ  ٥ِ ٌَ اََل َن َٗ ٤َ٠َأ٪ َذَٟٔک  ٌِ ٤َا بٔاہللٔ َص١ِ َت ُٛ ًَبَّإض أَِنُظُس لٓٔیٕ َو ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ٌَ اُٟوا َن ا٢َ َٗ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٧َبٔیَّطُ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ أَبُو بَُِکٕ أ٧ََا َولٔیُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َتَوف َّی اہللُ  ١َٔ٤ًَ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١َٔ٤ ب٤َٔا  ٌَ َٓ َضا  ـَ َب َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 َ٤ًِ ُتَضا َس٨ََتئِن أَ ـِ َب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُِت أ٧ََا َولٔیُّ َولٔیِّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ َّی اہللُ  ١ُ ٓٔیَضاأَبَا بَُِکٕ  ١َٔ٤ًَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٣َا 



 

 

ٍْ ٔجئَِتىٔی َتِشأَُٟىٔی نَ  ٤َا َج٤ٔی ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو بَُِکٕ ث٥َُّ ٔجئُِت٤َانٔی َوک٤َٔ٠َُت٤َُٜا َواحَٔسْة َوأ٣َِزُ ٔؼيَبَک ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أَخٔیَک َوأََتانٔی ًَ

ََٓواہللٔ َصَذا َيِشأَُٟىٔی َنٔؼیَب ا٣َِزأَتٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَبٔیضَ  َٔک  اّئ َُي ٍَِ ذَٟ ـَ َٗ َت٠َِت٤َٔشأ٪ ٣ٔىِّی  َٓ َِٟی٤َُٜا بَٔذَٟٔک  ٔ ُتَضا ِ ٌِ َٓ ٠ُِت ِِٔ٪ ٔطئُِت٤َا َز ُ٘ َٓ ا 

 ًَ إِٔ٪  َٓ ُة  ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت َٔک َحً اّئ َُي ٍَِ ذَٟ ـَ َٗ ٔضی ٓٔیَضا  ِٗ ٤َاُئ َواَِلَِرُق ََل أَ و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟٔذی بٔإٔذ٧ِٔطٔ َت َٓازِ ا َٓأ٧ََا َحزِت٤َُا  ٔلَیَّ  اَصا ِ ٌَ َٓ

ٔٔی٤َُٜاصَا ِٛ  أَ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس امکل نب افس نب دحاثؿ ےن ایبؿ ایک ہک 

اؿ ےس وپاھچ وت اںوہں ےن افر دمحم نب ریبج نب معطم ےن ھجم ےس اؿ یک ہی دحثی ایبؿ یک یھت،انچہچن ںیم لچ رک اؿ ےک اپس اچنہپ افر 

ہک ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ایگ اؿ ےک اپس اؿ ےک درابؿ ریاف ےچنہپ افر اہک ہک آپ رضحت نامثؿ فدبعارلنمح، 

، رھپ درابؿ فزریب فدعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ادنر آےن یک ااجزت دےتی ںیہ؟ اںوہں ےن اہک ہک اہں،انچہچن اؿ رضحات وک ادنر البای ایگ

ےن اہک ایک آپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع فابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ااجزت دےتی ںیہ اںوہں ےن اہک اہں۔ رضحت ابعس ےن 

اہک اے اریماوملنینم امہرے افر اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رکدےئجی، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم مت وک دخا اک فاہطس داتی 

سج ےک مکح ےس زنیم ف آامسؿ اقمئ ںیہ ایک مت اجےتن وہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امہرا وکح  فارث ہن وہں 

وہاگ۔ افر وج ھچک مہ ےن وھچڑا فہ دصہق ےہ افر اس ےس رماد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ذات یھت، اس امجتع ےن رفامای ہک آپ 

، رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع فابعس یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک آپ دفونں اجےتن ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن ااسی رفامای ےہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی رفامای اؿ دفونں ےن وجاب دای اہں۔ آپ ےن ہی رفامای ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اب 

ی ںیم ا ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وصخمص ایک اھت  ںیم آپ ولوگں ےس اس ےک قلعتم

 

فت
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ہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےک العفہ یسک وک ںیہن دایانچہچن اہلل زبرگ فربرت ےن رفامای )م

دخا یک آپ ےن اہمترے وسا یسک ےک ےئل اس وک وفحمظ ںیہن ایک افر ہن مت رپ یسک وک رتحیج دی ہکلب مت یہ وک دےتی افر  ےک ےئل اھت، مسق ےہ

 میسقت رکےت رےہ اہیں کت ہک ہی امؽ ابیق راہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس امؽ ےس ا ےن رھگ فاولں ےک ےئل اکی اسؽ اک رخہچ اکنؽ

ہلل ےک افر امؽ یک رطح رخچ رکےت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ زدنیگ رھب یہی رکےت رےہ، ںیم مت ےتیل، رھپ ابیق امؽ، ا

وک دخا یک مسق دے رک وپاتھچ وہں ہک مت اس ابت وک اجےتن وہ؟ اؿ ولوگں ےن اہک اہں رھپ رضحت یلع ف ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک 

ں وک دخا اک فاہطس دے رک وپاتھچ وہں ہک ایک آپ دفونں اس ابت وک اجےتن ںیہ؟ اؿ دفونں ےن رطػ اخمبط وہ رک اہک ںیم آپ دفون

 اہلل اہک ہک اہں، رھپ اہلل اعت ی ےن ا ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فافت دے دی، وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم

ہضبق ایک افر ایس رطح رکےت رےہ سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک  ےک روسؽ اک ف ی وہں،انچہچن اںوہں ےن اس رپ



 

 

 ی اک اھت، رھپ اہلل اعت ی ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک فافت ددیی۔ وت ںیم ےن اہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ف

آپ دفونں ریمے اپس آےئ ںیہ افر آپ دفونں اک وصقمد اکی یہ ےہ  ف ی وہں۔ رھپ اب آپ دفونں ریمے اپس آےئ ںیہ، افر

افر مت دفونں اک اعمہلم اسکیں ےہ )اے ابعس( آپ ھجم ےس اینپ ویبی اک ہصح امےتگن ںیہ، وجاںیہن ا ےن فادل ےس اتچنہپ ےہ۔ ںیم اتہک 

 اعت ی یک سج ےک مکح ےس آامسؿ ف زنیم اقمئ ےہ وہں ہک ارگ اےکس العفہ وکح  افر ہلصیف آپ دفونں ھجم ےس اچےتہ ںیہ وت مسق ےہ اہلل

ںیم ایقتم کت اس ےک العفہ افر وکح  ہلصیف ںیہن رکاتکس ارگ آپ دفونں اس ےک ااظتنؾ ےس اعزج ںیہ وت رھپ ےھجم فا س رکدےئجی ںیم 

 اس اک ااظتنؾ رکولں اگ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک امہرا وکح  فارث ہن وہاگ۔

     1634    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ا٢َ ََل َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ُت  ِٛ َتٔش٥ُ َوَرثًَٔی زٔی٨َاّرا ٣َا َتَز ِ٘ ْة َي َٗ ُضَو َػَس َٓ ًَا٣ٔلٔی  ةٔ نَٔشأِی َو٣َئُو٧َٔة  َ٘ َٔ َس َن ٌِ  َب

اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 

فر وج ھچک ریمی ویبویں ےک رخچ ےس افر ریمے اکرنک ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ریما فرہث )دانیر( یک رطح میسقت ہن ایک اجےئ ا

 دصہق ےہ۔ رصػ  چ رےہ فہ

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  اک ایبؿرفا ض یک میلعت :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک امہرا وکح  فارث ہن وہاگ۔

     1635    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َةَ  ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٨ًََِضا أَ٪َّ أَِزَواَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٩ًَِ ٣َأٟٕک 

ٔلَی ثَِن ًُِث٤َاَ٪ ِ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََرِزَ٪ أَِ٪ یَِب ًَ َّی اہللُ  َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُُوف َِٟت أَ  ًَ ا َ٘ َٓ ٨َُِٟط ٣ٔي ٍَاثَُض٩َّ  َ بٔی بَُِکٕ َيِشأ

ْة  َٗ ٨َا َػَس ِٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ َِٟیَص   ًَائَٔظُة أَ

ں ےن ایبؿ ایک ہک بج دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فافت وہیئگ وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبویں ےن رضحت نامثؿ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اعتٰیل اہنع فملس وک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس انجیھب اچاہ اتہک اؿ ےس اینپ ریماث بلط رکںی، رضحت اعہشئ ریض اہلل

ہق ےن اہک ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ںیہن رفامای ہک امہرا وکح  فارث ںیہن وہاگ افر وج ھچک مہ ےن وھچڑا ےہ فہ دص

 ےہ۔

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک وج صخش امؽ وھچڑے وت فہ اس ےک رھگ فاولں اک ےہ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک وج صخش امؽ وھچڑے وت فہ اس ےک رھگ فاولں اک ےہ



 

 

     1636    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو َس٠َ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٤ََة 

 ٥ِ َٟ ٠َِیطٔ َزی٩ِْ َو ًَ ٩ِ٤َ ٣َاَت َو َٓ ُٔٔشض٥ِٔ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ أَِن ا٢َ أ٧ََا أَِولَی بٔا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُُُظ َػل ا ـَ َٗ ٠َِي٨َا  ٌَ َٓ َٓاّئ   یَت ٍُِِک َو

 ٔ ٠َٓ  َوَرثَتٔطٔ َو٩ِ٣َ َتَزَک ٣َاَّل 

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ومونمں اک 

ںیم اؿ یک اجونں ےس زایدہ دفتس وہں وج صخش رماجےئ افر اس رپ رقض وہ افر اسامؿ ہن وھچڑا سج ےس رقض وپرا وہےکس وت اس وک 

 ذہم ےہ افر سج ےن وکح  امؽ وھچڑا وت فہ اس ےک فاروثں اک ےہ۔ ادا رکان ریمے

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الد یک ریماث اک ایبؿ۔ابپ افر امں یک رطػ ےس اف

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ابپ افر امں یک رطػ ےس افالد یک ریماث اک ایبؿ۔

     1637    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ب٩ كاُض، كاُض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٨ًَُِض٤َ  َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كَاُوٕض  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ َّی ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا 

ُضَو َٔلَِولَی َرُج١ٕ  َٓ ٤َا بَقَٔی  َٓ ائَٔف بٔأَص٠َِٔضا  ََِٟفَ وا ا ُ٘ ِٟحٔ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ذَََکٕ  اہللُ 



 

 

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، نب اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت 

 ںیہ آپ ےن رفامای ہک رفا ض اس ےک نیقحتسم وک اچنہپ دف وج ابیق رےہ فہ بس ےس زایدہ رقیبی رمد ےک ےئل ےہ۔

  اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعومٰیس نب اامسلیع، فبیہ، نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑلویکں یک ریماث اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ڑلویکں یک ریماث اک ایبؿ

     1638    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، زہزی، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

 َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیسٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ا٢َ ٣َزِٔؿُت ب٤َٔ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََّٜة إؾ 

٠ُِت یَا َر  ُ٘ َٓ وزُنٔی  ٌُ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتانٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٤َِِٟؤت  ًَلَی ا ِیُت ٨ِ٣ُٔط  َٔ أَِط َٓ ثٔي ٍّا ٣ََزّؿا  َٛ ُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ لٔی ٣َاَّل 

ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ُٚ بُٔث٠ُثَِی ٣َالٔی  أََتَؼسَّ َٓ َِٟیَص َیزٔثُىٔی َِٔلَّ اب٨ًَِٔی أَ ََّک ِِٔ٪  َو بٔي ٍْ ٧ِٔ َٛ ٠ُُث  ا٢َ اٟثُّ َٗ ٠ُُث  ٠ُُِٗت اٟثُّ ا٢َ ََل  َٗ ِِطُ 
اٟظَّ َٓ ٠ُُِٗت 

ّة  َ٘ َٔ َٙ َن ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ ََّک  ُٔوَ٪ ا٨َّٟاَض َو٧ِٔ َّٔ َٜ َّٟة یََت ًَا ُض٥ِ  َٛ ََٟسَک أ٨ََُِٔیاَئ َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتت ٍُِ َت َو ِٛ ٤ََة َتَز ِ٘ َّی ا٠ُّٟ ٠ًََِیَضا َحً َِٔلَّ أُٔجزَِت 

٤َ تَ  ٌِ َت َٓ ٔسی  ٌِ َٕ َب ٩َِٟ تَُد٠َّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ صِٔحَزتٔی   ُٕ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ آأَُخ٠َّ ُ٘ َٓ ٔلَی فٔی ا٣َِزأَتَٔک  َضا ِ ٌُ َٓ ٤ًَََّل تُزٔیُس بٔطٔ َوِجَط اہللٔ َِٔلَّ زِ  ١َ

 ٍَ ٔٔ َّی ی٨ََِت سٔی َحً ٌِ َٕ َب ١َّ أَِ٪ تَُد٠َّ ٌَ َٟ ّة َوَزَرَجّة َو ٌَ ِٓ ُس ب٩ُِ  اِزَزِزَت بٔطٔ رٔ ٌِ َِٟبائُٔص َس ٩ِٜٔ ا وَ٪ َل ُ َِ َوا٦ْ َوُيرَضَّ بَٔک آ ِٗ بَٔک أَ

ُس ب٩ُِ َخ  ٌِ َیاُ٪ َوَس ِٔ ا٢َ ُس َٗ ََّٜة  ٥َ أَِ٪ ٣َاَت ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ َة َیزِثٔی  َٟ ٔ ب٩ِٔ َخِو ًَا٣ٔز َة َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  َٟ ِو

 َُٟؤٓیٕ 

زرہی، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم   ںیم امیبر دیمحی، ایفسؿ، 



 

 

ڑپا سج ےس رمےن ےک رقبی اھت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل 

ؽ ےہ افر ریما فارث زجب ریمی یٹیب ےک افر وکح  ںیہن، ایک ںیم دفاہتح  امؽ دصہق رکدفں؟ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس تہب ام

آپ ےن رفامای ہک ںیہن ںیم ےن رعض ایک اہتح ؟ آپ ےن رفامای ہک اہتح  تہب ےہ، ارگ وت اینپ افالد وک امدلار وھچڑے وت ہی اس ےس رتہب 

رھپںی، افر وج مت یھب رخچ رکےت وہ اس اک ارج ںیہمت ےلم اگ اہیں کت ہک ےہ ہک اؿ وک دگنتتس وھچڑے ہک ولوگں ےس کیھب امےتگن 

 فہ  ہمق وج مت اینپ ویبی ےک ہنم ںیم ڈاےتل وہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رجہت ےس ےھچیپ رہ اجؤں اگ؟

 رکف ےگ اس ےک ذرہعی اہلل اہمتری دنلبی افر درہج ںیم زایدیت اطع آپ ےن رفامای ہک مت ےھچیپ رہ رک وج لمع یھب اہلل یک وخونشدی ےک ےئل

رفامےئ اگ افر ادیم ےہ ہک مت ریمے ےھچیپ روہ ےگ وت تہب ےس ولوگں وک مت ےس عفن اتچنہپ رےہ اگ افر تہب ےس ولوگں وک مت ےس اصقنؿ 

ؽ   ںیم وہایگ اس ےئل اؿ ےک قح ںیم داعےئ رفغمت ےچنہپ اگ، نکیل ےب اچرہ دعس نب وخہل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وچہکن اؿ اک ااقتن

 رفامےت ےھت۔ ایفسؿ ےن اہک ہک دعس نب وخہل ینب اعرم نب ولح  ےک اکی رفد ےھت۔

 دیمحی، ایفسؿ، زرہی، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ڑلویکں یک ریماث اک ایبؿ

     1639    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ابوا٨ٟرض، ابو٣ٌاویہ طيبا٪، اطٌث، اسوز ب٩ یزیس :  راوی

ث٨ََا أَبُو ا ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪ َحسَّ اذُ َحسَّ ٌَ ا٢َ أََتا٧َا ٣ُ َٗ ٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس  ٩ًَِ اَِلَِسَوز َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط اؤیََة َطِيَباُ٪  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٨َّٟرِضٔ َحسَّ

ًَِلی أَل  َ أ َٓ َِّی َوَتَزَک اب٨ََِتطُ َوأُِخَتُط  ٩ًَِ َرُج١ٕ تُُوف ٨َِٟاُظ  َ َشأ َٓ ٤ِّّ٠ا َوأ٣َٔي ٍّا  ٌَ َِٟی٩ٔ٤َ ٣ُ َٕ ب٩ُِ َجَب١ٕ بٔا َٕ  ب٨ََِة ا٨ِِّٟؼ ِؼ  َواَِلُِخَت ا٨ِّٟ

ومحمد، اوبارضنل، اوباعمفہی ابیشؿ، اثعش، اوسد نب سیدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امہرے اپس اعمذ نب لبج 

اکی  ریض اہلل اعتٰیل ہنع نمی ںیم ملعم افر اریم وہ رک آےئ وت مہ ےن اؿ ےس اس صخش ےک قلعتم وپاھچ وج وفت وہایگ افر اکی یٹیب افر



 

 

 نہب وھچڑ رک ایگ وت اںوہں ےن یٹیب وک فص افر نہب وک فص دالای۔

 ومحمد، اوبارضنل، اوباعمفہی ابیشؿ، اثعش، اوسد نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وپےت یک ریماث اک ایبؿ ہکبج اٹیب ہن وہ۔

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 وپےت یک ریماث اک ایبؿ ہکبج اٹیب ہن وہ۔

     1640    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، وہیب، اب٩ كاُض، كاُض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ حَ  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كَاُوٕض  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ سَّ

ُضَو َٔلَِولَی َرُج١ٕ ذَََکٕ  َٓ ٤َا بَقَٔی  َٓ ائَٔف بٔأَص٠َِٔضا  ََِٟفَ وا ا ُ٘ ِٟٔح  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ملسم نب اربامیہ، فبیہ، انب اطؤس، اطؤس

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رفا ض اس ےک نیقحتسم وک اچنہپدف افر وج ابیق ےچب فہ رقبی ےک رمد ےک ےئل ےہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعملسم نب اربامیہ، فبیہ، انب اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یٹیب یک وموجدیگ ںیم ونایس یک ریماث اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یٹیب یک وموجدیگ ںیم ونایس یک ریماث اک ایبؿ

     1641    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ابوٗیص، ہزی١ ب٩ َحبی١ :  راوی

 ٩ًَِ ا٢َ ُسئ١َٔ أَبُو ٣ُوَسی  َٗ ِحبٔی١َ  َ َُ ُت صُزَی١َِ ب٩َِ  ٌِ ِیٕص َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبُو  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ  ب٨ِٕٔت َواب٨َِٔة اب٩ِٕ َوأُِخٕت َحسَّ

ا٢َ ٠ِٟٔب٨ِٔٔت  َ٘ ِو٢ٔ أَبٔی ٣ُ َٓ َ٘ ٕ َوأُِخب ٍَٔ بٔ وز ٌُ ُشئ١َٔ اب٩ُِ ٣َِش َٓ ىٔی  ٌُ َشيَُتابٔ َٓ  ٕ وز ٌُ ُٕ َوأِٔت اب٩َِ ٣َِش ِؼ ُٕ َؤَِٟلُِخٔت ا٨ِّٟ ِؼ وَسی ا٨ِّٟ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َضی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٔضی ٓٔیَضا ب٤َٔا  ِٗ ٤ُِِٟضَتٔسی٩َ أَ ِس َؿ٠ِ٠َُت ِّٔذا َو٣َا أ٧ََا ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ ُٕ َؤَلب٨َِةٔ َٓ ٥َ َِٟٔلب٨َِٔة ا٨ِِّٟؼ َس٠َّ

ِو٢ٔ اب٩ِٔ ٣َ  َ٘ أَِخب ٧ٍََِاُظ بٔ َٓ أََتِي٨َا أَبَا ٣ُوَسی  َٓ ٠َِٔلُِخٔت  َٓ ٠َُثئِن َو٣َا بَقَٔی  ُسُض َت٠َٔ٤َِٜة اٟثُّ ا٢َ ََل َتِشأَُٟونٔی ٣َا اب٩ِٕ اٟشُّ َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ ِش

َِٟحب ٍُِ ٓٔی٥ُِٜ   َزا٦َ َصَذا ا

لی نب رشلیبح ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوبومیس ےس یٹیب، ونایس افر نہب یک ریماث آدؾ، ہبعش، اوبسیق، زہ

ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت اںوہں ےن اہک ہک یٹیب ےک ےئل فص افر نہب ےک ےئل فص ےہ افر مت انب وعسمد ےک اپس اج رک وپوھچ، نیقی ےہ 

نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ۔ افر اوبومیس اک وقؽ ایبؿ ایک ایگ وت اںوہں فہ یھب ریمی رطح یہ ایبؿ رکںی ےگ،انچہچن ا

دای ےن اہک ںیم اس وصرت ںیم ارماہ وہاجؤں اگ افر دہاتی ہن اپؤں اگ ںیم وت ںیہمت فہ مکح دفں اگ وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح 

، ہی دفاہتح  وہںیئگ ابیق اکی اہتح  نہب وک ےلم اگ، مہ ولگ ومٰیس ےک اپس آےئ افر اؿ وک ےہ یٹیب وک آداھ افر ونایس وک اٹھچ ہصح ےلم اگ

 انب وعسمد ےک وقؽ یک ربخ دی وت اںوہں ےن اہک ہک ھجم ےس ہن وپوھچ بج کت ہک فہ اعمل مت ںیم وموجد ںیہ۔

 آدؾ، ہبعش، اوبسیق، زہلی نب رشلیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابپ افر اھبح  یک وموجدیگ ںیم دادا یک ریماث اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابپ افر اھبح  یک وموجدیگ ںیم دادا یک ریماث اک ایبؿ

     1642    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، وہين، اب٩ كاُض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ث٨ََا ُوَصِیْب  ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُض٤َا 

 َٗ ََٓٔلَِولَی َرُج١ٕ ذَََکٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٤َا بَقَٔی  َٓ ائَٔف بٔأَص٠َِٔضا  ََِٟفَ وا ا ُ٘ ِٟحٔ  ا٢َ أَ

امیلسؿ نب  جب، فنیہ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 رقبی ےک رمد ےک ےئل ےہ۔ آپ ےن رفامای ہک رفا ض اس ےک قحتسم وک اچنہپدف افر وج  چ اجےئ فہ

 امیلسؿ نب  جب، فنیہ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اث اک ایبؿابپ افر اھبح  یک وموجدیگ ںیم دادا یک ریم

     1643    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َّٟٔذی  ا ا ا٢َ أ٣ََّ َٗ إض 

ـَ  ِٓ ٔ أَ ٩ِٜٔ ُخ٠َُّة اِْلِٔسََل٦ ةٔ َخ٠ٔیَّل ََلتََّدِذتُُط َوَل دّٔذا ٩ِ٣ٔ صَٔذظٔ اَِل٣َُّ ٨ُِت ٣ُتَّ ُٛ ِو  َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُط أَبّا أَِو ًَ َٟ َ َُّط أ٧َِز إ٧ٔ َٓ ا٢َ َخي ٍِْ  َٗ ١ُ أَِو 

اُظ أَ  ـَ َٗ ا٢َ   بّاَٗ

اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل 



 

 

 ےہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی وج رفامای ہک ارگ ںیم اس اتم ےس یسک وک لیلخ انبات وت اؿ )اوبرکب( وک انبات نکیل االسؾ یک دفیتس ا لض

  ایریخ اک ظفل ایبؿ ایک رافی وک کش ےہ( اںوہں ےن دادا وک زنمبہل ابپ رقار دای )ازنہل ااب ای اضقہ ااب( ایبؿ ایک۔)ا لض

 اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افالد فریغہ یک وموجدیگ ںیم وشرہ افر ویبی یک ریماث اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 افالد فریغہ یک وموجدیگ ںیم وشرہ افر ویبی یک ریماث اک ایبؿ

     1644    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اء، اب٩ ابی ٧حیح، ًلاء اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ یوسٕ، ورٗ :  راوی

 ِ٨ ًَ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح  اَئ  َٗ ٩ًَِ َوِر  َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َِٟا٢ُ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا َٗ ُض٤َا 

٨ََشَذ اہللُ ٩ِ٣ٔ  َٓ ُة ٠َِٟٔوأَٟسی٩ِٔ  َِٟؤػیَّ َٟٔس َوکَا٧َِت ا ١َ َِٟٔلَبََوی٩ِٔ ٟٔک١ُِّ  ٠َِٟٔو ٌَ ََکٔ ٣ِٔث١َ َحىِّ اَِل٧َُِثَیئِن َوَج ١َ ٠ٟٔذَّ ٌَ َح َٓ َذَٟٔک ٣َا أََحبَّ 

 ٍَ ُ ِِطَ َواٟزُّب
ٍَ َو٠ٟٔزَِّؤد اٟظَّ ُ ٩َ٤ُ َواٟزُّب ١َ ٤َ٠ِٟٔزِأَةٔ اٟثُّ ٌَ ُسُض َوَج  َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا اٟشُّ

ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ےلہپ امؽ افالد ےک ےئل افر فتیص فادلنی ےک ےئل یھت،  دمحم نب وی ف، فراقء، انب ایب حیجن، اطعء انب ابعس

اہلل اعت ی ےن اس وک وسنمخ رکےک فہ زیچ الح  وج اس ےس رتہب ےہانچہچن رمدفں وک وعروتں اک دفدنچ ہصح رقار دای افر فادلنی ںیم ےس 

آوھٹاں ہصح افر )افالد ہن وہ( وت وچاھت ہصح رقمر ایک، افر وشرہ  رہ اکی ےک ےئل اٹھچ ہصح رقمر ایک افر ویبی ےک ےئل )ارگ افالد وہ(

 ےک ےئل )ارگ افالد ہن وہ( فص افر )ارگ افالد وہ( وت وچاھت ہصح رقمر ایک۔

 دمحم نب وی ف، فراقء، انب ایب حیجن، اطعء انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 افالد فریغہ یک وموجدیگ ںیم وشرہ افر ویبی یک ریماث اک ایبؿ

     1645    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َضی َرُس َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ٠َِیطٔ ٨َا  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

ِبٕس أَِو أ٣ََ  ًَ  ٕ زَّة ُِ ّتا بٔ َم ٣َيِّ َ٘ َِٟحَیاَ٪ َس ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ٥َ فٔی َج٨ٔئن ا٣َِزأَة َضی َوَس٠َّ َ٘ َٓ َِّٓیِت  ٔ تُُو زَّة ُِ ِٟ ََٟضا بٔا َضی  َٗ ًَّٟٔی  ٤َِٟزِأََة ا ٕة ث٥َُّ ِٔ٪َّ ا

 ٔ ًََؼبَت ًَلَی   ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ ٥َ بٔأَ٪َّ ٣ٔي ٍَاثََضا ٟٔب٨َٔیَضا َوَزِؤجَضا َوأَ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َضاَرُسو٢ُ اہللٔ َػل

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ہبیتق، ثیل، انب اہشب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ر

رھپ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یبن ایحلؿ یک اکی وعرت ےک ےچب ےک قلعتم وج اچک رم ایگ اھت وخؿ اہب اکی الغؾ ای ولڈنی دےنی اک مکح دای،

رفامای اھت، رم یئگ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک فہ وعرت سج رپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح اصدر 

 اس یک ریماث اس ےک وٹیبں افر وشرہ ےک ےئل ےہ، افر وخؿ اہب ہبصع ےک ےئل ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ویٹیبں یک وموجدیگ ںیم ںینہب وجہبصع ںیہ اؿ یک ریماث اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ویٹیبں یک وموجدیگ ںیم ںینہب وجہبصع ںیہ اؿ یک ریماث اک ایبؿ

     1646    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 برش ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، س٠امی٪، ابزاہی٥، اسوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ اذُ ب٩ُِ َحسَّ ٌَ َضی ٓٔي٨َا ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ ِسَوزٔ 

ا٢َ  َٗ ُٕ َِٟٔلُِخٔت ث٥َُّ  ِؼ ُٕ َِٟٔلب٨َِٔة َوا٨ِّٟ ٥َ ا٨ِِّٟؼ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٥ِ یَِذَُکِ َجَب١ٕ  َٟ َضی ٓٔي٨َا َو َٗ  ٪ُ  ُس٠َامِیَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ًَلَی 

، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، اوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اعمذ نب رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج

لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امہرے درایمؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم مکح دای ہک یٹیب ےک ےئل فص افر نہب 

ہک اںوہں ےن امہرے ےئل ہلصیف ایک )نکیل( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن اک ےک ےئل فص ےہ رھپ امیلسؿ ےن ایبؿ ایک 

 ذرک ںیہن ایک۔

 رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، اربامیہ، اوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ویٹیبں یک وموجدیگ ںیم ںینہب وجہبصع ںیہ اؿ یک ریماث اک ایبؿ

     1647    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًباض، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابوٗیص، ہزی١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٤ًَ ث٨ََا  ًَِبُس اہللٔ َحسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ صُزَی١ِٕ  ِیٕص  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّإض َحسَّ يَنَّ ٓٔیَضا زُو ب٩ُِ  ـٔ ِٗ َ  ََل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو  َّی اہللُ  أئ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ـَ َ٘ ُسُض بٔ ُٕ َؤَلب٨َِةٔ أَلب٩ِٔ اٟشُّ ِؼ َوَس٥ََّ٠ َِٟلب٨َِةٔ ا٨ِّٟ

٠َِٔلُِخٔت  َٓ  َو٣َا بَقَٔی 

رمعف نب ابعس، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبسیق، زہلی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم اس ںیم فہ ہلصیف رکفں اگ وج آرضحنت یلص اہلل 



 

 

 یت ےک ےئل اٹھچ ہصح افر وج ابیق ےچب فہ نہب ےک ےئل ےہ۔ہیلع فآہل فملس ےن ایک ہک یٹیب ےک ےئل فص افر وپ

 رمعف نب ابعس، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبسیق، زہلی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنچ ونہبں افر اکی نہب یک ریماث اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 دنچ ونہبں افر اکی نہب یک ریماث اک ایبؿ

     1648    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ًث٤ا٪، ًبساہلل ، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ًَ ث٨ََا  ٨ًَِطُ َحسَّ ُت َجابّٔزا َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ُط

َح  ـَ أَ ث٥َُّ َن ََٓتَوؿَّ ًَا بَٔوُؿوٕئ  َس َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا ٣َزٔیْف  َّی اہللُ  ًَلَیَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َزَخ١َ  ٠ُِت یَا ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ َو َٗ ُ٘ َٓ ُت  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ُؿوئٔطٔ 

ائٔٔف  ََِٟفَ َِٟت آَیُة ا ٨َزَ َٓ ٤ََّا لٔی أََخَواْت   َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ

دبع اہلل نب نامثؿ، دبعاہلل ، ہبعش، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ریمے اپس آرضحنت 

ر اس فتق ںیم رمضی اھت، آپ ےن فوض ےک ےئل اپین اماگن افر فوض ایک رھپ ھجم رپ ا ےن فوض اک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ اف

اپین ڑھچاک، ےھجم وہش آای وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ںینہب ںیہ، اس رپ رفا ض فا ی آتی انزؽ 

 وہح ۔

 دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب دبع اہلل نب نامثؿ، دبعاہلل ، ہبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے یلص اہلل ہیلع فملس فہ مت ےس وتفی وپےتھچ ںیہ مت د ہ دف ہک

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

  اہلل ہیلع فملس فہ مت ےس وتفی وپےتھچ ںیہ مت د ہ دف ہک اہلل ںیہمت الکہل ےک قلعتم مکح داتی ےہ۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے یلص

     1649    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ٣وسٰی، اَسئی١، ابواسحٙ، حرضت بزاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  َِٟت َخات٤َٔ َحسَّ ُ آیَٕة ٧َزَ ِٔ ا٢َ آ َٗ ٨ُِط  ًَ ِٟب ٍََأئ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ائٔی١َ  ٩ًَِ َِِٔسَ ٔ  ب٩ُِ ٣ُوَسی  ُة ُسوَرة

َٟةٔ  ِٟکَََل تٔی٥ُِٜ فٔی ا ِٔ ١ُِٗ اہللُ ُي ُتو٧ََک  ِٔ  ا٨َِّٟشأئ َيِشَت

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرخ ںیم وج دیبع اہلل نب ومیس، ارسلیئ، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء 

﴾، انزؽ وہح ۔ ِ
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 آتی انزؽ وہح  فہ وسرۃ ااسنلء یک آرخی آتی، ﴿

 دیبع اہلل نب ومٰیس، ارسلیئ، اوباقحس، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت ےک دف اچچزاد اھبویئں اک ایبؿ ہک اؿ ںیم ےس اکی امں رشکی اھبح  وہ۔

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اھبح  وہ۔وعرت ےک دف اچچزاد اھبویئں اک ایبؿ ہک اؿ ںیم ےس اکی امں رشکی 

     1650    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ًبیس اہلل ، اَسائی١، ابوحؼين، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ائٔی١َ  ٩ًَِ َِِٔسَ ث٨ََا ٣َِح٤ُوْز أَِخب ٧ٍَََا ًُبَِیُس اہللٔ  ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ی َػأٟٕح 



 

 

٤َا َٓ ٩ِ٤َ ٣َاَت َوَتَزَک ٣َاَّل  َٓ ُٔٔشض٥ِٔ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ أَِن ٥َ أ٧ََا أَِولَی بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؼَبٔة َو٩ِ٣َ َتَزَک لَِکًّ أَِو اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ُُٟط ٤ََٟٔوالٔی ا

َٟطُ َؿ  ََٓٔلُِزعَی  ُط  أ٧ََا َؤٟیُّ َٓ ا  ًّ  َیا

ومحمد، دیبع اہلل ، ارسالیئ، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

وج صخش رماجےئ افر امؽ وھچڑ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ومونمں اک اؿ یک اجونں ےس یھب زایدہ دفتس وہں 

 اجےئ وت اس اک امؽ اس ےک ہبصع ےک ےئل ےہ، سج ےن رقض وھچڑا ںیم اس اک ف ی وہں ھجم ےس بلط ایک اجےئ۔

 ومحمد، دیبع اہلل ، ارسالیئ، اوبنیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک دف اچچزاد اھبویئں اک ایبؿ ہک اؿ ںیم ےس اکی امں رشکی اھبح  وہ۔

     1651    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ كاُض، كاُض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ا٣یہ ب٩ بشلا٦، یزیس ب٩ زریٍ، روح، ًبساہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ كَاُوٕض   ٩ًَِ ٩ًَِ َرِوٕح   ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ٕ َحسَّ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦ ث٨ََا أ٣َُیَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   

 ِٟ َ ا٢َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔلَِولَی َرُج١ٕ َذََکٕ َػل َٓ ائُٔف  ََِٟفَ ِت ا َٛ ٤َا َتَز َٓ ائَٔف بٔأَص٠َِٔضا  ََِٟفَ وا ا ُ٘  ٔح

اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح، دبعاہلل نب اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وک اچنہپ دف افر وج ھچک ابیق  چ اجےئ فہ زایدہ رقیبی رمد ےک ےئل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک رفا ض اس ےک قحتسم

 ےہ۔

 اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح، دبعاہلل نب اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ذفی االراحؾ اک ایبؿ۔

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ذفی االراحؾ اک ایبؿ۔

     1652    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ بیا٪ َکےت ہیں ٣یں ےن اسا٣ہ سے ٛہا ٛہ ت٥ سے ازریص ےن بواسلہ ك٠حہ، سٌیس ب٩ جبي ٍ،  :  راوی

 اض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحرضت اب٩ ًب

ٌٔیٔس  ٩ًَِ َس ث٨ََا ك٠ََِحُة  ث٥َُِٜ ِِٔزرٔیُص َحسَّ ٠ُُِٗت َٔلَبٔی أَُسا٣ََة َحسَّ ا٢َ  َٗ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ثَىٔی ِِٔسَحا ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ

 َ ا٢َ ک َٗ َسِت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧  َٗ ًَا َّٟٔذی٩َ  ٨َ٠ِا ٣ََوالَٔی َوا ٌَ ٤َُِٟضأجزٔیَّ َؤٟک١ُٕٓ َج ٤َِٟٔسی٨ََة َیزُٔث اَِلَِنَؼارٔیُّ ا ٔس٣ُوا ا َٗ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ حٔيَن  اَ٪ ا

 ٔ َِٟت َوٟ ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ ٥َ بَِي٨َُض٥ِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَّٟٔی آخَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ ا ة ا٢َ َنَشَدِتَضازُوَ٪ َذؤی َرح٤ٔٔطٔ َِٟٔلُُخوَّ َٗ ٨َ٠ِا ٣ََوالَٔی  ٌَ  ک١ُٕٓ َج

َسِت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧  َٗ ًَا َّٟٔذی٩َ   َوا

ااحسؼ نب اربامیہ ایبؿ رکےت ںیہ ںیم ےن ااسہم ےس اہک ہک مت ےس ادرسی ےن وباہطس ہحلط، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض 

﴾ ےک قلعتم ایبؿ ایک
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 ہک اہمرجنی بج ودہنی آےئ ےھت وت ااصنری اہلل اعتٰیل ہنع آتی، ﴿ف

ؿ اہمرج اک )افر اہمرج ااصنری اک( ذفی االراحؾ وھچڑ رک اس اھبح  اچرہ یک انب رپ فارث وہاجات وج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

ج
َ
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﴾ وک وسنمخ رکدای۔ےک درایمؿ اقمئ رک دای اھت، بج آتی ﴿ف
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اقحس نب اربامیہ ایبؿ رکےت ںیہ ںیم ےن ااسہم ےس اہک ہک مت ےس ادرسی ےن وباہطس ہحلط، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اعلؿ رکےن فاولں یک ریماث اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ رکےن فاولں یک ریماث اک ایبؿ

     1653    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًََ َحسَّ  ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َرُجَّل ََل ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ٣َأْٟک  ًََة َحسَّ زَ َٗ َّی ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ  ا٣َِزأََتطُ فٔی َز٩ٔ٣َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ًَ َّی اہللُ  َٚ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََفَّ َٓ َٟٔسَصا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا٧َِتفَی ٩ِ٣ٔ َو ٔ اہللُ  ٤َِٟزِأَة ََٟس بٔا َو ِٟ َٙ ا َِٟح ٥َ بَِي٨َُض٤َا َوأَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ییحی نب زقہع، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں ےک فملس ےک زامہن ںیم اینپ ویبی ےس اعلؿ ایک افر اس ےک ےچب ےس ااکنر ایک وت آرضحن

 درایمؿ رفتقی رکا دی افر ہچب وعرت وک دال دای۔

 ییحی نب زقہع، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اگ، وخاہ فہ آزاد وہ ای ولڈنی۔ہچب وعرت وک ےلم

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ہچب وعرت وک ےلم اگ، وخاہ فہ آزاد وہ ای ولڈنی۔

     1654    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٔلَی َحسَّ ًَضَٔس ِ َِٟت کَاَ٪ ًُتَِبُة  ا َٗ َضا 

 ًَ ا کَاَ٪  َّ٤٠َ َٓ َِٟیَک  ٔ طُ ِ ـِ ٔ ب ِٗ ا َٓ َة ٣ٔىِّی  ٌَ ٕس أَ٪َّ اب٩َِ َؤٟیَسةٔ َز٣ِ ٌِ ا٦َ أَخٔیطٔ َس َ٘ َٓ ٔلَیَّ ٓٔیطٔ  ًَضَٔس ِ ا٢َ اب٩ُِ أَخٔی  َ٘ َٓ ْس  ٌِ ِتٔح أََخَذُظ َس َٔ ِٟ ا٦َ ا

َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا ِ َٗ ََٓتَشاَو أططٔ  ًَلَی َٔفَ ٔ أَبٔی ُؤَٟس  ا٢َ أَخٔی َواب٩ُِ َؤٟیَسة َ٘ َٓ َة  ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ْس یَا ًَ ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

اطٔ َرُسو٢َ اہللٔ  ًَلَی َٔفَ ٔ أَبٔی ُؤَٟس  َة أَخٔی َواب٩ُِ َؤٟیَسة ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَیَّ ٓٔیطٔ  ًَضَٔس ِ ِس کَاَ٪  َٗ َّی  اب٩ُِ أَخٔی  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ طٔ 

ٔ ا اصٔز ٌَ أغ َو٠ِٟٔ َُٟس ٠َِٟٔٔفَ َِٟو َة ا ٌَ ًَِبُس ب٩َِ َز٣ِ ََٟک یَا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَُو  ًَ َة اِحَتحٔٔيی ٨ِ٣ُٔط ٤َٟٔا اہللُ  ٌَ ا٢َ َٟٔشِوَزَة ب٨ِٔٔت َز٣ِ َٗ َِٟحَحزُ ث٥َُّ 

َٟقَٔی اہللَ  َّی  ٤َا َرآَصا َحً َٓ تَِبَة  ٌُ  َرأَی ٩ِ٣ٔ َطَبضٔطٔ بٔ

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک  ہبت ےن

 ا ےن اھبح  دعس وک فتیص یک زہعم یک ولڈنی اک اٹیب ریما ےہ اس ےئل اس رپ ہضبق رکانیل، بج حتف   ےک اسؽ اس وک دعس ےن ےل ایل وت اہک

ہی ریما اجیتھب ےہ، ریمے اھبح  ےن اس ےک قلعتم فتیص یک یھت، دبع نب زہعم ڑھکے وہےئ افر اہک ہک ریما اھبح  ےہ اس ےئل ہک 

ڈنی اک اٹیب ےہ افر اس ےک رتسب رپ دیپا وہا ےہ، دفونں اانپ دقمہم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ےئگ، ریمے ابپ یک ول

دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما اجیتھب ےہ اھبح  ےن اس ےک قلعتم ںیمہ فتیص یک یھت، دبع نب زہعم ےن 

ر ریمے ابپ یک ولڈنی اک اٹیب ےہ افر اس ےک رتسب رپ دیپا وہا ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے دبع اہک ہک ریما اھبح  ےہ اف

نب زہعم ہی ریتا ےہ ڑلاک ایس اک وہات ےہ سج ےک رتسب رپ دیپا وہا افر زاین ےک ےئل رھتپ ےہ، رھپ وسدہ تنب زہعم ےس رفامای ہک اس ےس 

ا ہچن اس ےچب ےن رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رمےت  رپدہ ایک رکف اس ےئل ہک آپ

 

ح ن
 
ھت

 

ب

ےن اس ںیم  ہبت ےس اشمتہب دیھکی 

 دؾ کت ںیہن داھکی۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ہچب وعرت وک ےلم اگ، وخاہ فہ آزاد وہ ای ولڈنی۔



 

 

     1655    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ َوَس َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة  َُّط َس٤ٔ ٔس ب٩ِٔ زٔیَازٕ أ٧َ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َُٟس یَِحٌَی  َِٟو ا٢َ ا َٗ  ٥َ َّ٠

أغ  َِٟٔفَ  َٟٔؼاحٔٔب ا

فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن دسمد، ییحی، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامای ہچب اس اک ےہ سج ےک رتسب رپ دیپا وہا۔

 دسمد، ییحی، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اد رکے۔فالء اس ےک ےئل ےہ وجآز

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 فالء اس ےک ےئل ےہ وجآزاد رکے۔

     1656    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ُط  ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َ٘ َٓ َِٟت اِطت ٍََیُِت بَزٔیَزَة  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اَِلَِسَوز ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ

ََٟضا َػ  ا٢َ صَُو  َ٘ َٓ ََٟضا َطاْة  َٙ َوأُصِٔسَی  ًَِت َِٟوََلَئ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِطت ٍَٔیَضا  ًَ َّی اہللُ  َٟ َػل ْة َو َٗ ٥َُٜ َس َِٟح ا٢َ ا َٗ ٨َا َصٔسیَّْة 

ًَِبّسا ًَبَّإض َرأَیُِتُط  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٥َٜٔ ٣ُزَِس١ْ َو َِٟح ِو٢ُ ا َٗ ا َو  َوکَاَ٪ َزِوُجَضا ُُحًّ

صفح نب رمع، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 



 

 

ہلل اعتٰیل ہنع وک رخدیان اچاہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رخدی ول ہک فالء ایس ےک ےئل وج آزاد رکے افر ربریہ ربریہ ریض ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اکی رکبی یجیھب یئگ وت آپ ےن رفامای ہک فہ اس ےک ےئل دصہق ےہ افر امہرے ےئل دہہی ےہ، مکح اک ایبؿ ےہ ہک 

 رہ آزاد اھت افر مکح اک وقؽ رملس ےہ انب اعسب ےن اہک ہک ںیم ےن اس وک الغؾ داھکی۔ربریہ اک وش

 صفح نب رمع، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ا ض یک میلعت اک ایبؿرف :   ابب

 فالء اس ےک ےئل ےہ وجآزاد رکے۔

     1657    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ٤ََّا  َحسَّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ

 َٙ َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ  ا

اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ 

 ہک فالء ایس ےک ےئل سج ےن آزاد ایک۔ےن رفامای 

 اامسلیع نب دبعاہلل ، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اسہبئ یک ریماث اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہبئ یک ریماث اک ایبؿاس

     1658    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗبیؼہ ب٩ ً٘بہ، سٔیا٪، ابوٗیص، ہزی١، حرضت ًبس اہلل :  راوی

ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ صُزَی١ِٕ  ِیٕص  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َبَة َحسَّ ِ٘ بٔیَؼُة ب٩ُِ ًُ َٗ ث٨ََا  بُوَ٪ َؤِ٪َّ أَص١َِ  َحسَّ ِٔ٪َّ أَص١َِ اِْلِٔسََل٦ٔ ََل ُيَشيِّ

بُوَ٪  َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ کَا٧ُوا ُيَشيِّ  ا

ہصیبق نب ہبقع، ایفسؿ، اوبسیق، زہلی، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک املسمؿ اسہبئ ںیہن رکےت ںیہ 

 ۔افر اجتیلہ ےک ولگ )ینع رشمنیک( اسہبئ رکےت ےھت

 ہصیبق نب ہبقع، ایفسؿ، اوبسیق، زہلی، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اسہبئ یک ریماث اک ایبؿ

     1659    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ ٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ اَِلَِسَوز ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ َضا  َحسَّ َ٘ ٔ ت ٌِ ٨ًََِضا اِطت ٍََِت بَزٔیَزَة ُٟٔت

َضا َؤِ٪َّ أَص٠ََِضا َيِظت ٍَٔكُوَ٪  َواِطت ٍَََن  َ٘ ٔ ًِت ُ ِّی اِطت ٍََیُِت بَزٔیَزَة َٔل ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ ا َ٘ َٓ ٤ََّا  أَص٠َُِضا َوََلئََضا  إ٧ٔ َٓ ًِتٔ٘ٔیَضا  ا٢َ أَ َ٘ َٓ َوََلئََضا 

 َ٘ ًَِت َ أ َٓ َٓاِطت ٍََِتَضا  ا٢َ  َٗ  ٩َ٤َ ًَِلی اٟثَّ ا٢َ أَ َٗ َٙ أَِو  َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ًِٔلیُت ا ُ ِو أ َٟ َِٟت  ا َٗ َشَضا َو ِٔ اِخَتاَرِت َن َٓ ِّ ٍَِت  ا٢َ َوُخي َٗ ِتَضا 

بَّ  ًَ ِو٢ُ اب٩ِٔ  َٗ ٍْ َو ٔل َ٘ ٨ِ٣ُ ٔ ِو٢ُ اَِلَِسَوز َٗ ا  ا٢َ اَِلَِسَوزُ َوکَاَ٪ َزِوُجَضا ُُحًّ َٗ طُ  ٌَ ٨ُِت ٣َ ُٛ َذا ٣َا  َٛ َذا َو ًَِبّسا أََػحُّ َٛ  إض َرأَیُِتُط 



 

 

امیہ، اوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ربریہ ریض ومیس ، اوبوعاہن، وصنمر، ارب

اہلل اعتٰیل ہنع وک آزاد رکےن ےک ےئل رخدیان اچاہ افر اس ےک اموکلں ےن اس ےک ےئل فالء یک رشط ا ےن ےئل رک ی، رضحت اعہشئ ریض 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک آزاد رکےن ےک ےئل رخدیان اچیتہ وہں اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل

افر اس ےک امکل ایکس فالء یک رشط ا ےن ےئل رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک )رخدی رک( اس وک آزاد رکدف اس ےئل ہک فالء وت ایس ےک ےئل 

وسد اک ایبؿ ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اس وک رخدی رک آزاد رک دای رھپ وج آزاد رکے ای آپ ےن رفامای ہک  تمی دے، ا

 دی اجیت اںوہں ےن ربریہ )وک وشرہ ےک اسھت رےنہ ای ہن رےنہ( اک اایتخر دای وت ربریہ ےن اینپ ذات وک اایتخر ایک افر اہک ہک ارگ ےھجم اینت رمق

اہک ہک اس اک وشرہ آزاد اھت، اوسد اک وقؽ عطقنم ےہ افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ  وت ںیم یھب اس ےک اسھت ہن ریتہ، اوسد ےن

 ہک ںیم ےن اس وک الغؾ داھکی زایدہ حیحص ےہ۔

 ومٰیس، اوبوعاہن، وصنمر، اربامیہ، اوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک انگہ وج ا ےن اموکلں یک رمیض ےک الخػ اکؾ رکے

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک انگہ وج ا ےن اموکلں یک رمیض ےک الخػ اکؾ رکے

     1660    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥ تییمٗتيبہ ب٩ سٌی :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِّییٔمِّ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٨ًَُِط ٣َا ٨ًَِٔس٧َا َحسَّ ًَلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ   

ٔ ا َُي ٍَِ صَٔذظ ُُُظ َِٔلَّ َٛٔتاُب اہللٔ  ا٢َ َٛٔتاْب َنُِقَ َٗ ِٟحَٔزاَحأت َوأَِس٨َأ٪ اِْلٔب١ٔٔ  إٔذَا ٓٔیَضا أَِطَیاُئ ٩ِ٣ٔ ا َٓ َجَضا  َ ِِ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٔة  َٔ ٔحی ٟؼَّ

 ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أَِحَسَث ٓٔیَضا َحَسثّا أَِو آَوی ٣ُِحٔسثّا  َٓ ٔلَی ثَِوٕر  ِ ٕ ي ٍِ ًَ ٦ْ ٣َا بَيَِن  ٤َِٟسٔی٨َُة َُحَ َٜ َوٓٔیَضا ا ٔ ٤َََِٟلئ ٔة َوا٨َّٟأض ٨َُة اہللٔ َوا

 ٌَ َٓ ٔ ِٔذِٔ٪ ٣ََوأٟیطٔ  ي ٍِ َِ ِو٣ّا بٔ َٗ ًَِس٢ْ َو٩ِ٣َ َوالَی  ْٖ َوََل  َِٟ٘ٔیا٣َٔة َِصِ َب١ُ ٨ِ٣ُٔط یَِو٦َ ا ِ٘ ٌٔيَن ََل ُي َٜةٔ أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ 



 

 

ْٖ َوََل  َِٟ٘ٔیا٣َٔة َِصِ َب١ُ ٨ِ٣ُٔط َیِو٦َ ا ِ٘ ٌٔيَن ََل يُ ٩ِ٤َ أَِخََفَ  َوا٨َّٟأض أَِج٤َ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َواحَٔسْة َيِشَعی بَٔضا أَِز٧َاص٥ُِ  ُة ا ًَِس٢ْ َوذ٣َّٔ

 ْٖ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َِصِ َب١ُ ٨ِ٣ٔطُ یَِو٦َ ا ِ٘ ٌٔيَن ََل ُي َٜٔة َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ًَِس٢ْ ٣ُِش٤ّٔ٠ا   َوََل 

، یمیت ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اربامیہ

اہک ہک امہرے اپس  اتب اہلل ےک وسا وکح  زیچ ںیہن ےہ ےسج مہ ڑپںیھ وساےئ اس ہفیحص ےک اس وک اںوہں ےن اکنال وت اس ںیم زومخں 

ز ےس ےل رک وثر کت ودہنی  جؾ ےہ۔ سج ےن اس ںیم وکح  یئن افر افوٹنں ےک قلعتم دنچ ابںیت یھکل ںیھت، افر اس 
 
ںیم اھکل اھت ہک غ

 ابت دیپا یک ای یسک یئن ابت دیپا رکےن فاےل وک انپہ دی وت اس رپ اہلل افر رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ افر ایقتم ےک دؿ اس اک

سج ےن یسک وقؾ ےس ا ےن اموکلں یک ااجزت ےک ریغب دفیتس یک وت اس وکح   کی لمع وبقمؽ ہن وہاگ افر املسمونں اک اکی ذہم اکی ےہ 

رپ اہلل اعت ی افر رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ، ایقتم ےک دؿ اس اک وکح   کی لمع وبقؽ ہن ایک اجےئ اگ افر املسمونں اک ذہم 

وک انپہ دی( اکی ادین املسمؿ یھب ہی رکاتکس ےہ سج اکی ےہ )ینع ارگ یسک املسمؿ ےن یسک وک انپہ دی وت وگای بس املسمونں ےن اس 

ےن یسک املسمؿ یک انپہ وک وتڑا وت اس رپ اہلل افر رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ، ایقتم ےک دؿ اس اک وکح   کی لمع وبقؽ ہن 

 وہاگ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اربامیہ یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک انگہ وج ا ےن اموکلں یک رمیض ےک الخػ اکؾ رکے

     1661    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابونٌی٥، سٔیا٪ ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز ر :  راوی

 َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

٩ًَِ صٔبَتٔطٔ  َِٟوََلٔئ َو ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی  ٥َ  َوَس٠َّ



 

 

دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبمیعن، ایفسؿ ، 

 فالء یک عیب افر اس ےک ہبہ ےس عنم رفامای ےہ ۔ فملس ےن

 اوبمیعن، ایفسؿ ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  )اکرف( یسک املسمؿ ےک اہھت رپاالسؾ الےئ۔

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  )اکرف( یسک املسمؿ ےک اہھت رپاالسؾ الےئ۔

     1662    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز سے روایت َکےت ہیں ٛہ ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أََراَزِت  ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َضا  أَِ٪ َتِظت ٍََٔی  َحسَّ ُ٘ ٔ ت ٌِ َجارَٔیّة ُت

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِت ذَٟ ََٓذََکَ ٨ََٟا  ًَلَی أَ٪َّ َوََلئََضا  َٜٔضا  ٌُ ا٢َ أَص٠َُِضا ٧َبٔی َ٘ ٤ََّا َٓ إ٧ٔ َٓ ٔک َذٟٔٔک  ٌُ ا٢َ ََل ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٥َ

 َٙ َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ  ا

 رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اکی ولڈنی ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، رضحت انب

رخدی رک آزاد رکین اچیہ وت اس ےک اموکلں ےن اہک ہک مہ اس وک اس رشط رپ ےتچیب ںیہ ہک اس یک فالء امہری وہیگ، اںوہں ےن روسؽ اہلل 

  ہک امہرے ےئل زیچ ام ع ںیہن، فالء اس ےک ےئل وج آزاد رکے۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک وت آپ ےن رفامای

 ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  )اکرف( یسک املسمؿ ےک اہھت رپاالسؾ الےئ۔

     1663    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ْس أَِخب ٧ٍَََا َجزٔیْز  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ َحسَّ اِطت َٓ َِٟت اِطت ٍََیُِت بَزٔیَزَة  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اَِلَِسَوز ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٍََن ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر 

َِٟوََلَئ  إٔ٪َّ ا َٓ ًِتٔ٘ٔیَضا  ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ِت ذَٟ ََٓذََکَ ٔ أَص٠َُِضا َوََلئََضا  ُتَضا ٟ ِ٘ ًَِت َ أ َٓ َِٟت  ا َٗ  َٚ َِٟورٔ ًَِلی ا ٩ِ٤َ أَ

 َٛ ًَِلانٔی  ِو أَ َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ َّ ٍََصا ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا  ََٓدي  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَاَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ َِٟت  ا َذا ٣َا بٔتُّ ٨ًَِٔسُظ َٗ َٛ َذا َو

ا٢َ َوکَاَ٪ َزِوُجَضا ُُحًّ  َٗ َشَضا  ِٔ اِخَتاَرِت َن  آَ

 دمحم، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ےہ ہک ںیم ےن ربریہ وک رخدی ان

ؿ اچاہ وت اس ےک اموکلں ےن اس یک فال یک رشط ا ےن ےئل رک ی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایب

ایک وت آپ ےن رفامای ہک اس وک رخدی رک آزاد رک دف اس ےئل ہک فالء اس ےک ےئل وج اچدنی )ینع  تمی( دے۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل 

ےک اسھت اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اس وک رخدی رک آزاد رکدای، رھپ اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الب اجیھب افر وشرہ 

ر ای ہن رےنہ اک اایتخر دای وت اس ےن اہک ہک ارگ فہ ھجم وک اانت اانت دے وت یھب ںیم اےکس اپس ہن روہں یگ، رھپ اس ےن ا ےن آپ وک اایتخرےنہ 

 رکایل۔

 دمحم، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک وعرت فالء یک قحتسم وہیگ۔



 

 

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک وعرت فالء یک قحتسم وہیگ۔

     1664    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہ٤ا٦، ٧آٍ، حرضت :  راوی

ًَا ا٢َ أََراَزِت  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح َِٟت َحسَّ ا َ٘ َٓ ئَٔظُة أَِ٪ َتِظت ٍََٔی بَزٔیَزَة 

َُّض٥ِ َيِظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ َّی اہللُ  َٙ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ٥َ اِطت ٍَٔیَضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َِٟوََلَئ   ت ٍَٔكُوَ٪ ا

صفح نب رمع، امہؾ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل 

ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رخدی ےن اک ارادہ ایک وت اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک فہ ولگ اعتٰیل اہنع ےن 

فالء یک رشط ا ےن ےئل رکےت ںیہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اوکسرخدی ولاس ےئل ہک فالء ایس ےک ےئل وج اس وک آزاد 

 رکے۔

 نب رمع، امہؾ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعصفح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک وعرت فالء یک قحتسم وہیگ۔

     1665    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ سَل٦، وٛیٍ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اَِلَِسَوز ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا اب٩ُِ َسََل٦ٕ أَِخب ٧ٍَََا َوٛٔی ا٢َ َرُسو٢ُ اَحسَّ َٗ َِٟت  ا َّی َٗ ہللٔ َػل



 

 

٤َةَ  ٌِ َٚ َوَولَٔی ا٨ِّٟ َِٟورٔ ًَِلی ا َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا  اہللُ 

انب السؾ، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

  ہک فالء اس ےک ےئل وج اچدنی ) تمی( دے افر وج ف ی تمعن ےہ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 انب السؾ، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یہ ںیم ےس ےہ۔ یسک وقؾ اک آزاد رکدہ اؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 یسک وقؾ اک آزاد رکدہ اؿ یہ ںیم ےس ےہ۔

     1666    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٣ٌاویہ ب٩ َقہ و ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َّ  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َتاَزةُ  َٗ َة َو اؤیَُة ب٩ُِ َُقَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َبُة َحسَّ ٌِ ٠َِیطٔ ُط ًَ ی اہللُ 

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ُٔٔشض٥ِٔ أَِو  ِو٦ٔ ٩ِ٣ٔ أَِن َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َِولَی ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک یسک وقؾ اک آزاد  آدؾ، ہبعش، اعمفہی نب رقہ ف اتقدہ، رضحت اسن

 رکدہ ایہن ںیم ےس ای اسیج آپ ےن رفامای۔

 آدؾ، ہبعش، اعمفہی نب رقہ ف اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یسک وقؾ اک آزاد رکدہ اؿ یہ ںیم ےس ےہ۔

     1667    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ِو٦ٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِو ٩ِ٣ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ أُِخٔت ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ِ

ُٔٔشض٥ِٔ   أَِن

اؿ یہ  اوباولدیل، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک یسک وقؾ یک نہب اک اٹیب

م رفامای( ۔

ھ
فس

 

ت

م ای نم ا

ھ

 

مت

 ںیم ےس ےہ )

 اوباولدیل، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیقی یک ریماث اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 دیقی یک ریماث اک ایبؿ

     1668    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، ًسی، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضٔ  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ َی اہللُ 

َِٟي٨َا ٔ إ َٓ َٞ لَِکًّ  ٠َٔوَرثَتٔطٔ َو٩ِ٣َ َتَز َٓ َٞ ٣َاَّل  ا٢َ ٩ِ٣َ َتَز َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 رفامای اوباولدیل، ہبعش، دعی، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن



 

 

 ہک سج ےن امؽ وھچڑا فہ اس ےک فاروثں اک ےہ افر سج ےن رقض وھچڑا فہ ریمے ذہم ےہ۔

 اوباولدیل، ہبعش، دعی، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رف اک افر اکرف املسمؿ اک فارث ہن وہاگاملسمؿ اک

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اکرف اک افر اکرف املسمؿ اک فارث ہن وہاگ

     1669    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين، ٤ًز ب٩ ًث٤ا٪، حرضت اسا٣ :  راوی

 ُ ٩ًَِ أ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪   ٩ًَِ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  َسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َرضَٔی اہللُ َحسَّ

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤ُِِٟش٥َٔ٠  ًَ ِٟکَأَفُ ا ِٟکَأَفَ َوََل ا ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ا  ََل َیزُٔث ا

اوباعمص، انب رججی، انب اہشب، یلع نب نیسح، رمع نب نامثؿ، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 اک افر اکرف املسمؿ اک فارث ںیہن وہاتکس۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ یسک اکرف

 اوباعمص، انب رججی، انب اہشب، یلع نب نیسح، رمع نب نامثؿ، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اھبح  افر اجیتھبوہےن اک دوعی رکے اس صخش اک ایبؿ وج یسک ےک

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج یسک ےک اھبح  افر اجیتھبوہےن اک دوعی رکے

     1670    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٨ِضَ  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُس َحسَّ ٌِ َِٟت اِخَتَؼ٥َ َس ا َٗ ََّضا  ا أ٧َ

ْس َصَذا َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ َة فٔی ََُُل٦ٕ  ٌَ ًَِبُس ب٩ُِ َز٣ِ إؾ َو َّٗ َّطُ اب٨ُُِط ا٧ُِوزِ  ب٩ُِ أَبٔی َو ٔلَیَّ أ٧َ ًَضَٔس ِ إؾ  َّٗ اب٩ُِ أَخٔی ًُتَِبَة ب٩ِٔ أَبٔی َو

٨ََو  َٓ أغ أَبٔی ٩ِ٣ٔ َؤٟیَستٔطٔ  ًَلَی َٔفَ َة َصَذا أَخٔی َیا َرُسو٢َ اہللٔ ُؤَٟس  ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ ا٢َ  َٗ ٔلَی َطَبضٔطٔ َو ٠َِیطٔ ِ ًَ َّی اہللُ  َز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

أغ َو٠ِٟٔ َوَس٠َّ  َُٟس ٠َِٟٔٔفَ َِٟو َة ا ٌَ ًَِبُس ب٩َِ َز٣ِ ََٟک یَا  ا٢َ صَُو  َ٘ َٓ تَِبَة  ٌُ ٨ّا بٔ أَی َطَبّضا بَيِّ ٔلَی َطَبضٔطٔ ََفَ َِٟحَحزُ َواِحَتحٔٔيی ٨ِ٣ٔطُ یَا ٥َ ِ ٔ ا اصٔز ٌَ

مُّ  َٗ ٥ِ٠َ َیَز َسِوَزَة  َٓ َِٟت  ا َٗ َة  ٌَ  َسِوَزةُ ب٨َِٔت َز٣ِ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دعس نب ایب فاقص افر  ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ،

دبع نب زہعم اکی ڑلےک ےک قلعتم ڑگھجےن ےگل دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ریما اھبح   ہبت نب ایب 

یک وصرت دےئھکی )ہک  ہبت ےس یتلم ےہ( دبع نب زہعم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص  فاقص اک ڑلاک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس

اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ریما اھبح  ےہ ریمے ابپ ےک رتسب رپ اس یک ولڈنی ےک نطب ےس دیپا وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

وت آپ ےن رفامای ہی ھجت وک ےلم اگ اے دبع! ڑلاک اس اک ےہ سج ےک  اس یک وصرت دیھکی وت داھکی ہک اےس  ہبت ےس اصػ انمتبس ےہ

 رتسب رپ دیپا وہ افر زاین ےک ےئل رھتپ ےہ افر اے وسدہ تنب زہعم مت اس ےس رپدہ رکفانچہچن وسدہ ےن اس وک یھبک ںیہن داھکی۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج ریغ وک اانپ ابپ اتبےئ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج ریغ وک اانپ ابپ اتبےئ

     1671    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، خاٟس ب٩ ًبساہلل ، خاٟس، ابوًث٤ا٪، حرضت سٌس :  راوی

ٕس َرضَٔی  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ث٨ََا َخأْٟس  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َخأْٟس صَُو اب٩ُِ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ًَ اہللُ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َ  َػل تُُط َٔل ََٓذََکِ ا٦ْ  ٠َِیطٔ َُحَ ًَ َِٟح٨َُّة  ا َٓ َُي ٍُِ أَبٔیطٔ  َُّط  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ٔ أَبٔیطٔ َوصَُو َي َُي ٍِ ٔلَی  و٢ُ ٩ِ٣َ ازَّعَی ِ ُ٘ ا٢َ َي َ٘ َٓ َة  بٔی بَُِکَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠ِٔيی ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ًَاُظ  ِتُط أُذ٧َُاَی َوَو ٌَ  َوأ٧ََا َس٤ٔ

، اخدل نب دبعاہلل ، اخدل، اوبنامثؿ، رضحت دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع دسمد

فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وج صخش یسک ریغ صخش وک اانپ ابپ انبےل افر فہ اجاتن ےہ ہک فہ اس اک ابپ ںیہن وت تنج اس رپ  جاؾ 

 ںیم ےن اس وک اوبرکب ےس ایبؿ ایک وت اںوہں ےن اہک ہک اس وک ریمے دفونں اکونں ےن افر ریمے بلق ےن ےہ، دعس اک ایبؿ ےہ ہک

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس افر وفحمظ راھک۔

 دسمد، اخدل نب دبعاہلل ، اخدل، اوبنامثؿ، رضحت دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج ریغ وک اانپ ابپ اتبےئ

     1672    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہاػبّ ب٩ َفد، اب٩ وہب، ٤ًزو، جٌَف ب٩ ربیٌہ، رعاک، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ٩ًَِ إک  ٩ًَِ رٔعَ َة  ٌَ ََفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ٤ًَِْزو  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی  ٔد َحسَّ ََِٟفَ ُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا أَِػَب َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل أَبٔی صَُزیَِزَة 



 

 

 ًَ ٩ِ٤َ َرَُٔب  َٓ ٩ًَِ آبَائ٥ُِٜٔ  ا٢َ ََل َتزَُِبُوا  َٗ َِفْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُٛ ُضَو  َٓ  ٩ِ أَبٔیطٔ 

اغبص نب رفج، انب فبہ، رمعف، رفعج نب ر ہعی، رعاک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای 

 ہک ا ےن ابوپں ےس ارعاض ہن رکف اس ےئل ہک ا ےن ابپ ےس ارعاض رکان )افر ریغ یک رطػ ا ےن آپ وک وسنمب رکان( رفک ےہ۔

 اغبص نب رفج، انب فبہ، رمعف، رفعج نب ر ہعی، رعاک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وعرت یسک ےٹیب اک دوعی رکے

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 دوعی رکے بج وعرت یسک ےٹیب اک

     1673    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَّحِ   ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی َحسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ   ٩ٔ٤َ

 َ٘ َٓ ََٓذَصَب بٔاب٩ِٔ ِِٔحَساص٤َُا  ئُِب  ُض٤َا اب٨َِاص٤َُا َجاَئ اٟذِّ ٌَ ا٢َ کَا٧َِت ا٣َِزأََتأ٪ ٣َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٤ََّا ذَصََب اہللُ  َِٟت َٟٔؼاحٔبَتَٔضا ٧ِٔ ا

ا َٗ َجتَ بٔاب٨ِٔٔک َو َْخَ َٓ َضی بٔطٔ ٠ُِٟٜٔب ٍَِی  َ٘ َٓ ََل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٔلَی َزاُوَز  ٤ََتا ِ َٛ َتَحا َٓ ٤ََّا َذَصَب بٔاب٨ِٔٔک  ی ٧ِٔ َ ِِ ُ َ٪ ب٩ِٔ َِٟت اَِل ًَلَی ُس٠َامِیَ ا 

 َٟ ا َ٘ َٓ ُط بَِي٨َُض٤َا  ُّ٘ ِّٜئن أَُط ا٢َ ائُِتونٔی بٔاٟشِّ َ٘ َٓ أَِخب ٍَََتاُظ  َٓ ََل٦  ٠ًََِیض٤َٔا اٟشَّ ١ِ یَزَِح٤َُک اہللُ صَُو اب٨َُِضا َزاُوَز  ٌَ ِٔ َزی ََل َت ِِ ِت اٟؼُّ

٨َّا نَ  ُٛ مُّ َِٔلَّ یَِو٣َئٕٔذ َو٣َا  َٗ ِّٜئن  ُت بٔاٟشِّ ٌِ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َواہللٔ ِِٔ٪ َس٤ٔ َٗ َزی  ِِ َضی بٔطٔ ٠ٟٔؼُّ َ٘ ٤ُِِٟسیَةَ َٓ و٢ُ َِٔلَّ ا ُ٘ 

وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، رضحت ا

اہلل ےن رفامای ہک دف وعرںیت ںیھت نج شیکھت اؿ ےک ےچب یھب ےھت۔ اکی ڑیھبای آای افر اؿ ںیم ےس اکی ےک ےچب وک ااھٹ رک ےل ایگ اس 

انپ دقمہم رضحت داؤد ہیلع امالسؾ ےک اپس ےل رک آںیئ وت اںوہں ےن ا ےن اسھت فا ی ےس اہک ہک فہ ریتے ےچب وک ےل ایگ ےہ، دفونں ا



 

 

ےن ڑبی ےک قح ںیم ہلصیف رکدای رھپ دفونں لکن رک رضحت امیلسؿ ہیلع امالسؾ ےک اپس آںیئ افر دفونں ےن اس احتل وک ایبؿ ایک وت 

اہلل ھجت رپ رمح رکے ااسی ہن رکںی، فہ اس اک اٹیب  اںوہں ےن اہک ہک رھچی الؤ ںیم اس وک دفونں ےک درایمؿ میسقت رک دف، وھچیٹ ےن اہک ہک

یس ےہ، امیلسؿ ہیلع امالسؾ ےن اس وھچیٹ ےک قح ںیم ہلصیف ددیای، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک دخا یک مسق نیکس اک ظفل ا

 دؿ انس، مہ اےس ےلہپ ودہی اہک رکےت ےھت۔

 رلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایقہف انشیس اک ایبؿ

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ایقہف انشیس اک ایبؿ

     1674    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٨ًَِضَ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ َِٟت ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ا 

ٔ اہللُ ٥ِ َتَزِی أَ٪َّ ٣َُحزِّّزا ٧ََوَز آن َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُٚ أََسارٔیزُ َوِجضٔطٔ  وّرا َتب ٍُِ ًَلَیَّ ٣ََِّسُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ  ًَ ٔلَی َزیِٔس ب٩ِٔ َحارٔثََة َوأَُسا٣ََة   ا ِ ّٔ

ٕف  ٌِ َضا ٩ِ٣ٔ َب ـُ ٌِ َِٗسا٦َ َب َ ٔ اَِل ا٢َ ِٔ٪َّ َصٔذظ َ٘ َٓ  ب٩ِٔ َزیِٕس 

، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک )اکی دؿ( ہبیتق نب دیعس، ثیل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس وخش وخش رشتفی الےئ، آپ ےک رہچے ےک اشنانت کمچ رےہ ےھت، آپ ےن 

 احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی وت اہک ہک رفامای ہک ایک مت ےن ںیہن داھکی زجمز ےن ایھب ایھب زدی نب

 ہی دفونں دقؾ اکی دفرسے ےس ںیہ۔



 

 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفا ض یک میلعت اک ایبؿ :   ابب

 ایقہف انشیس اک ایبؿ

     1675    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ا ُس

ًَلَیَّ ََفَ  ٤ُِِٟسٟٔطٔیَّ َزَخ١َ  ٥ِ َتَزِی أَ٪َّ ٣َُحزِّّزا ا َٟ ًَائَٔظُة أَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ وْر  ٕ َوصَُو ٣ََِّسُ ٥َ َذاَت َیِو٦ ا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس َوَزیِّسا أَی أَُس َوَس٠َّ

َضا ٩ِ٣ٔ بَ  ـُ ٌِ َِٗسا٦َ َب َ ٔ اَِل ا٢َ ِٔ٪َّ َصٔذظ َ٘ َٓ َسا٣ُُض٤َا  ِٗ َُُسُض٤َا َوبََسِت أَ َیا ُر َُلَّ ِس  َٗ ْة  َٔ ٔلی َٗ ٠َِیض٤َٔا  ًَ ٕف َو ٌِ 

ؿ ایک ہک ریمے اپس ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت آپ تہب وخش ےھت افر رفامای۔ اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایک مت ےن ںیہن داھکی

ی یھت سج ےس فہ ہک زجمز ودیجل آای افر ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی افر اؿ دفونں رپ اکی اچدر ڑپ

 ا ےن رسفں وک اپھچےئ وہےئ ےھت، افر اؿ ےک ریپ ےلھک وہےئ ےھت وت اس ےن اہک ہک ہی اپؤں اکی دفرسے ےس ںیہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ : ابب



 

 

 ...رشاب ہن  یپ اجےئ۔

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ہن  یپ اجےئ۔

     1676    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوبُک ًبساٟزح٩٤، :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ  ٩ٔ

 ِ ا٢َ ََل َیز َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُٚ َػل ُب َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوََل َيَِّسٔ َِٟد٤َِز حٔيَن َيرِشَ ُب ا َّانٔی حٔيَن یَزِنٔی َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوََل َيرِشَ نٔی اٟز

َِٟیطٔ ٓٔیَضا أَبَِؼاَرص٥ُِ َوصَُو ٣ُ  ٔ ٍُ ا٨َّٟاُض ِ َٓ ُٚ َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوََل ی٨ََِتضُٔب ٧ُِضَبّة یَزِ ُٚ حٔيَن َيَِّسٔ ارٔ ٩ًَِ ابِ اٟشَّ ٩ًَِ ِؤ٩ْ٣ٔ َو ٩ٔ ٔطَضإب 

٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب َوأَبٔی َس٤َ٠ََة  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا  َِٔلَّ ا٨ُِّٟضَبةَ  َس

 رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبرکب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، زاین زان ںیہن رکات اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ افر ہن رشاب ےنیپ فاال رشاب اتیپ ےہ اس احؽ ںیم ہک ف

یک رطػ ومنم وہ، افر ہن وچری رکےن فاالوچری رکات ےہ اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ، افر ہن ااکچ اےنکچ ےک فتق بج ولگ اس 

آھکن ااھٹےت ںیہ ومنم راتہ ےہ، افر انب اہشب ےس وباہطس دیعس نب بیسم فاوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت 

ٹہ اک ظفل ںیہن ےہ۔  ن
ہ

 

ب
 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح وقنمؽ ےہ رگم اس ںیم 

 ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبرکب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشاب ےنیپ فاےل وک امرےن ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رشاب ےنیپ فاےل وک امرےن ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ

     1677    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہظا٦، ٗتازہ حرضت ا٧ص آ٧حرضت ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ ح آز٦ طٌبہ ٗتا زہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟئ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح َحسَّ َّی اہللُ  یَّ َػل

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحزٔیٔس َحسَّ ٔ بٔا َِٟد٤ِز َب فٔی ا ٥َ َْضَ طٔ َوَس٠َّ

ٌٔيَن َوا٨ِّٟ  ا٢ٔ َوَج٠ََس أَبُو بَُِکٕ أَِرَب ٌَ 

صفح نب رمع، اشہؾ، اتقدہ رضحت اسن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس آدؾ ہبعش اتقدہ رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ت اوبرکب ےن اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رشاب ےنیپ فاےل وک ڑھچویں افر وجویتں ےس امرا ےہ افر رضح

 اچسیل وکڑے اگلےئ ںیہ

 صفح نب رمع، اشہؾ، اتقدہ رضحت اسن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ح آدؾ ہبعش اتق دہ رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اجےئ اس اک ایبؿ۔وج صخش مکح دے ہک رھگ ںیم دح اگلح 

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش مکح دے ہک رھگ ںیم دح اگلح  اجےئ اس اک ایبؿ۔

     1678    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ًبسا ٟوہا ب، ایوب، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ً٘بہ ب٩ حارث رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ َِٟحارٔٔث  َبَة ب٩ِٔ ا ِ٘ ًُ ٩ًَِ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٔ٪ أَِو بٔاب٩ِٔ َحسَّ امِیَ ٌَ ا٢َ ٔجیَئ بٔا٨ُّٟ



 

 

 ٔ ٥َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٔ٪ َطارٔبّا  امِیَ ٌَ بَطُ ا٨ُّٟ ٨َُُِٜٓت أ٧ََا ٓٔی٩ِ٤َ َْضَ بُوُظ  رَضَ َٓ ا٢َ  َٗ بُوُظ  ِٟبَِیٔت أَِ٪ َيرِضٔ ا

ا٢ٔ  ٌَ  بٔا٨ِّٟ

ن کہ، ہبقع نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امیعنؿ ای 
مل
ہبیتق، دبعاولاہب، اویب، انب ایب 

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک وج رھگ ںیم وموجد ےھت مکح دای ہک اس وک امیعنؿ ےک ےٹیب وک ہشن یک احتل ںیم الای ایگ وت

 امرںی، ولوگں ےن اس وک امرا ںیم یھب اوکس وجویتں ےس امرےن فاال اھت۔

ن کہ، ہبقع نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 ہبیتق، دبعا ولاہ ب، اویب، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑھچویں افر وجوتں ےس امرےن اک ایبؿ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 ڑھچویں افر وجوتں ےس امرےن اک ایبؿ

     1679    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ُحب، وہیب ب٩ خاٟس، ایوب، ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ، ً٘بہ ب٩ حارث س٠امی٪ ب٩ :  راوی

 ًَ ََٜة  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ُوَصِیُب ب٩ُِ َخأٟٕس  ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ َبَة ب٩ِٔ ا ِ٘ ًُ ٩ِ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ِٟبَِیٔت أَِ٪ يَ َػل ٠َِیطٔ َوأ٣َََز ٩ِ٣َ فٔی ا ًَ  َّٙ َظ َٓ اُ٪  َ٪ َوصَُو َسُِکَ امِیَ ٌَ َ٪ أَِو بٔاب٩ِٔ نُ امِیَ ٌَ ُتَٔی ب٨ُٔ بُوُظ َوَس٥ََّ٠ أ رَضَ َٓ بُوُظ  رِضٔ

بَطُ  ٨ُِت ٓٔی٩ِ٤َ َْضَ ُٛ ا٢ٔ َو ٌَ َِٟحزٔیٔس َوا٨ِّٟ  بٔا

ن کہ، 
مل
ہبقع نب احرث ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امیلسؿ نب  جب، فبیہ نب اخدل، اویب، دبعاہلل نب ایب 

گ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس امیعنؿ ای انب امیعنؿ وکہشن یک احتل ںیم الای ایگ وت آپ وک تہب انوگار ولعمؾ وہا، افر وج ول

فر وجویتں ےس امرا افر اؿ امرےن فاولں ںیم ےس رھگ ںیم ےھت آپ ےن اؿ وک مکح دای ہک اوکس امرںی انچہچن ولوگں ےن اس وک ڑھچویں ا



 

 

 ںیم یھب اھت۔

ن کہ، ہبقع نب احرث :  رافی
مل
 امیلسؿ نب  جب، فبیہ نب اخدل، اویب، دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک :   ابب

 ڑھچویں افر وجوتں ےس امرےن اک ایبؿ

     1680    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َج٠ََس ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ا٢ٔ َحسَّ ٌَ َِٟحزٔیٔس َوا٨ِّٟ ٔ بٔا َِٟد٤ِز ٥َ فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

ٌٔيَن   َوَج٠ََس أَبُو بَُِکٕ أَِرَب

ملسم، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ویتں ےس امرا افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اچسیل وکڑے وگلاےئ۔رشاب ےنیپ فاےل وک ڑھچویں افر وج

 ملسم، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 ویں افر وجوتں ےس امرےن اک ایبؿڑھچ

     1681    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ، ابوؿ٤زہ ا٧ص، یزیس ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو َؿ٤َِزَة أ٧ََْص  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٨ًَِطُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٔس ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاز یَزٔیَس ب٩ِٔ ا

َـّ  ٨ٔ٤َّا اٟ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ بُوُظ  ا٢َ اِْضٔ َٗ َب  ٔ ََ ِس  َٗ ٥َ بَٔزُج١ٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠ٔطٔ ارُٔب بٔیَ أ ٌِ ارُٔب ب٨َٔ َـّ ٔ َواٟ سٔظ

ٌٔي٨ُوا وُٟوا َصََٜذا ََل ُت ُ٘ ا٢َ ََل َت َٗ ِو٦ٔ أَِخزَاَک اہللُ  َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠ََٓ ارُٔب بَٔثِوبٔطٔ  َـّ ِیَلاَ٪  َواٟ  ٠ًََِیطٔ اٟظَّ

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع ہبیتق، اوبرمضہ اسن، سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

فآہل فملس ےک اپس اکی صخش الای ایگ وج رشاب ےئپ وہےئ اھت، آپ ےن رفامای ہک اس وک امرف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک 

امر راہ اھت، بج امر ےکچ وت یسک ےن  ایبؿ ےہ ہک مہ ںیم ےس ضعب اس وک اہھت ےس افر ضعب اس وک وجویتں ےس افر وکح  ا ےن ڑپکفں ےس

 اہک ہک اہلل اعت ی ےھجت روسا رکے، آپ ےن رفامای ہک اس رطح ہن وہک افر اطیشؿ یک اس رپ ودد ہن رکف۔

 ہبیتق، اوبرمضہ اسن، سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 ڑھچویں افر وجوتں ےس امرےن اک ایبؿ

     1682    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ن، ٤ًي ٍ ب٩ سٌس ٧دعیًبس اہلل ب٩ ًبساٟوہاب، خاٟس ب٩ حارث، سٔیا٪، ابوحؼي :  راوی

ث٨ََا أَبُو حَ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبٔس ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُت ٤ًَُي ٍَِ ب٩َِ َس ٌِ ٔؼيٕن َس٤ٔ

 ِ٨ًَ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔی اہللُ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔسی َِٔلَّ ا٨ََّٟدعٔیَّ  ِٔ أَٔجَس فٔی َن َٓ َی٤ُوَت  َٓ ًَلَی أََحٕس  ا  ٨ُِت َٔلُٗٔی٥َ َحسًّ ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ُط 

٥ِ َيُش٨َّ  َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِو ٣َاَت َوَزیُِتطُ َوذَٟ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٔ َِٟد٤ِز  طُ َػاحَٔب ا

ؿ، اوبنیصح، ضحری نب دعس ےس ی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن دبع اہلل نب دبعاولاہب، اخدل نب احرث، ایفس



 

 

رضحت یلع نب ایب اط بل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم سج صخش رپ دح اقمئ رکفں افر فہ رماجےئ وت ھجم وک رجن ہن وہاگ، 

دفں اگ ویکہکن اس ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکح  زجب رشاب ےنیپ فاےل ہک ارگ فہ رماجےئ وت ںیم اس یک دتی 

 (دح رقمر ںیہن رفامح ، )ہکلب اس وک احمک یک راےئ رپ وھچڑا

 دبع اہلل نب دبعاولاہب، اخدل نب احرث، ایفسؿ، اوبنیصح، ضحری نب دعس ےس ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 ڑھچویں افر وجوتں ےس امرےن اک ایبؿ

     1683    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، جٌیس، یزیس ب٩ خؼیٔہ، سائب ب٩ یزیس :  راوی

ِّیُّ ب٩ُِ ِٔبِ  ث٨ََا ٣َک ًَ َحسَّ ًَلَی  ارٔٔب  ٨َّا ٧ُِؤتَی بٔاٟظَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ائٔٔب ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ اٟشَّ َة  َٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُخَؼِی ِیٔس  ٌَ ُِٟح ٩ًَِ ا ِضسٔ َزاصٔی٥َ 

َِٟیطٔ  ٔ و٦ُ ِ ُ٘ ٨َ َٓ ٔة ٤ًََُز  َٓ ٥َ َو٣َِِٔزةٔ أَبٔی بَُِکٕ َوَػِسّرا ٩ِ٣ٔ خََٔل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی کَاَ٪  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٨َٟٔا َوأَِرزٔیَت٨َٔا َحً ٌَ ٔ بٔأَیِٔسی٨َا َون

وا َج٠ََس ث٤ََا٧ٔيَن  ُ٘ َش َٓ ًََتِوا َو َّی َِٔذا  ٌٔيَن َحً َح٠ََس أَِرَب َٓ ُ ٣َِِٔزةٔ ٤ًََُز  ِٔ  آ

ی فہ، اسبئ نب سیدی ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زام
ص

 

خ
ن د ، سیدی نب 

ٹغ خ
ہن ںیم افر یکم نب اربامیہ، 

رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الخ ت افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ادتباح  الخ ت ےک زامہن ںیم مہ ولگ رشاب ےنیپ 

 فاولں وک الےت وت مہ ولگ اہوھتں، وجویتں، افر اچدرفں ےس اےس امرےت، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الخ ت اک آرخی زامہن آای وت

 اںوہں ےن اچسیل وکڑے امرے افر بج اؿ رشاویبں ےن زایدہ رسیشک یک افر قسف رکان رشفع ایک وت اںوہں ےن ایس وکڑے وگلاےئ۔

ی فہ، اسبئ نب سیدی :  رافی
ص

 

خ
ن د ، سیدی نب 

ٹغ خ
 یکم نب اربامیہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رشاب ےنیپ فاےل رپتنعل رکان رکمفہ ےہ۔

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےنیپ فاےل رپتنعل رکان رکمفہ ےہ۔

     1684    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ے واٟس سے وہ حرضت ٤ًز ب٩ اٟدلابیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، خاٟس ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی ٫َل٢، زیس ب٩ اس٥٠ اپ٨ :  راوی

 ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی صََٔل٢ٕ  ٩ًَِ َس ثَىٔی َخأُٟس ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ٩ِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ 

ًَِضٔس ا٨َّٟ  ًَلَی  أب أَ٪َّ َرُجَّل  َِٟدلَّ ُب ح٤َٔاّرا َوکَاَ٪ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َّ٘ ًَِبَس اہللٔ َوکَاَ٪ ی٠َُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ اِس٤ُُط  َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ِس َج٠ََسظُ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔحُک َرُسو٢َ اہللٔ َػل ـِ ٔ  ُي ُتَٔی ب أ َٓ أب  َ
أ٣َََز بٔطٔ فٔی اٟرشَّ َٓ طٔ یَِو٣ّا 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ث ٍََ ٣َا یُِؤتَی بٔطٔ  ِٛ ٨ِطُ ٣َا أَ ٌَ ِٟ ٔ ا٠َُّٟض٥َّ ا ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ُح٠َٔس  ٨ُوظُ َٓ ٌَ َواہللٔ ٣َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َت٠ِ َٓ

َٟطُ  َّطُ یُٔحبُّ اہللَ َوَرُسو  ٤ِٔ٠ًَُت ٧ِٔ

، ثیل، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب لالؽ، زدی نب املس ا ےن فادل ےس فہ رضحت رمع نب ااطخلب ےس رفاتی رکےت ںیہ ییحی نب ریکب

 اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم سج اک انؾ دبعاہلل افر بقل امحر اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل

 رکات اھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وکرشاب ےنیپ ےک ببس وکڑے وگلاےئ ےھت اکی دؿ رھپ ہشن یک ہیلع فآہل فملس وک اسنہای

احتل ںیم الای ایگ آپ ےن اس وک وکڑے امرے اجےن اک مکح دای وت اس وک وکڑے اگلےئ ےئگ، وقؾ ںیم ےس اکی صخش ےن اہک ہک اس رپ 

تل ںیم( الای اجات ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس رپ تنعل ہن رکف، دخا یک مسق اہلل یک تنعل وہ، یسک دقر ہی )ہشن یک اح

 ںیم اجاتن وہں ہک فہ اہلل افر اس ےک روسؽ ےس تبحم رکات ےہ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب لالؽ، زدی نب املس ا ےن فادل ےس فہ رضحت رمع نب ااطخلب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےنیپ فاےل رپتنعل رکان رکمفہ ےہ۔

     1685    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، ا٧ص ب٩ ًیاق، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ًلی ب٩ ًبساہلل ب٩ جٌَف :  راوی

 ٨ًہ

ٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟضازٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق َحسَّ ََفٕ َحسَّ ٌِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َج ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ 

 ٔ ُ أَب ب ٨ٔ٤َّا ٩ِ٣َ َيرِضٔ َٓ بٔطٔ  أ٣َََز برَٔضِ َٓ اَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشُِکَ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ أ َٗ ٠ٔطٔ ی صَُزیَِزَة  ٌِ بُُط ب٨َٔ ٔ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ َيرِضٔ ُط بَٔیٔسظ

َُٟط أَِخزَ  ا٢َ َرُج١ْ ٣َا  َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠ََٓ بُطُ بَٔثِوبٔطٔ  ًَِوَ٪ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ َيرِضٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتُٜو٧ُوا  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اُظ اہللُ 

ًَلَی أَخٔی٥ُِٜ  ِیَلأ٪   اٟظَّ

یلع نب دبعاہلل نب رفعج، اسن نب ایعض، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

ؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش ہشن یک احتل ںیم الای ایگ وت آپ ےن اس وک وکڑے امرےن اک ںیہ اںوہں ےن ایب

مکح دایانچہچن مہ ںیم ےس وکح  اس وک ا ےن اہھت ےس افر وکح  اینپ وجویتں ےس افر وکح  ا ےن ڑپکفں ےس امر راہ اھت، بج مہ افرغ وہےکچ 

وک ایک وہایگ ےہ اہلل اعت ی اس وک روسا رکے، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا ےن اھبح  ےک وت اکی صخش ےن اہک ہک اس 

 الخػ اطیشؿ یک ودد ہن رکف۔

 یلع نب دبعاہلل نب رفعج، اسن نب ایعض، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچر اک ایبؿ بج فہ وچری رکات ےہ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وچر اک ایبؿ بج فہ وچری رکات ےہ

     1686    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًلی، ًبساہلل ب٩ زاُز، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًز ب :  راوی

 ٩ًَِ ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ َُزَِواَ٪  ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٓ ث٨ََا  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزاُوَز َحسَّ ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ثَىٔی  ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ   اب٩ِٔ 

ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟ  ُٚ ح ارٔ ُٚ اٟشَّ ا٢َ ََل َیزِنٔی اٟزَّانٔی حٔيَن َیزِنٔی َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوََل َيَِّسٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٚ َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ ٔيیِّ َػل  يَن َيَِّسٔ

 فآہل فملس ےس رفاتی رمع نب یلع، دبعاہلل نب داؤد، لیضف نب زغفاؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع

رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک زان رکےن فاال زان ںیہن رکات اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ، افر وچری رکےن فاال وچری ںیہن رکات اس احؽ 

 ںیم ہک فہ ومنم وہ۔

 رمع نب یلع، دبعاہلل نب داؤد، لیضف نب زغفاؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچر اک انؾ ےل رک اس رپ تنعل رکےن اک ایبؿ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 وچر اک انؾ ےل رک اس رپ تنعل رکےن اک ایبؿ

     1687    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  ُت أَبَا َػأٟٕح  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ِٔٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َزیَِزَة 

ٍُ یَُس  َل ِ٘ ُت َٓ َِٟحِب١َ  ُٚ ا ٍُ یَُسُظ َوَيَِّسٔ َل ِ٘ ُت َٓ َة  ـَ ِٟبَِی ُٚ ا َٚ َيَِّسٔ ارٔ ٩َ اہللُ اٟشَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٤ًَُِع کَا٧ُوا َیَزِوَ٪ ًَ َ ا٢َ اَِل َٗ ُظ 



 

 

 ٔ َّطُ ٨ِ٣َٔضا ٣َا َيِشَوی َزَراص َِٟحِب١ُ کَا٧ُوا َیَزِوَ٪ أ٧َ َِٟحٔسیٔس َوا َُّط بَِیُف ا  ٥َ أ٧َ

رمع نب صفح نب ایغث، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ 

ےن رفامای ہک اہلل وچر رپ تنعل رکات ےہ وج اکی ہضیب رچاےئ افر اس اک اکی اہھت اکاٹ اجےئ افر اکی ریس رچاےئ افر اس اک اہھت اکاٹ 

ےن اہک ہک ولگ )دحمنیث( ہ ےتھج ےھت ہک ہضیب ےس رماد دحدی )ینع ولےہ اک وخد( ےہ افر ریس ےس رماد فہ ےہ سج یک اجےئ، اشمع 

  تمی یئک درمہ وہ۔

 رمع نب صفح نب ایغث، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دحفد افکرہ ںیہ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 دحفد افکرہ ںیہ

     1688    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، ابوازریص خوَلنی، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٣ٔٔت  َحسَّ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َِٟدِوََلنٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ِِٔزرٔیَص ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  َٕ َحسَّ  َرضَٔی اہللُ ب٩ُِ یُوُس

ًَلَی أَ  ونٔی  ٌُ ٔ ا٢َ بَاي َ٘ َٓ ٥َ فٔی ٣َِح٠ٕٔص  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ُٗوا َوََل ًَ وا بٔاہللٔ َطِیّئا َوََل َتَِّسٔ ُٛ ِ٪ ََل ُترِشٔ

ًَلَی اہللٔ َو٩ِ٣َ أََػاَب ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِیّئا  أَِجزُُظ  َٓ ٩ِ٤َ َوفَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ ٔ اِْلیََة ک٠ََُّضا  أَ َصٔذظ اَرتُُط َو٩ِ٣َ َتز٧ُِوا َوََقَ َّٔ َٛ ُضَو  َٓ وَٗٔب بٔطٔ  ٌُ َٓ

 َٓ بَطُ أََػاَب ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِیّئا  ًَذَّ َُٟط َؤِِ٪ َطاَئ  ٠َِیطٔ ِِٔ٪ َطاَئ َََُفَ  ًَ  َشت ٍََُظ اہللُ 

دمحم نب وی ف، انب ہینیع، زرہی، اوبادرسی وخالین، ابعدہ نب اصتم ےس رفاتی رکےت ںیہ مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت 

اس ابت رپ اہلل اعت ی اک یسک وکرشکی ہن انبؤ، افر ہن وچری رکف اکی سلجم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت وت آپ ےن رفامای ہک ھجم ےس  تعی رکف، 



 

 

ےگ افر ہن زان رکفےگ افر ہی وپری آتی التفت رفامح ، مت ںیم ےس وج صخش اس وک وپرا رکے وت اہلل ےک ذہم اس اک ارج ےہ افر وج اؿ 

فر وج صخش اؿ ںیم ےس یسک زیچ اک رمبکت وہا افر اہلل اعت ی ںیم ےس یسک زیچ اک رمبکت وہا افر اس اک دبہل ایل ایگ وت فہ اےکس ےئل افکرہ ےہ ا

 ےن اس وک اپھچای وت اس وک اایتخر ےہ اچےہ فہ شخب دے ای اس وک ذعاب دے۔

 دمحم نب وی ف، انب ہینیع، زرہی، اوبادرسی وخالین، ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دح ایقح ےک وسااملسمؿ وفحمظ ےہ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 دح ایقح ےک وسااملسمؿ وفحمظ ےہ

     1689    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًبس اہلل ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ، ًاػ٥ ب٩ ًلی، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س، واٗس ب٩ ٣ح٤س :  راوی

٩ًَِ َواٗٔٔس ب٩ِٔ  ٕس  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبُس َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ُت أَبٔی  ٌِ ٕس َس٤ٔ ٣َُح٤َّ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أَََل  اہللٔ  َٗ اُٟوا أَََل َطِضز٧َُا صََذا  َٗ ٣َّة  ًَِو٥ُ ُُحِ ٤ُ٠َو٧َُط أَ ٌِ ٕ َت َٔ أَََل أَیُّ َطِضز َِٟوَزا ٔة ا فٔی َححَّ

ًَِو٥ُ ُُحِ  ٤ُ٠َو٧َُط أَ ٌِ ٕ َت ا٢َ أَََل أَیُّ یَِو٦ َٗ اُٟوا أَََل ب٠ََُس٧َا َصَذا  َٗ ٣َّة  ًَِو٥ُ ُُحِ ٤ُ٠َو٧َُط أَ ٌِ اُٟوأَیُّ ب٠ََٕس َت َٗ إٔ٪َّ ٣َّة  َٓ ا٢َ  َٗ ا أَََل یَِو٨َ٣ُا صََذا 

٣َةٔ  َُحِ َٛ َضا  ِّ٘ اَؿ٥ُِٜ َِٔلَّ بَٔح ٠ًََِی٥ُِٜ ز٣َٔائ٥َُِٜ َوأ٣ََِواَل٥ُِٜ َوأرَِعَ  ٦َ ِس َُحَّ َٗ الَی  ٌَ ٥ِ َصَذا فٔی  اہلَل َتَباَرَک َوَت ُٛ یَِو٥ُِٜ٣ٔ َصَذا فٔی ب٠ََسٔ

ُت ثَََلثّا ک١ُُّ  ِِ ٥ِ َصَذا أَََل َص١ِ ب٠ََّ ُٛ ٔ ُب  َطِضز اّرا َيرِضٔ َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ ٩َّ َب ٌُ ا٢َ َویَِح٥ُِٜ أَِو َوی٥ُِٜ٠َِ ََل َتزِٔج َٗ  ٥ِ ٌَ َذَٟٔک یُحٔيبُو٧َُط أَََل َن

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ  َب

ایک  دمحم نب دبعاہلل ، اعمص نب یلع، اعمص نب دمحم، فادق نب دمحم ا ےن فادل ےس فہ رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ۃجح اولداع ےک ومعق رفامای ولوگ۔ مت وکؿ ےس ےنیہم وک  جتم فاال ہ ےتھج وہ؟ ولوگں ےن وجاب



 

 

دای ہک اس ےنیہم وک، آپ ےن رفامای ہک سک رہش وک زعت فاال ہ ےتھج وہ؟ بس ےن اہک اس رہش وک، آپ ےن رفامای ہک وکؿ ےس دؿ وک بس 

دہ  جتم فاال ہ ےتھج وہ، بس ےن اہک اس دؿ وک، آپ ےن رفامای ہک اہلل ابترک فاعت ی ےن اہمترے وخؿ افر اہمترے امؽ افر ےس زای

اہمتری آربفںیئ وج قح ےک وسا وہں اکی دفرسے رپ  جاؾ یک ںیہ سج رطح اہمترا آج اک دؿ اہمترے اس رہش ںیم اہمترے اس 

 دای، نیت ابر آپ ےن ہی رفامای افر رہ ابر ولوگں ےن وجاب دای اہں۔ آپ ےن رفامای، اہمتری ابتیہ ہنیہم ںیم  جاؾ ےہ، ونس ایک ںیم ےن اچنہپ

 وہ، ریمے دعب اکرف وہ رک اکی دفرسے یک رگدںین ہن امران۔

 دمحم نب دبعاہلل ، اعمص نب یلع، اعمص نب دمحم، فادق نب دمحم ا ےن فادل ےس فہ رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دحفد اقمئ رکےن افر رحمامت اہیہل ےک ےئل ااقتنؾ ےنیل اک ایبؿ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 دحفد اقمئ رکےن افر رحمامت اہیہل ےک ےئل ااقتنؾ ےنیل اک ایبؿ

     1690    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ًََِضاَحسَّ    ٍَ ِّ َِٟت ٣َا ُخي ا َٗ

إَٔذا کَاَ٪  َٓ ٥ِ َیأِث٥َِ  َٟ ص٤َُا ٣َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَيَِن أ٣ََِزی٩ِٔ َِٔلَّ اِخَتاَر أَِيََّسَ ًَ َّی اہللُ  ٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َسص٤َُا ٨ِ٣ٔطُ َواہللٔ ٣َا ا٧َِت ٌَ اِْلٔث٥ُِ کَاَ٪ أَبِ

 َّ مُّ َحً َٗ َِٟیطٔ  ٔ ٔشطٔ فٔی َطِیٕئ یُِؤتَی ِ ِٔ َي٨َِت٥ُٔ٘ ِهَّلِل٨َٟٔ َٓ  ی ت٨َُِتَضَک ُُح٣َُاُت اہللٔ 

ییحی نب ریکب، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 

 اایتخر ایک بج کت ہک فہ انگہ یک ابت ہن ہیلع فآہل فملس وک بج یھب دف ارمفں ےک درایمؿ اایتخر دای ایگ وت اؿ ںیم ےس آاسؿ وصرت وک

وہ، ارگ انگہ یک ابت وہیت وت اس ےس تہب زایدہ دفر رےتہ، دخا یک مسق آپ ےن یھبک ا ےن ےئل ااقتنؾ ںیہن ایل، بج کت رحمامت اہیہل یک 



 

 

 الخػ فرزی ہن وہ، افر بج اس یک الخػ فرزی یک وہ وت اہلل ےک ےئل ااقتنؾ ےتیل۔

 ، لیقع، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب ریکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشفی افر فعیض رہ صخش رپ دحفد ےک اقمئ رکےن اک ایبؿ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

  رپ دحفد ےک اقمئ رکےن اک ایبؿرشفی افر فعیض رہ صخش

     1691    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا اٟوٟیس، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٥َ فٔی َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَُسا٣ََة ک٠ََّ

وَ٪  ُٛ ٍٔ َویَت ٍُِ َِٟؤؿی ًَلَی ا َِٟحسَّ  َُّض٥ِ کَا٧ُوا ُي٘ٔی٤ُوَ٪ ا ِب٥ُِٜ٠َ أ٧َ َٗ ٤ََّا َص٠ََک ٩ِ٣َ کَاَ٪  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٕ َِٟو ا٣َِزأَة  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن َٕ َوا ی ٔ اٟرشَّ

ُت یََسصَا أَ٪َّ  ٌِ َل َ٘ َٟ َٔک  ٠َِت ذَٟ ٌَ َٓ اك٤ََٔة  َٓ 

اوبا اولدیل، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت ااسہم 

مت ےس ےلہپ وقںیم اس ےئل الہک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی وعرت یک افسرش یک وت آپ ےن رفامای ہک 

 ں وک وھچڑ دےتی ےھت۔ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم 

 

 
وہںیئ ہک فہ فعیض )وھچےٹ ولوگں رپ( دح اجری رکےت ےھت افر رشت

 ریمی اجؿ ےہ ہک ارگ افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ہی رکیت وت ںیم اس ےک یھب اہھت اکاتٹ۔

 ب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبا اولدیل، ثیل، انب اہش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...بج دقمہم اطلسؿ ےک اسےنم  شی وہاجےئ وتدح ںیم افسرش رکےن اک ایبؿ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

   شی وہاجےئ وتدح ںیم افسرش رکےن اک ایبؿبج دقمہم اطلسؿ ےک اسےنم

     1692    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ س٠امی٪، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َ٪ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َس ٤َِٟزِأَةُ  َحسَّ ِتُض٥ِ ا ِيّظا أَص٤ََّ ٨ًََِضا أَ٪َّ َُقَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٩ِ٣َ َیِحت ٍَ ًَ َّی اہللُ  اُٟوا ٩ِ٣َ یُک٥ُِّ٠َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِت  َٗ ًَّٟٔی ََسَ ُة ا ٤َِِٟدزُو٣ٔیَّ ٠َِیطٔ َِٔلَّ أَُسا٣َُة ب٩ُِ َز ا ًَ یِٕس حٔبُّ ُئ 

 َٔ ا٢َ أََتِظ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ک٠ََّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٔ اہللٔ ث٥َُّ  ٍُ فٔی َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوز

 َّ ِب٥ُِٜ٠َ أ٧َ َٗ ٤ََّا َؿ١َّ ٩ِ٣َ  ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ٧ِٔ َٗ َدَلَب  ا٣ُوا َٓ َٗ ُٕ ٓٔیض٥ِٔ أَ ٌٔی َـّ َٚ اٟ وُظ َؤَِذا ََسَ ُٛ ُٕ َتَز ی ٔ َٚ اٟرشَّ ُض٥ِ کَا٧ُوا َِٔذا ََسَ

 ُ٣ ٍَ َل َ٘ َٟ ِت  َٗ ٥َ ََسَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕس َػل َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔت ٣َُح٤َّ ِو أَ٪َّ  َٟ َِٟحسَّ َوای٥ُِ اہللٔ  ٠َِیطٔ ا ْس یََسصَاًَ  َح٤َّ

نب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رقشی وک اکی زخمف ی وعرت دیعس نب امیلسؿ، ثیل، ا

اک تہب ایخؽ اھت سج ےن وچری یک یھت، ولوگں ےن اہک ہک وکؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ رکے اگ روسؽ اہلل یلص 

ہلل اعتٰیل ہنع ےک وسا وکؿ رجات رکاتکس اھتانچہچن اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وبحمب رضحت ااسہم ریض ا

ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ یک، آپ ےن رفامای ہک مت اہلل یک دحفد ںیم افسرش رکےت وہ، رھپ آپ ڑھکے وہےئ افر ہبطخ دای افر رفامای ہک 

ری رکات وت فہ ولگ اےس وھچڑ دےتی ےھت افر بج وکح  زمکفر وچری اے ولوگ، مت ےس ےلہپ یئک وقںیم الہک وہںیئ، بج وکح  رشفی وچ

رکیت رکات وت فہ ولگ اس رپ دح اجری رکےت افر مسق ےہ دخا یک ارگ افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب وچری 

 وت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اہھت یھب اکن ڈاےتل۔

  نب امیلسؿ، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔اہلل اعت ی اک 

     1693    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس َواب٩ُِ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ  ًَ طُ  ٌَ ََٓؼأًّسا َتاَب ٍٔ زٔی٨َإر  ُ َِٟیُس فٔی ُرب ٍُ ا َل ِ٘ ٥َ ُت ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َوَس٠َّ ٤َْز  ٌِ   َو٣َ

ہلل نب ہملسم، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل دبع ا

ر رمعم ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہھت وچاھتح  دانیر ای اس ےس زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ اگ، دبعارلنمح نب اخدل، افر زرہی، ےک ربادر زادہ اف

  اس یک اتمتعب ںیم رفاتی ایک ےہ۔ےن زرہی ےس

 دبع اہلل نب ہملسم، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔اہلل 

     1694    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ابی اویص، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ و٤ًزہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص  ٩ًَِ َحسَّ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ ٔ َو َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  اب٩ِٔ َوصِٕب 



 

 

ٍٔ زٔی٨َارٕ  ُ ٚٔ فٔی ُرب ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ ا٢َ ُت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

زریب فرمعہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس فہ آرضحنت یلص  اامسلیع نب ایب افسی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب

زیچ اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای وچر اک اہھت اکی دانیر یک وچاھتح  ںیم اکاٹ اجےئ )ای اس  تمی یک وکح  افر 

 (وچری رکےن رپ

 ، رعفہ نب زریب فرمعہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاامسلیع نب ایب افسی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

     1695    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزا٪ ب٩ ٣یَّسہ، ًبساٟوارث، حشين، یحٌی ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ انؼاری، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حرضت  :  راوی

 ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َ ٩ًَِ َیِحٌ ُِٟحَشيُِن  ث٨ََا ا َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َة َحسَّ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣َِیََّسَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ثٔي ٍ َٛ ی ب٩ِٔ أَبٔی 

 ٩ًَِ ثَِتُض٥ِ  ٨ًََِضا َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ثَِتُط أَ٪َّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ ٥َ  اَِلَِنَؼارٔیِّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٔ َِٟیُس ف ٍُ ا َل ِ٘ ا٢َ ُت ٍٔ زٔی٨َارٕ َٗ ُ  ی ُرب

رمعاؿ نب رسیمہ، دبعاولارث، نیسح، ییحی ، دمحم نب دبعارلنمح ااصنری، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

 رفاتی رکیت ںیہ آپ ےن رفامای ہک )وچری رکےن فاےل اک( اہھت وچاھتح  دانیر رپ اکن دای اجےئ اگ۔

اولارث، نیسح، ییحی ، دمحم نب دبعارلنمح ااصنری، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل رمعاؿ نب رسیمہ، دبع :  رافی

 اہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 رۃق افوعطقا۔اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسل

     1696    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، ًبسہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ًَِبَسةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٍِ  َحسَّ َل ِ٘ ٥ِ ُت َٟ  ٔٚ ارٔ ًَائَٔظُة أَ٪َّ یََس اٟشَّ ا٢َ أَِخب ٍََِتىٔی  َٗ أَبٔیطٔ 

ٕة أَِو تُزِٕض  َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔلَّ فٔی ث٩ٔ٤ََ ٣َٔح٩ٕٓ َحَح َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ًَلَی 

 ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن نامثؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ڈاھؽ ای ہفجح یک  تمی ےس مک ںیم وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجات اھت۔

 نامثؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

     1697    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًث٤ا٪، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ہظا٦ اپ٨ے  :  راوی

ًَائَٔظَة ٣ِٔث٠َطُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ  َحسَّ



 

 

 رفاتی رکےت ںیہ۔نامثؿ، دیمح نب دبعارلنمح، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اس ےک لثم 

 نامثؿ، دیمح نب دبعارلنمح، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 فااسلرۃق افوعطقا۔اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ 

     1698    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ب٩ ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َوةَ  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ًَ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍُ یَُس  َحسَّ َل ِ٘ ٥َِٟ َت٩ُِٜ ُت َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ٕة أَِو تُزِٕض ک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ذُو ث٩ٕ٤ََ  َٔ ٚٔ فٔی أَِزنَی ٩ِ٣ٔ َحَح ارٔ  اٟشَّ

ہک ہفجح ای دمحم نب اقملت، دبعاہلل نب اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

ڈاھؽ یک  تمی ےس مک ںیم وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجات اھت افر اؿ دفونں ںیم ےس رہ اکی  تمی فا ی ےہ اس وک فعیک ےن افر انب ادرسی 

 ےن اشہؾ ےس اںوہں ےن ا ےن فادل ےس رمالس رفاتی ایک ےہ۔

 ٰیل اہنعدمحم نب اقملت، دبعاہلل نب اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

     1699    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ٣وسٰی، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا یوسٕ :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة أَِخب ٧ٍَََا  ا٢َ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ثَىٔی یُوُس ٥َِٟ  َحسَّ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  َرضَٔی اہللُ 

 ٕٚ ٍِ یَُس َسارٔ َل ِ٘ ٕة َوکَاَ٪ ک١ُُّ ُت َٔ ٤َِٟٔح٩ِّ تُزِٕض أَِو َحَح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی أَِزنَی ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ذَا ًَلَی 

٩ًَِ أَبٔیطٔ ٣ُزَِسَّل  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ٍْ َواب٩ُِ ِِٔزرٔیَص   ث٩ٕ٤ََ َرَواُظ َوٛٔی

نب رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وی ف نب ومیس، اوبااسہم، اشہؾ 

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم ہفجح ای ڈاھؽ یک  تمی ےس مک ںیم وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجات اھت افر اؿ دفونں ںیم ےس

 رہ اکی  تمی فا ی یھت۔

 اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعوی ف نب ومٰیس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچر یک وتہب اک ایبؿ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 وچر یک وتہب اک ایبؿ

     1700    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، )حرضت اب٩ ٤ًز ٛے آزاز َکزہ َُل٦( حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٍٕ ٣َِولَی  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َحسَّ ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس  ٍَ فٔی ٣َٔح٩ٕٓ ث٨٤ََُُط ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ َحسَّ َل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍٕ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ٤َأًی١َ َحسَّ

َل  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٣َٔح٩ٕٓ ث٨٤ََُطُ ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َّی اہللُ   ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل



 

 

اامسلیع، امکل نب اسن، انعف، )رضحت انب رمع ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

  فملس ےن ڈاھؽ )یک وچری( ںیم اہھت اکاٹ، اس یک  تمی نیت درمہ یھت۔اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 اامسلیع، امکل نب اسن، انعف، )رضحت انب رمع ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

     1701    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

حسث٨ا ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١ ٗا٢ حسث٨ا جویزیة ٩ً ٧آٍ ٩ً اب٩ ٤ًز ٗا٢ ٗلٍ ا٨ٟيی ػلی اہلل ٠ًیط وس٥٠ فی ٣ح٩ 

ٍْ ٗٔی٤َُتطُ  ٔ ثَىٔی ٧َآ ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ َٚ َو ُس ب٩ُِ ِِٔسَحا طُ ٣َُح٤َّ ٌَ  ث٨٤ط ثَلثة زراص٥ َتاَب

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، رضحت انب رمع

 ہیلع فآہل فملس ےن اکی ڈاھؽ ںیم اہھت اکاٹ سج یک  تمی نیت درمہ یھت۔

 ومٰیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

     1702    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالٰی ٨ًہ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ت :  راوی

ٍَ ا٨َّٟ  َل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ فٔی َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

 ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ  ٣َٔح٩ٕٓ ٗی٤تط

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع  دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، رضحت دبعاہلل

 فآہل فملس ےن ڈاھؽ یک وچری ںیم اہھت اکاٹ سج یک  تمی نیت درمہ یھت۔

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

     1703    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یت َکےت ہیں ٛہ حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ابوؿ٤زہ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ سے روا :  راوی

 ٨ًہ

ِبَس  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا أَبُو َؿ٤َِزَة َحسَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

َّی  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َل ٕٚ فٔی ٣َٔح٩ٕٓ ث٨٤ََُُط ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ َٗ ٥َ یََس َسارٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

اربامیہ نب ذنمر، اوبرمضہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک 



 

 

 نیت درمہ یھت، دمحم نب ااحسؼ ےن اس یک اتمتعب ںیم رفاتی ایک افر آرضحنت ےن وچر اک اہھت ڈاھؽ )یک وچری( ںیم اکاٹ اس یک  تمی

ہ، ےک اجبےئ ۃمیق، اک ظفل لقن ایک۔

 

من

 

ب
 ثیل ےن اہک ہک ھجم ےس انعف ےن 

 اربامیہ نب ذنمر، اوبرمضہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فااسلرؼ فااسلرۃق افوعطقا۔

     1704    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واحس، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟ :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ُت أَبَا َػأٟٕح  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َِٟواحٔٔس َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ٔ٤

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍُ یَُسظُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َل ِ٘ ُت َٓ َِٟحِب١َ  ُٚ ا ٍُ یَُسُظ َوَيَِّسٔ َل ِ٘ ُت َٓ َة  ـَ ِٟبَِی ُٚ ا َٚ َيَِّسٔ ارٔ ٩َ اہللُ اٟشَّ ٌَ َٟ  ٥َ  َوَس٠َّ

ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ہل فملس ےن رفامای اہلل اعت ی وچر رپ تنعل یک ےہ وج اڈنہ رچا ےل افر اس اک اہھت اکاٹ اجےئ افر ریس رچاےل افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 اس ےک اہھت اکاٹ اجےئ۔

 ومٰیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وچر یک وتہب اک ایبؿ

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وچر یک وتہب اک ایبؿ

     1705    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہااس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ً :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  َّی َحسَّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َ ًَائَٔظُة َوک َِٟت  ا َٗ  ٕ ٍَ یََس ا٣َِزأَة َل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍُ َحاَجَتَضا ِ َٓ أَِر َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ِتٔی َب ا٧َِت َتأ

َتابَِت َوَحُش٨َِت َتِوبَُتَضا َٓ 

اامسلیع نب دبعاہلل ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی  ایک ہک

وعرت اس ےک دعب آیت یھت افر ںیم اس یک احتج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم  شی رکیت یھت، اس وعرت ےن وتہب 

 یک افر تہب ایھچ وتہب یک۔

 لیع نب دبعاہلل ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاامس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد افر دحفد ےس ےنچب اک ایبؿ :   ابب

 وچر یک وتہب اک ایبؿ

     1706    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، جٌفی، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوازریص، ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ٤َْز  ٌِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس فٔیُّ َحسَّ ٌِ ُِٟح ٕس ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔزرٔیَص  زٔیِّ 

 ٔ ا٢َ أُبَاي َ٘ َٓ ٥َ فٔی َرصِٕم  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَي َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٣ٔٔت َرضَٔی اہللُ  وا بٔاہللٔ اٟؼَّ ُٛ ًَلَی أَِ٪ ََل ُترِشٔ  ٥ُِٜ ٌُ



 

 

ُٗوا َوََل َتز٧ُِوا  ٔ َطِیّئا َوََل َتَِّسٔ ُؼونٔی ف ٌِ ت ٍَُو٧َُط بَيَِن أَیِٔسی٥ُِٜ َوأَِرُج٥ُِٜٔ٠ َوََل َت ِٔ ٥ِ َوََل َتأِتُوا بٔبُِضَتإ٪ َت ُٛ ُت٠ُوا أَِوََلَز ِ٘ ٖٕ َوََل َت زُو ٌِ ی ٣َ

 َٛ ُضَو  َٓ ٧َِیا  أُخَٔذ بٔطٔ فٔی اٟسُّ َٓ ًَلَی اہللٔ َو٩ِ٣َ أََػاَب ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِیّئا  أَِجزُُظ  َٓ ٩ِ٤َ َوفَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٟطُ َوكَُضوْر َو٩ِ٣َ َست ٍََُظ اہللُ َٓ اَرْة  َّٔ

َس  ٌِ ُٚ َب ارٔ ًَِبس اہللٔ َِٔذا َتاَب اٟشَّ ا٢َ أَبُو  َٗ َٟطُ  بَُط َؤِِ٪ َطاَئ َََُفَ  ًَذَّ ٔلَی اہللٔ ِِٔ٪ َطاَئ  ُٗب٠َِٔت َطَضاَزتُطُ ََٓذَٟٔک ِ ٍَ یَُسُظ  ُٗٔل ٣َا 

 ٔ ُٗب َذَٟٔک َِٔذا َتاَب  َٛ  ٠َِت َطَضاَزتُطُ َوک١ُُّ ٣َِحُسوزٕ 

دبع اہلل نب دمحم، یفعج، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوبادرسی، ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اکی امجتع ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  تعی یک آپ ےن رفامای ہک ںیم مت ےس اس ابت رپ 

 وہں ہک اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رہھٹاؤ افر ہن وچری رکف ےگ افر ہن اینپ افالد وک لتق رکف ےگ افر ا ےن آےگ ےھچیپ وکح   تعی اتیل

وج اتہبؿ ہن ااھٹؤ ےگ۔ افر مکح رشع ںیم انرفامین ہن رکف ےگ ںیم مت ےس سج صخش ےن اانپ فدعہ وپرا ایک وت اس اک ارج اہلل ےک ذہم ےہ افر 

ںیم ےس یسک زیچ اک رمبکت وہا داین ںیم اس وک اس یک ازا دے دی یئگ وت فہ اس ےک ےئل افکرہ ےہ افر اپیک اک ذرہعی ےہ افر صخش اؿ 

سج صخش یک خرت وپیش اہلل ےن یک وت فہ اہلل ےک اایتخر ںیم ےہ ارگ اچےہ وت اےس ذعاب ہن دے افر ارگ اچےہ وت اس وک شخب دے۔ 

 ارگہچ اہھت اکےٹ اجےن ےک دعب وتہب رکے وت اس یک اہشدت وبقمؽ وہیگ افر رہ فہ صخش سج رپ دح اگلح  اوبدبع اہلل )اخبری( ےن اہک ہک

 یئگ اس اک یہی مکح ےہ ہک بج وتہب رکے وت اس یک اہشدت وبقمؽ وہیگ

 دبع اہلل نب دمحم، یفعج، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوبادرسی، ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ : ابب

 ...گنج رکےن فاےل اکرف افر رمدت اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 گنج رکےن فاےل اکرف افر رمدت اک ایبؿ



 

 

     1707    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوَٗلبہ جزمی حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ  یُّ َحسَّ
ث٨ََا اَِلَِوَزاعٔ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثَىٔی أَبُو ََٗٔلبََة أَ  َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔي ٍ َٛ بٔی 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َنََفْ ٩ِ٣ٔ ًُ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َِٟحزِمٔیُّ  ٤َِٟٔسی٨ََة ا اِجَتَوِوا ا َٓ أَِس٤ُ٠َوا  َٓ ک١ِٕ 

َس  أ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َیأِتُوا ِٔب١َٔ اٟؼَّ َٓ ٔ ُٗوا اِْل ًَاَتَضا َواِسَتا َت٠ُوا ُر َٗ وا َو اِرَتسُّ َٓ وا  ََٓؼحُّ ٠ُوا  ٌَ َٔ َٓ َِٟبا٧َٔضا  َ بُوا ٩ِ٣ٔ أَبَِوأَٟضا َوأ َیرِشَ َٓ ٔة  ب١َٔ َٗ

٥ِ َیِحٔش٤ُِض٥ِ حَ  َٟ ًِي٨َُُض٥ِ ث٥َُّ  ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس١َ٤َ أَ َل َ٘ َٓ ُتَٔی بٔض٥ِٔ  أ َٓ َث فٔی آثَارٔص٥ِٔ  ٌَ َب َٓ َّ  ی ٣َاتُواً

یلع نب دبعاہلل ، فدیل نب ملسم، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب رج ی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

ل ےک ولگ احرض وہےئ افر االسؾ الےئ، ودہنی یک آب ف وہا اؿ ےک 
عک
ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 ہن آح  وت آپ ےن اؿ ولوگں وک مکح دای ہک دصہق ےک افوٹنں ےک اپس اجںیئ افر اؿ اک اشیپب افر دفدھ ںیئپ، اںوہں ےن ایس وماقف

رطح ایک افر دنترتس وہےئگ، رھپ فہ ولگ رمدت وہےئگ افر آپ ےک رچفاوہں وک لتق رک ےک ومیشی ےل رک اھبےگ، آپ ےن اؿ ےک 

 اؿ ےک اہھت اپؤں وٹکا دےی افر اؿ یک آوھکنں وک ڑھپفا دای افر اؿ وک اکےنٹ یک ہگج )داغ ںیہن ےھچیپ آد ی اجیھب فہ الےئ ےئگ آپ ےن

 اگلای( اہیں کت ہک فہ رم ےئگ۔

 یلع نب دبعاہلل ، فدیل نب ملسم، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب رج ی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمدت گنج رکےن فاےل ےک داغ ںیہن وگلاےئ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمدت گنج رکےن فاےل ےک داغ ںیہن وگلاےئ

     1708    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ػ٠ت، ابويٌلی، وٟیس، اوزاعی، یحٌی، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی ٗ ٩ًَِ َیِحٌَی  ثَىٔی اَِلَِوَزاعٔیُّ  َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا لَی َحسَّ ٌِ ٠ِٔت أَبُو َي ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َحسَّ َّی  ََلبََة  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َّی ٣َاتُوا ٥ِ َیِحٔش٤ُِض٥ِ َحً َٟ َز٧ٔیِّيَن َو ٌُ ِٟ ٍَ ا َل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

دمحم نب تلص، اوبیلعی، فدیل، افزایع، ییحی، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

  ےن الہ رعہنی ےک )اہھت اپؤں( وٹکا دےی افر اؿ ولوگں وک داغ ںیہن وگلاای اہیں کت ہک فہ ولگ رم ےئگ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دمحم نب تلص، اوبیلعی، فدیل، افزایع، ییحی، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس زیچ اک ایبؿ ہک آپ ےن رمدت احمر نی وک اپین ںیہن الپای اہیں کت ہک فہ ولگ رمےئگ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ اک ایبؿ ہک آپ ےن رمدت احمر نی وک اپین ںیہن الپای اہیں کت ہک فہ ولگ رمےئگ

     1709    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ایوب، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٩ًَِ ُوَصِیٕب  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ  ًَلَی َحسَّ ٔس٦َ َرصِْم ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ  َٗ

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَب٨َِِٔا رٔ ا٨َّٟٔيیِّ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  اِجَتَوِوا ا َٓ ٔة  َّٔ
٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَا٧ُوا فٔی اٟؼُّ َّی اہللُ  ا٢َ ٣َا أَٔجُس َل٥ُِٜ َِٔلَّ أَِ٪ َػل َ٘ َٓ ِسَّل 

َِٟبا٧َٔضا َوأَبِوَ  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ رَشٔ َٓ َٓأََتِوَصا  وا بٔإٔب١ٔٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ُ٘ َتَی َت٠َِح أ َٓ ِوَز  ُٗوا اٟذَّ َت٠ُوا اٟزَّاعَٔی َواِسَتا َٗ وا َوَس٨ٔ٤ُوا َو َّی َػحُّ أَٟضا َحً

 ُ َّی أ ١َ ا٨ََّٟضاُر َحً ٤َا َتَزجَّ َٓ ٠ََب فٔی آثَارٔص٥ِٔ  َث اٟلَّ ٌَ َب َٓ یُذ  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اْٟصَّ ًَ َّی اہللُ  أُِح٤ٔیَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ أ٣َََز ب٤ََٔشا٣ٔي ٍَ  َٓ ِت تَٔی بٔض٥ِٔ 

وا حَ  ُ٘ ٤َا ُس َٓ وَ٪  ُ٘ ةٔ َيِشَتِش ََِٟحَّ وا فٔی ا ُ٘ ِٟ ُ ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َو٣َا َحَش٤َُض٥ِ ث٥َُّ أ َل َٗ ََٜح٠َُض٥ِ َو ُٗوا َٓ ا٢َ أَبُو ََٗٔلبََة ََسَ َٗ َّی ٣َاتُوا  ً



 

 

َٟطُ  َت٠ُوا َوَحاَربُوا اہلَل َوَرُسو َٗ  َو

ل یک اکی امجتع روسؽ ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، اوبالقہب، 
عک
رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہح  افر فہ ولگ ہفص ںیم رےنہ ےگل نکیل ودہنی یک آب ف وہا اؿ وک راس ہن آح ، 

آپ ےن رفامای ہک وکح  وصرت زجب اس ےک ںیہن اپات ہک مت  اںوہں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل امہرے ےئل دفدھ ےک اجونر التش رکںی،

امہرے افوٹنں ےک اپس اج رک روہ،انچہچن فہ ولگ )فاہں( آےئ افر اؿ اک دفدھ اشیپب ےتیپ رےہ۔ اہیں کت ہک فہ دنترتس ومےٹ 

اپس اکی ربخ دےنی فاال آای آپ ےن  وہےئگ افر رچفاےہ وک لتق رک ڈاال افر افوٹنں وک اگھب رک ےل ےئگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

اںیہن التش رکےن ےک ےئل آد ی دفڑاےئ، ایھب دؿ یھب ہن وہا اھت ہک فہ آد ی ڑکپ رک الےئ ےئگ، آپ ےن السںیخ رگؾ رکا رک اؿ یک 

فر اپین امےتگن رےہ آوھکنں ںیم رھپا دںی افر اہھت اپؤں وٹکا دےی افر اںیہن داغ ںیہن وگلاای افر رھپ فہ رگؾ زنیم ںیم ڈاؽ دےی ےئگ ا

 اںیہن اپین ںیہن دای اہیں کت ہک فہ رم ےئگ، اوبالقہب ےن اہک ہک اںوہں ےن وچری یک، افر لتق ایک افر اہلل اس ےک روسؽ ےس گنج یک۔

 ومٰیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک گنج رکےن فاولں یک آںیھکن ڑھپفاےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک گنج رکےن فاولں یک آںیھکن ڑھپفاےن اک ایبؿ

     1710    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ح٤از، ایوب، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرصِ  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ رُعَ َحسَّ َٗ ی٨ََِة َوََل ّلا ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ أَِو 

 َ٘ ٔ ٥َ ب٠ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُض٥ِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ أ٣َََز  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٣ُوا ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ  َٗ ٤ُ٠ًَُِط َِٔلَّ  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ ََٓیرِشَ ُجوا  إح َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َیِْخُ

تَ  َٗ ُُا  ٔ َّی َِٔذا بَز بُوا َحً رَشٔ َٓ َِٟبا٧َٔضا  ٥َ ُُِسَوّة أَبَِوأَٟضا َوأَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ  ٥َ ٌَ ُٗوا ا٨َّٟ ٠ُوا اٟزَّاعَٔی َواِسَتا



 

 

ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ َوأَِر  َل َ٘ َٓ أ٣َََز بٔض٥ِٔ  َٓ َّی ٔجیَئ بٔض٥ِٔ  ٍَ ا٨ََّٟضاُر َحً َٔ ٤َا اِرَت َٓ ٠ََب فٔی ِٔثِزٔص٥ِٔ  َث اٟلَّ ٌَ َب َٓ ًِ ةٔ ُج٠َُض٥ِ َوَس٤ََز أَ ََِٟحَّ وا بٔا ُ٘ ِٟ ُ أ َٓ ي٨َُُض٥ِ 

َس ِٔی٤َا٧ٔض٥ِٔ َوحَ  ٌِ وا َب ََفُ َٛ َت٠ُوا َو َٗ ُٗوا َو ِو٦ْ ََسَ َٗ ا٢َ أَبُو ََٗٔلبََة َصُؤََلٔئ  َٗ ِوَ٪  َ٘ َََٓل يُِش وَ٪  ُ٘ َٟطُ َيِشَتِش  اَربُوا اہللَ َوَرُسو

ل یک اکی امجتع ای اہک ہبیتق نب دیعس، امحد، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل 
عک
ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ل یہ ےک ےھت( ودہنی آح ، اؿ ےک فاےطس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افوینٹنں 
عک
رعہنی یک اکی امجتع )اوبالقہب اک ایبؿ ےہ ہک فہ 

، اںوہں ےن ایپ اہیں کت ہک بج فہ اک مکح دای افر اںیہن مکح دای ہک اؿ افوینٹنں ےک اپس اجںیئ افر اؿ اک اشیپب افر دفدھ ںیئپ

 دنترتس وہےئگ وت رچفاےہ وک لتق رک ڈاال افر ومویشیں وک ےل اھبےگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک حبص ےک فتق ربخ یلم وت اؿ ےک ےھچیپ

فر اپؤں اکن دےنی اک مکح التش رکےن ےک ےئل آد ی ےجیھب، ایھب دؿ دنلب یھب ںیہن اھت ہک فہ ڑکپ رک الےئ ےئگ، آپ ےن اؿ ےک اہھت ا

 ہک ہی فہ دای رھپ اؿ یک آوھکنں وک ڑھپفا دای، افر اںیہن رگؾ زنیم ںیم ڈاؽ دای، فہ اپین امےتگن رےہ نکیل اںیہن ںیہن دای ایگ، اوبالقہب ےن اہک

ےک روسؽ ےس گنج یک امجتع ےہ سج ےن وچری یک یھت افر لتق ایک اھت افر اامیؿ الےن ےک دعب اکرف وہےئگ ےھت افر اہلل افر اس 

 یھت۔

 ہبیتق نب دیعس، امحد، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ سج ےن وفاشح وک وھچڑ دای وہ۔

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ سج ےن وفاشح وک وھچڑ دای وہ۔

     1711    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ سَل٦، ًبساہلل ، ًبیس اہلل ب٩ ٤ًز، خبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ٩ًَِ ُخبَِیٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبُس اہللٔ  ٦ٕ أَِخب ٧ٍَََا  ُس ب٩ُِ َسَلَّ ٩ًَِ أَبٔی ا ٣َُح٤َّ ًَأػ٥ٕ  ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ َح



 

 

ْة یُٔو٠ُُّض٥ِ اہللُ ٌَ ا٢َ َسِب َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَاز٢ْٔ َوَطابٌّ  صَُزیَِزَة  ُط ٣َِٔا٦ْ  َِٟ٘ٔیا٣َٔة فٔی ه٠ِّٔطٔ یَِو٦َ ََل ه١َّٔ َِٔلَّ ه٠ُّٔ یَِو٦َ ا

 ٔ ٤َِِٟشح ْٙ فٔی ا َّ٠ ٌَ ٠ِبُطُ ٣ُ َٗ ًَِي٨َاُظ َوَرُج١ْ  اَؿِت  َٔ َٓ ٔ اہللٔ َوَرُج١ْ َذََکَ اہللَ فٔی َخََلٕئ  َ فٔی ًَٔباَزة ٔس َوَرُجََلٔ٪ َتَحابَّا فٔی اہللٔ َنَظأ

ةٕ َو  َٗ َٚ بَٔؼَس ُٖ اہللَ َوَرُج١ْ َتَؼسَّ ِّی أََخا ٔن ا٢َ ِ َٗ ٔشَضا  ِٔ ٔلَی َن ًَِتطُ ا٣َِزأَْة َذاُت ٨ِ٣َٔؼٕب َوَج٤َا٢ٕ ِ ٥َ٠َ  َرُج١ْ َز ٌِ َّی ََل َت اَصا َحً َٔ أَِخ َٓ

ِت ی٤َٔي٨ُطُ  ٌَ  ٔط٤َاُُٟط ٣َا َػ٨َ

نب اعمص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت  دمحم نب السؾ، دبعاہلل ، دیبع اہلل نب رمع، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح

ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ اہلل اعت ی است مسق ےک آدویمں وک ا ےن اسہی ںیم 

سج ےن اینپ وجاین اہلل یک راہ ںیم رصػ یک وہ افر  ےل اگ سج دؿ ہک اس ےک اسہی ےک العفہ وکح  اسہی ہن وہاگ، اامؾ اعدؽ افر فہ وجاؿ

دف  فہ رمد سج ےن اہلل وک اہنتح  ںیم اید ایک افر اس یک آوھکنں ےس آوسن اجری وہےئگ، افر فہ آد ی سج اک دؽ دجسم ںیم ااکٹ وہا ےہ افر فہ

ےئ افر فہ ےہک ہک ںیم اہلل ےس ڈرات وہں آد ی وج آ س ںیم دخا ےک ےئل تبحم رکںی افر فہ ےسج وکح  بصنم فا ی وعرت اینپ رطػ الب

 افر فہ وج وپدیشیگ ےس اس رطح دصہق رکے ہک ابںیئ اہھت وک ربخ ہن وہ ہک داںیئ اہھت ےن ایک دای۔

 دمحم نب السؾ، دبعاہلل ، دیبع اہلل نب رمع، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک تلیضف اک ایبؿ سج ےن وفاشح وک وھچڑ دای وہ۔

     1712    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َسی س٨س خ٠یٔہ، ٤ًز ب٩ ًلی، ابوحاز٦ سہی١ ب٩ سٌس ساًسی٣ح٤س ب٩ ابی بُک، ٤ًز ب٩ ًلی، زو :  راوی

ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ُة َحسَّ َٔ ثَىٔی َخ٠ٔی ًَلٓٔیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ  َحسَّ  ٕ ث٨ََا أَبُو َحاز٦ٔ َحسَّ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ أًٔسیِّ  ٕس اٟشَّ ٌِ َِٟح٨َّ  َس َٟطُ بٔا ٠َُِّت  َِٟحَيِیطٔ َتَوک ١ََّ لٔی ٣َا بَيَِن رِٔج٠َِیطٔ َو٣َا بَيَِن  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َتَوک َّی اہللُ   ةٔ َػل

دمحم نب ایب رکب، رمع نب یلع، دفرسی دنس ہفیلخ، رمع نب یلع، اوباحزؾ لیہس نب دعس اسدعی ےس رففاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 



 

 

فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ریمے ےئل اس زیچ اک اضنم وہاجےئ وج اس یک دفونں اٹوگنں ےک درایمؿ )ینع رشاگمہ( افر فہ زیچ 

 وج اےکس دفونں ڑبجفں ےک درایمؿ ےہ ینع زابؿ وت ںیم اس ےک ےئل تنج اکاضنم وہں اگ۔

  یلع، اوباحزؾ لیہس نب دعس اسدعیدمحم نب ایب رکب، رمع نب یلع، دفرسی دنس ہفیلخ، رمع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زان رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زان رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ

     1713    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٣َ ٩ًَِ ًُِٔکٔ َُزَِواَ٪  ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٔ ِٟ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ا ُٚ ب٩ُِ یُوُس َّی أَِخب ٧ٍَََا ِِٔسَحا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َر َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ضَٔی اہللُ َة 

ِبُس حٔيَن َیزِنٔی َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َو  ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یَزِنٔی ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ُٚ َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ ًَ ُٚ حٔيَن َيَِّسٔ ََل َيَِّسٔ

ُت١ُ َوصَُو ٣ُؤِ  ِ٘ ُب َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوََل َي ُب حٔيَن َيرِشَ ا٢َ َوََل َيرِشَ َٗ َُ اِْلٔی٤َاُ٪ ٨ِ٣ٔطُ  َ َٕ ی٨ُِز ِی َٛ ًَبَّإض  ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ  ٣َُة  ا٢َ ًُِٔکٔ َٗ  ٩ْ٣ٔ

ٌٔطٔ  َِٟیطٔ َصََٜذا َوَطبََّک بَيَِن أََػابٔ ٔ ًَاَز ِ إِٔ٪ َتاَب  َٓ َجَضا  َ ِِ ٌٔطٔ ث٥َُّ أَ ََٜذا َوَطبََّک بَيَِن أََػابٔ  َص

، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب ینثم، ااحسؼ نب وی ف، لیضف نب زغفاؿ، رکعہم

ہ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکح  دنبہ زان ںیہن رکات بج ہک فہ زان رکے افر ومنم وہ، افر وکح  وچر وچری ںیہن رکات اس احؽ ںیم ہک ف

ہک فہ ومنم وہ، افر وکح  اقلت لتق ںیہن رکات اس احؽ  ومنم وہ، افر ںیہن رشاب اتیپ سج فتق ہک رشاب اتیپ ےہ اس احؽ ںیم

ںیم ہک فہ ومنم وہ، رکعہم ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک سک رطح اس ےس اامیؿ چنیھک 

وک اکنال افر ارگ وتہب رکےل، وت اس یک ایل اجات ےہ اںوہں ےن اہک ہک اس رطح افر اینپ اویلگنں وک اویلگنں ےک درایمؿ ڈاؽ رک رھپ اؿ 



 

 

 رطح اس یک رطػ ولن آات ےہ افر اینپ اویلگنں وک اویلگنں ںیم ڈاال۔

 دمحم نب ینثم، ااحسؼ نب وی ف، لیضف نب زغفاؿ، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اشدی دشہ زاین وک  راسگر رکےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اشدی دشہ زاین وک  راسگر رکےن اک ایبؿ

     1714    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، طٌيی، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٓٔیٕ َرضٔیَ حَ   ٩ًَِ ُث  ٔيیَّ یَُحسِّ ٌِ ُت اٟظَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َضِی١ٕ  ُٛ ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٤َِٟزِأََة سَّ ٨ًَُِط حٔيَن َرَج٥َ ا  اہللُ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ِس َرَج٤ُِتَضا بُٔش٨َّٔة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ةٔ َو ٌَ ُِٟح٤ُ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ ا

ل، یبعش، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج رضحت یلع ےن 
 ن 
کہ

آدؾ، ہبعش، ہملس نب 

 ہعمج ےک دؿ اکی وعرت وک  راسگر ایک وت اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس ےک اطمقب  راسگر ایک ےہ۔

ل، یبعش، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنعآدؾ :  رافی
 ن 
کہ

 ، ہبعش، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زان رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زان رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ

     1715    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ، سٔیا٪، ٨٣ؼور وس٠امی٪، ابووائ١، ابو٣یَّسہ، ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٪ُ ثَىٔی ٨ِ٣َُؼوْر َوُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَِبسٔ  َحسَّ  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ أَبٔی ٣َِیََّسَ أَبٔی َوائ١ٕٔ 

ا٢َ  َٗ ًَِو٥ُ  ٧ِٔب أَ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَیُّ اٟذَّ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ا٢َ أَِ٪  اہللٔ َرضَٔی اہللُ  َٗ ٠ُُِٗت ث٥َُّ أَیٌّ  َک  َ٘ ا َوصَُو َخ٠َ ١َ ِهَّلِل ٧ٔسًّ ٌَ أَِ٪ َتِح

ََٟسَک ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَِ٪ یَ  ُت١َ َو ِ٘ ثَىٔی َت َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ یَِحٌَی َوَحسَّ َٗ ا٢َ أَِ٪ تُزَانَٔی َح٠ٔی٠ََة َجارَٔک  َٗ ٠ُُِٗت ث٥َُّ أَیٌّ  َک  ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ ِل

ِبٔس اٟزَّحِ  ٌَ ٔ تُطُ ٟ ََٓذََکِ ٤ًَِْزو  ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣ِٔث٠َُط  ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  َیاَ٪ ٩ٔ٤َ َوکَاَوأػ١ْ  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا  َ٪ َحسَّ

ًِطُ  ًِطُ َز ا٢َ َز َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔی ٣َِیََّسَ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع َو٨ِ٣َُؼوٕر َوَوأػ١ٕ  َ  ٩ًَِ اَِل

رمعف نب یلع، ییحی ، ایفسؿ، وصنمر فامیلسؿ، اوبفالئ، اوبرسیمہ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکؿ اس انگہ بس ےس ڑبا ےہ؟ آپ ےن رفامای ہی ہک وت یسک وک اہلل اک رشکی  ہک

انبےئ احالہکن ایس ےن ےھجت دیپا ایک، ںیم ےن وپاھچ رھپ وکؿ اس، آپ ےن رفامای ہی ہک وت ا ےن ےچب وک اس ببس ےس لتق رک ڈاےل ہک 

اھکےئ اگ، ںیم ےن وپاھچ رھپ وکؿ اس، آپ ےن رفامای ہی ہک وکح  ا ےن ڑپفیس یک ویبی ےس زان رکے، ییحی ےن اہک ہک ھجم  ریتے اسھت اھکان

ےس ایفسؿ ےن وباہطس اوبفالئ رضحت دبعاہلل اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ایس 

ہک ںیم ےن اس وک دبعارلنمح ےس ایبؿ ایک افر اںوہں ےن مہ ےس وباہطس ایفسؿ، اشمع، وصنمر فالص، رطح ایبؿ ایک رعفہ ےن اہک 

 اوبرسیمہ دحثی ایبؿ یک یھت وت اںوہں ےن اہک ہک اےس وھچڑ دف اےس وھچڑ دف۔

 رمعف نب یلع، ییحی ، ایفسؿ، وصنمر فامیلسؿ، اوبفالئ، اوبرسیمہ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زاین ےک ےئل رھتپ ےہ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زاین ےک ےئل رھتپ ےہ

     1716    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہآز٦، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حرض :  راوی

 َّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ُس ب٩ُِ زٔیَاز ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ َُٟس َحسَّ َو ِٟ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َِٟحَحزُ  ٔ ا اصٔز ٌَ أغ َو٠ِٟٔ  ٠َِٟٔٔفَ

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آدؾ، ہبعش، دمحم نب زاید، 

 ےن رفامای ہک ڑلاک رتسب فاےل اک ےہ افر زاین ےک ےئل رھتپ ںیہ۔

 آدؾ، ہبعش، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اشدی دشہ زاین وک  راسگر رکےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اشدی دشہ زاین وک  راسگر رکےن اک ایبؿ

     1717    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، خاٟس، طيبانی :  راوی

ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َص١ِ َرَج٥َ َرُسو٢ُ اہللٔحَ  ُِٟت  َ ِيَبانٔیِّ َسأ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا َخأْٟس  ُٚ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ا٢َ سَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ا٢َ ََل أَِزرٔی َٗ ُس  ٌِ ِب١َ ُسوَرةٔ ا٨ُّٟورٔ أ٦َِ َب َٗ ٠ُُِٗت   ٥ِ ٌَ  َن

 ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن دبعاہلل نب افیف ےس وپاھچ ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااحسؼ، اخدل، ابیشین



 

 

 ےن  راسگر ایک ےہ، اںوہں ےن اہک ہک اہں، ںیم ےن وپاھچ وسرۃ ونر ےس ےلہپ ای اس ےک دعب اںوہں ےن اہک ںیم ںیہن اجاتن۔

 ااحسؼ، اخدل، ابیشین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اشدی دشہ زاین وک  راسگر رکےن اک ایبؿ

     1718    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ب٩ یو٧ص، اب٩ طہاب، ا :  راوی

 ًبساہلل انؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 

 ٔ َٓ َجاب  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ اَِلَِنَؼارٔیِّ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِس٥ِ٠َ أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ  ًَلَی ز ََٓظضَٔس  ِس َزنَی  َٗ َّطُ  ثَطُ أ٧َ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٍَ َطَضاَزإت  ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ِس أُِحٔؼ٩َ َن َٗ  ٥ََّ٠ ََفُٔج٥َ َوکَاَ٪ 

دمحم نب اقملت، دبعاہلل نب ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل 

 فملس یک دختم ںیم احرض اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہلیبق املس اک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

وہا افر اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن زان ایک ےہ افر ا ےن آپ رپ اچر اہشدںیت دںی )ینع اچر رمہبت ا ےن انگہ اک ارتعاػ ایک( اس ےک 

 قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  راسگر رکےن اک مکح دای وت فہ  راسگر ایک ایگ افر فہ اشدی دشہ اھت۔

 نب اقملت، دبعاہلل نب ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ااصنری دمحم :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... ایکاجےئ اگ۔ونجمؿ رمد افر ونجمؿ وعرت وک  راسگر ںیہن

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ونجمؿ رمد افر ونجمؿ وعرت وک  راسگر ںیہن ایکاجےئ اگ۔

     1719    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ وسٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

 ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َوَس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی َحسَّ ٔب  ٤َُشیَّ

٥َ َوصُوَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ َق  اہللُ  أرَِعَ َٓ ِّی َز٧َِیُت  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ َ٘ َٓ ٨َاَزاُظ  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  فٔی ا

َّی ًَاُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٍَ َطَضاَزإت َز ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ًَلَی َن ا َطضَٔس  َّ٤٠َ َٓ ٍَ ٣َزَّإت  ٠َِیطٔ أَِربَ ًَ َز  َّی َرزَّ ٨ُِط َحً ا٢َ أَبَٔک  ًَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َٓاِرجُ ُج٨ُو ٥َ اذَِصبُوا بٔطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َض١ِ أَِحَؼ٨َِت  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب ْ٪  َٗ ٤ُوُظ 

 ِٟ َج٨َ٤ِاُظ بٔا ٨ُُِٜت ٓٔی٩ِ٤َ َرَج٤َُط ََفَ َٓ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  أَِخب ٍََنٔی ٩ِ٣َ َس٤ٔ ٨َاُظ َٓ ِٛ أَِزَر َٓ ِٟحَٔحاَرةُ َصَزَب  ِتطُ ا َ٘ َٟ ا أَذِ َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤َُؼل

َج٨َ٤ِاظُ  ةٔ ََفَ ََِٟحَّ  بٔا

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس فدیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

س اکی آد ی آای اس فتق آپ دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت اس ےن آپ وک اکپرا افر ےن اہک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپ

اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن زان ایک ےہ، آپ ےن اس ےس ہنم وک ریھپ ایل، اہیں کت ہک اس ےن اچر ابر یہی املکت 

 فآہل فملس ےن اس وک البای افر رفامای ہک وت دویاہن وہایگ ےہ؟ اس درہاےئ بج فہ ا ےن آپ رپ اچر اہشدںیت دے اکچ وت یبن یلص اہلل ہیلع

انب  ےن اہک ںیہن، آپ ےن رفامای ایک وت اشدی دشہ ےہ؟ اس ےن اہک اہں۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےس اج رک  راسگر رک دف،

اہلل ےس انس ہک اںوہں ےن اہک ںیم یھب  راسگر رکےن فاولں اہشب اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس اس صخش ےن ایبؿ ایک سج ےن اجرب نب دبع

ر ںیم اھت، افر اقمؾ ٰیلصم ںیم مہ ےن اےس  راسگر ایک، بج اےس رھتپ ےگل وت فہ اھبگ ڑھکا وہا مہ ےن اےس اقمؾ  جہ ںیم ڑکپ ایل افر  راسگ

 رکدای۔



 

 

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس فدیعس نب بیسم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زاین ےک ےئل رھتپ ےہ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زاین ےک ےئل رھتپ ےہ

     1720    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  ویرا

 َٟ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا َة َحسَّ ٌَ ْس َواب٩ُِ َز٣ِ ٌِ ِت اِخَتَؼ٥َ َس

 َّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ أغ َواِحَتحٔٔيی ٨ِ٣ُٔط َیا َسِوَزةُ َزاَز َٓ َُٟس ٠َِٟٔٔفَ َِٟو َة ا ٌَ ِبُس ب٩َِ َز٣ِ ًَ ََٟک یَا  ٥َ صَُو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ًَِ ی اہللُ  ُٗتَِيَبُة  ٨ََٟا 

َِٟحَحزُ  ٔ ا اصٔز ٌَ  ا٠َِّٟیٔث َو٠ِٟٔ

ےت ںیہ ہک دعس افر زہعم ےک درایمؿ )اکی اوباولدیل، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رک

ڑلےک ےک( قلعتم االتخػ وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے دبع نب زہعم فہ اہمترا ڑلاک ےہ ڑلاک ایس اک ےہ سج ےک 

  ہک زاین ےک ےئل رھتپ ںیہ۔رتسب رپ دیپا وہا افر اے وسدہ مت اس ےس رپدہ ایک رکف، افر ہبیتق ےن وباہطس ثیل اانت زایدہ ایبؿ ایک

 اوباولدیل، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زان رکےن فاولں ےک انگہ اک ایبؿ



 

 

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 فاولں ےک انگہ اک ایبؿزان رکےن 

     1721    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٓاز٦ ،طٌبہ ، ا٤ًع ،ذٛوا٪ ، ابوہزیزہ :  راوی

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َواَ٪  ِٛ ٩ًَِ َذ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٥َ ََل َیزِنٔی اٟزَّانٔی حٔيَن  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

بَُضا َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َواٟتَّ  ُب حٔيَن َيرِشَ ُٚ َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوََل َيرِشَ ُٚ حٔيَن َيَِّسٔ ُس َیزِنٔی َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َوََل َيَِّسٔ ٌِ زُوَؿْة َب ٌِ  ِوبَُة ٣َ

 اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک آدؾ ،ہبعش ، اشمع ،ذوکاؿ ، اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک

زانرکےن فاالزانںیہن رکات اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ افر وکح  صخش وچری ںیہن رکات ےہ اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ افر وتہب اس 

 ےک دعب یلھک وہح  ےہ۔

 آدؾ ،ہبعش ، اشمع ،ذوکاؿ ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...البط ںیم  راسگر رکےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 البط ںیم  راسگر رکےن اک ایبؿ

     1722    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪، ًبساہلل ب٩ زی٨اراب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪، خاٟس  :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ ثَىٔی  َ٪ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ا٣ََة َحسَّ ُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ََکَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی َحسَّ  ب٩ُِ زٔی٨َإر 



 

 

ُتٔیَ  ا٢َ أ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٔ  اہللُ  ُض٥ِ ٣َا َتح َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ٌّ ِس أَِحَسثَا َج٤ٔی َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیُضوزٓٔیٕ َویَُضوزٔیَّٕة  ًَ َّی اہللُ  ُسوَ٪ فٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ًَ ا٢َ  َٗ ِحبٔیَط  َِٟوِجطٔ َواٟتَّ اُٟوا ِٔ٪َّ أَِحَباَر٧َا أَِحَسثُوا َتِح٤ٔی٥َ ا َٗ ُتَٔی َٛٔتاب٥ُِٜٔ  أ َٓ  ٔ ِوَراة اِزًُُض٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ بٔاٟتَّ

َُٟط اب٩ُِ َسََل  ا٢َ  َ٘ َٓ َسَصا  ٌِ ِب٠ََضا َو٣َا َب َٗ ُ ٣َا  أ ١َ َيُِقَ ٌَ ًَلَی آیَةٔ اٟزَِّج٥ٔ َوَج ٍَ أََحُسص٥ُِ یََسُظ  َوَؿ َٓ إٔذَا آیَُة بَٔضا  َٓ ٍِ یََسَک  َٓ ٕ اِر ٦

أ٣َََز بٔض٤َٔا َر  َٓ  ٔ ٔ اٟزَِّج٥ٔ َتِحَت یَسٔظ َِٟیُضوز أَیُِت ا َِٟبََلٔن ََفَ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز ََفُٔج٤َا ٨ًَِٔس ا َٗ ٥َ ََفُٔج٤َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یَّ ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠َِیَضا ًَ  أَِج٨َأَ 

ایبؿ ایک یبن یلص  دمحم نب نامثؿ، اخدل نب دلخم، امیلسؿ، دبعاہلل نب دانیرانب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وہیدی رمد ف وعرت الےئ ےئگ وہنجں ےن زان ایک اھت، آپ ےن اؿ ولوگں ےس رفامای ہک مت اینپ  اتب 

ض ایک ای ںیم ایک مکح اپےت وہ اںوہں ےن اہک امہرے املء ےن رہچے ایسہ رکان افر دگےھ رپااٹل وسار رکان اتبای ےہ دبعاہلل نب السؾ ےن رع

روسؽ اہلل اؿ وک وترات الےن اک مکح دںی،انچہچن وترات الح  یئگ اؿ ںیم ےس اکی ےن  راسگر یک آتی رپ اانپ اہھت رھک دای، افر اس ےس 

ا 

 

ح ن
 
ھت

 

ب

ہچن آےگ افر ےھچیپ ڑپانھ رشفع ایک، دبعاہلل نب السؾ ےن اہک ہک اانپ اہھت ااھٹؤ، وت فںیہ رپ اس ےک اہھت ےک ےچین  راسگر یک آتی 

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں وک  راسگر رکےن اک مکح دای افر فہ دفونں  راسگر ےئک ےئگ ںیم ےن وہیدی رمد وک داھکی ہک

 فہ وعرت رپ اکھج ڑپات اھت۔

 دمحم نب نامثؿ، اخدل نب دلخم، امیلسؿ، دبعاہلل نب دانیرانب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیع اگہ ںیم  راسگر رکےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دیع اگہ ںیم  راسگر رکےن اک ایبؿ
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 ٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤وز، ًبساٟززا :  راوی



 

 

ٕ أَ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ثَىٔی ٣َِح٤ُوْز َحسَّ ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ َجاَئ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ ٣َ َػل ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ًَلَی َن َّی َطضَٔس  ٥َ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ًَُِط ا٨َّٟٔيیُّ َػل َق  أرَِعَ َٓ َٖ بٔاٟز٧َِّا  ًِت ٍََ ا ا٢َ َٓ َٗ زَّإت 

َٓأ٣َََز بٔطٔ   ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ آِحَؼ٨َِت  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ٥َ أَبَٔک ُج٨ُوْ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِتُط  َٟ َ٘ َٟ ا أَذِ َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤َُِٟؼل ََفُٔج٥َ بٔا

 َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخي ٍِّا َوَػل َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ٣َاَت  أُِزرَٔک ََفُٔج٥َ َحً َٓ ِٟٔحَحاَرةُ ََفَّ  ١ِ یُو٧ُُص َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ ا ُ٘ ٥َِٟ َي ٠َِیطٔ  ًَ ی 

٠ًََِیطٔ ُس  َّی  ََٓؼل ا٢َ ََل ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُط َرَواُظ َُي ٍُِ ٣َ َٟ ٤َْز ٗٔی١َ  ٌِ ا٢َ َرَواُظ ٣َ َٗ ٠ًََِیطٔ َئؼحُّ  َّی  ََٓؼل ًَِبٔس اہللٔ   ئ١َٔ أَبُو 

ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک ہلیبق املس اک اکی 

 ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر زان اک ارقار ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس ہنم وک ریھپ ایل صخش یبن یلص اہلل

اہیں کت ہک اس ےن ا ےن افرپ اچر اہشدںیت دںی وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ہک ایک وت اشدی دشہ ےہ، اس ےن اہک 

ےن اک مکح دای، وت اےس دیع اگہ ںیم  راسگر ایک ایگ، بج اےس رھتپ ڑپے وت اھباگ نکیل ڑکپا ایگ افر رمج ایک ایگ، اہیں اہں۔ آپ ےن  راسگر رک

کت ہک رم ایگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک الھبح  ےک اسھت ذرک رفامای افر اس رپ امنز ڑپیھ، ویسن افر انب رججی ےن زرہی 

 ز ڑپیھ( لقن ںیہن ایک۔یلصفٰ ہیلع )اس رپ امن

 ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجصخش یسک اےسی انگہ اک رمبکت وہا سج ںیم دح ںیہن۔

  اک ایبؿگنج رکےن :   ابب

 وجصخش یسک اےسی انگہ اک رمبکت وہا سج ںیم دح ںیہن۔

     1724    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ابِ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٍَ َحسَّ َٗ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُجَّل َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ٔ ٔطَضإب 

ا٢َ  َٗ َبّة  َٗ ا٢َ ص١َِ َتحُٔس َر َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ اِسَت َٓ اَ٪  ـَ ا٢َ َص١ِ َت  بٔا٣َِزأَتٔطٔ فٔی َر٣َ َٗ ٍُ ٔػَیا٦َ ََل  ِشَتٔلی

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ا٢َ ا٠َِّٟیُث  َٗ ٜٔي٨ّا َو يَن ٣ِٔش ٥ٌِٔ ٔستِّ ِ أَك َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ٩ًَِ َطِضَزی٩ِٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ب٩ِٔ ا

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ  ٔ ََفٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٥َ فٔی ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَتَی َرُج١ْ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ  ٔ ي ٍِ

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔ  َٗ  ِٚ ُط َتَؼسَّ َٟ ا٢َ  َٗ اَ٪  ـَ ُت بٔا٣َِزأَتٔی فٔی َر٣َ ٌِ َٗ ا٢َ َو َٗ ا٢َ ٥٣َّٔ َذاَک  َٗ ُت  ِٗ ا٢َ اِحت ٍََ َٗ ٤َِِٟشحٔٔس  َح٠ََص ا َٓ ٔسی َطِیْئ 

 ٔ ُٚ ح َ٘ َوأََتاُظ ِِٔنَشاْ٪ َيُشو َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َا أَِزرٔی ٣َا صَُو ِ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ٌَ َ طُ ك ٌَ ا٢َ أَی٩َِ ٤َاّرا َو٣َ

ا٦ْ  ٌَ َ ًَلَی أَِحَوَد ٣ٔىِّی ٣َا َٔلَصِلٔی ك ا٢َ  َٗ ِٚ بٔطٔ  ََٓتَؼسَّ ا٢َ ُخِذ َصَذا  َٗ ا٢َ َصا أ٧ََا َذا  َ٘ َٓ  ُٚ ٔ ٤ُِِٟحت ٍَ ک٠ُُوظُ  ا َٓ ا٢َ  َٗ 

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی 

 صخش ےن اینپ ویبی ےس راضمؿ ںیم امجع رکایل، رھپ اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم درای ت ایک وت آپ ےن رفامای

 ہک وت اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک، افر ثیل ےن وباہطس رمعف نب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، دمحم نب رفعج نب زریب، ابعد نب دبعاہلل نب

زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا رعض 

وہایگ، آپ ےن وپاھچ ویکرکن؟ اس ےن اہک ہک ںیم ےن اینپ ویبی ےس راضمؿ ںیم امجع رکایل، آپ ےن اس ےس رفامای ہک  ایک ںیم الہک

دصہق رک اس ےن اہک ہک ریمے اپس ھچک ںیہن، رھپ فہ ھٹیب ایگ آپ ےک اپس اکی صخش دگاھ اہاتکن وہا آای افر اےکس اپس ہلغ اھت، 

ہک وکؿ اس ہلغ اھت وج آپ یک دختم ںیم ےل رک آای اھت آپ ےن رفامای فہ الہک وہےن فاال اہکں دبعارلنمح ےن اہک ہک ںیم ںیہن اجاتن 

ےہ اس ےن اہک ںیم اہیں وہں آپ ےن رفامای ہک اےس ےل رک ریخات رکدف اس ےن وپاھچ ہک ایک ا ےن ےس زایدہ احتج دنم وک دفں؟ 

اھکؤ، اوبدبع اہلل )اخبری( ےن اہک ہک یلہپ دحثی زایدہ فاحض ےہ، ریمے رھگ فاولں ےک اپس اھکان ںیہن ےہ، آپ ےن رفامای ہک اےس 

 سج ںیم امعط اکلھ ےک اافلظ ںیہ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکح  صخش دح اک ارقار رکے افر اےس اظرہ ہن رکے۔



 

 

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکح  صخش دح اک ارقار رکے افر اےس اظرہ ہن رکے۔
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ٌی ، اسحٙ، ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص رضی ًبساٟ٘سوض ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥ لِکبی، ہ٤ا٦ ب٩ یح :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٦ُ ب٩ُِ یَِحٌَی حَ  ث٨ََا َص٤َّ ِٟکََٔلبٔیُّ َحسَّ ًَأػ٥ٕ ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ثَىٔی  ٕس َحسَّ ؤض ب٩ُِ ٣َُح٤َّ سُّ ُ٘ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ُٚ ب٩ُِ  ث٨ََا ِِٔسَحا ب٩ِٔ سَّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِت ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ أَبٔی ك٠ََِحَة  َ٘ َٓ َحائَُط َرُج١ْ  َٓ  

ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ُط  ِٟ َ ٥ِ َيِشأ َٟ ا٢َ َو َٗ ًَلَیَّ  أ٤َُِٔٗط  َٓ ا  ِّی أََػِبُت َحسًّ ٔن ا اہللٔ ِ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی ٣َ ََٓؼل ََلةُ  ِت اٟؼَّ َوَحرَضَ

ِّی أََػ  ٔن ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ِ َ٘ َٓ َِٟیطٔ اٟزَُّج١ُ  ٔ ا٦َ ِ َٗ ََلَة  ٥َ اٟؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َضی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ٥َِٔٗ فٔیَّ َٛٔتاَب اہللَٔٗ َٓ ا  ا٢َ ِبُت َحسًّ َٗ  

َک  ا٢َ َحسَّ َٗ ََٟک ذ٧ََِبَک أَِو  ِس َََُفَ  َٗ إٔ٪َّ اہللَ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨َا  ٌَ ِس َػ٠َِّیَت ٣َ َٗ َِٟیَص   أَ

 دبعادقلفس نب دمحم، رمعف نب اعمص الکیب، امہؾ نب ییحی ، ااحسؼ ، نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض

 ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت وت اکی صخش ےن آرک اہلل اعتٰیل

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم دح فاےل انگہ اک رمبکت وہا وہں اس ےئل آپ ھجم رپ دح اقمئ رکںی، آپ ےن اس 

اھچ، رھپ امنز اک فتق آایگ وت اس آد ی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ڑپیھ بج روسؽ ےس اس )انگہ( ےک قلعتم ےک وپ

اک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت فہ آد ی رھپ آپ ےک اسےنم ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم دح فاےل انگہ 

یک دح ھجم رپ اقمئ رکںی آپ ےن رفامای ہک وت ےن امہرے اسھت امنز ںیہن ڑپیھ ےہ اس ےن  رمبکت وہا وہں، اس ےئل آپ  اتب اہلل

 اہک اہں ڑپیھ ےہ، آپ ےن رفامای ہک اہلل ےن ریتے انگہ وک افر ریتی دح وک شخب دای۔

سن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل دبعادقلفس نب دمحم، رمعف نب اعمص الکیب، امہؾ نب ییحی ، اقحس، نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت ا :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ایک اامؾ ارقار رکےن فاےل ےس ہی د ہ اتکس ےہ ہک اشدی وت ےن وھچا وہاگ۔

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 فاےل ےس ہی د ہ اتکس ےہ ہک اشدی وت ےن وھچا وہاگ۔ایک اامؾ ارقار رکےن 

     1726    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س جٌفی، وہب ب٩ جزیز، جزیز، يٌلی ب٩ حٜی٥، ًُک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  فٔیُّ َحسَّ ٌِ ُِٟح ٕس ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٜٔی٥ٕ  لَی ب٩َِ َح ٌِ ُت َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا أَتَی ٣َأًزُ ب٩ُِ ٣َأٟٕک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  َُ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ب٠ََِّت أَِو  َٗ ٠ََّک  ٌَ َٟ ٤َزَِت أَِو ٧ََوزَِت َٟطُ 

َٔک أ٣َََز بَٔزِج٤ٔطٔ  ٨َِس ذَٟ ٌٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ أ٧ََِٜٔتَضا ََل یَِٜىٔی  َٗ ا٢َ ََل یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ 

دبع اہلل نب دمحم یفعج، فبہ نب رجری، رجری، یلعی نب میکح، رکعہم، نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ بج امزع نب امکل یبن یلص اہلل ہیلع 

 دختم ںیم آای افر زان اک ارقار ایک وت آپ ےن اس ےس رفامای ہک وت ےن اشدی وھچا وہاگ، اشدی وت ےن وبہس ایل وہاگ، ای داھکی ےہ، فآہل فملس یک

 اس ےن اہک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک وت ےن اس ےس تبحص یک ےہ؟ ینع ریغب

  )رصا(ۃ( درای ت ایک، رفای اک ایبؿ ےہ ہک اس ےک دعب آپ ےن  راسگر رکےن اک مکح دای۔انکہی ےک

 دبع اہلل نب دمحم یفعج، فبہ نب رجری، رجری، یلعی نب میکح، رکعہم، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکےن فاےل ےس اامؾ اک درای ت رکان ہک ایک وتاشدی دشہ ےہارقار 

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ارقار رکےن فاےل ےس اامؾ اک درای ت رکان ہک ایک وتاشدی دشہ ےہ



 

 

     1727    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہاب، اب٩ ٣شیب و ابوس٤٠ہسٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ ط :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ًَ ثَىٔی  ثَىٔی ا٠َِّٟیُث َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ٔب َوأَبٔی َحسَّ ٤َُِٟشیَّ  اب٩ِٔ ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ِّی َس٤َ٠ََة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٔن ٨َاَزاُظ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ِ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٥َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َوصَُو فٔی ا ِیطٔ َوَس٠َّ

َّٟٔذی  ِّٙ َوِجضٔطٔ ا ی ٟٔٔظ َٓت٨ََهَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ َق  أرَِعَ َٓ َشُط  ِٔ ا٢َ یَا َرُس َز٧َِیُت یُزٔیُس َن َ٘ َٓ َق َٗٔب٠َُط  و٢َ اہللٔ أرَِعَ

٨ًَِطُ  َق  َّٟٔذی أرَِعَ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِّٙ َوِجطٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َحاَئ ٟٔٔظ َٓ ٨ُِط  ًَ َق  أرَِعَ َٓ ِّی َز٧َِیُت  ٔن ِ  ٍَ ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ًَلَی َن ا َطضَٔس  َّ٤٠ََٓ

ا٢َ أَبَٔک  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَاُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َطَضاَزإت َز ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ أَِحَؼ٨َِت  َ٘ َٓ ا٢َ ََل یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ُج٨ُوْ٪ 

جَ  ٨َُُِٜٓت ٓٔی٩ِ٤َ َرَج٤َُط ََفَ ا٢َ  َٗ ٍَ َجابّٔزا  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی ٩ِ٣َ َس٤ٔ َٗ اِرُج٤ُوُظ  َٓ ا٢َ اذَِصبُوا بٔطٔ  ا َٗ َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤َُِٟؼل ٨َ٤ِاُظ بٔا

 َ٘ َٟ َج٨َ٤ِاظُ أَذِ ةٔ ََفَ ََِٟحَّ ٨َاُظ بٔا ِٛ َّی أَِزَر ِٟٔحَحاَرةُ َج٤َزَ َحً  ِتطُ ا

 سز، ثیل، دبعارلنمح نب اخدل، انب اہشب، انب بیسم ف اوبہملس ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 
عفی

دیعس نب 

ر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم ےھت، اس ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای اف

 فہ ےن اکپر رک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن زان ایک ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہنم دفرسی رطػ ریھپایل، رھپ

س ےس ہنم ریھپ ایل وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل آپ ےک اسےنم دفرسی رطػ ہنم رکےک آای افر اہک ہک ںیم ےن زان ایک ےہ، آپ ےن ا

فملس ےک اسےنم رسیتی رمہبت آای افر رعض ایک ںیم ےن زان ایک ےہ آپ ےن رھپ ارعاض رفامای وت رھپ وچیھت رمہبت آای افر رعض ایک ںیم 

 اےس البای افر رفامای ہک ایک وت دویاہن ےن زان ایک ےہ۔ بج فہ ا ےن آپ رپ اچر رمہبت اہشدت دے اکچ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

وہایگ ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن رفامای ہک وت اشدی دشہ ےہ اس ےن اہک یج اہں، آپ ےن رفامای 

 وہےئ انس ہک مہ ےن دیع اگہ اےس ےل اج رک  راسگر رکدف، انب اہشب اک ایبؿ ےہ ھجم ےس اس صخش ےن ایبؿ ایک ہک سج ےن اجرب وک ےتہک

 ںیم رمج ایک بج اےس رھتپ ےگل وت اھبگ الکن مہ ےن اےس اقمؾ  جہ ںیم اپایل افر  راسگر ایک۔

 سز، ثیل، دبعارلنمح نب اخدل، انب اہشب، انب بیسم ف اوبہملس :  رافی
عفی

 دیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...زان اک ارقار رکےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زان اک ارقار رکےن اک ایبؿ

     1728    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اہلل ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، زیس ب٩ :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس  َٗ ِو٨َاُظ ٩ِ٣ٔ فٔی اٟزُّصِزٔیِّ  ٔٔ ا٢َ َح َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َوَزیَِس ب٩َِ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ  اہللٔ أ٧َ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٨َّا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ اََل  َٗ ا٦َ َخأٟٕس  َ٘ َٓ َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ِیَت بَِي٨َ٨َا ب ـَ َٗ ا٢َ أَِنُظُسَک اہلَل َِٔلَّ  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ  ٥َ

 ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ ابِىٔی کَاَ٪  َٗ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ َٜٔتأب اہللٔ َوأَِذِ٪ لٔی  ٔ ِٗٔف بَِي٨َ٨َا ب ا٢َ ا َ٘ َٓ َط ٨ِ٣ُٔط  َ٘ ِٓ زَنَی بٔا٣ِ َخِؼ٤ُُط َوکَاَ٪ أَ َٓ ًَلَی صََذا  ا  ّٔ َزأَتٔطٔ ٔشی

ًَلَی ابِىٔ  أَِخب ٍَُونٔی أَ٪َّ  َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ُِٟت رَٔجاَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ ٕ ث٥َُّ َسأ ٕ َوَخاز٦ٔ َتَسیُِت ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔٔائَةٔ َطاة ِٓ ا ًَا٦ٕ َٓ زٔیَب  ِِ ی َج٠َِس ٣ٔائَٕة َوَت

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ًَلَی ا٣َِزأَتٔطٔ اٟزَِّج٥َ  ُظ َو َٜٔتأب اہللٔ َج١َّ ذَِٔکُ ٔ يَنَّ بَِي٤َُٜ٨َا ب ـٔ ِٗ َ ٔ ََل ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن

ًَلَی ا٣ِزَ  ٕ َواُُِس یَا أ٧َُِیُص  ًَا٦ زٔیُب  ِِ ًَلَی اب٨َِٔک َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت ٠ًََِیَک َو َِٟداز٦ُٔ َرزٌّ  ٕ َوا ٤ِٟٔائَُة َطاة َِٓت ا ًِت ٍََ إِٔ٪ ا َٓ ٔ صََذا  أَة

 َِ َٓ اِرُج٤َِضا  ا٢َ آَٟ َ٘ َٓ ًَلَی ابِىٔی اٟزَِّج٥َ  أَِخب ٍَُونٔی أَ٪َّ  َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ َیاَ٪  ِٔ ٠ُُِٗت ُٟٔش َج٤ََضا  ِت ََفَ َٓ ًِت ٍََ ا َٓ ٠َِیَضا  ًَ کُّ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ َسا  ظَّ

َٜتُّ  ٠ُُِٗتَضا َوُرب٤ََّا َس  اٟزُّصِزٔیِّ ََفُب٤ََّا 

اہلل اعتٰیل ہنع، زدی نب اخدل ےس رفاتی رکےت ںیہ مہ یبن یلص اہلل ہیلع  یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل ، رضحت اوبرہریہ ریض

فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی صخش ےن ڑھکے وہ رک اہک ہک ںیم آپ وک مسق دے رک اتہک وہں ہک امہرے درایمؿ 

ؿ رک اس ےن اہک ہک ریما اٹیب اس ےک اہں  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکںی افر ےھجم رعض رکےن یک ااجزت دںی، آپ ےن رفامای ایب

جادفری رپ اھت اس یک ویبی ےک اسھت ریمے ےٹیب ےن زان رکایل، اکی وس رکبایں افر اکی اخدؾ ںیم ےن دفہی ںیم دای رھپ ںیم ےن الہ ملع 

ےک ےئل الج فنط ایک ےس اس ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن رعض ایک ہک ریمے ےٹیب وک اکی وسوکڑے اگلےئ اجںیئ ےگ افر اکی اسؽ 

اجےئ اگ افر اس یک ویبی وک رمج ایک اجےئ اگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ذات یک مسق سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ 

وس  اہمترے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ، وس رکبایں افر اخدؾ وت ںیہمت فا س ےئک اجےت ںیہ افر اہمترے ےٹیب وک



 

 

وکڑے اگلےئ اجںیئ ےگ افر اکی اسؽ ےک ےئل الج فنط وہان ڑپے اگ، اے صخش وت حبص اس یک ویبی ےک اپس اج ارگ اس ےن ارقار 

 رکایل وت اس وک رمج رکدف، فہ حبص اس وعرت ےک اپس ایگ وت اس ےن ارقار رکایل وت اےس رمج ایک ایگ۔ اخبری ےتہک ںیہ ںیم ےن ایفسؿ ےس اہک

َ )ہک اںوہں ےن اہک ریمے ےٹیب رپ رمج ےہ( ایفسؿ ےن اہک ےھجم اس ہک ایک زرہ ےن 
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ہی ایبؿ ںیہن ایک ہک، ف

 زرہی ےس ےننس ںیم کش ےہ یھبک ںیم اس وک اتہک وہں افر یھبک ںیم اخومش راتہ وہں۔

 وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، زدی نب اخدلیلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل ، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زان اک ارقار رکےن اک ایبؿ

     1729    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اہلل ، اب٩ ًباضًلی  :  راوی

ًَبَّإض َرضٔیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِس َحسَّ َ٘ َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا   اہللُ 

ٔ  َخٔظیُت أَِ٪ َیُلو٢َ بٔا٨َّٟأض َز٣َاْ٪  ََٟضا اہللُ أَََل َوِ ٕة أ٧َِزَ ـَ ي وا بٔت ٍَِٔک ََفٔ ُّ٠ ـٔ َی َٓ ائ١ْٔ ََل ٧َحُٔس اٟزَِّج٥َ فٔی َٛٔتأب اہللٔ  َٗ و٢َ  ُ٘ َّی َي ٪َّ َحً

 ِٔ ا٢َ ُس َٗ  ُٖ  ٍَا
ٔ

ًِت َِٟحَب١ُ أَِو أَل ٨َُة أَِو کَاَ٪ ا ِٟبَيِّ ا٣َِت ا َٗ ِس أَِحَؼ٩َ َِٔذا  َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ َزنَی َو  ٌّٙ ِس َرَج٥َ اٟزَِّج٥َ َح َٗ ِٔٔوُت أَََل َو َذا َح َٛ َیاُ٪ 

َسظُ  ٌِ ٥َ َوَرَج٨َ٤ِا َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل ، انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

ہک اکی زامہن ولوگں رپ ااسی آےئ اگ ہک اکی م ےن فاال ےہک اگ ہک مہ  اتب اہلل ںیم رمج اک مکح ںیہن اپےت،انچہچن فہ  اہک ہک ےھجم ادنہشی ےہ

اکی رفض وک وھچڑ رک ارماہ وہں ےگ وج اہلل ےن انزؽ ایک ےہ، ربخدار رمج فابج ےہ اس رپ سج ےن زان ایک افر اشدی دشہ وہ رشبہکیط 

لمح وہاجےئ ای ارقار وہ، ابعشؿ ےن اہک ہک اس رطح ںیم ےن اید ایک ےہ نس ول روسؽ اہلل ےن رمج ایک ےہ، اس رپ وگایہ اقمئ وہاجےئ ای 

 افر آپ ےک دعب مہ ےن یھب  راسگر ایک ےہ۔



 

 

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل ، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اشدی دشہ وعرت وک زانء ےس احہلم وہےن رپ  راسگر رکےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اشدی دشہ وعرت وک زانء ےس احہلم وہےن رپ  راسگر رکےن اک ایبؿ

     1730    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، حرضت اب٩  ًبساٌٟزیز ب٩ :  راوی

 ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ٩ًَِ ًُب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ٕس  ٌِ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ِیٔس اہللٔ بِ َحسَّ  ٩ٔ

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ًَ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ُئ رَٔجاَّل ٩ِ٣ٔ ا ٨ُِت أَُِقٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ وز ٌُ بَِي٤َ٨َا أ٧ََا فٔی ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش َٓ  ٕٖ ِو ًَ  ٩ُ

ٔ َححَّةٕ  ِٔ أب فٔی آ َِٟدلَّ ِو َرأَیَِت َرُجَّل أَتَی أ٣َٔي ٍَ  ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ ب٤ٔٔىّی َوصَُو ٨ًَِٔس ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔلَیَّ  ِ ٍَ َضا ِٔذِ َرَج َححَّ

ِس بَايَ  َ٘ َٟ ِس ٣َاَت ٤ًَُزُ  َٗ ِو  َٟ و٢ُ  ُ٘ ََٟک فٔی ََُٓلٕ٪ َي ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ص١َِ  ا٢َ یَا أ٣َٔي ٍَ ا َ٘ َٓ َِٟیِو٦َ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا َواہللٔ ٣َا کَا٧َِت ا َٓ ََُٓل٧ّا  ُت  ُة ٌِ ٌَ بَِی

َة فٔی ا٨َّٟ  ٔظیَّ ٌَ ِٟ ائ٥ْٔ ا َ٘ َٟ ِّی ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ٔن ا٢َ ِ َٗ َب ٤ًَُزُ ث٥َُّ  ـٔ َِ َٓ ِت  َت٤َّ َٓ ٠َِتّة  َٓ َّٟٔذی٩َ یُزٔیُسوَ٪ أَِ٪ أَبٔی بَُِکٕ َِٔلَّ  ُرص٥ُِ َصُؤََلٔئ ا ٤َُحذِّ َٓ أض 

٠ُِت یَا أَ  ُ٘ َٓ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ  َٗ ٔؼبُوص٥ُِ أ٣ُُوَرص٥ُِ  ِِ َُائَُض٥ِ َي َُِو ََ ا٨َّٟأض َو ًَا ٍُ َر ٤َِِٟؤس٥َ َیِح٤َ إٔ٪َّ ا َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ََل َت ٣ٔي ٍَ ا

ا َ٘ و٢َ ٣َ ُ٘ َت َٓ و٦َ  ُ٘ و٦ُ فٔی ا٨َّٟأض َوأ٧ََا أَِخَشی أَِ٪ َت ُ٘ بَٔک حٔيَن َت ًَلَی َُقِ ٠ٔبُوَ٪  ِِ َّٟٔذی٩َ َي َُّض٥ِ ص٥ُِ ا إ٧ٔ ٨َِک ک١ُُّ ٣َُل َٓ ًَ ِّ ٍَُصا  ٕ َوأَِ٪ َّٟة یَُلي ٍ ِّ ي

ٔ َو  ِٟضِٔحَزة ََّضا َزاُر ا َٓإ٧ٔ ٤َِٟٔسی٨ََة  َس٦َ ا ِ٘ َّی َت أ٣َِض١ِٔ َحً َٓ ٌَٔضا  ًَلَی ٣ََوأؿ وَصا  ٌُ ـَ وصَا َوأَِ٪ ََل َي ٌُ طٔ ََل َي ِ٘ ٔٔ ِٟ َتِد٠َُؽ بٔأَص١ِٔ ا َٓ ٨َّةٔ  اٟشُّ

 ِ٠ٌٔ ِٟ َیعٔی أَص١ُِ ا َٓ ٨ِّّٜا  ٠َُِٗت ٣َُت٤َ و٢َ ٣َا  ُ٘ َت َٓ ٖٔ ا٨َّٟأض  ا َ َِ ا٢َ ٤ًَُزُ أ٣ََا َواہللٔ ِِٔ٪ َوأَ َ٘ َٓ ٌَٔضا  ًَلَی ٣ََوأؿ و٧ََضا  ٌُ ـَ ََٟتَک َوَي ا َ٘ ٥ٔ ٣َ

 ٔ ٤َِٟٔسی٨ََة ف ٔس٨َ٣ِا ا َ٘ َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ُٗو٣ُطُ بٔا ٕ أَ ا٦ َ٘ ٢َ ٣َ ُٗو٩٣ََّ بَٔذَٟٔک أَوَّ َ ا کَاَ٪ َطاَئ اہللُ ََل َّ٤٠َ َٓ ٔة  َِٟححَّ ٔب ذٔی ا ِ٘ ی ًُ

ِی١ٕ َجأّٟش َیِو٦ُ  َٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ نُ ٌٔیَس ب٩َِ َزیِسٔ ب٩ِٔ  َّی أَٔجَس َس ٤ُِص َحً ٠ُِت اٟزََّواَح حٔيَن َزاَُِت اٟظَّ ًَحَّ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ٩ٔ ا ِٛ ٔلَی ُر ا ِ



 

 

 َ٠ َٓ أب  َِٟدلَّ َد ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ َِ ٥ِ٠َ أَِنَظِب أَِ٪  َٓ بََتُط  ِٛ َبًٔی ُر ِٛ ُط َت٤َصُّ ُر َٟ َح٠َِشُت َحِو ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ َٓ ٠ُُِٗت َٟٔش بَّٔل  ِ٘ ا َرأَیُِتُط ٣ُ َّ٤

 ًَ ا٢َ ٣َا  َٗ ًَلَیَّ َو أ٧ََُِکَ  َٓ  َٕ ٔ ٠َِضا ٨ِ٣ُُذ اِسُتِد٠ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ّة  َٟ ا َ٘ َة ٣َ ٔظیَّ ٌَ ِٟ ٩ََّٟ ا و ُ٘ َی َٟ ِی١ٕ  َٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ نُ ِب٠َطُ ًَ َٗ  ١ِ ُ٘ ٥َِٟ َي و٢َ ٣َا  ُ٘ َشِیَت أَِ٪ َي

 ِٟ ًَلَی ا َح٠ََص ٤ًَُزُ  ِّیَٓ إٔن َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَلَی اہللٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  أَثِىَی  َٓ ا٦َ  َٗ ٧ُوَ٪  ٤َُِٟؤذِّ ََٜت ا ا َس َّ٤٠ََٓ  ٔ َّٟة  ٨ِٔ٤ب ٍَ ا َ٘ ائ١ْٔ َل٥ُِٜ ٣َ َٗ

ًَاَصا ٠ََضا َوَو َ٘ ًَ  ٩ِ٤َ َٓ ٠ََّضا بَيَِن یََسِی أََجلٔی  ٌَ َٟ ََٟضا ََل أَِزرٔی  ُٗو َر لٔی أَِ٪ أَ ُٗسِّ ِس  ِث بَٔضا َحِیُث ا٧َِتَضِت بٔطٔ َراح٠َُٔتُط َو٩ِ٣َ  َٗ ٠ُِیَحسِّ َٓ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ّسا َػل َث ٣َُح٤َّ ٌَ ًَلَیَّ ِٔ٪َّ اہللَ َب َََٓل أُح١ُّٔ َٔلََحٕس أَِ٪ یَِٜٔذَب  ٠ََٔ٘ضا  ٌِ ٠ًََِیطٔ َخٔشَی أَِ٪ ََل َي ِّٙ َوأ٧َِز٢ََ  َِٟح طٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا

َٓکَاَ٪ ٤٣َّٔ  َٜٔتاَب  ٠َِیطٔ اِل ًَ َّی اہللُ  ًَِي٨َاَصا َرَج٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َ٠ِاَصا َوَو َ٘ ًَ أ٧َِاَصا َو ََُٓقَ  َوَس٥ََّ٠ َوَرَج٨َ٤ِا ا أ٧َِز٢ََ اہللُ آیَُة اٟزَِّج٥ٔ 

ائ١ْٔ َواہللٔ ٣َا ٧َحُٔس آیََة اٟزَِّج٥ٔ  َٗ و٢َ  ُ٘ أَِخَشی ِِٔ٪ كَا٢َ بٔا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ أَِ٪ َي َٓ َسُظ  ٌِ ََٟضا َب ٕة أ٧َِزَ ـَ ي ٠ُّوا بٔت ٍَِٔک ََفٔ ـٔ َی َٓ فٔی َٛٔتأب اہللٔ 

 َ ِٟب ا٣َِت ا َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ َزنَی َِٔذا أُِحٔؼ٩َ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ َوا٨َِّٟشأئ َِٔذا   ٌّٙ َِٟحَب١ُ أَِو اہللُ َواٟزَِّج٥ُ فٔی َٛٔتأب اہللٔ َح ٨َُة أَِو کَاَ٪ ا يِّ

٨َّا ُٛ َّا  ُٖ ث٥َُّ ٧ِٔ  ٍَا
ٔ

ًِت ٩ًَِ  أَل َِفْ ب٥ُِٜٔ أَِ٪ َتزَُِبُوا  ُٛ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٩ًَِ آبَائ٥ُِٜٔ  ُ ٩ِ٣ٔ َٛٔتأب اہللٔ أَِ٪ ََل َتزَُِبُوا  أ ُ ٓامَٔی َنُِقَ أ  آبَائ٥ُِٜٔ أَِو ِٔ٪َّ َنُِقَ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ آبَائ٥ُِٜٔ أَََل ث٥َُّ ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا ب٥ُِٜٔ أَِ٪ َتزَُِبُوا  َِفّ َی ًٔیَسی اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ ُٛ ٤َا أُِْطٔ َٛ ونٔی  ا٢َ ََل تُِِطُ َٗ َس٥ََّ٠ 

ِس ٣َاَت ٤ًَُزُ  َٗ ِو  َٟ و٢ُ َواہللٔ  ُ٘ ائَّٔل ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َي َٗ ىٔی أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ِبُس اہللٔ َوَرُسوُُٟط ث٥َُّ ٧ِٔ ًَ ُٗوُٟوا  ُْ أَِ٪  َو ت ٍََّ٪َّ ا٣ِزُ ِِ ََل َي َٓ ََُٓل٧ّا  ُت  ٌِ بَاَي

 َّ و٢َ ٧ِٔ ُ٘ َصا َي َّ ََ ٩َّٜٔ اہللَ َوَِی  َذَٟٔک َوَل َٛ ِس کَا٧َِت  َٗ ََّضا  ِت أَََل َو٧ِٔ ٠َِتّة َوَت٤َّ َٓ ُة أَبٔی بَُِکٕ  ٌَ ٍُ ٤َا کَا٧َِت بَِی َل ِ٘ َِٟیَص ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣َ ُت َو

 ٔ ٤ُِِٟش٠ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ٣َُظوَرة ٩ًَِ َُي ٍِ ٍَ َرُجَّل  َِٟیطٔ ٣ِٔث١ُ أَبٔی بَُِکٕ ٩ِ٣َ بَاَی ٔ ِ ُٚ ٨ًَِا َ طُ َتِٔزَّّة أَِ٪ اَِل ٌَ َّٟٔذی بَاَي ٍُ صَُو َوََل ا ََل یَُبایَ َٓ ٤ٔيَن 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ اَِلَنِ  ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ ٧َبٔیَّطُ َػل ِس کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َخب ٧ٍََٔا حٔيَن َتَوف َٗ َّطُ  َتََل َو٧ِٔ ِ٘ ص٥ِٔ فٔی ُي وا بٔأََِسٔ ٌُ ُٔو٧َا َواِجَت٤َ َٟ َؼاَر َخا

ةٔ بَىٔ  َٔ َ َس٘ٔی ٠ُِت َٔل ُ٘ َٓ ٔلَی أَبٔی بَُِکٕ  ٤َُِٟضأجزُوَ٪ ِ ٍَ ا ُض٤َا َواِجَت٤َ ٌَ ًَلٔیٌّ َواٟزُّبَي ٍُِ َو٩ِ٣َ ٣َ ٨ًََّا   َٕ َٟ بٔی بَُِکٕ یَا أَبَا بَُِکٕ ی َسأًَسَة َوَخا

ا زَ  َّ٤٠ََٓ ٨َا ٧ُزٔیُسص٥ُِ  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ٔلَی ِِٔخَوا٨َٔ٧ا َصُؤََلٔئ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ِٙ ب٨َٔا ِ ٔ ا ٣َا ا٧َِل٠ ََٓذََکَ ََٟ٘ٔي٨َا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َرُجََلٔ٪ َػأَٟحأ٪  ٧َِو٧َا ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

٨َ٠ِا ٧ُزٔیُس ِِٔخَوا٨ََ٧ا َصُؤََلئٔ  ُ٘ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  رَشَ ا ٌِ اََل أَی٩َِ تُزٔیُسوَ٪ یَا ٣َ َ٘ َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ ٠ًََِی٥ُِٜ أَِ٪ ََل  َت٤َاََلَ  اََل ََل  َ٘ َٓ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ 

 ُ ب ٔة بَىٔی َسأًَس َتُِقَ َٔ َّی أََتِي٨َاص٥ُِ فٔی َس٘ٔی ٨َا َحً ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ٨ََٟأِتَٔي٨َُّض٥ِ  ٠ُِت َواہللٔ  ُ٘ َٓ  ٥ِ ُٛ وا أ٣ََِز ـُ ِٗ ١ْ بَيَِن وص٥ُِ ا إَٔذا َرُج١ْ ٣ُز٣ََّ َٓ َة 

ا َٗ ُط  َٟ ٠ُِت ٣َا  ُ٘ َٓ ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة  ٌِ اُٟوا َصَذا َس َ٘ َٓ ٠ُِت ٩ِ٣َ َصَذا  ُ٘ َٓ َس َخٔليبُُض٥ِ َهِضَزا٧َِیض٥ِٔ  ٠ٔیَّل َتَظضَّ َٗ ا َج٠َِش٨َا  َّ٤٠َ َٓ ًَُک  ُٟوا یُو

ٔ َوأَ  تٔيَبُة اِْلِٔسََل٦ َٛ ٨َِح٩ُ أَِنَؼاُر اہللٔ َو َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَلَی اہللٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُُِط ث٥َُّ  أَثِىَی  ِس َٓ َٗ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َرصِْم َو رَشَ ا ٌِ ْمُتْن ٣َ

ْة ٩ِ٣ٔ  َّٓ ِت َزا َّٓ ََٜت أََر  َز ا َس َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٨ُو٧َا ٩ِ٣ٔ اَِل٣َِز ـُ إَٔذا ص٥ُِ یُزٔیُسوَ٪ أَِ٪ یَِدَتزُٟٔو٧َا ٩ِ٣ٔ أَِػ٨َٔ٠ا َوأَِ٪ َیِح َٓ ِو٥ُِٜ٣ٔ  َٗ ٥َ ِزُت أَِ٪ أََتک٠ََّ



 

 

٨ُِت  ُٛ ٣ََضا بَيَِن یََسِی أَبٔی بَُِکٕ َو سِّ َٗ ُ ًَِحبَِتىٔی أُرٔیُس أَِ٪ أ َّٟة أَ ا َ٘ ِرُت ٣َ ِس َزوَّ َٗ ٨ُِت  ُٛ ا أََرِزُت أَِ٪  َو َّ٤٠َ َٓ َِٟحسِّ  َف ا ٌِ أَُزارٔی ٨ِ٣ُٔط َب

َٓکَاَ٪ صَُو أَِح٥َ٠َ ٣ٔىِّ  ٥َ أَبُو بَُِکٕ  َتک٠ََّ َٓ َبُط  ـٔ صُِت أَِ٪ أُُِ َُکٔ َٓ ًَلَی رِٔس٠َٔک  ا٢َ أَبُو بَُِکٕ  َٗ  ٥َ ی َوأَِوََقَ َواہللٔ ٣َا َتَزَک ٩ِ٣ٔ ک٤َٔ٠َٕة أََتک٠ََّ

 ٔ ًَِحبَِتىٔی فٔی َتزِؤیز َٓأْمُتَْنأَ  ٕ ت٥ُِ ٓٔی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َخي ٍِ ا٢َ ٣َا َذََکِ َ٘ َٓ ََٜت  َّی َس ١َ ٨ِ٣َٔضا َحً ـَ ِٓ ا٢َ فٔی بَٔسیَضتٔطٔ ٣ِٔث٠ََضا أَِو أَ َٗ َٟطُ أَص١ِْ ی َِٔلَّ   

زَٔب َنَشّبا َوَزاّرا َو  ٌَ ِٟ یِٕع ص٥ُِ أَِوَسُم ا َِٟهیِّ ٩ِ٣ٔ َُقَ َٖ َصَذا اَِل٣َِزُ َِٔلَّ َٟٔضَذا ا َز ٌِ ٩َِٟ ُي ِس َرٔؿیُت َل٥ُِٜ أََحَس َصَذی٩ِٔ اٟزَُّج٠َئِن َو َٗ

٥ِ٠َ أَ  َٓ َِٟحزَّاحٔ َوصَُو َجأْٟص بَِي٨َ٨َا  أََخَذ بَٔیٔسی َوبَٔیٔس أَبٔی ًُبَِیَسَة ب٩ِٔ ا َٓ وا أَیَُّض٤َا ٔطئُِت٥ِ  ٌُ ٔ َباي ا٢َ َُي ٍََِصا کَاَ٪ َواہللٔ أَِ٪ َٓ َٗ ا  ِظ ٤٣َّٔ َِکَ

َب ٨ًُُقٔی ُترِضَ َٓ  ٦َ سَّ َٗ ُ ِو٦ٕ ٓٔیض٥ِٔ أَبُو بَُِکٕ ا٠َُّٟض٥َّ َِٔلَّ  أ َٗ ًَلَی  َز  ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أََتأ٣ََّ بُىٔی َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ِٔث٥ِٕ أََحبَّ ِ ٔسی  ََل يَُُقِّ ِٔ ٔلَیَّ َن أَِ٪ ُتَشو٢َِّ ِ

ائ١ْٔ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ أ٧ََا ُجَذی٠َُِضا ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟؤت َطِیّئا ََل أَٔجُسُظ اِْلَ٪  ُب ٨٣َّٔا أ٣َٔي ٍْ َو٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٨ًَِٔس ا ٤َُِٟزجَّ َضا ا ُ٘ َُّٜک َوًَُذِي ٤َُِٟح

٠ُِت ابُِش  ُ٘ َٓ  ٖٔ ُت ٩ِ٣ٔ أَلِختََٔل ِٗ َّی ََفٔ ِت اَِلَِػَواُت َحً ٌَ َٔ ُم َواِرَت َِ َٜث ٍَُ ا٠َّٟ َٓ یِٕع  رَشَ َُقَ ٌِ َبَشَم أ٣َٔي ٍْ َیا ٣َ َٓ ِم یََسَک َیا أَبَا بَُِکٕ 

 ٌَ ُتُط َوبَاَي ٌِ َباَي َٓ َت٠ُِت٥ِ یََسُظ  َٗ ائ١ْٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٌِ ًَلَی َس ِتُط اَِلَِنَؼاُر َو٧َزَِو٧َا  ٌَ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ ث٥َُّ بَاَي َس ب٩َِ  طُ ا ٌِ َس

٧َا َّا َواہللٔ ٣َا َوَجِس٧َا ٓامَٔی َحرَضِ ا٢َ ٤ًَُزُ َو٧ِٔ َٗ َس ب٩َِ ًَُباَزَة  ٌِ َت١َ اہللُ َس َٗ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٔة أَبٔی بَُِکٕ  ًَُباَزَة  ٌَ َوی ٩ِ٣ٔ ٣َُباَي ِٗ ٕ أَ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

٨َاص٥ُِ  ٌِ ا بَاَي إ٣َّٔ َٓ َس٧َا  ٌِ وا َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ َب ٌُ ٔ ْة أَِ٪ یَُباي ٌَ ٥َِٟ َت٩ُِٜ بَِی ِو٦َ َو َ٘ ِٟ ٨َا ا ِٗ اَر َٓ ُُٔض٥ِ  َخٔظي٨َا ِِٔ٪  ٔ ا ٧َُداٟ ًَلَی ٣َا ََل ٧َزَِضی َو٣َِّٔ

ٍَ َر  ٩ِ٤َ بَاَی َٓ َشاْز  َٓ َیُٜوُ٪  َتََل َٓ ِ٘ ُط َتِٔزَّّة أَِ٪ يُ ٌَ َّٟٔذی بَاَي ٍُ صَُو َوََل ا َََٓل یَُتابَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٔ ٣َُظوَرةٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَلَی َُي ٍِ  ُجَّل 

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اہمرجنی ےک ھچک ولوگں وک ڑپاھات اھت نج ںیم دبعارلنمح نب وعػ یھب ےھت۔  ہنع ےس رفاتی

اکی دؿ ںیم اؿ ےک رھگ ںیم اھٹیب وہا اھت ہک افر فہ رضحت رمع نب اطخب ےک اپس ےھت اس جح ںیم )رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اپس ولن رک آےئ افر اہک ہک اکش، مت اس صخش وک دےتھکی وج آج اریماوملنینم ےک اپس آای  ےن( آرخی ابر ایک اھت، دبعارلنمح ریمے

افر اہک ہک اے اریماوملنینم آپ وک الفں ےک قلعتم ربخ ےہ وج اتہک ےہ ہک ارگ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رماجںیئ وت ںیم الفں یک  تعی 

ری وہیئگ،انچہچن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وکہصغ آایگ افر اہک ہک ااشنء اہلل ںیم رکولں، دخا یک مسق اوبرکب یک  تعی اافتہیق یھت وج وپ

اشؾ ےک فتق ولوگں ںیم ڑھکا وہں اگ افر اؿ وک ڈراؤں اگ وج املسمونں ےک اومر وک بصغ رکان اچےتہ ںیہ، دبعارلنمح اک ایبؿ ےہ ہک 

مس جح ںیم ہکبج اعؾ افر تسپ مسق ےک ولگ عمج وہاجےت ںیہ سج فتق ںیم ےن اہک ہک اے اریماوملنینم ااسی ہن ےئجیک اس ےئل ہک وم

آپ ڑھکے وہں ےگ وت اس مسق ےک ولگ یک ارثکتی آپ ےک اپس وہیگ افر ےھجم ادنہشی ےہ ہک آپ ڑھکے وہ رک وج ابت ںیہک ےگ 

اقمؾ رپ ںیہن رںیھک ےگ،  اس وک اڑا رک دفرسی رطػ ےل اجںیئ ےگ افر اس یک افحتظ ںیہن رکںی ےگ افر اس وک اس ےک )انمبس(



 

 

اس ےئل آپ ااظتنر رکںی اہیں کت ہک ودہنی ںیچنہپ، اس ےئل ہک فہ دارارجہلت فاتنسل ےہ رصػ دھجمسار افر رسربآفردہ ولوگں 

ےک اسےنم آپ وج انہک اچںیہ ںیہک اتہک الہ ملع آپ یک وگتفگ وک وفحمظ رںیھک۔ افر اس وک اس ےک انمبس اقمؾ رپ رںیھک، رضحت رمع 

  اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک دخا یک مسق، ارگ اہلل ےن اچاہ وت ودہنی ںیم بس ےس ےلہپ ںیم یہ ایبؿ رکفں اگ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلریض

ہنع اک ایبؿ ےہ ہک مہ ولگ ذی اہجحل ےک آرخ ںیم ودہنی ےچنہپ، بج ہعمج اک دؿ آای وت آاتفب ےک ڈےتلھ یہ مہ دجسم یک رطػ دلجی ےس 

 اہیں کت ہک ںیم ےن دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن وک ربنم ےک وتسں ےک اپس اھٹیب وہا اپای، ںیم یھب اؿ ےک اپس ھٹیب ایگ رفاہن وہےئ

ریما انٹھگ اؿ ےک ےنٹھگ ےس الم وہا اھت، وفرا یہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب آےئ بج ںیم ےن اؿ وک آےت وہےئ داھکی وت 

 رمعفنب لیفن ےس اہک ہک آج رضحت رمع اکی ایسی ابت ںیہک ےگ وج اںوہں ےن یھبک ںیہن یہک وہیگ، بج ںیم ےن دیعس نب زدی نب

ےس ہفیلخ وہےئ ںیہ، دیعس ےن ریمی ابت ےس ااکنر ایک افر اہک ہک ےھجم ادیم ںیہن ےہ ہک ایسی ابت ںیہک ےگ وج اس ےس ےلہپ ہن یہک 

 ھٹیب ےئگ، بج ولگ اخومش وہےئگ وت ڑھکے وہےئ افر اہلل یک دمح ایبؿ یک سج اک فہ وہ،انچہچن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربنم رپ

قحتسم ےہ رھپ اہک اامدعب، ںیم مت ےس ایسی ابت م ےن فاال وہں سج اک انہک ریمے دقمر ںیم ہن اھت، ںیم ہی ںیہن اجاتن ہک اشدی ہی ریمی 

یھب ےچنہپ دفرسفں ےس ایبؿ رکے افر سج صخش وک رطخہ وہ ہک فہ اس وک ومت ےک آےگ وہ سج ےن اوکس اھجمس افر اید ایک وت فہ اہجں 

ںیہن ےھجمس اگ وت ںیم یسک ےک ےئل الحؽ ںیہن اتھجمس وہں ہک فہ ریمے قلعتم وھجن وبےل۔ ےب کش اہلل اعت ی ےن دمحم یلص اہلل ہیلع 

 ےن وج آتی انزؽ یک اس ںیم رمج یک یھب آتی یھت مہ فآہل فملس وک قح دے رک اجیھب ےہ افر اؿ رپ اہلل ےن اینپ  اتب انزؽ یک ےہ اہلل

ہشی ےہ ےن اس وک ڑپاھ افر اھجمس افر وفحمظ ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  راسگر ایک افر مہ ےن یھب اؿ ےک دعب  راسگر ایک، ےھجم ادن

مسق مہ آتی رمج  اتب اہلل ںیم ںیہن اپےت فہ اس ہک ودت دراز ےک دعب اکی ااسی زامہن آےئ اگ ہک اکی م ےن فاال ےہک اگ ہک دخا یک 

رفض وک وھچڑ رک ارماہ وہاگ وج اہلل ےن انزؽ ایک ےہ افر رمج  اتب اہلل ںیم زان رکےن فاےل رمد ف وعرت رپ ہکبج اشدی دشہ وہں فابج 

 ےھت اس ںیم ہی یھب اھت ہک مت ا ےن ےہ رشبہکیط وگاہ اقمئ وہاجںیئ ایلمح رقار اپ اجےئ ای ارقار رکے، رھپ مہ  اتب اہلل ںیم وج ڑپےتہ

ابوپں ےس رفنت ہن رکف ویکہکن اہمترا ا ےن ابوپں ےس رفنت رکان اہمترے ےئل رفک ےہ ای ہی رفامای ہک ےب کش اہمترے ےئل ہی رفک ےہ 

 ہن رکف، سج رطح ٰیسیع ہک مت ا ےن ابوپں ےس رفنت رکف، رھپ نس ول یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمی رعتفی ںیم شابہغل

 اتہک نب رممی یک رعتفی ںیم شابہغل ایک ایگ ےہ افر مت رصػ اہلل اک دنبہ افر اس اک روسؽ وہک رھپ اہک ہک ےھجم ربخ یلم ےہ ہک مت ںیم ےس وکح 

وبرکب یک  تعی اافتہیق ےہ ہک دخا یک مسق ارگ رمع رماجںیئ وت ںیم الفں یک  تعی رکولں ںیہمت وکح  صخش ہی د ہ رک دوھہک ہن دے ہک ا

یھت افر رھپ وپری وہیئگ، نس ول ہک فہ ایسی یہ یھت نکیل اہلل ےن اس ےک رش ےس وفحمظ راھک افر مت ںیم ےس وکح  صخش ںیہن ےہ سج ںیم 

ہن   تعی اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسیج تلیضف وہ، سج صخش ےن یسک ےک اہھت رپ املسمونں ےس روشرہ ےئک ریغب  تعی رک ی وت اس یک

یک اجےئ۔ اس وخػ ےس ہک فہ لتق رکدےی اجںیئ ےگ سج فتق اہلل ےن ا ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فافت دے دی وت اس 



 

 

فتق فہ مہ بس ےس رتہب ےہ۔ رگم ااصنر ےن امہری اخمتفل یک افر اسرے ولگ ہفیقس ینب اسدعہ ںیم عمج وہےئگ افر رضحت یلع فزریب 

یک افر اہمرجنی اوبرکب ےک اپس عمج وہےئ وت ںیم ےن اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک اے اوبرکب مہ ولگ  ےن یھب امہری اخمتفل

ا ےن ااصنر اھبویئں ےک اپس ںیلچ، مہ ولگ ااصنر ےک اپس اجےن ےک ارادے ےس ےلچ بج مہ اؿ ےک رقبی ےچنہپ وت اؿ ںیم ےس دف 

ؿ ایک سج یک رطػ فہ ولگ املئ یھت رھپ اںوہں ےن وپاھچ اے امجتع اہمرجنی  کی تخب آد ی مہ ےس ےلم، اؿ دفونں ےن فہ ایب

اہکں اک دصق ےہ مہ ےن اہک ہک ا ےن ااصنر اھبویئں ےک اپس اجان اچےتہ ںیہ اںوہں ےن اہک مہ اہمترے ےئل انمبس ںیہن ہک اؿ ےک 

قی لہ ینب اسدعہ ںیم  رقبی اجؤ مت ا ےن ارم اک ہلصیف رکف ںیم ےن اہک ہک دخا یک مسق مہ اؿ ےک اپس
اجںیئ ےگانچہچن مہ ےلچ اہیں کت ہک ص

مہ اؿ ےک اپس ےچنہپ وت اکی آد ی وک اؿ ےک درایمؿ داھکی ہک لبمک ںیم اٹپل وہا ےہ ںیم ےن اہک ہی وکؿ ےہ؟ اںوہں ےن اہک ہک دعس نب 

 ےھٹیب ےھت ہک اؿ اک  بیط ہملک اہشدت ڑپےنھ اگل ابعدہ، ںیم ےن اہک ہک اؿ وک ایک وہا ولوگں ےن رعض ایک ہک اؿ وک اخبر ےہ مہ وھتڑی دری

رگفہ  افر اہلل یک دمحفانثء رکےن اگل سج اک فہ ازافار ےہ۔ رھپ اہک اامدعب، مہ اہلل ےک ااصنر افر االسؾ ےک رکشل ںیہ افر مت اے اہمرجنی فہ

تع وک ڑج ےس دجا رکدںی افر امہری وکحتم وہ ہک اہمتری وقؾ ےک ھچک آد ی رقف یک احتل ںیم اس ارادہ ےس ےلکن ہک ںیمہ امہری امج

مہ ےس ےل ںیل۔ بج فہ اخومش وہا وت ںیم ےن وبانل اچاہ، ںیم ےن اکی ابت وسیچ ریھک ہک سج وک ںیم اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وگتفگ یک فہ ھجم اسےنم ایبؿ رکان اچاتہ اھت۔ افر ںیم اؿ اک اکی دح کت احلظ رکات اھت، بج ںیم ےن وبانل اچاہ وت اوبرکب 

ےس زایدہ ربدابر افر ابفاقر ےھت۔ دخا یک مسق وج ابت ریمی ھجمس ںیم ایھچ ولعمؾ وہیت یھت ایس رطح ای اس ےس رتہب ریپاہی ںیم یف 

الہ وہ نکیل ہی ارم  ادبلہہی ایبؿ یک اہیں کت ہک فہ پچ وہےئگ اںوہں ےن اہک ہک مت ولوگں ےن وج وخایبں ایبؿ یک ںیہ مت اؿ ےک

)الخ ت( رصػ رقشی ےک ےئل وصخمص ےہ ہی ولگ رعب ںیم بسن افر رھگ ےک احلظ ےس افطس ںیہ ںیم اہمترے ےئل اؿ دف 

آدویمں ںیم اکی ےس رایض وہں اؿ دفونں ںیم یسک ےس  تعی رکول،انچہچن اںوہں ےن ریما افر اوبدیبعہ نب رجاح اک اہھت ڑکپا افر فہ 

 وہےئ ےھت )رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ( ےھجم اس ےک العفہ ایکن وکح  ابت انوگار ہن وہح ، دخا یک مسق ںیم اس امہرے درایمؿ ےھٹیب

امجتع یک رسداری رپ سج ںیم اوبرکب وہں اینپ رگدؿ اڑاےئ اجےن وک رتحیج داتی اھت، ای اہلل رگم ریما ہی سفن ومت ےک فتق ےھجم اس 

وک ںیم اب ںیہن اپات وہں ااصنر ںیم ےس اکی م ےن فاےل ےن اہک ہک مہ اس یک ڑج افر اس ےک ڑبے وتسؿ  زیچ وک ااھچ رک داھکےئ سج

ںیہ اے رقشی اکی اریم مہ ںیم ےس وہ افر اکی مت ںیم ےس وشرفلغ زایدہ وہا افر آفازںی دنلب وہںیئ اہیں کت ہک ےھجم االتخػ اک 

، اںوہں ےن اانپ اہھت ڑباھای وت ںیم ےن اؿ ےس  تعی یک افر اہمرجنی ےن یھب  تعی وخػ وہا ںیم ےن اہک اے اوبرکب اانپ اہھت ڑباھےیئ

یک رھپ ااصنر ےن اؿ ےس  تعی یک افر مہ دعس نب ابعدہ رپ اغ بل آےئگ، یسک م ےن فاےل ےن اہک ہک مت ےن دعس نب ابعدہ وک لتق رک ڈاال، 

اعتٰیل ہنع ےن اہک وج اعمہلم وہا اھت ںیمہ ادنہشی وہا ہک ارگ مہ وقؾ ےس دجا ںیم ےن اہک اہلل ےن دعس نب ابعدہ وک لتق ایک، رمع ریض اہلل 

وہےئ افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک  تعی ہن یک وت ہی ولگ امہرے ےھچیپ یسک ےک اہھت رپ  تعی رکںیل ےگ اس وصرت ںیم ای وت مہ 



 

 

 اس یک اخمتفل رکےت افر اسفد وہات، سج ےن املسمونں ےک یسک صخش ےک اہھت رپ  تعی رکںیل وج امہری رمیض ےک الخػ وہات ای مہ

 روشرے ےک ریغب یسک ےس  تعی یک ایکس ریپفی ہن یک اجےئ ہن افر ایکس سج ےن  تعی یک اس وخػ ہک فہ لتق ےئک اجںیئ ےگ۔

وعسمد، رضحت انب ابعس ریض دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریغ اشدی دشہ رمد فوعرت ےک درے اگلےئ اجںیئ ےگ۔

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اشدی دشہ رمد فوعرت ےک درے اگلےئ اجںیئ ےگ۔

     1731    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، زیس ب٩ خاٟس جہىی :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس  ٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ٔطَضإب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  اہللٔ ب٩ِٔ 

٥ِ یُِحَؼ٩ِ َج٠َِس  َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ٣ُِزُ ٓٔی٩ِ٤َ َزنَی َو ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟحَضىٔیِّ  ا٢َ اب٩ُِ َخأٟٕس ا َٗ  ٕ ًَا٦ زٔیَب  ِِ  ٣ٔائَٕة َوَت

َوةُ بِ  ٨َّةَ ٔطَضإب َوأَِخب ٍََنٔی رُعِ ٥ِ َتز٢َِ ت٠َِٔک اٟشُّ َٟ َب ث٥َُّ  أب َُغَّ َِٟدلَّ ٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا  ٩ُ اٟزُّبَي ٍِ

امکل نب اامسلیع، دبعازعلسی، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، زدی نب اخدل ینہج ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

ہک ریغ اشدی دشہ زان رکےن وک اکی وس وکڑے امرےن افر اکی اسؽ ےک ےئل الجفنط ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس 

رکےن اک مکح دے رےہ ےھت۔ انب اہشب ےن اہک ہک ھجم ےس رعفہ نب زریب ےن ایبؿ ایک ہک رمعنب اطخب ےن الج فنط ایک افر رھپ یہی 

 رط ہق اجری راہ۔

 ہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، زدی نب اخدل ینہجامکل نب اامسلیع، دبعازعلسی، انب اہشب، دیبع ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اشدی دشہ رمد فوعرت ےک درے اگلےئ اجںیئ ےگ۔

     1732    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ُِط أَ َحسَّ ًَ ٪َّ بٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

 َ٠ًَ َِٟحسِّ  ا٣َةٔ ا َٗ ٔ ًَا٦ٕ بٔإ ٥ِ یُِحَؼ٩ِ ب٨َٔفِٔی  َٟ َضی ٓٔی٩ِ٤َ َزنَی َو َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ِیطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

  فآہل فملس ےن ریغ اشدی دشہ زاین ےک ابرے ںیم اکی اسؽ یک الج ف ین اک ہلصیف رفامای۔ہیلع

 ییحی ، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انگہ اگرفں افر ڑجیہفں وکرہش دبر رکےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 انگہ اگرفں افر ڑجیہفں وکرہش دبر رکےن اک ایبؿ

     1733    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، یحٌی ، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی



 

 

ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا یَِحٌَی  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َّی َحسَّ ٩َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا   

ََلٔت ٩ِ٣ٔ  ٤ُِٟت ٍََجِّ ٤َُِٟد٨َّثٔيَن ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ َوا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َد  اہللُ  َ ِِ ََُٓل٧ّا َوأَ َد  َ ِِ ُجوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بُُیوت٥ُِٜٔ َوأَ ٔ ِِ ا٢َ أَ َٗ ا٨َِّٟشأئ َو

ََُٓل٧ّا  ٤ًَُزُ 

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 

)ینع وعروتں یک اشمتہب رکےن فاےل( رپ افر وعروتں ںیم ےس رمدفں یک لکش اایتخر رکےن ہیلع فآہل فملس ےن رمدفں ںیم وثنخمں 

 فاولں رپ تنعل رفامح  ےہ افر رفامای ہک اوکن ا ےن رھگفں ےس اکنؽ دف افر الفں الفں وک اکنؽ دف۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج یک ریغوموجدیگ ںیم اامؾ دح اگلےن اک مکح دے

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج یک ریغوموجدیگ ںیم اامؾ دح اگلےن اک مکح دے

     1734    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًاػ٥ ب٩ ًلی، اب٩ ابی ذئب، زہزی، ًبیس اہلل ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ وزیس ب٩ خاٟس رضی :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َحسَّ

ٜٔتَ  ٔ ِٗٔف ب ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َجأْٟص  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل أب َجاَئ ِ ا٢َ اَِلرَِعَ َ٘ َٓ ا٦َ َخِؼ٤ُُط  َ٘ َٓ أب اہللٔ 

ُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ َٟ ِٗٔف  َٚ ا ًَلَی ابِىٔی اٟزَِّج٥َ َػَس أَِخب ٍَُونٔی أَ٪َّ  َٓ زَنَی بٔا٣َِزأَتٔطٔ  َٓ ًَلَی َصَذا  ا  ّٔ ًَٔشی َٜٔتأب اہللٔ ِٔ٪َّ ابِىٔی کَاَ٪  ٔ   ب

ًَلَی ابِىٔی َج٠ُِس ٣ٔ  ٤ُوا أَ٪َّ ٣َا  ًَ زَ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ُِٟت أَص١َِ ا َ ٕ ث٥َُّ َسأ ٥ٔ٨َ َوَؤٟیَسة َِ ِٟ َتَسیُِت ب٤ٔٔائَٕة ٩ِ٣ٔ ا ِٓ ا ا٢َ آَ َ٘ َٓ  ٕ ًَا٦ زٔیُب  ِِ ئَٕة َوَت

 َ ل ًَ ٠َِیَک َو ًَ زٌّ  َِٟؤٟیَسةُ ََفَ ٥ُ٨َ َوا َِ ِٟ ا ا َٜٔتأب اہللٔ أ٣ََّ ٔ يَنَّ بَِي٤َُٜ٨َا ب ـٔ ِٗ َ ٔسی بَٔیٔسظٔ ََل ِٔ َّٟٔذی َن ًَا٦ٕ َوا زٔیُب  ِِ ی اب٨َِٔک َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت



 

 

ًَلَی ا٣َِزأَةٔ صََذ  اُُِس  َٓ ا أ٧ََِت یَا أ٧َُِیُص  َج٤ََضاَوأ٣ََّ َسا أ٧َُِیْص ََفَ َِ َٓ َٓاِرُج٤َِضا   ا 

اعمص نب یلع، انب ایب ذبئ، زرہی، دیبع اہلل ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فزدی نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

س ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل اہلل یک اکی ارعایب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا اس فتق آپ ےھٹیب وہےئ ےھت، ا

 اتب ےک اطمقب ہلصیف رکدںی، رھپ اخمفل ےن ڑھکے وہ رک اہک ہک اس ےن کیھٹ اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ 

اہک ریمے ےٹیب   اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکدںی، ریما اٹیب اس ےک اہں جادفر اھت، اس یک ویبی ےس ریمے ےٹیب ےن زان ایک، ولوگں ےن

وک رمج ےہ ںیم ےن وس رکبایں دے رک افر اکی ولڈنی دفہی ںیم ددیی، رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس وپاھچ وت اںوہں ےن اتبای ہک ریمے ےٹیب 

وک وس وکڑے اگلےئ اجںیئ ےگ افر اکی اسؽ یک الجف ین، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم 

ی اجؿ ےہ ںیم  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ، رکبایں افر ولڈنی وت ںیہمت فا س یک اجیت ںیہ، افر ریتے ےٹیب رپ وس درے ریم

افر اکی اسؽ الجف ین ےہ افر مت اے اسین اس یک ویبی ےک اپس حبص اجؤ افر اےس رمج رکفانچہچن اسین حبص ےئگ افر اس یک ویبی وک رمج 

 رکدای۔

  نب یلع، انب ایب ذبئ، زرہی، دیبع اہلل ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فزدی نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولڈنی ےک زان رکےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ان رکےن اک ایبؿولڈنی ےک ز

     1735    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ وزیس ب٩ خاٟس :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَزیِٔس ب٩ِٔ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٔطَضإب 

٩ًَِ اَِل٣ََٔة َِٔذا َز٧َِت َو  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسئ١َٔ  ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َخأٟٕس َرضَٔی اہللُ  ا٢َ َِٔذا َز٧ َٗ ٥ِ تُِحَؼ٩ِ  ِت َٟ



 

 

ا٢َ اب٩ُِ ٔط  َٗ  ٕ ٔٔي ٍ ـَ َِٟو بٔ وَصا َو ٌُ اِج٠ُٔسوَصا ث٥َُّ بٔی َٓ اِج٠ُٔسوَصا ث٥َُّ ِِٔ٪ َز٧َِت  َٓ اِج٠ُٔسوَصا ث٥َُّ ِِٔ٪ َز٧َِت  أَٟثٔة َٓ َس اٟثَّ ٌِ َضإب ََل أَِزرٔی َب

ةٔ  ٌَ  أَِو اٟزَّابٔ

 اعتٰیل ہنع فزدی نب اخدل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، اوبرہریہ ریض اہلل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ولڈنی اک مکح وپاھچ ایگ وج زان رکے افر اشدی دشہ ہن وہ، آپ ےن رفامای ہک بج فہ زان رکے وت 

وک  چی دف ارگہچ ابولں یک اکی ریس ےک  اس وک درے اگلؤ رھپ ارگ زان رکے وت درے اگلؤ رھپ ارگ زان رکے وت اس وک درے اگلؤ، رھپ اس

 وعض ویکں ہن وہ، انب اہشب اک ایبؿ ےہ ہک ےھجم اید ںیہن ہک آپ ےن ہی رسیتی ای وچیھت رمہبت ےک دعب رفامای۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فزدی نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ ولڈنی زانء رکے وت اس وک المتم ہن ایکاجےئ افر ہن اوکس الجفنط ایکاجےئ۔

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ولڈنی زانء رکے وت اس وک المتم ہن ایکاجےئ افر ہن اوکس الجفنط ایکاجےئ۔

     1736    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، سٌیس ٣٘ب ٍی، اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  َّی  َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُط َي ٌَ َُّط َس٤ٔ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ

 ِ٠ َٓ ٠َِیِح٠ِٔسَصا َوََل یُث ٍَِِّب ث٥َُّ ِِٔ٪ َز٧َِت  َٓ ََّن ز٧َٔاَصا  َٓتََبي ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا َز٧َِت اَِل٣ََُة  ًَ أَٟثَة اہللُ  َیِح٠ِٔسَصا َوََل یُث ٍَِِّب ث٥َُّ ِِٔ٪ َز٧َِت اٟثَّ

 ِ٠ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َٓ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس َة  طُ ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ٌَ ٕ َتاَب ز ٌَ ِو بَٔحِب١ٕ ٩ِ٣ٔ َط َٟ َضا َو ٌِ ٔ ٥َ َيب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

ےت ںیہ اؿ وک ےتہک وہےئ دبع اہلل نب وی ف، ثیل، دیعس ربقمی، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رک

انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج ولڈنی زان رکے افر اس اک زان اظرہ وہاجےئ وت اےس درے اگلےئ افر المتم ہن 



 

 

، رکے، رھپ ارگ رسیتی ابر زان رکے وت اس وک  چی دے ارگہچ ابولں یک اکی ریس ےک وعض وہ، اامسلیع نب اہیم ےن وباہطس دیعس

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، دیعس ربقمی، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذویمں ےک ایاکؾ افر اشدی ےک دعب اؿ ےس زانء رکےن افر اامؾ ےک اپس الےئ اجےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ذویمں ےک ایاکؾ افر اشدی ےک دعب اؿ ےس زانء رکےن افر اامؾ ےک اپس الےئ اجےن اک ایبؿ۔

     1737    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١ ، ًبساٟواحس ،طيبانی :  راوی

 ٔ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَب ًَ ُِٟت  َ ِيَبانٔیُّ َسأ ث٨ََا اٟظَّ َِٟواحٔسٔ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ َرَج٥َ َحسَّ َ٘ َٓ ٩ًَِ اٟزَِّج٥ٔ  ی أَِوفَی 

َّی اہللُ  ٕ َوَخأُٟس ب٩ُِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ُط  ٌَ ا٢َ ََل أَِزرٔی َتاَب َٗ َسُظ  ٌِ ِب١َ ا٨ُّٟورٔ أ٦َِ َب َٗ ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِبٔس اہللٔ ًَ ًَ

٢ُ أََػحُّ  ٤َِٟائَٔسةٔ َواَِلَوَّ ُض٥ِ ا ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ِيَبانٔیِّ َو ٩ًَِ اٟظَّ ًَبٔیَسةُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ٤َُِٟحارٔبٔیُّ َو  َوا

ومیس نب اامسلیع ، دبعاولادح ،ابیشین ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ایب افیف ےس رمج ےک قلعتم 

وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  راسگر ایک ےہ رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک وسرہ ونر ےک انزؽ وہےن ےس ےلہپ ای اس ےک 

 اہک ہک ںیم ںیہن اجاتن یلع نب رہسم فاخدؽ نب دبعاہلل فاحمریب فدیبعہ نب دیمح ےن ابیشین ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی دعب؟ اںوہں ےن

 یک افر ضعب ےن وسرہ امدئہ اک انؾ ایل نکیل الہپ حیحص ےہ ۔

 ومیس نب اامسلیع ، دبعاولادح ،ابیشین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ذویمں ےک ایاکؾ افر اشدی ےک دعب اؿ ےس زانء رکےن افر اامؾ ےک اپس الےئ اجےن اک ایبؿ۔

     1738    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاس٤ٌی١ ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، ٧آٍ، ً :  راوی

 ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی ٣َأْٟک  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ٔلَی َحسَّ ُُا ِ َِٟیُضوَز َجا ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ َّطُ  ٨ُِض٤َا أ٧َ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ  َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ أَ٪َّ َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوا٣َِزأَّة َز٧ََیا  وا  ََٓذََکُ  ٥َ ٥َ ٣َا ٠َّ

َذ  َٛ  ٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ًَ ا٢َ  َٗ ُحُض٥ِ َویُِح٠َُسوَ٪  ـَ ِٔ اُٟوا َن َ٘ َٓ ٔ فٔی َطأِٔ٪ اٟزَِّج٥ٔ  ِوَراة أََتِوا َتحُٔسوَ٪ فٔی اٟتَّ َٓ بُِت٥ِ ِٔ٪َّ ٓٔیَضا اٟزَِّج٥َ 

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َسَصا  ٌِ ِب٠ََضا َو٣َا َب َٗ أَ ٣َا  َُقَ َٓ ًَلَی آَیٔة اٟزَِّج٥ٔ  ٍَ أََحُسص٥ُِ یََسُظ  َوَؿ َٓ وَصا  ٨َرَشُ َٓ  ٔ ِوَراة ٍِ بٔاٟتَّ َٓ ٕ اِر ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ًَ طُ 

َٓإَٔذا ٓٔیَضا آَیُة اٟزَّجِ  ٍَ یََسُظ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََسَک ََفَ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز بٔض٤َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ُس ٓٔیَضا آیَُة اٟزَِّج٥ٔ  َٚ یَا ٣َُح٤َّ اُٟوا َػَس َٗ  ٥ٔ

ِٟحَٔحاَرةَ  ٤َِٟزِأَةٔ َي٘ٔیَضا ا ًَلَی ا أَیُِت اٟزَُّج١َ َیِحىٔی   ََفُٔج٤َا ََفَ

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وہید روسؽ اہلل یک دختم ںیم آےئ افر الیعمس نب دبعاہلل ، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل

مج ایبؿ ایک ہک اؿ ںیم ےس اکی رمد افر وعرت ےن زان ایک ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت وترات ںیم ایک مکح اپےت وہ ر

ےت ںیہ، دبعاہلل نب السؾ ےن اہک ہک مت وھجےٹ وہ اس ںیم وت ےک قلعتم، اںوہں ےن اہک ہک مہ اؿ وک ذلیل رکےت ںیہ افر درے اگل

 راسگر رکےن اک مکح ےہ،انچہچن فہ ولگ وترات ےل رک آےئ افر اےس وھکال، اؿ ںیم ےس اکی صخش ےن اانپ اہھت رمج فا ی آتی رپ رھک 

س ےن اانپ اہھت ااھٹای وت فںیہ رپ رمج یک آتی یھت، دای افر اس ےک آےگ ےھچیپ ےس ڑپےنھ اگل، دبعاہلل نب السؾ ےن اہک ہک اانپ اہھت ااھٹؤ ا

اؿ ولوگں ےن اہک اے دمحم اںوہں ےن کیھٹ اہک وترات ںیم آتی رمج ےہانچہچن اؿ ےک  راسگر ےئک اجےن اک مکح دای ایگ وت فہ  راسگر ےئک 

 ےئگ، ںیم ےن اس رمد وک داھکی فہ وعرت رپ اکھج اجات اھت اتہک اس وک رھتپ ےس ناچےئ۔

 الیعمس نب دبعاہلل ، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...بج وکح  صخش اینپ ای دفرسے یک ویبی رپ احمک ای ولوگں ےک زندکی زانء یک تمہت اگلےئ۔

 ےن اک ایبؿگنج رک :   ابب

 بج وکح  صخش اینپ ای دفرسے یک ویبی رپ احمک ای ولوگں ےک زندکی زانء یک تمہت اگلےئ۔

     1739    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

لٰی ٨ًہ زیس ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا :  راوی

 ب٩ خاٟس

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ وزٕ  ٌُ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش

َُّض٤َا أَِخب ٍََاُظ أَ٪َّ َرُج٠َئِن اخِ  ٔف بَِي٨َ٨َا َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس أ٧َ ِٗ ا٢َ أََحُسص٤َُا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َتَؼ٤َا ِ

َٜٔتأب اہللٔ َوأِذَ  ٔ ٔف بَِي٨َ٨َا ب ِٗ ا َٓ ُضُض٤َا أََج١ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ ِٓ ُ َوصَُو أَ َِ ا٢َ اِْل َٗ َٜٔتأب اہللٔ َو ٔ ا٢َ تَ ب َٗ  ٥َ ا٢َ ِٔ٪َّ ِ٪ لٔی أَِ٪ أََتک٠ََّ َٗ  ٥ِ ک٠ََّ

ًَلَی ابِىٔ  أَِخب ٍَُونٔی أَ٪َّ  َٓ زَنَی بٔا٣َِزأَتٔطٔ  َٓ ُٕ اَِلَٔجي ٍُ  ٔشی ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأْٟک َوا َٗ ًَلَی َصَذا  ا  ّٔ ًَٔشی َِٓتَسیُِت ٨ِ٣ٔطُ ابِىٔی کَاَ٪  ا َٓ ی اٟزَِّج٥َ 

 َ أ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ُِٟت أَص١َِ ا َ ِّی َسأ ٔن ٕ َوبَٔحارٔیَٕة لٔی ث٥َُّ ِ ًَلَی ب٤ٔٔائَةٔ َطاة ٤ََّا اٟزَِّج٥ُ  ٕ َو٧ِٔ ًَا٦ زٔیُب  ِِ ًَلَی ابِىٔی َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت ِخب ٍَُونٔی أَ٪َّ ٣َا 

يَنَّ بَِي٨َُٜ  ـٔ ِٗ َ ٔ ََل ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ أ٣ََا َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا ٤ُ٨َََُک ا٣َِزأَتٔطٔ  َٜٔتأب اہللٔ أ٣ََّ ٔ  ٤َا ب

ِتَٔی ا٣ِ  ًَا٣ّا َوأ٣َََز أ٧َُِیّشا اَِلَِس٠َیٔمَّ أَِ٪ َیأ بَُط  ٠َِیَک َوَج٠ََس اب٨َُِط ٣ٔائَّة َوَُغَّ ًَ زٌّ  اِرُج٤َِضا َوَجارٔیَُتَک ََفَ َٓ َِٓت  ًِت ٍََ إِٔ٪ ا َٓ  ٔ َِ َزأََة اِْل

َج٤ََضا ِت ََفَ َٓ ًِت ٍََ ا َٓ 

نب  ہبت نب وعسمد، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی نب اخدل ےس رفاتی  دبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل

رکےت ںیہ ہک دف آدویمں روسؽ اہلل یک دختم ںیم ڑگھجےت وہےئ آےئ اکی ےن اہک ہک امہرے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف 

 رفامںیئ، افر ےھجم ااجزت دںی ہک ںیم رعض رکف وت رکدںی، افر دفرسا وج دھجمسار اھت اہک ہک امہرے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف

شن ف ےس رماد جادفر ےہ( اس یک 
ع
آپ ےن رفامای ہک ایبؿ رک اس ےن اہک ہک ریما اٹیب اس ےک اہں جادفری رپ اھت )امکل ےن اہک ہک 

 ولڈنی دف ہی ںیم ددیی، ویبی ےس ریمے ےٹیب ےن زان ایک، ولوگں ےن اہک ریمے ےٹیب وک رمج ےہ ںیم ےن وس رکبایں دے رک افر اکی



 

 

رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس وپاھچ وت اںوہں ےن اتبای ہک ریمے ےٹیب وک وس وکڑے اگلےئ اجںیئ ےگ افر اکی اسؽ یک الجف ین، آپ یلص اہلل 

ں افر ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ، رکبای

ولڈنی وت ںیہمت فا س یک اجیت ںیہ، افر ریتے ےٹیب رپ وس درے افر اکی اسؽ الج ف ین ےہ افر مت اے اسین اس یک ویبی ےک اپس حبص 

 اجؤ ارگ فہ ارقار رکے وت اوکس رمج رکف اس ےن ارقار ایک وت اےس  راسگر رک دای ایگ۔

 نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی نب اخدلدبع اہلل نب وی ف، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اطلسؿ ےک العفہ وکح  صخش ا ےن رھگ فاولں وک ای دفرسفں وک ادب اھکسےئ۔

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ےک العفہ وکح  صخش ا ےن رھگ فاولں وک ای دفرسفں وک ادب اھکسےئ۔اطلس

     1740    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٨ًَِطُ َحسَّ َِٟت َجاَئ أَبُو بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

َّی اہللُ  ا٢َ َحَبِشٔت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ دٔٔذی  َٓ ًَلَی  ٍْ َرأَِسُط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأؿ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ٥ََّ٠ َوا٨َّٟاَض  

 َ ٔک َِٔلَّ ٣َک ََحُّ ىٔی ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌُ تٔی َوََل ی٨َ٤َِ ٔ فٔی َخأِصَ ٩ُ بَٔیٔسظ ٌُ ١َ یَِل ٌَ اَتَبىٔی َوَج ٌَ َٓ ًَلَی ٣َإئ  َِٟیُشوا  ٠َِیطٔ َو ًَ َّی اہللُ  اُ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٥ٔ ََّی٤ُّ أ٧َِز٢ََ اہللُ آیََة اٟت َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

 نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اامسلیع، امکل، دبعارلنمح

اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ اس فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ رس شابرک ریمی راؿ رپ رےھک وہےئ ےھت، اںوہں ےن 

ملس وک اس احؽ ںیم رفاک ہک فہ اپین ےک اپس ںیہن ںیہ افر ھجم رپ انراض وہےئ افر ا ےن اہھت ےس اہک وت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ریمی وکوھکں ںیم امرےن ےگل، افر ھجم وک ےنلہ ےس وکح  زیچ ام ع ہن یھت وساےئ اس ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی راؿ رپ 



 

 

 آتی ممیت انزؽ یک۔ اانپ رس شابرک رےھک وہےئ ےھت۔انچہچن اہلل ےن

 اامسلیع، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

  دفرسفں وک ادب اھکسےئ۔اطلسؿ ےک العفہ وکح  صخش ا ےن رھگ فاولں وک ای

     1741    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی  َ٪ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َِٟت َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَُط  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا ًَ ٤ِْزو أَ٪َّ 

٤َِِٟوُت ٤َٟٔکَأ٪ َرُسو٢ٔ  ٔيی ا َٓ ا٢َ َحَبِشٔت ا٨َّٟاَض فٔی ََٗٔلَزةٕ  َٗ َٜزَنٔی َلِٜزَّة َطٔسیَسّة َو ٠َ َٓ َب١َ أَبُو بَُِکٕ  ِٗ ٠َِیطٔ َوَس أَ ًَ َّی اہللُ  ٥ََّ٠  اہللٔ َػل

َز َواحْٔس  َٛ َٜزَ َوَو ىٔی ٧َِحَوُظ َل ٌَ ِس أَِوَج َٗ  َو

ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

 ہک وت ےن ولوگں وک اہر یک اخرط رفک ایل، ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر زفر ےس وھگہسن امرےن ےگل، افر اہک

 روسؽ اہلل ےک وہےن یک فہج ےس ریمی ومت یھت افر ےھجم وھگےسن ےن فیلکت ںیم التبم رکدای رھپ ایس یک لثم دحثی ایبؿ یک۔

 ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اینپ ویبی ےک اسھت یسک آد ی وک دےھکی افر اس وک لتق رکدے۔

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ۔اس صخش اک ایبؿ وج اینپ ویبی ےک اسھت یسک آد ی وک دےھکی افر اس وک لتق رکدے

     1742    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی، ابوًوا٧ہ، ًبسا٤ٟاٟک، وراز ٣ِي ٍہ، ٛے کاتب ٣ِي ٍہ :  راوی

 ٔ ٤ُِِٟٔي ٍَة ٩ًَِ ا  ٔ ٤ُِِٟٔي ٍَة ٕ کَاتٔٔب ا از ٩ًَِ َورَّ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبُس ا ث٨ََا  ًََوا٧ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ ا َحسَّ َِٟو َٗ ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة  ٌِ ا٢َ َس َٗ  ٢َ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ ٕح  َٔ َُي ٍَِ ٣ُِؼ  ٕٔ ِی بُِتُط بٔاٟشَّ َٟرَضَ ٍَ ا٣َِزأَتٔی  َُي ٍَِةٔ َرأَیُِت َرُجَّل ٣َ َحبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

ٕس ََل٧ََا أَُِي ٍَُ ٨ِ٣ُٔط َواہللُ أَُِي ٍَُ  ٌِ  ٣ٔىِّی َس

ومیس ، اوبوعاہن، دبعااملکل، فراد ریغمہ، ےک اکبت ریغمہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دعس نب ابعدہ ےن اہک ہک ارگ 

ہک ںیم یسک وک اینپ ویبی ےک اسھت دھکی ولں وت اےس ولتار ےس لتق رکدفں بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ یلم وت آپ ےن رفامای 

 مت دعس یک ریغت ےس بجعت رکےت وہ، ںیم اس ےس زایدہ ابریغت وہں افر اہلل اعت ی ھجم ےس زایدہ ابریغت ںیہ۔

 ومٰیس، اوبوعاہن، دبعااملکل، فراد ریغمہ، ےک اکبت ریغمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہرعتضی 

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رعتضی ےک قلعتم وج وقنمؽ ےہ

     1743    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 



 

 

ََٟسِت ََُُل٣ّا أَِسَوزَ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔی َو َ٘ َٓ ابٔیٌّ  ٥َ َجائَطُ أرَِعَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َص١ِ َػل َ٘ َٓ    ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک ٩ِ٣ٔ ِٔب١ٕٔ 

ا٢َ أَُراُظ رٔعِ  َٗ َّی کَاَ٪ َذَٟٔک  َن أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  َٚ ا٢َ َص١ِ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ أَِوَر َٗ ا٢َ ح٤ُِْز  َٗ َِٟوا٧َُضا  ا٢َ ٣َا أَ ١َّ اب٨ََِک َٗ ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ًَُط  َ ْٚ ٧َز

 ْٚ ُط رٔعِ ًَ َ  َصَذا ٧َز

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل اامسلیع، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ارعایب آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ویبی ےن ایسہ ہچب انج ےہ، 

ہک اہں، آپ ےن رفامای ہک سک رگن ےک اس ےن اہک ہک رسخ ںیہ، آپ ےن ےن رفامای ہک ایک ریتے اپس وکح  افٹن ےہ؟ اس ےن اہک 

رفامای ہک اس ںیم وکح  وھبرا یھب ےہ، اس ےن اہک ہک اہں، آپ ےن رفامای ہک ہی اہکں ےس وہا اس ےن اہک ہک ںیم اتھجمس وہں ہک اس یک 

  ااسی یہ اکنال وہاگ۔الص ےن ااسی یہ اکنال وہاگ، آپ ےن رفامای ہک ریتے اس ہچب وک یھب الص ےن اشدی

 اامسلیع، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زعتری افر ادب یک دقمار اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ادب یک دقمار اک ایبؿزعتری افر 

     1744    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، بٜي ٍ ب٩ ًبساہلل س٠امی٪ ب٩ يشار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جابز ب٩ ًبساہلل ،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َ٪ ب٩ِٔ يَ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  َٜي ٍِ ُ ٩ًَِ ب ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٕ َحسَّ ٩ًَِ یُوُس َشإر 

 َّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔی بُزِزَة َرضَٔی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َجابٔز ًَ َٚ ِو َٓ و٢ُ ََل یُِح٠َُس  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ ی اہللُ 



 

 

ٔ اہللٔ   ًَرِشٔ َج٠ََسإت َِٔلَّ فٔی َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوز

دبع اہلل نب وی ف، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ریکب نب دبعاہلل امیلسؿ نب اسیر، دبعارلنمح نب اجرب نب دبعاہلل ، اوبرہریہ ریض اہلل 

ےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت ےھت ہک دحفد اہلل ےک وسا )یسک انگہ یک اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رک

 ازا( دس درفں ےس زایدہ ہن امرا اجےئ ۔

اوبرہریہ دبع اہلل نب وی ف، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ریکب نب دبعاہلل امیلسؿ نب اسیر، دبعارلنمح نب اجرب نب دبعاہلل ،  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زعتری افر ادب یک دقمار اک ایبؿ

     1745    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪، ٣ش٥٠ ب٩ ابی ٣زی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جابز٤ًزو ب٩ ًلی :  راوی

ِبُس  ًَ ثَىٔی  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ َحسَّ َ٪ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٓ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ٩ِ َس٤ٔ َّ٤ًَ  ٕ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َجابٔز

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔ اہللٔا٨َّٟٔيیَّ َػل بَإت َِٔلَّ فٔی َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوز ًَرِشٔ َْضَ  َٚ ِو َٓ وبََة  ُ٘ ا٢َ ََل ًُ َٗ  َوَس٥ََّ٠ 

رمعف نب یلع، لیضف نب امیلسؿ، ملسم نب ایب رممی، دبعارلنمح نب اجرب اس صخش ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

 ای ہک دحفد اہلل ےک وسا ںیم دس درفں ےس زایدہ ازاںیہن ےہ۔فآہل فملس وک اراشد رفامےت وہےئ انس ہک آپ ےن رفام

 رمعف نب یلع، لیضف نب امیلسؿ، ملسم نب ایب رممی، دبعارلنمح نب اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ب یک دقمار اک ایبؿزعتری افر اد

     1746    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، بٜي ٍ :  راوی

 َ ا٢َ بَِي٤َ٨َا أ٧َ َٗ ثَُط  َٜي ٍِّا َحسَّ ُ ٤ِْزو أَ٪َّ ب ًَ ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی  َ٪ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر ِٔذِ ا جَ َحسَّ أْٟص ٨ًَِٔس ُس٠َامِیَ

 َٓ ُ٪ ب٩ُِ َيَشإر  ٠َِي٨َا ُس٠َامِیَ ًَ َب١َ  ِٗ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ث٥َُّ أَ َث ُس٠َامِیَ َحسَّ َٓ  ٕ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َجابٔز ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َجاَئ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َ٘

 ٍَ َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٕ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ًَرِشَ َجابٔز  َٚ ِو َٓ و٢ُ ََل َتِح٠ُٔسوا  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ أَبَا بُزَِزَة اَِلَِنَؼارٔیَّ  ة

ٔ اہللٔ  أَِسَوإن َِٔلَّ فٔی َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوز

نب اسیر ےک اپس اھٹیب وہا اھت ہک اےنت ںیم اؿ ےک ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، ریکب اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک اکی ابر ںیم امیلسؿ 

اپس دبعارلنمح نب اجرب آےئ افر اںوہں ےن امیلسؿ نب اسیر ےس دحثی ایبؿ یک، رھپ امیلسؿ نب اسیر امہری رطػ وتمہج وہےئ افر 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری  اہک ہک ھجم ےس دبعارلنمح نب اجرب ےن ایبؿ ایک افر اؿ ےس اؿ ےک فادل ےن ایبؿ ایک، اںوہں ےن اوبربدہ

 ےس افر اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعت ی ےک دحفد ےک اموسا ںیم دس درفں ےس زایدہ ہن امرف۔

 ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، ریکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زعتری افر ادب یک دقمار اک ایبؿ

     1747    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٜ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ًَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ ا٢َ ٧ََهی ي ٍِ َٗ ٨ُِط 

 َّ إ٧ٔ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  َُٟط رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟؤَػا٢ٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َک یَا َرُسو٢َ اہللٔ تَُوأػ١ُ 

ا أَبَِوا أَ  َّ٤٠ََٓ ِّی َوَيِش٘ٔئن  ٤ُىٔی َرب ٌٔ ِّی أَبٔیُت یُِل ٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٥ُُِّٜ ٣ِٔثلٔی ِ ًَ َّی اہللُ  ِٟؤَػا٢ٔ َواَػ١َ بٔض٥ِٔ َیِو٣ّا اہللٔ َػل ٩ًَِ ا ِ٪ ی٨ََِتُضوا 

ٌٔیٕس ث٥َُّ َیِو٣ّا ث٥َُّ َرأَِوا  ِیْب َوَیِحٌَی ب٩ُِ َس ٌَ ُط ُط ٌَ ١ِّٔ بٔض٥ِٔ حٔيَن أَبَِوا َتاَب ٨َ٤ُِٟک َٟزِٔزت٥ُُِٜ کَا  َ
َِّ َ ِو َتأ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟضََٔل٢َ  ٩ًَِ ا َویُو٧ُُص 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزُّصِزٔیِّ َو َّی اہللُ   ٔيیِّ َػل

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ لقن رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےن رعض ایک ہک آپ وت ای روسؽ اہلل ےن وصؾ فاصؽ ینع وتمارت یئک دؿ کت رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای وت املسمونں ںیم ےس دنچ ولوگں 

وت  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسلسم رفزے رےتھک ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکؿ ھجم اسیج ےہ؟ ںیم

ز ہن آےئ وت آپ ےن اؿ رات سگارات وہں اس احؽ ںیم ہک ریما رب ھجم وک الپات ےہ افر الھکات ےہ، بج ولگ وصؾ فاصؽ رےنھک ےس اب

افر  ےک اسھت رفزہ راھک، رھپ دفرسے دؿ یھب المای رھپ ولوگں ےن اچدن دھکی ایل وت آپ ےن رفامای ہک ارگ اچدن دری ےس داھکح  داتی وت ںیم رپ

اس یک اتمتعب  زایدہ رکات افر اہیں آپ ےن اہیبنت رفامای، بج ہک فہ ولگ ہن امےن، بیعش افر ییحی نب دیعس افر ویسن ےن زرہی ےس

ںیم رفاتی یک افر دبعارلنمح نب اخدل ےن وباہطس انب اہشب دیعس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن 

 ایک ےہ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زعتری افر ادب یک دقمار اک ایبؿ

     1748    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس، ًبساَلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 َ ث ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اَِل ث٨ََا  َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ًَیَّاُغ ب٩ُِ ا َُّض٥ِ کَا٧ُوا ىٔی   ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ

ا ٌَ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا اِطت ٍََِوا ك ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  بُوَ٪  ٔلَی ُيرِضَ َّی یُِؤُووُظ ِ وُظ فٔی ٣َکَا٧ٔض٥ِٔ َحً ٌُ ا أَِ٪ َیبٔی ّٓ ٣ّا ٔجزَا

 رَٔحأٟض٥ِٔ 

ایعش نب فدیل، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ولگ روسؽ اہلل 

ادنازے ےس رخدیےت )ریغب فزؿ ےک( اتہک فہ اؿ ولغں وک رخدیار یک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم امر اھکےت ےھت ہکبج اانج

 ہگج رپ ہن ںیچیب، بج کت ہک فہ ا ےن اکھٹےن رپ ہن آںیئ۔

 ایعش نب فدیل، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زعتری افر ادب یک دقمار اک ایبؿ

     1749    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ٥َ َحسَّ َ٘ َِٟت ٣َا ا٧َِت ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوةُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی رُعِ  أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص 

َّی ی٨َُِتَضَک ٩ِ٣ٔ ُُح٣َُأت اہللٔ َِٟیطٔ َحً ٔ ٔشطٔ فٔی َطِیٕئ یُِؤتَی ِ ِٔ ٥َ ٨َٟٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓيَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٨َِت٥َٔ٘ ِهَّلِل 

دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 

ہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ذات یک اخرط یسک دقمہم ںیم وج آپ ےک اپس وہات ااقتنؾ ںیہن ایل، بج کت ہک دخا یک  جوتمں یک رپد

 دری ہن وہیت، )بج ااسی وہات وت اہلل( ےک ےئل ااقتنؾ ےتیل۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؾ افر آولدیگ افر تمہت وک ریغب وگاہ ےک ایبؿ یکاس صخش اک ایبؿ سج ےن ےب ایحح  ےک اک

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن ےب ایحح  ےک اکؾ افر آولدیگ افر تمہت وک ریغب وگاہ ےک ایبؿ ایک

     1750    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٤ُِٟتَ  ا٢َ َطضِٔسُت ا َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ََل٨ًَٔئِن َوأ٧ََا اب٩ُِ َخ٤َِص َحسَّ

ا٢َ  َٗ ٠َِیَضا ِِٔ٪ أ٣ََِشُِٜتَضا  ًَ َذبُِت  َٛ ا٢َ َزِوُجَضا  َ٘ َٓ َٚ بَِي٨َُض٤َا  َة َس٨َّة ََفَّ َذا  ًَرِشَ َٛ ِٔٔوُت َذاَک ٩َ٣ٔ اٟزُّصِزٔیِّ ِِٔ٪ َجائَِت بٔطٔ  َح َٓ

و٢ُ َجائَِت بٔطٔ ٠َّٟٔ  ُ٘ ُت اٟزُّصِزٔیَّ َي ٌِ ُضَو َوَس٤ٔ َٓ ْة  َُّط َوَُحَ أ٧َ َٛ َذا  َٛ َذا َو َٛ ُضَو َؤِِ٪ َجائَِت بٔطٔ  َٓ َذا  َٛ ظُ َو  ٔذی یُُِکَ

رکےن فاےل آےئ افر ںیم اس فتق دنپرہ اسؽ اک اھت، آپ ےن یلع، ایفسؿ، زرہی، لہس نب دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دف اعلؿ 

اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رکا دی، اس ےک وشرہ ےن اہک ہک ںیم اےس ا ےن اپس روھکں اگ ںیم ےن اس رپ وھجن وبال، ایفسؿ اک 

ارگ ااسی ااسی ینع یلکپھچ یک رطح دیپا وہا وت ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن زرہی ےس ہی یھب اید ایک ہک ارگ وعرت ےن ااسی ہچب انج وت فہ رمد اچس ےہ افر 

 فہ وھجاٹ ےہ افر ںیم ےن زرہی وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک اس ےک ااسی ہچب دیپا وہا وج ربا اھجمس اجات ےہ۔

 یلع، ایفسؿ، زرہی، لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن ےب ایحح  ےک اکؾ افر آولدیگ افر تمہت وک ریغب وگاہ ےک ایبؿ ایک



 

 

     1751    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س :  راوی

ًَلٔیُّ  ث٨ََا  ًَبَّا َحسَّ ا٢َ َذََکَ اب٩ُِ  َٗ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن ب٩ُِ  ٕض ا

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَّٟٔی  ازٕ هَٔی ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َطسَّ ا٢َ  َ٘ ا٢َ ََل ت٠َِٔک َٓ َٗ ٨َٕة  ٔ بَيِّ َُي ٍِ  ٩ًَِ ٨ُِت َرأج٤ّا ا٣َِزأَّة  ُٛ َِٟو 

٨َ٠ًَِِت   ا٣َِزأَْة أَ

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوبازلاند، اقمس نب دمحم ےس رفاتی رکےت ںیہ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دفاعلؿ رکےن فاولں اک ذرک 

رت یھت سج ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ارگ ںیم یسک ایک وت دبعاہلل نب دشاد ےن اہک ہک فہ فیہ وع

 وعرت وک ریغب وگاہ ےک  راسگر رکات، اںوہں ےن اہک ہک فہ وعرت االعہین رباح  رکیت یھت۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوبازلاند، اقمس نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن ےب ایحح  ےک اکؾ افر آولدیگ افر تمہت وک ریغب وگاہ ےک ایبؿ ایک

     1752    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث،  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٕس َحسَّ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا أس٥ٔ 

 ًَ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََل٩ًُُ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا ذَُٔکَ اٟتَّ ِوَّل ث٥َُّ بَّإض َرضَٔی اہللُ  َٗ َٔک  ًَٔسٓیٕ فٔی ذَٟ

ًَا ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ أَص٠ِٔطٔ َرُجَّل  َّطُ َوَجَس ٣َ ِو٣ٔطٔ َيِظُٜو أ٧َ َٗ َٖ َوأََتاُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ٔلَی اِنَْصَ ََٓذَصَب بٔطٔ ِ ِولٔی  َ٘ ٔ ٔػ٥ْ ٣َا ابُِت٠ٔیُت بَٔضَذا َِٔلَّ ٟ



 

 

٠ًََِیطٔ ا٣َِزأََتُط َوکَاَ٪ َذَٟٔک اٟزَُّج١ُ ٣ُِؼ  َّٟٔذی َوَجَس  أَِخب ٍََُظ بٔا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ز ٌَ
٠ٔی١َ ا٠َِّٟح٥ٔ َسبَٔم اٟظَّ َٗ ا  ََفًّ

َّٟٔذی ازَّعَی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوکَاَ٪ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ثٔي ٍَ ا٠َِّٟح٥ٔ  َٛ َُّط َوَجَسُظ ٨ًَِٔس أَص٠ِٔطٔ آَز٦َ َخٔسَّل  ٠َِیطٔ أ٧َ ِِّن ًَ  ا٠َُّٟض٥َّ بَي

 َّ ٩ًََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََل َٓ َُّط َوَجَسُظ ٨ًَِٔسَصا  َّٟٔذی َذََکَ َزِوُجَضا أ٧َ ِت َطبٔیّضا بٔاٟزَُّج١ٔ ا ٌَ َوَؿ ا٢َ َرُج١ْ َٓ َ٘ َٓ ٥َ بَِي٨َُض٤َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ِ ي َِ ِو َرَج٤ُِت أََحّسا بٔ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَّٟٔی  ٤َِِٟح٠ٔٔص هَٔی ا ًَبَّإض فٔی ا ا٢َ ََل ت٠َِٔک َٔلب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٔ ٨َٕة َرَج٤ُِت َصٔذظ ٔ بَيِّ ٍ 

وَئ ا٣َِزأَْة کَا٧َِت تُِوضٔزُ   فٔی اِْلِٔسََل٦ٔ اٟشُّ

دبع اہلل نب وی ف، ثیل، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

ےک قلعتم ھچک ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم دف اعلؿ رک ےن اک ذرک ایک ایگ وت اقمس نب دعی ےن اس 

ابت یہک، رھپ فا س الچ ایگ، افر اس ےک اپس اس یک وقؾ اک اکی آد ی آای افر اکشتی رکےن اگل ہک اےنس اینپ ویبی ےک اسھت اکی صخش 

 وک اپای وت اعمص ےن اہک ہک ںیم اس ںیم رصػ ڑبے وبؽ ےک ابثع التبم ایک ایگ،انچہچن فہ اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل

ےئگ افر اس آد ی ےک قلعتم ایبؿ ایک، سج وک اینپ ویبی ےک اسھت داھکی، فہ صخش وخد وت زرد مگ وگتش فاال دیسےھ ابولں فاال اھت افر فہ 

صخش سج ےک قلعتم دوعی ایک اھت، ہک اس وک اینپ ویبی ےک اسھت اپای ےہ، دنگؾ وگں رھبی ڈنپویلں فاال افر رپ وگتش اھت وت آرضحنت 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک اظرہ رکدےانچہچن اس وعرت ےن اسؽ ےک مہ وصرت ہچب انج سج ےک قلعتم اس ےک یلص اہلل ہیلع

وشرہ ےن ایبؿ ایک اھت، اس وک اینپ ویبی ےک اپس اپای وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں ےک درایمؿ اعلؿ رکاای، اکی 

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ایک فہ فیہ وعرت یھت سج ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس صخش ےن وج اس سلجم ںیم اھت انب ابع

االعہین  ےن رفامای اھت ہک ارگ ںیم یسک وک ریغب وگاہ ےک  راسگر رکات وت اس وک  راسگر رکات اںوہں ےن اہک ںیہن ہکلب فہ وعرت یھت وج االسؾ ںیم

 رباح  رکیت یھت۔

 نب وی ف، ثیل، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اشدی دشہ وعرت وک زانء ےک اسھت مہتم رکےن اک ایبؿ

 ؿگنج رکےن اک ایب :   ابب



 

 

 اشدی دشہ وعرت وک زانء ےک اسھت مہتم رکےن اک ایبؿ

     1753    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، س٠امی٪، ثور ب٩ زیس، ابواِٟیث، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ًَ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس   ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠َِیطٔ  َحسَّ

ُک بٔاہللٔ َواٟشِّ  ِ ا٢َ اٟرشِّ َٗ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا ص٩َُّ  َٗ أت  َ٘ ٤ُِٟوبٔ ٍَ ا ِب ا٢َ اِجت٨َٔبُوا اٟشَّ َٗ  ٥َ ٦َ َوَس٠َّ ًَّٟٔی َُحَّ ِٔٔص ا ِت١ُ ا٨َّٟ َٗ َِحُ َو

٤ُِِٟحَؼ٨َأت  ُٖ ا ِذ َٗ ٕٔ َو ِّی یَِو٦َ اٟزَِّح َول َِٟيتٔی٥ٔ َواٟتَّ ِّٙ َوأَک١ُِ اٟزِّبَا َوأَک١ُِ ٣َا٢ٔ ا َِٟح آََٔلٔت اہللُ َِٔلَّ بٔا َِ ِٟ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت ا  ا

رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، وثر نب زدی، اوباثیغل، رضحت اوب

رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک است کلہم زیچفں ےس وچب، ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل فہ ایک زیچںی ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک اہلل 

اک وساےئ قح ےک لتق رکان افر وسد اھکان، افر میتی اک  ےک اسھت یسک وکرشکی رکان افر اجدف افر سج اجؿ وک اہلل اعت ی ےن  جاؾ ایک ےہ اس

 امؽ اھکان، افر گنج ےک دؿ تشپ ریھپ رک اھبگ اجان افر اغلف، ومنم، اپک دانم وعروتں رپ زان یک تمہت اگلان۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، وثر نب زدی، اوباثیغل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الغومں رپ تمہت اگلےن اک ایبؿ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الغومں رپ تمہت اگلےن اک ایبؿ

     1754    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، اب٩ ابی نٌی٥، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ   ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی نُ َُزَِواَ٪  ِی١ٔ ب٩ِٔ  ـَ ُٓ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  ًَ َة َرضَٔی اہللُ 



 

 

َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َِٔلَّ أَِ٪ یَ أَبَا ا ا٢َ ُج٠َٔس َیِو٦َ ا َٗ ا  ُط َوصَُو بَزٔیْئ ٤٣َّٔ َٛ َٖ ٠٤ِ٣َُو َذ َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ   َٗ ٤َا  َٛ  ُٜوَ٪ 

ؿ ایک دسمد، ییحی نب دیعس، لیضف نب زغفاؿ، انب ایب میعن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

ہک ںیم ےن اوبااقلمس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن ا ےن الغؾ رپ تمہت اگلح  افر فہ اس تمہت ےس ربی اھت وت ایقتم ےک دؿ اس وک 

 وکڑے ںیگل ےگ، رگم ہی ہک فہ الغؾ ااسی یہ وہ اسیج ہک اس ےک امکل ےن اہک۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، ییحی نب دیعس، لیضف نب زغفاؿ، انب ایب میعن، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک اامؾ یسک صخش وک مکح دے اتکس ےہ ہک اس یک ریغ وموجدیگ ںیم یسک رپ دح اگلےئ

 گنج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےہ ہک اس یک ریغ وموجدیگ ںیم یسک رپ دح اگلےئایک اامؾ یسک صخش وک مکح دے اتکس 

     1755    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یوسٕ، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زیس ب٩  :  راوی

 خاٟس جہىی

ُس ب٩ُِ یُو ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  َٕ َحسَّ َة َوَزیِٔس ب٩ِٔ ُس

ا٢َ أَِنُظُسَک اہلَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل اََل َجاَئ َرُج١ْ ِ َٗ ُِٟحَضىٔیِّ  ا٦َ َخأٟٕس ا َ٘ َٓ َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ِیَت بَِي٨َ٨َا ب ـَ َٗ  َِٔلَّ 

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ َٜٔتأب اہللٔ َوأَِذِ٪ لٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔ ٔف بَِي٨َ٨َا ب ِٗ َٚ ا ا٢َ َػَس َ٘ َٓ َط ٨ِ٣ُٔط  َ٘ ِٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخِؼ٤ُُط َوکَاَ٪ أَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیُّ َػل

ا٢َ ِٔ٪َّ ابِىٔی کَاَ٪  َ٘ َٓ ُِٟت رَٔجاَّل ٩ِ٣ٔ  ١ُِٗ  َ ِّی َسأ ٔن ٕ َوِ ٕ َوَخاز٦ٔ َِٓتَسیُِت ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔٔائَةٔ َطاة ا َٓ زَنَی بٔا٣َِزأَتٔطٔ  َٓ ا فٔی أَص١ِٔ َصَذا  ّٔ  أَص١ِٔ ًَٔشی

 َ٘ َٓ ٔ َصَذا اٟزَِّج٥َ  ًَلَی ا٣َِزأَة ٕ َوأَ٪َّ  ًَا٦ زٔیَب  ِِ ًَلَی ابِىٔی َج٠َِس ٣ٔائَٕة َوَت أَِخب ٍَُونٔی أَ٪َّ  َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ يَنَّ ا ـٔ ِٗ َ ٔ ََل ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا

 ُ ٕ َوَیا أ ًَا٦ زٔیُب  ِِ ًَلَی اب٨َِٔک َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت ٠َِیَک َو ًَ َِٟداز٦ُٔ َرزٌّ  ٤ِٟٔائَُة َوا َٜٔتأب اہللٔ ا ٔ ٔ َصَذا بَِي٤َُٜ٨َا ب ًَلَی ا٣َِزأَة ٧َِیُص اُُِس 



 

 

 َ ت ًِ ا َٓ َٓاِرُج٤َِضا  ِت  َٓ ًِت ٍََ إِٔ٪ ا َٓ َش٠َِضا  َج٤ََضآَ ِت ََفَ َٓ ٍَ  

دمحم نب وی ف، انب ہینیع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی نب اخدل ینہج ےس رفاتی 

یک مسق رکےت ںیہ اؿ دفونں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اہک ہک ںیم آپ وک اہلل 

داتی وہں ہک امہرے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکدںی اس رفقی ےن وج دھجمسار اھت اہک ہک امہرے درایمؿ  اتب اہلل ےک 

اطمقب ہلصیف رفامںیئ، افر ےھجم ااجزت دںی ہک ںیم رعض رکف وت آپ ےن رفامای ہک ایبؿ رک اس ےن اہک ہک ریما اٹیب اس ےک اہں جادفری 

شن ف ےس رماد جادفر ےہ( اس یک ویبی ےس ریمے ےٹیب ےن زان ایک، ولوگں ےن اہک ریمے ےٹیب وک رمج ےہ ںیم  رپ اھت )امکل
ع
ےن اہک ہک 

ےن وس رکبایں دے رک افر اکی ولڈنی دف ہی ںیم ددیی، رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس وپاھچ وت اںوہں ےن اتبای ہک ریمے ےٹیب وک وس وکڑے 

الجف ین، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ اگلےئ اجںیئ ےگ افر اکی اسؽ یک 

ےہ ںیم  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ، رکبایں افر ولڈنی وت ںیہمت فا س یک اجیت ںیہ، افر ریتے ےٹیب رپ وس درے افر اکی اسؽ 

اجؤ ارگ فہ ارقار رکے وت اوکس رمج رکف اس ےن ارقار ایک وت اےس  راسگر رکدای الجف ین ےہ افر مت اے اسین اس یک ویبی ےک اپس حبص 

 ایگ۔

 دمحم نب وی ف، انب ہینیع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی نب اخدل ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ : ابب

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج ےن یسک ومنم وک دمعتما لتق ایک وت اس اک دبہل منہج ےہ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج ےن یسک ومنم وک دمعتما لتق ایک وت اس اک دبہل منہج ےہ

     1756    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، ابووائ١، ٤ًزو ب٩ َجی١ :  راوی

ا٢َ  َٗ ِحبٔی١َ  َ َُ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َرُج١ْ  َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  یَا  َٗ

ا٢َ ث٥َُّ أَیٌّ  َٗ َک  َ٘ ا َوصَُو َخ٠َ ا٢َ أَِ٪ َتِسًَُو ِهَّلِل ٧ٔسًّ َٗ ب ٍَُ ٨ًَِٔس اہللٔ  ِٛ ٧ِٔب أَ ََٟسَک َخِظَیَة أَِ٪ َرُسو٢َ اہللٔ أَیُّ اٟذَّ ُت١َ َو ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ َت َٗ

ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ تُزَانَٔی بَٔح٠ٔی٠َٔة َجارٔ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ أَیٌّ  َٗ َک  ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ َّٟضا َیِل ٔ ٍَ اہللٔ ِ َّٟٔذی٩َ ََل یَِسًُوَ٪ ٣َ َضا َوا َ٘ َّ َوَج١َّ َتِؼٔسي ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َک 

 َ َٙ أَث ١ِ َذَٟٔک ی٠َِ ٌَ ِٔ ِّٙ َوََل یَز٧ُِوَ٪ َو٩ِ٣َ َي َِٟح ٦َ اہللُ َِٔلَّ بٔا ًَّٟٔی َُحَّ َص ا ِٔ ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘ َ َوََل َي َِ  ا٣ّا اِْلیَةَ آ

، اشمع، اوبفالئ، رمعف نب رشلیج ےس رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای ہبیتق نب دیعس، رجری

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکؿ اس انگہ اہلل ےک زندکی ڑبا ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ہی ہک وت اہلل اک رشکی انبےئ، احالہکن اس ےن

ےک دعب وکؿ اس؟ آپ ےن رفامای ہک وت اینپ افالد وک لتق رکے اس ڈر ےس ہک فہ ریتے اسھت ےھجت دیپا ایک ےہ اس ےن وپاھچ ہک اس 

اھکےئ یگ، اس ےن وپاھچ رھپ وکؿ اس؟ آپ ےن رفامای ہک رھپ ریتا ا ےن ڑپفیس یک ویبی ےس زان رکان،انچہچن اہلل ےن اس یک دصتقی رفامےت 

ے وبعمد وک ںیہن اکپرےت افر ںیہن لتق رکےت اس اجؿ وک ےسج اہلل ےن وہےئ ہی آتی انزؽ یک ہک وج ولگ اہلل ےک اسھت یسک دفرس

  جاؾ ایک رگم قح ےک اسھت افر زان ںیہن رکےت۔ ات آرخ آتی۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اوبفالئ، رمعف نب رشلیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج ےن یسک ومنم وک دمعتما لتق ایک وت اس اک دبہل منہج ےہ

     1757    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ٤ًز رضی اہلل ًلی، اسحٙ ب٩ سٌیس ب٩ ٤ًزوب٩ سٌیس ب٩ ًاؾ، سٌیس ب٩ ٤ًز ب٩ سٌیس ب٩ ًاؾ، حرضت اب :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َر  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أؾ  ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ُٚ ب٩ُِ َس ث٨ََا ِِٔسَحا ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ضَٔی اہللُ 



 

 

٤ُِٟؤِ  ٩َِٟ یَزَا٢َ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٣ّاَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َِٟ ئُؼِب َز٣ّا َُحَ ُِٓشَحٕة ٩ِ٣ٔ زٔی٨ٔطٔ ٣َا   ٩ُ٣ٔ فٔی 

یلع، ااحسؼ نب دیعس نب رمعفنب دیعس نب اعص، دیعس نب رمع نب دیعس نب اعص، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 ومنم ہشیمہ اشکدیگ ںیم راتہ ےہ بج کت ہک رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک

 فہ وخؿ انقح ںیہن رکات ےہ۔

 یلع، اقحس نب دیعس نب رمعفنب دیعس نب اعص، دیعس نب رمع نب دیعس نب اعص، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج ےن یسک ومنم وک دمعتما لتق ایک وت اس اک دبہل منہج ےہ

     1758    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ يٌ٘وب، اسحاٚ اپ٨ے واٟسسے وہ حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ٌٔیٕس َس٤ٔ ُٚ ب٩ُِ َس ث٨ََا ِِٔسَحا وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َي ا٢َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َوَركَأت  َحسَّ َٗ

ٔ ح٠ِّٔ  ي ٍِ َِ ا٦ٔ بٔ ََِٟحَ ٦ٔ ا َک اٟسَّ ِٔ َشطُ ٓٔیَضا َس ِٔ ٍَ َن َٗ َد ٩ِ٤َٟٔ أَِو ًَّٟٔی ََل ٣َِْخَ  طٔ اَِل٣ُُورٔ ا

ادمح نب وقعیب، ااحسؼ ا ےن فادل ےس فہ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یسک 

 وک انقح لتق رکان، اؿ کلہم اومر ںیم ےس ےہ نج ںیم ڑپےن فاےل اک انلکن تہب یہ دوشار ےہ۔

 ت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب وقعیب، ااحسؼ ا ےن فادلےس فہ رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج ےن یسک ومنم وک دمعتما لتق ایک وت اس اک دبہل منہج ےہ

     1759    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ٣وسٰی، ا٤ًع، ابووائ١، حرضت ًبس اہلل :  راوی

َّی ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٢ُ ٣َا  َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَوَّ ًَ اہللُ 

٣َائٔ يُ  َضی بَيَِن ا٨َّٟأض فٔی اٟسِّ ِ٘ 

دیبع اہلل نب ومیس، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ہک بس ےس ےلہپ ولوگں ےک اؿ دقمامت اک ہلصیف ایک اجےئ اگ وج لتق ےک قلعتم وہں ےگ۔

  نب ومٰیس، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبع اہللدیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک سج ےن یسک ومنم وک دمعتما لتق ایک وت اس اک دبہل منہج ےہ

     1760    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ًبیس اہلل ب٩ ًسی، ٣٘ساز ب٩ ٨ٛسی :  راوی

 َ ًََلاُئ ب٩ُِ یَزٔیَس أَ٪َّ ًُب ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص  ًَِبُس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا  ًَِبَساُ٪ َحسَّ ث٨ََا  ثَُط أَ٪َّ ِیَس اہللَٔحسَّ ًَٔسٓیٕ َحسَّ  ب٩َِ 

َّی اہللُ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ثَطُ َوکَاَ٪ َطضَٔس بَِسّرا ٣َ َٕ بَىٔی ُزصَِزَة َحسَّ ٨ِٜٔٔسیَّ َح٠ٔی ٤ًَِزٕو اِل َساَز ب٩َِ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ  ا َٗ َّطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ

رَضَ  َٓ تََت٨َ٠ِا  ِٗ ا َٓ ا  َٟ٘ٔیُت کَأَفّ ِّی  ٔن َس أَِ٪ اہللٔ ِ ٌِ ُت٠ُطُ َب ِٗ ا٢َ أَِس٤ِ٠َُت ِهَّلِل آ َٗ ٕ َو َضا ث٥َُّ ََلَذ ٣ٔىِّی بَٔظَحَزة ٌَ َل َ٘ َٓ  ٕٔ ِی َب یَسٔی بٔاٟشَّ

 ٔ َح ِ َُّط َْطَ إ٧ٔ َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ُت٠ُِط  ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َت ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َضا  َٟ ا َس ٣َا  ِحَسی یََسیَّ ث٥َُّ َٗ ٌِ َٔک َب ا٢َ ذَٟ َٗ



 

 

 َٟ ٔ ُت٠َطُ َوأ٧ََِت ب٨ِ٤َٔز ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ َٟتَٔک  ٔ َّطُ ب٨ِ٤َٔز إ٧ٔ َٓ َت٠َِتطُ  َٗ إِٔ٪  َٓ ُت٠ُِط  ِ٘ ا٢َ ََل َت َٗ ُت٠ُطُ  ِٗ َضا آ ٌَ َل ا٢َ َٗ َٗ ًَّٟٔی  و٢َ ک٤َٔ٠ََتطُ ا ُ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ تٔطٔ 

٩ًَِ ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٤َِزَة  ًَ ا٢َ َحبٔیُب ب٩ُِ أَبٔی  َٗ ٔ َِٔذا کَاَ٪ َرُج١ْ َو َساز ِ٘ ٔ٥َ ٤٠ِٟٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ب٩ِٔ 

 َ ٨َِت أ٧ََِت تُِدفٔی ِٔی٤َا٧ ُٛ ََٜذَٟٔک  َٓ َت٠َِتُط  َ٘ َٓ أَِهَضَز ِٔی٤َا٧َطُ  َٓ إر  َّٔ ُٛ ِو٦ٕ  َٗ  ٍَ ِب١ُ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ یُِدفٔی ِٔی٤َا٧َُط ٣َ َٗ  َک ب٤َََّٜٔة ٩ِ٣ٔ 

اؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اطعء نب سیدی، دیبع اہلل نب دعی، دقماد نب دنکی، ینب زرہہ ےک فیلح ےس وج ہک روسؽ اہلل ف ےک دبع

اسھت گنج دبر ںیم رشکی وہےئ ےھت، رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ں افر فہ ریمے اسھت گنج رکے افر ولتار ےس ریما اہھت اکن دے، رھپ درتخ یک آڑ ںیم انپہ ےل رک فملس ارگ ںیم یسک اکرف ےس ولم

ےہک ںیم اہلل اک عیطم وہں، )ینع االسؾ ےل آای( وت ایک اس ےک اس رطح م ےن ےک دعب اس وک لتق رکدفں؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن ریما اہھت اکن ڈاال، رھپ ہی ہملک اس فملس ےن رفامای ہک اوکس لتق ہن رکف، اںوہں ےن

ےن ریما اہھت اکےنٹ ےک دعب اہک ےہ، ایک ںیم )رھپ یھب( اس وک لتق ہن رکف۔ آپ ےن رفامای ہک اہں اےس لتق ہن رکف، ارگ مت ےن اےس لتق 

احتل ںیم وہاگ افر مت اس ےک ہملک م ےن ےس لبق فا ی احتل ںیم وہےگ، بیبح نب ایب رکدای وت فہ اہمتری ہگج لتق رکےن ےس لبق فا ی 

رمعہ ےن دیعس ےس اںوہں ےن انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دقماد ےس رفامای ہک 

وہا افر اےنس ا ےن اامیؿ وک اظرہ رکدای رھپ مت ےن اس وک لتق  بج وکح  ومنم صخش ا ےن اامیؿ وک اکرففں ےک اسھت اپھچےئ وہےئ

 رکدای وت ایس رطح مت یھب   ںیم ےلہپ اانپ اامیؿ اپھچےت رھپےت ےھت۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اطعء نب سیدی، دیبع اہلل نب دعی، دقماد نب دنکی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

     1761    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 وٚ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗبیؼہ، سٔیا٪، ا٤ًع، ًبساہلل ب٩ ٣زہ، ٣َّس :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨ُِط  ًَ  َرضَٔی اہللُ 

َت١ُ نَ  ِ٘ ا٢َ ََل ُت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١ْ ٨ِ٣َٔضاَػل ِٔ ٔ ٛ ٢ٔ ًَلَی اب٩ِٔ آَز٦َ اَِلَوَّ ْص َِٔلَّ کَاَ٪  ِٔ 

ہصیبق، ایفسؿ، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

( اک اکی ہصح آدؾ ہیلع امالسؾ ےک ےلہپ ےٹیب )ینع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج اجؿ یھب لتق یک اجیت ےہ اس )ےک انگہ

 اقلیب( رپ وہات ےہ۔

 ہصیبق، ایفسؿ، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿوخؿ اہب  :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

     1762    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس، طٌبہ، واٗس ب٩ ًبساہلل اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز   ٍَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ أَِخب ٍََنٔی  ِیطٔ ا٢َ َواُٗٔس ب٩ُِ 

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َيرِضٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وا َب ٌُ ا٢َ ََل َتزِٔج َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

دل ےس فہ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ اوباولدیل، ہبعش، فادق نب دبعاہلل ا ےن فا

 ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ریمے دعب اکرف ہن وہاجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین امرےن وگل۔

 اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباولدیل، ہبعش، فادق نب دبعاہلل ا ےن فادل ےس فہ رضحت دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

     1763    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ًلی ب٩ ٣سرک، ابوزرًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، حرضت جزیز :  راوی

ُت أَبَا ُز  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٣ُِسرٕٔک   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز ًَ َة ب٩َِ  ًَ ِر

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ اّرا َجزٔیز َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ وا َب ٌُ َٔ اِست٨َِٔؼِت ا٨َّٟاَض ََل َتزِٔج َوَزا ِٟ ٥َ فٔی َححَّةٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ُِٜ  لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ـُ ٌِ ُب َب َيرِضٔ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  َة َواب٩ُِ  ٕف َرَواُظ أَبُو بَُِکَ ٌِ اَب َب َٗ  رٔ

 نب اشبر، دنغر، ہبعش، یلع نب ودرک، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت رجری ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن دمحم

اکی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ۃجح اولداع ےک ومہعق رپ رفامای ہک ولوگں وک اخومش رک دف )رھپ رفامای( مت ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان ہک 

  امرےن وگل، اوبرکب افر انب ابعس ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ۔دفرسے یک رگدںین

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، یلع نب ودرک، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

     1764    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، َفاض، طٌيی، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ إض  ٩ًَِ َٔفَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ٩ُ َج



 

 

 ِٟ ا٢َ ا َٗ َِٟوأَٟسی٩ِٔ أَِو  ُٚ ا و ُ٘ اُک بٔاہللٔ َوًُ َ َِ ٔ ََٜبائٔزُ اِْل ا٢َ اِل َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٌِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ُوُض َطکَّ ُط َِ ِٟ ا٢َ َی٤ٔيُن ا َٗ َبُة َو

 َٗ َِٟوأَٟسی٩ِٔ أَِو  ُٚ ا و ُ٘ ٤ُوُض َوًُ َِ ِٟ َِٟی٤ٔيُن ا اُک بٔاہللٔ َوا َ َِ ٔ ََٜبائٔزُ اِْل ا٢َ اِل َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اْذ َحسَّ ٌَ ٔص ٣ُ ِٔ ِت١ُ ا٨َّٟ َٗ  ا٢َ َو

ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رفاس، یبعش، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ

 فملس ےن رفامای ہک ریبکہ )انگہ( ہی ںیہ ہک اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی انبےئ، افر فادلنی یک انرفامین، ای رفامای ہک نیمی ومغس اس ںیم

 ےک اسھت یسک وکرشکی انبان ہبعش وک کش وہا ےہ افر اعمذ ےن اہک ہک مہ ےس ہبعش ےن ایبؿ ایک ہک آپ ےن رفامای ریبکہ انگہ )ہی ںیہ( اہلل

 افر نیمی ومغس افر فادلنی یک انرفامین رکان ای رفامای ہک اجؿ اک لتق رکان۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رفاس، یبعش، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

     1765    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، ًبیس اہلل ب٩ ابی بُک، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا ِِٔسَحا ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضٔ َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ َس٤ٔ َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  َی َحسَّ

٤ًَِْزو َوصَُو اب٩ُِ ٣َزُِز  ث٨ََا  ََٜبائٔزُ ح و َحسَّ ا٢َ اِل َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٕٚ اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٕ  و َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ

اُک بٔاہللٔ َ َِ ٔ ٔ اِْل ََٜبائٔز ب ٍَُ اِل ِٛ ا٢َ أَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟوأَٟسی٩ِٔ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ُٚ ا و ُ٘ ٔص َوًُ ِٔ ِت١ُ ا٨َّٟ َٗ َو

ا٢َ َوَطَضاَزةُ  َٗ ِو٢ُ اٟزُّورٔ أَِو  َٗ  اٟزُّورٔ  َو

ااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل، ہبعش، دیبع اہلل نب ایب رکب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اراشد رفامای ہک ریبکہ انگہ )ہی ںیہ( )دفرسی دنس( رمع، ہبعش، انب ایب رکب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریبکہ انگوہں ںیم بس ےس ڑباانگہ ہی ںیہ، اہلل ےک اسھت یسک وکرشکی انبان، افر اجؿ وک لتق رکان  یلص



 

 

 افر فادلنی یک انرفامین رکان افر وھجن وبانل۔ ای رفامای ہک وھجیٹ وگایہ دانی۔

 رکب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل، ہبعش، دیبع اہلل نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

     1766    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارہ، ہظی٥، حؼين، ابوهبیا٪، اسا٣ہ ب٩ زیس ب٩ حارث رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت أَُسا٣َةَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبُو َهبَِیاَ٪  ث٨ََا حَُؼيِْن َحسَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة َحسَّ ث٨ََا  ب٩َِ َزیِٔس ب٩ِٔ َحارٔثََة َرضَٔی  َحسَّ

٨ًَُِض٤َا ََٓؼبَّحِ  اہللُ  ا٢َ  َٗ ةٔ ٩ِ٣ٔ ُجَضِي٨ََة  َٗ َُِٟحَ ٔلَی ا ِ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َث٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ُث  َضز٨َ٣َِاص٥ُِ یَُحسِّ َٓ ِو٦َ  َ٘ ِٟ ٨َا ا

ا٢َ ََل  َٗ َُٔظي٨َاُظ  ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ُت أ٧ََا َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ِ٘ َٟحٔ ا٢َ َو ٨ِطُ اَِلَِنَؼارٔیُّ َٗ ًَ  َّٕ َٜ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟط َِٔلَّ اہللُ  ٔ ِ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّ ذَٟ ٔس٨َ٣ِا ب٠ََ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َت٠ُِتُط  َٗ َّی  ٨ُِتُط بٔز٣ُِهٔی َحً ٌَ َل َت٠َِتطُ َٓ َٗ ا٢َ لٔی َیا أَُسا٣َُة أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

 َٟ ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ َس ٣َا  ٌِ َٟطَ َب ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ َس ٣َا  ٌِ َت٠َِتطُ َب َٗ ا٢َ أَ َٗ وِّّذا  ٌَ ٤ََّا کَاَ٪ ٣َُت ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ا٢َ  َٗ ٤َا َزا٢َ  َط َِٔلَّ اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ َِٔلَّ اہللُ 

 ٔ َِٟیِو٦ َٔک ا ِب١َ ذَٟ َٗ ٩ِ أَِس٤ِ٠َُت  ُٛ ٥َِٟ أَ ِّی  َّی َت٨٤ََِّیُت أَن ًَلَیَّ َحً ُرَصا   یَُُکِّ

ف نب زرارہ، میشہ، نیصح، اوبنایبؿ، ااسہم نب زدی نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ رمع

ولوگں وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہنیہج ےک اکی ہلیبق یک رطػ گنج ےک ےئل اجیھب، مہ ولوگں ےن حبص وہےت یہ اؿ رپ 

وک تسکش ددیی، اؿ اک ایبؿ ےہ ںیم افر اکی ااصنری اس ہلیبق ےک اکی آد ی ےک اقملب وہےئ، بج مہ ےن اؿ  ہلمح رکدای، افر اؿ

ں رپ ہلمح ایک وت اس ےن اہک ال اہل اال اہلل ، ااسہم اک ایبؿ ےہ ہک ااصنری وت اس ےس رک ےئگ نکیل ںیم ےن ا ےن زینے ےس اس وک امرا، اہی

مہ فا س آےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ یلم وت آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک اے  کت ہک ںیم ےن اس وک لتق رکدای، بج

اجؿ  ااسہم ایک وت ےن اےس ال اہل اال اہلل م ےن ےک دعب یھب لتق رکدای، ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن رصػ اینپ



 

 

ایک وت ےن ال اہل اال اہلل ےک م ےن ےک دعب یھب لتق رکدای، آپ ایس رطح ابر ابر رفامےت رےہ، ناچےن ےک ےئل ہی اہک اھت، آپ ےن رفامای 

 اہیں کت ہک ںیم آرزف رکےن اگل ہک اکش آج ےس ےلہپ املسمؿ ہن وہا وہات۔

 رمعف نب زرارہ، میشہ، نیصح، اوبنایبؿ، ااسہم نب زدی نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

     1767    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، یزیس، ابواٟدي ٍ، ػ٨ابهی، حرض :  راوی

 ٩ًَِ ٨َابٔهٔیِّ  ٩ًَِ اٟؼُّ  ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ث٨ََا َیزٔیُس  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ا٣ٔٔت َرضَٔی اہللُ  َحسَّ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ

َّٟٔذی٩َ بَايَ  َبأئ ا َ٘ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٨ِطُ  َک بٔاہللٔ َطِیّئا َوََل ًَ ًَلَی أَِ٪ ََل نرُِشٔ ٨َاُظ  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَاَي ًَ َّی اہللُ  وا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌُ

 َٓ َِٟح٨َّٔة ِِٔ٪  ٔصَی بٔا ٌِ ٦َ اہللُ َوََل ٨َِ٧َتضَٔب َوََل َن ًَّٟٔی َُحَّ َص ا ِٔ ُت١َ ا٨َّٟ ِ٘ َٚ َوََل ٧َزِنَٔی َوََل َن ٨َ٠ِا َذَٟٔک َنَِّسٔ َُٔظي٨َا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ٌَ إِٔ٪  َٓ

ٔلَی اہللٔ َٔک ِ اُئ ذَٟ ـَ َٗ  َطِیّئا کَاَ٪ 

دبع اہلل نب وی ف، ثیل، سیدی، اوبا،ریخ، انصیحب، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

ہل فملس ےس  تعی یک یھت مہ ولوگں ےن اس ابت رپ  تعی یک ایک ہک ںیم اؿ ابقنء ںیم ےس وہں وہنجں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

یھت، یسک زیچ وک اہلل ےک اسھت رشکی ہن انبےئ ےگ، افر ہن وچری رکںی ےگ افر ہن زان رکںی ےگ، افر ہن یسک اجؿ وک لتق رکںی ےگ ےسج 

 وت امہرے ےئل تنج ےہ افر ارگ اؿ ںیم ےس اہلل ےن  جاؾ ایک ےہ افر ہن ولن امر رکںی ےگ افر ہن رفامین رکںی ےگ، ارگ مہ ےن ہی رکایل

 یسک ےک رمبکت وہےئ وت اس اک ہلصیف اہلل ےک اہھت ںیم ےہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، سیدی، اوبا،ریخ، انصیحب، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

     1768    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، جویزیہ، ٧آٍ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

ث٨ََا ُجَویِزٔیَ  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُة 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیَص ٨٣َّٔا َرَواُظ أَبُو ٣ُوَسی  َٓ ََلَح  ٠َِي٨َا اٟشِّ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ َح١َ٤َ  َٗ  ٥َ  َوَس٥ََّ٠  َوَس٠َّ

 اامسلیع، وجریہی، انعف، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومیس نب

 سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن ےہ اوکس رضحت اوب ومٰیس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ۔

 وجریہی، انعف، رضحت دبع اہلل ومیس نب الیعمس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ فنم اایحاھ یک ریسفت۔

     1769    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، ح٤از ب٩ زیس، ایوب ویو٧ص، حش٩، اح٨ٕ ب٩ ٗیصًبسا :  راوی

َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أَیُّوُب َویُو٧ُُص  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕص  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اَِلَِح٨َ

 َٓ ُت َرُسو٢َ اہللَٔذَصِبُت َٔلَِنُْصَ صََذا اٟزَُّج١َ  ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  ٍِ ا٢َ اِرٔج َٗ ٠ُُِٗت أَِنُْصُ َصَذا اٟزَُّج١َ  ا٢َ أَی٩َِ تُزٔیُس  َ٘ َٓ َة   ٠ََ٘ٔیىٔی أَبُو بَُِکَ



 

 

ُتو٢ُ فٔی ا٨َّٟ  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ا َٓ ِیض٤َٔا  َٔ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشِی َِٟتَقی ا و٢ُ َِٔذا ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصَذا  ارَٔػل

ِت١ٔ َػاحٔبٔطٔ  َٗ ًَلَی  يّؼا  َّطُ کَاَ٪ َُحٔ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٤َا بَا٢ُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ  ا

دبعارلنمح نب شابرک، امحد نب زدی، اویب فویسن، نسح، افنح نب سیق ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اس 

 اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےلم افر وپاھچ ہک اہکں اک ارادہ ےہ ںیم ےن اہک اس آد ی یک ودد رکےن وک، اںوہں صخش یک ودد رکےن الچ وت ےھجم

ےن اہک ہک ولن اج، اس ےئل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اقلت افر وتقمؽ دفونں دفزیخ ںیہ، 

ہلل ہیلع فآہل فملس )اقلت وت ریخ دفزخ ںیم یہ وہان اچےیہ( نکیل وتقمؽ ویکں؟ آپ ےن رفامای ہک فہ ا ےن ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص ا

 اسیھت ےک لتق رپ  جصی اھت۔

 دبعارلنمح نب شابرک، امحد نب زدی، اویب فویسن، نسح، افنح نب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اقلت ےس وساؽ رکان اہیں کت ہک فہ ارقار رکےل۔

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اقلت ےس وساؽ رکان اہیں کت ہک فہ ارقار رکےل۔

     1770    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ٔ َحسَّ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ یَُضوز ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ یًّا َرقَّ َرأَِض َجارٔیَٕة بَيَِن ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ

 ٔ َِٟیُضوز َ ا َّی ُسیمِّ ََُٓلْ٪ َحً ١َ بٔٔک صََذا أَََُٓلْ٪ أَِو  ٌَ َٓ ََٟضا ٩ِ٣َ  ٘ٔی١َ  َٓ ٥ِ٠َ َیز٢َِ بٔطٔ َحَحَزی٩ِٔ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُتَٔی بٔطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ یُّ 

 ٔ ِٟٔحَحاَرة َّی أَََقَّ بٔطٔ ََفُقَّ َرأُِسطُ بٔا  َحً

اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی وہیدی ےن اکی ڑلیک اک رس دف رھتپفں 



 

 

رایمؿ رھک رک لچک ڈاال وت اس ڑلیک ےس وپاھچ ایگ ہک ریتے اسھت ااسی سک ےن ایک، اس ےن اہک الفں ای الفں ےن ایک ےہ، اہیں کت ےک د

 ےس الچک ایگ۔ہک اکی وہیدی اک انؾ ایل ایگ، وت اس وک یبن ف یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ، وپےنھچ رپ ارقار رکایل، وت اس اک رس رھتپ 

 اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک وک رھتپ ےس ایڈڈنے ےس لتق رکے

 
  

 ...بج وکح  ش

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 یسک وک رھتپ ےس ایڈڈنے ےس لتق رکے

 
  

 بج وکح  ش

     1771    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ازریص، طٌبہ، ہظا٦، ہظا٦ ب٩ زیس ب٩ ا٧ص اپ٨ے زازا ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ِِٔزرٔیَص  ْس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ظ ٩ًَِ َجسِّ ب٩ِٔ َزیِسٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ  حٔیَئ بَٔضا ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٢َ ََف٣ََاَصا یَُضوزٔیٌّ بَٔحَحز َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٠ًََِیَضا أَِوَؿاْح بٔا َجِت َجارٔیَْة  َ ٥َ َوبَٔضا َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ََٟضا َر  ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٙ َت٠َ َر٣َ َٗ ََُٓلْ٪  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیَضا  ًَاَز  َ أ َٓ ِت َرأَِسَضا  ٌَ َٓ َت٠َٔک ََفَ َٗ ََُٓلْ٪  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِت ُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ ٔک ََفَ

َّی  ًَا بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ ِت َرأَِسَضا  ـَ َٔ َد َٓ َت٠َٔک  َٗ ََُٓلْ٪  أَٟثٔة  ََٟضا فٔی اٟثَّ ا٢َ  َ٘ َٓ َت٠َطُ بَيَِن َرأَِسَضا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َِٟحَحَزی٩ِٔ   ا

دمحم نب دبعاہلل نب ادرسی، ہبعش، اشہؾ، اشہؾ نب زدی نب اسن ا ےن دادا اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم الح  یئگ ایھب ھچک اکی ڑلیک زویر ےنہپ وہےئ ودہنی ےس یلکن، اکی وہیدی ےن اےس رھتپ امرا فہ یبن یلص 

اجؿ اس ںیم ابیق یھت، اس ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک ےھجت الفں ےن لتق ایک، اس ےن اانپ رس )ااکنر ںیم( 

رہ ایک ہک ںیہن، رھپ آپ ےن رسیتی ابر اس الہ دای، دفابرہ آپ ےن اس ےس وپاھچ ہک الفں ےن ےھجت لتق ایک ےہ، اس ےن اانپ رس ےس ااش

ےس ےس وپاھچ ہک الفں ےن ھجت وک امرا ےہ، وت اس ےن اانپ رس ےچین رکایل،انچہچن اس وہیدی وک البای ایگ افر دف رھتپفں ےک درایمؿ رھک رک ا



 

 

 لتق رکدای

 نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ادرسی، ہبعش، اشہؾ، اشہؾ نب زدی نب اسن ا ےن دادا اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اجؿ ےک دبےل اجؿ۔

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اجؿ ےک دبےل اجؿ۔

     1772    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ًبساہلل ب٩ ٣زہ، ٣َّسوٚ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ َرُسو٢ُ اہللَٔحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ِبٔس اہللٔ 

ِّی َرُسو٢ُ  ََٟط َِٔلَّ اہللُ َوأَن ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یَٔح١ُّ َز٦ُ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َيِظَضُس أَِ٪ ََل ِ ًَ َّی اہللُ  ُِٔص َػل اہللٔ َِٔلَّ بٔإِٔحَسی ثَََلٕث ا٨َّٟ

ارُٔک ٠َِٟٔح٤َا ی٩ٔ اٟتَّ ُٚ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٤َِٟارٔ َّانٔی َوا یُِّب اٟز ٔص َواٟثَّ ِٔ  ًَةٔ بٔا٨َّٟ

رمع نب صفح، صفح، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 

وسؽ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکح  املسمؿ وج اس ابت یک وگایہ داتیوہ ہک اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن افر ہی ہک ںیم اہلل اک ر

وخؿ الحؽ ںیہن، رگم اؿ نیت وصروتں ںیم ےس یسک اکی وصرت ںیم )اجزئ ےہ( اجؿ ےک دبےل اجؿ، افر اشدی دشہ وہں اس اک 

 زاین، افر دنی ےس ےنلکن فاال، امجتع وک وھچڑےن فاال،

 رمع نب صفح، صفح، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رھتپ ےس امرڈاےنل ےک اصقص اک ایبؿ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 رھتپ ےس امرڈاےنل ےک اصقص اک ایبؿ

     1773    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس، حرضت ا٧ص٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ ز :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ صَٔظا٦ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ًَُِط أَ٪َّ یَُضوزٔیًّا َحسَّ  َرضَٔی اہللُ 

 ٔ حٔیَئ بَٔضا ِ َٓ  ٕ َت٠ََضا بَٔحَحز َ٘ َٓ ََٟضا  ًَلَی أَِوَؿإح  َت١َ َجارٔیَّة  ََُٓلْ٪ َٗ َت٠َٔک  َٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ْٙ ٥َ َوبَٔضا َر٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  لَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل

أََط  َٓ أَٟثَة  ََٟضا اٟثَّ َ أََطاَرِت بَٔزأِٔسَضا أَِ٪ ََل ث٥َُّ َسأ َٓ ا٧َٔیَة  ا٢َ اٟثَّ َٗ أََطاَرِت بَٔزأِٔسَضا أَِ٪ ََل ث٥َُّ  َت٠َطُ َٓ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ  اَرِت بَٔزأِٔسَضا أَِ٪ َن

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔحَحَزی٩ِٔ  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیُّ َػل

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وہیدی ےن اکی ڑلیک وک زویر یک فہج ےس 

یک الح  یئگ اس ںیم ایھب اجؿ ابیق یھت، آپ ےن وج فہ ےنہپ وہح  یھت، رھتپ ےس لتق رکدای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فہ ڑل

 رفامای ہک ایک ےھجت الفں ےن لتق ایک، اس ےن اانپ رس ےس ااشرہ ایک ہک ںیہن۔ رھپ دفرسی ابر آپ ےن وپاھچ وت اس ےن اانپ رس ےس ااشرہ ایک

ہیلع فآہل فملس ےن دف رھتپفں ےس لتق رکا  ںیہن، رھپ رسیتی ابر آپ ےن وپاھچ وس اس ےن ااشرہ ایک ہک اہں۔انچہچن اس وک یبن یلص اہلل

 دای۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تی ںیم ےس اکی اک اایتخسج اک وکح  آد ی لتق ایک ایگ وت اس وک دف ارم ینع اصقص ای د

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج اک وکح  آد ی لتق ایک ایگ وت اس وک دف ارم ینع اصقص ای دتی ںیم ےس اکی اک اایتخر ےہ

     1774    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہابونٌی٥، طيبا٪، یحٌی ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

َت٠ُو َٗ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ُخزَا ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَجإئ َحسَّ ا٢َ  َٗ ا َرُجَّل َو

ث٨ََا أَ  ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَی َحسَّ ْب  ث٨ََا َُحِ تٔی١ٕ َحسَّ َ٘ َِٟیٕث بٔ ًَُة َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔی  َت٠َِت ُخزَا َٗ ََّٜة  ِتٔح ٣َ َٓ ًَا٦َ  َّطُ  بُو صَُزیَِزَة أ٧َ

َّٜةَ  ٩ًَِ ٣َ ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل َحَبَص  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ُض٥ِ فٔی ا ٠َِیض٥ِٔ َٟ ًَ ٔٔی١َ َوَس٠ََّم  ِٟ ُط   ا َٟ َرُسو

٤ََّا أُح٠َِّٔت لٔی ٔسی أَََل َو٧ِٔ ٌِ ِبلٔی َوََل َتح١ُّٔ َٔلََحٕس َب َٗ ٥َِٟ َتٔح١َّ َٔلََحٕس  ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَََل َو٧ِٔ ٔ  َوا ًًَٔی َصٔذظ ََّضا َسا ًَّة ٩ِ٣ٔ ٧ََضإر أَََل َو٧ِٔ َسا

ُس َطَحزَُصا َوََل یَ  ـَ ٌِ َضا َوََل ُي ُٛ ا٦ْ ََل یُِدَتلَی َطِو ا َُحَ ٔ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ ٣َِّٔ ُضَو بَٔدي ٍِ َٓ تٔی١ْ  َٗ َٟطُ  ُٗت١َٔ  ٠َِتُ٘ٔم َساَٗٔلَتَضا َِٔلَّ ٨ِ٣ُٔظْس َو٩ِ٣َ 

ُتِب لٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ َُٟط أَبُو َطاظٕ  ا٢ُ  َ٘ َِٟی٩ٔ٤َ ُي ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ٘ َٓ ازُ  َ٘ ا يُ َّ  یُوَزی َو٣َِّٔ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ی اہللُ َٓ

 َٓ  َ ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َِٔلَّ اِْلٔذِ َ٘ َٓ یِٕع  ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َُقَ َٗ ٕ ث٥َُّ  تُبُوا َٔلَبٔی َطاظ ِٛ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُٗبُور٧َٔا ًَ ٠ُطُ فٔی بُیُوت٨َٔا َو ٌَ ٤ََّا ٧َِح إ٧ٔ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔلَّ اِْلٔذِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِی٥ٕ َٓ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی نُ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٔٔی١ٔ  ِٟ ٩ًَِ َطِيَباَ٪ فٔی ا ُط ًُبَِیُس اہللٔ  ٌَ َ َوَتاَب ِٔ

تٔی١ٔ  َ٘ ِٟ اَز أَص١ُِ ا َ٘ ا أَِ٪ ُي ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ ٣َِّٔ َٗ ِت١َ َو َ٘ ِٟ  ا

ہک زخاہع ےک ولوگں ےن اکی صخش وک لتق اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

رکدای )دفرسی دنس( دبعاہلل نب راجء،  جب، ییحی ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک حتف   ےک 

آہل فملس ڑھکے اسؽ زخاہع ےن ینب ثیل ےک اکی آد ی وک اجتیلہ ےک وخؿ ےک دبےل ںیم لتق رکدای، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

وہےئ افر رفامای ہک اہلل ےن   وک اہیھت ےس رفک دای، افر فاہں ےک ابدنشفں رپ ا ےن روسؽ افر ومونمں وک ک طل رکدای، ربخدار وہاجؤ، 

 اہیں لتق رکان ہن وت مہ ےس لبق یسک ےئلیک الحؽ اھت، افر ہن ریمے دعب یسک ےئلیک الحؽ ےہ۔ نس ول دؿ ےک رصػ اکی ےصح ںیم ریمے

یک ےئل الحؽ وہا، نس ول ہک اس فتق فہ ےلہپ یک رطح  جاؾ ےہ ااکس وکح  اکاٹن ہن اڑیھکا اجےئ، افر ہن اس اک درتخ اکاٹ اجےئ افر ہن اہیں 

رگی ڑپی وہح  زیچ ااھٹح  اجےئ رگم وج االعؿ رکےن فاال وہ، افر سج اک وکح  آد ی لتق وہاجےئ وت اس وک دف ارمفں اک اایتخر ےہ۔ ای وت 

ؿ اہب دے، ای اصقص ےل، الہ نمی ںیم ےس اکی صخش سج اک انؾ اوباشہ اھت، ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل وخ

فملس ہی امہرے ےئل وھکلادںی، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اوباشہ ےک ےئل ھکل دف، رھپ رقشی ںیم ےس اکی آد ی 



 

 

ر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رگم اذرخ )یک ااجزت( اس ےئل ہک مہ اےس ا ےن رھگفں افر ربقفں ےک ےئل ڑھکا وہا اف

اامعتسؽ رکےت ںیہ، وت آپ ےن رفامای ہک )ااھچ( وساےئ اذرخ ےک )ینع اےس اڑیھک ےتکس وہ( افر دیبع اہلل ےن ابیشؿ ےس الیفل ےک ظفل 

ل اک ایبؿ ایک  ںیم اس یک اتمتعب یک ےہ
ن 

 

للن

افر ضعب ےن اوبمیعن ےس، الیفل اک ظفل لقن ایک ےہ، افر دیبع اہلل ےن اام اؿ اقید دعب الہ ا

 ()ینع وتقمؽ ےک فارث اصقص ںیل

 اوبمیعن، ابیشؿ، ییحی ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 سج اک وکح  آد ی لتق ایک ایگ وت اس وک دف ارم ینع اصقص ای دتی ںیم ےس اکی اک اایتخر ےہ

     1775    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًباضٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٤ًزو، ٣حاہس، حرضت ا :  راوی

٨ًَِضُ  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ کَا٧َِت فٔی بَىٔی َحسَّ َٗ ٤َا 

تَٔب  ُٛ ٔة  ا٢َ اہللُ َٟٔضٔذظٔ اَِل٣َُّ َ٘ َٓ َیُة  ٥ِ َت٩ُِٜ ٓٔیض٥ِٔ اٟسِّ َٟ ائٔی١َ َٗٔؼاْؾ َو ٩ِ٤َ ًُفَٔی  َِِٔسَ َٓ ٔلَی صَٔذظٔ اِْلَیٔة  ِتلَی ِ َ٘ ِٟ َِٟ٘ٔؼاُؾ فٔی ا ٠ًََِی٥ُِٜ ا

زُ  ٌِ ٤َ ِٟ َْ بٔا اتَِّبا َٓ ا٢َ  َٗ ٤ِٔس  ٌَ ِٟ َیَة فٔی ا َب١َ اٟسِّ ِ٘ ُو أَِ٪ َي ِٔ ٌَ ِٟ ا َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ُط ٩ِ٣ٔ أَخٔیطٔ َطِیْئ  َی َٟ ٖٕ َویَُؤزِّ زُو ٌِ ٖٔ أَِ٪ َیِل٠َُب ب٤َٔ و

 بٔإِٔحَشا٪ٕ 

 نب دیعس، رمعف، اجمدہ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ینب ارسالیئ ںیم اصقص اھت افر دتی اک ہبیتق
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ںیم لتق رپ اصقص رفض ایک ایگ ےہ۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک  وف ہی ےہ ہک لتق دمع ںیم وخؿ اہب وبقؽ 

فِػ ےس رماد ہی ےہ ہک دوتسر ےک اطمقب بلط رکے۔ افر اہنتی یہ اےھچ 
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رطےقی ےس رکایل اجےئ، افر ہی یھب رفامای ہک اَ

 ادا رکے۔



 

 

 ہبیتق نب دیعس، رمعف، اجمدہ، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج یسک اک وخؿ انقح رکان اچےہ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 انقح رکان اچےہ اس صخش اک ایبؿ وج یسک اک وخؿ

     1776    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ًبساہلل ب٩ ابی حشين، ٧آٍ ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی حَُش  ًَ  ٩ًَِ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٍُ ب٩ُِ ُجَبي ٍِ ٔ ث٨ََا ٧َآ يِٕن َحسَّ

ٔ ُس٨َّةَ  ّٕ فٔی اِْلِٔسََل٦ ٔ َو٣ُبَِت ٦ ََِٟحَ ٔلَی اہللٔ ثَََلثَْة ٠ِ٣ُٔحْس فٔی ا ُف ا٨َّٟأض ِ َِ ا٢َ أَبِ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ ا٣ِزٔئٕ  ًَ ٠ُٔب َز٦ ٔة َو٣ُلَّ َِٟحاص٠ٔٔیَّ  ا

َٙ َز٣َطُ  ٕ ُٟٔیَضزٔی ٓٙ ٔ َح ي ٍِ َِ  بٔ

اوباامیلؿ، بیعش، دبعاہلل نب ایب نیسح، انعف نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

ں نیت صخش ںیہ،  جؾ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ولوگں ںیم بس ےس زایدہ وغبمض )ینع ربا( اہلل ےک اہ

ںیم ملظ رکےن فاال، االسؾ ںیم اجتیلہ اک رط ہق التش رکےن فاال، افر یسک صخش اک وخؿ انقح بلط رکےن فاال، اتہک اس اک وخؿ 

 اہبےئ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، دبعاہلل نب ایب نیسح، انعف نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لتق اطخ ںیم رمےن ےک دعب اعمػ رکےن اک ایبؿ



 

 

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 لتق اطخ ںیم رمےن ےک دعب اعمػ رکےن اک ایبؿ

     1777    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا َفوة، :  راوی

ًَائَٔظَة صُز٦َٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  َزأئ َحسَّ ِِ ٤َ ِٟ َوةُ ب٩ُِ أَبٔی ا ث٨ََا ََفِ ثَىٔی َحسَّ وَ٪ یَِو٦َ أُحُٕس ح و َحسَّ ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ا

ُس ب٩ُِ َُحِ  ًَائَٔظةَ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ َِٟوأسٔلیَّ  ىٔی ا ٌِ یَّاَئ َي ث٨ََا أَبُو ٣َزَِواَ٪ َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی َزََکٔ َرضَٔی اہللُ  ٕب َحسَّ

 ًَ ِت أُوََلص٥ُِ  ٌَ َج ٥ِ ََفَ ُٛ ا َ ِِ ُ َر ِٔب٠ِٔیُص یَِو٦َ أُحُٕس فٔی ا٨َّٟأض یَا ًَٔباَز اہللٔ أ َِٟت َِصَ ا َٗ ٨َِضا  ا٢َ ًَ َ٘ َٓ  ٪ٔ ِٟامَیَ َت٠ُوا ا َٗ َّی  اص٥ُِ َحً َ ِِ ُ لَی أ

 َّ ِو٦ْ َحً َٗ ِس کَاَ٪ ا٧َِضز٦ََ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٗ ا٢َ َو َٗ ُة َََُفَ اہللُ َل٥ُِٜ  َٔ ا٢َ حَُذِي َ٘ َٓ َت٠ُوُظ  َ٘ َٓ ُة أَبٔی أَبٔی  َٔ ٕٔ حَُذِي ٔ ائ وا بٔاٟلَّ ُ٘ َٟٔح  ی 

 اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ گنج ادح ںیم رشموکں وک تسکش رففۃ، یلع نب رہسم، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض

وہح  )دفرسی دنس( دمحم نب  جب، اوبرمفاؿ، ییحی نب ایب زرکای، اشہؾ، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

فں ا ےن ےھچیپ فاولں وک دوھکی،انچہچن آےگ ولگ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ادح ےک دؿ اسیلب ےن ولوگں وک آفاز دی ہک اے دخا ےک دنب

ےھچیپ یک رطػ وتمہج وہےئ اہیں کت ہک ولوگں ےن امیؿ وک لتق ایک، یذ ہف ےن اہک ہک ریمے ابپ ںیہ، ریمے ابپ ںیہ، نکیل 

 ہ  ی۔اںوہں ےن لتق رک یہ ڈاال، یذ ہف ےن اہک اہلل ھجت وک اعمػ رکے اؿ ںیم ےس ھچک اس رطح اھبےگ ہک اطفئ اج رک انپ

 رففۃ، یلع نب رہسم، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج اکی ابر لتق اک ارقار رکے وت اس وک لتق رکدای اجےئ اگ۔

 ایبؿوخؿ اہب اک  :   ابب

 بج اکی ابر لتق اک ارقار رکے وت اس وک لتق رکدای اجےئ اگ۔



 

 

     1778    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ یَُضوزٔیًّا َرقَّ َرأَِض َجارٔیَٕة بَيَِن  َحسَّ َحسَّ

 ٔ ح َٓ أَِو٣َأَِت بَٔزأِٔسَضا  َٓ َِٟیُضوزٔیُّ  َ ا َّی ُسیمِّ ََُٓلْ٪ َحً ََُٓلْ٪ أَ ١َ بٔٔک َصَذا أَ ٌَ َٓ َضا ٩ِ٣َ  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ أ٣ََزَ َحَحَزی٩ِٔ  َٓ  َٖ ًِت ٍََ ا َٓ َِٟیُضوزٔیِّ  یَئ بٔا

ا٦ْ بَٔحَحَزی٩ِٔ بٔطٔ ا٨َّٟ  ا٢َ َص٤َّ َٗ ِس  َٗ ِٟحَٔحاَرةٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفُقَّ َرأُِسطُ بٔا َّی اہللُ   ٔيیُّ َػل

ااحسؼ، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی وہیدی ڑلیک اک رس دف رھتپفں ےک 

وپاھچ ایگ ہک سک ےن ریتے اسھت ااسی ایک، ایک الفں صخش ےن ایک، اہیں کت ہک اکی وہیدی اک انؾ درایمؿ رھک رک لچک رکدای، اس ےس 

رس رھتپ  ایل، وت اس ےن ا ےن رس ےس ااشرہ ایک، وہیدی وک احرض ایک ایگ وت اس ےن ارقار ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای وت اس اک

 ف رھتپفں ےس الچک ایگ۔ےس الچک ایگ افر امہؾ ےن اتبای ہک د

 ااحسؼ، ةحؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت ےک وعض رمد ےک لتق ےئک اجےن اک ایبؿ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اجےن اک ایبؿوعرت ےک وعض رمد ےک لتق ےئک 

     1779    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  



 

 

ََٟضا ًَلَی أَِوَؿإح  َت٠ََضا  َٗ َت١َ یَُضوزٔیًّا بَٔحارٔیَٕة  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دسمد، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وہیدی وک اکی 

  رکاای اھت، سج ےن اس ڑلیک وک زویر یک فہج ےس لتق رک دای اھت۔ڑلیک ےک وعض لتق

 دسمد، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدوعرت ےک درایمؿ زومخں ںیم اصقص ےنیل اک ایبؿ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 رمدوعرت ےک درایمؿ زومخں ںیم اصقص ےنیل اک ایبؿ

     1780    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ ًلی، یحٌی ، سٔیا٪، ٣وسٰی ب٩ ابی ًائظہ، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اَحسَّ ًَائَٔظَة  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ أَبٔی  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ بََِحٕ َحسَّ ٩ًَِ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَِبٔس اہللٔ  ہللٔ ب٩ِٔ 

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ف ًَ َّی اہللُ  ََٟسِز٧َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ٤َِٟزٔیٔف ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  اصَٔیُة ا ٨َ٠ِا ََکَ ُ٘ َٓ ونٔی  ا٢َ ََل ت٠ُٔسُّ َ٘ َٓ ی ٣ََزٔؿطٔ 

 ٥ِ ُٛ ٥ِ َيِظَضِس َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ بَّأض  ٌَ ِٟ ا٢َ ََل یَِبَقی أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َِٔلَّ ُٟسَّ َُي ٍَِ ا َٗ  َٚ ا َٓ ا أَ َّ٤٠َ َٓ َوأئ   ٠ٟٔسَّ

 ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن رمع نب یلع، ییحی ، ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ، دیبع اہلل نب دبعاہلل

مہ ایبؿ ایک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہنم شابرک ںیم احتل امیبری ںیم دفا ڈاؽ دی، آپ ےن رفامای ہک ےھجم دفا ہن الپؤ، 

( بج وہش ںیم آےئ وت آپ ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکح  صخش ےن ایخؽ ایک ہک رمضی دفا وک اندنسپ رکات ےہ، )ذہلا آپ ےن عنم رفامای

 ریغب دفاح  الپےئ وہےئ زجب ابعس ےک ابیق ہن رےہ اس ےئل ہک فہ مت ںیم وموجد ہن ےھت۔



 

 

 رمع نب یلع، ییحی ، ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اانپ قح ےل ایابداشہ یک االطع ےک ریغب اصقص ےل

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اانپ قح ےل ایابداشہ یک االطع ےک ریغب اصقص ےل

     1781    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابوٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍَ أَبَا َّطُ َس٤ٔ ثَُط أ٧َ َد َحسَّ ٔ أَ٪َّ اَِلرَِعَ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا و٢ُ  َحسَّ ُ٘ َّی  صَُزیَِزَة َي ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ٧ِٔ

ٍَ فٔی بَيِ  ٠ََّ ِو اك َٟ  ٔ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َوبٔإِٔس٨َازٔظ وَ٪ یَِو٦َ ا ُ٘ ابٔ وَ٪ اٟشَّ ُ ِٔ و٢ُ ٧َِح٩ُ اِْل ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َِٓتطُ اہللُ  َٟطُ َخَذ ٥َِٟ َتأَِذِ٪  تَٔک أََحْس َو

٠َِیَک  ًَ ًَِي٨َُط ٣َا کَاَ٪  أَِت  َ٘ َٔ َٓ  ٩ِ٣ٔ ُج٨َاحٕ  بَٔحَؼاةٕ 

اوباامیلؿ، بیعش، اوبزلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک مہ وہظر ےک اابتعر ےس آرخ ںیہ، نکیل تنج ےک اابتعر ےس افؽ وہں ےگ، افر ایس 

اانسد ےس رمفی ےہ ہک ارگ وکح  صخش ریتے رھگ ںیم اھجےکن افر ااجزت ہن ےل وت رھتپ ےس اس وک امرے افر اس یک آھکن وھپن اجےئ 

 وت ھجت رپ وکح  انگہ ںیہن۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبزلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ وج اانپ قح ےل ایابداشہ یک االطع ےک ریغب اصقص ےل

     1782    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ح٤یس :  راوی

ث٨ََ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟیطٔ ٣ِٔظ َحسَّ ٔ َز ِ َشسَّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ فٔی بَِیٔت ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ََّ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس أَ٪َّ َرُجَّل اك ٠ُِت ا یَِحٌَی  ُ٘ َٓ ّؼا  َ٘

ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َٗ ثََک   ٩ِ٣َ َحسَّ

ےک رھگ ںیم اھجاکن وت آپ ےن اس یک رطػ ریت اک  دسمد، ییحی ، دیمح ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 لھپ امرےن ےک ےئل ااھٹای، ںیم ےن وپاھچ ہک مت ےس سک ےن ایبؿ ایک اںوہں ےن اہک ہک اسن نب امکل ےن ایبؿ ایک۔

 دسمد، ییحی ، دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکح  صخش وجہؾ ںیم رم اجےئ ای لتق وہاجےئ۔

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکح  صخش وجہؾ ںیم رم اجےئ ای لتق وہاجےئ۔

     1783    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا  َٗ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخب ٧ٍَََا أَبُو أَُسا٣ََة  ثَىٔی ِِٔسَحا ا کَاَ٪ یَِو٦ُ أُحُٕس صُز٦َٔ  َحسَّ َّ٤َٟ

 ُ ِت أ ٌَ َج ٥ِ ََفَ ُٛ ا َ ِِ ُ ََٓؼاَح ِٔب٠ِٔیُص أَِی ًَٔباَز اہللٔ أ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ إَٔذا صَُو بٔأَبٔیطٔ ا َٓ ُة  َٔ ٨ََوَز حَُذِي َٓ اص٥ُِ  َ ِِ ُ اِجَت٠ََسِت هَٔی َوأ َٓ وََلص٥ُِ 

ُة َََُفَ  َٔ ا٢َ حَُذِي َٗ َت٠ُوُظ  َٗ َّی  ََٓواہللٔ ٣َا اِحَتَحزُوا َحً َِٟت  ا َٗ ا٢َ أَِی ًَٔباَز اہللٔ أَبٔی أَبٔی  َ٘ َٓ  ٪ٔ ِٟامَیَ َٟ ا ٤َا َزا َٓ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ ِت فٔی  اہللُ َل٥ُِٜ 



 

 

َٙ بٔاہللٔ  ٔح َٟ َّی  ٕ َحً ُة َخي ٍِ َة ٨ِ٣ُٔط َب٘ٔیَّ َٔ  حَُذِي

ااحسؼ نب وصنمر، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج گنج ادح ںیم 

ہچن ولگ ےٹلپ افر ےھچیپ فاولں ےس گنج یک، وت یذ ہف رشموکں وک تسکش وہح  وت اسیلب الچای ہک اے اہلل ےک دنبف، ا ےن ےھچیپ دوھکی۔انچ

یک رظن ا ےن ابپ رپ ڑپی، م ےن ےگل اے دخا ےک دنبف، ہی وت ریمے ابپ ںیہ، ریمے ابپ ںیہ، رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک دخا یک 

 ےک دؽ ںیم رمےت دؾ کت مسق فہ ولگ ہن امےن، اؿ وک لتق رکدای، یذ ہف ےن اہک ہک اہلل ںیہمت شخب دے، رعفہ ےتہک ںیہ ہک یذ ہف

 ا ےن فادل ےک رمےن اک اوسفس راہ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےس لتق رکدے وت اس یک دتی ںیہن۔ بج وکح  صخش ا ےن وک  یطل

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش ا ےن وک  یطل ےس لتق رکدے وت اس یک دتی ںیہن۔

     1784    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣کی ب٩ ابزاہی٥، یزیس ب٩ ابی ًبیسہ، س٤٠ہ :  راوی

 ٔ ِّیُّ ب٩ُِ ِ ٤َِٟک ث٨ََا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِج٨َا ٣َ َ َِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ًُبَِیٕس  ٔلَی َخِیب ٍََ بَِزاصٔی٥َ َحسَّ ِ ٥َ

َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َحَسا بٔض٥ِٔ  َٓ ًَا٣ٔزُ ٩ِ٣ٔ ص٨َُِیَضاتَٔک  ٨َا یَا  ٌِ ا٢َ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِس٤ٔ َ٘ ًَا٣ْٔز َٓ اُٟوا  َٗ  ُٙ ٔ ائ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ اٟشَّ ًَ  

 َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟی٠َتٔطٔ  َٓأُٔػیَب َػبٔیَحَة  ت٨ََا بٔطٔ  ٌِ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصَلَّ أ٣ََِت َ٘ َٓ ا٢َ َرح٤َٔطُ اہللُ  َ٘ ا َٓ َّ٤٠َ َٓ َشُط  ِٔ َت١َ َن َٗ ٠٤َُطُ  ًَ ِو٦ُ َحبَٔم 

ثُوَ٪  ُت َوص٥ُِ یََتَحسَّ ٌِ ََٓسا َرَج ٠ُِت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل حٔئُِت ِ َٓ ٠٤ًََُُط  ًَا٣ّٔزا َحبَٔم  ِّی أَ٪َّ  َک أَبٔی َوأُم

َّطُ  َُٟط ََلَِجَزی٩ِٔ اث٨َِئِن ٧ِٔ ََٟضا ِٔ٪َّ  ا َٗ َذَب ٩ِ٣َ  َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠٤َُُط  ًَ ًَا٣ّٔزا َحبَٔم  ٤ُوا أَ٪َّ  ًَ ٠ًََِیطٔ َز ِت١ٕ َیزٔیُسُظ  َٗ  ََٟحاصْٔس ٣َُحاصْٔس َوأَیُّ 



 

 

یکم نب اربامیہ، سیدی نب ایب دیبعہ، ہملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ربیخ یک رطػ 

رعش انسےن ےگل، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ےلچ، امجتع ںیم ےس اکی صخش ےن اہک ہک اے اعرم، ا ےن ھچک رعش ںیمہ انسؤ،انچہچن فہ

ےن رفامای ہک اہلل اس رپ رمح رکے ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ ےن ںیمہ اس ےس افدئہ احلص رکےن اک ومعق ویکں ںیہن 

آپ وک لتق ایک، بج ںیم دای، رھپ ایس رات حبص وک اعرم دیہش وہےئگ، ولوگں ےن اہک ہک اؿ ےک اامعؽ اض ع وہےئگ، اںوہں ےن وخد ا ےن 

فا س الچ وت ولگ یہی ذترکہ رک رےہ ےھت ہک اعرم ےک اامعؽ اض ع وہےئگ، ںیم آپ یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک اییبن اہلل 

 ںیہ، ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ، ولگ ےتہک ںیہ اعرم اک لمع ااکرت ایگ آپ ےن اہک وج ااسی اتہک ےہ فہ وھجاٹ ےہ اس ےک ےئل دف ارج

 فہ وکشش رکےن فاال اھت اہجد رکےن فاال اھت، اس ےس ڑبھ رک وکؿ اس لتق ارج اک ابثع ےہ۔

 یکم نب اربامیہ، سیدی نب ایب دیبعہ، ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اب ںیم ںیم م ےن اک ایبؿ۔بج وکح  ےہک ہک وکؿ وت اس ےک وج

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  ےہک ہک وکؿ وت اس ےک وجاب ںیم ںیم م ےن اک ایبؿ۔

     1785    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ، زرارہ، ب٩ اوفی، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا ُط  ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ًَفَّ یََس َرُج١ٕ َحسَّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ َرُجَّل  ُت ُزَراَرَة ب٩َِ أَِوفَی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ََ ٨َزَ َٓ  

 ٌَ ا٢َ َي َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل اِخَتَؼ٤ُوا ِ َٓ ِت ث٨َٔيََّتاُظ  ٌَ َٗ َو َٓ ٤ٔطٔ  َٓ ِح١ُ ََل یََسُظ ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ فُّ ا ٌَ ٤َا َي َٛ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ فُّ أََحُس

ََٟک   زَٔیَة 

آدؾ، ہبعش، اتقدہ، زرارہ، نب افیف، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آد ی ےن یسک ےک اہھت رپ داتن ےس اکاٹ  س اس 

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک ایگ، وت آپ ےن رفامای ہک ےن اانپ اہھت چنیھک ایل وت اس ےک اےلگ دف داتن وٹن ےئگ فہ اانپ دقمہم یبن یلص اہلل



 

 

 مت ںیم ےس اکی صخش ا ےن اھبح  وک اس رطح اکاتٹ ےہ سج رطح افٹن اکاتٹ ےہ، ںیہمت وخؿ اہب ںیہن ےلم اگ۔

 آدؾ، ہبعش، اتقدہ، زرارہ، نب افیف، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  ےہک ہک وکؿ وت اس ےک وجاب ںیم ںیم م ےن اک ایبؿ۔

     1786    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ًلاء، ػٔوا٪، ب٩ يٌلی، اپ٨ے واٟس :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب فَّ َرُج١ْ َحسَّ ٌَ َٓ  ٕ َُزَِوة ِجُت فٔی  َ َِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  لَی  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َي ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ََ و  ا٧َِتزَ َٓ  

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أَبَِل٠ََضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ  ث٨َٔيََّتُط 

فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اکی زغفہ ںیم الکن وت اکی صخش ےن داتن ےس اوباعمص، انب رججی، اطعء، ناواؿ، نب یلعی، ا ےن 

 اکاٹ اس ےک اےلگ دف داتن رگ ےئگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ابلط رقار دای۔

 اوباعمص، انب رججی، اطعء، ناواؿ، نب یلعی، ا ےن فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داتن ےک دبےل داتن ےہ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 داتن ےک دبےل داتن ےہ



 

 

     1787    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 انؼاری، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اَِلَِنَؼارٔیُّ  َ َحسَّ أ َٓ ِت ث٨َٔيََّتَضا  َََّٜسَ َٓ ََٟل٤َِت َجارَٔیّة  ٨ُِط أَ٪َّ اب٨ََِة ا٨َّٟرِضٔ  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ث٨ََا ح٤َُِیْس  َتِوا ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ

َِٟ٘ٔؼأؾ  أ٣َََز بٔا َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 رضن یک یٹیب ےن اکی ڑلیک وک امطہچن امرا وت اس ےک اےلگ دف داتن ااصنری، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ

 وٹن ےئگ، فہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ ےن اصقص اک مکح دای۔

 ااصنری، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اویلگنں یک دتی اک ایبؿ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اویلگنں یک دتی اک ایبؿ

     1788    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٗتازہ، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا آزَ  َٗ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٔ ٦ُ َحسَّ ٔ َوصَٔذظ ا٢َ َصٔذظ

ِٟد٨َِْٔصَ َواِْلٔبَِضا٦َ  ىٔی ا ٌِ  َسَواْئ َي

 رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل آدؾ، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 فملس ےن اراشد رفامای ہک ہی افر ہی ربارب ںیہ، ینع ایلگنھچ افر اوگناھٹ۔



 

 

 آدؾ، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اویلگنں یک دتی اک ایبؿ

     1789    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ٗتازہ، ًُک٣ہ حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٕر َحسَّ

٥َ ٧َِحَوظُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک  دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، اتقدہ، رکعہم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس یک لثم انس ےہ۔

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، اتقدہ، رکعہم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج دنچ ولگ اکی صخش وک لتق رکںی وت ایک اؿ یھبس ےس دبہل ای اصقص ایلاجےئ اگ۔

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 بج دنچ ولگ اکی صخش وک لتق رکںی وت ایک اؿ یھبس ےس دبہل ای اصقص ایلاجےئ اگ۔
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 سز، یحٌی ، سٔیا٪ ، ٣وسی ب٩ ابی ًائظہ ، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل٣ش :  راوی

بِ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَائَٔظَة  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ أَبٔی  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَائَٔظُة َحسَّ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ سٔ اہللٔ 

َّی اہللُ  َو ََٟسِز٧َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َِٟزٔیٔف بٔاٟسَّ اصَٔیُة ا ٨َ٠ِا ََکَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ونٔی  َِٟي٨َا ََل َت٠ُسُّ ٔ ١َ ُئظي ٍُ ِ ٌَ ٥َ فٔی ٣ََزٔؿطٔ َوَج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ أئ  

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َوأئ  اصَٔیْة ٠ٟٔسَّ ٨َ٠ُِٗا ََکَ ا٢َ  َٗ ونٔی  ٥َِٟ أ٧ََِض٥ُِٜ أَِ٪ َت٠ُسُّ ا٢َ أَ َٗ  َٚ ا َٓ ا أَ َّ٤٠َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َیِبَقی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َٓ ًَ ی اہللُ 

 ٥ِ ُٛ ٥َِٟ َيِظَضِس َُّط  إ٧ٔ َٓ بَّاَض  ٌَ ِٟ  أََحْس َِٔلَّ ُٟسَّ َوأ٧ََا أ٧َُِوزُ َِٔلَّ ا

یت دسمد، ییحی ، ایفسؿ ، ومٰیس نب ایب اعہشئ ، دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعایبؿ رک

ںیہ ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آپ یک امیبری ںیم دفاالپح  افر آپ ااشرے ےس رفامےن ےگل ہک ےھجم ہک ےھجم دفاہن الپؤ۔ 

رضحت اعہشئ ایبؿ اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن ایخؽ ایک رمضی دفاوکاندنسپ رکات ےہ ایس ےئل آپ عنم رفام رےہ ںیہ بج آپ وہش ںیم 

ںیم ےن مت وک عنم ںیہن رفامای اھت ہک ےھجم دفاہن الپؤ مہ ےن اہک ہک رمضی وت دفا وک ربااتھجمسیہ ےہ ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  آےئ وترفامای ایک

فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکح  ابیق ہن رےہ رگم ہی ہک اےس دفاالپح  اجےئ وساےئ رضحت ابعس ےک ہک فہ مت ںیم اس فتق وموجد ہن 

 ےھت ۔

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ ، ومیس نب ایب اعہشئ ، دیبعاہلل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اسقہم اک ایبؿ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اسقہم اک ایبؿ
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 ابونٌی٥، سٌیس ب٩ ًبیس، بظي ٍ ب٩ يشار :  راوی



 

 

٥َ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ َيَشإر َز ٩ًَِ بَُظي ٍِ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ث٨ََا َس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ُط َسِض١ُ ب٩ُِ أَبٔی َحِث٤ََة َحسَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ُي

وِ  َٗ ا ٩ِ٣ٔ  َٗ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َنََفّ ِس  َٗ اُٟوا ٠َّٟٔٔذی ُؤجَس ٓٔیض٥ِٔ  َٗ تٔیَّل َو َٗ ُٗوا ٓٔیَضا َوَوَجُسوا أََحَسص٥ُِ  َتََفَّ َٓ ٔلَی َخِیب ٍََ  وا ِ ُ٘ َت٠ُِت٥ِ ٣ٔطٔ ا٧َِل٠َ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل وا ِ ُ٘ ا٧َِل٠َ َٓ اتَّٔل  َٗ ٨َ٤ِٔ٠ًَا  َت٨َ٠ِا َوََل  َٗ اُٟوا ٣َا  َٗ ٔلَی َخِیب ٍََ  َػاحٔب٨ََا  ٨َا ِ ِ٘ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا٧َِل٠َ َ٘ َٓ

اُٟو َٗ َت٠َُط  َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ  ٨َٔة  ِٟبَيِّ ُض٥ِ َتأِتُوَ٪ بٔا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اِلُٜب ٍَِ اِلُٜب ٍَِ  َ٘ َٓ تٔیَّل  َٗ َوَجِس٧َا أََحَس٧َا  اُٟوا َٓ َٗ ُٔوَ٪  ٔ َیِح٠ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َْة  ٨ََٟا بَيِّ ا ٣َا 

َوَزاُظ ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ ِٔب١ٔٔ اٟؼَّ  ََل ٧َزَِضی بٔأَی٤َِا٪ٔ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُِبٔل١َ َز٣َطُ  َّی اہللُ  َظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََُٓکٔ  ٔ َِٟیُضوز ةٔ ا َٗ  َس

اؿ اوبمیعن، دیعس نب دیبع، ریشب نب اسیر ےس رفاتی رکےت ںیہ ااصنر ںیم ےس اکی صخش ےن سج اک انؾ لہس نب ایب ہمثح اھت، ایبؿ ایک ہک 

یک وقؾ ےک ھچک ولگ ربیخ ےئگ، فاہں چنہپ رک فہ اکی دفرسے ےس دجا وہےئگ، افر اؿ ںیم ےس اکی وک وتقمؽ اپای وت فاہں ےک ولوگں 

ا ہچن اؿ 

 

چ ںح ن
ےس اںوہں ےن اہک ہک مت ےن امہرے اسیھت وک لتق رکدای۔ اںوہں ےن اہک ہک مہ ہن وت اقلت ںیہ افر ہن یہ اقلت وک اجےتن ئ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آرک رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، مہ ربیخ ےئگ وت مہ ےن ا ےن ولوگں ےن یبن یلص

ںیم اےس اکی وک وتقمؽ اپای، آپ ےن رفامای ہک ڑبا۔ ڑبا۔ ینع ڑبا آد ی وگتفگ رکے۔ آپ ےن اؿ ےس رفامای ہک ایک مت وگایہ  شی رکف ےگ 

۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امہرے اپس وگاہ ںیہن ےہ، آپ ےن رفامای ہک فہ ولگ ںیمسق اھکںیئ ےگ، اںوہں ہک سک ےن اس وک لتق ایک

 ےن اہک ہک مہ وت وہید یک ومسقں ےس رایض ںیہن ںیہ، وت آپ ےن اس اک وخؿ ابلط رکان دنسپ ہن ایک افر تیب ااملؽ ےس دتی ددیی۔

 اوبمیعن، دیعس نب دیبع، ریشب نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج دنچ ولگ اکی صخش وک لتق رکںی وت ایک اؿ یھبس ےس دبہل ای اصقص ایلاجےئ اگ۔

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

  اگ۔بج دنچ ولگ اکی صخش وک لتق رکںی وت ایک اؿ یھبس ےس دبہل ای اصقص ایلاجےئ

     1792    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ابوبرش اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ اسسی، ححاد ب٩ ابوًث٤ا٪، ابورجاء جوآ٢ ابی َٗلبہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أَبُو برِٔشٕ ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َِٟححَّاُد ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ا ثَىٔی أَبُو  َِلََسٔسیُّ َحسَّ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ

 ٔ یَزُظ َیِو٣ّا ٟ ٔ أَبَِزَز ََسٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ثَىٔی أَبُو ََٗٔلبََة أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  ا٢َ ٣َا َرَجإئ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ أَبٔی ََٗٔلبََة َحسَّ َ٘ َٓ ََٓسَخ٠ُوا  ُض٥ِ  َٟ ٨٠َّأض ث٥َُّ أَذَٔ٪ 

وُٟ  ُ٘ وَت ُ٘ ا٢َ لٔی ٣َا َت َٗ اُئ  َٔ ُِٟد٠َ اَزِت بَٔضا ا َٗ ِس أَ َٗ ٌّٙ َو َوزُ بَٔضا َح َ٘ ِٟ َشا٣َُة ا َ٘ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ا٢َ َن َٗ َشا٣َٔة  َ٘ ِٟ ٢ُ َیا أَبَا ََٗٔلبََة وَ٪ فٔی ا

زَٔب  ٌَ ِٟ ُٖ ا ا َ َِ َ ٔ َوأ ُُُض اَِلَِج٨َاز ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٨ًَِٔسَک ُر ٠ُِت یَا أ٣َٔي ٍَ ا ُ٘ َٓ ِو أَ٪َّ َخ٤ِٔشيَن ٨ِ٣ُٔض٥ِ َطضُٔسوا  َوَنَؼَبىٔی ٨٠َّٟٔأض  َٟ أََرأَیَِت 

ِو أَ٪َّ  َٟ ٠ُُِٗت أََرأَیَِت  ا٢َ ََل  َٗ ٨َِت َتزُِج٤ُُط  ُٛ ٥َِٟ َیَزِوُظ أَ ِس َزنَی  َٗ َّطُ  َٙ أ٧َ ًَلَی ًَلَی َرُج١ٕ ٣ُِحَؼ٩ٕ بٔٔس٣َِظ َخ٤ِٔشيَن ٨ِ٣ُٔض٥ِ َطضُٔسوا 

َل  ِ٘ ٨َِت َت ُٛ َٚ أَ َّطُ ََسَ مُّ َرُج١ٕ بٔٔح٤َِؽ أ٧َ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََحّسا  َّی اہللُ  َت١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓواہللٔ ٣َا  ٠ُُِٗت  ا٢َ ََل  َٗ ٥َِٟ َیَزِوُظ  طُ َو َِٔلَّ ٌُ

َس ِِٔحَؼإ٪ أَِو َرُج١ْ َحاَر  ٌِ ت١َٔ أَِو َرُج١ْ َزنَی َب ُ٘ َٓ ٔشطٔ  ِٔ َت١َ بَٔحزٔیَزةٔ َن َٗ َٟطُ َواِرَتسَّ فٔی ِِٔحَسی ثَََلٔث خَٔؼا٢ٕ َرُج١ْ  َب اہلَل َوَرُسو

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َث أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس َحسَّ َٗ َِٟیَص  ِو٦ُ أََو َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٚٔ َوَس٤َزَ  ٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ٔ  َ ٍَ فٔی اَّٟسَّ َل َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

 َ ٠ُِت أ٧َ ُ٘ َٓ ٤ِٔص  ًِيَُن ث٥َُّ ٧ََبَذص٥ُِ فٔی اٟظَّ َ ًَلَی اَِل ٔس٣ُوا  َٗ ا ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ ث٤ََا٧َٔیّة  ثَىٔی أ٧ََْص أَ٪َّ َنََفّ ث٥ُُِٜ َحسٔیَث أ٧ََٕص َحسَّ ا أَُحسِّ

َش٤َِٔ٘ت أَِجَش  َٓ َٓاِسَتِوَخ٤ُوا اَِلَِرَق  ًَلَی اِْلِٔسََل٦ٔ  وُظ  ٌُ َباَي َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔل َٔک ِ َِٜوا ذَٟ َظ َٓ ی َرُسو٢ٔ ا٣ُُض٥ِ 

َِٟبا٧ٔضَ  ُتٔؼيبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ أَ َٓ ٍَ َرأًي٨َا فٔی ِٔب٠ٔٔطٔ  ُجوَ٪ ٣َ ََل َتِْخُ َٓ ا٢َ أَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُجوا اہللٔ َػل َْخَ َٓ اُٟوا بَلَی  َٗ ا َوأَبَِوأَٟضا 

َت٠ُوا َراعَٔی َرُسو َ٘ َٓ وا  ََٓؼحُّ َِٟبا٧َٔضا َوأَبَِوأَٟضا  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ رَشٔ َٔک َرُسو٢َ َٓ َّ ذَٟ َب٠َ َٓ  ٥َ ٌَ زُوا ا٨َّٟ ٥َ َوأَِْطَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

ِت أَ  ٌَ لِّ ُ٘ َٓ أ٣َََز بٔض٥ِٔ  َٓ حٔیَئ بٔض٥ِٔ  َٓ وا  ُٛ أُِزرٔ َٓ َٓأَِرَس١َ فٔی آثَارٔص٥ِٔ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًِ اہللٔ َػل ي٨َُُض٥ِ ث٥َُّ یِسٔیض٥ِٔ َوأَِرُج٠ُُض٥ِ َوَس٤ََز أَ

ٔ َو  ٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ وا  ٍَ َصُؤََلٔئ اِرَتسُّ ا َػ٨َ ٠ُُِٗت َوأَیُّ َطِیٕئ أََطسُّ ٤٣َّٔ َّی ٣َاتُوا  ٤ِٔص َحً ا٢َ ٧ََبَذص٥ُِ فٔی اٟظَّ َ٘ َٓ ُٗوا  َت٠ُوا َوََسَ َٗ

 َ ًَل ٠ُِت أََتزُزُّ  ُ٘ َٓ مُّ  َٗ  ٔ َِٟیِو٦ ُت کَا ٌِ ٌٔیٕس َواہللٔ ِِٔ٪ َس٤ٔ ٨َِبَشُة ب٩ُِ َس ًَلَی ًَ َِٟحسٔیٔث  ٩ِٜٔ ٔجئَِت بٔا ا٢َ ََل َوَل َٗ ٨ًََِبَشُة  یَّ َحٔسیثٔی یَا 

ِس کَاَ٪ فٔی َٗ ٠ُُِٗت َو ِیُذ بَيَِن أَِهُضزٔص٥ِٔ  ًَاَغ َصَذا اٟظَّ ٕ ٣َا  ِٟح٨ُُِس بَٔدي ٍِ َّی  َوِجضٔطٔ َواہللٔ ََل یَزَا٢ُ صََذا ا َصَذا ُس٨َّْة ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠َیِ  ًَ ُ٘ اہللُ  َٓ َد َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ بَيَِن أَیِٔسیض٥ِٔ  ََْٓخَ ثُوا ٨ًَِٔسُظ  ََٓتَحسَّ ٠َِیطٔ َنََفْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ًَ ٥َ َزَخ١َ  َسُظ طٔ َوَس٠َّ ٌِ ُجوا َب َْخَ َٓ ت١َٔ 

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وا ِ ٌُ َج ٔ ََفَ ٦ ُم فٔی اٟسَّ إَٔذا ص٥ُِ بَٔؼاحٔبٔض٥ِٔ یََتَظحَّ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػاحٔب٨َُا کَاَ٪  َٓ َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََْٓخَ  ٔ ٦ ُم فٔی اٟسَّ إَٔذا ٧َِح٩ُ بٔطٔ َیَتَظحَّ َٓ َد بَيَِن أَیِٔسی٨َا  َْخَ َٓ ٨َا  ٌَ َث ٣َ ا٢َ ب٩ِ٤َٔ َتَحسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

تَ  َٗ اُٟ َتُو٨ُّوَ٪ أَِو ٩ِ٣َ َتَزِوَ٪  َٗ َت٠ُِت٥ِ صََذا  َٗ ا٢َ آْمُتْن  َ٘ َٓ ًَاص٥ُِ  َس َٓ َِٟیُضوزٔ  ٔلَی ا أَِرَس١َ ِ َٓ َت٠َِتُط  َٗ َِٟیُضوَز  اُٟوا ٧ََزی أَ٪َّ ا َٗ ا٢َ ٠َطُ  َٗ وا ََل 

ٌٔيَن ث٥َُّ  ُت٠ُو٧َا أَِج٤َ ِ٘ اُٟوا ٣َا یَُباُٟوَ٪ أَِ٪ َي َ٘ َٓ َت٠ُوُظ  َٗ ٔ ٣َا  َِٟیُضوز ١َ َخ٤ِٔشيَن ٩ِ٣ٔ ا َٔ وَ٪  أََتزَِؿِوَ٪ َن ُّ٘ َتِشَتحٔ َٓ ا٢َ أَ َٗ ٠ُٔٔوَ٪  ی٨ََِت



 

 

ِس کَا٧َِت صَُذی١ِْ  َٗ ٠ُُِٗت َو  ٔ َوَزاُظ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َٓ  َٕ ٔ ٨َّا ٨َِٟٔح٠ ُٛ اُٟوا ٣َا  َٗ َیَة بٔأَی٤َِأ٪ َخ٤ِٔشيَن ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َُٟض٥ِ فٔی  اٟسِّ ا  ٌّ وا َخ٠ٔی ٌُ َخ٠َ

 ِٟ َِٟی٩ٔ٤َ بٔا َٚ أَص١َِ بَِیٕت ٩ِ٣ٔ ا َِطَ َٓ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ  َحائَِت صَُذی١ِْ ا َٓ َت٠َُط  َ٘ َٓ  ٕٔ ِی ُط بٔاٟشَّ َٓ ََٓحَذ ُط َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٟ ا٧ِتََبَط  َٓ َبِلَحأئ 

وُظ  ٌُ ِس َخ٠َ َٗ َُّض٥ِ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ َت١َ َػاحٔب٨ََا  َٗ اُٟوا  َٗ ٤َِِٟؤس٥ٔ َو ٔلَی ٤ًََُز بٔا وُظ ِ ٌُ َٓ نٔیَّ ََفَ ِٟامَیَ أََخُذوا ا ٔش٥ُ َخ٤ُِشوَ٪ ٩ِ٣ٔ صَُذ َٓ ِ٘ ا٢َ يُ َ٘ ی١ِٕ ٣َا َٓ

َشأَُٟوُظ أَِ٪ يُ  َٓ  ٔ أ٦ِ ٔس٦َ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٗ وَ٪ َرُجَّل َو ٌُ ْة َوأَِرَب ٌَ َش٥َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ تِٔش ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ وُظ  ٌُ َِٓتَسی ی٤َٔي٨َطُ َخ٠َ َٓا ٔش٥َ  ِ٘

 َ٤ِٟ ٔلَی أَخٔی ا ُط ِ ٌَ َٓ َس َٓ  َ َِ أَِزَخ٠ُوا ٣َکَا٧َطُ َرُجَّل آ َٓ ٕٔ زِٔرَص٥ٕ  ِٟ َ َِٟد٤ُِشوَ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ بٔأ ا َوا َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ اُٟوا  َٗ  ٔ ٧َِت یَُسُظ بَٔیٔسظ َُُٓقٔ ُتو٢ٔ  ِ٘

َٓا٧َِضَح٥َ ا َِٟحَب١ٔ  ََٓسَخ٠ُوا فٔی َُإر فٔی ا ٤َاُئ  َّی َِٔذا کَا٧ُوا ب٨َِٔد٠ََة أََخَذِتُض٥ِ اٟشَّ َش٤ُوا َحً ِٗ َّٟٔذی٩َ أَ َّٟٔذی٩َ ا َِٟد٤ِٔشيَن ا ًَلَی ا اُر  َِ ِٟ

٤ََٓاتُوا جَ  َش٤ُوا  ِٗ ٠ُُِٗت أَ اَغ َحِوَّل ث٥َُّ ٣َاَت  ٌَ َٓ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ َََّٜسَ رِٔج١َ أَخٔی ا َٓ ُض٤َا َحَحْز  ٌَ ی٨َأ٪ َواتََّب َُِٟقٔ ٠ََِٓت ا ا َوأَ ٌّ ِس کَاَ٪ ٤ٔی َٗ َو

َِٟد٤ِٔشيَن  أ٣َََز بٔا َٓ  ٍَ َس ٣َا َػ٨َ ٌِ َشا٣َةٔ ث٥َُّ ٧َٔس٦َ َب َ٘ ِٟ اَز َرُجَّل بٔا َٗ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ أَ ِبُس ا ٤ُُحوا ٩ِ٣ٔ ًَ َٓ َش٤ُوا  ِٗ َّٟٔذی٩َ أَ ا

 ٔ أ٦ِ ٔلَی اٟظَّ َّ ٍَص٥ُِ ِ یَوأ٪ َوَسي  اٟسِّ

ہبیتق نب دیعس، اوبرشب اامسلیع نب اربامیہ ادسی، اجحج نب اوبنامثؿ، اوبراجء وج آؽ ایب القہب ےس ےھت، اوبالقہب ےس رفاتی رکےت ںیہ 

وگں وک اذؿ اعؾ دای ہک ادنر آںیئ بج ولگ آےئ وت اہک ہک مت اسقہم ےک ہک اکی دؿ تخت رپ رمع نب دبعازعلسی ےھٹیب وہےئ ےھت افر ول

قلعتم ایک ےتہک وہ، ولوگں ےن اہک ہک اسقہم ےک قلعتم امہرا ہی ایخؽ ےہ ہک اس ےک ذرہعی اصقص انیل قح ےہ افر افلخء ےن یھب اس ےک 

 ولوگں ےک اسےنم ڑھکا ایک، ںیم ےن اہک ہک اے ذرہعی اصقص ایل ےہ رھپ ھجم ےس اہک ہک اے اوبالقہب مت ایک ےتہک وہ؟ افر ےھجم

اریماوملنینم آپ ےک اپس رعب ےک رشافء افر رسدار وموجد ںیہ، ارگ اؿ ںیم ےس اچپس آد ی دقشم ےک اشدی دشہ آد ی ےک 

ںیہن، ںیم ےن اہک ہک  قلعتم وگایہ دںی ہک اس ےن زان ایک ےہ نکیل داھکی ںیہن وت ایک اےس  راسگر رک دای اجےئ اگ، اںوہں ےن رعض ایک ہک

ارگ اؿ ںیم ےس اچپس آد ی صمح ےک اکی آد ی ےک قلعتم وگایہ دںی ہک اس ےن وچری یک وت ایک آپ اس اک اہھت اکن دںی ےگ بج 

 ہک یسک ےن داھکی ںیہن، اںوہں ےن اہک ںیہن، ںیم ےن اہک دخبا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زجب نیت احوتلں ےک یسک افر احتل ںیم

یسک وک لتق ںیہن ایک، اکی فہ وج اصقص ںیم لتق ایک ایگ، سج ےن اشدی دشہ وہ رک زان ایک، ای فہ سج ےن اہلل افر اس ےک روسؽ ےس گنج 

یک، افر االسؾ ےس رھپ ایگ، ھچک ولوگں ےن اہک ایک اسن نب امکل ےن ہی ایبؿ ںیہن ایک ہک آپ ےن وچری ںیم اہھت اکاٹ ےہ افر آںیھکن 

، رھپ اںیہن دوھپ ںیم ڈاؽ دای؟ ںیم ےن اہک ںیم مت ےس اسن یک دحثی ایبؿ رکات وہں ھجم ےس اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھپفا دی ںیہ

ل ےک ھچک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےئ افر االسؾ یک  تعی یک، زنیم اںیہن راس ہن 
عک
ےن ایبؿ ایک ہک ہلیبق 

 وت اںوہں ےن آپ ےس اکشتی یک، آپ ےن رفامای ہک مت ولگ امہرے رچفاےہ ےک اپس افوٹنں آح  افر اؿ ےک مسج رمضی وہےئگ



 

 

ںیم ویکں ںیہن اجےت ہک اؿ اک دفدھ افر اشیپب ویپ، اؿ ولوگں ےن اہک ہک رضفر،انچہچن فہ ولگ ےئگ افر اںوہں ےن افوٹنں اک اشیپب 

 فآہل فملس ےک رچفاےہ وک لتق رک ےک افر اجونر ےل رک اھبگ ےئگ، ہی ربخ افر اؿ اک دفدھ ایپ، افر دنترتس وہےئگ افر یبن یلص اہلل ہیلع

   
ہ

 

ب
آپ وک  یچنہ وت اؿ ےک ےھچیپ آپ ےن آد ی ےجیھب وج اںیہن ڑکپ رک الےئ، آپ ےن مکح دای ہک اؿ ےک اہھت اپؤں اکن دےی اجںیئ افر ا

فہ رم ےئگ، ںیم ےن اہک اس ےس زایدہ تخس وکح  زیچ ںیہن  دوھپ ںیم ڈاؽ دای اجےئ، افر اؿ یک آںیھکن ڑھپفا دی اجںیئ، اہیں کت ہک

 وج اںوہں ےن یک یھت ہک دنی االسؾ ےس رھپ ےئگ، لتق ایک افر وچری یک، ثنع ےن اہک ہک دخبا ںیم ےن آج یک رطح یھبک ںیہن انس، اوبالقہب

ہکلب مت ےن دحثی وک اس رطح ایبؿ ایک ےہ وج  اک ایبؿ ےہ ںیم ےن اہک اے ثنع وت ریمی دحثی وک رد رکات ےہ، ثنع ےن اہک ہک ںیہن

 تقیق ںیم ےہ۔ دخبا بج کت ہی وبڑاھ اؿ )اشویمں( ںیم زدنہ ےہ ہی ولگ الھبح  ےک اسھت وہں ےگ، ںیم ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع 

رہ الکن افر فہ فآہل فملس یک اکی تنس ہی ےہ ہک آپ ےک اپس ااصنر ےک ھچک ولگ آےئ آپ ےس وگتفگ یک، رھپ اؿ ںیم اکی صخش اب

لتق رکدای ایگ، اس ےک دعب ہی ولگ ابرہ ےلکن وت داھکی ہک اؿ اک اسیھت وخؿ ںیم زتپ راہ ےہ، فہ ولگ ولن رک آپ یک دختم ںیم آےئ 

اب مہ ےن افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرا وج اسیھت امہرے اسھت وگتفگ رک راہ اھت فہ اہیں ےس اھٹ رک ابرہ الکن، 

اےس داھکی ہک فہ وخؿ ںیم زتپ راہ ےہ، ہی نس رکیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ، افر رفامای ہک سک ےک قلعتم مت امگؿ 

لتق  رکےت وہ، ای رفامای ہک سک ےک قلعتم اہمترا ایخؽ ےہ، ہک اےنس لتق ایک ےہ، آپ ےن وہید وک الب اجیھب افر رفامای ہک مت ےن اس آد ی وک

ایک، اںوہں ےن اہک ںیہن، آپ ےن رفامای ہک ایک مت اس ےس رایض وہ ہک وہید ںیم ےس اچپس آد ی اس یک مسق اھکںیئ ہک اؿ ولوگں ےن 

 اس وک لتق ںیہن ایک اںوہں ےن اہک ہک وہید ارگ مہ بس وک لتق رکدںی وت رھپ یھب مسق اھک ےتیل ںیہ اؿ وک ابک ہن وہاگ، آپ ےن رفامای ہک

ولگ اچپس ںیمسق اھک رک دتی ےک قحتسم وہ اجؤ، اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ وت مسق ںیہن اھکےت،انچہچن آپ ےن اؿ یک رطػ رھپ مت 

زامہن اجتیلہ ںیم ےس ا ےن اگل وک دای اھت، فہ  ےس اانپوخؿ اہب ادا رک دای، اوبالقہب ےتہک ںیہ ںیم ےن اہک ذہلی ےک ولوگں ےن اکی صخش وک

 ےک رھگ ارتا نمی فاولں ںیم ےس یسک وک ربخ وہح  وت اس رپ ولتار ےس ہلمح رک ےک اس وک لتق رک ڈاال، ذہلی ےک اقمؾ احطبء ںیم یسک ینمی

ولگ آےئ افر اس ینمی وک ڑکپ رک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس جح ےک زامہن ںیم ےل ےئگ افر اؿ ولوگں ےن اہک اس ےن 

اہک ہک ذہولیں ےن اس وک وھچڑ دای، رضحت رمعےن اہک ہک ذہولیں ںیم ےس اچپس آد ی مسق امہرے اسیھت وک لتق ایک ےہ، اس ینمی ےن 

اھکںیئ ہک اںوہں ےن اس وک ںیہن وھچڑا، ااچنس آدویمں ےن اںیہن ںیم ےس مسق اھکح ، ایہن ولوگں ںیم ےس اکی صخش کلم اشؾ ےس 

مہ دے رک مسق اھکےن ےس اعمیف ےل  ی وت اؿ ولوگں ےن اکی آای اھت ، سج ےس اؿ ولوگں ےن مسق اھکےن وک اہک، اس ےن اکی زہار در

دفرسے آد ی وک اس یک ہگج رپ اشلم رکایل، افر وتقمؽ ےک اھبح  ےک اپس ےل اج رک اس اک اہھت اس ےس ولما دای، ولوگں ےن اہک ہک فہ 

جلہ ںیم

 

ب
ےچنہپ وت اؿ ولوگں وک ابرش ےن آریھگا،  دفونں افر اچپس آد ی یھب ےلچ وہنجں ےن مسق اھکح  یھت، اہیں کت ہک فہ ولگ اقمؾ 

فہ ولگ اہپڑ یک اکی اغر ںیم اج ےسھگ اغر اؿ اچپس آدویمں رپدسنھ ایگ وہنجں ےن مسق اھکح  یھت،انچہچن فہ ولگ رم ےئگ افر فہ 



 

 

، فہ اکی اسؽ زدنہ راہ دفونں اہھت المےن فاےل ابیق  چ ےئگ افر اؿ دفونں وک اکی رھتپ آرک اگل سج ےس وتقمؽ ےک اھبح  اک اپؤں وٹن ایگ

رھپ رم ایگ، اوبالقہب اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اتہک وہں ہک دبعاکلمل نب رمفاؿ ےن اکی صخش وک اسقہم یک انبء رپ اصقص دولاای، رھپ اینپ اس 

 ما ؿ وہا،انچہچن اچپس مسق اھکےن فاولں ےک قلعتم مکح دای ایگ وت اؿ ولوگں اک انؾ درتف ےس اکن دای ایگ 
ت

 

 س
ن ن

افر اوکن رہش دبر رک  جتک رپ 

 دای ایگ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبرشب اامسلیع نب اربامیہ ادسی، اجحج نب اوبنامثؿ، اوبراجء وجآؽ ایب القہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس یک آھکن وھپڑ دںی وت اس یک دتی ںیہن وجصخش یسک وقؾ ےک رھگ ںیم اھجےکن افر فہ ولگ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 وجصخش یسک وقؾ ےک رھگ ںیم اھجےکن افر فہ ولگ اس یک آھکن وھپڑ دںی وت اس یک دتی ںیہن

     1793    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابی بُک ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧صابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ًبیس اہلل ب٩  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٍَ ٩ِ٣ٔ  َحسَّ ٠ََّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُجَّل اك َرضَٔی اہللُ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔف حَُحز ٌِ ٕ فٔی َب ٨َطُ حُِحز ٌُ ١َ َیِدت٠ُُٔط َٟٔیِل ٌَ ٕؽ أَِو ب٤ََٔظاَٗٔؽ َوَج َ٘ َِٟیطٔ ب٤ِٔٔظ ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ  ِیطٔ َوَس٠َّ

اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، دیبع اہلل نب ایب رکب نب اسن، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن یبن 

 وت آپ ایکس رطػ ریت اک لھپ ےل رک ڑھکے وہےئ افر اس رطح اظرہ رکےن ےگل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ضعب رجحفں ںیم اھجاکن

 وگای اس وک وھبچان اچےتہ ںیہ۔

 اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، دیبع اہلل نب ایب رکب نب اسن، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 وجصخش یسک وقؾ ےک رھگ ںیم اھجےکن افر فہ ولگ اس یک آھکن وھپڑ دںی وت اس یک دتی ںیہن

     1794    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب :  راوی

یِ  َٟ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٍَ فٔی ُجَِحٕ فٔی َحسَّ ٠ََّ أًٔسیَّ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َرُجَّل اك ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ َس ْث 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔسّری َیحُ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ َو٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٓ بَأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َرآُظ َرُسو٢ُ کُّ بٔطٔ َرأَِسطُ  َّ٤٠َ

ا٢َ َرُس  َٗ ًَِي٨َِیَک  ٨ُِت بٔطٔ فٔی  ٌَ َل َٟ ََّک َت٨َِتٔوزُنٔی  ٥ُ٠ًَِ أ٧َ ِو أَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََّا اہللٔ َػل ٥َ ٧ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

َِٟبَْصٔ  ١ٌَٔ اِْلٔذُِ٪ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ ا  ُج

، انب اہشب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک لہس نب دعس اسدعی ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہبیتق نب دیعس، ثیل

ہیلع فآہل فملس ےک رجحے ےک درفازے ںیم ےس اھجاکن افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الجھکےن اک آہل اھت، سج ےس 

 ہیلع فآہل فملس ےن اوکس داھکی وت اراشد رفامای ہک ارگ ںیم اجاتن ہک وت ےھجم دےھکی اگ وت ںیم ہی آپ ا ےن رس وک الجھک رےہ ےھت، بج یبن یلص اہلل

 ریتی آھکن ںیم امرات، )اس ےک دعب( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ااجزت ےنیل اک مکح وت دےنھکی یہ ےک ببس دای ایگ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 وجصخش یسک وقؾ ےک رھگ ںیم اھجےکن افر فہ ولگ اس یک آھکن وھپڑ دںی وت اس یک دتی ںیہن

     1795    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِ َحسَّ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ا٢َ  َٗ طٔ  

٠َِیَک  ًَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ًَِي٨َُط  أَِت  َ٘ َٔ َٓ َؼاةٕ  ٌَ َتُط بٔ ِٓ َدَذ َٓ ٔ ِٔذِٕ٪  ي ٍِ َِ ٠ًََِیَک بٔ  ٍَ ٠ََّ ِو أَ٪َّ ا٣َِزأّ اك َٟ  ٥َ   ُج٨َاْح َوَس٠َّ

یلص اہلل  یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوبااقلمس

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ وکح  صخش مت وک ریغب ااجزت ےک اھجکن رکدےھکی افر اس وک رکنک کنیھپ رک امرے افر اس یک آھکن وھپن 

 اجےئ وت ھجت رپ وکح  انگہ ںیہن۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعہلق اک ایبؿ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اعہلق اک ایبؿ

     1796    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ػسٗہ ب٩ ٓـی١، اب٩ ًي٨یہ، ٣ِطٖ، طٌيی، ابوجحیٔہ رضی اہلل :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔيیَّ  ٌِ ُت اٟظَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ْٖ ث٨ََا ٣َُِطِّ ١ٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ُة ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا َػَس ُِٟت َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ َة  َٔ ُت أَبَا ُجَحِی

آٔ٪ َو  ُُِٟقِ َِٟیَص فٔی ا ا  ٥ِ َطِیْئ ٤٣َّٔ ُٛ ٨ِطُ ص١َِ ٨ًَِٔس ًَ ا َرضَٔی اہللُ  َِٟحبََّة ٠ًَٔیًّ َٙ ا ٠َ َٓ َّٟٔذی  ا٢َ َوا َ٘ َٓ َِٟیَص ٨ًَِٔس ا٨َّٟأض  ا٢َ ٣َزَّّة ٣َا  َٗ

 َٔ ٔحی َلی َرُج١ْ فٔی َٛٔتابٔطٔ َو٣َا فٔی اٟؼَّ ٌِ ِض٤ّا ُي َٓ آٔ٪ َِٔلَّ  ُُِٟقِ ا٢َ َوبََزأَ ا٨ََّٟش٤ََة ٣َا ٨ًَِٔس٧َا َِٔلَّ ٣َا فٔی ا َٗ ٔة  َٔ ٔحی ٠ُُِٗت َو٣َا فٔی اٟؼَّ ٔة 

 ٔ ١ُ َوٓ ِ٘ ٌَ ِٟ َت١َ ٣ُِش٥ْٔ٠ بٔکَأَفٕ ا ِ٘ ٔ َوأَِ٪ ََل ُي  کَاُک اَِلَٔسي ٍ



 

 

دصہق نب لیضف، انب ہینیع، رطمػ، یبعش، اوبہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت یلع ےس 

 وج ولوگں ےک اپس ںیہن؟ وت رضحت یلع وپاھچ ایگ ایک آپ ےک اپس وکح  زیچ ےہ وج رقآؿ ںیم ںیہن۔ افر ضعب دہعف اس رطح اہک ایگ ہک

ےن اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن داےن وک ااگای افر اجؿ وک دیپا ایک، ہک امہرے اپس فیہ زیچ ےہ وج رقآؿ ںیم ےہ وساےئ مہف 

ہک دتی افر دیقی وک  اتب ےک وج یسک صخش وک دای اجات ےہ افر اےکس وج ہفیحص ںیم ےہ ںیم ےن وپاھچ ہفیحص ںیم ایک ےہ، اںوہں ےن اہک 

 آزاد رکےن ےک قلعتم ایاکؾ ںیہ افر ہی ہک ملسم اکرف ےک وعض لتق ہن ایک اجےئ اگ۔

 دصہق نب لیضف، انب ہینیع، رطمػ، یبعش، اوبہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت ےک نینج اک ایبؿ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک نینج اک ایبؿ

     1797    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، )زوَسی س٨س( اس٤ٌی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت  :  راوی

 ٨ہابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ً

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک َوَحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ًَِبسٔ َحسَّ ٩ِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

 ٔ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٣َِزأََتئِن ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ َر٣َِت ِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َضی َرُسو٢ُ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َ٘ َٓ َحِت َج٨ٔي٨ََضا  َِطَ َٓ ی  َ ِِ ُ ِحَساص٤َُا اَِل

ِبٕس أَِو أ٣ََةٕ  ًَ زَّةٕ  ُِ ٥َ ٓٔیَضا بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، )دفرسی دنس( اامسلیع، امکل، انب اہشب، اوبہملس، نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ذہلی یک دف وعروتں ےن اکی دفرسے وک رھتپ کنیھپ رک امرا سج ےس اےکس ٹیپ اک ہچب رگ 



 

 

 ایگ، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم اکی الغؾ ای ولڈنی اتفاؿ ںیم دےنی اک ہلصیف اصدر رفامای۔

ی دنس( الیعمس، امکل، انب اہشب، اوبہملس، نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دبع اہلل نب وی ف، امکل، )دفرس :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک نینج اک ایبؿ

     1798    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ سے وہ حرضت ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔي ٍَة ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َّطُ ًُ َحسَّ ٨ُِط أ٧َ ًَ ٤ََز َرضَٔی اہللُ 

 ٔ زَّة ُِ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  َضی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ  ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزِأَة ُس ب٩ُِ  اِسَتَظاَرص٥ُِ فٔی ٣ََِِٔلٔؾ ا َظضَٔس ٣َُح٤َّ َٓ ِبٕس أَِو أ٣ََٕة  ًَ

َّی اہللُ َّطُ َطضَٔس ا٨َّٟٔيیَّ َػل َضی بٔطٔ  ٣َِش٤َ٠ََة أ٧َ َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ ریغمہ نب ہبعش ےس فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

اکی ولڈنی  ےن ولوگں ےس لمح رگادےنی یک دتی ےک ابرے ںیم وپاھچ وت ریغمہ ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی الغؾ ای

دتی ںیم دےنی اک مکح اصدر رفامای ےہ دمحم نب ہملسم ےن وگایہ دی ہک فہ یھب اس فتق احرض ےھت ہکبج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اس اک ہلصیف دای اھت۔

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ ریغمہ نب ہبعش ےس فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعرت ےک نینج اک ایبؿ

     1799    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ٣وسٰی، ہظا٦ اپ٨ے واٟس :  راوی

ث٨ََا ًُبَیِ  ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّى اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز َنَظَس ا٨َّٟاَض ٩ِ٣َ َس٤ٔ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ َضی فٔی ُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

ا٢َ ائِٔت ٩ِ٣َ َيِظ  َٗ ًَِبٕس أَِو أ٣ََٕة   ٕ زَّة ُِ َضی ٓٔیطٔ بٔ َٗ ُتطُ  ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ أ٧ََا َس٤ٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٔم  ِ٘ ُس ب٩ُِ اٟشِّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ًَلَى صََذا   َٝ ٌَ َضُس ٣َ

ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َصَذا َحسَّ ًَ َّى اہللُ  ًَلَى ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕٙ ٣َِش٤َ٠ََة أ٧ََا أَِطَضُس  ٔ ُس ب٩ُِ َساب ث٨ََا ٣َُح٤َّ اہللٔ َحسَّ

ث٨ََا صَٔظا٦ُ بِ  ث٨ََا َزائَٔسةُ َحسَّ َُّط اِسَتَظاَرص٥ُِ فٔی ٣ََِِٔلٔؾ َحسَّ ٩ًَِ ٤ًََُز أ٧َ ُث  َبَة یَُحسِّ ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍََة ب٩َِ ُط ٍَ ا َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ َوَة   ٩ُ رُعِ

٤َِٟزِأَةٔ ٣ِٔث٠َطُ   ا

یبن یلص اہلل دیبع اہلل نب ومیس، اشہؾ ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ولوگں ےس روشرہ ایل ہک 

ہیلع فآہل فملس وک لمح رگادےنی ےک قلعتم ہلصیف رکےت وہےئ یسک ےن انس ےہ، ریغمہ ےن اہک ہک ںیم ےن انس ےہ آپ ےن اکی الغؾ ای 

ولڈنی اتفاؿ دےئ اجےن اک مکح رفامای اھت، رضحت رمعےن رفامای ہک وکح  آد ی الؤ وجاہمترے اسھت اس رپ وگایہ دے، دمحم نب ہملس ےن 

دمحم نب دبعاہلل ، دمحم نب اسقب، زادئہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ،  ہک ںیم اس یک لثم رپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگایہ داتی وہںاہک 

ریغمہ نب ہبعش، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن لمح رگادےیئ اجےن یک دتی ےک قلعتم اؿ 

 یس یلہپ دحثی یک لثم رفاتی ایک۔ےس روشرہ ایک افر ا

 دیبع اہلل نب ومٰیس، اشہؾ ا ےن فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت ےک نینج اک ایبؿ افر ہی ہک دتی ابپ رپ افر ابپ ےک ہبصع رپ ےہ ےٹیب رپ ںیہن۔

 اہب اک ایبؿ وخؿ :   ابب



 

 

 وعرت ےک نینج اک ایبؿ افر ہی ہک دتی ابپ رپ افر ابپ ےک ہبصع رپ ےہ ےٹیب رپ ںیہن۔

     1800    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٕ َحسَّ َّی اہللُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ِبٕس أَِو أ٣ََٕة ث٥َُّ  ًَ زَّةٕ  ُِ َِٟحَیاَ٪ بٔ َضی فٔی َج٨ٔئن ا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َضی  ًَ َ٘ َٓ َِّٓیِت  زَّةٔ تُُو ُِ ِٟ ٠َِیَضا بٔا ًَ َضی  َٗ ًَّٟٔی  ٤َِٟزِأََة ا ِٔ٪َّ ا

ًََؼبَتٔضَ  ًَلَی   ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ ٥َ أَ٪َّ ٣ٔي ٍَاثََضا ٟٔب٨َٔیَضا َوَزِؤجَضا َوأَ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اَرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ  دبع اہلل نب وی ف، ثیل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت

 ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینب ایحلؿ یک اکی وعرت ےک لمح رگاےن ںیم اکی الغؾ ای ولڈنی دےنی اک مکح اصدر رفامای۔

ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک ایکس ریماث اس ےک وٹیبں افر  رھپ فہ وعرت سج ےک قح ںیم دتی اک ہلصیف ایک اھت رم یئگ وت یبن یلص اہلل

 اس ےک وشرہ ےک ےئل وہیگ، افر اس یک دتی اس ےک ہبصع رپ ےہ

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک نینج اک ایبؿ افر ہی ہک دتی ابپ رپ افر ابپ ےک ہبصع رپ ےہ ےٹیب رپ ںیہن۔

     1801    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب و :  راوی

 ٔ ٤َُِٟشیَّٔب َوأَب ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا یُو٧ُُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

تََت٠َِت ا٣َِزأََتا٪ٔ  ِٗ ا٢َ ا َٗ ٨ُِط  ًَ َت٠َِتَضا َو٣َا فٔی بَِل٨َٔضا  أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ  ٕ ی بَٔحَحز َ ِِ ُ ٣َِت ِِٔحَساص٤َُا اَِل ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ ََفَ



 

 

ِبْس أَِو َؤٟیَسةْ  ًَ ْة  َضی أَ٪َّ زٔیََة َج٨ٔي٨َٔضا ُُغَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل اِخَتَؼ٤ُوا ِ ًَلَیَٓ ٤َِٟزِأَةٔ  َضی أَ٪َّ زٔیََة ا َٗ  ًَا٠َٔٗتَٔضا  َو

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم فاوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ذہلی یک دف وعروتں ےن ڑگھجا ایک وت اکی ےن دفرسی وک رھتپ امرا سج ےک دصہم ےس فہ وعرت رم یئگ افر اس 

ہچب یھب رم ایگ، ولگ ہی دقمہم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک ےئگ وت آپ ےن ہلصیف ایک ہک اس ےک نینج یک  ےک ٹیپ اک

 دتی اکی الغؾ ای ولڈنی ےہ اس وعرت یک دتی اک اس ےک فاروثں وک مکح دای

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم فاوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج الغؾ ای ہچب اعراتی بلط رکے

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج الغؾ ای ہچب اعراتی بلط رکے

     1802    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ زرارہ، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٌٟزیز، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٤ِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أَِخب ٧ٍَََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ًَ ثَىٔی  َّی اہللُ َحسَّ ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ  َٗ ًَ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٙ بٔی ِ َٓا٧َِل٠َ ٤َِٟٔسی٨ََة أََخَذ أَبُو ك٠ََِحَة بَٔیٔسی  ٥َ ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ أََنّشا ََُُل٦ْ َوَس٠َّ َ٘ َٓ

وَ  َٓ ََفٔ  َِٟحرَضٔ َواٟشَّ ََٓدَس٣ُِتُط فٔی ا ا٢َ  َٗ ٠َِیِدُس٣َِک  َٓ یِّْص  َٛ ٥ِ َٟ َت َصَذا َصََٜذا َوََل َٟٔظِیٕئ  ٌِ ُتُط ٥َٟٔ َػ٨َ ٌِ ا٢َ لٔی َٟٔظِیٕئ َػ٨َ َٗ اہللٔ ٣َا 

ٍِ َصَذا َصََٜذا ٥ِ َتِؼ٨َ َٟ ُط ٥َٟٔ  ٌِ  أَِػ٨َ

رمع نب زرارہ، اامسلیع نب اربامیہ، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج یبن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ودہنی رشتفی الےئ، اوبہحلط ےن ریما اہھت ڑکپا افر ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل یلص



 

 

ےئگ افر اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسن اکی وہایشر ڑلاک ےہ ہی آپ یک دختم رکے اگ، اسن اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رفسف 

آپ یک دختم یک نکیل دخا یک مسق بج یھب ںیم ےن وکح  اکؾ ایک آپ ےن ںیہن رفامای ہک ویکں وت ےن ہی اکؾ اس رطح ایک افر  رضح ںیم

 بج ںیم ےن وکح  اکؾ ںیہن ایک وت آپ ےن ںیہن رفامای ہک ہی اکؾ ویکں ںیہن ایک۔

 اعتٰیل ہنعرمع نب زرارہ، الیعمس نب اربامیہ، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکؿ ںیم افر ونکںی ںیم دب رک رماجےن فاولں اک وخؿ اعمػ ےہ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 اکؿ ںیم افر ونکںی ںیم دب رک رماجےن فاولں اک وخؿ اعمػ ےہ

     1803    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ بِ  َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔب َوأَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٤َُِٟشیَّ ٩ٔ ا

ِٟبٔئِزُ ُجبَ  ِح٤َاُئ َجزِحَُضا ُجَباْر َوا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔسُ٪ ُجَباْر َوفٔی اٟزِّکَازٔ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤َِٟ اْر َوا

ُِٟد٤ُُص   ا

 ف، ثیل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دبع اہلل نب وی

 رک رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وچاپویں اک زیمخ رکان الب اصقص ےہ افر ونکںی ںیم رگ

 ےل اک وخؿ اعمػ ےہ، افر راکز ںیم اپوچناں ہصح ےہ۔افر اکؿ وھکدےن ںیم رماجےن فا

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وخؿ رکان اعمػ ےہوچاپؤں اک

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 وچاپؤں اک وخؿ رکان اعمػ ےہ

     1804    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ   ٕ ٔس ب٩ِٔ زٔیَاز

ُِٟد٤ُُص  ٔسُ٪ ُجَباْر َوفٔی اٟزِّکَازٔ ا ٌِ ٤َِٟ ِٟبٔئِزُ ُجَباْر َوا ٠َُضا ُجَباْر َوا ِ٘ ًَ ِح٤َاُئ  ٌَ ِٟ  ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ملسم، ہبعش، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ 

فآہل فملس ےن رفامای ہک وچاپےئ لتق رکںی وت اعمػ ےہ افر ونکاں وھکدےن ںیم ای اکؿ وھکدےن ںیم دب رک رماجےئ وت وخؿ اعمػ ےہ 

 افر راکز ںیم اپوچناں ہصح ےہ۔

 زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ملسم، ہبعش، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک انگہ وج یسک ذ ی وک ریغب انگہ ےک لتق رکدے

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 دےاس صخش اک انگہ وج یسک ذ ی وک ریغب انگہ ےک لتق رک



 

 

     1805    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗیص ب٩ حٔؽ، ًبساٟواحس، حش٩ ٣حاہس، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ٣َُحاصْٔس  َِٟحَش٩ُ َحسَّ ث٨ََا ا َِٟواحٔٔس َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٕؽ َحسَّ ِٔ ِیُص ب٩ُِ َح َٗ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ِزٕو  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

َُٟیوَجُس ٩ِ٣ٔ ٣َٔش  َِٟح٨َّٔة َؤِ٪َّ رٔیَحَضا  ٥َِٟ یَزِٔح َرائَٔحَة ا اصَّسا  ٌَ ّشا ٣ُ ِٔ َت١َ َن َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ًَا٣ّا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٌٔيَن   ي ٍَةٔ أَِرَب

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن  سیق نب صفح، دبعاولادح، نسح اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک سج ےن یسک اےسی صخش وک لتق ایک سج ےس اعمدہہ وہ وت فہ تنج یک وخوبش ہن اپےئ اگ، احالہکن

 اس یک وخوبش اچسیل اسؽ یک اسم ت ےس وسحمس وہیت ےہ۔

 نب صفح، دبعاولادح، نسح اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...املسمؿ اکرف ےک وعض لتق ہن ایکاجےئ

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اکرف ےک وعض لتق ہن ایکاجےئ

     1806    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ ٣ِطٖ، ًا٣ز، ابوححیٔہ :  راوی

 َٗ َة  َٔ ٩ًَِ أَبٔی ُجَحِی ثَُض٥ِ  ًَا٣ّٔزا َحسَّ ْٖ أَ٪َّ  ث٨ََا ٣َُِطِّ ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ لٓٔیٕ َحسَّ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ُة ا٢َ  َٗ ث٨ََا َػَس ح َحسَّ

 َٔ ُت أَبَا ُجَحِی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُث  ٔيیَّ یَُحسِّ ٌِ ُت اٟظَّ ٌِ ْٖ َس٤ٔ ث٨ََا ٣َُِطِّ ١ٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ا َرضَٔی ب٩ُِ ا ٠ًَٔیًّ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َة 

ا٢َ  َٗ آٔ٪ َو ُُِٟقِ َِٟیَص فٔی ا ا  ٥ِ َطِیْئ ٤٣َّٔ ُٛ ٨ُِط َص١ِ ٨ًَِٔس ًَ َِٟحبََّة  اہللُ  َٙ ا ٠َ َٓ َّٟٔذی  ا٢َ َوا َ٘ َٓ َِٟیَص ٨ًَِٔس ا٨َّٟأض  اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة ٣َزَّّة ٣َا 



 

 

 َٔ ٔحی َلی َرُج١ْ فٔی َٛٔتابٔطٔ َو٣َا فٔی اٟؼَّ ٌِ ِض٤ّا ُي َٓ آٔ٪ َِٔلَّ  ُُِٟقِ ا٢َ َوبََزأَ ا٨ََّٟش٤ََة ٣َا ٨ًَِٔس٧َا َِٔلَّ ٣َا فٔی ا َٗ ٔة  َٔ ٔحی ٠ُُِٗت َو٣َا فٔی اٟؼَّ ٔة 

 ِٟ َت١َ ٣ُِش٥ْٔ٠ بٔکَأَفٕ ا ِ٘ ٔ َوأَِ٪ ََل ُي ١ُ َوٓٔکَاُک اَِلَٔسي ٍ ِ٘ ٌَ 

ٹی فہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت یلع ےس اہک )دفرسی دنس( 
ح
ج

ادمح نب ویسن، زریہ رطمػ، اعرم، اوب

ٹی فہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب
ح
ج

ؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت یلع ےس وساؽ ایک دصہق نب  لض، انب ہینیع، رطمػ، یبعش، اوب

ہک ایک آپ ےک اپس وکح  ایسی زیچ ےہ وج رقآؿ ںیم ںیہن ےہ افر انب ہینیع ےن یھبک ہی ایبؿ ایک )ہک آپ ےک اپس وکح  ایسی زیچ ےہ( 

 دیپا ایک امہرے اپس وج افر ولوگں ےک اپس ںیہن ےہ؟ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن داےن وک ااگای افر اجدنار وک

فیہ ےہ وج رقآؿ ںیم ےہ وساےئ مہف  اتب ےک وج یسک صخش وک اطع ایک اجات ےہ افر اس زیچ ےک وج ہفیحص ںیم ےہ، ںیم ےن اہک ہک ہفیحص 

 ںیم ایک وہات ےہ اںوہں ےن اہک ہک دتی افر الغؾ آزاد رکےن ےک ایاکؾ افر ہی ہک املسمؿ اکرف ےک وعض لتق ہن ایک اجےئ اگ۔

ٹی فہ :  افیر
ح
ج

 ادمح نب ویسن، زریہ رطمػ، اعرم، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک املسمؿ وہیدی وک ہصغ یک احتل ںیم امطہچن امرے۔

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 وک ہصغ یک احتل ںیم امطہچن امرے۔ اس ارم اک ایبؿ ہک املسمؿ وہیدی

     1807    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ یحٌی ٣ازنی، یحٌی ، ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ ََل  َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیٕس  َس

ِّ ٍُوا بَيَِن اَِل٧َِبَٔیائٔ   تَُدي

 اوبمیعن، ایفسؿ، رمعف نب ییحی امزین، ییحی ، اوبدیعس دخری ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن



 

 

 اکی دفرسے رپ تلیضف ہن دف۔رفامای ہک اایبنء ےک درایمؿ 

 اوبمیعن، ایفسؿ، رمعف نب ییحی امزین، ییحی ، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ اہب اک ایبؿ :   ابب

 ہچن امرے۔اس ارم اک ایبؿ ہک املسمؿ وہیدی وک ہصغ یک احتل ںیم امط

     1808    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ یحٌی ٣ازنی، یحٌی ، ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َِٟازٔنٔیِّ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ یَِحٌَی ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ َحسَّ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ُس ِٔ٪َّ َرُجَّل ٣ٔ  ا٢َ َیا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ِس ُٟٔل٥َ َوِجُضُط  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟیُضوزٔ ِ َل٥َ ٩ِ٣ٔ ا َٟ ِس  َٗ ٩ِ أَِػَحابَٔک ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ 

ا٢َ ازِ  َٗ و٢ُ َوافٔی َوِجهٔی  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ََٓش٤ٔ َِٟیُضوزٔ  ِّی ٣ََزِرُت بٔا ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِ َٗ ََٟل٤َِت َوِجَضطُ  ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ ِوُظ  ًَ َس َٓ َّٟٔذی اِػَلفَی ًُوُظ 

َبْة  ـِ أََخَذِتىٔی َُ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٕس َػل ًَلَی ٣َُح٤َّ ٠ُُِٗت َو ا٢َ  َٗ َِٟبرَشٔ  ًَلَی ا ِّ ٍُونٔی ٩ِ٣ٔ بَئِن  ٣ُوَسی  ا٢َ ََل تَُدي َٗ ٠ََل٤ُِتطُ  َٓ

إَٔذا أ٧ََا ب٤ُٔوَسی آخْٔذ بٔ  َٓ  ُٙ ی ٔٔ ٢َ ٩ِ٣َ ُي وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  وَ٪ یَِو٦َ ا ُ٘ ٌَ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َيِؼ َٓ َََٓل اَِل٧َِبَٔیأئ  زِٔغ  ٌَ ِٟ َوائ٥ٔٔ ا َٗ ائ٤َٕٔة ٩ِ٣ٔ  َ٘

ِبلٔی أ٦َِ ُجوزَٔی بٔ  َٗ  َٚ ا َٓ ورٔ أَِزرٔی أَ ةٔ اٟلُّ َ٘ ٌِ  َؼ

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، رمع نب ییحی امزین، ییحی ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید 

 اہلل ںیم ےس اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای سج ےک ہنم رپ امطہچن امرا اھت، اس ےن رعض ایک اے دمحم یلص

ہیلع فآہل فملس آپ ےک ااصنر احصہب ںیم ےس اکی صخش ےن ریمے ہنم رپ امطہچن امرا ےہ، آپ ےن رفامای ہک اےس البؤ،انچہچن فہ البےئ 

ےئگ، آپ ےن رفامای ہک مت ےن اؿ ےک ہنم رپ امطہچن ویکں امرا؟ اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وہید ےک اپس 

ر راہ اھت ہک ںیم ےن اےس ےتہک وہےئ انس ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن ومٰیس وک امتؾ ااسنونں رپ تلیضف دی، ںیم ےن اہک ہک ےس سگ

ںیم  دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ یھب؟ اس ےن اہک اہں۔ ےھجم ہصغ آایگ افر ںیم ےن اس ےک ہنم رپ امطہچن امرا۔ آپ ےن رفامای ہک اایبنء



 

 

 دفاس ےئل ایقتم ےک رفز بس وہیبش وہاجںیئ ےگ افر بس ےس ےلہپ ںیم وہش ںیم آؤں اگ وت دوھکیں اگ ہک رضحت ےھجم تلیضف ہن

ومٰیس رعش اک اکی اپہی ڑکپے ڑھکے وہں ےگ، ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ مہ ےس ےلہپ وہش ںیم آےئ وہں ےگ ای وکہ  رر رپ اؿ اک وہیبش 

 وہان اس اک دبہل وہاگ۔

  ف، ایفسؿ، رمع نب ییحی امزین، ییحی ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب وی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان : ابب

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشک تہب ڑباملظ ےہ

 ر دونمشں ےس وتہب رکاانرمدتفں اف :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشک تہب ڑباملظ ےہ

     1809    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

 ًِ َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َِٟت َحسَّ ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤َٔع 

َّی اہللُ ًَلَی أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّٙ َذَٟٔک  ٥َِٟ َی٠ِبُٔشوا ِٔی٤َا٧َُض٥ِ بُٔو٥ٕ٠ِ َط َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َو ٔ اِْلیَُة ا اَصٔذظ َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ   ٥ِ َٟ ُٟوا أَی٨َُّا 

و ٌُ َِٟیَص بَٔذاَک أَََل َتِش٤َ َُّط  ٥َ ٧ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َُٟو٥ْ٠ِ َی٠ِبِٔص ِٔی٤َا٧َُط بُٔو٥ٕ٠ِ  َک  ِ ٤َاَ٪ ِٔ٪َّ اٟرشِّ ِ٘ ِو٢ٔ ُٟ َٗ ٔلَی  ِ ٪َ

 ًَٔوی٥ْ 

 ےس رفاتی رکےت ںیہ بج ہی آتی انزؽ وہح  ہک فہ ولگ وج اامیؿ الےئ ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل

 ےہ افر ا ےن اامیؿ وک ملظ ےس ںیہن المای، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب وک اشؼ سگرا افر فہ م ےن ےگل ہک مہ ںیم ےس وکؿ ااسی



 

 

فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت ولوگں ےن رضحت امقلؿ اک وقؽ ںیہن انس  سج ےن اامیؿ وک ملظ ےس ہن المای وہ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 )وجاںوہں ےن ا ےن ےٹیب وک اخمبط رک ےک اہک اھت( رشک تہب ڑبا ملظ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشک تہب ڑباملظ ےہ

     1810    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زیزی، ًبساٟزح٩٤ ٣شسز، برش ب٩ ٣ٔـ١، جزیزی، )زوَسی س٨س( ٗیص ب٩ حٔؽ، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، سٌیس ج :  راوی

 ب٩ ابی بُکہ

ث٨ََ  ٕؽ َحسَّ ِٔ ِیُص ب٩ُِ َح َٗ ثَىٔی  ُِٟحَزیِزٔیُّ ح و َحسَّ ث٨ََا ا ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  ُِٟحَزیِزٔیُّ َحسَّ ٌٔیْس ا ٥َ  أَِخب ٧ٍَََا َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِط  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َرضَٔی اہللُ  َة  أَبٔی بَُِکَ

َِٟوأَٟسی٩ِٔ َوَطَضاَزةُ اٟزُّورٔ َوَطَضاَزةُ اٟزُّورٔ ثَََلثّا أَِو  ُٚ ا و ُ٘ اُک بٔاہللٔ َوًُ َ َِ ٔ ٔ اِْل ََٜبائٔز ب ٍَُ اِل ِٛ ٤َا  أَ َٓ ِو٢ُ اٟزُّورٔ  َّی َٗ ُرَصا َحً َزا٢َ یَُُکِّ

َِٟيَتطُ َسََٜت   ٨َ٠ُِٗا 

دسمد، رشب نب لضفم، رجریی، )دفرسی دنس( سیق نب صفح، اامسلیع نب اربامیہ، دیعس رجریی، دبعارلنمح نب ایب رکبہ، ا ےن فادل 

انگوہں ںیم بس ےس ڑبا انگہ ہی ےہ  ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ریبکہ

امای ہک اہلل ےک اسھت یسک وکرشکی انبای اجےئ، فادلنی یک انرفامین یک اجےئ افر وھجیٹ وگایہ دانی، نیت ابر آپ ےن یہی اراشد رفامای، ای رف

 ہک اکش آپ یلص اہلل ہیلع ہک وھجن وبانل، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ابر ابر رفامےت رےہ، اہیں کت ہک مہ ولگ م ےن ےگل

 فآہل فملس اخومش وہاجےت۔



 

 

 دسمد، رشب نب لضفم، رجریی، )دفرسی دنس( سیق نب صفح، الیعمس نب اربامیہ، دیعس رجریی، دبعارلنمح نب ایب رکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشک تہب ڑباملظ ےہ

     1811    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حشين ب٩ ابزاہی٥، ًبیس اہلل ، طيبا٪، َفاض، طٌيی ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس بِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔيیِّ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ إض  ٩ًَِ َٔفَ ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا َطِيَباُ٪  ِبٔس اہللٔ ٩ُ ا ًَ  ٩ًَِ  

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ابٔیٌّ ِ ا٢َ َجاَئ أرَِعَ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٤ِزٕو َرضَٔی اہللُ  ًَ اُک ب٩ِٔ  َ َِ ٔ ا٢َ اِْل َٗ ََٜبائٔزُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا اِل َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

٠ُُِٗت َو٣َا ا ٤ُوُض  َِ ِٟ َِٟی٤ٔيُن ا ا٢َ ا َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٣َاَذا  َٗ َِٟوأَٟسی٩ِٔ  ُٚ ا و ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ ًُ َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٣َاَذا  َٗ َّٟٔذی بٔاہللٔ  ا٢َ ا َٗ ٤ُوُض  َِ ِٟ َِٟی٤ٔيُن ا

ٍُ ٣َا٢َ ا٣ِزٕٔئ ٣ُ  َتٔل ِ٘  ِش٥ٕٔ٠ صَُو ٓٔیَضا کَاذْٔب َي

 دمحم نب نیسح نب اربامیہ، دیبع اہلل ، ابیشؿ، رفاس، یبعش دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل

 ایک ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی ارعایب آای افر درای ت ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ةکرئ

یسک وک اہلل اک رشکی انبان، اس ےن وپاھچ رھپ وکؿ؟ آپ ےن رفامای ہک نیمی ومغس، ںیم ےن درای ت ایک ہک نیمی ومغس ایک زیچ ےہ، آپ 

 ےن رفامای ہک وج صخش یسک املسمؿ اک امؽ مضہ رکےن ےک ےئل وھجیٹ مسق اھکات ےہ۔

  اہلل ، ابیشؿ، رفاس، یبعش دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب نیسح نب اربامیہ، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب



 

 

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رشک تہب ڑباملظ ےہ

     1812    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خَلز ب٩ یحٌی ، سٔیا٪، ٨٣ؼوروا٤ًع، ابووائ١، اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕ َر  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس زُ ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َخَلَّ ا٢َ  ضَٔی اہللَُحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ

٥ِ یَُؤاَخِذ  َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِحَش٩َ فٔی اِْلِٔسََل٦ٔ  َٗ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ  ٨َ٠ِٔ٤ًَا فٔی ا ٔة َو٩ِ٣َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧ََُؤاَخُذ ب٤َٔا  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ١َٔ٤ًَ فٔی ا  ب٤َٔا 

 ٔ ِٔ ٢ٔ َواِْل  أََساَئ فٔی اِْلِٔسََل٦ٔ أُخَٔذ بٔاَِلَوَّ

، ایفسؿ، وصنمرفاشمع، اوبفالئ، انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ  الخد نب ییحی

اہلل امہرا وماذخہ امہرے اامعؽ رپ وہاگ وج مہ ےن اجتیلہ ںیم ےئک ےھت، آپ ےن رفامای ہک سج ےن احتل االسؾ ںیم یکین یک، وت اس رپ 

س ےن اجتیلہ ںیم ایک ےہ افر سج ےن احتل االسؾ ںیم رباح  یک وت اس ےک اےلگ افر ےلھچپ اامعؽ رپ وماذخہ ںیہن ایک اجےئ اگ وج ا

 وماذخہ وہاگ۔

 الخد نب ییحی ، ایفسؿ، وصنمرفاشمع، اوبفالئ، انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدت رمد افر رمدت وعرت اک مکح افر اؿ ےس وتہب رکاےن اک ایبؿ

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 رمدت رمد افر رمدت وعرت اک مکح افر اؿ ےس وتہب رکاےن اک ایبؿ

     1813    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ا٪ ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ًُک٣ہابوا٨ٌٟ :  راوی



 

 

 ُ ا٢َ أ َٗ ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٤َأ٪ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٕة َحسَّ َٗ ٔ ٨ًَُِط بٔز٧ََاز ًَلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ  تَٔی 

بَّ  ًَ َّ َذَٟٔک اب٩َِ  َب٠َ َٓ ُض٥ِ  َٗ أَُِحَ بُوا َٓ ذِّ ٌَ ٥َ ََل ُت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُض٥ِ ٨َِٟٔهٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٗ ٥َِٟ أُُِحٔ ٨ُِت أ٧ََا  ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ إض 

ُت٠ُو ِٗ ا َٓ ٢َ زٔی٨َُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ بَسَّ َّی اہللُ  ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ ٔ َت٠ُِتُض٥ِ ٟ َ٘ َٟ َذأب اہللٔ َو ٌَ  ظُ بٔ

اامعنلؿ دمحم نب  لض، امحد نب زدی، اویب، رکعہم ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت یلع ےک اپس زاندہق الےئ ےئگ وت اؿ وک رضحت یلع اوب

 ےن ےن الجدای، رضحت انب ابعس وک بج ہی ربخیلم وت اہک ہک ارگ ںیم وہات وت اؿ وک ہن الجات، اس ےئل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

امای ہکلب ںیم اؿ ولوگں وک لتق رک داتی اس ےئل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن اانپ دنی دبؽ اس ےس عنم رف

 ڈاال اےس لتق رکدف۔

 اوباامعنلؿ دمحم نب  لض، امحد نب زدی، اویب، رکعہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 رمدت رمد افر رمدت وعرت اک مکح افر اؿ ےس وتہب رکاےن اک ایبؿ

     1814    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زی٣شسز، یحٌی ، َقہ ب٩ خاٟس، ح٤یس ب٩ ہَل٢، ابوبززہ، حرضت ٣وسٰی اطٌ :  راوی

ث٨ََا أَبُو بُزَِزَة  ثَىٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ صََٔل٢ٕ َحسَّ َة ب٩ِٔ َخأٟٕس َحسَّ ٩ًَِ َُقَّ ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٔلَی َحسَّ َب٠ُِت ِ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی 

 َ زٔیِّيَن أ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َعٔی َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ اَِلَِط ًَ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ َيَشارٔی َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ُ َِ ٩ًَِ ی٤َٔیىٔی َواِْل َحُسص٤َُا 

 ُٗ ا٢َ  َٗ ِیٕص  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ا٢َ یَا أَبَا ٣ُوَسی أَِو یَا  َ٘ َٓ کََٔلص٤َُا َسأ٢ََ  َٓ ٥َ َيِشَتاُک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِّٙ ٣َا اہللُ  َِٟح َثَک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب ٠ُِت َوا

 َ ًَل انٔی  ٌَ َٗ أَك٠َِ تٔطٔ  َٔ ٔلَی ٔسَواٛٔطٔ َتِحَت َط ِّی أ٧َُِوزُ ِ َن َٜأ َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ َُّض٤َا یَِل٠َُبأ٪ ا زُِت أ٧َ ٌَ ُٔٔشض٤َٔا َو٣َا َط ٩َِٟ أَِو ََل ی ٣َا فٔی أَِن ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ََؼِت 

ِبَس  ًَ ٩ِٜٔ اذَِصِب أ٧ََِت یَا أَبَا ٣ُوَسی أَِو یَا  ٨َٔ٠٤َا ٩ِ٣َ أََراَزُظ َوَل ًَ ًَلَی   ١ُٔ٤ ٌِ اذُ ب٩ُِ  َنِشَت ٌَ ُط ٣ُ ٌَ َِٟی٩ٔ٤َ ث٥َُّ اتََّب ٔلَی ا ِیٕص ِ َٗ اہللٔ ب٩َِ 

 َ ا٢َ ک َٗ ا٢َ ٣َا صََذا  َٗ  ْٙ َ ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ َؤَِذا َرُج١ْ ٨ًَِٔسُظ ٣ُوث َٗ ُط ؤَساَزّة  َٟ َِٟقی  ٠َِیطٔ أَ ًَ ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َز َجَب١ٕ  أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ َتَضوَّ َٓ اَ٪ یَُضوزٔیًّا 



 

 

ا٢َ ََل  َٗ ا٢َ اِج٠ِٔص  ا َٗٔیا٦َ ا٠َّٟ َٗ ت١َٔ ث٥َُّ َتَذاََکَ ُ٘ َٓ أ٣َََز بٔطٔ  َٓ اُئ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ ثَََلَث ٣َزَّإت  ـَ َٗ َت١َ  ِ٘ َّی ُي ا٢َ  أَِج٠ُٔص َحً َ٘ َٓ ِی١ٔ 

ِو٣ًَٔی َٗ ُٗو٦ُ َوأ٧ََا٦ُ َوأَِرُجو فٔی ٧َِو٣ًَٔی ٣َا أَِرُجو فٔی  َ أ َٓ ا أ٧ََا   أََحُسص٤َُا أ٣ََّ

دل، دیمح نب الہؽ، اوبربدہ، رضحت ومٰیس ارعشی ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دسمد، ییحی ، رقہ نب اخ

دختم ںیم آای افر ریمے اسھت ارعشویں ےک دف آد ی ےھت، اکی وت ریمے داںیئ اہھت یک رطػ افر دفرسا ابںیئ رطػ اھت، افر یبن 

دفونں ےن دروخاتس یک ںیہک اک اعلم رقمر رکدںی، وت آپ ےن رفامای ہک اے اوب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رک رےہ ےھت، اؿ 

ومٰیس ، ای رفامای ہک دبعاہلل نب سیق، اوب ومٰیس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ 

 دفونں یسک دہعہ ےک ےئل دروخاتس رکںی ےگ، افر ںیم وگای آپ اںوہں ےن ےھجم ا ےن دؽ یک ابت ںیہن اتبح ، افر ہن ںیم اجاتن اھت ہک ہی

وک وسماک رکےت دھکی راہ اھت، وج آپ ےک وہوٹنں ںیم دابےئ وہےئ ےھت، آپ ےن رفامای ہک مہ دروخاتس رکےن فاےل وک یھبک اعلم 

 ےھچیپ اعمذ نب لبج وک رفاہن ایک، بج اعمذ ںیہن انبےت، نکیل اے اوب ومٰیس ای رفامای ہک اے دبعاہلل نب سیق، مت نمی وک اجؤ، رھپ اؿ ےک

اھت، وپاھچ ہی  نمی ےچنہپ وت اوب ومٰیس ےن اےکن ےئل وھچبان اھچبای افر اہک ہک ارتف، وت اس فتق اکی آد ی وک اؿ ےک اپس اھٹیب وہا اپای وج دنباھ وہا

 اجؤ ، اںوہں ےن اہک ہک اس فتق کت ہن وھٹیبں اگ بج کت ایک ےہ، اہک ہی وہیدی اھت رھپ االسؾ الای، رھپوہیدی وہایگ اوب ومٰیس ےن اہک ھٹیب

 اس وک لتق ہن ایک اجےئ، اہلل افر اےکس روسؽ اک یہی مکح ےہ، نیت ابرہی اہک،انچہچن مکح لتق رپ لتق رکدای ایگ، رھپ مہ ےن  ب دیباری اک

یھب وہں افر دنین ںیم اس زیچ یک ادیم راتھک وہں سج  ذترکہ ایک وت اؿ ںیم ےس اکی ےن اہک ہک ںیم وت رات وک ابعدت رکات وہں افر وسات

 یک دیباری ںیم راتھک وہں۔

 دسمد، ییحی ، رقہ نب اخدل، دیمح نب الہؽ، اوبربدہ، رضحت ومٰیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اک ایبؿ وج رفا ض ےک وبقؽ رکےن ےس ااکنر رکے۔ اس صخش ےک لتق رکےن

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 اس صخش ےک لتق رکےن اک ایبؿ وج رفا ض ےک وبقؽ رکےن ےس ااکنر رکے۔



 

 

     1815    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، :  راوی

بِ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب سٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ

 ِّ ا تُُوف َّ٤َٟ ا٢َ  ا٢َ ٤ًَُزُ یَ َٗ َٗ زَٔب  ٌَ ِٟ ََفَ ٩ِ٣ٔ ا َٛ ََفَ ٩ِ٣َ  َٛ َٕ أَبُو بَُِکٕ َو ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواِسُتِد٠ ًَ َّی اہللُ  َٕ َی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِی َٛ ا أَبَا بَُِکٕ 

ات١َٔ  َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ات١ُٔ ا٨َّٟاَض َو َ٘ ا٢َ ََل ُت َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ََٟط َِٔلَّ اہللُ  ٔ وُٟوا ََل ِ ُ٘ َّی َي ا٨َّٟاَض َحً

ا٢َ أَبُو بَُِکٕ َو  َٗ ًَلَی اہللٔ  طٔ َوحَٔشابُُط  ِّ٘ َشطُ َِٔلَّ بَٔح ِٔ ُط َوَن َٟ ًََؼ٥َ ٣ٔىِّی ٣َا ِس  َ٘ َٓ َط َِٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ ََلةٔ ِ َٚ بَيَِن اٟؼَّ ات٩٠ََّٔ ٩ِ٣َ ََفَّ َٗ ُ اہللٔ ََل

َّیَواٟزَّ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا کَا٧ُوا یَُؤزُّو٧ََضا ِ ّٗ ٨ًََا ونٔی  ٌُ َِٟو ٨َ٣َ ٤َِٟا٢ٔ َواہللٔ  ُّٙ ا إٔ٪َّ اٟزَّکَاَة َح َٓ  ٔ ًَلَی  کَاة اَت٠ُِتُض٥ِ  َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

َح  َ ََ ِس  َٗ َواہللٔ ٣َا صَُو َِٔلَّ أَِ٪ َرأَیُِت أَِ٪  َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٌَٔضا  ٨ِ٣َ  ُّٙ َِٟح َُّط ا ُِٓت أ٧َ َز ٌَ َٓ  اہللُ َػِسَر أَبٔی بَُِکٕ ٠َِٟٔ٘ٔتا٢ٔ 

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

ت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہفیلخ ر ے وت رعب ےک ضعب ولگ ےن ایبؿ ایک ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہح  افر رضح

اکرف وہےئگ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اے اوبرکب آپ سک رطح ولوگں ےس اہجد رکںی ےگ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہک ال اہل اال اہلل ںیہک سج ےن ہی اہک اس ےن ھجم  فآہل فملس رفامےکچ ںیہ ہک ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس اہجد رکفں اہیں کت

 ےس اینپ اجؿ فامؽ وک ناچ ایل، رگم اس ےک قح ےک اسھت افر اس اک اسحب اہلل رپ ےہ، اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک دخبا ںیم اس ےس

گ اکی رکبی اک ہچب یھب وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اہجد رکفں اگ سج ےن امنز افر زوکۃ ںیم رفؼ ایک، ہک زوکۃ امؽ اک قح ےہ، دخبا ارگ ہی ول

ںیم فملس وک دےتی ےھت ھجم وک ہن دںی ےگ وت ںیم اےسن اس ہن دےنی رپ اہجد رکفں اگ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ دخا یک مسق 

ٰیل ہنع اک ہنیس اہجد ےئلیک وھکؽ دای ےہ،انچہچن ےن داھکی ہک اوبرکب وج د ہ رےہ ںیہ فہ رصػ اس فہج ےس ہک اہلل ےن اوبرکب ریض اہلل اعت

 ںیم ےن اجؿ ایل ہک فہ قح رپ ےھت۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...بج ذ ی ای اس ےک العفہ وکح  صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک انکۃی رباالھب ےہک افر ص

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 بج ذ ی ای اس ےک العفہ وکح  صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک انکۃی رباالھب ےہک افر رصا(ۃ ہن ےہک۔

     1816    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ابواٟحش٩، ًبساہلل ، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

َبةُ  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ُط ًَ َِٟحَش٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا  ات١ٕٔ أَبُو ا َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ صَٔظا٦

 ًَ ا٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ ٣َزَّ یَُضوزٔیٌّ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ َّی َس٤ٔ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیَک 

٠َیِ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ اُٟوا َیا َرُس اہللُ  َٗ ٠ًََِیَک  ا٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََتِسُروَ٪ ٣َا َي َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ و٢َ َک 

٠َِی٥ُِٜ  ًَ وُٟوا َو ُ٘ َٓ َٜٔتأب  ٠َِی٥ُِٜ أَص١ُِ اِل ًَ ا٢َ ََل َِٔذا َس٥ََّ٠  َٗ ُت٠ُطُ  ِ٘  اہللٔ أَََل َن

اہلل ، ہبعش، اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن رکےت دمحم نب اقملت، اوبانسحل، دبع

 ںیہ ہک اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ایگ ہک اکی وہیدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس سگرا افر اہک ہک ااسلؾ کیلع )مت رپ

رپ وہ ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ ہی وج اتہک ےہ؟ اس ےن ومت وہ( آپ ےن رفامای ہک فکیلع )مت یہ 

ااسلؾ کیلع اہک، ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک مہ اس وک لتق ہن رک دںی آپ ےن رفامای ہک ںیہن )رھپ رفامای( ہک بج 

 ںیہمت الہ  اتب السؾ رکںی وت مت فمکیلع وہک۔

 دمحم نب اقملت، اوبانسحل، دبعاہلل ، ہبعش، اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب



 

 

 فہ وکح  صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک انکۃی رباالھب ےہک افر رصا(ۃ ہن ےہک۔بج ذ ی ای اس ےک الع

     1817    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُيِي٨َةَ  ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ًَلَی  َحسَّ  ٔ َِٟیُضوز َِٟت اِسَتأَِذَ٪ َرصِْم ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

 َ٘ َٓ ٨َُة  ٌِ ا٦ُ َوا٠َّٟ ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ ٠ُِت ب١َِ  ُ٘ َٓ ٠َِیَک  ًَ ا٦ُ  اُٟوا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ْٙ یُٔحبُّ ا٢َ یَا  ائَٔظُة ِٔ٪َّ اہللَ َرٓٔی

٠َِی٥ُِٜ  ًَ ٠ُُِٗت َو ا٢َ  َٗ اُٟوا  َٗ ٍِ ٣َا  ٥ِ َتِش٤َ َٟ ٠ُُِٗت أََو ٔ ک٠ُِّطٔ  َٙ فٔی اَِل٣َِز ِٓ  اٟزِّ

اوبمیعن، انب ہینیع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید یک اکی 

 ۔ رضحت اعہشئ  امجتع ےن
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
ا ُؾ  َ
ّ
ش
ل
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ادنر آےن یک ااجزت بلط یک )فہ ولگ ادنر آےئ( وت اہک ا

قیف ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اہک مت رپالہتک وہ افر تنعل وہ، آپ ےن رفامای ہک اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اہلل ر

رقیف )رن ی( دنسپ رکات ےہ، ںیم ےن اہک آپ ےن ںیہن انس وج اںوہں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےہ رہ ارم ںیم 

ْم د ہ دای۔

ُک
ْ
ن 
َ ل
َ
ع

َ
 ےن یھب وت ف

 اوبمیعن، انب ہینیع، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 بج ذ ی ای اس ےک العفہ وکح  صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک انکۃی رباالھب ےہک افر رصا(ۃ ہن ےہک۔

     1818    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، یحٌی ، ب٩ سٌیس، سٔیا٪ و٣اٟک، ب٩ ا٧ص، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣شس :  راوی

ًَِبُس اہللٔ بِ  ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ َیاَ٪ َو٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ُت اب٩َِ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ُ زٔی٨َإر 



 

 

َ ٤ًََُز  ًَل َِٟیُضوَز َِٔذا َس٤َُّ٠وا  ٥َ ِٔ٪َّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي وُٟوَ٪ َسا٦ْ َرضَٔی اہللُ  ُ٘ ٤ََّا َي ٥ِ ٧ِٔ ُٛ ی أََحٔس

٠َِیَک  ًَ  ١ِ ُ٘ َٓ ٠َِیَک  ًَ 

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ وک دسمد، ییحی ، نب دیعس، ایفسؿ فامکل، نب اسن، دبعاہلل نب دانیر، رضحت 

( 
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
ھجت رپ ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک وہید بج مت ںیم ےس یسک وک السؾ رکے وت فہ َس ٌؾ 

 وہک اس ےک وجاب ںیم۔
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
 ومت آےئ( ےتہک ںیہ مت یھب ف

 ییحی ، نب دیعس، ایفسؿ فامکل، نب اسن، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابب یھب رسیخ ےس اخ ی ےہ۔

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

  رسیخ ےس اخ ی ےہ۔ہی ابب یھب

     1819    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ْٙ ثَىٔی َط٘ٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َّی اہللُ َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّی أ٧َُِوزُ ِ أَن َٛ

٩ًَِ َوِجضٔطٔ   ٦َ ُضَو َی٤َِشُح اٟسَّ َٓ أَِز٣َِوُظ  َٓ ِو٣ُطُ  َٗ بَطُ  ا ٩ِ٣ٔ اَِل٧َِبَٔیأئ َْضَ ٥َ َیِحکٔی ٧َبٔیًّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َُّض٥ِ ََل ًَ إ٧ٔ َٓ ِومٔی  َ٘ ٔ و٢ُ َربِّ أَُِفِ ٟ ُ٘ َوَي

٤ُ٠َوَ٪  ٌِ  َي

، قیقش، رضحت دبعاہلل اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک وگای ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی یبن اک فاہعق رمع نب صفح، صفح، اشمع

ایبؿ رکےت وہےئ دھکی راہ اھت، نج وک اؿ یک وقؾ ےن امرا افر وہلاہلؿ رکدای، افر فہ ا ےن رہچے ےس وخؿ اصػ رک رےہ ےھت افر د ہ 

 شخب دے ہک فہ ولگ انفافق ںیہ۔ رےہ ےھت ہک اے رپفرداگر ریمی وقؾ وک



 

 

 رمع نب صفح، صفح، اشمع، قیقش، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخارج افر دحلمنی ےک لتق رکےن اک ایبؿ

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 افر دحلمنی ےک لتق رکےن اک ایبؿوخارج 

     1820    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، خیث٤ہ، سویس ب٩ ٠ُٔہ حرضت ًلی :  راوی

٤ًَُِع َحسَّ  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٔٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ًَلٔیٌّ َرضَٔی اہللُ َحسَّ ا٢َ  َٗ ٠ََة  َٔ َُ ث٨ََا ُسَویُِس ب٩ُِ  ث٨ََا َخِیَث٤َُة َحسَّ

َّ ٩ِ٣ٔ اٟ ِٔ َواہللٔ ََلَِ٪ أَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحٔسیّثا  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ثُِت٥ُِٜ  ٨ُِط َِٔذا َحسَّ ٠َیِ ًَ ًَ ٔذَب  ِٛ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ ٤َأئ أََحبُّ ِ طٔ شَّ

َّی اہللُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ْة َوِ ًَ َب خِٔس ََِٟحِ إٔ٪َّ ا َٓ ثُِت٥ُِٜ ٓامَٔی بَِیىٔی َوبَِي٥ُِٜ٨َ  ِو٦ْ فٔی  َؤَِذا َحسَّ َٗ ُد  و٢ُ َسَیِْخُ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

وُٟوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٔ َي َضاُئ اَِلَِحََل٦ َٔ ٔ اٟز٣ََّأ٪ أَِحَساُث اَِلَِس٨َأ٪ ُس ِٔ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ  آ ِٟب ٍَٔیَّٔة ََل یَُحاؤُز ِٔی٤َا٧ُُض٥ِ َح٨َأجَزص٥ُِ ی٤َِزُ ِو٢ٔ ا َٗ  ٔ َخي ٍِ

ِت٠ٔض٥ِٔ أَِجّزا  َٗ إٔ٪َّ فٔی  َٓ ُت٠ُوص٥ُِ  ِٗ ا َٓ َٟ٘ٔيُت٤ُوص٥ُِ  أَی٤َ٨َِا  َٓ ٔة  ِض٥ُ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ی٩ٔ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ اٟسِّ َت٠َُض٥ِ َیِو٦َ ا َٗ  ٩ِ٤َٟٔ 

صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، ،ہمثی، وسدی نب ہلفغ رضحت یلع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک بج ںیم مت  رمع نب

ےس وکح  دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایبؿ رکفں وت دخبا آامسؿ ےس رگاای اجان ےھجم اس ےس زایدہ وبحمب ےہ ہک ںیم 

افر بج ںیم مت ےس اس زیچ ےک قلعتم وگتفگ رکفں وج امہرے افر اہمترے درایمؿ ےہ آپ یک رطػ وھجیٹ ابت وسنمب رکفں، 

)وت ںیم اس ںیم وھجن ہن وبولں اگ، اس ےئل ہک دحثی گنج ےس فلتخم ےہ( گنج وت رقبی ےہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

مک لقع وہں ےگ، ابںیت وت اےھچ ولوگں یسیج رکںی ےگ )نکیل(  وک رفامےت وہےئ انس ہک آرخی زامہن ںیم اکی وقؾ دیپا وہیگ وج ونرمع افر

اؿ اک اامیؿ اؿ ےک قلح ےک ےچین ںیہن ارتے اگ )ونحؼ ای انحرج اک ظفل رفامای( فہ ولگ دنی ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ سج رطح ریت 

اس وک ارج ےلم اگ۔ سج ےن اںیہن لتق اکشر ےس لکن اجات ےہ مت اہجں یھب اےسی ولوگں وک اپؤ لتق رکدف، اس ےئل ہک ایقتم ےک دؿ 



 

 

 ایک۔

 رمع نب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، ،ہمثی، وسدی نب ہلفغ رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 نی ےک لتق رکےن اک ایبؿوخارج افر دحلم

     1821    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، ًلاء :  راوی

ُت یَِحٌَی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ُس ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣َُح٤َّ َٗ ٌٔیٕس  ب٩َِ َس

َت ا٨َّٟ  ٌِ ورٔیَّٔة أََس٤ٔ ََِٟحُ ٩ًَِ ا َشأَََلُظ  َٓ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔیٕس ا َُّض٤َا أََتَیا أَبَا َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ٥َ َس٤َ٠ََة َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

ا٢َ ََل أَِزرٔی  َٗ ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٔة َو ٔ اَِل٣َُّ ُد فٔی صَٔذظ و٢ُ یَِْخُ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ورٔیَُّة َس٤ٔ ََِٟحُ وَ٪ ٣َا ا ِو٦ْ َتِحُٔقُ َٗ  ٨ِ٣َٔضا 

ُض٥ِ أَِو َح٨َأجَزص٥ُِ ی٤َِزُ  َٗ آَ٪ ََل یَُحاؤُز ح٠ُُو ُُِٟقِ َُُ٪ ا ٍَ َػََلتٔض٥ِٔ َيُِقَ ِض٥ٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّةٔ َػََلَت٥ُِٜ ٣َ َٚ اٟشَّ ی٩ٔ ٣ُزُو ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ

 ٔ ٦ َٙ بَٔضا ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٔ ٠ ًَ ةٔ َص١ِ  َٗ ُٔو ِٟ َيَت٤َاَری فٔی ا َٓ ٔلَی رَٔػآٔطٔ  ٔلَی َنِؼ٠ٔطٔ ِ ٔلَی َسِض٤ٔطٔ ِ َي٨ُِوزُ اٟزَّامٔی ِ  َطِیْئ  َٓ

ء ےک اپس آےئ افر اس ےس  جفرہی ےک قلعتم وپاھچ ہک آپ ےن دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اطع

فملس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک قلعتم ھچک انس ےہ؟ اںوہں ےن اہک ہک ںیم ںیہن اجاتن  جفرہی ایک ےہ، ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

اس اتم ےس دیپا وہں ےگ، مت اینپ امنزفں وک اؿ یک  وک رفامےت وہےئ انس ہک اس اتم ںیم ھچک ولگ دیپا وہں ےگ ہی ںیہن رفامای ہک

امنزفں ےک اقمہلب ںیم ریقح اجون ےگ فہ ولگ رقآؿ ڑپںیھ ےگ رگم اس رطح ہک اؿ ےک وقلحں ےس ای رفامای انحرج ےس ےچین ںیہن 

افر اس ےک لھپ وک افر ارتے اگ فہ ولگ دنی ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ سج رطح ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ افر اکشری ا ےن ریت وک 

 اس ےک رپفں وک داتھکی ےہ افر کش رکات ےہ ہک اؿ ںیم ھچک وخؿ اگل وہا ےہ ای ںیہن۔



 

 

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 وخارج افر دحلمنی ےک لتق رکےن اک ایبؿ

     1822    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی َ٪ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ  َحسَّ َ٘ َٓ ورٔیََّة  ََِٟحُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َوَذََکَ ا  ٩ًَِ ثَطُ  ثَىٔی ٤ًَُزُ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  اب٩ُِ َوصِٕب 

ةٔ  ِض٥ٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ َٚ اٟشَّ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ ٣ُزُو ٥َ ی٤َِزُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ 

ؿ، انب فبہ، رمع ا ےن فادل ےک قلعتم ایبؿ رکےت ںیہ اںوہں ےن دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایک افر ییحی نب امیلس

 جفرہی اک ذرک ایک وت اہک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک فہ ولگ االسؾ ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ سج رطح 

 ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ۔

 ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اتفیل ولقب ےک ےئل ای اس ایخؽ ےس ہک ولگ اس ےس رفنت رکےن ںیگل۔

 ں ےس وتہب رکاانرمدتفں افر دونمش :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اتفیل ولقب ےک ےئل ای اس ایخؽ ےس ہک ولگ اس ےس رفنت رکےن ںیگل۔



 

 

     1823    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ بَِي٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ َّی ٕس َحسَّ َػل

ًِٔس٢ِ یَا َرُسو٢َ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ٤ٔییٔمُّ  ةٔ اٟتَّ ُِٟدَوِئْصَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ذٔی ا ًَ ٔش٥ُ َجاَئ  ِ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔس٢ُ  اہللُ  ٌِ ا٢َ َوی٠ََِک َو٩ِ٣َ َي َ٘ َٓ اہللٔ 

ُط أَِػَحابّا َیِحُٔقُ أَحَ  َٟ إٔ٪َّ  َٓ ًُِط  ا٢َ َز َٗ ُط  َ٘ ِب ٨ًُُ ًِىٔی أَِْضٔ أب َز َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ًِٔس٢ِ  ٥َِٟ أَ ٍَ َػََلتٔطٔ َِٔذا  ٥ِ َػََلَتُط ٣َ ُٛ ُس

 َٛ ی٩ٔ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٍَ ٔػَیا٣ٔطٔ ی٤َِزُ ََل یُوَجُس ٓٔیطٔ َطِیْئ ث٥َُّ ی٨َُِوزُ فٔی َؤػَیا٣َُط ٣َ َٓ  ٔ َُٗذذٔظ ٔة ی٨َُِوزُ فٔی  ِض٥ُ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا َی٤ِزُ

ََل  َٓ یِّطٔ  ـٔ ََل یُوَجُس ٓٔیطٔ َطِیْئ ث٥َُّ ی٨َُِوزُ فٔی َن َٓ ََل یُوَجُس ٓٔیطٔ َطِیْئ ث٥َُّ ی٨َُِوزُ فٔی رَٔػآٔطٔ  َٓ َث   یُوَجُس ٓٔیطٔ َطِیْئ َنِؼ٠ٔطٔ  ََِٟفِ َٙ ا ِس َسَب َٗ

ةٔ َتَس  ٌَ ـِ َب ِٟ ا٢َ ٣ِٔث١ُ ا َٗ ٔ أَِو  ٤َِٟزِأَة ا٢َ ثَِسیَِیطٔ ٣ِٔث١ُ ثَِسٔی ا َٗ ٦َ آیَُتُض٥ِ َرُج١ْ ِِٔحَسی یََسیِطٔ أَِو  ًَلَی حٔئن َواٟسَّ ُجوَ٪  ِرَزُر َیِْخُ

ُت ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ  ٌِ ٌٔیٕس أَِطَضُس َس٤ٔ ا٢َ أَبُو َس َٗ ٕة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َٗ ُط ٔجیَئ  َُفِ ٌَ َت٠َُض٥ِ َوأ٧ََا ٣َ َٗ ا  ٠ًَٔیًّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِطَضُس أَ٪َّ  َّی اہللُ  َػل

َِٟت ٓٔیطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َ  ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َّٟٔذی َن ٔت ا ٌِ ًَلَی ا٨َّٟ أت بٔاٟزَُّج١ٔ  َٗ َس  ٩ِ ی٤٠َِٔزَُک فٔی اٟؼَّ

 نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع اہلل

امؽ تمینغ میسقت رک رےہ ےھت۔ ہک دبعاہلل نب ذی ایوخ رصہ یمیمت آای افر اہک ہک اے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دعؽ ےس اکؾ 

 رفامای ہک ریتی رخایب وہ بج ںیم دعؽ ہن رکف وت افر وکؿ دعؽ رکے اگ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےن ےئجیل، آپ ےن

رعض ایک ےھجم ااجزت دںی ہک اس یک رگدؿ اڑادفں آپ ےن رفامای ہک اس وک وھچڑ دف اس ےک اےسی اسیھت ںیہ ہک مت ںیم ےس اکی 

ز وک ریقح اتھجمس ےہ، افر ا ےن رفزے وک اؿ ےک رفزے ےک اقمےلب ںیم ریقح اتھجمس ےہ۔ فہ صخش اؿ یک امنز ےک اقمہلب ںیم اینپ امن

ولگ دنی ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ سج رطح ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ، اس ےک رپفں ںیم داھکی اجےئ وت ھچک ولعمؾ ںیہن وہات، 

ؿ افر وگرب ےس وہ رک سگرا ےہ اؿ یک اشنین ہی وہیگ ہک اؿ ںیم اکی رھپ اس ےک لھپ ںیم داھکی اجےئ وت ولعمؾ ںیہن وہات، احالہکن فہ وخ

ااسی آد ی وہاگ سج اک اکی اہھت ای اکی اھچیت وعرت یک اکی اھچیت یک رطح وہیگ، ای رفامای ہک وگتش ےک ولڑھتے یک رطح وہیگ، افر 

اتی وہں ہک رضحت یلع ےن ولوگں وک لتق ایک ںیم یتلہ وہیگ، ولوگں ےک رفتہق ےک فتق ںیلکن ےگ، اوبدیعس اک ایبؿ ےہ، ںیم وگایہ د

اؿ ےک اپس اھت، اس فتق اکی صخش ایس وصرت اک الای ایگ وجیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت، اوبدعس اک ایبؿ ےہ ہک آتی، ﴿ 

َ ِت﴾ ، ایس صخش ےک ابرے ںیم انزؽ وہح ۔

 

ف د َ َّ
ض
ل
ِ  ا

 

 ف
َ
ک
ُ
ز

 

ِز
م
ْ ل
َ
ن 

ْم نَْم 
ُ
ھ ْ

 

مِت

َ
 ف



 

 

  اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبدیعسدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 ۔اس صخش اک ایبؿ وج اتفیل ولقب ےک ےئل ای اس ایخؽ ےس ہک ولگ اس ےس رفنت رکےن ںیگل

     1824    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤ٌی١، ًبساٟواحس، طيبانی، يشي ٍ ب٩ ٤ًزو :  راوی

٤ِزٕو  ًَ ث٨ََا ُيَشي ٍُِ ب٩ُِ  ِيَبانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا اٟظَّ َِٟواحٔسٔ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ُٗ َحسَّ ا٢َ  َٗ ٕٕ ٠ُِت َٟٔشِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی

و٢ُ َوأَصِوَ  ُ٘ ُتُط َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟدَوارٔٔد َطِیّئا  و٢ُ فٔی ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ُد َص١ِ َس٤ٔ ٚٔ یَِْخُ َزا ٌٔ ِٟ ٔ َٗٔب١َ ا ی بَٔیٔسظ

آَ٪ ََل یَُحاؤُز َتَزاَٗٔیُض٥ِ  ُُِٟقِ َُُ٪ ا ِو٦ْ َيُِقَ َٗ ةٔ ٨ِ٣ُٔط  ِض٥ٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ َٚ اٟشَّ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ ٣ُزُو  ی٤َِزُ

ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، ابیشین، ریسی نب رمعف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن لہس نب فینح ےس وپاھچ 

انس ہک اانپ اہھت آپ ےن رعاؼ یک رطػ ڑباھےت وہےئ  ہک ایک مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وخارج ےک قلعتم ھچک رفامےت وہےئ

رفامای ہک فاہں ےس اکی وقؾ ےلکن یگ فہ ولگ اس رطح رقآؿ ڑپںیھ ےگ ہک اؿ ےک وقلحں ےس ےچین ںیہن ارتے اگ، فہ ولگ دنی ےس 

 اس رطح لکن اجںیئ ےگ ہک سج رطح ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ۔

 ین، ریسی نب رمعفومٰیس نب الیعمس، دبعاولادح، ابیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک ایقتم اس فتق کت ہن اقمئ وہیگ بج کت ہک دف امجع

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب



 

 

 اراشد ہک ایقتم اس فتق کت ہن اقمئ وہیگ بج کت ہک دف امجوتعں ںیم گنج ہن وہیگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک 

     1825    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٠َِیطٔ ٨َا أَبُو اٟز٧َِّاز ًَ

ًَِواص٤َُا َواحَٔسةْ  تَت١َٔ َٓٔئَتأ٪ َز ِ٘ َّی َت ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٥َ ََل َت  َوَس٠َّ

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل یلع، ایفسؿ، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہ

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ بج کت ہک دف امجوتعں ںیم گنج ہن وہیگ، افر اؿ دفونں اک دوعی 

 وہاگ﴾۔اکی وہاگ )ینع اؿ دفونں ںیم ےس رہ اکی قح رپ وہےن اک ودیع 

 یلع، ایفسؿ، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اتفلی رکےن فاولں ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 اتفلی رکےن فاولں ےک قلعتم وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہ

     1826    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، ح، یحٌی ، وٛیٍ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبس اہلل :  راوی

ٍْ ح و َحسَّ  ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ أَِخب ٧ٍَََا َوٛٔی ث٨ََا ِِٔسَحا ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ

٥ِ ی٠َِبُٔشوا ِٔی٤َا٧َُض٥ِ بُٔو٥ٕ٠ِ  َٟ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َو َِٟت صَٔذظٔ اِْلیَُة ا ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلَی أَِػَحأب ا٨َّٟ  اہللٔ َرضَٔی اہللُ  َٔک  َّٙ ذَٟ َّی َط ٔيیِّ َػل



 

 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َشطُ  ِٔ ٥َِٟ َیِو٥ِٔ٠ َن اُٟوا أَی٨َُّا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ٤َا  َٛ ٤ََّا صَُو  ٤َا َتُو٨ُّوَ٪ ٧ِٔ َٛ َِٟیَص   

 ِ ِک بٔاہللٔ ِٔ٪َّ اٟرشِّ ٤َاُ٪ َٔلب٨ِٔطٔ یَا بُىَیَّ ََل ُترِشٔ ِ٘ ًَٔوی٥ْ ُٟ ُو٥ْ٠ِ  َٟ  َک 

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ح، ییحی ، فعیک، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک سج فتق ہی 

ہی تہب اشؼ  آتی انزؽ وہح  ہک وج ولگ اامیؿ الےئ افر ا ےن اامیؿ وک ملظ ےس ںیہن المای وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب رپ

ت سگرا ہک افر اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ ںیم ےس یسک ےن ا ےن سفن رپ ملظ ںیہن ایک؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اب

 رشک ہی ںیہن اسیج ہک مت امگؿ رکےت وہ، فہ وت رصػ ہی ےہ ہک امقلؿ ےن ا ےن ےٹیب ےس اہک اھت ہک اے ےٹیب اہلل اک رشکی ہن انب کشیب

 تہب ڑبا ملظ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ح، ییحی ، فعیک، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

 وج رفاںیتی وقنمؽ ںیہاتفلی رکےن فاولں ےک قلعتم 

     1827    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤وز ب٩ ربیٍ، ًتبا٪ ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی ٣َِح٤ُو ٤َْز  ٌِ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت ًٔتَِباَ٪ ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍٔ زُ ب٩ُِ اٟزَّبٔی

ا٢َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ِخُظ٩ٔ  ا٢َ َرُج١ْ أَی٩َِ ٣َأُٟک ب٩ُِ اٟسُّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ْٙ ََل یُٔحبُّ  ََُسا  ٔ ٨٣َّٔا َذَٟٔک ٨َ٣ُآ

ا٢َ ا َ٘ َٓ َٟطُ  ََٟط َِٔلَّ اہللُ یَبَِتغٔی بَٔذَٟٔک َوِجَط اہللٔ اہلَل َوَرُسو ٔ و٢ُ ََل ِ ُ٘ وُٟوُظ َي ُ٘ ٥َ أَََل َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُّط ٨َّٟٔيیُّ َػل إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ  

٠ًََِیطٔ ا٨َّٟاَر  ٦َ اہللُ  َِٟ٘ٔیا٣َٔة بٔطٔ َِٔلَّ َُحَّ ًَِبْس یَِو٦َ ا  ََل یَُوافَی 

 ، رمعم، زرہی، ومحمد نب رعیب، ابتعؿ نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ریمے اپس حبص وک دبعاؿ، دبعاہلل

 اہکں ےہ وت مہ ںیم ےس اکی صخش ےن اہک ہک 

 

 
 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت اکی صخش ےن اہک ہک امکل نب دش



 

 

  فہ انمقف ےہ، اہلل افر اس ےک روس
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
ؽ ےس تبحم ںیہن رکات، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت ںیہن اجےتن ہک فہ ﴿ل

ُ﴾ ضحم اہلل یک راض وجح  ےک ےئل اتہک ےہ، اس ےن اہک اہں، وت آپ ےن اراشد رفامای ہک وج صخش یھب اس ہملک وک دؽ ےک ولخص ےک 
َ
اّ

 اس رپ آگ وک  جاؾ رک دے اگ۔اسھت ےہک اگ اہلل ایقتم ےک دؿ 

 دبعاؿ، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، ومحمد نب رعیب، ابتعؿ نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدتفں افر دونمشں ےس وتہب رکاان :   ابب

  وقنمؽ ںیہاتفلی رکےن فاولں ےک قلعتم وج رفاںیتی

     1828    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (٣وسٰی ب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧ہ، حؼين، َٓلں )سٌس ب٩ ًبیسہ :  راوی

ًَِبسٔ  ََ أَبُو  ا٢َ َت٨َاَز َٗ ََُٓلٕ٪   ٩ًَِ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َة  ًَٔلیَّ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوحٔبَّاُ٪ ب٩ُِ 

ا٢َ ٣َا َٗ ا  ٠ًَٔیًّ ىٔی  ٌِ ٣َأئ َي ًَلَی اٟسِّ َ َػاحَٔبَک  َّٟٔذی َجزَّأ ٤ِٔ٠ًَُت ٣َا ا ِس  َ٘ َٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٟٔٔحبَّاَ٪  ا٢َ َطِیْئ  أَبُو  َٗ ََٟک  صَُو ََل أَبَا 

َثىٔی ٌَ ا٢َ َب َٗ ا٢َ ٣َا صَُو  َٗ وُٟطُ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ وا  َس٤ٔ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َٗ ارْٔض  َٓ ٨َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواٟزُّبَي ٍَِ َوأَبَا ٣َزِثَٕس َوک٠ُُّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َضا َػحٔ  ٌَ إٔ٪َّ ٓٔیَضا ا٣َِزأَّة ٣َ َٓ ًََوا٧ََة َحإد  ا٢َ أَبُو  َٗ ََٜذا  ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة َص َٗ َّی َتأِتُوا َرِوَؿَة َحإد  ْة ٩ِ٣ٔ حَ َحً َٔ َة ی ٌَ اكٔٔب ب٩ِٔ أَبٔی ب٠ََِت

٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ  َٗ ٨َاَصا َحِیُث  ِٛ َّی أَِزَر أس٨َا َحً ًَلَی أََِفَ ٨َا  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ أِتُونٔی بَٔضا  َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ٔلَی ا ٥َ َتٔشي ٍُ ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َّٜ ٔلَی أَص١ِٔ ٣َ َتَب ِ َٛ ِس کَاَ٪  َٗ ََٟضا َو  ٕ ٌٔي ٍ َّٟٔذی ًَلَی َب َٜٔتاُب ا ٨َ٠ِا أَی٩َِ اِل ُ٘ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َة ب٤َٔٔشي ٍ

ا٢َ َػ  َ٘ َٓ ٤َا َوَجِس٧َا َطِیّئا  َٓ ِي٨َا فٔی َرِح٠َٔضا  َِ ابَِت َٓ ٌٔي ٍَصَا  أ٧ََِد٨َا بَٔضا َب َٓ َِٟت ٣َا ٣َعٔی َٛٔتاْب  ا َٗ ٔک  ٌَ َضا احَٔباَی ٣َا ٧ََزی ٣َ ٌَ ٣َ

ًَلٔیٌّ َو   َٕ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َح٠َ ًَ َّی اہللُ  َذَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ٨َ٤ِٔ٠ًَا ٣َا  ِس  َ٘ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔج٩َّ َٛٔتابّا  َُٟتِْخٔ ُٕ بٔطٔ  َّٟٔذی یُِح٠َ ا

َٜٔش  ٔ ٔلَی حُِحزَتَٔضا َوهَٔی ٣ُِحَتحٔزَْة ب أَصَِوِت ِ َٓ َّٔک  َٜٔتاَب أَِو ََلَُجزَِّز٧ َّی اہللُ اِل أََتِوا بَٔضا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َة  َٔ ٔحی َجِت اٟؼَّ َ ِِ َ أ َٓ إئ 

َب ٨ًُُ  َٓأَِْضٔ ًِىٔی  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َز َٟطُ َوا ِس َخاَ٪ اہللَ َوَرُسو َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ طُ  َ٘



 

 

٠َِیطٔ  وَ٪ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا بٔاہللٔ َو ًَ ُٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا لٔی أَِ٪ ََل أَ َٗ َت  ٌِ ًَلَی ٣َا َػ٨َ ٥َ یَا َحاكُٔب ٣َا َح٠٤ََک  ٜٔىِّی َوَس٠َّ َرُسؤٟطٔ َوَل

َِٟیَص ٩ِ٣ٔ أَِػَحابَٔک  ٩ًَِ أَصِلٔی َو٣َالٔی َو ٍُ بَٔضا  َٓ ٔ یَْس یُِس ِو٦ َ٘ ِٟ ِو٣ٔطٔ ٩ِ٣َ  أََرِزُت أَِ٪ یَُٜوَ٪ لٔی ٨ًَِٔس ا َٗ ُط ص٨َُأَٟک ٩ِ٣ٔ  َٟ أََحْس َِٔلَّ 

ا٢َ َیا َ٘ َٓ اَز ٤ًَُزُ  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ُط َِٔلَّ َخي ٍِّا  َٟ وُٟوا  ُ٘ َٚ ََل َت ا٢َ َػَس َٗ ٩ًَِ أَص٠ِٔطٔ َو٣َأٟطٔ  ٍُ اہللُ بٔطٔ  َٓ َٟطُ  یَِس ِس َخاَ٪ اہلَل َوَرُسو َٗ َرُسو٢َ اہللٔ 

َٔلَِْضٔ  َٓ ًِىٔی  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َز ٠٤ًَُِوا ٣َا ٔط َوا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ  ٍَ ٠ََّ ١َّ اہلَل اك ٌَ َٟ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِسٕر َو٣َا یُِسرٔیَک  ا٢َ أََو َٗ ُط  َ٘ ئُِت٥ِ ِب ٨ًُُ

ًَِبس اہللٔ  ا٢َ أَبُو  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ا٢َ اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ َ٘ َٓ ًَِي٨َاُظ  ِت  َٗ ِوَر َٓاُِغَ َِٟح٨ََّة  ِس أَِوَجِبُت َل٥ُِٜ ا َ٘ ا٢َ أَبُو  َٓ َٗ َذا  َٛ  ٩ِٜٔ َخإر أََػحُّ َوَل

و٢ُ َخارٕ  ُ٘ ٍْ َوصَُظِی٥ْ َي ْٕ َوصَُو ٣َِؤؿ َوا٧ََة َحإد َوَحإد َتِؼٔحی ًَ 

ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، نیصح، الفں )دعس نب دیبعہ( ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوبدبعارلنمح افر ةحؿ نب 

اوبدبعارلنمح ےن ةحؿ ےس اہک ہک ںیم اس ابت وک اجاتن وہں سج ےن اہمترے دفتس ینع رضحت یلع وک  ہیطع ںیم ڑگھجا وہا وت

 وخرنسیی رپ دریل رکدای ےہ، ةحؿ ےن اہک ہک فہ ایک ےہ ریتا ابپ ہن وہ، اوبدبعارلنمح ےن اہک ہک ںیم ےن اؿ وک ےتہک وہےئ انس ےہ، ةحؿ

ےن اہک فہ ایبؿ رکےت ےھت ہک ےھجم زریب افر اوبرمدث وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےن اہک ہک فہ اتب، ایک ےہ، اوبدبعارلنمح 

اجیھب افر مہ بس وسار ےھت، آپ ےن رفامای ہک مت ولگ اجؤ ، اہیں کت ہک رفہض احج ںیم وچنہپ، اوبہملس اک ایبؿ ےہ ہک اوبوعاہن ےن احج 

اپس احبط نب ہعتلب اک طخ رشمنیک ےک انؾ وہاگ، اس وک ریمے اپس ےل آؤ،انچہچن مہ اک ظفل یہ اہک اھت فاہں اکی وعرت وہیگ سج ےک 

ولگ ا ےن وھگڑفں رپ ےلچ اہیں کت ہک مہ ےن اےس فںیہ اپایل، اہجں ےک قلعتم آپ ےن اراشد رفامای اھت۔ فہ ا ےن افٹن رپ یلچ اجریہ 

رفا یگ ےک قلعتم اھکل اھت ہک مہ ےن اہک ہک اہکں ےہ ریتے اپس طخ یھت، )احبط( ےن الہ   ےک انؾ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

ےہ مہ ےن اس ےک افٹن وک اھٹب دای، افر اس ےک اجکفے ںیم التش ایک نکیل ںیمہ ںیہن الم، ریمے اسیھت ےن اہک ہک مہ اس ےک اپس 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھجن ںیہن اہک، وکح  طخ ںیہن داھکح  داتی، رضحت یلع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اہک ہک ںیمہ نیقی ےہ ہک 

رضحت یلع ےن مسق اھکح  اس ذات یک سج یک مسق اھکح  اجیت ےہ وت فہ طخ اکنؽ فرہن ںیم ےھجت اگنن رکدفں اگ، فہ وعرت رمک یک رطػ یکھج 

آہل فملس یک دختم ںیم ےل احرض وہےئ، افر رمک ےس اکی اچدر ابدنیھ وہح  یھت اس ںیم ےس طخ اکنال، ہی ولگ اوکس یبن یلص اہلل ہیلع ف

رضحت رمعےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن اہلل افر اس ےک روسؽ افر ومنینم ےس ایختن یک ےہ، ےھجم ااجزت 

اہلل  دںی ہک اس یک رگدؿ اڑادفں، آپ ےن رفامای ہک اے احبط ےھجت اس زیچ رپ سک ےن آامدہ ایک، احبط ےن رعض ایک ای روسؽ

ریمے ےئل ایک ےہ ہک اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ الےن فاال ہن روہ، نکیل ںیم ےن اچاہ ہک اس وقؾ رپ ریما ھچک ااسحؿ وہ اتہک 

ریمے الہ افر امؽ یک افحتظ وہ، افر آپ ےک ااحصب ںیم ےس وکح  یھب ااسی ںیہن سج ےک ھچک ولگ فاہں ہن وہں، اہلل اؿ ےک 

یک افحتظ رکات ےہ، آپ ےن رفامای ہک کیھٹ اہک، مت ولگ وساےئ ریخ ےک افر وکح  ابت ہن وہک، رضحت رمع  ذرےعی اؿ ےک الہ فایعؽ



 

 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دفابرہ رعض ایک افر اہک ہک اس ےن اہلل افر اس ےک روسؽ ےس ایختن یک آپ ےھجم ااجزت دںی ہک ںیم اس یک 

ایک ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک اہلل اؿ ےک دولں ےک احؽ ےس آاگہ ےہ، افر رفام دای وج رگدؿ اڑادفں، آپ ےن اہک ہی دبری ںیہن ےہ افر 

اچوہ رکف، اہمترے ےئل تنج فابج وہیئگ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک آںیھکن ڈب ڈاب ںیئگ افر اہک ہک اہلل افر اس اک روسؽ یہ 

 زایدہ اجےتن ںیہ۔

 (ں )دعس نب دیبعہومٰیس نب الیعمس، اوبوعاہن، نیصح، الف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربج رکےن اک ایبؿ : ابب

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رگم فہ سج رپ ربج ایک ایگ۔ افر اس اک بلق اامیؿ ےس نئمطم ےہ

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہک رگم فہ سج رپ ربج ایک ایگ۔ افر اس اک بلق اامیؿ ےس نئمطم ےہاہلل اعت ی اک وقؽ 
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یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، خاٟسب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی بَل٢، ب٩ اسا٣ہ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ أَُس َحسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی صََٔل٢ٕ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ا٣ََة أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ ا َیِحٌَی ب٩ُِ ب

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخب ٍََُظ  َة ًَ ٌَ ًَیَّاَغ ب٩َِ أَبٔی َربٔی ٔ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧َِٔخ  ََلة ٥َ کَاَ٪ یَِسًُو فٔی اٟؼَّ

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا٠َُّٟض٥َّ اِطُس  ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ـِ ٤ُِِٟشَت َِٟؤٟیٔس ا٠َُّٟض٥َّ أ٧َِٔخ ا َِٟؤٟیَس ب٩َِ ا ِث َوَس٤َ٠ََة ب٩َِ صَٔظا٦ٕ َوا ٌَ ًَلَی ٣ُرَضَ َوابِ ِز َوكِأََتَک 

٠َِیض٥ِٔ  ًَ َٕ ٔشىٔی یُوُس َٛ  ٔس٨ٔيَن 



 

 

دیعس نب ایب البؽ، نب ااسہم، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ییحی نب ریکب، ثیل، اخدلنب سیدی،

یب ر ہعی افر رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم داع ڑپاھ رکےت ےھت ہک اے اہلل ، ایعش نب ا

ہملس نب اشہؾ افر فدیل نب فدیل وک )افکر ےک ملظ ےس( اجنت دے دے، اے اہلل زمکفر املسمونں وک اجنت ددیے، اے اہلل اینپ 

 رگ ت )ہلیبق رضم رپ تخس رک( افر اؿ وک رضحت وی ف ےک طحق ںیم التبم رک دے۔

 ااسہم، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ریکب، ثیل، اخدلنب سیدی، دیعس نب ایب البؽ، نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ةیؿ وج رفک رپ امر اھکےن افر لتق ےئک اجےن افر ذتل وک رتحیج دے۔

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 صخش اک ةیؿ وج رفک رپ امر اھکےن افر لتق ےئک اجےن افر ذتل وک رتحیج دے۔ اس

     1830    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل حوطب كائفی، ًبساٟوہاب، ایوب، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ائٔفٔیُّ َحسَّ ٨ًَِطُ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب اٟلَّ َی اہللُ 

٩َّ ٓٔیطٔ َوَجَس َحََلَوَة اِْلٔی٤َ  ُٛ ٥َ ثَََلْث ٩ِ٣َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ا َٗ َِٟیطٔ ٤٣َّٔ ٔ أ٪ أَِ٪ یَُٜوَ٪ اہللُ َوَرُسوُُٟط أََحبَّ ِ

ُظ أَ  ٤َا یَُِکَ َٛ وَز فٔی اِلَُِٜفٔ  ٌُ َظ أَِ٪ َي ُط َِٔلَّ ِهَّلِل َوأَِ٪ یَُِکَ ٤َِٟزَِئ ََل یُٔحبُّ َٖ فٔی ا٨َّٟارٔ ٔسَواص٤َُا َوأَِ٪ یُٔحبَّ ا َذ ِ٘  ِ٪ يُ

، دبعاولاہب، اویب، 

 
 

اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ دمحم نب دبعاہلل وح ب اطَّ

 ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک نیت ابںیت سج صخش ںیم اپح  اجںیئ فہ اامیؿ یک ذلت اپےئ اگ، ہی ہک اہلل

رگ یسک آد ی ےس تبحم رکے وت رصػ دخا یک اخرط رکے افر افر اس اک روسؽ اس وک امتؾ زیچفں ےس وبحمب وہں، افر ہی ہک ا

 رسیتے ہی ہک رفک یک رطػ ولن اجےن وک اس رطح اندنسپ رکے ہک سج رطح آگ ںیم ڈاےل اجےن وک اندنسپ رکات ےہ۔



 

 

، دبعاولاہب، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 
 

 دمحم نب دبعاہلل وح ب اطَّ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ةیؿ وج رفک رپ امر اھکےن افر لتق ےئک اجےن افر ذتل وک رتحیج دے۔

     1831    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، ًباز، اس٤ٌی١، ٗیص، سٌیس ب٩ زیسسٌیس ب٩ س٠امی :  راوی

و ُ٘ ٌٔیَس ب٩َِ َزیِٕس َي ُت َس ٌِ ِیّشا َس٤ٔ َٗ ُت  ٌِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ َس٤ٔ ًَبَّاْز  ث٨ََا  َ٪ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َس ِس َرأَیُِتىٔی َؤِ٪َّ ٤ًَُزَ َحسَّ َ٘ َٟ  ٢ُ

 َٓ ا  فَّ أُحُْس ٤٣َّٔ َ٘ ِو اِن َٟ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ٔ َو فَّ ٣ُوثٔقٔی  َ٘ ا أَِ٪ ی٨َِ ّٗ و ُ٘ ِث٤َاَ٪ کَاَ٪ ٣َِح ٌُ ٠ُِت٥ِ بٔ ٌَ 

دیعس نب امیلسؿ، ابعد، اامسلیع، سیق، دیعس نب زدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ںیم داتھکی اھت ہک رضحت رمع 

 ارگ ادح اہپڑ اس یک فہج ےس ٹھپ اجےئ وج مت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ھجم وک االسؾ یک فہج ےس ابدنھ دای رکےت ےھت، افر اب احؽ ہی ےہ ہک

 ےن رضحت نامثؿ ےک اسھت ایک ےہ وت فہ اجب ےہ۔

 دیعس نب امیلسؿ، ابعد، الیعمس، سیق، دیعس نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 س صخش اک ةیؿ وج رفک رپ امر اھکےن افر لتق ےئک اجےن افر ذتل وک رتحیج دے۔ا

     1832    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌی ، اس٤ٌی١، ٗیص، خباب ب٩ ارت :  راوی

ِیْص  َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٜو٧َا ِ ا٢َ َط َٗ ٩ًَِ َخبَّأب ب٩ِٔ اَِلََرتِّ 

 َٟ ٨ََٟا أَََل َتِسًُو  ٨َ٠ِا أَََل َتِشت٨َِْٔصُ  ُ٘ َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ َٟطُ فٔی ه١ِّٔ اِل ْس بُزَِزّة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ٣َُتَوسِّ ِب٥ُِٜ٠َ یُِؤَخُذ ًَ َٗ ِس کَاَ٪ ٩ِ٣َ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٨َا 

 َٔ ١ُ نِٔؼ ٌَ ُیِح َٓ ًَلَی َرأِٔسطٔ   ٍُ ُیوَؿ َٓ ٨ِٔ٤َِٟظارٔ  ُیَحاُئ بٔا َٓ ١ُ ٓٔیَضا  ٌَ ُیِح َٓ ُط فٔی اَِلَِرٔق  َٟ ُیِحََفُ  َٓ ئِن َوی٤َُِظُم بٔأ٣ََِظأن اٟزَُّج١ُ 

٩َّ صَ  ََٟيت٤َّٔ ٩ًَِ زٔی٨ٔطٔ َواہللٔ  َٔک  ُظ ذَٟ ٤َا َيُؼسُّ َٓ ًَِو٤ٔطٔ  َِٟح٤ٔطٔ َو َِٟحٔسیٔس ٣َا زُوَ٪  ٔلَی ا اَئ ِ ٌَ َّی َئشي ٍَ اٟزَّاُٛٔب ٩ِ٣ٔ َػ٨ِ َذا اَِل٣َِزُ َحً

ح٠ُٔوَ٪  ٌِ ٥َُِّٜ٨ٜٔ َتِشَت ًَلَی ٤٨ََُٔطٔ َوَل ئَِب  ُٖ َِٔلَّ اہللَ َواٟذِّ ٣َِوَت ََل َیَدا  َحرِضَ

 فآہل فملس اکی دسمد، ییحی ، اامسلیع، سیق، ن بب نب ارت ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اچدر اک ہیکت انبےئ وہےئ ےھت افر ہبعک ےک اسےئ ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت مہ ےن اکشتی یک ہک ویکں امہرے ےئل ودد بلط ںیہن رکےت، 

اس امہرے ےئل داع ویکں ںیہن رکےت، آپ ےن رفامای ہک مت ےس ےلہپ وج ولگ ےھت اؿ وک ڑکپ رک زنیم وھکد رک اس ںیم اھٹبای اجات، افر آرا 

ےک افرپ ےس الچ رک ڑکٹے رک دای اجات افر ولےہ یک ویھگنکں ےس اس اک وگتش افر ڈہی ریچ ڈاےتل، نکیل ہی رباتؤ اؿ وک دنی ےس ںیہن 

 رف ات اھت، دخا یک مسق ہی دنی وپرا وہ رک رےہ اگ، اہیں کت ہک وسار اعنصء ےس رضحومت کت اجےئ اگ افر اہلل ےک وسا اس وک یسک اک ڈر ہن

  مت ولگ تلجع ےس اکؾ ےتیل وہ،وہاگ، نکیل

 دسمد، ییحی ، الیعمس، سیق، ن بب نب ارت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وبجمر فریغہ اک ا ےن وقحؼ رففتخ رکےن اک ایبؿ

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

  وقحؼ رففتخ رکےن اک ایبؿوبجمر فریغہ اک ا ےن

     1833    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ٟیث، سٌیس، ٣٘ب ٍی، اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِ  ث٨ََا ا٠َّٟ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ بَِي٤َ٨َا ٧َِح٩ُ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ُث 

َْخَ  َٓ ٔلَی َیُضوَز  وا ِ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِي٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َد  َ َِ ٤َِِٟشحٔسٔ ِٔذِ  َّ فٔی ا طُ َحً ٌَ ی ٔجئ٨َِا بَِیَت ِج٨َا ٣َ

 َ٘ َٓ رَشَ یَُضوَز أَِس٤ُٔ٠وا َتِش٤ُ٠َوا  ٌِ ٨َاَزاص٥ُِ یَا ٣َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٤ِِٟٔسَرأض  أس٥ٔ ا َ٘ ِٟ َت یَا أَبَا ا ِِ ِس ب٠ََّ َٗ اُٟوا 

ِس ب٠ََّ  َٗ اُٟوا  َ٘ َٓ ا٧َٔیَة  ََٟضا اٟثَّ ا َٗ ا٢َ َذَٟٔک أُرٔیُس ث٥َُّ  َ٘ ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ اَِلَِرَق ِهَّلِل َوَرُسؤٟطٔ َٓ ا٢َ ا َ٘ َٓ أَٟثَة  ا٢َ اٟثَّ َٗ أس٥ٔ ث٥َُّ  َ٘ ِٟ َت َیا أَبَا ا ِِ

٤ََّا اَِلَِر  ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا َٓ ُط َؤَِلَّ  ٌِ ٔ ٠َِيب َٓ ٩ِ٤َ َوَجَس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ب٤َٔأٟطٔ َطِیّئا  َٓ ِّی أُرٔیُس أَِ٪ أُِج٠َٔی٥ُِٜ  ٔن  ُق ِهَّلِل َوَرُسؤٟطٔ َوِ

ازعلسی نب دبعاہلل ، ثیل، دیعس، ربقمی، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دبع

ایبؿ ایک ہک مہ ولگ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک مہ ولوگں ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر رفامای ہک 

 آپ ےک اسھت ےلچ، اہیں کت ہک مہ ولگ تیب اادمارس ںیم ےچنہپ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ وہید یک رطػ ولچ، مہ

افر اؿ وک آفاز دی ہک اے امجتع وہید، مت االسؾ الؤ، وفحمظ روہ ےگ، ولوگں ےن اہک اے اوبااقلمس آپ ےن مکح اچنہپدای، آپ ےن 

 آپ ےن یہی املکت رفامےئ وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک اے اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل رفامای یہی ریما دصقم اھت، رھپ دفرسی دہعف یھب

فملس آپ ےن اچنہپ دای، رھپ رسیتی ابر آپ ےن رفامای ہک مت اجؿ ول ہک زنیم اہلل یک افر اس ےک روسؽ یک ےہ، ںیم اچاتہ وہں ہک ںیہمت 

  چی دے فرہن اید روھک ےگ ہک زنیم اہلل افر اس ےک روسؽ یک ےہ۔ الج ف نط رکفں، مت ںیم ےس سج صخش ےک اپس امؽ وہ فہ اس وک

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، ثیل، دیعس، ربقمی، ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکنح اجزئ ںیہن وبجمر اک

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وبجمر اک اکنح اجزئ ںیہن

     1834    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، ًبساٟزح٩٤ و٣ح٤ٍ ب٩ یزیس انؼاری، خ٨شاء ب٩ خذا٦  :  راوی

 انؼاریہ

ث٨ََا َیِحٌَی ٍٕ ابِ  َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو٣َُح٤ِّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا ٣َأْٟک  ًََة َحسَّ زَ َٗ ىَِی یَزٔیَس ب٩ِٔ ب٩ُِ 

َجَضا َوهَٔی ثَیِّ  ٩ًَِ َخ٨َِشاَئ ب٨ِٔٔت خَٔذا٦ٕ اَِلَِنَؼارٔیَّٔة أَ٪َّ أَبَاَصا َزوَّ َّی اہللُ َجارٔیََة اَِلَِنَؼارٔیِّ  أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َٔک  َصِت ذَٟ ََُٓکٔ ْب 

زَّ ٧ٔکَاَحَضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ

ییحی نب زقہع، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، دبعارلنمح فعمجم نب سیدی ااصنری، اسنخء نب ذخاؾ ااصنرہی ےس رفاتی رکےت ںیہ 

فہ ہبیث ںیھت اؿ وک ہی اشدی اندنسپ یھت،انچہچن فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ہک اسنخء ےک فادل ےن اؿ اک اکنح رکدای احالہکن 

 ںیم احرضوہںیئ، آپ ےن اؿ اک اکنح وسنمخ رک دای۔

 ییحی نب زقہع، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، دبعارلنمح فعمجم نب سیدی ااصنری، اسنخء نب ذخاؾ ااصنرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وبجمر اک اکنح اجزئ ںیہن

     1835    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ابو٤ًز ذٛوا٪، حرضت ً :  راوی

٤ًَِزٕو صُوَ  ٩ًَِ أَبٔی  ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجزَیِٕخ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ٩ًَِ َواُ٪  ِٛ  َذ

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُيِشَتأ٣َِزُ ا٨َِّٟش  َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  َتِشُُٜت ًَ َٓ َتِشَتِحٌٔی  َٓ ِٟبُِٔکَ ُتِشَتأ٣َِزُ  َٓإٔ٪َّ ا ٠ُُِٗت   ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ أًض٩َّٔ  ـَ اُئ فٔی أَبِ

ا٢َ ُسکَاتَُضا ِٔذ٧َُِضا َٗ 

ن کہ، اوبرمع ذوکاؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن 
مل
دمحم نب وی ف، ایفسؿ، انب رججی، انب ایب 



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک وعروتں ےس اؿ یک اشدی ےک قلعتم ااجزت  ی اجےئ، آپ ےن رفامای ہک اہں، ںیم  رعض ایک ہک ای

ےن اہک ہک ابرکہ ےس ااجزت  ی اجیت ےہ، وت فہ رشؾ وسحمس رکیت ےہ افر اخومش ریتہ ےہ آپ ےن رفامای ہک اس یک اخومیش ااجزت 

 ےہ۔

ن کہ، اوبرمع ذوکاؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب وی ف، ایفسؿ،  :  رافی
مل
 انب رججی، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج یسک صخش وک وبجمر ایکاجےئ ہک فہ یسک وک الغؾ ددیے ای رففتخ رکدے وتاجزئ ںیہن۔

  اک ایبؿربج رکےن :   ابب

 بج یسک صخش وک وبجمر ایکاجےئ ہک فہ یسک وک الغؾ ددیے ای رففتخ رکدے وتاجزئ ںیہن۔

     1836    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًز ب٩ زی٨ار، حرضت جابز :  راوی

ا ٤َأ٪ أَِخب ٧ٍَََا َح٤َّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ِ َحسَّ َُٟط ٣َا٢ْ َُي ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ َُٟط َو ٕ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َزبََّز ٠٤ِ٣َُوکّا  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ  ٍُُظ زُ ب٩ُِ َزیِٕس 

ا٦ٔ  ِی٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟحَّ ٌَ َٓاِطت ٍََاُظ نُ ا٢َ ٩ِ٣َ َيِظت ٍَٔیطٔ ٣ٔىِّی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ ُت َجابٔزَ َٓ ٌِ َش٤ٔ َٓ بَٔث٤َأ٪ ٣ٔائَةٔ زِٔرَص٥ٕ 

 ٢َ ًَا٦َ أَوَّ ا ٣َاَت  ًَِبّسا ِٗٔبٔلیًّ و٢ُ  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ  ب٩َِ 

اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، رمع نب دانیر، رضحت اجرب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ااصنر ںیم ےس اکی صخش ےن ا ےن 

اپس اس ےک وسا وکح  امؽ ںیہن اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج ہی ربخ وہح  وت آپ ےن رفامای ہک  الغؾ وک ودرب ایک افر اس ےک

اس وک ھجم ےس وکؿ رخدیات ےہ میعن نب احنؾ ےن اس وک آھٹ درمہ ےک وعض ںیم رخدی ایل، رمع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن احرض اجرب وک ےتہک 

  یہ اسؽ رم ایگ۔وہےئ انس فہ یطبق الغؾ اھت، ےلہپ

 اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، رمع نب دانیر، رضحت اجرب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارکاہ ےس رکہ افر رکہ ےک اکی ینعم ںیہ

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ینعم ںیہ ارکاہ ےس رکہ افر رکہ ےک اکی

     1837    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ٨٣ؼور، اسبان ب٩ ٣ح٤س، طيبانی، س٠امی٪ ب٩ ٓي ٍوز ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض، اور طيبانی :  راوی

يِ  ث٨ََا اٟظَّ ٕس َحسَّ ث٨ََا أَِسَباُن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ي ٍُِوٕز  َٓ ُ٪ ب٩ُِ  َبانٔیُّ ُس٠َامِیَ

ًَبَّإض َر  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُظ  ُط َِٔلَّ َذََکَ َوأِیُّ َوََل أَُه٨ُّ ًََلاْئ أَبُو اَٟحَش٩ٔ اٟشُّ ثَىٔی  ِيَبانٔیُّ َوَحسَّ ا٢َ اٟظَّ َّٟٔذی٩َ َٗ ٨ًَُِض٤َا َیا أَیَُّضا ا ضَٔی اہللُ 

َّٙ بٔا٣ِ  آ٨٣َُوا ََل  ُُُظ أََح ا٢َ کَا٧ُوا َِٔذا ٣َاَت اٟزَُّج١ُ کَاَ٪ أَِؤَٟیا َٗ ّصا اِْلیََة  ُض٥ِ َیٔح١ُّ َل٥ُِٜ أَِ٪ َتزٔثُوا ا٨َِّٟشاَئ ََکِ ـُ ٌِ َزأَتٔطٔ ِِٔ٪ َطاَئ َب

ُّٙ بَٔضا ٩ِ٣ٔ  ُض٥ِ أََح َٓ ِجَضا  ٥ِ یُزَوِّ َٟ ُُا  َجَضا َؤِِ٪ َطا ُُا َزوَّ َجَضا َؤِِ٪ َطا َٔک َتزَوَّ ٔ اِْلیَُة فٔی ذَٟ َِٟت صَٔذظ ٨َزَ َٓ  أَص٠َِٔضا 

نیسح نب وصنمر، اابسط نب دمحم، ابیشین، امیلسؿ نب ریففز رکعہم، رضحت انب ابعس، افر ابیشین ےن اہک ہک ھجم ےس اطعء اوبانسحل وساح  

 ےن ایبؿ ایک ہک ریما امگؿ ےہ ہک اںوہں ےن رصػ رضحت ابعس ےس رفاتی یک ےہ، اںوہں ےن آتی، 
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  ﴾، اخل۔ یک ریسفت ایبؿ یک ہک ےلہپ دوتسر اھت ہک بج وکح  صخش رماجات وت اس ےک ف ی اس یک ویب
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ی ےک زایدہ 

ےت، وشرہ ےک ف ی اس وعرت ےک ف ی ےس زایدہ قحتسم وہ اجےت، ارگ اچےتہ وت اس یک اشدی رکدےتی ارگ اچےتہ وت اس یک اشدی ہن رک

 قحتسم وہےت،انچہچن ہی آتی ایس ےک قلعتم انزؽ وہح ۔

 نیسح نب وصنمر، اابسط نب دمحم، ابیشین، امیلسؿ نب ریففز رکعہم، رضحت انب ابعس، افر ابیشین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ارگ وکح  وعرت زان رپ وبجمر یک یئگ وت اس رپ دح ںیہن ےہ

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکح  وعرت زان رپ وبجمر یک یئگ وت اس رپ دح ںیہن ےہ

     1838    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 د، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارع :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ِیْب َحسَّ ٌَ ث٨ََا ُط ٔ٪ َحسَّ ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٔلَیَّ بَٔضا َصاَجَز ِٔبَِزاصٔی٥ُ بَٔشاَرَة َزَخ١َ بَٔضا ََقِ  َِٟیطٔ أَِ٪ أَِرٔس١ِ ِ ٔ أَِرَس١َ ِ َٓ  ٔ َِٟحَبابَٔزة ٠٤ُُِٟؤک أَِو َجبَّاْر ٩ِ٣ٔ ا یَّة ٓٔیَضا ٠٣َْٔک ٩ِ٣ٔ ا

٨ُِت آ٨ِ٣َُت بَٔک َوبَٔزُسؤَٟک  ُٛ َِٟت ا٠َُّٟض٥َّ ِِٔ٪  ا َ٘ َٓ ِّی  ُ َوُتَؼل أ ا٣َِت َتَوؿَّ َ٘ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ أَِرَس١َ بَٔضا  ََل ُتَش٠ِّ  َٓ ُِمَّ َٓ َٓ ِٟکَأَفَ  ًَلَیَّ ا ِم 

َف بٔزِٔج٠ٔطٔ  َٛ َّی َر  َحً

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

دالخ وہےئ اہجں ابداشوہں ںیم ےس اکی  رفامای ہک اربامیہ ہیلع امالسؾ ےن رضحت اسرہ ےک اسھت رجہت یک افر اکی آابدی ںیم

رہ ابداشہ ای اجربفں ںیم ےس اکی اجرب اھت، اس ےن اس وک الہک اجیھب ہک اسرہ وک ریمے اسھت جیھب دف، آپ ےن اس وک جیھب دای، فہ ابداشہ اس

ر ریتے روسؽ رپ اامیؿ ریتھک وہں وت ھجم ےک اپس آای ہی ڑھکی وہںیئ، فوض ایک ہک امنز ڑپےنھ یگل، افر داع یک ہک ای اہلل ارگ ںیم ھجت رپ اف

 رپ اکرف ک طل ہن رکف، فہ رخاےٹ ےنیل اگل اہیں کت ہک ازیایں زنیم رپ رزگےن اگل۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک صخش اک ا ےن اسیھت ےک قلعتم بج ہک اس ےک لتق ےئک اجےن ای اس رطح یک یسک افر زیچ

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یسک صخش اک ا ےن اسیھت ےک قلعتم بج ہک اس ےک لتق ےئک اجےن ای اس رطح یک یسک افر زیچ اک رطخہ وہ۔

     1839    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبَس  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسا٤ّٟٔا أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ًَُِض٤َا اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  َحسَّ َرضَٔی اہللُ 

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ََل َیِو٤ُٔ٠ُط َوََل يُ  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ أَُخو ا ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِش٤ُٔ٠طُ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔی َحاَجٔة أَخٔیطٔ کَاَ٪ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 اہللُ فٔی َحاَجتٔطٔ 

اسمل دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ املسمؿ اک اھبح  ےہ ہن وت اس رپ ملظ رکے افر ہن اےس )اظمل( ےک وحاےل رکے افر وج 

 اتہ ےہصخش ا ےن اھبح  یک احتج وپری رکےن ںیم )وغشمؽ( ر

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربج رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےن ای اس رطح یک یسک افر زیچ اک رطخہ وہ۔یسک صخش اک ا ےن اسیھت ےک قلعتم بج ہک اس ےک لتق ےئک اج

     1840    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، سٌیس ب٩ س٠امی٪، ہظی٥، ًبیس اہلل ب٩ ابی بُک ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص :  راوی

ٌٔیُس بِ  ث٨ََا َس ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َحسَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َ٪ َحسَّ ٩ُ ُس٠َامِیَ

٥َ اِنُْصِ أََخاَک َها٤ّٟٔا أَِو ٣َِو٠ُو٣ّا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ َرضَٔی اہللُ  َ٘ اہللٔ  َٓ



 

 

ُط ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ا٢َ َتِحُحزُُظ أَِو َت٨َ٤ِ َٗ ُظ  َٕ أَِنُْصُ ِی َٛ أَیَِت َِٔذا کَاَ٪ َها٤ّٟٔا  ُظ َِٔذا کَاَ٪ ٣َِو٠ُو٣ّا أَََفَ ظُ أَِنُْصُ إٔ٪َّ َذَٟٔک َنِْصُ َٓ  ٥ٔ٠ِ  ٟوُّ

رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دمحم نب دبعارلمیح، دیعس نب امیلسؿ، میشہ، دیبع اہلل نب ایب رکب نب اسن، رضحت اسن ےس رفاتی 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا ےن اظمل ای ولظمؾ اھبح  یک ودد رکف، اکی صخش ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ںیم وت

 ملظ رکےن ےس رفک بج وکح  ولظمؾ وہات ےہ اس یک ودد رکات وہں وت رفامےیئ ہک اظمل یک ودد سک رطح رکف، آپ ےن رفامای ہک وت اےس

 دے یہی اس یک ودد ےہ۔

 دمحم نب دبعارلمیح، دیعس نب امیلسؿ، میشہ، دیبع اہلل نب ایب رکب نب اسن، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ : ابب

 ...ؿولیحں ےک وھچڑےن اک ایب

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 ولیحں ےک وھچڑےن اک ایبؿ

     1841    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ :  راوی

 ًَ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ إؾ  َّٗ ٤ََة ب٩ِٔ َو َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس

٥َ يَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَُِط یَِدُلُب  أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ٤ََّاَس٤ٔ و٢ُ َیا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ٧ِٔ ُ٘ 

 َ ٔل ضِٔحزَتُُط ِ َٓ ٔلَی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ٩ِ٤َ کَا٧َِت صِٔحزَتُُط ِ َٓ ٤ََّا َٔل٣ِزٕٔئ ٣َا ٧ََوی  ٔة َو٧ِٔ ٤ًَِا٢ُ بٔا٨ِّٟیَّ َ ٔلَی ز٧َُِیا اَِل ی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َو٩ِ٣َ صَاَجَز ِ



 

 

یِ  َٟ ٔ ٔلَی ٣َا َصاَجَز ِ َٓضِٔحَزتُُط ِ ُجَضا   طٔ ُئؼيبَُضا أَِو ا٣َِزأَةٕ یََتزَوَّ

اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رمع نب 

 ااطخلب وک ہبطخ رفامےت وہےئ انس ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اے، ولوگ۔ اامعؽ وتینں رپ وموقػ ںیہ

رہ صخش وک فیہ ےلم اگ سج یک فہ تین رکے، سج صخش یک رجہت اہلل افر اس ےک روسؽ یک رطػ وہ وت اس یک رجہت اہلل افر اس افر 

ےک روسؽ یک رطػ وہیگ افر سج صخش ےن داین یک رطػ رجہت یک وہ اتہک اےس اپےل ای یسک وعرت یک رطػ یک وہ ہک اس ےس 

 ، سج یک رطػ اس ےن رجہت یک۔اشدی رکے وت اس یک رجہت ایس زیچ یک رطػ وہیگ

 اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 ہلیح رکےن اک ایبؿامنز ںیم 

     1842    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ   ٕ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ا٢َ ََل َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزیَِزَة 

 َ أ َّی یََتَوؿَّ ٥ِ َِٔذا أَِحَسَث َحً ُٛ َب١ُ اہللُ َػََلَة أََحٔس ِ٘  َي

ہیلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل  ااحسؼ ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اہلل اعت ی مت ںیم ےس ےب فوض صخش یک امنز وبقؽ ںیہن رکات ےہ اہیں کت ہک فہ فوض رکے۔



 

 

 اقحس، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زوکۃ ںیم ہلیح اک ایبؿ

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 زوکۃ ںیم ہلیح اک ایبؿ

     1843    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل انؼاری، ًبساہلل انؼاری، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ َحسَّ ث ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص أَ٪َّ أََنّشا َحسَّ ث٨ََا ث٤َُا٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ اَِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ َتَب ٩ُ  َٛ طُ أَ٪َّ أَبَا بَُِکٕ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََل یُحِ  َّی اہللُ  َق َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَّٟٔی ََفَ ةٔ ا َٗ َس َة اٟؼَّ ـَ ي ُط ََفٔ ٍٕ َخِظَیَة َٟ ُٚ بَيَِن ٣ُِحَت٤ٔ ٕٚ َوََل ُيََفَّ ٍُ بَيَِن ٣َُتََفِّ ٤َ

ةٔ  َٗ َس  اٟؼَّ

دمحم نب دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل ااصنری، امثہم نب دبعاہلل نب اسن، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقمر رفامح  ںیھت، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ وک زوکۃ رفمفہض ےک قلعتم اھکل

 )نم ہلمج اؿ ےک ہی یھب اھت( دصہق ےک وخػ ےس رفتمؼ زیچفں وک اجکی ہن ایک اجےئ افر ہن اجکی زیچفں وک رفتمؼ ایک اجےئ ۔

 دمحم نب دبعاہلل ااصنری، دبعاہلل ااصنری، امثہم نب دبعاہلل نب اسن، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 زوکۃ ںیم ہلیح اک ایبؿ



 

 

     1844    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ٗتيبہ، اس٤اًی١، ب٩ جٌَف، ابوسہی١، ا٪ ٛے واٟس، ك٠حہ ب٩ :  راوی

٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی ُسَضِی١ٕ  ََفٕ  ٌِ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٔلَی َرُسو٢ٔ َحسَّ ا َجاَئ ِ ابٔیًّ  أَ٪َّ أرَِعَ

ا٢َ یَا َرُس  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ثَائَٔز اٟزَّأِٔض  ًَ َّی اہللُ  ٠ََوأت اہللٔ َػل ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ  ٔ ََلة ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َق اہللُ  و٢َ اہللٔ أَِخب ٍِٔنٔی ٣َاذَا ََفَ

ا ـَ ا٢َ َطِضَز َر٣َ َٗ َیا٦ٔ  ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ َق اہللُ  ا٢َ أَِخب ٍِٔنٔی ب٤َٔا ََفَ َ٘ َٓ ََ َطِیّئا  َِٟد٤َِص َِٔلَّ أَِ٪ َتَلوَّ ا٢َ أَ ا َٗ ََ َطِیّئا  ِخب ٍِٔنٔی َ٪ َِٔلَّ أَِ٪ َتَلوَّ

ٍَ ا ٔ ائ َ ََ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِخب ٍََُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ اٟزَّکَاة َق اہللُ  ٣ََک ََل ب٤َٔا ََفَ َّٟٔذی أََِکَ ا٢َ َوا َٗ  ٔ ِْلِٔسََل٦

 َ٘ َٓ ًَلَیَّ َطِیّئا  َق اہللُ  ا ََفَ ُؽ ٤٣َّٔ ُ٘ َُ َطِیّئا َوََل أَِن َِٟح٨ََّة أََتَلوَّ َٚ أَِو َزَخ١َ ا ٠ََح ِِٔ٪ َػَس ِٓ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ّسا أَِو َوَصَبَضا ِّ٤ ٌَ ََٜضا ٣َُت إِٔ٪ أَص٠َِ َٓ َتأ٪  َّ٘ ٔ ٕ ح ٌٔي ٍ ی٩َ َو٣ٔائَٔة َب ُف ا٨َّٟأض فٔی ًرِٔشٔ ٌِ ا٢َ َب َٗ َٚ َو اّرا ٣ٔ  ِِٔ٪ َػَس ٩ِ أَِو اِحَتا٢َ ٓٔیَضا َٔفَ

٠َِیطٔ  ًَ ََل َطِیَئ  َٓ  اٟزَّکَاةٔ 

ہبیتق، اامسلیع، نب رفعج، اوبلیہس، اؿ ےک فادل، ہحلط نب دیبع اہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ارعایب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

آہل فملس ےھجم اتبےیئ ہک فملس یک دختم ںیم احرض وہا سج ےک رس ےک ابؽ رشتنم ےھت، اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

اہلل ےن ھجم رپ  ینت امنزںی رفض یک ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک اپچن فتق یک امنزںی رگم ہی ہک وت اس ےک العفہ لفن اینپ وخیش ےس ڑپےھ، 

وت اینپ  رھپ اہک ہک ےھجم رفزفں ےک قلعتم اتبںیئ، وج ھجم رپ رفض ںیہ، آپ ےن رفامای ہک راضمؿ ےک رفزے، رگم ہی ہک اس ےک العفہ

وخیش ےس رےھک، اس ےن اہک ہک ےھجم زوکۃ ےک قلعتم ؤالتےیئ، وج اہلل ےن ھجم رپ رفض یک ےہ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اس وک االسؾ یک ابںیت اتبںیئ وت اس ےن اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ وک زعت دی، ںیم اس ےس زایدہ ہن رکفں اگ، افر ہن 

دالخ وہا ارگ  رکفں اگ، وج اہلل ےن ھجم رپ رفض ایک ےہ، آپ ےن رفامای ہک ہی صخش اکایمب وہایگ، ارگ اچس ےہ، ای تنج ںیم اس ںیم یمک

اچس ےہ، افر ضعب ولوگں ےن اہک ہک اکی وس سیب افٹن ںیم دف ےصح دےنی وہں ےگ ارگ فہ اس وک دصقا الہک رکے ای یسک وک ددیے، ای 

  رکے وت اس رپ ھچک ںیہن ےہ۔زوکۃ ےس ےنچب ےک ےئل وکح  ہلیح

 ہبیتق، اامسلیع، نب رفعج، اوبلیہس، اؿ ےک فادل، ہحلط نب دیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 زوکۃ ںیم ہلیح اک ایبؿ

     1845    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ   ٕ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ُٚ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ا٢َ َر َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی اہللُ ُط  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َیِل٠ُبُطُ َويَ  َٓ ََ َئَفُّ ٨ِ٣ٔطُ َػاحٔبُطُ  ا أََِقَ ًّ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ُطَحا ٥ِ َیِو٦َ ا ُٛ ٨ِزُ أََحسٔ َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُٜوُ٪  ٩َِٟ َیزَا٢َ ًَ ا٢َ َواہللٔ  َٗ ٨ِزَُک  َٛ و٢ُ أ٧ََا  ُ٘

َٓاظُ  ُی٤َٔ٘٠َِضا  َٓ َّی یَِبُشَم یََسُظ  ٠َِیطٔ  َیِل٠ُبُطُ َحً ًَ َضا ُتَش٠َُّم  َّ٘ ٔم َح ٌِ ٥َِٟ يُ  ٥ٔ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔذَا ٣َا َربُّ ا٨َّٟ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َو

 َ٠ًَ َٖ أَِ٪ َتحَٔب  َدا َٓ َٟطُ ِٔب١ْٔ  ُف ا٨َّٟأض فٔی َرُج١ٕ  ٌِ ا٢َ َب َٗ آَٔضا َو َٔ َتِدبُٔم َوِجَضطُ بٔأَِخ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َضا بٔإٔب١ٕٔ  ِیطٔ َیِو٦َ ا ًَ َبا َٓ ُة  َٗ َس اٟؼَّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َََٓل بَأَِض  ةٔ بَٔیِو٦ٕ اِحتَٔیاَّل  َٗ َس اّرا ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٥ٕ٨َ أَِو بَٔبَُقٕ أَِو بَٔسَراص٥َٔ َٔفَ َِ ِب١َ أَِ٪ َیُحو٢َ ٣ِٔث٠َٔضا أَِو بٔ َٗ َّی ِٔب٠َٔطُ  و٢ُ ِِٔ٪ َزک ُ٘ صَُو َي

 ًَ ٕة َجاَزِت  َِٟحِو٢ُ بَٔیِو٦ٕ أَِو بٔٔشتَّ  ٨ِطُ ا

ااحسؼ ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل ف یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای ہک مت ںیم ےس اکی صخش اک زخاہن ایقتم ےک دؿ ےربکتا اسپن )اژداھ( نب رک آےئ اگ، اس اک امکل اس ےس دفر اھبےگ اگ، افر فہ 

س وک ڈوھڈنے اگ افر ےہک اگ ںیم ریتا زخاہن وہ آپ ےن رفامای ہک دخا یک مسق فہ اوکس ربارب ڈوھڈنات رےہ اگ، اہیں کت ہک فہ آد ی اژداھ ا

 اانپ اہھت الیھپےئ اگ افر فہ اژداھ اس وک ا ےن ہنم اک  ہمق انبےل اگ، افر اجونرفں ےک امکل وہنجں ےن اؿ اک قح ہن دای وہاگ، ایقتم ےک

ک طل ےئک اجںیئ ےگ، وج اؿ ےک رہچے وک ا ےن رھکفں ےس ونںیچ ےگ افر ضعب ولوگں ےن اہک ہک اس صخش ےک قلعتم دؿ اؿ رپ 

سج ےک اپس افٹن وہں افر فہ وخػ وہ ہک اس رپ زوکۃ فابج وہیگ، اس ےئل اےس افوٹنں ای رکبویں ای اگےئ ےک ای دررومہں ےک 

 دے وت اس رپ وکح   جج ںیہن، احالہکن فیہ اس ےک یھب اقلئ ںیہ ارگ ا ےن وعض ےنچیب ےک ےئل ہلیح رکےت وہےئ اکی دؿ ےلہپ  چی

 امکل افوٹنں یک زوکۃ اکی اسؽ سگرےن ےس اکی دؿ ےلہپ ای اکی اسؽ ےلہپ وکح  صخش ددیے وت ہی اجزئ ےہ

 اقحس، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 زوکۃ ںیم ہلیح اک ایبؿ

     1846    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لٰی ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًتبہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌا :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتِبَ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َة 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة اَِلَِنَؼارٔیُّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ًَی َس ِٔ َیطُ اِسَت ـٔ ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ َِّٓیِت  طٔ تُُو ًَلَی أ٣ُِّ ٥َ فٔی ٧َِذٕر کَاَ٪  طٔ َوَس٠َّ

 ٔ ِت اِْلٔب١ُٔ ً َِ ُف ا٨َّٟأض َِٔذا ب٠ََ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٨ًََِضا َو طٔ  ـٔ ِٗ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ إِٔ٪ َٓ َٓ ٍُ ٔطَیاظٕ  ٔٔیَضا أَِربَ َٓ ی٩َ  رِشٔ

 َٗ َضا َوَصَبَضا  َٔ َذَٟٔک ِِٔ٪ أَِت٠َ َٛ ٠َِیطٔ َو ًَ َََٓل َطِیَئ  َّکَاةٔ  أن اٟز َ٘ اّرا َواِحتَٔیاَّل ْٔلِٔس ًََضا َٔفَ َِٟحِو٢ٔ أَِو بَا ََل َطِیَئ فٔی ٣َأٟطٔ ِب١َ ا َٓ ٤َاَت  َٓ 

ںیہ دعس نب ابعدہ ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، دیبع اہلل نب  ہبت، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

ااصنری ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ذنر ےک قلعتم درای ت ایک وج اس یک امں ےک ذہم یھت افر فہ اس ےک ادا رکےن 

ں یک فملس ےن رفامای ہک اس یک رطػ ےس ادا رکف، افر ضعب ولوگں ےن اہک ہک ارگ افوٹن ےس ےلہپ رم یئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

دعتاد سیب وہاجےئ وت اس وصرت ںیم اچر رکبایں ںیہ،  س ارگ اکی اسؽ وپرا وہےن ےس ےلہپ زوکۃ ےک اسطق رکےن ےک ےئل ہلیح 

وجح  رکےت وہےئ یسک وک ہبہ رک دے ای  چی دے وت اس رپ ھچک ںیہن ایس رطح ارگ اس وک اض ع رکدے افر رماجےئ وت اس ےک امؽ ںیم 

 ھچک ںیہن ےہ۔

  نب دیعس، ثیل، انب اہشب، دیبع اہلل نب  ہبت، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکنح ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ



 

 

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1847    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

ِبٔس اہللٔ َرضٔیَ  ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َحسَّ َّی   اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ُٜٔحطُ  ُٜٔح اب٨ََِة اٟزَُّج١ٔ َوی٨ُِ ا٢َ ی٨َِ َٗ اُر  َِ ٍٕ ٣َا اٟظِّ ٔ ٠ُُِٗت ٨َٟٔآ ارٔ  َِ ٩ًَِ اٟظِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ ُٜٔح اہللُ  ٕٚ َوی٨َِ ٔ َػَسا ي ٍِ َِ  اب٨ََِتُط بٔ

 ٌِ ا٢َ َب َٗ ٕٚ َو ٔ َػَسا ي ٍِ َِ ُٜٔحُط أُِخَتُط بٔ ُن بَاك١ْٔ أُِخَت اٟزَُّج١ٔ َوی٨ُِ ِ
ُضَو َجائٔزْ َواٟرشَّ َٓ ارٔ  َِ ًَلَی اٟظِّ َد  َّی َتزَوَّ ُف ا٨َّٟأض ِِٔ٪ اِحَتا٢َ َحً

ُن  ِ
اُر َجائٔزْ َواٟرشَّ َِ ُة َواٟظِّ ٌَ ٤ُِِٟت ُض٥ِ ا ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ُن بَاك١ْٔ َو ِ

َٓأسْس َواٟرشَّ ةٔ ا٨ِّٟکَاُح  ٌَ ٤ُِِٟت ا٢َ فٔی ا َٗ   بَاك١ْٔ َو

انعف، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اغشر دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، 

ےس عنم رفامای ےہ، ںیم ےن انعف ےس وپاھچ اغشر ایک ےہ اںوہں ےن اہک وکح  صخش یسک آد ی یک یٹیب ےس اس رشط رپ اکنح رکے ہک فہ 

افر وکح  صخش یسک یک نہب ےس اس رشط رپ اکنح رکے ہک فہ اینپ نہب اک اکنح اس ےس ریغب رہم  اینپ یٹیب اک اکنح اس ےس ریغب رہم رکدے،

رکدے، افر ضعب ولوگں ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش ہلیح رک ےک اکنح اغشر رکے وت ہی اجزئ ےہ نکیل رشط ابلط ےہ افر ہعتم ےک قلعتم 

 ےن اہک ہک ہعتم افر اغشر اجزئ ےہ افر رشط ابلط ےہ۔اہک ےہ ہک اکنح افدس ےہ افر رشط ابلط ےہ، اؿ ںیم ےس ضعب 

 دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، انعف، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1848    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌی ، ًبیس اہلل ، ب٩ ٤ًز، زہزی، حش٩ وًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلی، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ ابِىَِی ٣َُح٤َّ ًَ َِٟحَش٩ٔ َو ا

ا َ٘ َٓ ةٔ ا٨َِّٟشأئ بَأِّسا  ٌَ ًَبَّإض ََل َیَزی ب٤ُِٔت َٟطُ ِٔ٪َّ اب٩َِ  ٨ًَِطُ ٗٔی١َ  ٠ًَٔیًّا َرضَٔی اہللُ  ٠َِیطٔ أَبٔیض٤َٔا أَ٪َّ  ًَ َّی اہللُ  ٢َ ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ِ٨ًَ ٥َ ٧ََهی  ا٨ِّٟکَاَوَس٠َّ َٓ  ٍَ َّی َت٤َتَّ ُف ا٨َّٟأض ِِٔ٪ اِحَتا٢َ َحً ٌِ ا٢َ َب َٗ ٔة َو ٔ اِْلِٔنٔشیَّ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا ا٢َ َضا یَِو٦َ َخِیب ٍََ َو َٗ َٓأسْس َو ُح 

ُن بَاك١ْٔ  ِ
ُض٥ِ ا٨ِّٟکَاُح َجائٔزْ َواٟرشَّ ـُ ٌِ  َب

نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ ےس دسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، نب رمع، زرہی، نسح فدبع اہلل نب دمحم 

یسک ےن ایبؿ ایک ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وعروتں ےس ہعتم رکےن ںیم وکح  اضمہقئ ںیہن ہ ےتھج ےھت، وت اںوہں ےن اہک 

 ےک دؿ عنم رفامای اھت افر ضعب ولوگں ےن اہک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رھگولی دگوھں ےک وگتش ےس ربیخ

 ہک ارگ ہلیح وجح  رکے، اہیں کت ہک ہعتم رکے وت اکنح افدس ےہ افر اؿ ںیم ےس ضعب ےن اہک اکنح اجزئ ےہ افر رشط ابلط ےہ۔

 ٰیل ہنعدسمد، ییحی ، دیبع اہلل ، نب رمع، زرہی، نسح فدبع اہلل نب دمحم نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رخدی فرففتخ ںیم ہلیح وجح  یک رکاتہ اک ایبؿ

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 رخدی فرففتخ ںیم ہلیح وجح  یک رکاتہ اک ایبؿ

     1849    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ث٨ََا ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍُ  َػل ََل ی٨َ٤ُِ



 

 

ِٟکَََلٔ  ١ُ ا ـِ َٓ ٍَ بٔطٔ  ٤َِٟأئ ٟٔی٨َ٤ُِ ١ُ ا ـِ َٓ 

اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 

 ہک زایدہ اس ےس رفاک اجےئ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رضفرت ےس زادئ اپین ےس اس ےئل ہن رفاک اجےئ

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انتشج ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 فہ وہےن اک ایبؿانتشج ےک رکم

     1850    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َِّٟحٔع َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی   اہللُ 

ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن شجن ےس عنم رفامای ےہ

 اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رخدی فرففتخ ںیم دوھہک دیہ یک نام تع اک ایبؿ



 

 

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 رخدی فرففتخ ںیم دوھہک دیہ یک نام تع اک ایبؿ

     1851    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َّی ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َرُجَّل ذَ َحسَّ ََکَ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل

١ِ ََل خََٔلبَةَ  ُ٘ َٓ َت  ٌِ ا٢َ َِٔذا بَاَي َ٘ َٓ  َٔ ِٟبُُیو َُ فٔی ا َُّط یُِدَس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ  اہللُ 

اامسلیع، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی صخش ےن آرضحنت یلص اہلل 

فملس یک دختم ںیم رعض ایک ہک ےھجم رخدی ف رففتخ ںیم ولگ دوھہک دےتی ںیہ وت آپ ےن رفامای ہک بج مت رخدیف وت د ہ دای  ہیلع فآہل

 رکف ہک اس ںیم دوھہک ہن وہ۔

 اامسلیع، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس میتی ڑلیک ںیم وج رموغب وہہلیح وجح  افر اس اک رہم وپرارقمر ہن رکےن اک ةیؿ

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اس میتی ڑلیک ںیم وج رموغب وہہلیح وجح  افر اس اک رہم وپرارقمر ہن رکےن اک ةیؿ

     1852    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، رعوہ سے روایت َکےت ہیں ٛہ ا٧ہوں ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظ  َُّط َسأ٢ََ  ُث أ٧َ َوةُ یَُحسِّ ا٢َ کَاَ٪ رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ٔ٪ َحسَّ ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َِٟيَتامَی َحسَّ ٔشُلوا فٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أَِ٪ ََل ُت ِٔ َة َؤِِ٪ خٔ



 

 

 ٔ ي ٍََُُِب فٔی ٣َأَٟضا َوَج٤َاٟ َٓ َضا  ٔ َؤٟیِّ َِٟيتٔی٤َُة فٔی َحِحز َِٟت هَٔی ا ا َٗ ُٜٔحوا ٣َا كَاَب َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ  ِ ا٧ َجَضا بٔأَِزنَی َٓ ي ٍُٔیُس أَِ٪ َیَتزَوَّ َٓ َضا 

٨َُُٓضو َّی ٩ِ٣ٔ ُس٨َّٔة نَٔشائَٔضا  ًَی ا٨َّٟاُض َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ ٚٔ ث٥َُّ اِسَت َسا ٤َا٢ٔ اٟؼَّ ِٛ ٔ َُٟض٩َّ فٔی ِ ٔشُلوا  ِ٘ ٩ًَِ ٧ٔکَاحٔض٩َّٔ َِٔلَّ أَِ٪ يُ اہللُ ا 

َِٟحٔسیَث  ََٓذََکَ ا ُتو٧ََک فٔی ا٨َِّٟشأئ  ِٔ أ٧َِز٢ََ اہللُ َوَيِشَت َٓ ُس  ٌِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب

ْم اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رع

ُ

 

ِفْت

 

خ

ِإْؿ 
َ
فہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس آتی، ﴿ف

ُو ا﴾، ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک ہی اس میتی ڑلیک ےک قلعتم ےہ وج ف ی یک رپف
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َ
رش ںیم وہ، ف ی اس أ

فہج ےس اس یک رطػ رتبغ راتھک وہں افر اچاتہوہ ہک فہ اس دوتسر ےس مک رہم ںیم اکنح رکے وت اؿ ولوگں ےک امؽ افر وخوصبریت یک 

وک اؿ ےس اکنح رکےن یک نام تع یک یئگ رگم ہی ہک فہ رہم وپرا رکےن ںیم ااصنػ ےس اکؾ ںیل )وتااجزت ےہ( رھپ ولوگں ےن روسؽ اہلل 

ا ئِ﴾، انزؽ رفامح  افر وپری دحثی  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک دعب ہلئسم
َ
ِّش

 

لن
ِ  ا
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َ َ
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ن
ْ
 َش
ت

َ
درای ت ایک وت اہلل ےن آتی، ﴿ف

 ایبؿ یک۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ وکح  صخش یسک یک ولڈنی بصغ رکےل افر د ہ دے ہک فہ رمیئگ۔

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکح  صخش یسک یک ولڈنی بصغ رکےل افر د ہ دے ہک فہ رمیئگ۔

     1853    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابونٌی٥، سٔی :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا   

ا٢َ  َٗ  ٥َ ُٖ بٔطٔ َوَس٠َّ َز ٌِ َِٟ٘ٔیا٣َٔة يُ  ٟٔک١ُِّ َُازٕٔر َٟٔواْئ یَِو٦َ ا



 

 

 اوبمیعن، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 فہ اچہپان اجےئ اگ۔رفامای ہک رہبصغ رکےن فاےل ےک ےئل ایقتم ےک دؿ اکی ڈنھجا وہاگ سج ےک ذرہعی 

 اوبمیعن، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

  اابلب ےس اخ ی ےہ۔ہی ابت رتۃمج

     1854    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ہظا٦، رعوہ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ َز  َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٕ ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

 ٔ َِٟح٩َ ب ٥ُِٜ أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَ ـَ ٌِ ١َّ َب ٌَ َٟ ٔلَیَّ َو ٥ُِ َتِدَتٔؼ٤ُوَ٪ ِ َّٜ ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ َو٧ِٔ ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ ًَلَی ٧َِحو ُط  َٟ ٔضَی  ِٗ ٕف َوأَ ٌِ تٔطٔ ٩ِ٣ٔ َب  ُححَّ

ّة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ َٟطُ ِٗٔل  ٍُ َل ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ ََل َیأُِخِذ  َٓ ِّٙ أَخٔیطٔ َطِیّئا  َُٟط ٩ِ٣ٔ َح ِیُت  ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ  ٍُ  ٣َا أَِس٤َ

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشہؾ، رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل  امہن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامای ہک ںیم وت رصػ ااسنؿ وہں مت ریمے اپس دقمہم ےل رک آےت وہ، تہب نکمم ےہ ہک مت ںیم ےس وکح  صخش دلیل فملس ےن

 شی رکےن ںیم دفرسے ےس زایدہ حیصف اایبلؿ وہ افر ںیم اس ےک قح ںیم ہلصیف رکدف ایکس ابت نس رک اس ےئل سج ےک وماقف اس 

 فں وت فہ ہن ےل ہک ںیم ےن اس ےک ےئل آگ اک اکی ڑکٹا اگل رکدای۔ےک اھبح  ےک قح ںیم ےس یسک زیچ اک ہلصیف رک

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشہؾ، رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس، اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل  امہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ےن اک ایبؿاکنح ںیم ہلیح رک

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1855    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ثٔي ٍ َٛ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ  

٘ٔی١َ َیا َرُسو٢َ ا َٓ َّی ُتِشَتأ٣ََِز  یُِّب َحً َّی ُتِشَتأَِذَ٪ َوََل اٟثَّ ِٟبُِٔکُ َحً َُٜح ا ا٢َ ََل ت٨ُِ َٗ  ٥َ ََٜتِت َوَس٠َّ ا٢َ َِٔذا َس َٗ َٕ ِٔذ٧َُِضا  ِی َٛ ہللٔ 

َّطُ  ا٦َ َطاصَٔسِی ُزوٕر أ٧َ َٗ َ أ َٓ اِحَتا٢َ َرُج١ْ  َٓ ِد  ٥ِ َتزَوَّ َٟ ِٟبُِٔکُ َو ٥َِٟ ُتِشَتأَِذِ٪ ا ُف ا٨َّٟأض ِِٔ٪  ٌِ ا٢َ َب َٗ أَثَِبَت  َو َٓ َجَضا بٔزَٔؿاَصا  َتزَوَّ

٥ُ٠َ أَ٪َّ اٟ ٌِ اضٔی ٧ٔکَاَحَضا َواٟزَِّوُد َي َ٘ ِٟ ََل بَأَِض أَِ٪ َیَلأََصا َوصَُو َتزِؤیْخ َػحٔیْح ا َٓ َضاَزَة بَاك٠َْٔة   ظَّ

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ح ہن ایک اجےئ بج کت ہک اس ےس ااجزت ہن  ی اجےئ افر ہن ویبہ اک اکنح ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ونکاری وعرت اک اکن

اجےئ بج کت ہک اس ےس مکح ہن ایل اجےئ، یسک ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک ااجزت سک رطح وہیگ؟ آپ 

ہن  ی یئگ افر ہن اس ےن اشدی یک افر اکی صخش  ےن رفامای ہک بج فہ اخومش رےہ افر ضعب ےن اہک ہک ارگ ونکاری وعرت ےس ااجزت

ےن ہلیح ےس دف وھجےٹ وگاہ  شی ےئک ہک اس ےن اس وعرت یک راضدنمی ےس اکنح ایک ےہ افر اقیض ےن اس ےک اکنح وک اثتب 

 راھک، احالہکن وشرہ اجاتن ےہ ہک وگایہ وھجیٹ ےہ وت اس ےس تبحص رکےن ںیم وکح   جج ںیہن افر ہی اکنح حیحص ےہ۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکنح ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1856    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ سے روایت َکےت ہیں ٛہ حرضت جٌَف رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أس٥ٔ أَ٪َّ ا٣ِزَ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِت أَِ٪ َحسَّ َٓ ََفٕ َتَدوَّ ٌِ َٟسٔ َج أَّة ٩ِ٣ٔ َو

 َ ٍٕ ابِى ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو٣َُح٤ِّ ًَ ٔلَی َطِیَدئِن ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  َٓأَِرَس٠َِت ِ َضا َوهَٔی کَارَٔصْة  َجَضا َؤٟیُّ إٔ٪َّ یُزَوِّ َٓ ََل َتِدَظيَِن  َٓ اََل  َٗ ِی َجارٔیََة 

ََٜحَضا أَبُو ِ ٕ أ٧َ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َخ٨َِشاَئ ب٨َِٔت خَٔذا٦ ا  َیاُ٪ َوأ٣ََّ ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٥َ َذَٟٔک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  زَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َصا َوهَٔی کَارَٔصْة ََفَ

٩ًَِ أَبٔیطٔ ِٔ٪َّ َخ٨َِشاَئ  و٢ُ  ُ٘ ُتُط َي ٌِ َش٤ٔ َٓ 

 اعتٰیل ہنع ےک اخدناؿ یک اکی وعرت وک یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، اقمس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رفعج ریض اہلل

رہی وخػ وہا ہک اؿ اک ف ی اؿ اک اکنح رکدے اگ وج اںیہن اندنسپ اھت وت اںوہں ےن ااصنر ںیم ےس دفڈبوھں ینع دبعارلنمح افر عمجم وک وج اج

ےک فادل ےن رکدای اھت وج ہک اںیہن اندنسپ اھت ےک ےٹیب ےھت الہک اجیھب وت اؿ دفونں ےن اہک ہک مت ادنہشی ہن رکف، اسنخء تنب ذخاؾ اک اکنح اؿ 

وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اکنح وک خس رکدای۔ ایفسؿ ےن اہک ںیم ےن دبعارلنمح ےس انس فہ ا ےن فادل ےس لقن رکےت 

 . (ےھت ہک اسنخء )اک اکنح اؿ ےک فادل ےن رکدای اھت

 ، اقمس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1857    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، طيبا٪ یحٌی ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َحسَّ َّی اہللُ   َػل

َُٜح ا ات٨ُِ َٗ ا٢َ أَِ٪ َتِشَُٜت َو َٗ َٕ ِٔذ٧َُِضا  ِی َٛ اُٟوا  َٗ َّی ُتِشَتأَِذَ٪  ِٟبُِٔکُ َحً َُٜح ا َّی ُتِشَتأ٣ََِز َوََل ت٨ُِ ُف ا٨َّٟأض ِِٔ٪ َِلَی٥ُِّ َحً ٌِ ٢َ َب

 َ اضٔی ٧ٔک َ٘ ِٟ أَثَِبَت ا َٓ ًَلَی َتزِؤیٔخ ا٣َِزأَةٕ ثَیِّٕب بٔأ٣َِزَٔصا  ِجَضا اِحَتا٢َ ِِٔنَشاْ٪ بَٔظاصَٔسِی ُزوٕر  ٥ِ َیَتزَوَّ َٟ َّطُ  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ اَحَضا ِٔیَّاُظ َواٟزَِّوُد َي

َضا ٌَ َٟطُ ٣َ ا٦ٔ  َ٘ ٤ُِٟ ُط َصَذا ا٨ِّٟکَاُح َوََل بَأَِض بٔا ٌُ َّطُ َيَش إ٧ٔ َٓ مُّ  َٗ 

اہلل یلص اہلل اوبمیعن، ابیشؿ ییحی ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

س ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ویبہ اک اکنح ہن ایک اجےئ بج کت ہک اس ےس مکح ہن ایل اجےئ افر ونکاری اک اکنح ہن ایک اجےئ بج کت ہک ا

ےس ااجزت ہن  ی اجےئ ولوگں ےن وپاھچ ہک اس یک ااجزت سک رطح وہیگ، آپ ےن رفامای ہک ہی ہک فہ اخومش رےہ افر ضعب ولوگں 

اہک ہک ارگ وکح  صخش ہلیح رک ےک دف وھجےٹ وگاہ  شی رکے ہک اس ےن ویبہ ےک مکح ےس اس ےس اکنح ایک ےہ افر اقیض اےکس اکنح ےن 

وک اثتب رےھک افر وشرہ وک اس اک ملع یھب وہ ہک اس ےن اس ےس یھبک یھب اکنح ںیہن ایک وت اس ےک ےئل ہی اکنح اجزئ ےہ اس وعرت ےک 

 ںیہن ےہ۔ اسھت رےنہ ںیم وکح   جج

 اوبمیعن، ابیشؿ ییحی ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1858    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ذٛوا٪، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٨ًََِضا ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َواَ٪  ِٛ ٩ًَِ َذ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َرُسو٢ُ  َحسَّ َٗ َِٟت  ا َّی  َٗ اہللٔ َػل

ُف  ٌِ ا٢َ َب َٗ ا٢َ ِٔذ٧َُِضا ُػ٤َاتَُضا َو َٗ ِٟبُِٔکَ َتِشَتِحٌٔی  ٠ُُِٗت ِٔ٪َّ ا ِٟبُِٔکُ ُتِشَتأَِذُ٪  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ا٨َّٟأض ِِٔ٪ َصؤَی َرُج١ْ َجارٔیَّة اہللُ 

ًَلَی  َحاَئ بَٔظاصَٔسِی ُزوٕر  َٓ اِحَتا٢َ  َٓ أَبَِت  َٓ ا  اضٔی َطَضاَزَة یَتٔی٤َّة أَِو بُِٔکّ َ٘ ِٟ ب١َٔ ا َ٘ َٓ َِٟيتٔی٤َُة  ٔؿَیِت ا ِت ََفَ َٛ أَِزَر َٓ َجَضا  َُّط َتزَوَّ أ٧َ



 

 

َِٟوكِئُ  ُط ا َٟ ٥ُ٠َ بٔبُِلََلٔ٪ َذَٟٔک َح١َّ  ٌِ  اٟزُّورٔ َواٟزَِّوُد َي

ن کہ، ذوکاؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل
مل
 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوباعمص، انب رججی، انب ایب 

ےن رفامای ہک ونکاری ےس ااجزت  ی اجےئ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ونکاری وت ااجزت 

ڑلیک دےنی ںیم رشؾ وسحمس رکیت ےہ، آپ ےن رفامای ہک اس یک اخومیش ااجزت ےہ افر ضعب ولوگں ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش یسک ویبہ 

ای ونکاری ڑلیک وک اچےہ افر فہ ااکنر رکے  س فہ رمد ہلیح ےس دف وھجےٹ وگاہ  شی رکدے ہک اس ےن اس ےس اکنح ایک ےہ رھپ ارگ 

یسک وک ربخ  یچنہ افر فہ رایض وہح  افر اقیض ےن وھجیٹ وگایہ وبقؽ رک ی افر وشرہ وک اس ےک وھجےٹ وہےن اک ملع وہ، رھپ یھب اس ےس 

  ےہ۔تبحص رکین اجزئ

ن کہ، ذوکاؿ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
 اوباعمص، انب رججی، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت اک ا ےن وشرہ افر وسونکں ےک اسھت ہلیح رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ

 اک ایبؿ ولیحں :   ابب

 وعرت اک ا ےن وشرہ افر وسونکں ےک اسھت ہلیح رکےن یک رکاتہ اک ایبؿ

     1859    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیسب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  َحسَّ

َیِس٧ُو ٨ِ٣ُٔض٩َّ  َٓ ًَلَی نَٔشائٔطٔ  ِْصَ أََجاَز  ٌَ ِٟ َّی ا َش١َ َوکَاَ٪ َِٔذا َػل ٌَ ِٟ َِٟح٠َِواَئ َویُحٔبُّ ا ٥َ یُٔحبُّ ا اِحتََبَص  ََٓسَخ١َ  َوَس٠َّ َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی َح

َّٜةَ  ِو٣َٔضا ًُ َٗ َضا ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ  َٟ ا٢َ لٔی أَصَِسِت  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُِٟت  َ َشأ َٓ ا کَاَ٪ َیِحتَبُٔص  ث ٍََ ٤٣َّٔ ِٛ ِت َرُسو٢َ اہللٔ  ٨ًَِٔسَصا أَ َ٘ َش َٓ ًََش١ٕ 

٠ُِت أ٣ََا َواہللٔ ُ٘ َٓ بَّة  ِ ََ ٥َ ٨ِ٣ُٔط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُّط َسَیِس٧ُو َػل إ٧ٔ َٓ ٠َِیٔک  ًَ ٠ُُِٗت َِٔذا َزَخ١َ  ُت َذَٟٔک َٟٔشِوَزَة  ََٓذََکِ ُط  َٟ  َّ٩َٟ ٨ََِٟحَتا  



 

 

ٔ اٟزِّیُح َوکَاَ٪  َٟطُ ٣َا صَٔذظ ولٔی  ُ٘ َٓ و٢ُ ََل  ُ٘ َّطُ َسَی إ٧ٔ َٓ آٔي ٍَ  َِ َٟطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَک٠ََِت ٣َ ولٔی  ُ٘ َٓ َّی اہللُ ٨ِ٣ٔٔک  ٥َ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

َٟطُ َجَزَسِت  ولٔی  ُ٘ َٓ ًََش١ٕ  بََة  ِ ََ َؼُة  ِٔ ِتىٔی َح َ٘ و٢ُ َس ُ٘ َّطُ َسَی إ٧ٔ َٓ ٠َِیطٔ أَِ٪ یُوَجَس ٨ِ٣ٔطُ اٟزِّیُح  ًَ ُٗو٢ُ َذٟٔٔک  َيِظَتسُّ  َ َُٓم َوَسأ زِ ٌُ ِٟ ٧َِح٠ُطُ ا

 ُٗ ًَلَی َسِوَزَة  ا َزَخ١َ  َّ٤٠َ َٓ ُة  ٔٔیَّ ُٗؤٟیطٔ أ٧َِٔت یَا َػ ٠ُِٗٔت لٔی َو َّٟٔذی  ِس ِٛٔسُت أَِ٪ أُبَازَٔرُظ بٔا َ٘ َٟ َط َِٔلَّ صَُو  َٟ ٔ َّٟٔذی ََل ِ و٢ُ َسِوَزةُ َوا ُ٘ ٠ُِت َت

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ا ٨ِ٣ٔٔک  ّٗ َِٟبأب ََفَ لَی ا ٌَ َٟ َُّط  ٔ  َو٧ِٔ آ َِ ٠ُُِٗت اہللٔ أَک٠ََِت ٣َ ا٢َ ََل  َٗ ي ٍَ 

 ُٗ ًَلَیَّ  ا َزَخ١َ  َّ٤٠َ َٓ َُٓم  زِ ٌُ ِٟ ٠ُُِٗت َجَزَسِت ٧َِح٠ُُط ا ًََش١ٕ  بََة  ِ ََ َؼُة  ِٔ ِتىٔی َح َ٘ ا٢َ َس َٗ ٤َا َصٔذظٔ اٟزِّیُح  َٔک َوَزَخ١َ َٓ ُط ٣ِٔث١َ ذَٟ َٟ ٠ُِت 

َؼةَ  ِٔ ًَلَی َح ا َزَخ١َ  َّ٤٠ََٓ َٟطُ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  َِٟت  ا َ٘ َٓ َة  ٔٔیَّ ا٢َ ََل َحاَجَة لٔی بٔطٔ  ًَلَی َػ َٗ َٟطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَََل أَِس٘ٔیَک ٨ِ٣ٔطُ  َِٟت  ا َٗ 

ََٟضا اِسًُٜٔی ٠ُُِٗت  َِٟت  ا َٗ ٨َ٣ِاُظ  ِس َُحَ َ٘ َٟ و٢ُ َسِوَزةُ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  ُ٘ َِٟت َت ا َٗ 

اتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایخؽ ایک ہک روسؽ دیبعنب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، ا ےن فادل، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رف

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولحہ افر دہش دنسپ رفامےت ےھت افر بج رصع یک امنز ڑپھ ےتیل وت اینپ ویبویں ےک اپس رشتفی ےل اجےت افر

آپ ےس اےکس اؿ ےک رقبی وہےتانچہچن اکی دؿ رضحت ہصفح ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر ومعمؽ ےس زایدہ رہھٹے ںیم ےن 

قلعتم درای ت ایک ہک ہصفح یک وقؾ یک اکی وعرت ےن اکی دہش دہہی ےک  رر رپ اجیھب اھت۔ افر اس ںیم اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

، ہیلع فآہل فملس وک الپای۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ا ےن دؽ ںیم اہک دخبا ںیم اؿ ےک ےئل ہلیح رکفں یگ

ںیم ےن اس اک ذرک وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایک افر اہک ہک بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمترے اپس آںیئ افر رقبی 

 یک وہں وت مت انہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ےن اغمریف اھکای ےہ آپ رفامںیئ ےگ ںیہن وت مت انہک ہک ہی وب سک زیچ

فر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ارم اشؼ سگرات ہک آپ ےس وب اپح  اجےئ، آپ انی رفامںیئ ےگ ےھجم ہصفح ےن دہش اک ےہ؟ ا

 اک رس وچاس وہاگ، ںیم یھب یہی وہکں یگ افر اے ہیفص مت یھب یہی انہک،انچہچن

 

 رشتب الپای ےہ، وت مت انہک ہک اشدی دہش یک ویھکمں ےن رعف

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رشتفی ےل ےئگ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ وسدہ 

ےن اہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن، رقبی اھت ہک ںیم اہمترے م ےن ےس ےلہپ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےن ھجم ےس یہک یھت اس فتق آپ درفازے رپیہ ےھت بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقبی فملس ےس ابت د ہ دفں وج مت

وہےئ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ےن اعمریف اھکای ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ںیہن ںیم ےن وپاھچ رھپ 

 اک رس وچاس وہاگ، بج ریمے ہی وب یسیک ےہ، آپ ےن رفامای ہک ےھجم ہصفح ےن دہش

 

 الپای ےہ، ںیم ےن اہک دہش یک یھکم ےن رعف

)رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک( اپس رشتفی الےئ وت ںیم ےن یھب یہی اہک افر ایس رطح ہیفص ےن یھب اہک رھپ بج ہصفح ریض 



 

 

ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم آپ وک اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک 

 رشتب الپؤں، آپ ےن رفامای ہک ےھجم اس یک رضفرت ںیہن وسدہ م ےن یگل، احبسؿ اہلل مہ ےن اےس  جاؾ رکدای ںیم ےن اہک پچ روہ،

 دیبعنب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، ا ےن فادل، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اطوعؿ ےس اھبےنگ ےک ےئل ہلیح وجح  یک رکاتہ اک ایبؿ

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اطوعؿ ےس اھبےنگ ےک ےئل ہلیح وجح  یک رکاتہ اک ایبؿ

     1860    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ سے روایت َکےت ہیں حرضت ٤ًز ب٩ خلاب  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٔ ب٩ِٔ َرب ًَا٣ٔز ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  أب َرضَٔی اہللُ َحسَّ َِٟدلَّ َة أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌَ ی

ًَِبُس اٟزَّحِ  أَِخب ٍََُظ  َٓ أ٦ِٔ  ٍَ بٔاٟظَّ َٗ َِٟوبَاَئ َو ُط أَ٪َّ ا َِ َْ ب٠ََ ا َجاَئ بََّٔسِ َّ٤٠ََٓ أ٦ِٔ  ٔلَی اٟظَّ َد ِ َ َِ ٨ُِط  َّی ًَ ٖٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِو ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اّرا ٣ٔ  اہللُ  ُجوا َٔفَ ََل َتِْخُ َٓ ٍَ بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا  َٗ ٠َِیطٔ َؤَِذا َو ًَ َس٣ُوا  ِ٘ ََل َت َٓ ُت٥ِ بٔطٔ بٔأَِرٕق  ٌِ ٍَ َِٔذا َس٤ٔ َج ٨ُِط ََفَ

َٖ ٩ِ٣ٔ َحسٔی ٤ََّا اِنَْصَ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ٧ِٔ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َْ َو ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٤ًَُزُ ٩ِ٣ٔ ََسِ  ٔث 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، دبعاہلل نب اعرم نب ر ہعی ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشؾ 

ربخ دی  یک رطػ رفاہن وہےئ بج اقمؾ رسغ ںیم ےچنہپ وت اںیہن ربخ یلم ہک اشؾ ںیم فاب یلیھپ وہح  ےہ وت اںیہن دبع ارلنمح نب وعػ ےن

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت سج زنیم ےک قلعتم ونس )ہک فاہں فاب یلیھپ وہح  ےہ( وت فاہں ہن اجؤ ، افر بج

غ یسک زنیم ںیم فاب لیھپ اجےئ افر مت فاہں وموجد وہ وت فاہں ےس رفار ےک ارادہ ےس ہن ولکن،انچہچن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رس

ےس فا س ولن ےئگ افر انب اہشب ےس رطبقی اسمل نب دبعاہلل وقنمؽ ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رصػ دبعارلنمح یک 



 

 

 دحثی یک انبء رپ فا س وہےئ۔

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، دبعاہلل نب اعرم نب ر ہعی ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل  :  رافی

 ٰیل ہنعاعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اطوعؿ ےس اھبےنگ ےک ےئل ہلیح وجح  یک رکاتہ اک ایبؿ

     1861    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہزی، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ ابواٟامی٪، طٌیب، :  راوی

َُّط  إؾ أ٧َ َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ٔ٪ َحسَّ ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ُث َحسَّ ٍَ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس یَُحسِّ َس٤ٔ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ّسا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ُف اَِل٥ٔ٣َُ ث٥َُّ بَقَٔی ٨ِ٣ُٔط َب٘ٔیَّْة َس ٌِ َب بٔطٔ َب ًََذاْب ًُذِّ ا٢َ رِٔجزْ أَِو  َ٘ َٓ  ٍَ َوَج ِٟ ٥َ َذََکَ ا

 ٍَ َٗ ٠ًََِیطٔ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ بٔأَِرٕق َو ٔس٩٣ََّ  ِ٘ ََل ُي َٓ ٍَ بٔطٔ بٔأَِرٕق  ٩ِ٤َ َس٤ٔ َٓ ی  َ ِِ ُ ِتٔی اَِل ٤َِٟزََّة َوَیأ َیِذَصُب ا ِد َٓ ََل َیِْخُ َٓ  َٔفَاّرا ٨ِ٣ٔطُ  بَٔضا 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اعرم نب دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ااسہم نب زدی وک دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اطوعؿ اک ذرک ایک افر رفامای فہ تبیصم ای ذعاب ےہ سج ںیم ضعب وقںیم

 التبم یک یئگ ںیھت رھپ اس ںیم ھچک ابیق رہ ایگ وج یھبک الچ اجات ےہ افر یھبک آاجات ےہ  س وج صخش یسک ہگج ےک قلعتم ےنس ہک )فاہں فاب

 یلیھپ وہح  ےہ( وت فاہں ہن اجےئ افر وج صخش یسک ہگج وہ افر فاہں فاب لیھپ اجےئ وت فاہں ےس اھبگ رک ہن اجےئ۔

 زرہی، اعرم نب دعس نب ایب فاقص اوباامیلؿ، بیعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ہبہ افر ہعفش ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ افر ہعفش ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1862    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ایوب سدتیانی، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ِدتَٔیانٔیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ ا٨َّٟ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  َّی   ٔيیُّ َػل

ِوئٔ  ٨ََٟا ٣ََث١ُ اٟشَّ َِٟیَص  ِیئٔطٔ  َٗ وزُ فٔی  ٌُ ِٟک٠َِٔب َي ائُٔس فٔی صٔبَتٔطٔ کَا ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا  اہللُ 

اوبمیعن، ایفسؿ، اویب ایتخسین، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ہبہ رک ےک فا س ےنیل فاال اس ےتک یک رطح ےہ وج ےق رک ےک اچےٹ امہرے ےئل ہی ربی اثمؽ  ہیلع

 انمبس ںیہن۔

 اوبمیعن، ایفسؿ، اویب ایتخسین، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ افر ہعفش ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1863    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ٕس َحسَّ ا٢َ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ب٩ِٔ 



 

 

 َٓ َش٥ِ  ِ٘ ٥ِ ُي َٟ َة فٔی ک١ُِّ ٣َا  ٌَ ِٔ ٥َ اٟظُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ٤ََّا َج ا٢َ ٧ِٔ َٗ َة َو ٌَ ِٔ ََل ُط َٓ  ُٚ ُ ِت اِٟطُّ َٓ ُِٟحُسوزُ َوُِصِّ ِت ا ٌَ َٗ إَٔذا َو

ا٢َ ِِٔ٪  َٗ أَبَِل٠َُط َو َٓ َزُظ  ٔلَی ٣َا َطسَّ ٤ًَََس ِ ُة ٠ِٟٔحَٔوارٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٔ ُف ا٨َّٟأض اٟظُّ ٌِ ةٔ  َب ٌَ ِٔ َِٟحاُر بٔاٟظُّ َٖ أَِ٪ َیأُِخَذ ا َدا َٓ اِطت ٍََی َزاّرا 

اِطت ٍََی َسِض٤ّا ٩ِ٣ٔ ٣ٔ  ُط فٔی بَأِی َٓ َٟ َة  ٌَ ِٔ ٢ٔ َوََل ُط ِض٥ٔ اَِلَوَّ ُة فٔی اٟشَّ ٌَ ِٔ َِٟبأَِی َوکَاَ٪ ٠َِٟٔحارٔ اٟظُّ ُط أَِ٪ ائَٔة َسِض٥ٕ ث٥َُّ اِطت ٍََی ا َٟ ارٔ َو اٟسَّ

 َیِحَتا٢َ فٔی َذَٟٔک 

ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت 

س اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعفش رہ اس زیچ ںیم رقمر رفامای وج ایھب میسقت ہن وہح  وہ، بج دح دنبی وہیئگ افر راےتس ریھپ دےیئ ےئگ وت ا

دلیل اک ابلط رقار دای وصرت ںیم ہعفش ںیہن ےہ افر ضعب ولوگں ےن اہک ےہ ہک ہعفش ڑپفویسں ےک ےئل ےہ رھپ اینپ یہ  شی یک وہح  

افر اہک ہک ارگ وکح  صخش نؿ رخدیے افر اس وک رطخہ وہ ہک ڑپفیس ہعفش یک انب رپ ےل ےل اگانچہچن اےنس اس نؿ ےک وس وصحں ںیم 

اک قح ںیہن  ےس اکی ہصح رخدی ایل، رھپ اس ےک ابیق وک رخدی ایل افر ڑپفیس ےک ےئل ہعفش اک قح ےلہپ ےصح ںیم ےہ ابیق رھگ ںیم اس وکہعفش

 وت اس رخدیار ےئلیک ایس رطح اک ہلیح رکےن اک اایتخر ےہ۔

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿولیحں اک ایب :   ابب

 ہبہ افر ہعفش ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1864    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یَّسہ ٤ًزو ب٩ َیس :  راوی

ةَ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیََّسَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ِِٟٔشَوُر ب٩ُِ  َحسَّ ا٢َ َجاَئ ا َٗ یٔس  ٔ ٤ًَِزَو ب٩َِ اٟرشَّ ُت  ٌِ َس٤ٔ

ٍٕ ٤٠ِِٟٔٔشَورٔ أَََل َتأ٣ُِزُ  ٔ ا٢َ أَبُو َرآ َ٘ َٓ ٕس  ٌِ ٔلَی َس ُط ِ ٌَ ُت ٣َ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ٜٔٔيی  ًَلَی ٨ِ٣َ ٍَ یََسُظ  َوَؿ َٓ ٣ََة   صََذا أَِ٪ َيِظت ٍََٔی ٣ٔىِّی بَِیًٔی ٣َِْخَ

ا٢َ ََل  َ٘ َٓ َّٟٔذی فٔی َزارٔی  ُتطُ ا ٌِ ٨َ٤َ َٓ ّسا  ِ٘ ًِٔلیُت َخ٤َِص ٣ٔائَٕة َن ُ ا٢َ أ َٗ ٤َٕة  ا ٨َ٣ُحَّ ٕة َو٣َِّٔ ٌَ لَّ َ٘ ا ٣ُ ٍٔ ٣ٔائَٕة ٣َِّٔ ًَلَی أَِربَ ِوََل  أَزٔیُسُظ  َٟ  َو



 

 

 َٗ َُٜط أَِو  ُت ٌِ بٔطٔ ٣َا بٔ َ٘ ُّٙ بَٔؼ َِٟحاُر أََح و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ َیاَ٪ ِٔ٪َّ أَن ِٔ ٠ُُِٗت ُٟٔش َٜطُ  ًَِلِيُت ا٢َ ٣َا أَ

ةَ  ٌَ ِٔ ٍَ اٟظُّ ُف ا٨َّٟأض َِٔذا أََراَز أَِ٪ َیبٔی ٌِ ا٢َ َب َٗ ََٜذا َو ا٢َ لٔی َص َٗ ٨َّٜٔطُ  ا٢َ َل َٗ ١ِ َصََٜذا  ُ٘ ٥َِٟ َي ٤َّزا  ٌِ َّی یُِبٔل١َ ٣َ ٠َطُ أَِ٪ یَِحَتا٢َ َحً َٓ  

 َ ٍُ ٤ُ٠ِِٟٔظت ٔ َِٟبائ َیَضَب ا َٓ َة  ٌَ ِٔ ٍٔ ٓٔیَضا اٟظُّ ٔٔی ََل یَُٜوُ٪ ٠ٟٔظَّ َٓ َٕ زِٔرَص٥ٕ  ِٟ ٤ُِِٟظت ٍَٔی أَ وُِّؿطُ ا ٌَ َِٟیطٔ َوُي ٔ َضا ِ ٌُ َٓ َصا َویَِس اَر َوَیُحسُّ  ٍٔی اٟسَّ

ْة  ٌَ ِٔ  ُط

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ رمعف نب رشدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک وسمر نب زخمہم آےئ افر اانپ اہھت 

ے اکدنےھ رپ راھک، ںیم اؿ ےک اسھت دعس یک رطػ رفاہن وہا، اوبراعف ےن وسمر ےس اہک ہک آپ دعس ےس ویکں ںیہن ےتہک ہک فہ ریم

اس وکرھٹی وک رخدی ںیل وج ریمے رھگ ںیم ےہ اںوہں ےن اہک ہک ںیم اچر وس درمہ ےس زایدہ ںیہن دے اتکس فہ یھب ڑکٹے ڑکٹے رک 

راعف ےن اہک ںیم ےن ںیہن دای افر ارگ یبن وک رفامےت وہےئ ہن اتنس ہک ڑپفیس ہعفش اک زایدہ قحتسم ےہ وت ےک ینع وطسقں ںیم دفں اگ، اوب

ہک  ںیم اس وک اہمترے اہھت ہن اتچیب ای اہک ہک ںیم مت وک ہن داتی، ںیم ےن ایفسؿ ےس اہک ہک رمعم ےن اس رطح ایبؿ ایک ےہ وت اںوہں ےن اہک

فر ضعب ےن اہک ہک بج وکح  آد ی نؿ انچیب اچاتہ ےہ وت فہ قح ہعفش وک ابلط رکےن ےک ےئل ہی ہلیح نکیل ھجم ےس ایس رطح اہک ےہ ا

اایتخر رکاتکس ےہ ہک اب ع رتشمی وک فہ نؿ ہبہ رکدے افر اس یک دح وک چنیھک دے افر اس وک دے دے افر رخدیار اس وک اکی زہار 

 رےہ اگ۔ درمہ اعمفہض دے دے وت عیفش وک اس ںیم قح ہعفش ہن

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ رمعف نب رشدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 ہبہ افر ہعفش ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     1865    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یَّسہ، ٤ًزو ب٩ َیس، ابورآٍ :  راوی

٩ًَِ أَ  یٔس  ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ ًَ  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیََّسَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ّسا َساَو٣َطُ َحسَّ ٌِ ٍٕ أَ٪َّ َس ٔ  بٔی َرآ



 

 

و٢ُ بَ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ِوََل أَن َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٍٔ ٣ٔائَٔة ٣ِٔث ًَِلِيُتَک ِيّتا بٔأَِربَ ٤ََٟا أَ بٔطٔ  َ٘ ُّٙ بَٔؼ َِٟحاُر أََح ا

 ٌَ ِٔ أََراَز أَِ٪ یُِبٔل١َ اٟظُّ َٓ ُف ا٨َّٟأض ِِٔ٪ اِطت ٍََی َنٔؼیَب َزإر  ٌِ ا٢َ َب َٗ ٠َِیطٔ ی٤َٔيْن َو ًَ ٔ َوََل یَُٜوُ٪  ِٔي ٍ  َة َوَصَب َٔلب٨ِٔطٔ اٟؼَّ

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب رشدی، اوبراعف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دعس ےن اؿ ےس اکی 

  اک زایدہ قحتسم رھگ اچروس اقثمؽ ںیم رخدیا افر اہک ہک ارگ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ف

 

ص

 وک رفامےت وہےئ ہن اتنس ہک ڑپفیس 

 ےہ وت ںیم مت وک ہن داتی افر ضعب ولوگں ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش یسک رھگ اک اکی ہصح رخدی رکے افر اس ںیم ہعفش وک ابلط رکان اچےہ وت

 ا ےن انابغل ےچب وک ہبہ رکدے وت اس رپ مسق یھب الزؾ ںیہن۔

 ، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب رشدی، اوبراعفدمحم نب وی ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعلم اک ہلیح رکان اتہک اس وک دہہی اجیھباجےئ

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اعلم اک ہلیح رکان اتہک اس وک دہہی اجیھباجےئ

     1866    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اس٤اًی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ ابوح٤یس، ساًسی :  راوی

أًٔسیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ١َ٤َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ َحسَّ ٌِ ا٢َ اِسَت

ا َجاَئ َحاَسبَ  َّ٤٠َ َٓ ٠َِّٟتَبٔیَّةٔ  أت بَىٔی ُس٠َِی٥ٕ یُِسعَی اب٩َِ ا َٗ ًَلَی َػَس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجَّل  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َصَذا ٣َاُل٥ُِٜ َوَصَذا َػل َٗ طُ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا  َصٔسیَّْة  ّٗ ٔ ٨َِت َػاز ُٛ َّی َتأِتَٔیَک َصٔسیَُّتَک ِِٔ٪  َک َحً َضَلَّ َج٠َِشَت فٔی بَِیٔت أَبٔیَک َوأ٣ُِّ َٓ

ًَلَی  ١ُٔ٤ اٟزَُّج١َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٌِ ِّی أَِسَت إٔن َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ َح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  َٓ نٔی اہللُث٥َُّ َخَلب٨ََا  ا َوَلَّ َّ١ٔ٤َ ٤٣ٔ ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ َی َٓ ِتٔی  َیأ َٓ  

َّی َتأِتَٔیُط َصٔسیَُّتُط َو  طٔ َحً ََل َج٠ََص فٔی بَِیٔت أَبٔیطٔ َوأ٣ُِّ َٓ ٔ َصَذا ٣َاُل٥ُِٜ َوَصَذا َصٔسیَّْة أُصِٔسَیِت لٔی أَ ي ٍِ َِ اہللٔ ََل َیأُِخُذ أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َطِیّئا بٔ



 

 

 ٔ ِٟ٘ َٟقَٔی اہلَل یَِح٠ٔ٤ُُط یَِو٦َ ا طٔ َِٔلَّ  ِّ٘ ََٟضا ُخَواْر أَِو َطاةّ َح ّة  َُاْئ أَِو َبَُقَ َٟطُ ُر ٌٔي ٍّا  َٟقَٔی اہللَ َیِح١ُٔ٤ َب ٩ََّٓ أََحّسا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ََلَرِعٔ َٓ زُ  َیا٣َٔة  ٌَ َتِی

ٍَ أُذُنٔی ًَِیىٔی َوَس٤ِ ُت َبِْصَ  ِِ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ َص١ِ ب٠ََّ ُ٘ َّی ُرَِٔی بََیاُق ِٔبِٔلطٔ َي ٍَ یََسُظ َحً َٓ  ث٥َُّ َر

نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ اوبدیمح، اسدعی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  دیبع

ٹہ اھت، ینب میلس ےک دصاقت اک اعلم انب رک اجیھب، بج فہ فا س آای اس ےن اسحب دای وت  ن
ن

 

لن
 ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک سج اک انؾ انب 

اک ےہ افر ہی ےھجم دہہی ںیم الم ےہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا ےن ابپ ای اینپ امں ےک رھگ ںیم ویکں  اہک ہک ہی آپ

، ںیہن اھٹیب راہ ہک ریتے اپس دہہی آات ارگ وت اچس ےہ رھپ مہ ولوگں ےک اسےنم ہبطخ ڑپاھ وت اہلل یک دمح فانثء ایبؿ رکےن ےک دعب رفامای

 مت ےس یسک آد ی وک وکح  اکؾ دے رک اتجیھب وہں سج اک اہلل اعت ی ےن ںیمہ امکل انبای ےہ فہ فا س اج رک اتہک ےہ ہک ہی اہمترا ےہ اامدعب ںیم

 مت افر ہی دہہی ےہ وج ےھجم اجیھب ایگ ےہ ویکں ںیہن ا ےن ابپ ای اینپ امں ےک رھگ اتھٹیب ہک اس ےک اپس دہہی آات ےہ )ای ںیہن( دخا یک مسق

 ےس وج صخش وکح  زیچ ای قح ےل اگ وت ایقتم ےک دؿ اہلل ےس اس رطح ےلم اگ ہک فہ زیچ اس رپ وسار وہیگ ںیم مت ےس اکی اکی وک ںیم

اچہپؿ ولں اگ ہک وج البلبےت افٹن، الچیت اگےئ، ایممیت رکبی وک ا ےن افرپ وسار ےئک وہےئ وہاگ، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےئک اہیں کت ہک آپ یک لغب یک دیفسی رظن آےن یگل، آپ ےن رفامای ای اہلل ایک ںیم ےن اچنہپ دای، ہی رفامےت وہےئ ریمی ا ےن اہھت دنلب 

 آوھکنں ےن داھکی افر اکونں ےن انس۔

 دیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ اوبدیمح، اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب

 اعلم اک ہلیح رکان اتہک اس وک دہہی اجیھباجےئ

     1867    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یَّسہ، ٤ًزو ب٩ َیس، حرضت ابورآٍ :  راوی

ث٨ََا َٗ  َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ یٔس  ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ ًَ  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیََّسَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ َّی اہللُ أَبُو نُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل



 

 

ٌٔرِشٔ  ُف ا٨َّٟأض ِِٔ٪ اِطت ٍََی َزاّرا بٔ ٌِ ا٢َ َب َٗ بٔطٔ َو َ٘ ُّٙ بَٔؼ َِٟحاُر أََح ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی ًَ َََٓل بَأَِض أَِ٪ یَِحَتا٢َ َحً َٕ زِٔرَص٥ٕ  ِٟ َ ی٩َ أ

ّة َو  ٌَ ٍَ ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ َوتِٔش ٖٔ زِٔرَص٥ٕ َوتِٔش َة آََل ٌَ َسُظ تِٔش ُ٘ َٕ زِٔرَص٥ٕ َوی٨َِ ِٟ ی٩َ أَ ٌٔرِشٔ اَر بٔ َسُظ زٔی٨َاّرا َيِظت ٍََٔی اٟسَّ ُ٘ ٌٔيَن َوی٨َِ تِٔش

 َٓ  َٕ ِٟ َ ی٩َ اَِل ٌٔرِشٔ ِٟ إِٔ٪ ب٤َٔا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ا َٓ ارٔ  ًَلَی اٟسَّ َُٟط  ََل َسبٔی١َ  َٓ َٕ زِٔرَص٥ٕ َؤَِلَّ  ِٟ ی٩َ أَ ٌٔرِشٔ ٍُ أََخَذَصا بٔ ٔٔی إِٔ٪ ك٠َََب اٟظَّ

ٍُ ٣ٔا ٖٔ زِٔرَص٥ٕ َوتِٔش ُة آََل ٌَ َِٟیطٔ َوصَُو تِٔش ٔ ِ ٍَ َٓ ٍٔ ب٤َٔا َز ٔ َِٟبائ ًَلَی ا ٤ُِِٟظت ٍَٔی  ٍَ ا اُر َرَج ِت اٟسَّ َّ٘ ْة َوتٔ اِسُتحٔ ٌَ وَ٪ ئَٕة َوتِٔش ٌُ ِش

 ًَ ارٔ  ٔ اٟسَّ إِٔ٪ َوَجَس بَٔضٔذظ َٓ ی٨َارٔ  ُٖ فٔی اٟسِّ ِ َف اْٟصَّ َ٘ َّٙ ا٧َِت ٍَ حٔيَن اِسُتٔح ِٟبَِی َّطُ زِٔرَص٤ّا َوزٔی٨َاْر َٔلَ٪َّ ا َٓإ٧ٔ  َّٙ ٥ِ ُتِشَتَح َٟ ِيّبا َو

ََ بَيَِن  ِٟدَٔسا أََجاَز َصَذا ا َٓ ا٢َ  َٗ َٕ زِٔرَص٥ٕ  ِٟ ی٩َ أَ ٌٔرِشٔ ٠ًََِیطٔ بٔ َصا  ٍُ  َیزُزُّ ٥َ بَِی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َو ا

َُائ٠َٔةَ  ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ََل َزاَئ َوََل خِٔبَثَة َوََل   ا

اوبمیعن، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب رشدی، رضحت اوبراعف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےن رفامای ہک ڑپفیس وک ہعفش اک زایدہ قح ےہ افر ضعب ولوگں ےن اہک ہک ارگ وکح  صخش اکی رھگ سیب زہار درمہ ںیم رخدیان اچاتہ ےہ فملس

وت اس رطح ہلیح رکےن ںیم وکح   جج ںیہن ےہ ہک ون زہار ونوس درمہ دقن دے دے افر سیب زہار ںیم ےس ابیق ےک وعض اکی دانیر 

ہبل رکے وت اس وک سیب زہار ںیم انیل ڑپے اگ فرہن رھگ ےنلم یک وکح  وصرت ںیہن۔ رھپ ارگ فہ نؿ اب ع ےک دے دے۔ ارگ اس اک اطم

( وسا یسک افر آد ی اک قح اک الکن وت رخدیار اب ع ےس وج ھچک اس ےن اس وک دای ےہ فہ فا س ےل ےل )ینع ونزہار ونوس درمہ افر اکی دانیر

الص قحتسم لکن آای وت دانیر یک اجترت وج رصػ اکی زایدیت یھت ابلط وہیئگ افر رخدیار ےن اس  اس ےئل ہک یچیب وہح  زیچ اک بج

نؿ ںیم وکح  بیع داھکی افر اس نؿ اک وکح  قحتسم یھب ہن الکن وت رتشمی سیب زہار درمہ ےک دبےل اب ع وک نؿ فا س دے اتکس 

دوھہک دیہ وک املسمونں ںیم اجزئ رقار دای ےہ احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ےہ۔ )اامؾ اخبری( ےن اہک ہک ضعب ولوگں ےن اس رطح یک 

ہن یسک اک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ یک رخدی ف رففتخ ںیم ہن امیبری وہیت ےہ افر ہن عیب وک اناجزئ رکےن فا ی وکح  زیچ وہیت ےہ افر 

 اصقنؿ وہات ےہ۔

 ہ، رمعف نب رشدی، رضحت اوبراعفاوبمیعن، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولیحں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اعلم اک ہلیح رکان اتہک اس وک دہہی اجیھباجےئ

     1868    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز یحٌی ، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یَّسہ، ٤ًزو ب٩ َیس :  راوی

 ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ ًَ  ٩ًَِ َة  ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َِیََّسَ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َس َحسَّ ٌِ ٍٕ َساَو٦َ َس ٔ یسٔ أَ٪َّ أَبَا َرآ

ٍٔ ٣ٔائَةٔ  بٔطٔ ٣َ  ب٩َِ ٣َأٟٕک بَِيّتا بٔأَِربَ َ٘ ُّٙ بَٔؼ َِٟحاُر أََح و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ َِٟوََل أَن ا٢َ  َٗ ا٢ٕ َو َ٘ ا ٣ِٔث

ًَِلِيُتَک   أَ

 اہلل دسمد ییحی ، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب رشدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اوبراعف ےن دعس نب امکل ریض

ےئ اعتٰیل ہنع ےک اہھت اکی رھگ اچر وس اقثمؽ ےک وعض رففتخ ایک افر اہک ہک ارگ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت وہ

 ہن اتنس ہک ڑپفیس ہعفش اک زایدہ قحتسم ےہ وت ںیم مت وک نؿ ہن داتی۔

 دیدسمد ییحی ، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب رش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ : ابب

 ...وخاب یک ریبعت اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ

     1869    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، طہاب )زوَسی س٨س( ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی، رعوہ حرضت  :  راوی

 ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُحَ  ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ح و َحسَّ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٕس َحسَّ َّ٤

 ٢ُ َِٟت أَوَّ ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ َوةُ  أَِخب ٍََنٔی رُعِ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ َّی اہللُ َحسَّ ٣َا بُٔسَئ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َیا اٟ ُِ َِٟوؤِی اٟزُّ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ اّئ ًَ ِتٔی ُٔحَ َٓکَاَ٪ یَأ ِبٔح  ٙٔ اٟؼُّ ٠َ َٓ یَا َِٔلَّ َجائَِت ٣ِٔث١َ  ُِ َٓکَاَ٪ ََل َیَزی ُر  ٔ ُة فٔی ا٨َِّٟو٦ َٗ ٔ از ؼَّ

ٔلَی َخٔسیَحَة  ِ ٍُ زُ َٟٔذَٟٔک ث٥َُّ َیزِٔج ٔ َوَیَتزَوَّ َسز ٌَ ِٟ َیالَٔی َذَوأت ا بُُّس ا٠َّٟ ٌَ َيَتَح٨َُّث ٓٔیطٔ َوصَُو اٟتَّ زُُظ ٤ٟٔٔ َٓ ُتزَوِّ َٓ ُّٙ َِٟح حَٔئُط ا َٓ َّی  ِث٠َٔضا َحً

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ِ أ ا٢َ اَِقَ َ٘ َٓ ٠َ٤َُِٟک ٓٔیطٔ  َحائَطُ ا َٓ إئ  أََخَذنٔی َوصَُو فٔی َُارٔ ُٔحَ َٓ ارٕٔئ  َ٘ ٠ُِت ٣َا أ٧ََا بٔ ُ٘ َٓ

َِٟحِضُس ث٥َُّ أَِرَس٠َ  َّ ٣ٔىِّی ا َّی ب٠ََ ىٔی َحً لَّ َِ َِٟحِضُس َٓ َّ ٣ٔىِّی ا َّی ب٠ََ ا٧َٔیَة َحً ىٔی اٟثَّ لَّ َِ َٓ أََخَذنٔی  َٓ ارٕٔئ  َ٘ ٠ُِت ٣َا أ٧ََا بٔ ُ٘ َٓ أِ  ا٢َ اَِقَ َ٘ َٓ ىٔی 

ِٟحَ  َّ ٣ٔىِّی ا َّی ب٠ََ أَٟثَة َحً ىٔی اٟثَّ لَّ َِ َٓ أََخَذنٔی  َٓ ارٕٔئ  َ٘ ٠ُِت ٣َا أ٧ََا بٔ ُ٘ َٓ أِ  ا٢َ اَِقَ َ٘ َٓ أِ بٔاِس٥ٔ ِضُس ث٥َُّ أَِر ث٥َُّ أَِرَس٠َىٔی  ا٢َ اَِقَ َ٘ َٓ َس٠َىٔی 

َّی َزَخ١َ  ُٕ بََوازُٔرُظ َحً ٍَ بَٔضا َتزُِج َج ٥ِ٠َ ََفَ ٌِ ٥ِ َي َٟ ٥َ اِْلِٔنَشاَ٪ ٣َا  َّ٠ًَ  َّ َّی ب٠ََ َٙ َحً َّٟٔذی َخ٠َ ٠ُونٔی  َربَِّک ا ا٢َ َز٣ِّ َ٘ َٓ ًَلَی َخٔسیَحَة 

ا٢َ  َ٘ َٓ  َُ ٨ُِط اٟزَِّو ًَ َّی َذَصَب  ٠ُوُظ َحً ز٣ََّ َٓ ٠ُونٔی  َٟطُ لَِکَّ  َز٣ِّ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٔسی  ِٔ ًَلَی َن ِس َخٔظیُت  َٗ ا٢َ  َٗ َِٟدب ٍََ َو یَا َخٔسیَحُة ٣َا لٔی َوأَِخب ٍَََصا ا

ِٟک١ََّ َوَتُِقٔ  َِٟحٔسیَث َوَتِح١ُٔ٤ ا ُٚ ا ََٟتٔؼ١ُ اٟزَّح٥َٔ َوَتِؼُس ََّک  َواہللٔ ََل یُِدزٔیَک اہللُ أَبَّسا ٧ِٔ َٓ ًَ أَبِرٔشِ  ٌٔيُن  َٕ َوُت ِی َـّ لَی ٧ََوائٔٔب ی اٟ

 ُٗ زَّی ب٩ِٔ  ٌُ ِٟ ًَِبسٔ ا ١َٔٓ ب٩ِٔ أََسسٔ ب٩ِٔ  َة ب٩َِ ٧َِو َٗ َّی أََتِت بٔطٔ َوَر ِت بٔطٔ َخٔسیَحُة َحً َ٘ ِّٙ ث٥َُّ ا٧َِل٠َ َِٟح ٥ًَِّ َخٔسیَحَة أَُخو ا َصٓیٕ َوصَُو اب٩ُِ 

َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ َوکَاَ٪ یَُِٜتُب الِ  َ فٔی ا َزبٔیَّةٔ ٩ِ٣ٔ اِْل٧ِٔحٔی١ٔ ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ یَُِٜتَب أَبٔیَضا َوکَاَ٪ ا٣َِزأّ َت٨َْصَّ ٌَ ِٟ َیُِٜتُب بٔا َٓ َزبٔیَّ  ٌَ ِٟ َٜٔتاَب ا

ُة ابِ  َٗ ا٢َ َوَر َ٘ َٓ ٍِ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أَخٔیَک  ٥ًَِّ اِس٤َ َٟطُ َخٔسیَحُة أَِی اب٩َِ  َِٟت  ا َ٘ َٓ ًَیٔمَ  ِس  َٗ بٔي ٍّا  َٛ أَِخب ٍََ َوکَاَ٪ َطِیّدا  َٓ ُظ ٩َ أَخٔی ٣َاَذا َتَزی 

 َٟ ًَلَی ٣ُوَسی یَا  َّٟٔذی أ٧ُِز٢َٔ  ُة َصَذا ا٨َّٟا٣ُوُض ا َٗ ا٢َ َوَر َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َرأَی  ًَ َّی اہللُ  وُ٪ َحیًّا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُٛ ا أَ ًّ ِيَتىٔی ٓٔیَضا َجَذ

٥َ أََو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِو٣َُک  َٗ ُجَک  مُّ ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َا حٔيَن یُِْخٔ َٗ ٥ِ َیأِٔت َرُج١ْ  َٟ  ٥ِ ٌَ ُة َن َٗ ا٢َ َوَر َ٘ َٓ ظٔیَّ ص٥ُِ  ٣ُِْخٔ

 ِّ ُة أَِ٪ تُُوف َٗ ٥ِ ی٨ََِظِب َوَر َٟ ّرا ث٥َُّ  ا ٣َُؤزَّ َک َنِْصّ ىٔی َیِو٣َُک أَِنُْصِ ِٛ َّی َحزَٔ٪ ٔجئَِت بٔطٔ َِٔلَّ ًُوزَٔی َؤِِ٪ یُِسرٔ ت ٍَِّة َحً َٓ َِٟووُِی  ت ٍََ ا َٓ َی َو

ٙٔ اا٨َّٟئ  ٔ ُُٔض َطَواص ٨َا حُز٧ِّا ََُسا ٨ِ٣ُٔط ٣َٔزاّرا کَِی یَت ٍََزَّی ٩ِ٣ٔ ُر َِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓامَٔی ب٠ََ ًَ َّی اہللُ  ٔ یُّ َػل ک٤ََّ٠ُا أَِوفَی بٔٔذِرَوة َٓ ِٟحَٔبا٢ٔ 

 َّ ُس ٧ِٔ ا٢َ َیا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ُط ٔجب ٍِٔی١ُ  َٟ ی  َشُط َتَبسَّ ِٔ ُشطُ َجَب١ٕ ٟٔکَِی ی٠ُِقَٔی ٨ِ٣ُٔط َن ِٔ َیِش٩ُُٜ َٟٔذَٟٔک َجأُِطُط َوَتُٔقُّ َن َٓ ا  ًّ٘ َک َرُسو٢ُ اہللٔ َح

َٟطُ  ی  َٓإَٔذا أَِوفَی بٔٔذِرَوةٔ َجَب١ٕ َتَبسَّ َِٟوؤِی ََُسا ٤ِٟٔٔث١ٔ َذَٟٔک  َٓت ٍَِةُ ا ٠َِیطٔ  ًَ َِٟت  إٔذَا كَا َٓ  ٍُ ي ٍَِٔج ا٢َ َٓ َٗ َٟطُ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔجب ٍِٔی١ُ 



 

 

ًَبَّإض  ٔ بٔا٠َِّٟی١ٔ  اب٩ُِ  ٤َز َ٘ ِٟ ٤ِٔص بٔا٨ََّٟضارٔ َوَؿِوُئ ا ُٙ اِْلِٔػَبأح َؿِوُئ اٟظَّ ٔ اٟ َٓ 

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، اہشب )دفرسی دنس( دبعاہلل نب دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

 ہیلع فآہل فملس رپ فیح یک ادتباء رفایےئ اصک ہ ےک ذرہعی وہح  وج آپ وک رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

دنین یک احتل ںیم دےتھکی، آپ وج یھب وخاب دےتھکی وت فہ حبص ےک اظرہ وہےن یک رطح اظرہ وہات، آپ اغر  جا ںیم رشتفی ےل اجےت 

ان اسھت ےل اجےت، رھپ رضحت دخہجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ثنحت رکےت ینع یئک یئک ابر ںیم فاہں ابعدت رکےت افر اس ےک ےئل اھک

ےک اپس رشتفی الےت افر ایس رطح وتہش ےل رک رشتفی ےل اجےت، ااچکن اکی دؿ آپ ےک اپس فیح آح ، آپ اس فتق اغر 

ڑپاھ وہا ںیہن وہں، اںوہں   جا ںیم ےھت، فاہں ربجالیئ ہیلع امالسؾ آےئ افر اہک ہک ڑپھ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم

 ےن ھجم وک ڑکپا افر زفر ےس دابای سج ےس ےھجم فیلکت وہح ، رھپ وھچڑ دای افر اہک ہک ڑپھ ںیم ےن اہک ہک ںیم ڑپاھ وہا ںیہن وہں، رھپ ےھجم

 ڑپھ ا ےن رب ےک انؾ ڑکپ رک رسیتی ابر زفر ےس دابای سج ےس ےھجم فیلکت وہح ، رھپ وھچڑ رک اہک ہک، ، ارقا ابمس رکب اذلی قلخ، ینع

م کت ڑپاھ، آپ رضحت دخہجی ےک اپس فا س رشتفی ےل ےئگ وت آےکپ اشےن رھترھتا رےہ ےھت۔ 

ت عل

ےس سج ےن ےھجت دیپا ایک، اممل 

ےہ افر  آپ ےن رفامای ہک ےھجم لبمک افڑاھای، اہیں کت ہک بج وخػ اک ارث اجات راہ وت رفامای اے دخہجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھجم ایک وہایگ

اسرا امرجا ایبؿ رکےت وہےئ رفامای ہک ےھجم اینپ اجؿ اک ڈر ےہ، رضحت دخہجی ےن اہک ہک رہسگ ںیہن، آپ وخش وہں دخا یک مسق، اہلل 

آپ وک یھبک روسا ںیہن رکے اگ، آپ وت ہلص ریمح رکےت ںیہ افر یچس ابت رکےت ںیہ رغوبیں ےک اسھت  کی ولسک رکےت ںیہ افر 

ونازی رکےت ںیہ افر قح یک راہ ںیم  شی آےن فاےل اصمبئ ںیم ودد رکےت ںیہ، رھپ رضحت دخہجی ریض اہلل امہمونں یک امہمؿ 

اعتٰیل ہنع آپ وک فرہق نب ونلف نب ادس نب دبعازعلی نب یصق ےک اپس ےل رک آںیئ وج دخہجی ےک اچچ زاد اھبح  ےھت افر زامہن اجتیلہ 

ےت ےھتانچہچن الیجن رعیب زابؿ ںیم اھکل رکےت ےھت سج دقر اہلل وک وظنمر اھت، افر تہب ںیم رصناین وہےئگ ےھت افر رعیب زابؿ اھکل رک

 وبڑےھ آد ی ےھت افر انئانی وہےئگ ےھت۔ اؿ ےس دخہجی ےن اہک اے اچچزاد اھبح ، ا ےن ےجیتھب یک ابت ےئنس، فرہق ےن وپاھچ اے ےجیتھب ایک

ھچک داھکی فہ ایبؿ رکدای، فرہق ےن یہی اہک ہک فہ انومس ےہ وج ومٰیس رپ انزؽ وہا اھت اکش مت دےتھکی وہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وج 

ہک ںیم اوستق وجاؿ وہات افر زدنہ راتہ بج ہک اہمتری وقؾ ںیہمت اکنؽ دے یگ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک ہی 

 ہی زیچ ےل رک آای وج مت الےئ وہ وت اس یک دینمش یک یئگ، ارگ ںیم اہمترا زامہن اپات وت ولگ ےھجم اکنؽ دںی ےگ؟ فرہق ےن اہک اہں، وج یھب صخش

ںیم اہمتری زربدتس ودد رکات، رھپ ھچک یہ دونں ےک دعب اس اک ااقتنؽ وہایگ، افر فیح یک آود رک یئگ، اہیں کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

رنیگمغ وہےئ ہک دعتمد ابر دنلب وچیٹ رپ ےس ا ےن آپ وک رگا رک الہک رکدانی فآہل فملس اؿ فااعقت ےس وج مہ وک ولعمؾ وہےئ اس دق

ہلل اچاہ، بج یھب اہپڑ یک وچیٹ رپ ےچنہپ ہک ا ےن آپ وک رگا دںی وت ربجالیئ اظرہ وہےئ افر اہک ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ا



 

 

وک وکسؿ اتلم افر فا س رشتفی ےل آےت، بج فیح اک ہلسلس دری کت ےک ےچس روسؽ ںیہ وت اس ےس آپ اک وجش رسد ڑپاجات افر تعیبط 

عطقنم راہ وت رھپ ایس رطح ےلکن، بج اہپڑ یک وچیٹ رپ ےچنہپ وت ربجالیئ اسےنم آےئ افر ایس رطح اہک، رضحت انب ابعس ےن اہک ہک افقل 

 االابصح ےس رماد دؿ ںیم وسرج یک رفینش ےہ افر رات ںیم اچدن یک رفینش ےہ۔

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، اہشب )دفرسی دنس( دبعاہلل نب دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کی ولوگں ےک وخاب اک ایبؿ

 ریبعت اک ایبؿوخاب یک  :   ابب

 ولوگں ےک وخاب اک ایبؿ  کی

     1870    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا

ٌٔيَن ُجزِئّا ٣ٔ  ٕة َوأَِرَب أٟٔح ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ َِٟحَش٨َُة ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ اٟؼَّ یَا ا ُِ ا٢َ اٟزُّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ اہللُ  ة  ٩ِ ا٨ُّٟبُوَّ

ہلل نب ہملسم، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دبع ا

ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رمد اصحل اک ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجا ںیم ےس اکی زجف 

 ےہ۔

 نب ہملسم، امکل، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رفایء اہلل یک اجبن ےس ںیہ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 رفایء اہلل یک اجبن ےس ںیہ

     1871    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، یحٌی ب٩ اسس، ابوس٤٠ہ حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت أَبَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی صَُو اب٩ُِ َس ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ َتاَزَة  َٗ ُت أَبَا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا َس٤َ٠ََة 

ِیَلا٪ٔ  ُِٟح٥ُ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ُة ٩ِ٣ٔ اہللٔ َوا َٗ ٔ از یَا اٟؼَّ ُِ ا٢َ اٟزُّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت ادمح نب ویسن، زریہ، ییحی نب ادس، اوبہملس رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اےھچ وخاب دخا یک رطػ ےس وہےت ںیہ افر ربے وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس وہےت 

 ںیہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، ییحی نب ادس، اوبہملس رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 رفایء اہلل یک اجبن ےس ںیہ

     1872    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ ہاز، ًبساہلل ب٩ خباب، حرضت ابوسٌیس خسری ر :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َخبَّإب   ٩ًَِ َِٟضازٔ  ثَىٔی اب٩ُِ ا ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٍَ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ُِٟدِسرٔیِّ أ٧َ ٌٔیٕس ا أَبٔی َس

و٢ُ َِٔذا َرأَی أََحُس  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ِث بَٔضا َؤِذَا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُِٟیَحسِّ ٠َِیَضا َو ًَ ٠َِیِح٤َِس اہلَل  َٓ ٤ََّا هَٔی ٩ِ٣ٔ اہللٔ  إ٧ٔ َٓ َیا یُٔحبَُّضا  ُِ ٥ِ ُر ُٛ

َصا َٔلََحسٕ  َصا َوََل یَِذَُکِ ِّ ََ ٌِٔذ ٩ِ٣ٔ  ٠َِیِشَت َٓ ِیَلأ٪  ٤ََّا هَٔی ٩ِ٣ٔ اٟظَّ إ٧ٔ َٓ ُظ  ا یَُِکَ َٔک ٤٣َّٔ ََّضا ََل تَ  َرأَی َُي ٍَِ ذَٟ إ٧ٔ ظُ َٓ  رُضُّ

دبع اہلل نب وی ف، ثیل، انب اہد، دبعاہلل نب ن بب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن یبن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش ااسی وخاب دےھکی ےسج دنسپ رکات ےہ وت فہ اہلل یک رطػ ےس 

اہلل اک رکش ادا رکان اچےیہ، افر اس وک ایبؿ یھب رکے افر ارگ اےکس العفہ وکح  ایسی زیچ دےھکی ےسج فہ اندنسپ رکات ےہ وت فہ اطیشؿ  ےہ اس وک

 یک رطػ ےس ےہ اس ےک رش ےس انپہ امےگن افر اس اک ذرک یسک ےس ہن رکے وت فہ اس وک اصقنؿ ںیہن اچنہپےئ اگ۔

 نب اہد، دبعاہلل نب ن بب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل نب وی ف، ثیل، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زج ےہ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 سیل ازجاء ںیم ےس اکی زج ےہااھچ وخاب وبنت ےک ایھچ

     1873    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساہلل ب٩ یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یَِحٌَی ب٩ِٔ  ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ  َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ٣َٔة  ِٟامَیَ َٟ٘ٔيُتطُ بٔا ٠َِیطٔ َخي ٍِّا  ًَ ٕ َوأَثِىَی  ثٔي ٍ َٛ أَبٔی 

ُِٟح٥ُ٠ِ ٩ِ٣ٔ  أَٟحُة ٩ِ٣ٔ اہللٔ َوا یَا اٟؼَّ ُِ ا٢َ اٟزُّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َتاَزَة  َٗ إٔذَ  أَبٔی  َٓ ِیَلأ٪  ذِ ٨ِ٣ٔطُ اٟظَّ وَّ ٌَ ٠َِيَت َٓ ا َح٥َ٠َ 

٩ًَِ أَبٔی َتاَزَة  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ُظ َو ََّضا ََل َترُضُّ إ٧ٔ َٓ ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ   ِٙ َِٟيِبُؼ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل طٔ 

 ٣ِٔث٠َطُ 



 

 

 نب ایب ریثک، اوبہملس رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دسمد، دبعاہلل نب ییحی نب ایب ریثک، ییحی

ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ااھچ وخاب اہلل یک اجبن ےس ےہ افر ربا وخاب اطیشؿ یک اجبن ےس بج ربا 

ر دے وت فہ اےس اصقنؿ ںیہن اچنہپےئ اگ افر ییحی نب ریثک ےن ا ےن فادل ےس وخاب دےھکی وت اس ےس انپہ امےگن افر ا ےن ابںیئ رطػ اکتھت

 رفاتی یک ہک دبعاہلل نب ایب اتقدہ ےن ا ےن فادل ےس، اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ۔

 ت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، دبعاہلل نب ییحی نب ایب ریثک، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زج ےہ

     1874    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت  :  راوی

 ًبازہ ب٩ ػا٣ت

٩ًَِ ًَُبا ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َزَة بِ َحسَّ ا٣ٔٔت  ٩ٔ اٟؼَّ

 ٔ ة ٌٔيَن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٕة َوأَِرَب ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ یَا ا ُِ ا٢َ ُر َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

تم ےس رفاتی دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ابعدہ نب اص

رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومنم اک ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل وصحں ںیم ےس 

 اکی ہصح ےہ۔

 تمدمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ابعدہ نب اص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زج ےہ

     1875    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ ٗزًہ،  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َة َحسَّ ًَ زَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ٨ُِط أَ٪َّ َحسَّ ًَ بٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ 

 َّ ٔ َوَرَواُظ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ة ٌٔيَن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٕة َوأَِرَب ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ َیا ا ُِ ا٢َ ُر َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ثَابْٔت َوح٤َُِیْس ی اہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ِیْب  ٌَ ًَِبٔس اہللٔ َوُط ُٚ ب٩ُِ   َؤِِسَحا

نب زقہع، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ییحی 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ومنم اک ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجا ںیم ےس اکی زج ےہ، اس وک 

 اہلل فبیعش ےن رضحت اسن ےس رفاتی ایک۔اثتب فدیمح فااحسؼ نب دبع

 ییحی نب زقہع، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 ب وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زج ےہااھچ وخا

     1876    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی حاز٦ وزراورزی، یزیس، ًبساہلل ب٩ خباب حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َخبَّإب   ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس  َراَوِرزٔیُّ  ىٔی اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َواٟسَّ



 

 

ٕة َوأَِربَ  أَٟحُة ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ یَا اٟؼَّ ُِ و٢ُ اٟزُّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ٔ ٌٔيَن جُ أ٧َ ة  زِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ

اربامیہ نب زمحہ، انب ایب احزؾ ف درافردی، سیدی، دبعاہلل نب ن بب رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 اںوہں ےن روسؽ اہلل وک اراشد رفامےت وہےئ انس ہک ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل وصحں ںیم ےس اکی ہصح ےہ۔

 نب زمحہ، انب ایب احزؾ فدرافردی، سیدی، دبعاہلل نب ن بب رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشبمات اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 رشبمات اک ایبؿ

     1877    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزةَ  ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ َحسَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  

یَ  ُِ ا٢َ اٟزُّ َٗ اُت  َ
٤َُِٟبرشِّ اُٟوا َو٣َا ا َٗ اُت  َ

٤َُِٟبرشِّ ةٔ َِٔلَّ ا َٙ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٥ِ یَِب َٟ و٢ُ  ُ٘ أَٟحةُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي  ا اٟؼَّ

 ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ںیم ےن یبن اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وبنت ںیم ےس رصػ رشبمات ابیق رہ ےئگ ولوگں ےن وپاھچ رشبمات ایک ںیہ؟ آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےھچ وخاب۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...تہب ےس آدویمں اک اکی یہ رطح اک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 تہب ےس آدویمں اک اکی یہ رطح اک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

     1878    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ِطُ أَ٪َّ َحسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ   ٩ٔ

 َ٘ َٓ  ٔ ِٔ رِشٔ اَِلََوا ٌَ ِٟ ََّضا فٔی ا ٔ َوأَ٪َّ أ٧َُاّسا أُُروا أ٧َ ِٔ ٍٔ اَِلََوا ِب ِسرٔ فٔی اٟشَّ َ٘ ِٟ ِی٠ََة ا َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َُاّسا أُُروا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی ٔ  ا ِٔ ٍٔ اَِلََوا ِب  اٟشَّ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

 ہیلع فآہل ہک ھچک ولوگں وک  ب دقر آرخی است راوتں ںیم داھکح  یئگ افر ھچک ولوگں وک آرخی دس راوتں ںیم داھکح  یئگ وت یبن یلص اہلل

 فملس ےن رفامای ہک اس وک آرخی است راوتں ںیم التش رکف۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر دسفمفں افر رشموکں ےک وخاب دےنھکی اک ایبؿدیقویں اف

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 دیقویں افر دسفمفں افر رشموکں ےک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

     1879    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 رضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس اہلل ، جویزیہ، ٣اٟک، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، وابوًبیسہ، ح :  راوی

 َ ٤َُِٟشیَّٔب َوأَبَا ًُب ٌٔیَس ب٩َِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ َس ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ث٨ََا ُجَویِزَٔیُة  ِبُس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ِیٕس أَِخب ٍََاُظ 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  اعٔی ََلََجبُِتطُ ٗا٢ ًَ ُٕ ث٥َُّ أََتانٔی اٟسَّ َٟبَٔث یُوُس ِح٩ٔ ٣َا  َٟبِٔثُت فٔی اٟشِّ ِو  َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 فی او٢ ٣ا زًیت ٥ٟ أُِظ ابوًبس اہلل يٌىی ٟو٨ٛت َلجبتط

 ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دبع اہلل ، وجریہی، امکل، زرہی، دیعس نب بیسم، فاوبدیبعہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم دیق اخہن ںیم اینت ودت راتہ ینتج ودت رضحت وی ف افر ریمے 

 اپس ابداشہ اک اقدص آات وت ںیم البرشط ایکس دوعت وک وبقؽ رکاتیل۔

  نب بیسم، فاوبدیبعہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل ، وجریہی، امکل، زرہی، دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکی

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

  ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکیاس صخش اک ایبؿ سج

     1880    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَىٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص  ِبُس اہللٔ  ًَ ًَِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ی أَبُو َس٤َ٠ََة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

ِیَلاُ٪ بٔی ١ُ اٟظَّ َؤة َوََل یََت٤َثَّ َ٘ َی ِٟ َشي ٍََانٔی فٔی ا َٓ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  و٢ُ ٩ِ٣َ َرآنٔی فٔی ا ُ٘ ٥َ َي  َوَس٠َّ

فاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس ر

فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی وت رقنعبی ےھجم احتل دیباری ںیم دےھکی اگ افر اطیشؿ ریمی وصرت ںیم 



 

 

 آپ یک وصرت ںیم دےھکی ںیہن آاتکس اوبدبع اہلل )اخبری( ےن ایبؿ ایک ہک انب ریسنی ےن اہک ہک بج آپ وک

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 داھکی اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم

     1881    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، ثابت ب٨انی، حرضت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضٔ  ِٟب٨َُانٔیُّ  ث٨ََا ثَابْٔت ا ٔ ب٩ُِ ٣ُِدَتإر َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َی اہللُ 

یَا ُِ ١ُ بٔی َوُر ِیَلاَ٪ ََل یََتَدیَّ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ِس َرآنٔی  َ٘ َٓ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ٥َ ٩ِ٣َ َرآنٔی فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕة  َػل ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ ا

 ٔ ٌٔيَن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّة  َوأَِرَب

ی نب ادس، دبع

معل

ازعلسی نب اتخمر، اثتب انبین، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن رفامای ہک سج ےن ھجم وک وخاب ںیم داھکی وت اس ےن ھجم وک داھکی اس ےئل ہک اطیشؿ ریمی وصرت ںیم ںیہن آاتکس افر ومنم اک 

  ہصح ےہ۔وخاب وبنت ےک ایھچسیل وصحں ںیم ےس اکی

ی نب ادس، دبعازعلسی نب اتخمر، اثتب انبین، رضحت اسن :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات وک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رات وک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

     1882    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ اب٩َِ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ ُث أَ٪َّ َرُجَّل ًَبَّإض کَاَ٪ یُ  َحسَّ َحسِّ

َِٟحٔسیَث  َٚ ا ٔ َوَسا ٨َ٤َِٟا٦ ِی٠ََة فٔی ا ِّی أُرٔیُت ا٠َّٟ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ َواب٩ُِ أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ثٔي ٍ َٛ ُ٪ ب٩ُِ  طُ ُس٠َامِیَ ٌَ َوَتاَب

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ِٔ ا٢َ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ َوُس َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ِ ًُبَِیٔس اہللٔ 

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض أَِو أَبَا صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَ٪َّ اب٩َِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ا٢َ ُط اٟزُّبَِیٔسیُّ  َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ   ُٚ ِیْب َؤِِسَحا ٌَ

 ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوکَاَ٪ ٣َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ کَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة یَُحسِّ ُس ب٩ُِ َیِحٌَی  ٌِ َّی کَاَ٪ َب  ٤َْز ََل ُيِش٨ُٔسُظ َحً

ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل  ییحی نب ریکب ، ثیل، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ہک ںیم ےن رات وک اکی وخاب داھکی ےہ افر دحثی ایبؿ یک افر ایفسؿ نب ریثک افر 

 اتمتعب رفاتی یک ےہ، افر زدیبی ےن زرہی دیبع اہلل ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس یک

 وباہطس زرہی دیبع اہلل ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ای رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل رفاتی ایک ےہ افر بیعش افر ااحسؼ نب ییحی ےن زرہی ےس لقن ایک ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

 فملس ےس دحثی رفاتی رکےت ںیہ افر رمعم ےلہپ اس یک دنس ایبؿ ںیہن رکےت ےھت رگم دعب ںیم رکےن ےگل ےھت۔

 ییحی ، ثیل، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکی

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکی

     1883    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ُحب، زبیسی، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوٗتازہخاٟس ب٩ خلی،  :  راوی

ا٢َ أَبُو َس٠َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ثَىٔی اٟزُّبَِیٔسیُّ  ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ َخلٓٔیٕ َحسَّ َتاَزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ َٗ ا٢َ أَبُو  َٗ ٤ََة 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ُِط  طُ یُو٧ُُص َواب٩ُِ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ ًَ ٌَ َّٙ َتاَب َِٟح ِس َرأَی ا َ٘ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ َرآنٔی   ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

اخدل نب یلخ، دمحم نب  جب، زدیبی، زرہی، اوبہملس، رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 داھکی اس ےن اچس وخاب داھکی وی ف افر زرہی ےک ربادر زادہ ےن اس یک اتمتعب ںیم فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن ےھجم وخاب ںیم

 رفاتی یک ےہ۔

 اخدل نب یلخ، دمحم نب  جب، زدیبی، زرہی، اوبہملس، رضحت اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکی

     1884    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، اب٩ ہاز، ًبساہلل ب٩ خباب، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َخبَّإب   ٩ًَِ  ٔ َِٟضاز ثَىٔی اب٩ُِ ا ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٕ َحسَّ ٍَ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ُِٟدِسرٔیِّ َس٤ٔ ا

ِیَلاَ٪ ََل  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ  َّٙ َِٟح ِس َرأَی ا َ٘ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ َرآنٔی  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٧ُىٔیا٨َّٟٔيیَّ َػل   یََتَٜوَّ

دبع اہلل نب وی ف، ثیل، انب اہد، دبعاہلل نب ن بب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن یبن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن ےھجم )وخاب ںیم داھکی( وت کیھٹ داھکی اس ےئل ہک اطیشؿ ریمی وصرت ںیم 



 

 

  آاتکس۔ںیہن

 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، انب اہد، دبعاہلل نب ن بب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات وک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 ت وک وخاب دےنھکی اک ایبؿرا

     1885    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣٘سا٦ ًحلی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ كٔاوی، ایوب، ٣ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌِٔحلٔیُّ َحسَّ ِٟ َسا٦ٔ ا ِ٘ ٔ٤ِٟ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ا٢َ  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  اؤیُّ َحسَّ َٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟلُّ ب٩ُِ 

 َ ًِٔب َوبَِي٤َ٨َا أ٧ََا ٧ ُت بٔاٟزُّ ِٟک٥ٔٔ٠َ َونُْٔصِ اتٔیَح ا َٔ ًِٔلیُت ٣َ ُ ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٔ َِٟبارَٔحَة ِٔذِ أُت اتٔیٔح ائ٥ْٔ ا َٔ یُت ب٤َٔ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ََٓذَصَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ِت فٔی یَٔسی  ٌَ َّی ُؤؿ  ٥َ َوأْمُتَْن َت٨َِت٠ُٔ٘و٧ََضاَخزَائ٩ٔٔ اَِلَِرٔق َحً

 ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ادمح نب دقماؾ یلجع، دمحم نب دبعارلنمح افطفی، اویب، دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

ت ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک افمحیت املکل دےئ ےئگ افر ربع ےک ذرہعی ریمی ودد یک یئگ، افر اکی را

دی یئگ، رضحت اوبرہریہ  بج ہک ںیم وسراہ اھت وت ریمے اپس زنیم ےک زخاونں یک ایجنکں الح  ںیئگ اہیں کت ہک ریمے اہھت ںیم رھک

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت رشتفی ےل ےئگ افر مت وک اؿ زخاونں وک لقتنم رک رےہ وہ۔

 ادمح نب دقماؾ یلجع، دمحم نب دبعارلنمح افطفی، اویب، دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 رات وک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

     1886    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٨ُِض٤َا  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

أَیِ  َبةٔ ََفَ ٌِ َٜ ِی٠ََة ٨ًَِٔس اِل ا٢َ أَُرانٔی ا٠َّٟ َٗ  ٥َ أَِحَش٩ٔ ٣َا أ٧ََِت َوَس٠َّ َٛ ْة  َٟطُ ٤َّٟٔ أَِحَش٩ٔ ٣َا أ٧ََِت َرإئ ٩ِ٣ٔ أُِز٦ٔ اٟزَِّجا٢ٔ  َٛ ُت َرُجَّل آَز٦َ 

 ِٟ ُٖ بٔا ٙٔ َرُج٠َئِن یَُلو ٔ ًََوات ًَلَی  ًَلَی َرُج٠َئِن أَِو  ّٜٔئا  ُِطُ ٣َاّئ ٣ُتَّ ِ٘ ٠ََضا َت ِس َرجَّ َٗ ُِٟت ٩ِ٣َ َصَذاَرإئ ٩ِ٣ٔ ا٥ٔ٤َِّ٠ٟ  َ َشأ َٓ  بَِیٔت 

ََّضا ٨ًََٔبْة  أ٧َ َٛ ُِٟی٤ِىَی  ئِن ا ٌَ ِٟ ًَِورٔ ا َلٕم أَ َٗ ٕس  ٌِ ٤َِٟٔشیُح اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ ث٥َُّ َِٔذا أ٧ََا بَٔزُج١ٕ َج ٘ٔی١َ ا ٘ٔی١َ َٓ َٓ ُِٟت ٩ِ٣َ َصَذا  َ َشأ َٓ كَآَٔیْة 

ا٢ُ  جَّ ٤َِٟٔشیُح اٟسَّ  ا

ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےھجم اکی رات ہبعک ےک اپس وخاب دالھکای ایگ، ںیم ےن اکی دنگؾ وگں آد ی وک داھکی مت اکی نیسح 

ےئ اھت اسیج ہک مت ںیم ےس وکح  صخش دنگؾ وگں آد ی دےتھکی وہ، اس ےک ڑبے ڑبے ابؽ وخوصبرت ےھت سج ںیم فہ یھگنک ےئک وہ

دےنھکی فاال داتھکی ےہ افر اؿ ابولں ےس اپین ےک رطقے کپٹ رےہ ےھت، افر فہ آدویمں ےک اہسرے ای آدویمں ےک اکدنےھ ےک 

 سج ےک ابؽ اہسرے اخہن ہبعک اک  راػ رک راہ اھت ںیم ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟ وت اہک ایگ ہک حیسم نب رممی، رھپ ںیم ےن اکی آد ی وک داھکی

ززایےل ےھت افر داںیئ آھکن اکین یھت افر اوگنر یک رطح ےب ونر یھت، ںیم ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟ اہک ایگ ہک حیسم داجؽ ےہ۔
ھ
گ

 

گن

 

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکی



 

 

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم داھکی

     1887    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ًبیس اہلل ب٩ ابی جٌَف، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوٗتازہ :  راوی

 ًَ ََفٕ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة  ٌِ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َج ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب َّى َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ ٩ِ أَبٔی 

٠ِ اہللُ َٓ صُطُ  ٩ِ٤َ َرأَى َطِیّئا یَُِکَ َٓ ِیَلأ٪  ُِٟح٥ُ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ أَٟحُة ٩ِ٣ٔ اہللٔ َوا یَا اٟؼَّ ُِ ٥َ اٟزُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ ثَََلثّا   ِٔٔث  َي٨ِ

 ٔ ِیَلاَ٪ ََل َیت ٍََاَءى ب ُظ َؤِ٪َّ اٟظَّ ََّضا ََل َترُضُّ إ٧ٔ َٓ ِیَلأ٪  ذِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ وَّ ٌَ َِٟيَت  یَو

 ییحی نب ریکب، ثیل، دیبع اہلل نب ایب رفعج، اوبہملس، رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن رفامای ہک ااھچ وخاب اہلل یک رطػ ےس ےہ افر ربا وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ  س وج صخش وخاب ںیم وکح  ربی زیچ 

ںیئ رطػ اکتھتر دے افر اطیشؿ ےس انپہ امےگن وت اس وک وکح  اصقنؿ ںیہن اچنہپےئ اگ، افر اطیشؿ ریما مہ لکش ںیہن نب دےھکی وت ا ےن اب

 اتکس۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، دیبع اہلل نب ایب رفعج، اوبہملس، رضحت اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دؿ وک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 دؿ وک وخاب دےنھکی اک ایبؿ

     1888    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ث٨ََا  ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َحسَّ َُّط َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة أ٧َ ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  و٢ُ کَاَ٪   ب٩ُِ یُوُس ُ٘ َي

ٕ ب٨ِٔٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪ َوکَا٧َِت َتِحَت ًُ  ا٦ ًَلَی أ٦ُِّ َُحَ ٥َ یَِسُخ١ُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ََٓسَخ١َ  ا٣ٔٔت  َباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ

َى  َ٘ ٥َ ث٥َُّ اِستَِی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ لٔی َرأَِسطُ  ِٔ ٠َِت َت ٌَ ٤َِتُط َوَج ٌَ ِ أَك َٓ ٠ُِت ٣َا َیِو٣ّا  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َحُک  ـِ  َوصَُو َي

ا٢َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔحَُٜک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ـِ ةٔ أَِو ُي ًَلَی اَِلََٔسَّ َِٟبَِحٔ ٠٣ُُوکّا  بُوَ٪ ثََبَخ َصَذا ا َٛ ًَلَیَّ ُُزَاّة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ یَزِ ُؿوا  ًٔی رُعٔ أ٣َُّ

٠َىٔی ٨٣ِٔ  ٌَ َُ اہلَل أَِ٪ یَِح ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِز ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ  ُٚ ةٔ َطکَّ ِِٔسَحا ًَلَی اَِلََٔسَّ ٠٤ُُِٟؤک  َس ٣ِٔث١َ ا َٓ َّی ُض٥ِ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا  ًَ

ٔحَُٜک َیا َرُسو٢َ اہللٔ ـِ ٠ُِت ٣َا ُي ُ٘ َٓ َحُک  ـِ َى َوصَُو َي َ٘ ٍَ َرأَِسُط ث٥َُّ اِستَِی ٥َ ث٥َُّ َوَؿ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُؿوا اہللُ  ًٔی رُعٔ ا٢َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ  

ا٢َ فٔی اَِلُولَی َٗ ٤َا  َٛ ٟٔيَن  ًَلَیَّ ُُزَاّة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ا٢َ أ٧َِٔت ٩ِ٣ٔ اَِلَوَّ َٗ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َُ اہلَل أَِ٪ یَِح ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ اِز ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ

 َٓ َِٟبَِحٔ  َجِت ٩ِ٣ٔ ا َ َِ ٩ًَِ َزابَّتَٔضا حٔيَن  ًَِت  ُْصٔ َٓ َیاَ٪  ِٔ اؤَیَة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ٌَ َِٟبَِحَ فٔی َز٣َأ٪ ٣ُ َٛٔبِت ا َِٜت ََفَ  َض٠َ

وی ف، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص  دبع اہلل نب

اہلل ہیلع فآہل فملس اؾ  جاؾ تنب احلمؿ ےک اپس وج ابعدہ نب اصتم ےک اکنح ںیم ںیھت رشتفی ےل اجای رکےت ےھت، اکی دؿ اؿ ےک 

 اھکان الھکای افر آپ ےک رس وک نالہےن ںیگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنین آیئگ، اپس رشتفی ےل ےئگ وت اںوہں ےن آپ وک

رھپ آپ دیبار وہےئ وت سنہ رےہ ےھت؟ آپ ےن رفامای ہک ریمی اتم ےک ھچک ولگ ریمے اسےنم  شی ےئک ےئگ وج اہلل یک راہ ںیم 

ر ابداشوہں یک رطح وتختں رپ ےھٹیب وہےئ ےھت، ) ااحسؼ وک کش وہا ہک ولماک یلع اہجد رک رےہ ےھت، دنمسر ےک وچیبں ےک  چی اہجز رپ وسا

االرسۃ ای لثم اولملک یلع االرسۃ رفامای( اؾ  جاؾ ےن اہک ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ اہلل ےس داع 

ملس ےن اؿ ےک ےئل داع یک، رھپ آپ ےن اانپ رس شابرک راھک افر وسےئگ، رکںی ہک ھجم وک اؿ ںیم اشلم رکدے، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

رھپ دیبار وہےئ وت سنہ رےہ ےھت ںیم ےن وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ سک ابت رپ سنہ رےہ ںیہ، آپ ےن رفامای 

رک رےہ ےھت، ےسیج یلہپ ابر رفامای اھت، اؾ  جاؾ ےن اہک  ریمی اتم ںیم ےس ھچک ولگ ریمے اسےنم  شی ےئک ےئگ وج دخا یک راہ ںیم اہجد

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع رکںی ہک اہلل ھجم وک اؿ ںیم اشلم رکدے آپ ےن رفامای وت ےلہپ ولوگں ںیم ےس ےہ،انچہچن اؾ 

  فتق

 

کلی

 

ت
  اینپ وساری ےس رگ ڑپںی افر فافت اپںیئگ۔ جاؾ اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےک زامہن ںیم اہجز رپ وسار وہںیئ وت دنمسر ےس 

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعرت ےک وخاب اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

  وخاب اک ایبؿوعرت ےک

     1889    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١ اب٩ طہاب، خارجہ ب٩ زیس ب٩ ثابت :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی َخارَٔجُة  ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث َحسَّ ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أَ٪َّ أ٦َُّ ا

 ِٟ َتَش٤ُوا ا ِٗ َُّض٥ِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخب ٍََِتطُ أ٧َ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ٨ََٟا ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ بَاَي َلاَر  َٓ َِٟت  ا َٗ ّة  ًَ ٤َُضأجزٔی٩َ َُقِ

٨َِٟا وٕ٪ َوأ٧َِزَ ٌُ ٩َ فٔی أَثَِوابٔطٔ َزَخ١َ َرُس ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٣َِو ِّٔ ُٛ ١َ َو َِّی ُُشِّ ا تُُوف َّ٤٠َ َٓ َِّی ٓٔیطٔ  َّٟٔذی تُُوف ُط ا ٌَ ٍَ َوَج َؤج َٓ و٢ُ اہللٔ ُظ فٔی أَبَِیات٨َٔا 

ِس أََِکَ  َ٘ َٟ ٠َِیَک  ًَ ََٓظَضاَزتٔی  ائٔٔب  ٠َِیَک أَبَا اٟشَّ ًَ ٠ُِت َرِح٤َُة اہللٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی اہللُ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٣ََک اہللُ 

٣ُُط اہللُ ٩ِ٤َ یُُِکٔ َٓ َبٔی أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠ُِت بٔأ ُ٘ َٓ ٣َُط  ٥َ َو٣َا یُِسرٔیٔک أَ٪َّ اہلَل أََِکَ ٠َِیطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  

 َٓ ا صَُو  ٥َ أ٣ََّ َِٟدي ٍَِ َو َواہللٔ ٣َا أَِزرٔی َوأ٧ََا َرُسو٢ُ اہللَٔوَس٠َّ ُط ا َٟ ِّی ََلَِرُجو  ٔن َِٟی٘ٔيُن َواہللٔ ِ ِس َجائَُط ا َ٘ َٟ َِٟت َواہللٔ  ا َ٘ َٓ ١ُ بٔی  ٌَ ِٔ  ٣َاَذا ُي

َسُظ أََحّسا أَبَّسا ٌِ ِّی َب  َواہللٔ ََل أَُزک

 سز، ثیل، لیقع انب اہشب، اخرہج نب زدی نب 
عفی

اثتب ےس رفاتی رکےت ںیہ اؾ العء ااصنرہی وہنجں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل دیعس نب 

ہیلع فآہل فملس یک  تعی یک یھت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اہمرجنی وک رقہع ڈاؽ رک ااصنر ےن میسقت ایک وت نامثؿ نب وعظمؿ امہرے ہصح 

 اںوہں ےن فافت اپح ، بج اںوہں ےن فافت اپح  وت اںیہن ںیم آےئ افر مہ ےن اؿ وک ا ےن رھگ ںیم ااترا رھپ اںیہن فہ درد وہا سج ںیم

 وہ لسغ دای ایگ افر ایہن ڑپکفں ںیم دانف دای ایگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت ںیم ےن اہک اوبااسلبئ، ھجت رپ دخا یک رتمح

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےھجت سک رطح ولعمؾ وہا ہک  ںیم وگایہ دیتی وہں ہک اہلل اعت ی ےن ھجت وک زبریگ دی۔ روسؽ اہلل یلص اہلل

اہلل ےن اس وک زبریگ دی، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ رھپ سک وک اہلل اعت ی 



 

 

ں ےن فافت اپح  دخا یک مسق ںیم اس ےک ےئل زبریگ دںی ےگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ وت دخا یک مسق اںوہ

الھبح  یک ادیم راتھک وہں رھپ یھب ںیم ںیہن اجاتن ہک ریمے اسھت ایک ولسک ایک اجےئ اگ، اؾ العء اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن مسق اھکح  ہک 

 اب یھبک یسک یک رعتفی ںیہن رکفں یگ۔

 سز، ثیل، لیقع انب اہشب، اخرہج نب زدی :  رافی
عفی

 نب اثتب دیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک وخاب اک ایبؿ

     1890    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ٤ٔ٨َِٓ َحسَّ َِٟت َوأَِحز٧ََىٔی  ا َٗ ١ُ بٔطٔ  ٌَ ِٔ ا٢َ ٣َا أَِزرٔی ٣َا ُي َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا َو ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ِث٤َاَ٪ و ا ٌُ ٔ أَیُِت ٟ ُت ََفَ

٠٤ًََُطُ  ا٢َ َذَٟٔک  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَِخب ٍَُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ًَِي٨ّا َتِحزٔی 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی ےس اس دحثی وک رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ںیم ںیہن اجاتن ہک اس ےک اسھت ایک ولسک وہاگ، اؾ العء 

 اک ایبؿ ےہ ہک ےھجم رجن وہا،انچہچن ںیم وسیئگ وت داھکی ہک نامثؿ ےک ےئل اکی ہمشچ اجری ےہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک ہی اس اک لمع ےہ۔ےس ہی امرجا ایب

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رباوخاب اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ۔



 

 

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 رباوخاب اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ۔

     1891    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوٗتازہ انؼاری )جو٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ٛے  :  راوی

 (ػحابی اور طہشوار ت٬ے

ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب َتاَزَة اَِلَِنَؼارٔیَّ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَ٪َّ أَبَا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َسا٧ٔطٔ  ٥َ َوَُفِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  یَا ٩ِ٣ٔ اہللٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِ و٢ُ اٟزُّ ُ٘ َس٥ََّ٠ َي

ٌِٔذ بٔاہللٔ  َِٟیِشَت ٔ َو ٩ًَِ َيَشارٔظ  ِٙ ٠َِيِبُؼ َٓ صُُط  ُِٟح٥َُ٠ َیُِکَ ٥ِ ا ُٛ إَٔذا َح٥َ٠َ أََحُس َٓ ِیَلأ٪  ُِٟح٥ُ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ظُ َوا ٩ِ٠َ َيرُضَّ َٓ   ٨ِ٣ٔطُ 

یب افر سہشار ےھت( ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوباتقدہ ااصنری )وجیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احص

رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ااھچ وخاب اہلل یک رطػ 

ےس ےہ افر ربا وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ اس ےئل بج مت ںیم ےس وکح  صخش ااسی وخاب دےھکی وج اس وک انوگار وہ وت فہ ا ےن 

  رطػ اکتھتر دے افر اہلل یک انپہ امےگن وت فہ اےس یھبک یھب اصقنؿ ںیہن اچنہپےئ اگ۔ابںیئ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اوباتقدہ ااصنری )وجیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب افر سہشار  :  رافی

 (ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم دفدھ دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم دفدھ دےنھکی اک ایبؿ



 

 

     1892    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ح٤زہ ب٩ ًبساہلل ، حرض :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی َح٤ِزَةُ ب٩ُِ  ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَ ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ًَ ث٨ََا  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز 

و٢ُ بَِي٨َا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ارٔی ث٥َُّ  َػل َٔ ُد ٩ِ٣ٔ أَِه ِّی ََلََری اٟزِّیَّ یَِْخُ ٔن َّی ِ بُِت ٨ِ٣ٔطُ َحً رَشٔ َٓ َٟبَٕن  َسٔح  َ٘ أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ أُتٔیُت بٔ

 ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ َِٟتطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٤َا أَوَّ َٓ اُٟوا  َٗ ىٔی ٤ًََُز  ٌِ لٔی َي ـِ َٓ ًَِلِیُت   أَ

ہلل ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، زمحہ نب دبعا

ےن اس ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت وت ریمے اپس دفدھ اک اکی ایپہل الای ایگ ںیم 

 یھب اظرہ وہےن اگل رھپ ںیم ےن اانپ ناچ وہا رمع وک دای ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل ےس  یپ ایل، اہیں کت ہک ریسایب اک ارث ریمے اننخ ےس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن اس یک ایک ریبعت رفامح ، آپ ےن رفامای ملع۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، زمحہ نب دبعاہلل ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم دفدھ ےس ا ےن انونخں افر ارطاػ یک ریسایب اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم دفدھ ےس ا ےن انونخں افر ارطاػ یک ریسایب اک ایبؿ

     1893    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ًبساہلل ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ح٤زہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبٔی وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َحسَّ ًَ ثَىٔی َح٤ِزَةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح 



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ َسحٔ ٤ًََُز أ٧َ َ٘ طٔ َوَس٥ََّ٠ بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ أُتٔیُت بٔ

 َٟ َٓ أب  َِٟدلَّ لٔی ٤ًََُز ب٩َِ ا ـِ َٓ ًَِلِیُت  َ أ َٓ افٔی  ُد ٩ِ٣ٔ أَِْطَ ِّی ََلََری اٟزِّیَّ یَِْخُ ٔن َّی ِ بُِت ٨ِ٣ٔطُ َحً رَشٔ َٓ َٔک بَٕن  َِٟت ذَٟ ٤َا أَوَّ َٓ َٟطُ  ا٢َ ٩ِ٣َ َحِو َ٘

 ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  َیا َرُسو٢َ اہللٔ 

انب اہشب، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب دبعاہلل ، وقعیب نب اربامیہ، اربامیہ، اصحل، 

ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک )ںیم ےن( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیم اکی رمہبت وسای وہا اھت 

 اہیں کت ہک ریمے اننخ ےس یھب ریسایب اک ارث اظرہ وہےن اگل رھپ ںیم ہک ریمے اسےنم دفدھ اک ایپہل الای ایگ، ںیم ےن اس ںیم ےس ایپ

ےن ناچ وہا دفدھ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب وک دے دای وج ولگ آس اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اںوہں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل آپ 

 ےن اس یک ریبعت ایک رفامح ، آپ ےن رفامای ہک ملع۔

وقعیب نب اربامیہ، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  یلع نب دبعاہلل ، :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم صیمق دےنھکی اک ایبؿ

 ؿوخاب یک ریبعت اک ایب :   ابب

 وخاب ںیم صیمق دےنھکی اک ایبؿ

     1894    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ًبساہلل ، يٌ٘وب ب٩ ابزہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، حرضت ابوسٌیس خسری  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبٔس اہللٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثَىٔی أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ثَىٔی أَبٔی  وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي  َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِي٤َ٨َا أَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔیٕس ا ٍَ أَبَا َس َُّط َس٤ٔ َ َسِض١ٕ أ٧َ َزُؿوَ٪ ٧َا ٧ ٌِ ائ٥ْٔ َرأَیُِت ا٨َّٟاَض ُي



 

 

 ِٟ ًَلَیَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ُّ زُوَ٪ َذَٟٔک َو٣َزَّ  ُّ اٟثَِّسَی َو٨ِ٣َٔضا ٣َا َیِب٠ُ ٤ُُْٗؽ ٨ِ٣َٔضا ٣َا یَِب٠ُ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٤ٔیْؽ َیُحزُُّظ ًَلَیَّ َو َٗ ٠َِیطٔ  ًَ أب َو َدلَّ

ا٢َ اٟسِّ  َٗ َِٟتطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  اُٟوا ٣َا أَوَّ  ی٩َ َٗ

یلع نب دبعاہلل ، وقعیب نب اربمیہ، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، اوباامہم نب لہس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت ہک ںیم ےن داھکی ہک

اسےنم  شی ےئک اج رےہ ںیہ افر فہ صیمق ےنہپ وہےئ ںیہ ضعب یک صیمق ےنیس کت افر ضعب یک ےچین کت یھت وت ریمے اپس  ولگ ریمے

ےس رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب سگرے افر اؿ یک صیمق ٹسھگ ریہ یھت، ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ، آپ ےن رفامای دنی۔آپ ےن اس یک ایک ریبعت رفامح 

 یلع نب دبعاہلل ، وقعیب نب اربمیہ، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، اوباامہم نب لہس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ اہھت ںیم اچایبں دےنھکی اک

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 اہھت ںیم اچایبں دےنھکی اک ایبؿ

     1895    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ  ث٨ََا َس ٌٔیسٕ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ َسِض١ٕ  ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث َحسَّ ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ 

 َ و٢ُ بَِي٨َا أ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ٨ُِط أ٧َ ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ًَلَیَّ  ٧َاا ُؿوا  ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِت ا٨َّٟاَض رُعٔ

َِٟدلَّ  ًَلَیَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َق  ُّ زُوَ٪ َذَٟٔک َورُعٔ ِسَی َو٨ِ٣َٔضا ٣َا َیِب٠ُ ُّ اٟثَّ ٨ِٔ٤ََٓضا ٣َا یَِب٠ُ ٤ُُْٗؽ  ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٤ٔیْؽ َیِحت ٍَُُّظ َو َٗ ٠َِیطٔ  ًَ أب َو

ا٢َ  َٗ َِٟتُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٤َا أَوَّ َٓ اُٟوا  ی٩َ  َٗ  اٟسِّ



 

 

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوباامہم نب لہس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن 
عفی

دیعس نب 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت ہک ںیم ےن داھکی ہک ولگ ریمے اسےنم  شی ےئک اج

 افر فہ صیمق ےنہپ وہےئ ںیہ ضعب یک صیمق ونیسں کت افر ضعب یک اس ےس ےچین کت ےہ افر ریمے اسےنم ےس رمع نب رےہ ںیہ

اطخب  شی ےئک ےئگ افر فہ ایسی صیمق ےنہپ وہےئ ےھت سج وک ٹیسھگ رک لچ رےہ ےھت، ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ح ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دنی۔فآہل فملس آپ ےن اس یک ایک ریبعت رفام

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوباامہم نب لہس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
عفی

 دیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ابغ دےنھکی اک ایبؿوخاب ںیم زبسی افر زبس

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم زبسی افر زبس ابغ دےنھکی اک ایبؿ

     1896    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س جٌفی، ُحمی ب٩ ٤ًارہ، َقہ ب٩ خاٟس، ٣ح٤س سي ٍی٩، ٗیص ب٩ ًباز :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا َُقَّ مٔیُّ ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة َحسَّ ث٨ََا َُحَ فٔیُّ َحسَّ ٌِ ِٟحُ ٕس ا ا٢َ ُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔسي ٍٔی٩َ 

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ٤َزَّ  َٓ ُس ب٩ُِ ٣َأٟٕک َواب٩ُِ ٤ًََُز  ٌِ ٕة ٓٔیَضا َس َ٘ ٨ُِت فٔی َح٠ِ ُٛ ِیُص ب٩ُِ ًَُبازٕ  َِٟح٨َّةٔ  َٗ اُٟوا َصَذا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ٘ َٓ َسََل٦ٕ 

 َٟ َِٟیَص  وُٟوا ٣َا  ُ٘ ُض٥ِ أَِ٪ َي َٟ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َا کَاَ٪ ی٨ََِبغٔی  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ اُٟوا  َٗ َُّض٥ِ  َُٟط ٧ِٔ ٠ُِت  ُ٘ ٤ًَُوْز َٓ ٤ََّا  أ٧َ َٛ ٤ََّا َرأَیُِت  ُض٥ِ بٔطٔ ٥ْ٠ًِٔ ٧ِٔ

ٍَ فٔی َرِوَؿٕة َخ  ٗٔيتُ ُؤؿ ِط ََفَ َٗ ٘ٔی١َ اِر َٓ  ُٕ َِٟؤػی ُٕ ا ٨ِٔ٤َِٟؼ ْٕ َوا ٠َٔضا ٨ِ٣َٔؼ َٔ َوْة َوفٔی أَِس ٨َُٓٔؼَب ٓٔیَضا َوفٔی َرأِٔسَضا رُعِ اَئ  طُ رِضَ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َؼِؼُتَضا  َ٘ َٓ  ٔ زَِوة ٌُ ِٟ َّی أََخِذُت بٔا ٥َ ی٤َُوُت َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

ُِٟوثَِقی زَِوةٔ ا ٌُ ِٟ ِبُس اہللٔ َوصَُو آخْٔذ بٔا ًَ 



 

 

 دبع اہلل نب دمحم یفعج،  ج ی نب امعرہ، رقہ نب اخدل، دمحم ریسنی، سیق نب ابعد اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اکی

امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت دبعاہلل نب السؾ ادرھ ےس  سلجم ںیم اھٹیب وہا اھت اس ںیم دعس نب

ذگرے وت ولوگں ےن اہک ہی ویتنجں ںیم ےس اکی صخش ےہ وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ولگ ایسی ایسی ابت ےتہک ںیہ۔ دبعاہلل نب السؾ 

سج اک اںیہن ملع ںیہن ںیم ےن وخاب ںیم اکی رسزبس ابغ ںیم اکی وتسؿ  ےن اہک احبسؿ اہلل اؿ وک ایسی ابت رکین انمبس ہن یھت

بصن ایک وہا داھکی اس ےک رس رپ اکی القہب اگل وہا اھت افر اس ےک ےچین اکی فصنم اھت، فصنم ےس رماد اخدؾ ےہ وت ھجم ےس اہک ایگ ہک 

ب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن اس رپ ڑچوھ ںیم اس رپ ڑچاھ افر اس القےب وک ڑکپ ایل۔ رھپ ںیم ےن ہی وخا

رفامای ہک دبعاہلل یک ومت اس احؽ ںیم آےئ یگ ہک فہ رعفۃ اولیقث وک ڑکپے وہےئ وہ ےگ )ینع دنی وک وبظمس یط ےس ڑکپے وہےئ 

 وہں ےگ( ۔

  ابعددبع اہلل نب دمحم یفعج،  ج ی نب امعرہ، رقہ نب اخدل، دمحم ریسنی، سیق نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم وعرت اک ہنم وھکےنل اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم وعرت اک ہنم وھکےنل اک ایبؿ

     1897    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اس٤ٌی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہلٔل َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ َضا 

ُ٘ َػ  َی َٓ  ٕ یز ٕة ٩ِ٣ٔ َُحٔ َٗ ٨َ٤َِٟا٦ٔ ٣َزََّتئِن َِٔذا َرُج١ْ َیِح٠ٔ٤ُٔک فٔی ََسَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أُرٔیُتٔک فٔی ا َّی اہللُ  إٔذَا ل َٓ َُٔضا  ٔظ ِٛ َ أ َٓ ٔ ا٣َِزأَتَُک  و٢ُ َصٔذظ

طٔ  ـٔ ُٗو٢ُ ِِٔ٪ ی٩َُِٜ َصَذا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس اہللٔ ی٤ُِ َ أ َٓ  هَٔی أ٧َِٔت 

اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دیبع نب اامسلیع، 



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم وخاب ںیم دفابر داھکح  یئگ، اکی صخش ریمشی ڑپکے ںیم ےھجت ااھٹےئ وہےئ ےہ افر 

اس وک وھکول، ںیم ےن بج وھکال وت مت ںیھت ںیم ےن اہک ارگ ہی ابت اہلل یک رطػ ےس وت رضفر وپری  د ہ راہ ےہ ہی اہمتری ویبی ےہ مت

 وہیگ۔

 دیبع نب الیعمس، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم ریمشی ڑپکے دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم ریمشی ڑپکے دےنھکی اک ایبؿ

     1898    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہا٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  اؤَیَة أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ  ٌَ ْس أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 َٗ ٠َ٤ََِٟک َیِح٠ٔ٤ُٔک فٔی ََسَ َجٔک ٣َزََّتئِن َرأَیُِت ا ِب١َ أَِ٪ أََتزَوَّ َٗ ٠ُِت أُرٔیُتٔک  ُ٘ َٓ إَٔذا هَٔی أ٧َِٔت  َٓ  َٕ ََٜظ َٓ  ِٕ ٔظ ِٛ َٟطُ ا ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٕ یز ٕة ٩ِ٣ٔ َُحٔ

 َٕ ََٜظ َٓ  ِٕ ٔظ ِٛ ٠ُِت ا ُ٘ َٓ  ٕ یز ٕة ٩ِ٣ٔ َُحٔ َٗ طٔ ث٥َُّ أُرٔیُتٔک یَِح٠ٔ٤ُٔک فٔی ََسَ ـٔ ٠ُِت ِِٔ٪ یَُک  ِِٔ٪ َی٩ُِٜ َصَذا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اہللٔ ی٤ُِ ُ٘ َٓ إَٔذا هَٔی أ٧َِٔت  َٓ

طٔ َصَذا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔ  ـٔ  ٔس اہللٔ ی٤ُِ

دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےئ وہےئ اھت، رفامای ہک ںیم ےن اشدی ےس ےلہپ ںیہمت دف رمہبت وخاب ںیم داھکی، ںیم ےن رفےتش وک داھکی ہک مت وک ریمشی ڑپکے ںیم ااھٹ

ںیم ےن اس ےس اہک ہک اس وک وھکؽ اس ےن وھکال وت مت ںیھت، ںیم ےن اہک ارگ ہی اہلل یک رطػ ےس ےہ وت اس وک رضفر وپرا رکے اگ، رھپ 

 ھجم وک مت دالھکح  یئگ ہک ںیہمت ریمشی ڑپکے ںیم )رفہتش( ااھٹےئ وہےئ ےہ ںیم ےن اہک ہک وھکؽ اس ےن وھکال وت مت رظن آںیئ، ںیم ےن



 

 

 اہک ہک ارگ ہی اہلل یک رطػ ےس ےہ وت رضفر وپرا وہاگ۔

 دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہھت ںیم اچایبں دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   باب

 اہھت ںیم اچایبں دےنھکی اک ایبؿ

     1899    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی َس ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٠َِّٟیُث َحسَّ

ًِٔب َوبَ  ُت بٔاٟزُّ ِٟک٥ٔٔ٠َ َونُْٔصِ ٍٔ ا ٌِٔثُت بَٔحَوا٣ٔ و٢ُ بُ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ اتٔیٔح ِي٨َا أ٧ََا ٧َاَس٤ٔ َٔ ئ٥ْٔ أُتٔیُت ب٤َٔ

ِٟک٥ٔٔ٠َ أَ٪َّ اہلَل یَِح٤َ  ٍَ ا ىٔی أَ٪َّ َجَوا٣ٔ َِ ًَِبس اہللٔ َوب٠ََ ا٢َ أَبُو  َٗ ِت فٔی یَٔسی  ٌَ ُؤؿ َٓ ًَّٟٔی کَا٧َِت َخزَائ٩ٔٔ اَِلَِرٔق  َٜثٔي ٍََة ا ٍُ اَِل٣ُُوَر اِل

 َ َِٟواحٔٔس َواَِل ٔ ا ِب٠َُط فٔی اَِل٣َِز َٗ  ٣َِزی٩ِٔ أَِو ٧َِحَو َذَٟٔک تَُِٜتُب فٔی اِلُُٜتٔب 

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 
عفی

دیعس نب 

ربع ےک ذرےعی ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیم وجاعم املکل ےک اسھت اجیھب ایگ وہں افر 

 ریمی ودد یک یئگ ےہ افر اکی ابر ںیم وسای وہا اھت ہک ےھجم زنیم ےک زخاونں یک ایجنکں دی ںیئگ۔ افر ریمے اہھت ںیم رھک دی یئگ افر دمحم

 دف اکومں اک ایبؿ ےہ ہک ےھجم ربخ یلم ےہ ہک وجاعم املکل ہی ےہ ہک اہلل اعت ی تہب ےس اومر وک عمج رکدے اگ وج آپ ےس ےلہپ اکی اکؾ ای

 ےک قلعتم تہب یس  اتوبں ںیم ےھکل اجےت ےھت۔

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
عفی

 دیعس نب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رک ےتکٹل وہےئ دےنھکی اک ایبؿالقہب افر یسک ہقلح وک ڑکپ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 القہب افر یسک ہقلح وک ڑکپ رک ےتکٹل وہےئ دےنھکی اک ایبؿ

     1900    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ص ب٩ ًباض، ًبساہلل ب٩ سَل٦ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ازہز، اب٩ ًو٪، ح، خ٠یٔہ، ٣ٌاذ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ٗی :  راوی

اْذ حَ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ُة َحسَّ َٔ ثَىٔی َخ٠ٔی ًَِوٕ٪ ح و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا أَِزَصزُ  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ٕس َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  سَّ

ا َٗ  ٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َسََل٦  ٩ًَِ  ٕ ِیُص ب٩ُِ ًَُباز َٗ ث٨ََا  َوْة َحسَّ ٔ رُعِ ٤ُوز ٌَ ِٟ ًِلَی ا ٤ًَُوْز فٔی أَ ِّی فٔی َرِوَؿٕة َوَوَسَم اٟزَِّوَؿةٔ  َن أ َٛ ٢َ َرأَیُِت 

 ِ َٓا٧ زَِوةٔ  ٌُ ِٟ َٓاِسَت٤َِشُِٜت بٔا ٗٔیُت  ٍَ ثَٔیابٔی ََفَ َٓ ْٕ ََفَ أََتانٔی َؤػی َٓ  ٍُ ٠ُُِٗت ََل أَِسَتٔلی ِط  َٗ ٘ٔی١َ لٔی اِر تََبِضُت َوأ٧ََا ٣ُِشَت٤ِٔشْک بَٔضا َٓ

 ِٟ ٔ َوَذَٟٔک ا ا٢َ ت٠َِٔک اٟزَِّوَؿُة َرِوَؿُة اِْلِٔسََل٦ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َؼِؼُتَضا  َ٘ ٔ َوت٠َِٔک َٓ ٤ًَُوزُ اِْلِٔسََل٦ ٤ُوزُ  ٌَ

َّی َت٤ُوَت  ُِٟوثَِقی ََل َتزَا٢ُ ٣ُِشَت٤ِٔشکّا بٔاِْلِٔسََل٦ٔ َحً َوةُ ا زَِوةُ رُعِ ٌُ ِٟ  ا

اہلل نب دمحم، ازرہ، انب وعؿ، ح، ہفیلخ، اعمذ، انب وعؿ، دمحم، سیق نب ابعس، دبعاہلل نب السؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دبع 

ایبؿ ایک ہک ںیم ےن وخاب ںیم اکی ابغ داھکی ہک ںیم اس ںیم وہں افر ابغ ےک  چی ںیم اکی وتسؿ ےہ افر وتسؿ ےک افرپ اکی القہب 

رپ ڑچوھ ںیم ےن اہک ہک ںیم ںیہن ڑچھ اتکس، ریمے اپس اخدؾ آای اس ےن ریمے ڑپکے آاھٹےئ وت ڑچھ ایگ افر ےہ ےھجم اہک ایگ ہک اس 

 ںیم ےن القےب وک ڑکپ ایل، رھپ ںیم اجاگ وت اس وک ڑکپے وہےئ اھت، ںیم ےن ہی وخاب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن

افر فہ وتسں االسؾ اک وتسؿ ےہ افر فہ القہب رعفۃ اولیقث افر مت االسؾ وک رمےت دؾ کت وبظمس یط ےس رفامای ہک فہ ابغ االسؾ اک ابغ ےہ 

 ڑکپے روہےگ۔

 دبع اہلل نب دمحم، ازرہ، انب وعؿ، ح، ہفیلخ، اعمذ، انب وعؿ، دمحم، سیق نب ابعس، دبعاہلل نب السؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...وخاب ںیم اربتسؼ افر دوخؽ تنج دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم اربتسؼ افر دوخؽ تنج دےنھکی اک ایبؿ

     1901    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍٓ، ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، ٧ا :  راوی

ا َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ُوَصِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ أَ٪َّ فٔی یَسٔی َحسَّ َٛ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  ٢َ َرأَیُِت فٔی ا

 ٔ ٔلَی ٣َکَإ٪ ف ٕ ََل أَصِؤی بَٔضا ِ یز ّة ٩ِ٣ٔ َُحٔ َٗ َّی ََسَ ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َؼُة  ِٔ ِتَضا َح ؼَّ َ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی َح َؼِؼُتَضا  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َِٟح٨َّٔة َِٔلَّ كَاَرِت بٔی ِ ی ا

ِبَس اہللٔ َرُج١ْ َػأْٟح  ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ أََخأک َرُج١ْ َػأْٟح أَِو  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

ی نب ادس، فبیہ، اویب، انعف

معل

، نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہک ںیم ےن وخاب ںیم 

داھکی ہک ریمے اہھت ںیم رمشی اک اکی ڑکٹا ےہ افر تنج ےک سج نؿ ںیم اجان اچاتہ وہں فہ ھجم وک اڑا رک ےل اجات ےہ، ںیم ےن اس وک 

 ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک ریتا اھبح  رمد اصحل ےہ ای رفامای ہک ہصفح ےس ایبؿ ایک وت ہصفح ےن اس وک یبن یلص اہلل

 دبعاہلل رمد اصحل ےہ۔

ی نب ادس، فبیہ، اویب، انعف، نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم دیق دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم دیق دےنھکی اک ایبؿ



 

 

     1902    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ػباح، ٣ٌت٤ز، ًوٖ، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩، ابوہزیزہ :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َػبَّاحٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َرُسو َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َس٤ٔ ُس ب٩ُِ ٔسي ٍٔی٩َ أ٧َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َحسَّ ّٓ ِو ًَ ُت  ٌِ َت٤ْٔز َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٢ُ َحسَّ

 ُ٤ِٟ یَا ا ُِ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َوُر یَا ا ُِ َِٜس َتِٜٔذُب ُر ٥َِٟ َت ت ٍَََب اٟز٣ََّاُ٪  ِٗ ٥َ َِٔذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌٔيَن ؤِ اہللٔ َػل ٕة َوأَِرَب ٩ٔ٣ٔ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ

ا٢َ َو  َٗ  ٔ ُٗو٢ُ صَٔذظ ْس َوأ٧ََا أَ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َّطُ ََل َیِٜٔذُب  إ٧ٔ َٓ  ٔ ة ٔ َو٣َا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ة َیا ثَََلْث َحٔسیُث ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ُِ ا٢ُ اٟزُّ َ٘ کَاَ٪ يُ

ی ٩ِ٣ٔ  ِیَلأ٪ َوبرُِشَ ُٕ اٟظَّ ٔص َوَتِدؤی ِٔ ُظ  ا٨َّٟ ا٢َ َوکَاَ٪ یُُِکَ َٗ ٠ُِیَؼ١ِّ  َٓ  ٥ِ ُ٘ َی ِٟ ًَلَی أََحٕس َو ُط  ؼَّ ُ٘ ََل َي َٓ صُطُ  ٩ِ٤َ َرأَی َطِیّئا یَُِکَ َٓ اہللٔ 

َتاَزةُ َویُو٧ُُص َو  َٗ ی٩ٔ َوَرَوی  ِیُس ثََباْت فٔی اٟسِّ َ٘ ِٟ ا٢ُ ا َ٘ ِیُس َوُي َ٘ ِٟ حٔبُُض٥ِ ا ٌِ ٔ َوکَاَ٪ يُ ١ُّ فٔی ا٨َِّٟو٦ ُِ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ  صَٔظا٦ْ َوأَبُوا صََٔل٢ٕ 

َِٟحسٔی ُض٥ِ ک٠َُّطُ فٔی ا ـُ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِزَرَجطُ َب َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا٢َ یُو٧ُُص ٔسي ٍٔی٩َ  َٗ ٖٕ أَبِيَُن َو ِو ًَ ٔث َوَحٔسیُث 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٚٔ ََل أَِحٔشبُطُ َِٔلَّ  ٨ًَِا َ ًَِبس اہللٔ ََل َتُٜوُ٪ اَِلَََُِل٢ُ َِٔلَّ فٔی اَِل ا٢َ أَبُو  َٗ ِیسٔ  َ٘ ِٟ  ٥ََّ٠ فٔی ا

دبع اہلل نب ابصح،  رمتع، وعػ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج ایقتم 

اگ افر ومنم اک وخاب وبنت ےک اھچسیل وصحں ںیم ےس اکی ہصح ےہ دمحم )انب رقبی وہیگ وت ومنم اک وخاب وھجاٹ ںیہن وہ

ریسنی( ےتہک ںیہ ہک ںیم یھب یہی اتہک وہں، انب ریسنی ےن اہک ےہ ہی اہک اجات ےہ ہک وخاب نیت مسق ےک وہےت ںیہ۔ اکی وت سفن ےک 

اس ےئل وج صخش وکح  رکمفہ زیچ دےھکی وت اس وک  ایخالت، دفرسے اطیشؿ یک رطػ ےس ڈراای اجان رسیتے اہلل یک رطػ ےس وخربخشی

اھت  یسک ےس ایبؿ ہن رکے افر اھٹ رک امنز ڑپےھ افر دنین ںیم  رؼ ےس دےنھکی وک رکمفہ ہ ےتھج ےھت افر ڑیبی وک دنسپ رکےت ےھت افر اہک اجات

اہطس انب ریسنی اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع ہک ڑیبی ےس رماد دنی ںیم اثتب دق ی ےہ افر اتقدہ افر ویسن افر اشہؾ افر اوبالہؽ ےن وب

فملس ےس اس وک رفاتی ایک ےہ افر وضعبں ےن اسری ابںیت دحثی یہ ںیم درج رکدںی افر وعػ یک دحثی زایدہ فاحض ےہ افر ویسن 

 رگدونں ںیم وہیت ںیہےن اہک ںیم دیق ےک قلعتم رفاتی وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس یہ ایخؽ رکات وہں اوبدبع اہلل ےن اہک االغؽ 

 دبع اہلل نب ابصح،  رمتع، وعػ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وخاب ںیم اتہب وہا ہمشچ دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وہا ہمشچ دےنھکی اک ایبؿوخاب ںیم اتہب 

     1903    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، زہزی، خارجہ ب٩ زیس ب٩ ثابت، ا٦ ًَلء :  راوی

٩ًَِ َخارَٔجَة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ًَ ث٨ََا  ََلٔئ َوهَٔی ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت 

وٕ٪ فٔی اٟشُّ  ٌُ ٨ََٟا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٣َِو َِٟت كَاَر  ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ًَِت اَِلَِنَؼاُر نَٔشائٔض٥ِٔ بَاَي ت ٍََ ِٗ ِٜىَی حٔيَن ا

٤َُِٟضاجٔ  َّی ًَلَی ُسِٜىَی ا ٠َِي٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ََٓسَخ١َ  ٨َ٠ِاُظ فٔی أَثَِوابٔطٔ  ٌَ َِّی ث٥َُّ َج َّی تُُوف ٤َزَِّؿ٨َاُظ َحً َٓ َٓاِطَتکَی  ٠ًََِیطٔ زٔی٩َ  اہللُ 

ا٢َ  َٗ ٣ََک اہللُ  ِس أََِکَ َ٘ َٟ ٠ًََِیَک  َظَضاَزتٔی  َٓ ائٔٔب  ٠َِیَک أَبَا اٟشَّ ًَ ٠ُِت َرِح٤َُة اہللٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ  َوَس٠َّ َٗ ٠ُُِٗت ََل أَِزرٔی َواہللٔ  َو٣َا یُِسرٔیٔک 

َِٟدي ٍَِ ٩ِ٣ٔ اہللٔ َواہللٔ ٣َا أَِزرٔی َوأ٧ََا َرُسو٢ُ اہللٔ  َٟطُ ا ِّی ََلَِرُجو  ٔن َِٟی٘ٔيُن ِ ِس َجائَطُ ا َ٘ َٓ ا صَُو  َِٟت أ٦ُُّ أ٣ََّ ا َٗ ١ُ بٔی َوََل ب٥ُِٜٔ  ٌَ ِٔ  ٣َا ُي

ََٓواہللٔ ََل أَُز  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ًَ ا َّی اہللُ  حٔئُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ًَِي٨ّا َتِحزٔی   ٔ ِث٤َاَ٪ فٔی ا٨َِّٟو٦ ٌُ ٔ َِٟت َوَرأَیُِت ٟ ا َٗ َسُظ  ٌِ ِّی أََحّسا َب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک

َٟطُ  ٠٤ًََُُط یَِحزٔی  ا٢َ ذَأک  َ٘ َٓ ُط  َٟ ُت َذَٟٔک   ََٓذََکِ

العء وج ایہن ںیم ےس اکی وعرت یھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبعاؿ، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، اخرہج نب زدی نب اثتب، اؾ 

فملس ےس  تعی یھت، رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج ااصنر ےن اہمرجنی یک راہشئ ےک ےئل رقہع ادنازی یک وت نامثؿ نب 

ہک فہ فافت اپےئگ، رھپ مہ ےن اؿ وک اؿ ےک وعظمؿ ریمے ہصح ںیم آےئ فہ امیبر ڑپے وت مہ ےن اؿ یک امیترداری یک، اہیں کت 

ڑپکفں ںیم نفک دای، مہ ولوگں ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت ںیم ےن اہک ہک اے اوبااسلبئ ھجت رپ دخا 

ہک ھجت وک یسک رطح ولعمؾ وہا، یک رتمح، ںیم ھجت رپ وگاہ وہں ہک اہلل ےن ےھجت زبریگ دی ےہ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ںیم ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم ںیہن اجیتن، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس یک ومت آیئگ ںیم اس ےک ےئل اہلل ےس الھبح  

اہلل اک روسؽ وہں اؾ العء یک ادیم راتھک وہں، دخا یک مسق ںیم ںیہن اجاتن ہک ریمے اسھت افر اہمترے اسھت ایک ایک اجےئ اگ احالہکن ںیم 

ےن اہک ہک دخا یک مسق اس ےک دعب ںیم یسک یک رعتفی ںیہن رکفں یگ۔ اؾ العء اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن وخاب ںیم نامثؿ ریض اہلل اعتٰیل 



 

 

اجری رےہ ہنع ےک اتہب وہا ہمشچ داھکی، ںیم ےن روسؽ اہلل یک دختم ںیم رعض ایک وت آپ ےن رفامای ہک ہی اس اک لمع ےہ اےکس ےئل 

 اگ۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، اخرہج نب زدی نب اثتب، اؾ العء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم ونکںیئ ےس اپین ےنچنیھک اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

  ےس اپین ےنچنیھک اک ایبؿوخاب ںیم ونکںیئ

     1904    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ٛثي ٍ، طٌیب ب٩ ُحب، ػْخ ب٩ جویزیہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ثٔي ٍ َٛ وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٍْ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی َحسَّ ٔ ث٨ََا ٧َآ ث٨ََا َػِْخُ ب٩ُِ ُجَویِزٔیََة َحسَّ ٕب َحسَّ ِیُب ب٩ُِ َُحِ

 َُ ٔ ٕ أ٧َِز ًَلَی بٔئِز ٥َ بَِي٨َا أ٧ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ثَطُ  ٨ًَُِض٤َا َحسَّ أََخَذ أَبُو  ٨ِ٣َٔضا ِٔذِ َجاَئ أَبُو بَُِکٕ  اہللُ  َٓ َو٤ًَُزُ 

َٟطُ ث٥َُّ أََخَذَصا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ََفَ اہللُ  َِ َٓ  ْٕ ٌِ ََ َذ٧ُوبّا أَِو ذ٧َُوبَئِن َوفٔی ٧َزًِٔطٔ َؿ َ ٨َز َٓ َو  ِٟ َِٟت فٔی بَُِکٕ اٟسَّ َٓاِسَتَحا أب ٩ِ٣ٔ یَسٔ أَبٔی بَُِکٕ  َِٟدلَّ

یًّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ًَِبَُقٔ ٥ِ٠َ أََر  َٓ بّا  ٔ َُغِ َل٩ٕ  یَٔسظ ٌَ َب ا٨َّٟاُض بٔ َّی َْضَ یَُط َحً ی ََفِ  َيَِفٔ

وقعیب نب اربامیہ نب ریثک، بیعش نب  جب، رخص نب وجریہی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

 ونکںی رپ وہں افر اس ےس اپین چنیھک راہ ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک اکی

 وہں اےنت ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر اوبرکب ےن ڈفؽ ایل افر اکی ای دف ڈفؽ ےچنیھک، اؿ ےک ےنچنیھک ںیم زمکفری ےہ،

ںیم فہ ڈفؽ رچس نب ایگ، ںیم ےن اہلل اعت ی اؿ وک اعمػ رکے اگ، رھپڈفؽ وک انب اطخب ےن اوبرکب ےک اہھت ےس ےل ایل، رمع ےک اہھت 

ےئل  یسک کولہاؿ وک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطح اپین ےتچنیھک ںیہن داھکی، اںوہں ےن اانت اپین اچنیھک ہک ولوگں ےن افوٹنں ےک ےنیپ ےک



 

 

 وحض رھب ےئل۔

  اہلل اعتٰیل ہنعوقعیب نب اربامیہ نب ریثک، بیعش نب  جب، رخص نب وجریہی، انعف، رضحت انب رمع ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم ونکںیئ ےس اکی دف ڈفؽ زمکفری ےک اسھت ےتچنیھک وہےئ دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

  ےتچنیھک وہےئ دےنھکی اک ایبؿوخاب ںیم ونکںیئ ےس اکی دف ڈفؽ زمکفری ےک اسھت

     1905    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زبي ٍ، ٣وسٰی، سا٥ٟ، اپ٨ے واٟس سے رسو٢ اہلل ٛو خواب حرضت ابوبُک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َحسَّ ًَ َّی اہللُ  یَا ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِ ٩ًَِ ُر ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َبَة  ِ٘ ٨َا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ

 ٔ ََ َذ٧ُوبّا أَِو َذ٧ُوبَئِن َوفٔی ٧َزًِ ٨َزَ َٓ ا٦َ أَبُو بَُِکٕ  َ٘ َٓ وا  ٌُ ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟاَض اِجَت٤َ َٗ ْٕ َواہللُ أَبٔی بَُِکٕ َو٤ًََُز  ٌِ ا٦َ اب٩ُِ طٔ َؿ َٗ َٟطُ ث٥َُّ  َٔفُ  ِِ  َي

َل٩ٕ  ٌَ َب ا٨َّٟاُض بٔ َّی َْضَ یَُط َحً ی ََفِ ٤َا َرأَیُِت ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ٩ِ٣َ َيَِفٔ َٓ بّا  َِٟت َُغِ َٓاِسَتَحا أب  َِٟدلَّ  ا

ںیم ذرک رکےت  ادمح نب ویسن، زریب، ومیس، اسمل، ا ےن فادل ےس روسؽ اہلل وک وخاب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے

وہےئ آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن داھکی ہک ولگ عمج ںیہ، اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے وہےئ ںیہ افر اکی ای دف ڈفؽ اپین اچنیھک افر 

 ےن اےکن ےنچنیھک ںیم زمکفری آیئگ، اہلل اؿ یک رفغمت رفامےئ رھپ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے وہےئ افر ڈفؽ رچس نب ایگ ںیم

 ولوگں ںیم یسک وک ںیہن داھکی ہک اؿ یک رطح اپین اچنیھک وہ اہیں کت ہک افوٹنں ےک ےنیپ اک وحض ولوگں ےن رھبایل۔

 ادمح نب ویسن، زریب، ومٰیس، اسمل، ا ےن فادل ےس روسؽ اہلل وک وخاب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم ونکںیئ ےس اکی دف ڈفؽ زمکفری ےک اسھت ےتچنیھک وہےئ دےنھکی اک ایبؿ

     1906    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، :  راوی

ٌٔیْس أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی َس ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس أَبَا صَُزیَِزَة أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًُِت ٨ِ٣َٔضا ٣َا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ أََخَذَصا اب٩ُِ اہللٔ َػل ٨َزَ َٓ ْو  ِٟ ٠َِیَضا َز ًَ ٠ٔیٕب َو َٗ ًَلَی  أَبٔی  بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِتىٔی 

بّ  َِٟت َُغِ َٟطُ ث٥َُّ اِسَتَحا َٔفُ  ِِ ْٕ َواہللُ َي ٌِ ََ ٨ِ٣َٔضا َذ٧ُوبّا أَِو َذ٧ُوبَئِن َوفٔی ٧َزًِٔطٔ َؿ ٨َزَ َٓ َة  َٓ ٥ِ٠َ أََر َُٗحا َٓ أب  َِٟدلَّ أََخَذَصا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ ا 

َل٩ٕ  ٌَ َب ا٨َّٟاُض بٔ َّی َْضَ أب َحً َِٟدلَّ ََ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِ َُ ٧َز ٔ یًّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ی٨َِز ِبَُقٔ ًَ 

 سز، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 
عفی

ایک ہک دیعس نب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت ہک ںیم ےن ا ےن ونکںی رپ داھکی سج رپ اکی ڈفؽ راھک وہا 

 ےنچنیھک اھت،انچہچن ںیم ےن اس ےس اپین اچنیھک سج دقر اہلل ےن اچاہ، رھپ انب ایب احقہف ےن اس ڈفؽ وک ےل ایل افر اکی ای دف ڈفؽ اچنیھک اؿ ےک

ںیم زمکفری یھت، اہلل اؿ وک ےشخب، رپ فہ ڈفؽ رچس نب ایگ افر اس وک رمع نب اطخب ےن ےل ایل، ںیم ےن یسک اطوتقر آد ی وک رمع نب 

 اطخب یک رطح اپین ےتچنیھک وہےئ ںیہن داھکی اہیں کت ہک ولوگں ےن افوٹنں ےک ےنیپ ےک وحض رھب ےئل۔

 سز، ثیل، لیقع، ا :  رافی
عفی

 نب اہشب، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنین ںیم آراؾ رکےن اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 دنین ںیم آراؾ رکےن اک ایبؿ



 

 

     1907    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍَ أَبَا صَُزیِزَ  َُّط َس٤ٔ ا٦ٕ أ٧َ ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ا٢َ َرُسو٢ُ  َة َرضَٔی اہللُ َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ُِط َي ًَ

 ُ أََتانٔی أَب َٓ ًَلَی َحِوٕق أَِسقٔی ا٨َّٟاَض  ِّی  ٥َ بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِت أَن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟو ٩ِ٣ٔ یَسٔی ٟٔي ٍُٔیَحىٔی اہللٔ َػل أََخَذ اٟسَّ َٓ و بَُِکٕ 

ْٕ َواہللُ  ٌِ ََ َذ٧ُوبَئِن َوفٔی ٧َزًِٔطٔ َؿ ٨َزَ َِٟحِوُق َٓ َّی ا٨َّٟاُض َوا َّی َتَول َُ َحً ٔ ٥ِ٠َ یَز٢َِ َی٨ِز َٓ أََخَذ ٨ِ٣ُٔط  َٓ أب  َِٟدلَّ َتَی اب٩ُِ ا أ َٓ َٟطُ  َٔفُ  ِِ  َي

زُ  حَّ َٔ  َیَت

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم وسای وہا اھت ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ںیم اکی وحض رپ وہں افر ولوگں وک اپین الپ راہ  اہلل

وہں، ریمے اپس اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ ڈفؽ ریمے اہھت ےس ایل اتہک ےھجم آراؾ دںی، رھپ فہ ڈفؽ ےچنیھک، اؿ ےک ےنچنیھک ںیم 

، اہلل اؿ یک رفغمت رکے رھپ انب اطخب آےئ افر اؿ ےس ڈفؽ ےل ایل، افر ربارب ےتچنیھک رےہ، اہیں کت ہک ولگ فا س زمکفری یھت

 ولےٹ وت وحض ےس اپین ہہب راہ اھت۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم لحم دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم لحم دےنھکی اک ایبؿ

     1908    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٨ًہسٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث ً٘ی١ اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣ :  راوی



 

 

ٌٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخب ٍََنٔی َس َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث َحسَّ ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

َّی اہللُ ٔلَی َجا٧ٔٔب  بَِي٨َا ٧َِح٩ُ ُج٠ُوْض ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِ ُ أ إَٔذا ا٣َِزأَْة َتَتَوؿَّ َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ا٢َ بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِتىٔی فٔی ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ُ ا٢َ أَب َٗ َِّٟیُت ٣ُِسبّٔزا  َو َٓ َُي ٍََِتطُ  ُت  ََٓذََکِ أب  َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ اُٟوا ٟ َٗ ِْصُ  َ٘ ِٟ ٠ُُِٗت ٩ِ٤َٟٔ َصَذا ا ِْصٕ  أب  و صَُزیَِزةَ َٗ َِٟدلَّ َبکَی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ

َُاُر  ِّی یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َبٔی أ٧ََِت َوأُم ٠َِیَک بٔأ ًَ ا٢َ أَ َٗ  ث٥َُّ 

 سز، ثیل لیقع انب اہشب دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک مہ 
عفی

دیعس نب 

 ےھت ہک آپ ےن رفامای ںیم ےن وسےت ںیم ا ےن آپ وک تنج ںیم وموجد اپای فاہں اکی راستل آمب یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اےھٹک

وعرت اکی لحم ےک وگہش ںیم فوض رک ریہ یھت ںیم ےن درای ت ایک ہک ہی سک صخش اک لحم ےہ؟ وت تنج ےک ولوگں ےن اہک ہی رمع 

 ولن آای وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفےن ےگل افر اہک ہک روسؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ےہ وت اؿ یک ریغت ےھجم اید آیئگ افر ںیم ےھچیپ

 اہلل! ایک ںیم آپ رپ ریغت رکفں اگ۔

 سز، ثیل لیقع انب اہشب دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
عفی

 دیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم لحم دےنھکی اک ایبؿ

     1909    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، ًبیس اہلل ب٩ ٤ًز، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ًَلٓٔیٕ حَ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ بِ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  َ٪ َحسَّ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ِبٔس اہللٔ سَّ ًَ  ٩ٔ

ِْصٕ ٩ِ٣ٔ ذَ  َ٘ َٓإَٔذا أ٧ََا بٔ َة  َِٟح٨َّ ٥َ َزَخ٠ُِت ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  اُٟوا َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َٗ َ٘ َٓ ٠ُِت ٩ِ٤َٟٔ َصَذا  ُ٘ َٓ َصٕب 

َُاُر یَ  َ ٠َِیَک أ ًَ ا٢َ َو َٗ َُي ٍَِتَٔک   ٥ُ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ أب َِٔلَّ ٣َا أَ َِٟدلَّ ىٔی أَِ٪ أَِزُخ٠َُط یَا اب٩َِ ا ٌَ ٤َا ٨َ٣َ َٓ یِٕع   ا َرُسو٢َ اہللٔ َُقَ



 

 

، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رمعف نب یلع،  رمتع نب امیلسؿ، دیبع اہلل نب رمع، دمحم نب دکنمر

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم تنج ںیم دالخ وہا وت ںیم ےن وسےن ےک اکی لحم ےک اپس ڑھکا اھت، ںیم ےن وپاھچ 

 اس ںیم دالخ وہےن ےس یسک زیچ ےن ںیہن رفاک ہک ہی سک اک ےہ؟ ولوگں ےن اتبای ہک رقشی ےک اکی آد ی اک، اے انب اطخب ےھجم

آپ رگم ہی ہک ںیم اہمتری ریغت وک اجاتن اھت، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم 

 رپ ریغت رکفں اگ۔

 ر، رضحت اجرب نب دبع اہللرمعف نب یلع،  رمتع نب امیلسؿ، دیبع اہلل نب رمع، دمحم نب دکنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم فوض رکےن اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم فوض رکےن اک ایبؿ

     1910    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی َس ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ ب ا٢َ بَِي٨َ َحسَّ َٗ ٤َا أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

َِٟح٨َّةٔ  ا٢َ بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِتىٔی فٔی ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِْصٕ ٧َِح٩ُ ُج٠ُوْض ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٔلَی َجا٧ٔٔب  ِ ُ أ إَٔذا ا٣َِزأَْة َتَتَوؿَّ َٓ  

َُي ٍََِتُط  ُت  ََٓذََکِ ٤ََز  ٌُ ٔ اُٟوا ٟ َ٘ َٓ ِْصُ  َ٘ ِٟ ٠ُِت ٩ِ٤َٟٔ صََذا ا ُ٘ ِّی یَا َرُسو٢َ اہللٔ َٓ َبٔی أ٧ََِت َوأُم ٠َِیَک بٔأ ًَ ا٢َ  َٗ َبکَی ٤ًَُزُ َو َٓ َِّٟیُت ٣ُِسبّٔزا  َو َٓ

َُاُر   أَ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی ابر مہ روسؽ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت ہک ںیم ےن ا ےن آپ وک تنج ںیم اہلل ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک وت 

داھکی افر داھکی ہک اکی وعرت اکی لحم ےک اپس فوض رک ریہ ےہ ںیم ےن وپاھچ ہک سک اک لحم ےہ۔ ولوگں ےن اہک ہک رمع ریض اہلل 



 

 

ںیم اےٹل اپؤں فا س آایگ، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفےن ےگل افر اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل اعتٰیل ہنع اک ےہ ےھجم رمع یک ریغت اید آح  افر 

 ہیلع فآہل فملس ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ ایک ںیم آپ رپ ریغت رکفں اگ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم ہبعک اک  راػ رکےن اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم ہبعک اک  راػ رکےن اک ایبؿ

     1911    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واٟامی٪، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٨ًَُِض٤َاَحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ا٢َ  ًَ َٗ

إَٔذا َرُج١ْ  َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ ُٖ بٔاِل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِتىٔی أَكُو َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ بَيَِن َرُج٠َئِن َٗ ز ٌَ
 آَز٦ُ َسِبُم اٟظَّ

 ِٟ ََٓذَصِبُت أَ اُٟوا اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ  َٗ ٠ُِت ٩ِ٣َ َصَذا  ُ٘ َٓ ُٕ َرأُِسُط ٣َاّئ  ئِن َی٨ُِل ٌَ ِٟ َوُر ا ًِ َ ُس اٟزَّأِٔض أ ٌِ إَٔذا َرُج١ْ أَِح٤َزُ َجٔشی٥ْ َج َٓ ُٔٔت  َت

ُب ا٨َّٟأض بٔطٔ َطَبّضا ابِ  ا٢ُ أََِقَ جَّ اُٟوا صََذا اٟسَّ َٗ ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ َصَذا  ًَِي٨َُط ٨ًََٔبْة كَآَٔیْة  أَ٪َّ  َٛ ُِٟی٤ِىَی  َل٩ٕ َرُج١ْ ا َٗ َل٩ٕ َواب٩ُِ  َٗ  ٩ُ

 ٔٙ ٔ ٤ُِِٟؼَل٠ ًَةَ  ٩ِ٣ٔ بَىٔی ا  ٩ِ٣ٔ ُخزَا

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رپ رظن ڑپی فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم وسای وہا اھت وت ںیم ےن ا ےن آپ وک داھکی ہک اخہن ہبعک اک  راػ رک راہ وہں اکی دنگؾ وگں آد ی

سج ےک ابؽ دیسےھ ےھت افر دف آدویمں ےک درایمؿ اس ےک رس ےس اپین کپٹ راہ اھت، ںیم ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟ ولوگں ےن اتبای ہک 

 انب رممی ںیہ، رھپ ںیم فا س وہےن اگل وت اکی رسخ آد ی وک داھکی وج فزین مسج اک اھت، اس ےک رس ےک ابؽ رگنھگایےل ےھت، داںیئ آھکن اک

ان اھت وگای اس یک آھکن ےب ونر اوگنر یک رطح یھت، ںیم ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟ ولوگں ےن اتبای ہک داجؽ ےہ، افر ہی داجؽ آدویمں ںیم اک



 

 

 زخاہع ےک ینب اقلطصمل اک اکی آد ی اھت۔

 

ن

ؼغ
ق

 انب نطق ےس زایدہ اشمتہب اھت، انب 

 اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم ا ےن ےنیپ ےس یچب وہح  زیچ دفرسفں وک دےنی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

  دےنی اک ایبؿوخاب ںیم ا ےن ےنیپ ےس یچب وہح  زیچ دفرسفں وک

     1912    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ح٤زہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َحسَّ ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ  ًَ ٩ٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی َح٤ِزَةُ ب٩ُِ 

رَشٔ  َٓ َٟبَٕن  َسٔح  َ٘ و٢ُ بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ أُتٔیُت بٔ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ِّی ََلََری َٗ ٔن َّی ِ اٟزِّیَّ بُِت ٨ِ٣ٔطُ َحً

 ُ٥٠ٌِٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ َِٟتُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٤َا أَوَّ َٓ اُٟوا  َٗ ٠َُط ٤ًََُز  ـِ َٓ ًَِلِیُت   َیِحزٔی ث٥َُّ أَ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن روسؽ 

آہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیم وسای وہا اھت وت ریمے اپس دفدھ اک اکی ایپہل الای ایگ، ںیم ےن اس ےس ایپ اہیں اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ں کت ہک ںیم ےن داھکی ہک ریسایب اک ارث ریمی روگں ےس اظرہ وہ راہ ےہ، رھپ ںیم ےن ابیق امدنہ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دے دای ولوگ

  اس یک ریبعت ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ملع۔ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ےن افر انم دےنھکی اک ایبؿوخاب ںیم وخػ ےک دفر وہ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم وخػ ےک دفر وہےن افر انم دےنھکی اک ایبؿ

     1913    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالٰی ٨ًہًبیس اہلل ب٩ سٌیس، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ػْخ ب٩ جویزیہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل ت :  راوی

ث٨ََا ٧َا ث٨ََا َػِْخُ ب٩ُِ ُجَویِزٔیََة َحسَّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ ِٔ٪َّ رَٔجاَّل َحسَّ َٗ ٍْ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز  ٔ ٓ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَا٧ُوا یَزَ  ًَ َّی اہللُ  و٧ََضا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ؼُّ ُ٘ َی َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  یَا  ُِ ِوَ٪ اٟزُّ

 ٥َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ ٓٔیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َی َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یُث ا َطاَئ اہللُ َوأ٧ََا ََُُل٦ْ َحسٔ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َزأَیَِت ٣ِٔث١َ ٣َا َیَزی  َٟ ِو کَاَ٪ ٓٔیَک َخي ٍِْ  َٟ ٔسی  ِٔ ٠ُِت فٔی َن ُ٘ َٓ َٜٔح  ِ ِب١َ أَِ٪ أ٧َ َٗ ٤َِِٟشحُٔس  ٩ِّ َوبَِیًٔی ا ُت َذاَت اٟشِّ ٌِ ا اِؿَلَح َّ٤٠َ َٓ َصُؤََلٔئ 

َٓبَِي٤٨ََ  یَا  ُِ أَرٔنٔی ُر َٓ ٥ُ٠َ فٔیَّ َخي ٍِّا  ٌِ ٨َِت َت ُٛ ٠ُُِٗت ا٠َُّٟض٥َّ ِِٔ٪  ِی٠َٕة  ْة َٟ ٌَ ٤َ ِ٘ َذَٟٔک ِٔذِ َجائَىٔی ٠َ٣َکَأ٪ فٔی یَٔس ک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ٣ٔ َٛ ا أ٧ََا 

ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ َجَض٥ََّ٨  ٔن ُض٥َّ ِ ٔلَی َجَض٥ََّ٨ َوأ٧ََا بَِي٨َُض٤َا أَِزًُو اہلَل ا٠َّٟ بََٔلٔ٪ بٔی ِ ِ٘ ََٟ٘ٔیىٔی ٠َ٣َْک فٔی یَٔسظٔ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس ُي ْة  ث٥َُّ أَُرانٔی  ٌَ ٤َ ِ٘ ٣ٔ

 ٔ ُٔوا ب َٗ َّی َو وا بٔی َحً ُ٘ َٓا٧َِل٠َ ََلَة  ٨َِت تُِٜث ٍُٔ اٟؼَّ ُٛ ِو  َٟ ٥َ اٟزَُّج١ُ أ٧ََِت  ٌِ ٔ ََ ن ٩َِٟ تَُزا ا٢َ  َ٘ َٓ إَٔذا هَٔی ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٓ ٔ َجَض٥ََّ٨  ٔٔي ٍ ًَلَی َط ی 

 َ ٧ ٔ بَيَِن ک١ُِّ ََقِ ِٟبٔئِز ٔ٪ ا َُقِ َٛ َُٟط َُقُوْ٪   ٔ ِٟبٔئِز َلیِّ ا َٛ ٠َّ٘ٔيَن ٣َِلؤیَّْة  ٌَ ْة ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس َوأََری ٓٔیَضا رَٔجاَّل ٣ُ ٌَ ٤َ ِ٘ ٣ٔ ٔ ئِن ٠َ٣َْک بَٔیٔسظ

َؼ  َ٘ َٓ َِٟی٤ٔئن  ٩ًَِ َذأت ا ُٓوا بٔی  اِنَْصَ َٓ یِٕع  ُِٓت ٓٔیَضا رَٔجاَّل ٩ِ٣ٔ َُقَ ٠َُض٥ِ رَعَ َٔ ُُُسُض٥ِ أَِس ََلٔس١ٔ ُر َؼَة بٔاٟشَّ ِٔ ًَلَی َح ِؼُتَضا 

 َ ًَل َؼُة  ِٔ ِتَضا َح ؼَّ َ٘ ًَِبَس اہللَٔٓ  َّ٪ِٔ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َرُج١ْ َػأْٟح ی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ََلةَ  َٔک یُِٜث ٍُٔ اٟؼَّ َس ذَٟ ٌِ ٥ِ٠َ یَز٢َِ َب َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َ٘ َٓ ِی١ٔ  ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ِو کَاَ٪ ُيَؼل َٟ 

نب دیعس، افعؿ نب ملسم، رخص نب وجریہی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ دیبع اہلل 

 ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم وخاب دےتھکی وت اس وک روسؽ اہلل

فملس ےس ایبؿ رکےت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک ریبعت اتب دےتی وج اہلل اعت ی اچاتہ، اس فتق ںیم مک رمع ونوجاؿ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

، اھت افر ںیم اکنح ےس ےلہپ دجسم یہ ںیم راتہ اھت، ںیم ا ےن آپ ےس اتہک ہک ارگ ھجت ںیم وکح  وخیب وہیت وت وت یھب ایس رطح وخاب داتھکی

  وت ںیم ےن اہک ای اہلل ارگ وت ھجم ںیم الھبح  داتھکی ےہ وت ےھجم یھب وخاب دالھک، ںیم سج رطح ہی ولگ 

ہ

 
وخاب دےتھکی ںیہ بج ںیم رات وک ل

ایس احؽ ںیم اھت ہک ریمے اپس دف رفےتش آےئ اؿ ںیم ےس رہ اکی اپس ولےہ اک اکی وھتہڑا اھت افر ہی ےھجم منہج یک رطػ ےل ےلچ ںیم 

اہلل ےس داع رک راہ اھت ہک ای اہلل ںیم ریتی منہج ےس انپہ اماتگن وہں، رھپ ےھجم دالھکای ایگ ہک ھجم ےس اکی رفہتش الم اؿ دفونں ےک درایمؿ 

اس ےک اہھت ںیم ولےہ اک اکی وھتہڑا اھت اس ےن اہک ہک وت وخػ ہن رک وت ااھچ آد ی ےہ ارگ وت رثکت ےس امنز ڑپےھ، افر فہ ولگ ےھجم 

 ےک انکرے ڑھکا رکدای فہ ونکںی یک لکش یھت، افر ونکںی یک رطح اس ےک یھب دف ڈنمریھ ےھت افر اس ےک ےل ےلچ اہیں کت ہک منہج

رہدف ڈنمریھے ےک درایمؿ اکی رفہتش ولےہ اک وھتہڑا ےئل وہےئ ڑھکا اھت افر ںیم ےن دفزخ ےک ادنر تہب ےس ولوگں وک زریجن ےس 

آدویمں وک اچہپؿ ایل رھپ فہ رفےتش ےھجم داںیئ رطػ ےس ےل فا س ولےٹ ںیم اےٹل ےکٹل وہےئ داھکی ںیم ےن اس ںیم رقشی ےک دنچ 

ےن ہی وخاب ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ ایک افر ہصفح ےن روسؽ اہلل ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک دبعاہلل اکی رمد اصحل 

 ۔ےہ افر انعف اک ایبؿ ےہ ہک فہ اس ےک دعب ربارب رثکت ےس امنز ڑپےنھ ےگل

 دیبع اہلل نب دیعس، افعؿ نب ملسم، رخص نب وجریہی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم داںیئ راےتس رپےنلچ اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم داںیئ راےتس رپےنلچ اک ایبؿ

     1914    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ ی ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٨ُِت ََُُل٣ّا َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ وُس

٤َِِٟشحٔسٔ َوکَاَ٪ ٩ِ٣َ َرأَی ٣َ  ٨ُِت أَبٔیُت فٔی ا ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ًَِضسٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَزَبّا فٔی  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َطابًّا  طُ  ؼَّ َٗ َّی اہللُ  ٨َا٣ّا  َػل



 

 

 َّ ِّ ٍُُظ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ب ٌَ أَرٔنٔی ٨َ٣َا٣ّا ُي َٓ ٠ُِت ا٠َُّٟض٥َّ ِِٔ٪ کَاَ٪ لٔی ٨ًِٔسَک َخي ٍِْ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ أَیُِت ًَ ٤ِٔ٨ُت ََفَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

 ُ َِ ٠َََٓ٘ٔیُض٤َا ٠َ٣َْک آ ا بٔی  َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ َٜئِن أََتَیانٔی  إَٔذا هَٔی ٣َِلؤیَّْة ٠َ٣َ َٓ ٔلَی ا٨َّٟارٔ  ا بٔی ِ َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ََّک َرُج١ْ َػأْٟح  ٧ِٔ ََ ٩َِٟ تَُزا ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ

ُت ذَ  ا أَِػَبِحُت َذََکِ َّ٤٠ََٓ َِٟی٤ٔئن  أََخَذا بٔی َذاَت ا َٓ ُض٥ِ  ـَ ٌِ ُِٓت َب ِس رَعَ َٗ ٔ َؤَِذا ٓٔیَضا ٧َاْض  ِٟبٔئِز َلیِّ ا ٤ًََِت َٛ زَ َٓ َؼَة  ِٔ َؼُة  َٟٔک َٟٔح ِٔ َح

ِو کَاَ٪  َٟ ِبَس اہللٔ َرُج١ْ َػأْٟح  ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِتَضا  ؼَّ َٗ ََّضا  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  أ٧َ َٗ ََلَة ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  یُِٜث ٍُٔ اٟؼَّ

ََلَة ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ  َس َذَٟٔک یُِٜث ٍُٔ اٟؼَّ ٌِ ِبُس اہللٔ َب ًَ  ِی١ٔ َوکَاَ٪ 

دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ؽ روسںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ونوجاؿ ریغ اشدی دشہ اھت افر ںیم دجسم ںیم یہ راتہ اھت، افر وج صخش وخاب داتھکی وت 

ب اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ رکات، ںیم ا ےن دؽ ںیم اتہک ہک ای اہلل ارگ ریمے ےئل ریتے اپس وکح  الھبح  ےہ وت ھجم وک وخا

دالھک ہک اس یک ریبعت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درای ت رکفں،انچہچن ںیم وسای وت ںیم ےن دف رفوتشں وک داھکی وج ریمے 

آےئ افر ےھجم ےل ےلچ، رھپ اؿ ںیم ےس اکی رفہتش افر الم اس ےن ھجم ےس اہک ہک مت وخػ ہن رکف اس ےئل ہک مت اکی رمد اصحل وہ  اپس

فہ دفونں ےھجم منہج یک رطػ ےل ےلچ، وج ونکںی یک رطح ینب وہح  یھت اس ںیم ھچک ولوگں رپ رظن ڑپی نج ںیم ےس ضعب وک ںیم ےن 

ھجم وک داینہ رطػ ےل ےئگ، بج حبص وہح  وت ںیم ےن ہی ہصفح ےس ایبؿ ایک، ہصفح ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اچہپؿ ایل، رھپ فہ رفےتش 

فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک دبعاہلل اکی رمد اصحل ےہ، اکش فہ رات وک رثکت ےس امنزںی ڑپاتھ، زرہی اک ایبؿ ےہ ہک 

 ےنھ ےگل۔دبعاہلل اس ےک دعب رات وک رثکت ےس امنزںی ڑپ

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنین ںیم ایپہل دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

  ںیم ایپہل دےنھکی اک ایبؿدنین



 

 

     1915    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ح٤زہ ب٩ ًبساہلل ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ 

 َ ب َٟ َسحٔ  َ٘ و٢ُ بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ أُتٔیُت بٔ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِض٤َا  بُِت ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ ًَ َٓرَشٔ لٔی  ٕن  ـِ َٓ ًَِلِیُت  أَ

 ٥َ٠ٌِٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ َِٟتُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٤َا أَوَّ َٓ اُٟوا  َٗ أب  َِٟدلَّ  ٤ًََُز ب٩َِ ا

ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، انب اہشب، زمحہ نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیم وسای وہا اھت وت ریمے اپس دفدھ اک ایپہل الای ایگ ںیم ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل

اس ےس  یپ ایل افر ابیق امدنہ رمع نب اطخب وک دے دای، ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن اس یک ایک ریبعت 

 ملع۔رفامح ، آپ ےن رفامای ہک 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، انب اہشب، زمحہ نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  زیچ دنین ںیم اڑیت وہح  دےھکی

  اک ایبؿوخاب یک ریبعت :   ابب

 بج وکح  زیچ دنین ںیم اڑیت وہح  دےھکی

     1916    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٣ح٤س، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ ًبیسہ ب٩ نظیم، ًبیس اہلل ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ  ٕس أَبُو  ٌٔیُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ًُبَِیَسَة ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي َِٟحزِمٔیُّ َحسَّ  ا

 ٩ًَِ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ُِٟت  َ ِبٔس اہللٔ َسأ ًَ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ یَا َرُسو٢ٔ اَنٔظیٕم  ُِ ٠َِیطٔ ُر ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل



 

 

ا٢َ بَيِ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَبَّإض ذَُٔکَ لٔی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ًَّٟٔی َذََکَ  ٥َ ا ٍَ فٔی یََسیَّ َوَس٠َّ َّطُ ُؤؿ ٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِت أ٧َ

صِ  ُتُض٤َا َوََکٔ ٌِ ٔو ُٔ َٓ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ ٔسَواَرأ٪ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  َ٘ َٓ َجأ٪  ابَئِن َیِْخُ ذَّ َٛ ُِٟتُض٤َا  أَوَّ َٓ ََٓلاَرا  ِدُتُض٤َا  َٔ ٨َ َٓ َٓأُذَٔ٪ لٔی  ُتُض٤َا 

ُ ٣َُشِی٤َٔ٠ةُ  َِ َِٟی٩ٔ٤َ َواِْل ي ٍُِوْز بٔا َٓ َت٠َُط  َٗ َّٟٔذی  ٨ِٔسیُّ ا ٌَ ِٟ  أََحُسص٤َُا ا

ہ نب ،طیش، دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک دیعس نب دمحم، وقعیب نب اربامیہ، اربامیہ، اصحل، انب دیبع

ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس وخاب ےک قلعتم وپاھچ وج ایبؿ ایک وت 

فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت وت ںیم ےن وخاب داھکی انب ابعس ےن اہک ھجم ےس ایبؿ ایک ایگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہک ریمے دفونں اہوھتں ںیم وسےن ےک نگنک رےھک ےئگ وت ےھجم اؿ دفونں اک اعمہلم رگاں سگرا، افر ںیم ےن اندنسپ ایک، ےھجم ااجزت دی 

دیبع اہلل ےن اہک ہک اؿ دفونں ںیم ےس اکی یسنع اھت سج وک ریففز یئگ، ںیم ےن اؿ دفونں یک ہی ریبعت یک ہک ہی دف وھجےٹ یبن رماد ںیہ، 

 ےن نمی ںیم لتق ایک افر دفرسا ہملیسم اھت۔

 دیعس نب دمحم، وقعیب نب اربامیہ، اربامیہ، اصحل، انب دیبعہ نب ،طیش، دیبع اہلل نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  صخش اگےئ وک ذحب وہےت وہےئ دےھکی

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  صخش اگےئ وک ذحب وہےت وہےئ دےھکی

     1917    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت ابو٣وسٰی ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیسہ، ابوبززہ، ح :  راوی

 ُ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی أ ظٔ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َراُظ 

 ٔ ََّٜة ِ ِّی أَُصأجزُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٨َ٤َِٟا٦ٔ أَن ا٢َ َرأَیُِت فٔی ا َٗ  ٥َ ٤َِٟٔسی٨َُة َوَس٠َّ إَٔذا هَٔی ا َٓ ٣َُة أَِو َصَحْز  ِٟامَیَ ََّضا ا ٔلَی أ٧َ ََٓذَصَب َوَصلٔی ِ لَی أَِرٕق بَٔضا ٧َِد١ْ 



 

 

َِٟدي ٍُِ ٣َا َجاَئ اہللُ ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ یَِو٦َ أُحُٕس َؤَِذا ا إَٔذا ص٥ُِ ا َٓ ا َواہللٔ َخي ٍِْ  َ َیث ٍُِٔب َوَرأَیُِت ٓٔیَضا َبَُقّ ٔ َوث َِٟدي ٍِ َّٟٔذی  ٩ِ٣ٔ ا ٚٔ ا ِس َوأب اٟؼِّ

َس یَِو٦ٔ بَِسرٕ  ٌِ  آَتا٧َا اہللُ بٔطٔ َب

دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ریمے ایخؽ ںیم اوب ومٰیس ےس یبن یلص اہلل ہیلع 

ںیم   ےس اس زنیم یک رطػ رجہت رک راہ وہں  فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک

اہجں وجھکر ےک درتخ ںیہ ریما ایخؽ اس رطػ ایگ امیہم ای رجہ ےہ نکیل فہ ودہنی یک زنیم ےہ سج اک انؾ رثیب ےہ افر ںیم ےن فاہں 

امؽ تمینغ اطع رفامای افر  اگےئ )ذحب دشہ( اہلل ریخ رکے ہی فہ املسمؿ ےھت وج گنج ادح ںیم دیہش وہےئ افر ریخ فہ ےہ وج اہلل ےن

 (دصؼ اک دبہل وج اہلل ےن گنج ےک دعب انعتی رفامای )ینع حتف   فریغہ

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کن امرےن اک ایبؿوخاب ںیم وھپ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم وھپکن امرےن اک ایبؿ

     1918    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ِِٔسحَ  ا٢َ صَ َحسَّ َٗ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  َِٟح٨َِولٔیُّ َحسَّ ُٚ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا بٔطٔ أَبُو ا َذا ٣َا َحسَّ

 ُ٘ ابٔ وَ٪ اٟشَّ ُ ِٔ ا٢َ ٧َِح٩ُ اِْل َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ بَِي٨َا صَُزیَِزَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَ٪ َو

 َٓ انٔی  ًَلَیَّ َوأََص٤َّ َٜب ٍَُا  َٓ ٍَ فٔی یََسیَّ ٔسَواَرأ٪ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ُؤؿ َٓ ِدُتُض٤َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ ِٔذِ أُوتٔیُت َخزَائ٩َٔ اَِلَِرٔق  َٔ ٨َ َٓ ُِٔدُض٤َا  ٔلَیَّ أَِ٪ اِن أُوؤَی ِ

 َٓ َلاَرا  ٣َةٔ َٓ ِٟامَیَ اَئ َوَػاحَٔب ا ٌَ ابَئِن ا٠ََّٟذی٩ِٔ أ٧ََا بَِي٨َُض٤َا َػاحَٔب َػ٨ِ َٜذَّ ُِٟتُض٤َا اِل  أَوَّ



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی

ہک آپ ےن رفامای ہک مہ داین ںیم بس ےس ےھچیپ آےن فاےل افر تنج ںیم بس ےس ےلہپ اجےن فاےل رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

ںیہ افر روسؽ اہلل ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت ہک وت ےھجم زنیم ےک زخاےن یک ایجنکں دی ںیئگ، ریمے اہھت ںیم وسےن ےک 

 تہب رجن ںیم ڈاال، ےھجم ذبرہعی فیح اہک ایگ ہک اؿ دفونں رپ وھپکن امرف، دفنگنک رےھک ےئگ وج ھجم وک اشؼ سگرے افر اںوہں ےن ےھجم

ںیم ےن وھپکن امری وت دفونں اڑ ےئگ ںیم ےن اس یک ہی ریبعت یک ہک ہی دف وھجےٹ یبن دیپا وہےئ ںیہ افر ںیم اؿ دفونں ےک درایمؿ 

 وہں اکی وت اعنصء ںیم ےہ افر دفرسا امیہم ںیم۔

 امیہ یلظنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاقحس نب ارب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  صخش دےھکی ہک اس ےن وکح  زیچ ڑھکیک ےس اکن ی

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

  صخش دےھکی ہک اس ےن وکح  زیچ ڑھکیک ےس اکن یبج وکح 

     1919    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ًبساہلل ، ًبساٟح٤یس، س٤٠ا٪ ب٩ بَل٢، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ، اپ٨ے واٟس :  راوی

 َ ث ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ًَِبسٔ َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َِٟح٤ٔیٔس  ًَِبُس ا ىٔی أَخٔی 

أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َسِوَزاَئ ثَائَٔزَة  َٛ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َجِت ٩ِ٣ٔ اہللٔ  َ َِ َّی  اٟزَّأِٔض  ٤َِٟٔسی٨َٔة َحً ا

َِٟیَضا ٔ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ن١َُٔ٘ ِ ُِٟت أَ٪َّ َوبَاَئ ا أَوَّ َٓ ُة  َٔ ُِٟحِح َة َوهَٔی ا ٌَ ا٣َِت ب٤َِٔضَی َٗ 

الیعمس نب دبعاہلل ، دبعادیمحل، املسؿ نب البؽ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل ، ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم ےن اکی ایسہ وعرت وک وخاب ںیم داھکی سج ےک ابؽ رپاشیؿ ےھت فہ ودہنی ےس ہک یبن یلص اہلل



 

 

 ی عہ ںیم رہھٹی، ےسج ہفجح اہک اجات ےہ، ںیم ےن ایکس ریبعت یک ہک ودہنی یک فاب اس یک رطػ لقتنم رکدی یئگ۔
 یلکن اہیں کت ہک مہ

 ادیمحل، املسؿ نب البؽ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل ، ا ےن فادلالیعمس نب دبعاہلل ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم ایسہ وعرت دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 ؿوخاب ںیم ایسہ وعرت دےنھکی اک ایب

     1920    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابوبُک، ٣٘سمی، ٓـی١، ب٩ س٠امی٪، ٣وسٰی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٓ ث٨ََا  مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  َحسَّ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ َ٪ َحسَّ ُس٠َامِیَ

٤َِٟٔسی٨َةٔ َرأَیُِت ا٣َِزأَّة  ٥َ فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َیا ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِ ٨ًَُِض٤َا فٔی ُر جَ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  َ َِ ِت ٩ِ٣ٔ َسِوَزاَئ ثَائَٔزَة اٟزَّأِٔض 

 َٔ ِٟحُِح َة َوهَٔی ا ٌَ ٔلَی ٣َِضَی ٤َِٟٔسی٨َٔة ن١َُٔ٘ ِ ُِٟتَضا أَ٪َّ َوبَاَئ ا َتأَوَّ َٓ َة  ٌَ َِٟت ب٤َِٔضَی َّی ٧َزَ ٤َِٟٔسی٨َٔة َحً  ةُ ا

 ہیلع دمحم نب اوبرکب، دقم ی، لیضف، نب امیلسؿ، ومیس، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص اہلل

فآہل فملس ےک ودہنی ںیم وخاب دےنھکی ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ )آپ ےن رفامای( ہک ںیم ےن اکی وعرت وک داھکی سج ےک ابؽ 

 ی عہ ںیم رہھٹی ینع ہفجح یک رطػ لقتنم وہیئگ۔
 رپاشیؿ ےھت فہ ودہنی ےس یلکن اہیں کت ہک مہ

 ، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اوبرکب، دقم ی، لیضف، نب امیلسؿ، ومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رپاشیؿ ابؽ فا ی وعرت دےنھکی اک ایبؿ



 

 

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 رپاشیؿ ابؽ فا ی وعرت دےنھکی اک ایبؿ

     1921    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ابوبُک ب٩ ابی اویص، س٠امی٪، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ ٣ُوَسی بِ   ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَبُو بَُِکٔ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص َحسَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َبَة  ِ٘ ًُ ٩ٔ

٤َِٟٔسی٨َةٔ  َجِت ٩ِ٣ٔ ا َ َِ ا٢َ َرأَیُِت ا٣َِزأَّة َسِوَزاَئ ثَائَٔزَة اٟزَّأِٔض  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َة َوهَٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ا٣َِت ب٤َِٔضَی َٗ َّی   َحً

٤َِٟٔسی٨َةٔ  ُِٟت أَ٪َّ َوبَاَئ ا أَوَّ َٓ ُة  َٔ ُِٟحِح َٟیضا ا ٔ  ن١َُٔ٘ ِ

اربامیہ نب ذنمر، اوبرکب نب ایب افسی، امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

 ی عہ
ںیم  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن اکی ایسہ وعرت وک داھکی سج ےک ابؽ رپاشیؿ ےھت فہ ودہنی ےس یلکن اہیں کت ہک مہ

 ی عہ ینع ہفجح یک رطػ لقتنم وہیئگ۔
 رہھٹ یئگ ںیم ےن اس یک ریبعت ہی یک ےہ ہک ودہنی یک فاب مہ

 اربامیہ نب ذنمر، اوبرکب نب ایب افسی، امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاب ںیم ولتار الہےت وہےئ دےنھکی اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم ولتار الہےت وہےئ دےنھکی اک ایبؿ

     1922    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ، ابو٣وسٰی  :  راوی



 

 

٩ًَِ جَ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ًَ ٩ًَِ بَُزیِسٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی أَُراُظ  ٔ أَبٔی بُزَِزَة  ظ سِّ

 ِّ یَاَی أَن ُِ ا٢َ َرأَیُِت فٔی ُر َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن یَِو٦َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل إَٔذا صَُو ٣َا أُٔػیَب ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٍَ َػِسُرُظ  َل َ٘ اِن َٓ ا  ّٔ ی َصزَِزُت َسِی

 ِٟ َٔ ا ِتٔح َواِجت٤َٔا َٔ ِٟ َٓإَٔذا صَُو ٣َا َجاَئ اہللُ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا اَز أَِحَش٩َ ٣َا کَاَ٪  ٌَ َٓ ی  َ ِِ ُ  ٤ُِؤ٨٣ٔٔيَن أُحُٕس ث٥َُّ َصزَِزتُطُ أ

دی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ، اوبربدہ، اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع دمحم نب العء، اوبااسہم، رب

فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ںیم ےن ولتار الہح ، وت فہ  چی ےس وٹن یئگ، ہی فہ تبیصم یھت وج املسمونں وک ادح 

اوکس دفرسی ابر الہای وت فہ ےلہپ ےس زایدہ ایھچ وہیئگ، ہی فہ زیچ یھت وج اہلل ےن حتف افر ومونمں ےک اامتجع یک ےک دؿ  یچنہ یھت رھپ ںیم ےن 

 لکش ںیم اظرہ رفامح ۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ، اوبربدہ، اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج وھجاٹ وخاب ایبؿ رکے

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج وھجاٹ وخاب ایبؿ رکے

     1923    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ایوب، ًُک٣ہ،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ ٩ِ٣َ  َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َػل

َ٘ٔس  ٌِ َٕ أَِ٪ َي ٥َِٟ یَزَُظ ک٠ُِّ ٥َ بُٔح٥ٕ٠ِ  وَ٪  َتَح٠َّ َٟطُ کَارٔصُوَ٪ أَِو َئَفُّ ٕ َوص٥ُِ  ِو٦ َٗ ٔلَی َحٔسیٔث  ِ ٍَ ١َ َو٩ِ٣َ اِسَت٤َ ٌَ ِٔ ٩َِٟ َي ٌٔي ٍََتئِن َو بَيَِن َط

َِٟیَص  َُٔذ ٓٔیَضا َو َٕ أَِ٪ َی٨ِ َب َوک٠ُِّ َر ُػوَرّة ًُذِّ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو٩ِ٣َ َػوَّ ا٢َ  ٨ِ٣ُٔط ُػبَّ فٔی أُذ٧ُٔطٔ اِْل٧ُُک یَِو٦َ ا َٗ َیاُ٪ َوَػ٠َطُ  ب٨َٔإٓٔذ  ِٔ ُس

ُط ٩ِ٣َ  َٟ ِو َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٨َٟا أَیُّوُب َو َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ یَاُظ َو ُِ َذَب فٔی ُر َٛ  



 

 

ا٢َ أَبُو صُزَ  َٗ ٣ََة  ُت ًُِٔکٔ ٌِ انٔیِّ َس٤ٔ ٍَ أَبٔی َصأط٥ٕ اٟز٣َُّّ َر ُػوَرّة َو٩ِ٣َ َتَح٥ََّ٠ َو٩ِ٣َ اِسَت٤َ َُٟط ٩ِ٣َ َػوَّ ِو َٗ  یَِزَة 

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ 

اس وک وج دف راونں ےک درایمؿ رگہ اگلےن یک فیلکت دے اگ افر ےن رفامای ہک سج ےن وھجاٹ وخاب ایبؿ ایک وت اہلل اعت ی ایقتم ےک دؿ 

فہ رگہ ںیہن اگل ےکس اگ افر سج ےن یسک وقؾ یک ابت اکؿ اگل رک ینس افر فہ ولگ اس وک اندنسپ رکےت وہں ای اس ےس اھبےتگ وہں وت ایقتم 

 انبح  وت اےس ذعاب دای اجےئ اگ افر اےس فیلکت دی ےک دؿ اےکس اکونں ںیم ہسیس الھگپ رک ڈاال اجےئ اگ، افر سج ےن یسک زیچ یک وصتری

اجےئ یگ، ہک اس ںیم رفح وھپےکن افر ںیہن وھپکن ےکس اگ، ایفسؿ ےن اہک مہ ےس اویب ےن وموصال رفاتی ایک ےہ افر ہبیتق ےن 

اوباہمش رامین، رکعہم، اوبرہریہ ریض وباہطس اوبوعاہن، اتقدہ، رکعہم، اوبرہریہ ےس نم ذکب یف رفایہ اک ظفل ایبؿ ایک افر ہبعش ےن وباہطس 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ سج ےن وصتری انبح  افر سج ےن وھجاٹ وخاب ایبؿ ایک افر سج ےن دفرسی ابںیت ںینس۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج وھجاٹ وخاب ایبؿ رکے

     1924    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، خاٟس، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٥َ َو٩ِ٣َ َػ  حسَّ ٍَ َو٩ِ٣َ َتَح٠َّ ا٢َ ٩ِ٣َ اِسَت٤َ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ًَِ َخأٟٕس  ث٨ََا َخأْٟس  ُٚ َحسَّ َر ٧َِحَوُظ ِِٔسَحا وَّ

َٟطُ  ِو َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ُط صَٔظا٦ْ  ٌَ  َتاَب

 ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ سج ںیم ایبؿ ایک ایگ ہک سج ےن اکؿ اگل ااحسؼ ، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 رک دفرسفں یک ابںیت ںینس افر سج ےن وھجےٹ وخاب انبےئ افر سج ےن وصتری انبح ۔



 

 

 اقحس، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج وھجاٹ وخاب ایبؿ رکے

     1925    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣ش٥٠، ًبساػ٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ زی٨ار ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َ َحسَّ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر ٣َِول ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َسٔ َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ی اب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ِٟ ی ا ا٢َ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أََِفَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٥ِ َتزَ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ ًَِي٨َِیطٔ ٣َا  ی أَِ٪ یُزَٔی   َٔفَ

یلع نب ملسم، دبعادمص، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت انب 

 فملس ےن رفامای ہک دبرتنی ارتفاء رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 رپدازی ہی ےہ ہک ااسنؿ اینپ آوھکنں وک فہ زیچ داھکےئ وج اس ےن ہن دیھکی وہ۔

 یلع نب ملسم، دبعادمص، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج وکح  آد ی وخاب ںیم ایسی زیچ دےھکی وج اس وک اندنسپ وہ وت اس یک ربخ ہن دے۔

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 بج وکح  آد ی وخاب ںیم ایسی زیچ دےھکی وج اس وک اندنسپ وہ وت اس یک ربخ ہن دے۔



 

 

     1926    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ربیٍ، طٌبہ، ًبسربہ ب٩ سٌیس، ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا َس٤َ٠ََة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ِبٔس َربِّطٔ ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٍٔ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا َس یَا  َحسَّ ُِ ٨ُِت أََری اٟزُّ ُٛ ِس  َ٘ َٟ

 ٔ ُت٤ِز َّیَٓ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َّی َس٤ٔ یَا ت٤ُِزُٔؿىٔی َحً ُِ ٨ُِت ََلََری اٟزُّ ُٛ و٢ُ َوأ٧ََا  ُ٘ َتاَزَة َي َٗ ُت أَبَا  ٌِ َّی َس٤ٔ و٢ُ  ُؿىٔی َحً ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ٔ ِث بٔطٔ ِ َََٓل یَُحسِّ ٥ِ ٣َا یُٔحبُّ  ُٛ َٓإَٔذا َرأَی أََحُس َِٟحَش٨َُة ٩ِ٣ٔ اہللٔ  یَا ا ُِ ذِ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ وَّ ٌَ ٠َِيَت َٓ ُظ  َلَّ ٩ِ٣َ یُٔحبُّ َؤَِذا َرأَی ٣َا یَُِکَ

ظُ  ٩َِٟ َترُضَّ ََّضا  إ٧ٔ َٓ ِث بَٔضا أََحّسا  ١ِٔٔ ثَََلثّا َوََل یَُحسِّ َِٟيِت ِیَلأ٪ َو ِّ اٟظَّ ََ َصا َو٩ِ٣ٔ  ِّ ََ 

رفاتی رکےت ںیہ اںیہن ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ہک بج ںیم  دیعس نب رعیب، ہبعش، دبعرہب نب دیعس، اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

ںیم وخاب داتھکی وت امیبر ڑپاجات، اہیں کت ہک ںیم ےن اوباتقدہ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ںیم وخاب داتھکی وت امیبر ڑپاجات، اہیں کت ہک 

ػ ےس ےہ، بج مت ںیم ےس وکح  صخش ایسی ابت دےھکی وج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ااھچ وخاب اہلل یک رط

اےس وبحمب وہ وت اےسی صخش ےس وج اس ےس تبحم رکات ےہ افر بج وکح  ایسی ابت دےھکی وج اس وک انوگار وہ وت اس ےک رش ےس افر 

 ؿ ہن اچنہپےئ اگ۔اطیشؿ ےک رش ےس اہلل یک انپہ امےگن، افر نیت ابر اکتھتر دے افر اس وک ایبؿ ہن رکے وت اس وک اصقن

 دیعس نب رعیب، ہبعش، دبعرہب نب دیعس، اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 دنسپ وہ وت اس یک ربخ ہن دے۔بج وکح  آد ی وخاب ںیم ایسی زیچ دےھکی وج اس وک ان

     1927    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ ب٩ ابی حاز٦، وزراورزی، یزیس، ًبساہلل ب٩ خلاب حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ثَىٔی اب٩ُِ أَب ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٔ ا٠َِّٟیثٔیِّ  َِٟضاز ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ ا ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ  َراَوِرزٔیُّ  ٕ َواٟسَّ ی َحاز٦ٔ



 

 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ُِٟدِسرٔیِّ أ٧َ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َخبَّإب  و٢ُ َِٔذا َرأَی ًَ ُ٘ یَا  َي ُِ ٥ِ اٟزُّ ُٛ أََحُس

ا یَُِکَ  َٔک ٤٣َّٔ َُي ٍَِ ذَٟ ِث بَٔضا َؤَِذا َرأَی  ُِٟیَحسِّ ٠َِیَضا َو ًَ ٠َِیِح٤َِس اہللَ  َٓ ََّضا ٩ِ٣ٔ اہللٔ  َٓإ٧ٔ ٌِٔذ یُٔحبَُّضا  ٠َِیِشَت َٓ ِیَلأ٪  ٤ََّا هَٔی ٩ِ٣ٔ اٟظَّ إ٧ٔ َٓ ُظ 

 َٟ ََّضا  إ٧ٔ َٓ َصا َٔلََحٕس  َصا َوََل یَِذَُکِ ِّ ََ ظُ ٩ِ٣ٔ   ٩ِ َترُضَّ

اربامیہ نب زمحہ نب ایب احزؾ، ف درافردی، سیدی، دبعاہلل نب اطخب رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش ااسی وخاب دےھکی وج اےس وبحمب وہ 

وت فہ اہلل یک رطػ ےس ےہ اس رپ اہلل اک رکش ادا رکان اچےیہ، افر اس وک ایبؿ رکے، افر بج اس ےک العفہ وکح  زیچ دےھکی سج وک فہ 

اندنسپ رکات وہں وت فہ اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ اس ےک رش ےس انپہ امےگن، افر اس وک یسک ےس ذرک ہن رکے وت اس وک اصقنؿ ہن اچنہپےئ 

 اگ۔

 میہ نب زمحہ نب ایب احزؾ، فدرافردی، سیدی، دبعاہلل نب اطخب رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ے۔اس صخش یک دلیل وج ہی ایخؽ رکات ےہ ہک الہپ ریبعت رکےن فال ارگ طلغ ریبعت رک

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک دلیل وج ہی ایخؽ رکات ےہ ہک الہپ ریبعت رکےن فال ارگ طلغ ریبعت رکے۔

     1928    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًباضیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت اب :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ًَبَّإض َحسَّ  ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ اب٩َِ 

َّی اہللُ ُث أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨ًَُِض٤َا کَاَ٪ یَُحسِّ ُٕ َرضَٔی اہللُ  ّة َت٨ُِل ٨َ٤َِٟا٦ٔ ُه٠َّ ِی٠ََة فٔی ا ِّی َرأَیُِت ا٠َّٟ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٤ُِِٟشَت١ُّٔ٘ َؤَِذا َسَبْب َوأػ١ْ ٩ِ٣ٔ  ٤ُِِٟشَتِٜث ٍُٔ َوا ا َٓ ُٔوَ٪ ٨ِ٣َٔضا  َّٔ َٜ أََری ا٨َّٟاَض یََت َٓ َش١َ  ٌَ ِٟ ٩َ٤ِ َوا ٤َأئ اٟشَّ ٔلَی اٟشَّ اَِلَِرٔق ِ



 

 

أََراَک أَ  َٓ ٔ ََل بٔطٔ ث٥َُّ أََخَذ ب ٌَ َٓ  ُ َِ ََل بٔطٔ ث٥َُّ أََخَذ بٔطٔ َرُج١ْ آ ٌَ َٓ  ُ َِ ٠َِوَت ث٥َُّ أََخَذ بٔطٔ َرُج١ْ آ ٌَ َٓ ٍَ َخِذَت بٔطٔ  َل َ٘ اِن َٓ  ُ َِ طٔ َرُج١ْ آ

ًِب ٍَُ  َ أ َٓ ًَىِّی  ََٟتَس َبٔی أ٧ََِت َواہللٔ  ا٢َ أَبُو بَُِکٕ یَا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأ َ٘ َٓ ا ث٥َُّ ُؤػ١َ  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًِب ٍَُِصا  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َصا 

٤ُِِٟشَتِٜ  ا َٓ  ُٕ آُ٪ َحََلَوتُُط َت٨ُِل ُُِٟقِ ا َٓ  ٩ٔ٤ِ َش١ٔ َواٟشَّ ٌَ ِٟ ُٕ ٩ِ٣ٔ ا َّٟٔذی ی٨َُِل ا ا اِْلِٔسََل٦ُ َوأ٣ََّ َٓ ٠َُّة  آٔ٪ اٟوُّ ُُِٟقِ ث ٍُٔ ٩ِ٣ٔ ا

ا ا ٤ُِِٟشَت١ُّٔ٘ َوأ٣ََّ ٠ٔیَک اہللُ ث٥َُّ َوا ٌِ ُی َٓ ٠َِیطٔ َتأُِخُذ بٔطٔ  ًَ َّٟٔذی أ٧ََِت  ُّٙ ا َِٟح ا َٓ ٔلَی اَِلَِرٔق  ٤َأئ ِ َِٟوأػ١ُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َبُب ا  َیأُِخُذ بٔطٔ ٟشَّ

 َٓ  ُ َِ ٠ُو بٔطٔ ث٥َُّ َیأُِخُذُظ َرُج١ْ آ ٌِ َی َٓ  ُ َِ ٠ُو بٔطٔ ث٥َُّ َیأُِخُذ بٔطٔ َرُج١ْ آ ٌِ َی َٓ ٔسَک  ٌِ ٠ُو بٔطٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َب ٌِ َی َٓ ُط  َٟ  ١ُ ٍُ بٔطٔ ث٥َُّ یَُوػَّ ٔل َ٘ َي٨ِ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َبٔی أ٧ََِت أََػِبُت أ٦َِ أَِخَلأُِت  أَِخب ٍِٔنٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأ ا٢َ َٓ َٗ ا  ـّ ٌِ ا َوأَِخَلأَِت َب ـّ ٌِ أََػِبَت َب

 َٟ َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔش٥ِ َٓ ِ٘ ا٢َ ََل ُت َٗ َّٟٔذی أَِخَلأُِت  ثَىِّی بٔا  ُتَحسِّ

ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

رتھچی سج ےس یھگ افر دہش کپٹ اکی صخش روسؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم ےن وخاب ںیم اکی 

رےہ ںیہ افر ولگ اس ےس ٹیم رےہ ںیہ وکح  زایدہ ےل راہ ےہ افر وکح  مک، افر اکی ریس ںیم ےن آامسؿ ےس زنیم کت یکٹل وہح  

دیھکی ںیم ےن داھکی ہک آپ ےن اس وک ڑکپا افر ڑچھ ےئگ رھپ آپ ےک دعب اکی دفرسے صخش ےن ڑکپا افر فہ یھب ڑچھ ایگ رھپ اس 

ےک دعب رسیتے صخش ےن ڑکپا افر فہ یھب ڑچھ ایگ رھپ اس وک افر صخش ےن ڑکپا وت فہ ریس وٹن یئگ، افر رھپ ڑج یئگ، رضحت اوبرکب ےن 

رعض ایک ای روسؽ اہلل ےھجم ااجزت دںی ںیم اس یک ریبعت ایبؿ رکفں روسؽ اہلل ےن رفامای ایبؿ رکف، اںوہں ےن اہک ہک رتھچی وت االسؾ 

 وج اس ےس کپٹ رےہ ںیہ فہ رقآؿ یک التفت ےہ وج اس ےس کپٹ ریہ ےہ افر اس ےس ولگ مک فشیب ےل رےہ ںیہ ےہ افر یھگ دہش

افر فہ ریس وج آامسؿ ےس زنیم کت یکٹل وہح  ےہ فہ قح ےہ سج رپ آپ ںیہ، آپ ےک دعب اس وک ڑکپںی ےگ سج ےس اہلل آپ وک افرپ 

فر ڑچےھ اگ، رھپ اس ےک دعب رسیتاڑکپے اگ افر ڑچےھ اگ، رھپ اس وک اکی صخش ڑچاھےئ اگ، رھپ آپ ےک دعب اس وک دفرسا ڑکپے اگ ا

ڑکپے اگ افر فہ ریس وٹن اجےئ یگ رھپ اس وک وجڑا اجےئ اگ افر فہ اس ےک ذرےعی ڑچےھ اگ، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک ھچک حیحص اہک افر ھچک طلغ، اںوہں ےن اہک ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ ایک ںیم ےن حیحص اہک ای طلغ، یبن یلص اہلل ہیلع

 ہک دخا یک مسق آپ ےھجم ؤالتدںی ےک ںیم ےن ایک  یطل یک ےہ آپ ےن رفامای ہک مسق تم دف۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...حبص یک امنز ےک دعب وخاب یک ریبعت ایبؿ رکےن اک ایبؿ

 وخاب یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 حبص یک امنز ےک دعب وخاب یک ریبعت ایبؿ رکےن اک ایبؿ

     1929    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ؤ١٣ ب٩ ہظا٦، ابوہظا٦، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ًوٖ، ابورجاء، س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ْٖ َحسَّ ِو ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٕ َحسَّ ٕ أَبُو صَٔظا٦ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ثَىٔی ٣َُؤ٣َّ ث٨ََا َس٤َُزةُ ب٩ُِ َحسَّ َرَجإئ َحسَّ

و٢َ َٔلَِػَحابٔطٔ ُج٨ُِسٕب َر  ُ٘ ا یُِٜث ٍُٔ أَِ٪ َي َّ٥َ ٤٣ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ َص١ِ َرأَی أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ضَٔی اہللُ 

 َّ ا٢َ َذاَت ََُساةٕ ٧ِٔ َٗ َّطُ  ؽَّ َو٧ِٔ ُ٘ ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣َ َطاَئ اہللُ أَِ٪ َي ؽُّ  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ یَا  ُِ اََل ُر َٗ َُّض٤َا  َثانٔی َو٧ِٔ ٌَ َُّض٤َا ابَِت طُ أََتانٔی ا٠َِّٟی٠ََة آتَٔیأ٪ َو٧ِٔ

٠ًََِیطٔ بَٔؼِْخَ  ائ٥ْٔ  َٗ  ُ َِ ٍٕ َؤَِذا آ ٔ َلح ـِ ًَلَی َرُج١ٕ ٣ُ َّا أََتِي٨َا  ُض٤َا َو٧ِٔ ٌَ ُت ٣َ ِ٘ ِّی ا٧َِل٠َ ٔن ِٙ َوِ ٔ ةٔ َٟٔزأِٔسطٔ لٔی ا٧َِل٠ ِْخَ  ةٕ َؤِذَا صَُو یَِضؤی بٔاٟؼَّ

َّی َئؼحَّ  َِٟیطٔ َحً ٔ ِ ٍُ ََل َیزِٔج َٓ َیأُِخُذُظ  َٓ َِٟحَحَز  ٍُ ا َيتَِب َٓ َِٟحَحزُ َصا ص٨َُا  َيَتَضِسَصُس ا َٓ ُّ َرأَِسُط  َیِث٠َ ٠َِیطٔ َٓ ًَ وزُ  ٌُ ٤َا کَاَ٪ ث٥َُّ َي َٛ  َرأُِسُط 

ُض٤َا ُسِبَحا َٟ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٤َِٟزََّة اَِلُولَی  ١َ ا ٌَ َٓ ١ُ بٔطٔ ٣ِٔث١َ ٣َا  ٌَ ِٔ َی ٨َا َٓ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ِٙ ٔ ِٙ ا٧َِل٠ ٔ اََل لٔی ا٧َِل٠ َٗ ا٢َ  َٗ َ٪ اہللٔ ٣َا َصَذأ٪ 

ِتٔی أَحَ  وٕب ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس َؤَِذا صَُو یَأ ٠َِیطٔ بٔک٠َُّ ًَ ائ٥ْٔ  َٗ  ُ َِ اُظ َؤَِذا آ َٔ َ٘ ٔ ٟ ٕٙ ًَلَی َرُج١ٕ ٣ُِشَت٠ِ أََتِي٨َا  طُ َٓ َٗ ُ ٔطِس َٔ ُیرَشِ َٓ َس ٔطقَِّی َوِجضٔطٔ 

 َٗ ٔلَی  ا٢َ ث٥َُّ َیَتَحوَّ ِ َٗ  ُّٙ َیُظ َٓ ا٢َ أَبُو َرَجإئ  َٗ ا٢َ َوُرب٤ََّا  َٗ اُظ  َٔ َٗ ٔلَی  ِي٨َُط ِ ًَ اُظ َو َٔ َٗ ٔلَی  ُظ ِ اُظ َو٨ِ٣َْٔخَ ١ُ بٔطٔ َٔ ٌَ ِٔ َی َٓ  ٔ َِ َِٟحا٧ٔٔب اِْل ٔلَی ا ِ ٢ُ

 َّ َِٟحا٧ٔٔب َحً ُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ا ْ ٤َا َيَِفُ َٓ  ٢ٔ َِٟحا٧ٔٔب اَِلَوَّ ١َ بٔا ٌَ َٓ ١ُ ٣ِٔث١َ ٣َا  ٌَ ِٔ َی َٓ ٠ًََِیطٔ  وزُ  ٌُ ٤َا کَاَ٪ ث٥َُّ َي َٛ َِٟحا٧ُٔب  َٔک ا ی َئؼحَّ ذَٟ

َٓا٧َِل   ِٙ ٔ ِٙ ا٧َِل٠ ٔ اََل لٔی ا٧َِل٠ َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َا َصَذأ٪  ا٢َ  َٗ ٤َِٟزََّة اَِلُولَی  ١َ ا ٌَ َٓ ًَلَی ٣ِٔث١ٔ ٣ِٔث١َ ٣َا  أََتِي٨َا  َٓ ٨َا  ِ٘ ٠َ

 َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َُّّورٔ  ااٟت َٓإَٔذا ٓٔیطٔ رَٔجا٢ْ َونَٔشاْئ رُعَ ٨َا ٓٔیطٔ  ٌِ ٠ََّ اك َٓ ا٢َ  َٗ ْم َوأَِػَواْت  َِ َٟ إَٔذا ٓٔیطٔ  َٓ و٢ُ  ُ٘ َُّط کَاَ٪ َي ْة َؤَِذا ص٥ُِ ِحٔشُب أ٧َ

َُٟض٤َا ٣َا َصؤُ  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ إَٔذا أََتاص٥ُِ َذَٟٔک ا٠ََّٟضُب َؿِوَؿِوا  َٓ ١َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٔ ََٟضْب ٩ِ٣ٔ أَِس ِٙ َیأِتٔیض٥ِٔ  ٔ ِٙ ا٧َِل٠ ٔ اََل لٔی ا٧َِل٠ َٗ ا٢َ  َٗ ََلٔئ 

ٔ َر  ٔ َؤَِذا فٔی ا٨ََّٟضز ٦ و٢ُ أَِح٤ََز ٣ِٔث١ٔ اٟسَّ ُ٘ َّطُ کَاَ٪ َي ٕ َحٔشِبُت أ٧َ ًَلَی ٧ََضز أََتِي٨َا  َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  ًَلَی َطمِّ َٗ ُج١ْ َسابْٔح َيِشَبُح َؤَِذا 

ٍَ ٨ًَِٔسُظ حَٔحاَر  ِس َج٤َ َٗ ٔ َرُج١ْ  ٍَ ٨ًَِٔسُظ ا٨ََّٟضز ِس َج٤َ َٗ َّٟٔذی  ِتٔی َذَٟٔک ا ابُٔح َيِشَبُح ٣َا َيِشَبُح ث٥َُّ َیأ ثٔي ٍَّة َؤَِذا َذَٟٔک اٟشَّ َٛ ّة 



 

 

َِٟیطٔ  ٔ ِ ٍَ َِٟیطٔ ک٤ََّ٠ُا َرَج ٔ ِ ٍُ ُٙ َيِشَبُح ث٥َُّ َیزِٔج ٔ َي٨َِل٠ َٓ ُی٤ُٔ٘٠ِطُ َحَحّزا  َٓ َٓاُظ  َٟطُ  زُ  َِ ِٔ َی َٓ ِٟٔحَحاَرَة  َٓاُظ ا َُٟط  َز  َِ َٓ ٠ُُِٗت   ا٢َ  َٗ ٤َطُ َحَحّزا  َ٘ ِٟ َ أ َٓ

 َ أ َٛ ٤َِٟزِآةٔ  یطٔ ا ًَلَی َرُج١ٕ ََکٔ أََتِي٨َا  َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ  ِٙ ٔ ِٙ ا٧َِل٠ ٔ اََل لٔی ا٧َِل٠ َٗ ا٢َ  َٗ ُض٤َا ٣َا َصَذأ٪  ٔ ٣َا أ٧ََِت َرإئ َرُجَّل ٣َزِآّة َٟ ظ َِکَ

 َٗ ََٟضا  َضا َوَيِشَعی َحِو ًَلَی َرِوَؿٕة َؤَِذا ٨ًَِٔسُظ ٧َاْر َیُحظُّ أََتِي٨َا  َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ  ِٙ ٔ ِٙ ا٧َِل٠ ٔ اََل لٔی ا٧َِل٠ َٗ ا٢َ  َٗ َُٟض٤َا ٣َا صََذا  ٠ُُِٗت  ا٢َ 

ٍٔ َؤَِذا بَيَِن َهِضَزِی اٟزَِّوَؿٔة َرُج١ْ كَؤی١ْ ََل أَکَازُ أََری َرأَِسطُ  َِٟؤ٪ اٟزَّبٔی ٕة ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  َت٤َّ ٌِ ٤َأئ  ٣ُ َؤَِذا َحِو٢َ كُوَّل فٔی اٟشَّ

 ِٙ ٔ اََل لٔی ا٧َِل٠ َٗ ا٢َ  َٗ َُٟض٤َا ٣َا صََذا ٣َا َصُؤََلٔئ  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ مُّ  َٗ َِٟسإ٪ َرأَیُِتُض٥ِ  ٔ ٔ و ث ٍَ ِٛ ٨َا اٟزَُّج١ٔ ٩ِ٣ٔ أَ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ِٙ ٔ ا٧َِل٠

ًَِو٥َ ٨ِ٣َٔضا َوََل  مُّ أَ َٗ ٥ِ أََر َرِوَؿّة  َٟ ًَٔوی٤َٕة  ٔلَی َرِوَؿٕة  ا٧َِتَضِي٨َا ِ ا٧َِتَضِي٨َا َٓ َٓ ِي٨َا ٓٔیَضا  َ٘ َٓاِرَت ا٢َ  َٗ َٚ ٓٔیَضا  اََل لٔی اِر َٗ ا٢َ  َٗ  أَِحَش٩َ 

 َٓ ٨ََٟا  ُٔتَٔح  َٓ َتِح٨َا  ِٔ َٓاِسَت ٤َِٟٔسی٨َٔة  أََتِي٨َا بَاَب ا َٓ ٕة  َـّ ٔ َٟبٔٔن ٓ ٕة ب٠َٔبٔٔن ذََصٕب َو ٔلَی ٣َٔسی٨َٕة ٣َب٨ِٔیَّ ا٧َا ٓٔیَضا رَٔجا٢ْ ِ َّ٘ َت٠َ َٓ َسَخ٨َ٠ِاَصا 

ٔ َطِِطْ  وا ف ٌُ َ٘ َٓ ُض٥ِ اذَِصبُوا  َٟ اََل  َٗ ا٢َ  َٗ َبٔح ٣َا أ٧ََِت َرإئ  ِٗ َ أ َٛ أَِحَش٩ٔ ٣َا أ٧ََِت َرإئ َوَطِِطْ  َٛ ا٢َ َؤَِذا  ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ٘ٔض٥ِٔ  َٗ  ٔ ی َذَٟٔک ا٨ََّٟضز

 ُ وا ٓٔیطٔ ث ٌُ َٗ َو َٓ ََٓذَصبُوا  ِٟبََیأق  ٤َِِٟحُف فٔی ا أَ٪َّ ٣َائَطُ ا َٛ ت ٍَْٔق َیِحزٔی  ٌِ ٨ًَُِض٥ِ ٧ََضْز ٣ُ وُئ  َٔک اٟشُّ ِس َذَصَب ذَٟ َٗ َِٟي٨َا  ٔ وا ِ ٌُ ٥َّ َرَج

 ٔ إ َٓ ّسا  ٌُ ی ُػ َش٤َا َبَْصٔ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِسٕ٪ َوَصَذاَک ٨ِ٣َزَُٟٔک  اََل لٔی َصٔذظٔ َج٨َُّة  َٗ ا٢َ  َٗ ِْصْ ٣ِٔث١ُ اٟزَّبَابَةٔ ََٓؼاُروا فٔی أَِحَش٩ٔ ُػوَرةٕ  َٗ َذا 

اََل لٔی َصَذاَک ٣َ  َٗ ا٢َ  َٗ أئ  ـَ ِٟبَِی ََل َوأ٧ََِت َزاخ٠َٔطُ ا َٓ ا اِْلَ٪  اََل أ٣ََّ َٗ َٓأَِزُخ٠َطُ  َُٟض٤َا بَاَرَک اہللُ ٓٔی٤َُٜا َذَرانٔی  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٨ِزَُٟٔک 

 ٔ اََل لٔی أ٣ََا ِ َٗ ا٢َ  َٗ َّٟٔذی َرأَیُِت  ٤َا صََذا ا َٓ ًََحّبا  ِی٠َٔة  ِس َرأَیُِت ٨ِ٣ُُذ ا٠َّٟ َٗ ِّی  إٔن َٓ َُٟض٤َا  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َّا َس٨ُ َٗ ٢ُ ٧ ا اٟزَُّج١ُ اَِلَوَّ ِدب ٍَُٔک أ٣ََّ

٩ًَِ ا طُ َوی٨ََا٦ُ  ـُ ُٓ ي ٍَِ َٓ آَ٪  ُُِٟقِ َّطُ اٟزَُّج١ُ یَأُِخُذ ا إ٧ٔ َٓ  ٔ َِٟحَحز ُّ َرأُِسُط بٔا ٠َِیطٔ یُِث٠َ ًَ َّٟٔذی أََتِیَت  ا اٟزَُّج١ُ ا ٤َُِِٟٜتوبَةٔ َوأ٣ََّ ٔ ا ََلة ٟؼَّ

 َ ٔل ُط ِ ُٗ ُ ٔطِس ََ ٠َِیطٔ يرَُشِ ًَ َّٟٔذی أََتِیَت  ََٓیِٜٔذُب ا ُسو ٩ِ٣ٔ بَِيتٔطٔ  ِِ َُّط اٟزَُّج١ُ َي إ٧ٔ َٓ اُظ  َٔ َٗ ٔلَی  ًَِي٨ُُط ِ اُظ َو َٔ َٗ ٔلَی  ُظ ِ اُظ َو٨ِ٣َْٔخُ َٔ َٗ ی 

َّضُ  إ٧ٔ َٓ ٨َُّّورٔ  َّٟٔذی٩َ فٔی ٣ِٔث١ٔ ب٨َٔأئ اٟت َزاةُ ا ٌُ ِٟ ا اٟزَِّجا٢ُ َوا٨َِّٟشاُئ ا َٚ َوأ٣ََّ ا َٓ ُّ اِْل َِٜذبََة َتِب٠ُ ا اٟزَُّج١ُ ٥ِ اٟز٧َُّاةُ َو اِل اٟزََّوانٔی َوأ٣ََّ

یُط  ا اٟزَُّج١ُ اِلَُکٔ َُّط آک١ُٔ اٟزِّبَا َوأ٣ََّ َٓإ٧ٔ َِٟحَحَز  ٥ُ ا َ٘ ٔ َوی٠ُِ ٠َِیطٔ َيِشَبُح فٔی ا٨ََّٟضز ًَ َّٟٔذی أََتِیَت  َضا ا َّٟٔذی ٨ًَِٔس ا٨َّٟارٔ یَُحظُّ ٔ ا ٤َِٟزِآة ا

َُّط ٣َأْٟک َخازُٔ٪ َجَض٨َّ  إ٧ٔ َٓ ََٟضا  ا َوَيِشَعی َحِو ٥َ َوأ٣ََّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُّط ِٔبَِزاصٔی٥ُ َػل إ٧ٔ َٓ َّٟٔذی فٔی اٟزَِّوَؿةٔ  ؤی١ُ ا ا اٟزَُّج١ُ اٟلَّ ٥َ َوأ٣ََّ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  ِِٔٔطَ ِٟ ًَلَی ا ٕ ٣َاَت  ک١ُُّ ٣َِوُٟوز َٓ ُط  َٟ َّٟٔذی٩َ َحِو َِٟساُ٪ ا ٔ ِٟو ا٢َ  َوأَ ا َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ِوََلزُ ا

َّٟٔذی٩َ کَا٧ُوا َطِِطْ ٨٣ِٔ  ِو٦ُ ا َ٘ ِٟ ا ا ٛٔيَن َوأ٣ََّ ٤ُِٟرِشٔ ٥َ َوأَِوََلزُ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِو٦ْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َُّض٥ِ  إ٧ٔ َٓ بٔیّحا  َٗ ُض٥ِ َحَش٨ّا َوَطِِطْ 

ّئا َتَحاَو  َ َسیِّ َِ ٤ًَََّل َػأّٟحا َوآ ٨ًَُِض٥ِ َخ٠َُلوا   َز اہللُ 

ؤملم نب اشہؾ، اوباشہؾ، اامسلیع نب اربامیہ، وعػ، اوبراجء، رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارثک ایبؿ رفامےت ےھت ہک مت ںیم ےس یسک صخش ےن وکح  وخاب داھکی ےہ؟ سج ےن وکح  وخاب داھکی وہات فہ 

ایبؿ رک داتی وج اہلل اچاتہ آپ ےن اکی حبص رفامای ہک ریمے اپس رات دف آےن فاےل رفےتش آےئ افر ےھجم ااھٹای افر ھجم ےس اہک ہک ےئلچ 

  وہا اھت افر دفرسا اس ےک اپس رھتپ ےیل ڑھکا اھت فہ اس ےک رس رپ رھتپ 

ہ

 
ںیم اؿ دفونں ےک اسھت الچ مہ اکی صخش ےک اپس ےچنہپ وج ل

امرات سج ےس اس اک رس ٹھپ اجات افر رھتپ ڑلکھ رک دفر اجات فہ رھتپ ےک ےھچیپ اجات اس وک ڑکپات افر رھتپ ےل رک ایھب فا س  کنیھپ رک

 ںیہن وہےن اپات ہک اس اک رس کیھٹ وہاجات اسیج ہک ےلہپ اھت رھپ اس ےک اپس ولن رک آات افر اس رطح رکات اسیج ہک ےلہپ ایک اھت، ںیم ےن

اھچ احبسؿ اہلل ۔ ہی وکؿ ںیہ اؿ دفونں ےن اہک ہک آےگ ںیلچ مہ ےلچ وت اکی آد ی ےک اپس ےچنہپ وج ھٹیپ ےک لب تچ اؿ دفونں ےس وپ

  وہا اھت افر اکی دفرسا آد ی اس ےک اپس ولےہ اک اکی ڑکٹا ےیل ڑھکا اھت افر اس ڑکٹے ےس اس یک ابھچن وک دگی کت افر ےنھتن وک 

ہ

 
ل

ات اھت۔وعػ اک ایبؿ ےہ ہک اوبراجء ارثک اس رطح اہک رکےت ےھت ہک فہ اکی رطػ ےس ریچ رک دگی کت افر اکی آھکن وک دگی ریچ

دفرسی رطػ ریچات اھت افر اس اجبن ےس ریچےن ےس افرغ یھب ہن وہ اپات ہک فہ اجبن ےلہپ یک رطح ایھچ وہاجیت ےہ رھپ ایس رطح 

 دفونں وکؿ ںیہ؟ اؿ دفونں ےن اہک ہک آےگ ںیلچ مہ ےلچ وت اکی ونتر ےک رکات اسیج ہک یلہپ رطح ایک اھت ںیم ےن اہک ہک احبسؿ اہلل ۔ ہی

اپس ےچنہپ آپ ےن رفامای ہک ےھجم ایخؽ ےہ ہک ںیم ےن فاہں وشرفلغ یک آفاز ینس مہ ےن اس ںیم اھجکن رک داھکی وت اس ںیم ھچک رمد افر 

اپس ٹپل آیت وت فہ زفر ےس ےنخیچ ےتگل ںیم ےن وپاھچ وعرںیت ربہنہ رظن آںیئ نج ےک ےچین اؿ ےک اپس آگ یک ٹپل آیت بج اؿ ےک 

ہک ہی وکؿ ولگ ںیہ؟ اؿ دفونں ےن اہک ہک آےگ ںیلچ مہ آےگ ڑبےھ وت اکی رہن ےک اپس ےچنہپ، ںیم ےن ایخؽ ایک ہک اس اک رگن وخؿ 

ا اھت سج ےک اپس تہب ےس رھتپ عمج یک رطح رسخ اھت افر رہن ںیم اکی آد ی وک داھکی وج ریت راہ اھت افر رہن ےک انکرے رپ اکی آد ی ڑھک

ےھت بج فہ ریتےن فاال ریت رک اس ےک اپس آات وت اس ےک اسےنم اانپ ہنم وھکؽ داتی وت فہ اس ےک ہنم ںیم اکی رھتپ ڈاؽ داتی رھپ فہ 

ڈاؽ داتی ںیم ےن وپاھچ ریتےن  اتگ افر اس ےک اپس ولن رک آات افر بج یھب ولن رک آات وت ہنم وھکؽ داتی افر فہ اس ےک ہنم ںیم رھتپ 

ہک ہی وکؿ ےہ؟ وت اؿ دفونں ےن اہک ہک آےگ ںیلچ آےگ ںیلچ مہ آےگ ڑبےھ وت اکی صخش ےک اپس ےچنہپ وج ہک اہنتی رکہہی ارظنمل 

 اھت ےسیج ہک مت تہب یہ دبوصرت آد ی وک دوھکی افر اس ےک اپس آگ یھت فہ اس وک الجراہ اھت افر اس ےک اچرفں رطػ دفڑ راہ اھت ںیم

ےن وپاھچ ہی وکؿ ںیہ؟ اںوہں ےن اہک ہک آےگ ےیلچ آےگ ےیلچ، مہ ڑبےھ وت اکی ابغ ںیم ےچنہپ اہجں لصف رعیب ےک رہ مسق ےک وھپؽ 

ےگل وہےئ ےھت افر اس ےک درایمؿ اکی صخش اھت سج اک دق اانت  رلی اھت ہک اس ےک رس یک ابملح  ےک ببس ںیم اںیہن دھکی ںیہن اکس 

تہب ےس ڑلےک رظن آےئ ہک اےنت یھبک ںیہن دےھکی ےھت ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ہی وکؿ ںیہ۔ اؿ دفونں افر اؿ ےک اچرفں رطػ 

ےن اہک ہک آےگ ےیلچ مہ آےگ ڑبےھ وت اکی ڑبے ابغ ےک اپس ےچنہپ ہک اس ےس ڑبا افر وخوصبرت ابغ ںیم ےن یھبک ںیہن داھکی اؿ 

 رظن آای سج ںیم اکی اٹنی وسےن یک افر اکی اٹنی اچدنی یک یگل وہح  دفونں ےن ھجم ےس اہک ہک اس رپ ڑچےیھ مہ ڑچےھ وت اکی رہش

یھت مہ اس رہش ےک درفازے ےک اپس ےچنہپ افر وھکےنل ےک ےیل اہک وت درفازہ امہرے ےیل وھکؽ دای ایگ مہ ادنر ےئگ وت فاہں مہ ھچک ولگ 



 

 

وخوصبرت دےتھکی وہ افر فص تہب یہ دبوصرت رظن آےئ نج ےک فص دبؿ وت تہب یہ وخوصبرت ےھت اسیج ہک مت یسک آد ی وک 

ےھت اسیج ہک مت یسک وک دبوصرت داتھکی وہ اؿ دفونں ےن اؿ ولوگں ےس اہک ہک اس رہن ںیم رگاجؤ اکی رہن رعض ںیم ہہب ریہ یھت اس اک 

اجیت ریہ یھت افر تہب  اپین اخصل دیفس اھتانچہچن فہ ولگ ےئگ افر اس ںیم رگ ڑپے رھپ فہ ولگ امہرے اپس آےئ وت اؿ یک دبوصریت

یہ وخوصبرت وہ ےئگ ےھت اؿ دفونں ےن ھجم ےس اہک ہک ہی تنج دعؿ ےہ افر ہی آپ اک اقمؾ ےہ ںیم ےن اینپ اگنہ دنلب یک وت ہی ابلکل 

 دیفس ارب یک رطح اکی لحم اھت، اؿ دفونں ےن اہک ہک ہی آپ اک لحم ےہ ںیم ےن اؿ دفونں ےس اہک ہک اہلل مت دفونں وک ربتک اطع

رفامےئ، ےھجم وھچڑ دف ہک ںیم اس ےک ادنر دالخ وہاجؤں اؿ دفونں ےن اہک ہک ایھب وت ںیہن رگم آپ اس ںیم رضفر دالخ وہں ےگ 

آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن اؿ دفونں ےس اہک ہک رات رھب ںیم ےن بیجع بیجع زیچںی دیھکی ںیہ وت ایک زیچںی ںیھت وج ںیم ےن دیھکی 

ایھب ایبؿ ےیک دےتی ںیہ الہپ آد ی فہ سج ےک اپس آپ آےئ اس اک رس رھتپ ےس وتڑا اج راہ اھت فہ صخش ےہ وج ںیہ اؿ دفونں ےن اہک ہک 

رقآؿ اید رک ےک وھچڑ داتی ےہ افر رفض امنز ےس ےب رپفایہ رکات ےہ افر فہ صخش سج اک انھتن اس یک دگی کت ریچا اج راہ اھت فہ صخش 

اںیہ الیھپات اھت وج اسری داین ںیم لیھپ اجیت ںیھت افر ربہنہ رمد افر وعرںیت وج ونتر ںیم دںیھکی ےہ وج حبص حبص ا ےن رھگ ےس لکن رک اوف

انب راہ  ںیھت وت فہ زان اکر رمد افر زان اکر وعرںیت ںیھت افر فہ صخش وج رہن ںیم ریت راہ اھت افر آپ اس رپ ےس ذگرے ےھت افر فہ رھتپ اک  ہمق

دبوصرت آد ی وج آپ وک آگ ےک اپس رظن آای افر وج آگ ڑھباک رک اس ےک اچرفں رطػ دفڑ راہ اھت فہ اھت فہ وسد اھکےن فاال افر فہ 

م ہیلع امالسؾ ےھت افر فہ ےچب وج اؿ ےک 
 

ئ ن ت

امکل درف(ہغ دفزخ ےہ افر فہ دراز دق آد ی وج ابغ ںیم آپ وک رظن آےئ فہ رضحت اربا

رمے۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک ضعب املسمونں ےن ایبؿ ایک ہک اے اہلل  اچرفں رطػ آپ ےن دےھکی فیہ ےچب ےھت وج رطفت االسؾ رپ

ےک روسؽ افر رشمنیک ےک ےچب۔ وت روسؽ اہلل ےن رفامای ہک رشمنیک ےک ےچب فہ ولگ نج اک فص ہصح تہب وخوصبرت افر فص 

 اؿ یک اطخؤں وک اعمػ رکدای۔ تہب دبوصرت اھت فہ ولگ ےھت وہنجں ےن ےلم ےلج اکؾ ےیک۔ )ینع اےھچ یھب افر ربے یھب( اہلل ےن

 ؤملم نب اشہؾ، اوباشہؾ، الیعمس نب اربامیہ، وعػ، اوبراجء، رمسہ نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ : ابب

 ... ےہ ہک ڈرفاس ےنتف ےس وج مت ںیم ےس رصػاس زیچ اک ایبؿ وج اہلل اعت ی ےک وقؽ ںیم آای



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ اک ایبؿ وج اہلل اعت ی ےک وقؽ ںیم آای ےہ ہک ڈرفاس ےنتف ےس وج مت ںیم ےس رصػ اظوملں یہ وکںیہن ےچنہپ اگ

     1930    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، برش ب٩ َسی، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، اس٤اء ًلی ب٩ ًبساہلل :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠٣َُ  ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ ث٨ََا ٧َآ یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ اَّٟسَّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ َِٟت أَِس٤َاُئ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ََٜة  ِی

 َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢ُ ََل َتِسرَٔػل َ٘ ُی َٓ ًٔی  ُٗو٢ُ أ٣َُّ َ أ َٓ ُیِؤَخُذ ب٨َٔإض ٩ِ٣ٔ زُونٔی  َٓ ًَلَیَّ  ًَلَی َحِوضٔی أ٧ََِتٔوزُ ٩ِ٣َ یَزٔزُ  ی ا٢َ أ٧ََا 

اب٨َٔا أَِو  َ٘ ًِ ًَلَی أَ  ٍَ وذُ بَٔک أَِ٪ ٧َزِٔج ٌُ َّا َن ََٜة ا٠َُّٟض٥َّ ٧ِٔ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی َٗ ی  ِضَُقَ َ٘ ِٟ ًَلَی ا ِٔ ٣ََظِوا   تََن نُ

ن کہ، اامسء، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ آپ ےن رفامای ںیم
مل
 ا ےن یلع نب دبعاہلل ، رشب نب رسی، انعف نب رمع، انب ایب 

وحض رپ اؿ ولوگں اک ااظتنر رکفں اگ، وج ریمے اپس آںیئ ےگ،  س ھچک ولگ ریمے اسےنم ےس ڑکپے اجںیئ ےگ وت ںیم وہکں اگ ہک 

ن کہ ہی ریم
مل
ی اتم ےہ وت وجاب ےلم اگ ہک مت ںیہن اجےتن ہک اںوہں ےن اہمترے دعب ایک ایک ہی ولگ اےٹل اپؤں رھپ ےئگ ےھت۔ انب ایب 

 ےن اہک اے اہلل مہ ریتی انپہ امےتگن ںیہ اس ابت ےس ہک اےٹل رھپ اجںیئ، ای ہنتف ںیم ڑپاجںیئ۔

ن کہ، اامسءیلع نب دبعاہلل ، رشب نب رسی، انعف نب رمع،  :  رافی
مل
 انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ اک ایبؿ وج اہلل اعت ی ےک وقؽ ںیم آای ےہ ہک ڈرفاس ےنتف ےس وج مت ںیم ےس رصػ اظوملں یہ وکںیہن ےچنہپ اگ

     1931    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ٣ِي ٍہ، ابووائ١، حرضت ًبس اہلل :  راوی

 َٗ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٣ُِٔي ٍََة  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َّ َحسَّ ٠ًََِیطٔ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ی اہللُ 



 

 

ُض٥ِ اِخ  َٟ ٔ َّی َِٔذا أَصَِویُِت َٔل٧َُاو ٔلَیَّ رَٔجا٢ْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َحً ِ َّ٩ ٌَ َٓ ي ٍُِ َٟ َِٟحِؤق  ًَلَی ا ك٥ُُِٜ  ٥َ أ٧ََا ََفَ ُٗو٢ُ أَِی َربِّ أَِػَحابٔی َوَس٠َّ َ أ َٓ ُت٠ُٔحوا زُونٔی 

َسَک  ٌِ و٢ُ ََل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا َب ُ٘  َي

وبوعاہن، ریغمہ، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیس نب اامسلیع، ا

ےن رفامای ہک ںیم وحض رپ اہمترا  شی ہمیخ وہں اگ مت ںیم ھچک ولگ ریمے اسےنم الںیئ اجںیئ ےگ اہیں کت ہک ںیم وکھجں اگ ہک اؿ وک 

چنیھک ےئل اجںیئ ےگ ںیم وہکں اگ اے اہلل ہی ریمے اسیھت ںیہ وت اہلل اعت ی رفامںیئ ےگ ہک مت ںیہن  اپین الپؤں وت فہ ریمے اسےنم ےس

 اجےتن ہک اؿ ولوگں ےن اہمترے دعب یئن ابت دیپا یک۔

 ومٰیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، ریغمہ، اوبفالئ، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ اک ایبؿ وج اہلل اعت ی ےک وقؽ ںیم آای ےہ ہک ڈرفاس ےنتف ےس وج مت ںیم ےس رصػ اظوملں یہ وکںیہن ےچنہپ اگ

     1932    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌسیحٌی ب٩ بٜي ٍ،  :  راوی

ُت َسِض١َ ب٩َِ َس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ُت ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٕس َي ٌِ

ك٥ُُِٜ  و٢ُ أ٧ََا ََفَ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  َٟي ٍَٔزُ  َػل َسُظ أَبَّسا  ٌِ ِ َب ٥ِ یَِو٤َأ َٟ َب ٨ِ٣ُٔط  ٔ ََ َب ٨ِ٣ُٔط َو٩ِ٣َ  ٔ ََ ٩ِ٤َ َوَرَزُظ  َٓ َِٟحِؤق  ًَلَی ا

٤َاُ٪  ٌِ ىٔی ا٨ُّٟ ٌَ َش٤ٔ َٓ  ٕ ا٢َ أَبُو َحاز٦ٔ َٗ زُٔٓونٔی ث٥َُّ یَُحا٢ُ بَِیىٔی َوبَِي٨َُض٥ِ  ٌِ ُُٓض٥ِ َوَي َوا٦ْ أرَِعٔ ِٗ ًَیَّإغ َو  ًَلَیَّ أَ ثُُض٥ِ َصَذا ب٩ُِ أَبٔی  أ٧ََا أَُحسِّ

ُتُط َیزٔیُس  ٌِ ََٟش٤ٔ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ًَلَی أَبٔی َس ا٢َ َوأ٧ََا أَِطَضُس  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ َت َسِضَّل  ٌِ ا٢َ َصََٜذا َس٤ٔ َ٘ ا٢ُ  َٓ َ٘ ُی َٓ َُّض٥ِ ٣ٔىِّی  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٓٔیطٔ 

ا ُسحِ  ّ٘ ُٗو٢ُ ُسِح َ أ َٓ َسَک  ٌِ ُٟوا َب ََّک ََل َتِسرٔی ٣َا بَسَّ ٔسی٧ِٔ ٌِ ٢َ َب ا ٩ِ٤َٟٔ بَسَّ ّ٘ 

ییحی نب ریکب، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 



 

 

ےئپ اگ وت اس فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ںیم وحض رپ اہمترا  شی رف وہں اگ، وج صخش وحض رپ آےئ اگ، فہ اس ےس ےئپ اگ افر وج 

ےک دعب یھبک اس وک ایپس ہن ےگل یگ، ریمے اپس ھچک ولگ الےئ اجںیئ ےگ وت ںیم اؿ وک اچہپؿ ولں اگ افر فہ ےھجم اچہپؿ ںیل ےگ، رھپ 

ریمے افر اؿ ےک درایمؿ )اجحب احلئ( وہاگ، اوباحزؾ ےن اہک ہک بج ںیم امعنؿ نب ایعش ےس ہی دحثی ایبؿ رک راہ اھت وت اںوہں 

 ایک ایس رطح مت ےن لہس ےس انس ےہ؟ ںیم ےن اہک اہں، اںوہں ےن اہک   ںیم اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قلعتم ےن وپاھچ

وگایہ داتی وہں ہک اؿ وک اس زایدیت ےک اسھت رفاتی رکےت وہےئ انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی ولگ ھجم ےس 

 اجےتن وج دبتیلی اںوہں ےن اہمترے دعب یک ےہ ںیم وہکں اگ، تنعل، تنعل وہ، سج ےن ریمے دعب دبؽ ںیہ وت اہک اجےئ اگ مت ںیہن

 دای۔

 ییحی نب ریکب، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ اک ایبؿ وج اہلل اعت ی ےک وقؽ ںیم آای ےہ ہک ڈرفاس ےنتف ےس وج مت ںیم ےس رصػ اظوملں یہ وکںیہن ےچنہپ اگ

     1933    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، ًبس اہلل :  راوی

ث٨ََا ٣َُشسَّ  َٗ َحسَّ ًَِبَس اہللٔ  ُت  ٌِ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ َوصِٕب َس٤ٔ ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل اُ٪ َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٨ََٟا ْز َحسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ 

ٔسی أَثََزّة َوأ٣ُُوّرا ت٨ُُِٔکُو٧َضَ  ٌِ ٥ُِ َست ٍََِوَ٪ َب َّٜ ٥َ ٧ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَزُّوا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ اُٟوا  َٗ ا 

 ٥ُِٜ َّ٘ ُض٥ِ َوَس٠ُوا اہلَل َح َّ٘ َِٟیض٥ِٔ َح ٔ ِ 

دسمد، ییحی نب دیعس، اشمع، زدی نب فبہ، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وخشی رپفری افر اےسی اومر دوھکی ےگ وجںیہمت ربے ولعمؾ وہں ےگ، ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ فملس ےن رفامای ہک رقنعبی مت

 وگن۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ںیمہ سک ابت اک مکح دےتی ںیہ آپ ےن رفامای ہک مت یاکؾ وک اؿ اک قح ددیف افر اہلل ےس مت اانپ قح ام



 

 

 نب فبہ، دبع اہللدسمد، ییحی نب دیعس، اشمع، زدی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ اک ایبؿ وج اہلل اعت ی ےک وقؽ ںیم آای ےہ ہک ڈرفاس ےنتف ےس وج مت ںیم ےس رصػ اظوملں یہ وکںیہن ےچنہپ اگ

     1934    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، جٌس، ابواٟزجاء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ  ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ ا َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََ َحسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ ی اہللُ  َٗ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ّة  ٠َِلأ٪ ٔطب ٍِّا ٣َاَت ٣ٔيَتّة َجاص٠ٔٔیَّ َد ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َ َِ َُّط ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ ٠َِیِؼب ٍِٔ  َٓ ٔ َطِیّئا  َظ ٩ِ٣ٔ أ٣َٔي ٍٔظ  ََکٔ

آپ  دسمد، دبعاولارث، دعج، اوبارلاجء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ

ےن رفامای ہک وج صخش ا ےن اریم ےس وکح  انوگار زیچ دےھکی وت اس وک ربص رکان اچےیہ اس ےئل ہک وج صخش ابداشہ یک ااطتع ےس اکی 

 ابتشل یھب ابرہ وہا وت فہ اجتیلہ یک ومت رما۔

 دسمد، دبعاولارث، دعج، اوبارلاجء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد مت رقنعبی ایسی ابںیت دوھکی ےگ ںیہنج مت ربا وھجمس

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وھجمس ےگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد مت رقنعبی ایسی ابںیت دوھکی ےگ ںیہنج مت ربا 



 

 

     1935    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، جٌس، ابوًث٤ا٪، ابورجاء، ًلارزی، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

سٔ أَبٔی ًُ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ ا ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ًَبَّإض َحسَّ ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َلارٔزٔیُّ  ٌُ ِٟ ثَىٔی أَبُو َرَجإئ ا ِث٤َاَ٪ َحسَّ

صُطُ  ٔ َطِیّئا یَُِکَ ا٢َ ٩ِ٣َ َرأَی ٩ِ٣ٔ أ٣َٔي ٍٔظ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  َٚ  َرضَٔی اہللُ  اَر َٓ َُّط ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠َِیِؼب ٍِٔ  َٓ

ِٟحَ  ّة ا ٤ََٓاَت َِٔلَّ ٣َاَت ٣ٔيَتّة َجاص٠ٔٔیَّ ًََة ٔطب ٍِّا   ٤َا

اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، دعج، اوبنامثؿ، اوبراجء، اطعردی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

وک اندنسپ وہ وت اس وک اچےیہ ہک ربص رکے، اس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک وج صخش ا ےن اریم ےس وکح  اکی ابت دےھکی وج اس 

 ےئل ہک وج صخش امجتع ےس اکی ابتشل دجا وہایگ افر رم ایگ وت فہ اجتیلہ یک ومت رما۔

 اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، دعج، اوبنامثؿ، اوبراجء، اطعردی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد مت رقنعبی ایسی ابںیت دوھکی ےگ ںیہنج مت ربا وھجمس ےگ۔

     1936    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بٜي ٍ، بَّس ب٩ سٌیس، ج٨ازہ ب٩ ابی ا٣یہاس٤اًی١، اب٩ وہب، ٤ًزو،  :  راوی

٩ًَِ ُج٨َاَزَة ب٩ِٔ أَبٔی ٌٔیٕس  ٩ًَِ بَُِّسٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ بَُٜي ٍِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ًَلَی  َحسَّ ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ َة  أ٣َُیَّ

٨َ٠ُِٗا أَِػ٠ََحَک ا ا٣ٔٔت َوصَُو ٣َزٔیْف  ٠ًََِیطٔ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َّی اہللُ  َتُط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ َک اہللُ بٔطٔ َس٤ٔ ٌُ َٔ ِث بَٔحٔسیٕث َی٨ِ ہللُ َحسِّ

٠َِي٨َا أَِ٪ بَا ًَ ا٢َ ٓامَٔی أََخَذ  َ٘ َٓ ٨َاُظ  ٌِ َباَي َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَا٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َز َٗ  ٥َ ٍٔ َواٟلَّ َوَس٠َّ ٤ِ ًَلَی اٟشَّ ٨َا  ٌَ ًَةٔ فٔی َي ا

ََ اَِل٣ََِز أَص٠َِطُ َِٔلَّ أَِ٪ تَ  ٠َِي٨َا َوأَِ٪ ََل ٨َُ٧ازٔ ًَ ٧َا َوأَثََزّة  ٧َا َوُيَِّسٔ ص٨َٔا َوًَُِّسٔ ٥ِ ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٓٔیطٔ ٨ِ٣ََظٔل٨َا َو٣َُِکَ ُٛ ا بََواّحا ٨ًَِٔس َِفّ ُٛ َزِوا 



 

 

 بُزَِصاْ٪ 

 ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ ابعدہ نب اامسلیع، انب فبہ، رمعف، ریکب، رسب نب دیعس، انجدہ نب ایب اہیم

اصتم ےک اپس ےئگ فہ امیبر ےھت، مہ ولوگں ےن اہک اے اہلل آپ االصح رکدںی آپ وکح  دحثی ایبؿ رکںی وج آپ ےن یبن یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک البای افر مہ ےن ہیلع فآہل فملس ےس ینس وہ اتہک اہلل آپ وک اس اک عفن اچنہپےئ، اںوہں ےن اہک یبن یلص اہلل

آپ یک  تعی یک آپ ےن نج ابوتں یک مہ ےس  تعی  ی فہ ہی ںیھت، ہک مہ  تعی رکےت ںیہ اس ابت رپ مہ اینپ وخیش افر ا ےن مغ ںیم 

 افر وکحتم ےک ےئل احومکں افر دگنتیتس افر وخاحش ی، افر ا ےن افرپ رتحیج دےیئ اجےن یک وصرت ںیم ںینس ےگ افر ااطتع رکںی ےگ

 ےس زناع ںیہن رکںی ےگ نکیل االعہین رفک رپ، سج رپ اہلل یک رطػ ےس دلیل وہ۔

 اامسلیع، انب فبہ، رمعف، ریکب، رسب نب دیعس، انجدہ نب ایب اہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد مت رقنعبی ایسی ابںیت دوھکی ےگ ںیہنج مت ربا وھجمس ےگ۔

     1937    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رعرعہ، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، اسیس ب٩ حـي ٍ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟئ  َحسَّ ي ٍِ ـَ ٩ًَِ أَُسِیٔس ب٩ِٔ حُ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َة َحسَّ رَعَ َّی رَعِ یَّ َػل

 ٥ُِ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ِٔ٤ىٔی  ٌِ ٥ِ َتِشَت َٟ ََُٓل٧ّا َو ٠ِ٤ََت  ٌِ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِسَت َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓاِػب ٍُٔوا َحً ٔسی أَثََزّة  ٌِ َست ٍََِوَ٪ َب

ِونٔی َ٘  َت٠ِ

دمحم نب رعرعہ، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل، ادیس نب ریضح ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

وک اعلم رقمر رفامای افر ےھجم رقمر ںیہن رفامای، آپ احرض وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن الفں الفں 



 

 

 ےن رفامای ہک رقنعبی مت ریمے دعب وخشی رپفری دوھکی ےگ وت ربص رکان، اہیں کت ہک مت ھجم ےس الماقت رکف۔

 دمحم نب رعرعہ، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل، ادیس نب ریضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک ریمی اتم یک الہتک مک لقع ونرمع ڑلوکں ےک اہوھت

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک ریمی اتم یک الہتک مک لقع ونرمع ڑلوکں ےک اہوھتں وہ یگ

     1938    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ٤ًزو ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌیس :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ٌٔیٕس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٔ َحسَّ ٨ُِت َجاٟ ُٛ ا٢َ  َٗ ی  ّشا َجسِّ

 ُ ا٢َ أَب َٗ ٨َا ٣َزَِواُ٪  ٌَ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َو٣َ ٥َ بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ أَبٔی صَُزیَِزَة فٔی ٣َِشحٔٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣َ َٚ ٤َِِٟؼُسو َٚ ا ٔ از ُت اٟؼَّ ٌِ و صَُزیَِزَة َس٤ٔ

 َٟ ا٢َ ٣َزَِواُ٪  َ٘ َٓ یِٕع  ًَلَی یََسِی ٤َ٠ُِٕٔة ٩ِ٣ٔ َُقَ ًٔی  َُٜة أ٣َُّ و٢ُ َص٠َ ُ٘ ُٗو٢َ بَىٔی َي ِو ٔطئُِت أَِ٪ أَ َٟ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ ٤َ٠ُِّٔة  ًَ ٨َُة اہللٔ  ٌِ

إَٔذا َر  َٓ أ٦ِٔ  ٔلَی بَىٔی ٣َزَِواَ٪ حٔيَن ٠٣ُُِّٜوا بٔاٟظَّ ی ِ ٍَ َجسِّ ُد ٣َ ُ ِِ ٨َُُِٜٓت أَ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٟ ََُٓلٕ٪  ٨ََٟآََُلٕ٪ َوبَىٔی  ا٢َ  َٗ  آص٥ُِ ٤َ٠ُِٔا٧ّا أَِحَساثّا 

 ُ٥٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا أ٧ََِت أَ  ًََسی َصُؤََلٔئ أَِ٪ یَُٜو٧ُوا ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

ومیس نب اامسلیع، رمعف نب ییحی نب دیعس نب رمعف نب دیعس ا ےن دادا ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت 

ودہنی ںیم اھٹیب وہا اھت ہک امہرے اسھت رمفاؿ یھب اھت، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن اصدؼ فدصمفؼ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وک رفامےت وہےئ انس ہک ریمی اتم 

وہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الہتک رقشی ےک ونرمع ڑلوکں ےک اہوھتں وہیگ، رمفاؿ ےن اہک اؿ ڑلوکں رپ اہلل یک تنعل 

اپس ےن اہک ہک ارگ مت اچےتہ وہ ہک ںیم ؤالتدفں ہک فہ ینب الفں افر ینب الفں ںیہ وت ںیم ؤالتداتی، ںیم ا ےن دادا ےک اسھت ینب رمفاؿ ےک 

 اںیہن ںیم ےس وہں مہ ےن اہک آپ بج ہک فہ اشؾ ےک امکل ےھت اجات اھت، بج اؿ ونرمع ڑلوکں وک داھکی وت مہ ےس اہک ہک اشدی ہی ڑلےک



 

 

 زایدہ اجےتن ںیہ۔

 ومیس نب اامسلیع، رمعف نب ییحی نب دیعس نب رمعف نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےس وج رقبی ےہیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشدہک رعب یک الہتک ےہ اس رش 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشدہک رعب یک الہتک ےہ اس رش ےس وج رقبی ےہ

     1939    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت جحع٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، رعوہ، زی٨ب، ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، ا٦ حبيبہ، زی٨ب ب٨ :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔ  َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٍَ اٟزُّصِزٔیَّ  َّطُ َس٤ٔ ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة أ٧َ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔيَبَة  ٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

َى ا٨َّٟ  َ٘ َِٟت اِستَِی ا َٗ ََّضا  ٨ًَُِض٩َّ أ٧َ و٢ُ ََل َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع َرضَٔی اہللُ  ُ٘ ٔ ٣ُِح٤َزًّا َوِجُضُط َي ٥َ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟو٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

ٔ َیأُِجوَد َو٣َأُِجوَد ٣ِٔث١ُ صَ  َِٟیِو٦َ ٩ِ٣ٔ َرِز٦ ُٓتَٔح ا ت ٍَََب  ِٗ ِس ا َٗ  ٕ ٓ ََ َزٔب ٩ِ٣ٔ  ٌَ َط َِٔلَّ اہللُ َوی١ِْ ٠ِٟٔ َٟ ٔ ٌٔيَن أَِو ِ َیاُ٪ تِٔش ِٔ َس ُس َ٘ ًَ ٔ َو ٔذظ

َِٟدَبُث ٣ٔا ث ٍَُ ا َٛ ٥ِ َِٔذا  ٌَ ا٢َ َن َٗ أُٟحوَ٪   ئَّة ٗٔی١َ أ٧ََِض٠ُٔک َوٓٔي٨َا اٟؼَّ

امکل نب اامسلیع، انب ہینیع، زرہی، رعفہ، زبنی، تنب اؾ ہملس، اؾ ہبیبح، زبنی تنب  شح ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

 رہچہ رسخ اھت، افر آپ رفام رےہ ےھت ہک اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس دیبار وہےئ وت آپ اک

ےہ رعب یک الہتک ےہ اس رش ےس وج رقبی ےہ، آج ایوجج اموجج یک دویار ےس اس دقر وھکؽ دای ایگ افر ایفسؿ ےن ونے ای وس ےک 

الہک وہاجںیئ ےگ ہکبج مہ ںیم اصحل ولگ یھب ےئل ا یلگ ابدنیھ )ینع رعب ےک رط ہق رپااشرہ ےک ےئل( یسک ےن وپاھچ ایک مہ یھب 

 وموجد ںیہ، رفامای ہک اہں، ہکبج ن بتث یک رثکت وہیگ۔

 امکل نب اامسلیع، انب ہینیع، زرہی، رعفہ، زبنی، تنب اؾ ہملس، اؾ ہبیبح، زبنی تنب  شح :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشدہک رعب یک الہتک ےہ اس رش ےس وج رقبی ےہ

     1940    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ ب٩ زیسابونٌی٥، اب٩ ًي٨یہ، زہزی، )زوَسی س٨س( ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، اسا٣ :  راوی

ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ثَىٔی ٣َِح٤ُوْز أَِخب ٧ٍَََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ

 َٖ َ َِ َ ا٢َ أ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َرضَٔی اہللُ  َوَة  ا٢َ  رُعِ َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًَلَی أُك٥ُٕ ٩ِ٣ٔ آكَا٦ٔ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ِِطٔ  َ٘ ِٟ ٍٔ ا ِٗ َو َٛ ٍُ خََٔل٢َ بُُیوت٥ُِٜٔ  َ٘ ٔٔتََن َت ِٟ ِّی ََلََری ا إٔن َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا ََل  َٗ  َص١ِ َتَزِوَ٪ ٣َا أََری 

رلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، ااسہم نب زدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اوبمیعن، انب ہینیع، زرہی، )دفرسی دنس( ومحمد، دبعا

 ںیہن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ودہنی ےک یسک ےلیٹ رپ ڑچےھ افر رفامای ہک مت دھکی رےہ وہ وج ںیم دھکی راہ وہں ولوگں ےن اہک

 ے رھگفں ےک ادنر ابرش یک رطح ربےنس فاےل ںیہ۔وت آپ ےن اراشد رفامای ہک ںیم ونتفں وک دھکی راہ وہ وج اہمتر

 اوبمیعن، انب ہینیع، زرہی، )دفرسی دنس( ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ونتفں ےک اظرہ وہےن اک ایبؿ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک اظرہ وہےن اک ایبؿ

     1941    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًیاغ ب٩ وٟیس، ًبساَلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ِبُس اَِل ًَ َِٟؤٟیٔس أَِخب ٧ٍَََا  ًَیَّاُغ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِلَی َحسَّ

اُٟ  َٗ َِٟضزُِد  ٔٔتَُن َوَیِٜث ٍُُ ا ِٟ حُّ َوَتِوَضزُ ا ١ُ٤َ َوی٠َُِقی اٟظُّ ٌَ ِٟ ُؽ ا ُ٘ اَرُب اٟز٣ََّاُ٪ َوَی٨ِ َ٘ ا٢َ یََت َٗ  ٥َ ا٢َ وا َیا َر َوَس٠َّ َٗ ُسو٢َ اہللٔ أَی٥َُّ صَُو 

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب َویُو٧ُُص َوا٠َِّٟیُث َواب٩ُِ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ  ٌَ ا٢َ ُط َٗ ِت١ُ َو َ٘ ِٟ ِت١ُ ا َ٘ ِٟ َّی اہللُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل بٔی صَُزیَِزَة 

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ایقتم ایعش نب فدیل، دبعاالیلع، رمعم، ز

اک زامہن رقبی وہاگ، وت لمع مک وہاجںیئ ےگ لخب دیپا وہاجےئ اگ، ےنتف اظرہ وہ اجںیئ ےگ افر رہج یک رثکت وہیگ ولوگں ےن وپاھچ ای 

بیعش فویسن فثیل، افر زرہی، ےک ربادر زادہ وباہطس زرہی، دیمح، رضحت  روسؽ اہلل رہج ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای، لتق، لتق، افر

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ۔

 ایعش نب فدیل، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک اظرہ وہےن اک ایبؿ

     1942    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ٣وسٰی، ا٤ًع، ط٘یٙ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ اََل  َ٘ َٓ ًَِبٔس اہللٔ َوأَبٔی ٣ُوَسی   ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل  ب٩ُِ ٣ُوَسی 

 ٌٔ ِٟ ٍُ ٓٔیَضا ا َٓ َِٟحِض١ُ َویُزِ ًَةٔ ََلَیَّا٣ّا ی٨َِز٢ُٔ ٓٔیَضا ا ا ٥َ ِٔ٪َّ بَيَِن یََسِی اٟشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِت١ُ ٥ُ٠ِ َویَِٜ َػل َ٘ ِٟ َِٟضزُِد ا َِٟضزُِد َوا  ث ٍُُ ٓٔیَضا ا

دسمد، دیبع اہلل نب ومیس، اشمع، قیقش ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دبعاہلل ، افر اوب ومٰیس ےک اسھت اھت ہک اؿ 



 

 

ں ےگ اؿ ںیم ملع ااھٹ ایل اجےئ اگ، افر دفونں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم ےس دنچ دؿ ےلہپ اےسی وہ

 اہجتل اطری وہاجےئ یگ افر رہج یک رثکت وہیگ افر رہج ےس رماد لتق ےہ۔

 دیبع اہلل نب ومٰیس، اشمع، قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک اظرہ وہےن اک ایبؿونتف

     1943    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ َوأَبُو  ا٢َ َج٠ََص  َٗ  ْٙ ث٨ََا َط٘ٔی ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی َحسَّ َ٘ َٓ ثَا  َتَحسَّ َٓ

 ٥ُ٠ِ ٌٔ ِٟ ٍُ ٓٔیَضا ا َٓ ٔة أَیَّا٣ّا یُزِ ًَ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ بَيَِن یََسِی اٟشَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟحِض١ُ َوَیِٜث ٍُُ ٓٔیَضا ٣ُوَسی  َوی٨َِز٢ُٔ ٓٔیَضا ا

ِت١ُ  َ٘ ِٟ َِٟضزُِد ا َِٟضزُِد َوا  ا

 ایبؿ رکےت ںیہ ہک دبعاہلل افر اوب ومٰیس ےھٹیب وہےئ ابںیت رک رےہ ےھت وت رضحت اوب ومٰیس ےن اہک رمع نب صفح، صفح، اشمع، قیقش

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ایقتم ےس ھچک دؿ ےلہپ ملع ااھٹ ایل اجےئ اگ افر اہجتل لیھپ اجےئ یگ افر رہج 

 رماد لتق ےہ۔یک تہب زایدہ رثکت وہاجےئ یگ افر رہج ےس 

 رمع نب صفح، صفح، اشمع، قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ونتفں ےک اظرہ وہےن اک ایبؿ

     1944    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابووائ١ :  راوی

 ٔ ًَِبٔس اہللٔ َوأَب  ٍَ ََٟحأْٟص ٣َ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ أَبُو َحسَّ َ٘ َٓ ٨ًَُِض٤َا  ی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ِت١ُ ٣ُوَسی َس٤ٔ َ٘ ِٟ َِٟحَبَظةٔ ا َِٟضزُِد ب٠َٔٔشأ٪ ا ٥َ ٣ِٔث٠َُط َوا  َس٠َّ

ہبیتق، رجری، اشمع، اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم دبعاہلل افر اوب ومٰیس ےک اپس اھٹیب وہا اھت وت رضحت اوب ومٰیس ےن اہک ںیم ےن 

 ںیم لتق وک ےتہک ںیہ۔یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک لثم انس ےہ افر رہج ویشبحں یک زابؿ 

 ہبیتق، رجری، اشمع، اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک اظرہ وہےن اک ایبؿ

     1945    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سبظار، ٨ُسر، طٌبہ، واػ١، ابووائ١، حرضت ًبس اہلل :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ َوأػ١ٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ بَيَِن َحسَّ َٗ طُ  ٌَ َٓ  َوأَِحٔشبُُط َر

َِٟضزِ  ًَةٔ أَیَّا٦ُ ا ا ا٢َ یََسِی اٟشَّ َٗ َِٟحَبَظةٔ َو ِت١ُ ب٠َٔٔشأ٪ ا َ٘ ِٟ َِٟضزُِد ا ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی َوا َٗ َِٟحِض١ُ  ٥ُ٠ِ َوَیِوَضزُ ٓٔیَضا ا ٌٔ ِٟ  أَبُو ٔد یَزُو٢ُ ٓٔیَضا ا

ًَّٟٔی ذَ  ٥ُ٠َ اَِلَیَّا٦َ ا ٌِ ِبٔس اہللٔ َت ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َُّط  زٔیِّ أ٧َ ٌَ ٩ًَِ اَِلَِط ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َوا٧ََة  ٥َ أَیَّا٦َ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََکَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ارٔ ا٨َّٟأض  َ َٔ و٢ُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٕ َس٤ٔ وز ٌُ ا٢َ اب٩ُِ ٣َِش َٗ َِٟضزِٔد ٧َِحَوُظ  ُة َوص٥ُِ ا ًَ ا ُض٥ِ اٟشَّ ِٛ ٩ِ٣َ تُِسرٔ



 

 

 أَِحَیاْئ 

لص، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ایقتم ےس ےلہپ رہج ےک دؿ وہں دمحم اشبر، دنغر، ہبعش، فا

 ےگ، ملع ااھٹ ایل اجےئ اگ افر اہجتل اظرہ وہیگ، اوب ومٰیس ےن اہک ہک رہج ویشبحں یک زابؿ ںیم لتق وک ےتہک ںیہ افر اوبوعاہن ےن وباہطس

 اںوہں ےن دبعاہلل ےس اہک ہک مت اؿ دفونں وک اجےتن وہ نج ےک قلعتم روسؽ اہلل اعمص، اوبفالئ، ارعشی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک اؿ ںیم رہج وہاگ، اسیج ہک یلہپ دحثی ںیم سگرا ےہ افر انب وعسمد ےن اہک ںیم ےن یبن یلص 

 ں ےگ نج یک زدنیگ ںیم ایقتم آےئ یگ۔اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک دبرتنی ولگ فہ وہ

 دمحماشبر، دنغر، ہبعش، فالص، اوبفالئ، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکح  زامہن ںیہن آات رگم اس ےک دعب فاال زامہن ربا وہات ےہ

 اک ایبؿ ونتفں :   ابب

 وکح  زامہن ںیہن آات رگم اس ےک دعب فاال زامہن ربا وہات ےہ

     1946    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، زبي ٍی، ًسی :  راوی

 َٗ ًَٔسٓیٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّبَي ٍِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیطٔ ٣َا ٠َِ٧َقی ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٔ َِٜو٧َا ِ َظ َٓ ا٢َ أََتِي٨َا أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک 

ِوا  َ٘ َّی َت٠ِ ٌّ ٨ِ٣ُٔط َحً ََ َسُظ  ٌِ َّٟٔذی َب ٠َِی٥ُِٜ َز٣َاْ٪ َِٔلَّ ا ًَ ِتٔی  َُّط ََل َیأ إ٧ٔ َٓ ا٢َ اِػب ٍُٔوا  َ٘ َٓ أد  َِٟححَّ َّی اہللُ ا ُتُط ٩ِ٣ٔ ٧َبٔی٥ُِِّٜ َػل ٌِ ٥ُِ َس٤ٔ َربَّٜ

٠َیِ   طٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، زریبی، دعی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اسن نب امکل ےک اپس آےئ افر اؿ اظممل یک اکشتی یک وج مہ اجحج 

یک رطػ ےس وہےت ےھت وت اںوہں ےن اہک ہک ربص رکف، اس ےئل ہک وکح  زامہن ںیہن آےئ اگ رگم اس ےک دعب فاال زامہن اس ےس زایدہ ربا 



 

 

  ےک مت ا ےن رب ےس ولم ےگ، ںیم ےن ہی اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔وہاگ یتح

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، زریبی، دعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  اس ےک دعب فاال زامہن ربا وہات ےہوکح  زامہن ںیہن آات رگم

     1947    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ح، اس٤اًی١ بزازر اس٤اًی١، س٠امی٪، ٣ح٤س ب٩ ابی ًتیٙ، اب٩ طہاب، ہ٨س ب٨ت حارث  :  راوی

 َفاسیہ، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا ٔ  َحسَّ َ٪ ب٩ِٔ ب ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَخٔی  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی أَبُو ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ََل٢ٕ 

ٔة أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِو  أسیَّ َِٟٔفَ َِٟحارٔٔث ا ٩ًَِ ص٨ِٕٔس ب٨ِٔٔت ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٕٙ َى ًَتٔی َ٘ َِٟت اِستَِی ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ِٟ و٢ُ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َاَذا أ٧َِز٢ََ اہللُ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ا َي ًّ ٔ ز َٓ ِی٠َّة  َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔٔتَٔن ٩ِ٣َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٟ َدزَائ٩ٔٔ َو٣َاَذا أ٧ُِز٢َٔ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ٔ یُوُٗٔى َػَواح ة َ ِٔ ًَارٔیَٕة فٔی اِْل ٧َِیا  ُِٟحُحَزأت یُزٔیُس أَِزَواَجطُ ٟٔکَِی ُيَؼ٠ِّيَن ُربَّ کَأسَیٕة فٔی اٟسُّ  َب ا

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ح، اامسلیع ربادر اامسلیع، امیلسؿ، دمحم نب ایب قیتع، انب اہشب، دنہ تنب احرث رفاہیس، رضحت اؾ ہملس 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن

اکی رات دنین ےس ربھگاےئ وہےئ دیبار وہےئ افر آپ رفام رےہ ےھت ہک احبسؿ اہلل ، اہلل ےن ےسیک زخاےن انزؽ ےئک ںیہ افر سک دقر 

رجحے فاویلں ینع ازفاج وک اگجدںی اتہک فہ امنز ڑپںیھ تہب یس وعرںیت ایسی ںیہ وج داین ںیم ےنتف انزؽ ےئک ےئگ ںیہ، وکح  ےہ وج اؿ 

 ابلس ےننہپ فا ی ںیہ افر آرخت ںیم یگنن وہں یگ۔

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ح، اامسلیع ربادر اامسلیع، امیلسؿ، دمحم نب ایب قیتع، انب اہشب، دنہ تنب احرث رفاہیس،  :  رافی



 

 

  ریض اہلل اعتٰیل اہنعرضحت اؾ ہملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہنیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک سج 

     1948    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ًَ  ٩ِ

٠َِیَص ٨٣َّٔا َٓ ََلَح  ٠َِي٨َا اٟشِّ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ َح١َ٤َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل دبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن

     1949    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسٰی  :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ ا ٣َُح٤َّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

٠ََِٓیَص ٨٣َّٔا ََلَح  ٠َِي٨َا اٟشِّ ًَ  ٩ِ٣َ َح١َ٤َ 

اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت 

 رفامای ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن ےہ۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن

     1950    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ٕ َس٤ٔ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ْس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ََل ُئظي ٍُ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

١َّ اٟظَّ  ٌَ َٟ َُّط ََل یَِسرٔی  إ٧ٔ َٓ ََلٔح  ًَلَی أَخٔیطٔ بٔاٟشِّ  ٥ِ ُٛ ةٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أََحُس ٍُ فٔی حَُِفَ َ٘ َی َٓ  ٔ َُ فٔی یَسٔظ ٔ  ِیَلاَ٪ َی٨ِز

دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن اراشد 

ہک فہ ںیہن اجاتن ےہ ہک اشدی اطیشؿ اس ےک اہھت ےس فہ  رفامای، مت ںیم ےس وکح  صخش ا ےن اھبح  رپایھتہر ےس ااشرہ ہن رکے اس ےئل

 ایھتہر الچدے افر اس یک فہج ےس آگ ےک زگےھ ںیم اج رگے۔

 دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن

     1951    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪ ےن بیا٪ ٛیا ٛہ ٣یں ےن ٤ًزو :  راوی

 ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  و٢ُ ٣َزَّ َحسَّ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ َت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ٕس َس٤ٔ ٤ِزٕو َیا أَبَا ٣َُح٤َّ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس  َرُج١ْ بٔٔشَضا٦ٕ ِبٔس اہللٔ َحسَّ

 ٌَ ا٢َ َن َٗ ِٝ ب٨َٔٔؼأَٟضا  ٥َ أ٣َِٔش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس   ٥ِ فٔی ا

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رمعف ےس اہک ہک اے اوبدمحم ایک آپ ےن اجرب نب دبعاہلل وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ےہ 

اکی صخش ھچک ریت ےئل وہےئ دجسم ںیم ےس سگرا وت اس ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ےک ولھپں وک ڑکپول 

  اہں۔اںوہں ےن اہک

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن

     1952    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًز ب٩ زی٨ار، جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ َرُجَّل ٣َزَّ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ِس أَبَِسی َحسَّ َٗ ٤َِِٟشحٔٔس بٔأَِسُض٥ٕ  فٔی ا



 

 

أ٣َُٔز أَِ٪ َیأُِخَذ ب٨ُُٔؼؤَٟضا ََل َیِدسُٔغ ٣ُِش٤ّٔ٠ا َٓ ََٟضا   نُُؼو

اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، رمع نب دانیر، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی صخش دجسم ںیم ےس دنچ ریت ےل رک سگرا اؿ 

 ےھت وت آپ ےن مکح دای ہک اس ےک ولھپں وک ڑکپول اتہک یسک املسمؿ وک ہن ےگل۔ےک لھپ ابرہ ےلکن وہےئ 

 اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، رمع نب دانیر، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہنیبن

     1953    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسٰی  :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  أَُسا٣ََة 

بِٔف  ِ٘ ٠َِی َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی نَٔؼأَٟضا أَِو  ٠ِی٤ُِٔشِک  َٓ طُ ٧َِب١ْ  ٌَ ٥ِ فٔی ٣َِشحٔٔس٧َا أَِو فٔی ُسو٨َٔٗا َو٣َ ُٛ طٔ أَ َِٔذا ٣َزَّ أََحُس ِّٔ َٜ ٔ ِ٪ ُئؼیَب أََحّسا ٩ِ٣ٔ  ب

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٨ِ٣َٔضا بَظِیْئ   ا

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک بج مت ںیم

وت اس ےک لھپ وک ڑکپےل، ای رفامای ہک ا ےن اہھت  ےس وکح  صخش امہری دجسم ںیم ےس ای امہرے ابزار ںیم سگرے افر اس ےک اپس ریت وہ

 ےس اس وک ڑکپ ےل اتہک یسک املسمؿ وک اس ےس ھچک )رخاش( ہن گل اجےئ۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان۔

     1954    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًبس اہلل٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حرض :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ْٙ ث٨ََا َط٘ٔی ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

َِفْ  ُٛ ْٚ َوَٗٔتاُُٟط  ُُٓشو ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠   ٔسَباُب ا

اہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمع نب صفح، اشمع، قیقش، رضحت دبع

 املسمؿ وک اگ ی دانی قسف ےہ افر اس ےس گنج رکان رفک ےہ۔

 رمع نب صفح، اشمع، قیقش، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان۔

     1955    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، طٌبہ، واٗس، اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّطُ َس َحسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  َبُة أَِخب ٍََنٔی َواُٗٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ُط ٠ًََِیطٔ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ٤



 

 

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َيرِضٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وا َب ٌُ و٢ُ ََل َتزِٔج ُ٘ ٥َ َي  َوَس٠َّ

ج نب اہنمؽ، ہبعش، فادق، ا ےن فادل ےس فہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع اجح

 فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک مت ریمے دعب اکرف ہن وہاجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین امرےن وگل۔

 ےس فہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاجحج نب اہنمؽ، ہبعش، فادق، ا ےن فادل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان۔

     1956    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، َقہ ب٩ خاٟس، اب٩ سي ٍی٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُکہ، ابوبُکہ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ٔسي ٍٔی٩َ  ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َُقَّ ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ َحسَّ َة  ٩ًَِ  أَبٔی بَُِکَ َة َو

َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ َة  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکَ ٔسی ٩ِ٣ٔ  ِٔ ١ُ فٔی َن ـَ ِٓ َ صَُو أَ َِ ٥َ َخَلَب َرُج١ٕ آ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

اُٟوا اہللُ َوَرُسوُُٟط  َٗ ٕ َصَذا  ا٢َ أَََل َتِسُروَ٪ أَیُّ َیِو٦ َ٘ َٓ َِٟیَص ا٨َّٟاَض  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٔ اِس٤ٔطٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َُّط َسُیَش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ا٢َ َحً َٗ  ٥ُ٠ًَِ أَ

 َ ٨َ٠ُِٗا بَل ا٦ٔ  ََِٟحَ َِٟب٠َِسةٔ ا َِٟیَشِت بٔا ا٢َ أَیُّ ب٠ََٕس َصَذا أَ َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓإٔ٪َّ ز٣َٔائَُٜ بَٔیِو٦ٔ ا٨ََِّٟحٔ  ا٢َ  َٗ ٥ِ ی یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

٥ِ صََذا فٔی ب٠ََسٔ  ُٛ ٔ ٣َٔة َیِو٥ُِٜ٣ٔ صََذا فٔی َطِضز َُحِ َٛ ا٦ْ  ٠َِی٥ُِٜ َُحَ ًَ  ٥ِ ُٛ اَؿ٥ُِٜ َوأَبَِظاَر ٨َ٠ُِٗا َوأ٣ََِواَل٥ُِٜ َوأرَِعَ ُت  ِِ ٥ِ َصَذا أَََل َص١ِ ب٠ََّ ُٛ

َُّط ُربَّ ٣ُ  إ٧ٔ َٓ ائَٔب  َِ ِٟ اصُٔس ا ِّ اٟظَّ ٠ِيَُب٠ِّ َٓ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِطَضِس  َٗ  ٥ِ ٌَ وا َن ٌُ ا٢َ ََل َتزِٔج َٗ َذَٟٔک  َٛ َٓکَاَ٪  ُط  َٟ ُط ٩ِ٤َٟٔ صَُو أَِوعَی  ُِ ّٕ یَُب٠ِّ َب٠ِّ

ُط َجارٔ  َٗ مٔیِّ حٔيَن َُحَّ َِٟحرِضَ َٚ اب٩ُِ ا ا کَاَ٪ َیِو٦ُ ُُحِّ َّ٤٠َ َٓ ٕف  ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َيرِضٔ َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ ا٢َ َب َٗ َُٗسا٣ََة  َیُة ب٩ُِ 

ًَلَی أَبٔی ُٓوا  ٔ َِ َٗ  أَ َُّط  َة أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ ِّی  ثَِتىٔی أُم َحسَّ َٓ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ  َٗ َة یََزاَک  اُٟوا َصَذا أَبُو بَُِکَ َ٘ َٓ َة  ًَلَیَّ ٣َا بَُِکَ ِو َزَخ٠ُوا  َٟ ا٢َ 

َؼَبٕة ٗا٢ ابوًبس اہلل بضظت يٌىی ر٣یت َ٘  بََضِظُت بٔ



 

 

ایب رکبہ، اوبرکبہ افر اکی دفرسے صخش ےس وج ریمے ایخؽ ںیم دبعارلنمح  دسمد، ییحی ، رقہ نب اخدل، انب ریسنی، دبعارلنمح نب

ہک  نب ایب رکبہ ےس ا لض ےھت، اوبرکبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دای وت رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ

ےتن ںیہ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن امگؿ ایک ہک اشدی آپ اس اک ہی وکؿ اس دؿ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہک اہلل افر اس اک روسؽ زایدہ اج

 وکح  دفرسا انؾ ایبؿ رفامںیئ ےگ، آپ ےن رفامای ہک ہی ویؾ رحن ںیہن ےہ؟ مہ ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یج اہں۔ آپ

ں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، آپ ےن رفامای ہک ےن رفامای ہک ہی وکؿ اس رہش ےہ؟ ایک ہی دلبہ  جاؾ ںیہن ےہ؟ مہ ےن اہک اہ

اہمتری اجںین، اہمترا امؽ، افر اہمتری زعت افر اہمتری اھکؽ اکی دفرسے رپ  جاؾ ںیہ، سج رطح اس ہنیہم ںیم اس رہش ںیم آج 

ہلل وگاہ رانہ، وج ولگ وموجد ںیہ فہ اؿ وک ےک دؿ یک  جتم ےہ، نس ول، ایک ںیم ےن اچنہپ دای ےہ؟ مہ ےن اہک یج اہں، آپ ےن رفامای، ای ا

وہا  اچنہپ دںی، وج وموجد ںیہن ںیہ اس ےئل ہک ارثک اچنہپےن فاےل اس وک اچنہپےت ںیہ وج اؿ ےس زایدہ اید رےنھک فاال وہ، ) انچہچن ااسی یہ

 سج دؿ انب رضح ی وک الجای ایگ، آپ ےن رفامای ہک ریمے دعب اکرف ہن وہاجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین امرےن وگل، بج فہ دؿ اھت

ےہ وہ، ہکبج اؿ وک اجرہی نب دقاہم ےن الجای وت اہک ہک اوبرکبہ وک دوھکی )فہ عیطم ےہ ای ںیہن( ولوگں ےن اہک فہ اوبرکبہ ںیہ، مت یھب دھکی ر

ے اپس آاجےت وت ںیم اںیہن دبعارلنمح اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس ریمی امں ےن اوبرکبہ اک وقؽ لقن ایک ہک اںوہں ےن اہک فہ ولگ ریم

 اکی اکنت یھب ہن امرات۔

 دسمد، ییحی ، رقہ نب اخدل، انب ریسنی، دبعارلنمح نب ایب رکبہ، اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  اک اراشد ہک مت ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس

     1957    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ اطکاب، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ِِٔطکَإب َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ِ أَبٔیطٔ 

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َيرِضٔ َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ وا َب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتزَِتسُّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیُّ َػل



 

 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص  ادمح نب ااکشب، دمحم نب لیضف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمے دعب اکرف ہن وہاجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین امرےن وگل،

 ادمح نب ااکشب، دمحم نب لیضف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان۔

     1958    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیزس٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ًلی ب٩ ٣سرک، ابوز :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ جَ  ًَ َة ب٩َِ  ًَ ُت أَبَا ُزِر ٌِ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٣ُِسرٕٔک َس٤ٔ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٔ َجزٔیز ظ ٩ًَِ َجسِّ  ٕ زٔیز

ِٟوَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َححَّةٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٥ُِٜ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـُ ٌِ ُب َب اّرا َيرِضٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وا َب ٌُ ا٢َ ََل َتزِٔج َٗ َٔ اِست٨َِٔؼِت ا٨َّٟاَض ث٥َُّ  َزا

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ  رٔ

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، یلع نب ودرک، اوبزرہع نب رمعف نب رجری ا ےن داداےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس 

ۃجح اولداع ےک ومہعق رپ رفامای ہک ولوگں وک اخومش رکدف بج ولگ اخومش وہےئگ وت رفامای ہک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ریمے دعب اکرف ہن وہاجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین امرےن وگل۔

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، یلع نب ودرک، اوبزرہع نب رمعف نب رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی ااسیہنتف آےئ اگ اس زامہن ںیم اھٹیب وہا آد ی ڑھکے آد ی ےس رتہب وہاگ



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی ااسیہنتف آےئ اگ اس زامہن ںیم اھٹیب وہا آد ی ڑھکے آد ی ےس رتہب وہاگ

     1959    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیسا ہلل، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، سٌس، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ َحسَّ ا٢َ ٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٗ َة ح 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِیَشاَ٪  َٛ ثَىٔی َػأُٟح ب٩ُِ  َّی ِٔبَِزاصٔی٥ُ َوَحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  

 ِٟ ائ٥ٔٔ َوا َ٘ ِٟ أًُس ٓٔیَضا َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسَتُٜوُ٪ ٓٔتَْن ا ی ٓٔیَضا َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اہللُ  ِٔ ٤َِٟا ی َوا ِٔ ٤َِٟا ائ٥ُٔ ٓٔیَضا َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘

ِذ بٔطٔ  ٌُ ٠َِی َٓ اّذا  ٌَ ٩ِ٤َ َوَجَس ٨ِ٣َٔضا ٠ِ٣ََحأّ أَِو ٣َ َٓ ِٓطُ  ََٟضا َتِشَترِشٔ  َٖ اعٔی ٩ِ٣َ َترَشَّ  اٟشَّ

فاتی رکےت ںیہ افر اربامیہ اصحل نب شیکؿ، دمحم نب دیبع اہلل، اربامیہ نب دعس، دعس، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس ر

انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

دیپؽ ےنلچ فاےل رفامای رقنعبی اےسی ےنتف آںیئ ےگ ہک اس فتق ںیم اھٹیب وہا آد ی ڑھکے وہےن فاےل آد ی ےس افر ڑھکا وہےن فاال 

ےس رتہب وہاگ افر دیپؽ ےنلچ فاال دفڑےن فاےل ےس رتہب وہاگ وج صخش اؿ ںیم التبم وہاگ وت ولگ اس وک الہک رکدںی ےگ اس ےئل وج 

 صخش وکح  اکھٹان ای انپہ یک ہگج اپےئ وت اس یک انپہ ےل ےل

 ، رضحت اوبرہریہدمحم نب دیبعا ہلل، اربامیہ نب دعس، دعس، اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی ااسیہنتف آےئ اگ اس زامہن ںیم اھٹیب وہا آد ی ڑھکے آد ی ےس رتہب وہاگ

     1960    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی  بَا صَُزیَِزَة  َػل

 ِٟ ی َوا ِٔ ٤َِٟا ائ٥ُٔ َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ َوا َ٘ ِٟ أًُس ٓٔیَضا َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسَتُٜوُ٪ ٓٔتَْن ا اعٔی ٩ِ٣َ اہللُ  ی ٓٔیَضا َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِٔ ٤َا

ِذ بٔطٔ  ٌُ ٠َِی َٓ اّذا  ٌَ ٩ِ٤ََٓ َوَجَس ٠ِ٣ََحأّ أَِو ٣َ ُط  ِٓ ََٟضا َتِشَترِشٔ  َٖ  َترَشَّ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقنعبی اےسی ےنتف آںیئ ےگ ہک اس زامہن ںیم اھٹیب وہآد ی ڑھکے آد ی ےس رتہب وہاگ افر 

ؽ ےنلچ فاےل ےس رتہب وہاگ افر دیپؽ ےنلچ فاےل دفڑےن فاےل ےس رتہب وہاگ، وج صخش اؿ ںیم التبم وہاگ وت ولگ اس ڑھکا آد ی دیپ

 وکالہک رکدںی ےگ اس ےئل وج صخش وکح  اکھٹہن ای انپہ یک ہگج اپےئ وت اس یک انپہ ےل ےل۔

  اعتٰیل ہنعاوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک بج دف املسمؿ ولتارںی ےل رک اکی دفرسے ےک اقملب وہےگن۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اقملب وہےگن۔اس ارم اک ایبؿ ہک بج دف املسمؿ ولتارںی ےل رک اکی دفرسے ےک 

     1961    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ًبساٟوہاب، ح٤از :  راوی

ِجُت  َ َِ ا٢َ  َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا طٔ  ٥ِ ُيَش٤ِّ َٟ ٩ًَِ َرُج١ٕ  اْز  ث٨ََا َح٤َّ َِٟوصَّأب َحسَّ ِبٔس ا ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ََٟیال ٔٔت٨َِةٔ  بٔٔشََلؤی  ِٟ َی ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٥ًَِّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َة اب٩ِٔ  ٠ُُِٗت أُرٔیُس نُِْصَ ا٢َ أَی٩َِ تُزٔیُس  َ٘ َٓ َة  َب٠َىٔی أَبُو بَُِکَ ِ٘ اِسَت ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َٗ ا٢َ  َٗ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشیِ  ٥َ َِٔذا َتَواَجَط ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتو٢ٔ َػل ِ٘ ٤َِٟ ٤َا بَا٢ُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ َضَذا ا َٓ کََٔلص٤َُا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ ٗٔی١َ  َٓ ِیض٤َٔا  َٔ



 

 

َِٟحٔسیَث َٔلَیُّوَب َویُو٧َُص ب٩ِٔ ًُبَیِ  ُت َصَذا ا ََٓذََکِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ا٢َ َح٤َّ َٗ ِت١َ َػاحٔبٔطٔ  َٗ َّطُ أََراَز  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٔ ثَان ی ٕس َوأ٧ََا أُرٔیُس أَِ٪ یَُحسِّ

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ ِیٕص  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اَِلَِح٨َ َِٟحَش٩ُ  ٤ََّا َرَوی َصَذا اَٟحٔسیَث ا اََل ٧ِٔ َ٘ َٓ ا٢َ بٔطٔ  َٗ اْز بَٔضَذا َو ث٨ََا َح٤َّ  َحسَّ

 َّ ل ٌَ ث٨ََا أَیُّوُب َویُو٧ُُص َوصَٔظا٦ْ َو٣ُ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ١ْ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُؤ٣َّ َة  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ  ٕٔ ٩ًَِ اَِلَِح٨َ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ی ب٩ُِ زٔیَازٕ 

 ٩ًَِ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ َّاُر ب٩ُِ  ٩ًَِ أَیُّوَب َوَرَواُظ بَک ٤َْز  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرَواُظ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٨َُُِسْر ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ َة َو ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ أَبٔیطٔ 

 ٌِ ث٨ََا ُط ٥ِ َحسَّ َٟ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ ُٔحَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ َبُة  َیاُ٪  ِٔ طُ ُس ٌِ َٓ َیزِ

 ٨ِ٣َُؼورٕ 

نسح رصبی ےس رفاتی دبع اہلل نب دبعاولاہب، امحد، اکی صخش ےس رفاتی رکےت ںیہ نج اک انؾ اںوہں ےن ایبؿ ںیہن ایک ہک فہ 

رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ےنتف ےک زامہن ںیم، ںیم ا ےن ایھتہر ےل رک الکن، وت اوبرکبہ ریمے اسےنم آےئ افر وپاھچ ہک اہکں اک 

ہلل یلص اہلل ارادہ ےہ۔ ریمے ارادہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اچچزاد اھبح  یک ودد رکفں، اوبرکبہ ےن اہک ہک روسؽ ا

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج دف املسمؿ، ولتارںی ےل رک اکی دفرسے ےک اقمہلب وہں وت دفونں یمنہج ںیہ، یسک ےن وپاھچ ہک 

 اقلت وت ریخ وہاتکس ےہ، نکیل وتقمؽ ویکں؟ آپ ےن رفامای ہک اس ےن ا ےن اسیھت وک لتق رکان اچاہ اھت افر امحد نب زدی ےن اہک ہک ںیم ےن

ہی دحثی اویب افر اسن نب دیبع ےس ایبؿ یک افر ریما ارادہ اھت ہک فہ دفونں ےن اہک ہک اس دحثی وک نسح ےن افنح نب سیق ےس 

اںوہں ےن اوبرکبہ ےس رفاتی یک ےہ، اامؾ اخبری ےتہک ںیہ مہ ےس املسؿ ےن وباہطس امحد ہی دحثی ایبؿ یک افر وملم ےن اہک ہک ھجم 

ی نب زاید، نسح ےس اںوہں ےن افنح ےس، اںوہں ےن اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ےس امحد نب زدی ےن وباہطس

معل

 اویب فاسن فاشہؾ، ف

ہنع ےس، اوبرکب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی یک افر رمعم ےن اےس اویب ےس رفاتی ایک، افر اکبر نب دبعازعلسی ےن 

 وباہطس ہبعش، وصنمر، ریعب نب  جاش، ایب رکبہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی وباہطس ا ےن فادل ایب رکبہ ےس اےس رفاتی فدنغر ےن

 دحثی رفاتی یک افر ایفسؿ ےن وصنمر ےس اےس لقن رکےن ںیم رموفاع رفاتی ںیہن ایک۔

 دبع اہلل نب دبعاولاہب، امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج امجتع ہن وہ وت ویکرکن اعمہلم ےط وہ؟



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 بج امجتع ہن وہ وت ویکرکن اعمہلم ےط وہ؟

     1962    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 می، ابوازریص، خوَلنی، حذئہ ب٩ ی٤ا٪٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ جابز، بَّس ب٩ ًبیس اہلل ، حرض :  راوی

 َ ثَىٔی بَُِّسُ ب٩ُِ ًُب ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َجابٔز َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ أَبَا َحسَّ َُّط َس٤ٔ مٔیُّ أ٧َ َِٟحرِضَ ِیٔس اہللٔ ا

ٍَ حَُذ  َُّط َس٤ٔ َِٟدِوََلنٔیَّ أ٧َ ٔ ِِٔزرٔیَص ا َِٟدي ٍِ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ ا٨َّٟاُض َيِشأَُٟوَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ٔ٪ َي ِٟامَیَ َة ب٩َِ ا َٔ ِي

 ٕ ٓ ََ ٕة َو ٨َّا فٔی َجاص٠ٔٔیَّ ُٛ َّا  ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ُ٘ َٓ ىٔی  َٛ َة أَِ٪ یُِسرٔ َٓ ِّ ٣ََدا ٩ًَِ اٟرشَّ ٨ُِت أَِسأَُُٟط  ُٛ حَ َو َٓ َض١ِ   َٓ  ٔ َِٟدي ٍِ ائ٨ََا اہللُ بَٔضَذا ا

 ُٗ ٥ِ َوٓٔیطٔ َزَخ٩ْ  ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٕ ِّ ٩ِ٣ٔ َخي ٍِ َٔک اٟرشَّ َس ذَٟ ٌِ ٠ُُِٗت َوَص١ِ َب  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٕ ٓ ََ  ٩ِ٣ٔ ٔ َِٟدي ٍِ َس َصَذا ا ٌِ ِو٦ْ َب َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُِت َو٣َا َزَخ٨ُُط 

 ُٗ ُٖ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوت٨ُُِٔکُ  ٔ ز ٌِ ٔ َصِسئی َت ي ٍِ َِ ًَلَی أَبَِوأب َجَض٥ََّ٨ ٩ِ٣َ َیِضُسوَ٪ بٔ ًَاْة  ٥ِ زُ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٕ ٓ ََ  ٩ِ٣ٔ ٔ َِٟدي ٍِ َس َذَٟٔک ا ٌِ َض١ِ َب َٓ ٠ُِت 

ا٢َ ص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٔج٠َِست٨َٔا َویََتک٤َُّ٠َوَ٪  َٗ ٨ََٟا  ُض٥ِ  ِٔ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٔػ ُٓوُظ ٓٔیَضا  َذ َٗ َِٟیَضا  ٔ ٤َا تَ  أََجابَُض٥ِ ِ َٓ ٠ُُِٗت  ِٟٔش٨َت٨َٔا  َ أ٣ُِزُنٔی ِِٔ٪ بٔأ

ْة َوََل ٣َِٔ  ًَ َُٟض٥ِ َج٤َا ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ ٠ُُِٗت  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َو٣َِٔا٣َُض٥ِ  ًََة ا ا٢َ َت٠ِز٦َُ َج٤َا َٗ ىٔی َذَٟٔک  َٛ َٚ أَِزَر َِٟٔفَ ًَِتز٢ِٔ ت٠َِٔک ا ا َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ْ 

٤َِِٟوُت  َک ا َٛ َّی یُِسرٔ فَّ بٔأَِػ١ٔ َطَحَزةٕ َحً ٌَ ِو أَِ٪ َت َٟ َضا َو ًَلَی َذَٟٔک ک٠َُّ  َوأ٧ََِت 

دمحم نب ینثم، فدیل نب ملسم، انب اجرب، رسب نب دیبع اہلل ، رضح ی، اوبادرسی، وخالین، یذ ہف نب امیؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ 

 رکےت وہےئ انس ہک ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریخ ےک قلعتم وساؽ رکےت ےھت افر ںیم آپ ےس رش ےک قلعتم

 وپاھچ رکات اھت اس وخػ ےس ںیہک فہ ےھجم ہن اپےلانچہچن ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اجتیلہ افر رباح 

ںیم ےھت، اہلل ےن امہرے اپس ہی ریخ یجیھب وت ایک اس ریخ ےک دعب وکح  رش وہاگ؟ آپ ےن رفامای ہک اہں، ںیم ےن وپاھچ ہک اس رش ےک دعب 

 ریخ وہاگ، آپ ےن رفامای ہک اہں افر اس ںیم ھچک دوھاں وہاگ ںیم ےن وپاھچ ہک اس اک دوھاں ایک وہاگ آپ ےن رفامای ہک فہ اےسی یھب

ولگ وہں ےگ ہک ریمے رطےقی ےک الخػ ںیلچ ےگ اؿ یک ضعب ابںیت وت ںیہمت ایھچ رظن آںیئ یگ افر ضعب ابںیت ربی رظن آںیئ 

ےک دعب یھب وکح  رش وہاگ؟ آپ ےن رفامای اہں، ھچک ولگ منہج یک رطػ البےن فاےل وہں ےگ، وج اؿ یک  یگ، ںیم ےن وپاھچ ایک اس ریخ

دوعت وک وبقؽ رکے اگ فہ اس وک منہج ںیم ڈاؽ دںی ےگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ اؿ ولوگں یک ھچک 



 

 

امہری وقؾ ںیم ےس وہں ےگ افر امہری زابؿ ںیم وگتفگ رکںی ےگ ںیم ےن رعض ایک احتل مہ ےس ایبؿ رفامںیئ، آپ ےن رفامای ہک فہ 

ہک ہک ارگ ںیم فہ زامہن ہن اپولں، وت آپ ےھجم ایک مکح دےتی ںیہ رفامای ہک املسمونں یک امجتع افر اؿ ےک اامؾ ےک اسھت روہ، ںیم ےن اہک 

ں ےس دحیلعہ وہاجؤ ارگہچ ےھجت درتخ یک ڑجابچین ڑپے اہیں کت ہک اس ارگ اؿ یک امجتع افر اامؾ ہن وہ وت رفامای ہک اؿ امتؾ امجوتع

 احؽ ںیم ریتی ومت آاجےئ۔

 دمحم نب ینثم، فدیل نب ملسم، انب اجرب، رسب نب دیبع اہلل ، رضح ی، اوبادرسی، وخالین، یذ ہف نب امیؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ےنتف افر ملظ یک امجتع ڑباھےن وک رکمفہ اھجمس

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ سج ےن ےنتف افر ملظ یک امجتع ڑباھےن وک رکمفہ اھجمس

     1963    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل ب٩ یزیس، حیوة وُي ٍہ، ابواَلسوزًبس  :  راوی

 ًَ ا٢َ ا٠َِّٟیُث  َٗ ٔ َو ث٨ََا أَبُو اَِلَِسَوز ا٢َ َحسَّ َٗ َُي ٍُُِظ  ث٨ََا َحِیَوةُ َو ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ ث٨ََا  ًَلَی أَص١ِٔ َحسَّ  ٍَ ُٗٔل ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ِ أَبٔی اَِلَِسَوز

٠َ٘ٔیُت  َٓ تُتِٔبُت ٓٔیطٔ  ِٛ ا َٓ ْث  ٌِ ٤َِٟٔسی٨َٔة َب ًَبَّإض أَ٪َّ أ٧َُاّسا ٩ِ٣ٔ  ا ا٢َ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ  َٗ ٨ََضانٔی أََطسَّ ا٨َِّٟهٔی ث٥َُّ  َٓ أَِخب ٍَِتُُط  َٓ ٣ََة  ًُِٔکٔ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٛٔيَن  ٤ُِٟرِشٔ ِّ ٍُوَ٪ َسَواَز ا َٜث ٛٔيَن یُ ٤ُِٟرِشٔ ٍَ ا ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن کَا٧ُوا ٣َ ِ ا َیأ َٓ  ٥َ ي ٍُِمَی َوَس٠َّ َٓ ِض٥ُ  تٔی اٟشَّ

 َ٤ِٟ اص٥ُِ ا َّٓ َّٟٔذی٩َ َتَو الَی ِٔ٪َّ ا ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٓ ُت٠ُطُ  ِ٘ َی َٓ بُُط  ُت٠ُُط أَِو َيرِضٔ ِ٘ َی َٓ ُیٔؼیُب أََحَسص٥ُِ  ُٔٔشض٥ِٔ َٓ َُٜة َهاٟیٔٔم أَِن ٔ  ََلئ

 ہک ودہنی ےک ولوگں اک اکی رکشل ڑلاح  ےک ےئل اجیھب دبع اہلل نب سیدی، ویحۃ فریغہ، اوباالوسد ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک

انب ایگ افر ںیم یھب اس ںیم رشکی ایک ایگ، ںیم رکعہم ےس الم افر اؿ ےس ایبؿ ایک وت اںوہں ےن ےھجم یتخس ےس عنم ایک، رھپ اہک ہک ھجم ےس 

ھت وہ رک اؿ ےک رگفہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک املسمونں ںیم ےس ھچک ولگ رشمنیک ےک اس

 ےھت، فآہل فملس رپ ڑلاح  ےک ےئل ڑباھای رکےت ےھتانچہچن وج ریت آات وت اؿ یہ ںیم ےس یسک وک  اتگ افر اس وک لتق رکداتی، ای فہ ولتار امرےت



 

 

 رفےتش وفت رکےت ںیہ اس احؽ ںیم ہک فہ ا ےن وت اںیہن وک لتق رکیت یھت، رھپ اہلل اعت ی ےن ہی آتی انزؽ رفامح ۔ ینع فہ ولگ ںیہنج

 آپ رپ ملظ رکےن فاےل وہےت ںیہ۔

 دبع اہلل نب سیدی، ویحۃ فریغہ، اوباالوسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیئ ےگ۔اس ارم اک ایبؿ ہک بج آد ی وکڑے یک رطح رہ اج

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک بج آد ی وکڑے یک رطح رہ اجںیئ ےگ۔

     1964    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حذئہ :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ث٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َٔ ث٨ََا حَُذِي ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب َحسَّ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َحسَّ

َِٟت  ث٨ََا أَ٪َّ اَِل٣ََا٧ََة ٧َزَ َ َحسَّ َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحٔسیَثئِن َرأَیُِت أََحَسص٤َُا َوأ٧ََا أ٧ََِتٔوزُ اِْل ٠ُُٗؤب ااہللُ  ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ  فٔی َجِذرٔ  ٟزَِّجا٢ٔ ث٥َُّ 

َبُف اَِل٣ََا ِ٘ ُت َٓ ا٢َ ی٨ََا٦ُ اٟزَُّج١ُ ا٨َِّٟو٣ََة  َٗ ٌَٔضا  ِٓ ٩ًَِ َر ث٨ََا  ٨َّٔة َوَحسَّ ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ آٔ٪ ث٥َُّ  ُُِٟقِ َیَو١ُّ أَثَزَُصا ٣ِٔث١َ ا َٓ ٠ِبٔطٔ  َٗ ٧َُة ٩ِ٣ٔ 

 َٓ َبُف  ِ٘ ُت َٓ ٔت ث٥َُّ ی٨ََا٦ُ ا٨َِّٟو٣ََة  ِٛ َو ِٟ ٔ ا ت ٍََاُظ ٨ِ٣َُتب ٍّٔا أَثَز َٓ َٔٔم  ٨َ َٓ ًَلَی رِٔج٠َٔک  ِجَتُط  ٕ َزُِحَ َح٤ِز َٛ ٤َِِٟح١ٔ  ٔ ا َيِبَقی ٓٔیَضا أَثَزَُصا ٣ِٔث١َ أَثَز

ا٢ُ ِٔ٪َّ فٔی بَىٔی َ٘ ُی َٓ ی اَِل٣ََا٧ََة  َََٓل یَکَازُ أََحْس یَُؤزِّ وَ٪  ٌُ َِٟیَص ٓٔیطٔ َطِیْئ َويُِؼبُٔح ا٨َّٟاُض یَتََباَي ا٢ُ ََُٓلٕ٪ َرجُ  َو َ٘ َّل أ٣َٔي٨ّا َويُ

 َ٘ َٟ َز٢ٕ ٩ِ٣ٔ ِٔی٤َإ٪ َو ِ َِ ا٢ُ َحبَّةٔ  َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ُط َو٣َا أَِج٠ََسُظ َو٣َا فٔی  َٓ ٠َطُ َو٣َا أَِْظَ َ٘ ًِ ُج١ٔ ٣َا أَ ًَلَیَّ َز٣َاْ٪ َوََل أُبَالٔی أَی٥ُُِّٜ ٟٔلَّ ِس أَتَی 

ًَلَیَّ اِْلِٔسََل  ُظ  َٟئ٩ِٔ کَاَ٪ ٣ُِش٤ّٔ٠ا َرزَّ ُت  ٌِ ََُٓل٧ّا بَاَي ٍُ َِٔلَّ  ٔ ٨ُِت أُبَای ُٛ ٤َا  َٓ َِٟیِو٦َ  ا ا ًَلَیَّ َسأًیطٔ َوأ٣ََّ ُظ  ا٧ٔیًّا َرزَّ ٦ُ َؤِِ٪ کَاَ٪ َنِْصَ

ََُٓل٧ّا  َو

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، زدی نب فبہ، یذ ہف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

ابںیت ںیک، اؿ ںیم ےس اکی وت ںیم ےن دھکی  ی افر اکی اک ااظتنر رک راہ وہں، آپ ےن مہ ےس رفامای ہک اامتن ولوگں ےک مہ ےس دف 

دولں ںیم رھک دی یئگ ےہ افر رھپ اںوہں ےن رقآؿ ےس اجان افر تنس ےس اجان افر مہ ےس آپ ےن اےکس اوھٹاےئ اجےن اک ذرک ایک، آپ 

 رھپ اامتن اس ےک دؽ ےس ااھٹ ی اجےئ یگ اس اک ارث لثم دہبہ ےک اشنؿ ےک رہ اجےئ اگ، رھپ وسےئ ےن رفامای ہک رمد ومنم وسےئ اگ

 وت اس اک آہلب اگ وت اس اک ارث ااسیرہ اجےئ اگ ےسج یسک اکؾ ےک رکےن اک ارث اہھت ںیم رہ اجات ےہ، ای یسک اگنچری وک وت ےن ا ےن ریپ رپ ڑلاکھ دای وہ

ہن وہ افر ولگ رخدی ف رففتخ رکںی ےگ نکیل اؿ ںیم ےس وکح  یھب اامتن وک ادا ہن رکے اگ، افر اہک اجےئ اگ دےھکی، ہک اس ںیم ھچک یھب 

ہک ینب الفں ںیم اکی رمد انیم ےہ افر اہک اجےئ اگ ہک ہک الفں رمد سک دقر اعلق، یسک دقر رظفی افر یسک دقر وہایشر ےہ احالہکن 

وہاگ، اکی زامہن ھجم رپ ااسی سگراکچ ےہ ہک ںیم رپفاہ ںیہن رکات اھت ہک مت ںیم ےس سک ےس اس ےک بلق ںیم راح  ربارب یھب اامیؿ ہن 

وت الفں رخدی ف رففتخ رکفں، ارگ فہ املسمؿ وہات وت اس اک السؾ ھجم وک دال داتی، افر ارگ رصناین وہات وت ھجم وک اس اک اسیع دالداتی افر اب 

 الفں ےس یہ رخدی ف رففتخ رکات وہں۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، زدی نب فبہ، یذ ہف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہنتف ےک فتق لگنج ںیم رےنہ اک ایبؿ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک فتق لگنج ںیم رےنہ اک ایبؿ

     1965    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، حات٥، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

َّطُ  َٔ أ٧َ َو ِٛ َ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اَِل ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس  ث٨ََا َحات٥ْٔ  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ  َحسَّ َ٘ َٓ َِٟححَّأد  ًَلَی ا یَا اب٩َِ َزَخ١َ 

٥َ أَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩َّٜٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ََل َوَل َٗ زَّبَِت  ٌَ ًَ٘ٔبَِیَک َت ًَلَی  َٔ اِرَتَسِزَت  َو ِٛ َ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی اَِل َِٟبِسؤ َو ذَٔ٪ لٔی فٔی ا

َد َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  َ َِ اَ٪  َّٔ ًَ ُٗت١َٔ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٥ِ٠َ َیز٢َِ  ًُبَِیٕس  َٓ َُٟط أَِوََلّزا  ََٟسِت  َد ص٨َُاَک ا٣َِزأَّة َوَو ٔ َوَتزَوَّ ٔلَی اٟزَّبََذة ِ َٔ َو ِٛ َ اَِل



 

 

٤َِٟٔسی٨َةَ  ٨َز٢ََ ا َٓ ِب١َ أَِ٪ ی٤َُوَت ب٠ََٔیا٢ٕ  َٗ َّی   بَٔضا َحً

وت اجحج ےن اہک ہک اے انب اوکع، مت  ہبیتق نب دیعس، احمت، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ اجحج ےک اپس ےئگ

رجہت ےس اےٹل اپؤں رھپےئگ ہک لگنج ںیم اج رےہ ںیہ اںوہں ےن اہک ہک ںیہن نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم لگنج 

 ےئک ےئگ ہملس ںیم رےنہ یک ااجزت دی یھت، سیدی نب ایب دیبعہ ےس وقنمؽ ےہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج رضحت نامثؿ نب افعؿ لتق

نب اوکع اقمؾ زدبہ یک رطػ ےلچ ےئگ افر فںیہ اکی وعرت ےس اکنح ایک، سج ےس اؿ ےک دنچ ےچب وہےئ افر ربارب فںیہ رےہ، اہیں 

 کت ہک ومت ےس دنچ راںیت ودہنی ںیم ےلچ آےئ ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، احمت، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک فتق لگنج ںیم رےنہ اک ایبؿ

     1966    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ساہلل ب٩ ابی ػٌؼٌہ حرضت ابوسٌیس خسری ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ػٌؼٌہ ًب :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ

َة  ٌَ َؼ ٌِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػ ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨ًَِطُ أ٧َ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٍُ بَٔضا ا ٥ْ٨ََُ یَتَِب ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٥َ یُؤطُک أَِ٪ یَُٜوَ٪ َخي ٍَِ ٣َا٢ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

ٔٔتَٔن  ِٟ ِِطٔ َئَفُّ بٔٔسی٨ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ِٟحَٔبا٢ٔ َو٣ََواٗ َٕ ا ٌَ  َط

صعہ دبع
صغ
صعہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب 

صغ
اہلل نب ایب 

رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقبی ےہ ہک املسمؿ اک رتہبنی امؽ رکبایں 



 

 

 ا ےن دنی وک ونتفں ےس ناچ ےل۔ وہں یگ فہ ںیہنج ےل رک اہپڑ یک وچویٹں افر ابرش ےک رےنہ یک ہگج رپ الچ اجےئ اگ اتہک

صعہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی
صغ
صعہ دبعاہلل نب ایب 

صغ
 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اک ایبؿونتفں ےس انپہ امےنگن

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

     1967    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َتازَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َة َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َسأَُٟوا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َة 

ا٢َ ََل َتِشأَُٟ  َ٘ َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٥َ َذاَت َیِو٦ٕ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌَٔس ا٨َّٟٔيیُّ َػل َؼ َٓ ٔة  َٟ َ ٤َِِٟشأ ِوُظ بٔا َٔ ٩ًَِ َطِیٕئ َِٔلَّ بَ أَِح ٠ُِت ونٔی  ٌَ َح َٓ ي٨َُِّت َل٥ُِٜ 

أَِنَظأَ َرُج١ْ کَاَ٪ َِٔذا ََلَوی یُ  َٓ ٌّٖ َرأَِسطُ فٔی ثَِوبٔطٔ یَِبکٔی  إَٔذا ک١ُُّ َرُج١ٕ ََل َٓ ا٢َ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ أ٧َُِوزُ َی٤ٔي٨ّا َؤط٤َاَّل  َ٘ َٓ ٔ أَبٔیطٔ  َُي ٍِ ٔلَی  ِسعَی ِ

ُة ث٥َُّ أَِنَظ  َٓ ا٢َ أَبُوَک حَُذا َ٘ َٓ وذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ُسؤئ ٩ِ٣َ أَبٔی  ٌُ ٕس َرُسوَّل َن ا٢َ َرٔؿي٨َا بٔاہللٔ َربًّا َوبٔاِْلِٔسََل٦ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ َ٘ َٓ َ ٤ًَُزُ  أ

َّطُ  مُّ ٧ِٔ َٗ َِٟیِو٦ٔ  ِّ کَا ٔ َواٟرشَّ َِٟدي ٍِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َرأَیُِت فٔی ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ تَٔن  ٔٔ ِٟ َّی َرأَیُِتُض٤َا   ُػوَِّرِت ا َِٟح٨َُّة َوا٨َّٟاُر َحً لٔی ا

 َ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََل َتِشأ َِٟحٔسیَث ٨ًَِٔس صَٔذظٔ اِْلیَٔة یَا أَیَُّضا ا َتاَزةُ یَِذَُکُ َصَذا ا َٗ َٓکَاَ٪  َِٟحائٔٔم  ٩ًَِ أَِطَیاَئ ِِٔ٪ تُِبَس َل٥ُِٜ زُوَ٪ ا ُٟوا 

َّ ٍِٔسیُّ حَ  ًَبَّاْض اٟن ا٢َ  َٗ ٥ِ َو ُٛ َّیَتُشِؤ ثَُض٥ِ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َتاَزةُ أَ٪َّ أََنّشا َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٌٔیْس َحسَّ ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ اہللُ  سَّ

ًَائّٔذا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ُسوئٔ  ا٢َ  َٗ ًّٓا َرأَِسطُ فٔی ثَِوبٔطٔ یَِبکٔی َو ا٢َ ک١ُُّ َرُج١ٕ ََل َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا َو ا٢َ أًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ َٗ ٔٔتَٔن أَِو  ِٟ ا

 َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ٌٔیْس َو٣ُ ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ُة َحسَّ َٔ ا٢َ لٔی َخ٠ٔی َٗ ٔٔتَٔن و  ِٟ ٩ًَِ َسِوأَی ا ثَُض٥ِ  َتاَزَة أَ٪َّ أََنّشا َحسَّ

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب َّی اہللُ  ٔٔتَٔن ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٟ ِّ ا ََ ًَائّٔذا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ  َضَذا َو



 

 

اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فآہل فملس اکی دؿ ربنم رپ ڑچےھ افر فملس ےس وساؽ رکےت ےھت اہیں کت ہک بج رثکبت ےس وساؽ رکےن ےگل وت یبن یلص اہلل ہیلع

رفامای ہک مت ھجم ےس وج یھب وساؽ رکف ےگ ںیم اس اک وجاب دفں اگ، ںیم ا ےن داںیئ ابںیئ دےنھکی اگل اس فتق رہ صخش اانپ ہنم ا ےن 

وسنمب ایک اجات،  ڑپکے ںیم ڈاؽ رک رف راہ اھت، اکی صخش اسےنم آای، بج اگ ی ولگچ وہیت وت ا ےن ابپ ےک العفہ دفرسے یک رطػ

اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ وکؿ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ریتا ابپ یذاہف ےہ، رھپ رضحت رمع 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع اظرہ وہےئ افر رعض ایک ہک مہ اہلل ےس رایض وہےئ وج رب ےہ افر دنی االسؾ افر دمحم رپ وج روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ریخ رش وک آج یک رطح یھبک ںیہن داھکی ریمے اسےنم تنج افر دفزخ یک وصرت  شی یک یئگ، اہیں 

کت ہک ںیم ےن دفونں وک دویار ےک اپس داھکی، اتقدہ ےن اہک ہک ہی دحثی اس آتی شیکھت ایبؿ یک اجیت ےہ ہک اے اامیؿ فاول، ایسی 

وساؽ تم رکف ہک ارگ اہمترے ےئل فہ اظرہ یک اجںیئ وت ںیہمت ربی ولعمؾ وہں، افر ابعیس رنیس ےن اہک ہک مہ ےس زیچفں ےک قلعتم 

سیدی نب زرعی وباہطس دیعس اتقدہ، اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح عنم رفامای 

ِ اہک، ای افر اہک ہک رہ صخش ا ےن رس وک 

 

ن

َ

 

لْفِن

ِ نِْم رَشِّ ا
َ
ّ 
ِ
ا نٹ
ً
 

 

ِ

 

ي  
َ
ڑپکفں ںیم ےٹیپل وہےئ رف راہ اھت، افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ع

ج

مغ

ِ اہک افر اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ہفیلخ ےن وباہطس سیدی نب زرعی ےن دیعس ےس افر 

 

ن

َ

 

لْفِن

ی ا
َ
ِ نِمْ وَسْأ

َ
ّ 
ِ
ُع ُذ نٹ
َ
م ےن ا ےن أ

 

ت

ِ نِْم رَشِّفادل
َ
ّ 
ِ
ا نٹ
ً
 

 

ِ

 

ي  
َ
  ےس اںوہں ےن اتقدہ ےس رفاتی یک ہک رضحت اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک، ع

۔ ِ

 

ن

َ

 

لْفِن

 ا

 اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشدہک ہنتف رشمؼ یک رطػ ےس اظرہوہاگ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشدہک ہنتف رشمؼ یک رطػ ےس اظرہوہاگ

     1968    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ اپ٨ے واٟس :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َٕ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل بٔیطٔ 

ا٦َ  َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َٗ ِیَلأ٪ أَِو  ُ٪ اٟظَّ ٍُ ََقِ ٔٔت٨َُِة َصا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ َحِیُث یَِل٠ُ ِٟ ٔٔت٨َُِة َصا ص٨َُا ا ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ٔلَی َج٨ِٔب ا ِ ٪ُ ا٢َ ََقِ

٤ِٔص   اٟظَّ

اںوہں ےن  دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اسمل ا ےن فادل ےس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ

ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم ےک کولہ رپ ڑھکےئ وہےئ افر رفامای ہک ہنتف اس رطػ ےہ، ہنتف اس رطػ ےہ، اہجں ےس 

 اطیشؿ اک گنیس ےلکن اگ ای رفامای ہک وسرج اک گنیس ےلکن اگ۔

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اسمل ا ےن فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشدہک ہنتف رشمؼ یک رطػ ےس اظرہوہاگ

     1969    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، ٟیث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌی :  راوی

ٍَ َر  َّطُ َس٤ٔ ٨ًَُِض٤َا أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

 ُ٘ َٚ َي ٤َِٟرِشٔ ب١ْٔ ا ِ٘ ِیَلا٪ٔ َوصَُو ٣ُِشَت ُ٪ اٟظَّ ٍُ ََقِ ٔٔت٨ََِة َصا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ َحِیُث یَِل٠ُ ِٟ  و٢ُ أَََل ِٔ٪َّ ا

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت 

رشمؼ یک رطػ اھت، آپ ےن رفامای ہک نس ول، ہنتف اس رطػ ےہ اہجں وہےئ انس ہک اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رخ 

 اطیشؿ اک گنیس ےلکن اگ۔



 

 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿونتفں اک  :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشدہک ہنتف رشمؼ یک رطػ ےس اظرہوہاگ

     1970    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ازہز ب٩ سٌس، اب٩ ًو٪ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أَِزَصزُ ب٩ُِ َس  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َذََکَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  ٌِ

اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ َوفٔی ٧َحِ  َٗ ٨ََٟا فٔی ی٨َٔ٨٤ََا  ٨ََٟا فٔی َطأ٨َ٣ِٔا ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارَٔوَس٠َّ َٗ ٨ََٟا فٔی َطأ٨َ٣ِٔا ٔس٧َا  ِک 

أَٟثةٔ ص٨َُاَک  ا٢َ فٔی اٟثَّ َٗ أَُه٨ُُّط  َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوفٔی ٧َِحس٧َٔا  َٗ ٨ََٟا فٔی ی٨َٔ٨٤ََا  ُ٪  ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ٍُ ََقِ ٔٔتَُن َوبَٔضا یَِل٠ُ ِٟ اٟزَََّلز٢ُٔ َوا

ِیَلا٪ٔ   اٟظَّ

انب رمع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یلع نب دبعاہلل ، ازرہ نب دعس، انب وعؿ انعف، 

 ہک ای اہلل امہرے اشؾ ںیم ربتک اطع رفامای اہلل امہرے نمی ںیم ربتک اطع رفام ولوگں ےن اہک افر امہرے دجن ںیم آپ ےن رفامای ای اہلل

 ربتک اطع رفام ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل افر امہرے دجن ںیم ریما ایخؽ ےہ ہک امہرے اشؾ ںیم ربتک اطع رفامای اہلل امہرے نمی ںیم

 اشدی آپ ےن رسیتی ابر رفامای ہک اہیں ززلےل وہں ےگ افر ےنتف وہں افر فںیہ ےس اطیشؿ اک گنیس عولع وہاگ۔

 یلع نب دبعاہلل ، ازرہ نب دعس، انب وعؿ انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشدہک ہنتف رشمؼ یک رطػ ےس اظرہوہاگ

     1971    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ جبي ٍ اسحاٚ واسلی، خاٟس، بیا٪، وبزہ ب٩ :  راوی

٩ًَِ َس  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ َوبََزَة ب٩ِٔ  ٩ًَِ بََیإ٪  ث٨ََا َخأْٟس  َِٟوأسٔلیُّ َحسَّ ُٚ ب٩ُِ َطاصٔيَن ا ث٨ََا ِِٔسَحا َد َحسَّ َ َِ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ

ث٨ََا َحٔسی َجِو٧َا أَِ٪ یَُحسِّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ََفَ ًَ ٠َِي٨َا  ًَ ٩ًَِ ث٨َِا  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسِّ ا٢َ یَا أَبَا  َ٘ َٓ َِٟیطٔ َرُج١ْ  ٔ َباَزَر٧َا ِ َٓ ا٢َ  َٗ ّثا َحَش٨ّا 

ٔٔت٨َُِة  ِٟ ا٢َ َص١ِ َتِسرٔی ٣َا ا َ٘ َٓ َّی ََل َتُٜوَ٪ ٓٔت٨َِْة  ات٠ُٔوص٥ُِ َحً َٗ و٢ُ َو ُ٘ ٔٔت٨َِةٔ َواہللُ َي ِٟ َِٟ٘ٔتا٢ٔ فٔی ا ٤ََّا کَاا َک ٧ِٔ ْس ثَک٠َِٔتَک أ٣ُُّ َ٪ ٣َُح٤َّ

 ًَ َ٘ٔتال٥ُِٜٔ  َٛ َِٟیَص  ُخو٢ُ فٔی زٔی٨ٔض٥ِٔ ٓٔت٨َِّة َو ٛٔيَن َوکَاَ٪ اٟسُّ ٤ُِٟرِشٔ ات١ُٔ ا َ٘ ٥َ يُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ِ٤ُِٟٔک َػل  لَی ا

ں ےک اپس ااحسؼ فایطس، اخدل، ایبؿ، فربہ نب دبعارلنمح، دیعس نب ریبج ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگ

دبعاہلل نب رمع آےئ مہ ےن ادیم یک ہک فہ مہ ےس وکح  ایھچ دحثی ایبؿ رکںی ےگ اؿ اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےس اکی صخش آےگ ڑبھ ایگ 

افر اہک، اے اوبدبعارلنمح مہ ےس ہنتف ںیم گنج رکف اہیں کت ہک ہنتف ہن رےہ۔ ، انب رمع ےن اہک ہک ریتی امں ھجت وک مگ رکے وت اجاتن 

 ایک ےہ؟ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت رصػ رشمنیک ےس گنج رکےت ےھت افر اکرففں ےک دنی ںیم دالخ وہان ہنتف ےہ ےہ ہک ہنتف

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک گنج کلم یک اخرط ںیہن یھت یسیج مت رکےت وہ۔

 ااحسؼ فایطس، اخدل، ایبؿ، فربہ نب دبعارلنمح، دیعس نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ےنتف اک ایبؿ وج درای یک رطح ومزجؿ وہاگ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ےنتف اک ایبؿ وج درای یک رطح ومزجؿ وہاگ۔

     1972    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ط٘یٙ، حذئہ :  اویر

 ُ٘ َة َي َٔ ُت حَُذِي ٌِ ْٙ َس٤ٔ ث٨ََا َط٘ٔی ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح و٢ُ بَِي٨َا ٧َِح٩ُ ُج٠ُوْض ٨ًَِٔس َحسَّ

 َٗ ُى  َٔ ا٢َ أَی٥ُُِّٜ َیِح َٗ ٔ ٤ًََُز ِٔذِ  َٟٔسظ ا٢َ ٓٔت٨َُِة اٟزَُّج١ٔ فٔی أَص٠ِٔطٔ َو٣َأٟطٔ َوَو َٗ ٔٔت٨َِٔة  ِٟ ٥َ فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ ِو٢َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َوَجارٔظ

٩ًَِ َصَذا أَ  َِٟیَص  ا٢َ  َٗ ٨ِ٤َُُِٟکٔ  ٩ًَِ ا ٖٔ َوا٨َِّٟهُی  زُو ٌِ ٤َِٟ ُة َواَِل٣َِزُ بٔا َٗ َس ََلةُ َواٟؼَّ َصا اٟؼَّ ُ ََٜفِّ ٤َِؤد تُ َٛ ًَّٟٔی َت٤ُوُد  ٩ِٜٔ ا ِسأََُٟک َوَل

ا٢َ ًُ  َٗ ا  ّ٘ ٠َ ِِ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ِٔ٪َّ بَِي٨ََک َوبَِي٨ََضا بَابّا ٣ُ ٠َِیَک ٨ِ٣َٔضا بَأِْض یَا أ٣َٔي ٍَ ا ًَ َِٟیَص  ا٢َ  َٗ َِٟبَِحٔ  َتُح ا ِٔ َِٟباُب أ٦َِ ُي ٤َزُ أَیََُِّٜسُ ا

 َ٠ ِِ ا٢َ ٤ًَُزُ ِّٔذا ََل ُي َٗ ا٢َ ب١َِ یََُِّٜسُ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ زُوَ٪ َٗ ٌِ ٤َا َي َٛ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٟباَب  ٥ُ٠َ ا ٌِ َة أَکَاَ٪ ٤ًَُزُ َي َٔ ٨َ٠ُِٗا ُٟٔحَذِي ٠ُُِٗت أََج١ِ  َٙ أَبَّسا 

أ٣ََز٧َِا َٓ َِٟباُب  ُط ٩ِ٣َ ا َٟ َ ضٔب٨َِا أَِ٪ َنِشأ َٓ َُأٟیٔم  َ َِٟیَص بٔاَِل ثُِتُط َحٔسیّثا  ِّی َحسَّ ِی٠َّة َوَذَٟٔک أَن َٟ ا َُٕس  ّٗ و ا٢َ ٩ِ٣َ  ٣ََِّسُ َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ

ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ َِٟباُب   ا

رمع نب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، قیقش، یذ ہف ےس لقن رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک مہ رضحت رمع 

ہل فملس اک اراشد ےنتف ےک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت وت اںوہں ےن اہک ہک مت ںیم ےس یسک صخش وک یبن یلص اہلل ہیلع فآ

قلعتم اید ےہ۔ یذ ہف ےن اہک ہک ا ےن رھگ فاولں افر افالد افر ڑپفیس ےک قلعتم ہنتف ںیم وج آد ی ڑپاجات ےہ اس ےک ےئل امنز افر 

ںیم مت ےس اس دصہق ایھچ ابوتں اک مکح داتی ےہ افر ربی ابوتں ےس رفانک افکرہ نب اجات ےہ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک 

ےک قلعتم ںیہن وپھچ راہ وہں ہکلب اس ہنتف ےک ابرے ںیم وپھچ راہ وہں وج درای یک وموجں یک رطح وہاگ، یذ ہف ےن اہک ہک اے اریما 

اوملنینم آپ وک اس ےس ڈران ںیہن اچےیہ اس ےئل ہک آپ ےک افر اس ےک درایمؿ اکی دنب درفازہ ےہ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 ہک فہ درازہ وتڑا اجےئ اگ ای وھکال اجےئ اگ، اہک وتڑا اجےئ اگ، ںیم ےن اہک اہں، مہ ےن یذ ہف ےس وپاھچ ایک رمع اس دفرازے وک ہنع ےن اہک

اجےتن ےھت، اہک اہں، سج رطح ںیم اجاتن وہں ہک لک دؿ ےک دعب رات آےئ یگ، اس ےئل ہک ںیم ےن ایسی دحثی ایبؿ یک یھت وج طلغ 

ہک مہ وک درفازے ےک قلعتم وپےنھچ ںیم ڈر ولعمؾ وہا وت ںیم ےن رسمفؼ ےس اہک ہک اںوہں ےن وپاھچ درفازہ وکؿ ہن یھت، قیقش ےن اہک 

 اس ےہ؟ اںوہں ےن اہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت۔

 رمع نب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، قیقش، یذ ہف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ےنتف اک ایبؿ وج درای یک رطح ومزجؿ وہاگ۔

     1973    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، َیک ب٩ ًبساہلل ، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابو٣وسٰی  :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ًَِبسٔ اہللٔ  یٔک ب٩ِٔ  ٔ ََ  ٩ًَِ ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ أَِخب ٧ٍَََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  َحسَّ ٤َُِٟشیَّٔب  ا

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ َِ ا٢َ  َٗ زٔیِّ  ٌَ ا َزَخ١َ اَِلَِط َّ٤٠َ َٓ  ٔ ِجُت فٔی ِٔثِزٔظ َ َِ ٤َِٟٔسی٨َٔة َٟٔحاَجتٔطٔ َو ٔلَی َحائٕٔم ٩ِ٣ٔ َحَوائٔٔم ا َیِو٣ّا ِ

 ٥ِ َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  اَب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟیِو٦َ بَوَّ و٩َ٧َّ ا ُٛ َ ٠ُُِٗت ََل ًَلَی بَابٔطٔ َو َِٟحائَٔم َج٠َِشُت  ََٓذَصَب ا٨َّٟئ ا َّی اہللُ  َیأ٣ُِزِنٔی  یُّ َػل

َحا َٓ  ٔ ِٟبٔئِز ص٤َُا فٔی ا ِیطٔ َوَزَلَّ َٗ ٩ًَِ َسا  َٕ ََٜظ َٓ  ٔ ِٟبٔئِز ِّٕ ا ُٗ ًَلَی  َضی َحاَجَتُط َوَج٠ََص  َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ ًَ ًَ َئ أَبُو بَُِکٕ َيِشَتأِذُٔ٪ 

َٓحٔئِ   َٕ َٗ َو َٓ ََٟک  َّی أَِسَتأِذَٔ٪  ٤َا أ٧ََِت َحً َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٠ُِت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ أَبُو بَُِکٕ َٟٔیِسُخ١َ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت ِ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ی٤َٔئن ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََٓحاَئ  ََٓسَخ١َ  َِٟح٨َّٔة  ُظ بٔا ِ ُط َوَبرشِّ َٟ ا٢َ ائَِذِ٪  َٗ ٠َِیَک  ًَ َٗ َيِشَتأِذُٔ٪  ٩ًَِ َسا  َٕ ََٜظ َٓ  ٥َ ِیطٔ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ََٟک  َّی أَِسَتأِذَٔ٪  ٤َا أ٧ََِت َحً َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َحاَئ ٤ًَُزُ  َٓ  ٔ ِٟبٔئِز ص٤َُا فٔی ا ُظ َوَزَلَّ ِ َُٟط َوَبرشِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ائَِذِ٪ 

 َٜ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َيَشارٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َحاَئ  َٓ َِٟح٨َّةٔ  ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ٓٔیطٔ بٔا َٓ  ُّٕ ُ٘ ِٟ ا٣َِتََلَ ا َٓ  ٔ ِٟبٔئِز ص٤َُا فٔی ا ََٓسَلَّ ِیطٔ  َٗ ٩ًَِ َسا  َٕ َظ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ََٟک  َّی أَِسَتأِذَٔ٪  ٤َا أ٧ََِت َحً َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟح٨َّةٔ ٣َِح٠ْٔص ث٥َُّ َجاَئ ًُِث٤َاُ٪  ُظ بٔا ِ ُط َوَبرشِّ َٟ ٥َ ائَِذِ٪  َّ٠ 

 ٔ ِٟب ٔة ا َٔ ًَلَی َط اب٠َُٔض٥ِ  َ٘ َّی َجاَئ ٣ُ ٢َ َحً َتَحوَّ َٓ ُض٥ِ ٣َِح٠ّٔشا  ٌَ ٥ِ٠َ َیحِٔس ٣َ َٓ ََٓسَخ١َ  َضا بَََلْئ ُئؼيبُُط  ٌَ ِیطٔ ث٥َُّ ٣َ َٗ ٩ًَِ َسا  َٕ ََٜظ َٓ  ٔ ئِز

ا٢َ  َٗ ِتَٔی  َّی أَّخا لٔی َوأَِزًُو اہللَ أَِ٪ یَأ ٠ُِت أََت٤َى ٌَ َح َٓ  ٔ ِٟبٔئِز ص٤َُا فٔی ا ِت َصا ص٨َُا  َزَلَّ ٌَ ُٗبُوَرص٥ُِ اِجَت٤َ ُِٟت َذَٟٔک  َتأَوَّ َٓ ٤َُِٟشیَّٔب  اب٩ُِ ا

َز ًُِث٤َاُ٪   َواِنََفَ

دیعس نب ایب رممی، دمحم نب رفعج، رشکی نب دبعاہلل ، دیعس نب بیسم، اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

آہل فملس ودہنی ےک یسک ابغ یک رطػ رعف احتج ےک ےئل ےلکن افر ںیم یھب آپ ےک ےھچیپ ےھچیپ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف

الکن سج ابغ ںیم آپ دالخ وہےئ وت ںیم درفازے رپ ھٹیب ایگ ںیم ےن اینپ یج ںیم اہک ہک آج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک درابؿ وہں 

 ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ افر احتج رعف ےس افرغ وہےئ افر ونکںی یک ڈنمری اگ، احالہکن آپ ےن مکح ںیہن دای اھت۔ یبن یلص اہلل



 

 

رپ ھٹیب ےئگ، افر اینپ دفونں ڈنپایلں وھکؽ رک ونکںی ںیم اکٹل دںی، رضحت اوبرکب آےئ افر دالخ وہےن یک ااجزت ام یگ، ںیم ےن اہک ہک 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ںیہی رہھٹ اجؤ اہیں کت ہک ںیم آپ ےک ےئل ااجزت بلط رکفں، ںیم

ےن رعض ایک اییبن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اوبرکب ادنر آےن یک ااجزت بلط رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ادنر آےن دف اؿ 

اینپ ڈنپایلں وھکؽ رک ونکںی ںیم اکٹل دںی، رھپ وک تنج یک وخربخشی انسدف، فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داںیئ رطػ آےئ افر 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ ںیم ےن اہک اہیں رہھٹںی ںیم آپ ےک ےئل ااجزت بلط رکات وہں، ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیہ، آپ ےن رفامای ہک فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادنر آےن یک ااجزت اچےتہ 

ادنرآےن یک ااجزت ےہ افر اؿ وک تنج یک وخربخشی انسدف، فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داںیئ رطػ اینپ ڈنپایلں وھکؽ رک ونکںی 

 ااجزت ےل ںیم اکٹل دںی، فہ ڈنمری رھب یئگ افر ےنھٹیب یک ہگج ہن ریہ، رھپ رضحت نامثؿ آےئ ںیم ےن اہک ہک اہیں رہھٹںی ںیم آپ ےئلیک

وک ولں، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اؿ وک ادنر آےن دف افر تنج یک وخربخشی انسدف، افر اؿ ےک اسھت البںیئ وہں یگ وج اؿ 

 افر ںیچنہپ ںیگ، فہ ادنر آےئ اؿ ولوگں ےک اپس ےنھٹیب یک ہگج ہن اپح  وت فاہں ےس رھپ رک آپ ےک اسےنم ونکںی ےک انکرے رپ ھٹیب ےئگ

یھب اینپ ڈنپایلں وھکؽ رک ونکںی ںیم اکٹل دںی، اوب ومٰیس اک ایبؿ ےہ ہک ںیم انمت رکےن اگل ہک ریما اھبح  یھب اس فتق آاجات اتہک اس وک 

تنج یک وخربخشی لم اجےئ، انب بیسم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس یک ہی اتفلی یک ہک اؿ یک ربقںی اکی اسھت ںیہ افر رضحت نامثؿ یک 

 اؿ ےس اگل ےہ۔ربق 

 دیعس نب ایب رممی، دمحم نب رفعج، رشکی نب دبعاہلل ، دیعس نب بیسم، اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یک رطح ومزجؿ وہاگ۔اس ےنتف اک ایبؿ وج درای 

     1974    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، س٠امی٪، ابووائ١ :  راوی

 ٔ ُت أَبَا َوائ ٌِ َ٪ َس٤ٔ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس أَِخب ٧ٍَََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٗٔی١َ َٔلَُسا٣ََة أَََل تُک٥ُِّ٠َ َصَذا َحسَّ َٗ  ١ٕ



 

 

ُٗو٢ُ َٟٔزُج١ٕ  َّٟٔذی أَ َتُحطُ َو٣َا أ٧ََا بٔا ِٔ ٢َ ٩ِ٣َ َي وُ٪ أَوَّ ُٛ َتَح بَابّا أَ ِٓ ِس ک٤َِّ٠َُتطُ ٣َا زُوَ٪ أَِ٪ أَ َٗ ا٢َ  ًَلَی َٗ َس أَِ٪ یَُٜوَ٪ أ٣َٔي ٍّا  ٌِ َب

ُت ٣ٔ  ٌِ َس ٣َا َس٤ٔ ٌِ َیِلَح٩ُ َرُج٠َئِن أ٧ََِت َخي ٍِْ َب َٓ ُح فٔی ا٨َّٟارٔ  ُیِِطَ َٓ و٢ُ یَُحاُئ بَٔزُج١ٕ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٩ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َ٤ِٟ ٨َِت َتأ٣ُِزُ بٔا ُٛ َِٟشَت  ََُٓلُ٪ أَ وُٟوَ٪ أَِی  ُ٘ َی َٓ ُٕ بٔطٔ أَص١ُِ ا٨َّٟارٔ  ُیٔلی َٓ ِٟح٤َٔارٔ بَٔزَحاُظ  َلِح٩ٔ ا َٛ ٖٔ َوَت٨ِهَ ٓٔیَضا  زُو ٨ِ٤َُُِٟکٔ ٌِ ٩ًَِ ا ی 

٠ُطُ  ٌَ ِٓ ٨ِ٤َُُِٟکٔ َوأَ ٩ًَِ ا ٠ُُط َوأ٧ََِهی  ٌَ ِٓ ٖٔ َوََل أَ زُو ٌِ ٤َِٟ ٨ُِت آ٣ُزُ بٔا ُٛ ِّی  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ َی َٓ 

رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ااسہم ےس اہک ایگ ہک مت ویکں اس 

 ےتہک، اںوہں ےن اہک ہک ںیم وباتل وہں نکیل اانت ںیہن ہک اہمترے ےئل ہنتف اک درفازہ وھکؽ دفں، افر ںیم ااسی آد ی ےک قلعتم ھچک ںیہن

ںیہن وہں ہک اکی صخش وج آدویمں رپ اریم وہ ہی وہکں ہک وت ااھچ ےہ، احالہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت 

 اجےئ اگ افر دفزخ ںیم ڈاؽ دای اجےئ اگ، افر اس رطح  ےسی اگ سج رطح دگاھ  اتسی ےہ، دفزخ ےک امتؾ وہےئ انس ہک اکی صخش الای

ولگ اس ےک ارد رگد عمج وہاجںیئ ےگ افر وپےگ ں ےگ ہک اے الفں صخش ایک وت ایھچ ابوتں اک مکح ںیہن رکات اھت، نکیل وخد ںیہن رکات 

 نکیل ںیم وخد اؿ وک رکات اھت۔ اھت، افر ربے اکومں ےس ںیمہ ںیہن رف ات اھت

 رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ی ےہ۔ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ

     1975    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ہیث٥، ًوٖ، حش٩، ابوبُکہ :  راوی

 َ ىٔی اہللُ بٔک ٌَ َٔ ِس َن َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ْٖ ِو ًَ ث٨ََا  َِٟضِیَث٥ٔ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ا ِٟ َحسَّ َّ ٤َٔ٠ٕة أَیَّا٦َ ا ا ب٠ََ َّ٤َٟ َح١ٔ٤َ 



 

 

ِوا أ٣َِ  َّٟ ِو٦ْ َو َٗ ٠َٔح  ِٔ ٩َِٟ ُي ا٢َ  َٗ ی  ارّٔسا ٠٣ََُّٜوا اب٨ََِة َِّٛٔسَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ  َّی اہللُ   َزص٥ُِ ا٣َِزأَةّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 اس ہملک ےک ذرےعی اہلل نامثؿ نب مثیہ، وعػ، نسح، اوبرکبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک ھجم وک گنج لمج ےک زامہن ںیم

ےن رفامای ےن عفن اچنہپای، فہ ہی ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ یلم ہک افرس ےک ولوگں ےن یسک یک یٹیب وک ابداشہ انبایلےہ، وت آپ 

 ہک فہ وقؾ یھبک الفح ںیہن اپےئ یگ سج ےن وکحتم وعرت ےک رپسد یک۔

 وبرکبہنامثؿ نب مثیہ، وعػ، نسح، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

     1976    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ًیاغ، ابوحؼين، ابو٣زی٥، ًبساہلل ب٩ زیاز، اسسًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، یحٌی ب٩ آز٦، ابوبُک :  راوی

ث٨ََا أَبُو ًَیَّإغ َحسَّ ث٨ََا أَبُو بَُِکٔ ب٩ُِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ِبُس اہللٔ  َحسَّ ًَ ث٨ََا أَبُو ٣َزِی٥ََ  َحٔؼيٕن َحسَّ

ا٢َ  َٗ ٕ اَِلََسٔسیُّ  ًَلٓٔیٕ  ب٩ُِ زَٔیاز اَر ب٩َِ یَأَسٕ َوَحَش٩َ ب٩َِ  َّ٤ًَ ًَلٔیٌّ  َث  ٌَ ٔ َب ة َِٟبِْصَ ٔلَی ا ًَائَٔظُة ِ ا َساَر ك٠ََِحُة َواٟزُّبَي ٍُِ َو ٔس٣َا ٤ََّٟ َ٘ َٓ

 َّ٤ًَ ا٦َ  َٗ ًََِلُظ َو ٔ فٔی أَ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ َٚ ا ِو َٓ ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  کَاَ٪ ا َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٌَٔسا ا َؼ َٓ َة  َٓ ٠َِي٨َا اِلُٜو َِٟیطٔ ًَ ٔ ٨َا ِ ٌِ اِجَت٤َ َٓ َِٟحَش٩ٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ ا َٔ اْر أَِس

 َّ َٟزَِوَجُة ٧َبٔی٥ُِِّٜ َػل ََّضا  ٔ َو َواہللٔ ٧ِٔ ة َِٟبِْصَ ٔلَی ا ِس َساَرِت ِ َٗ ًَائَٔظَة  و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ اّرا َي َّ٤ًَ ُت  ٌِ َش٤ٔ ٧َِیا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اٟسُّ ًَ ی اہللُ 

٩َّٜٔ اہللَ َتبَ  ةٔ َوَل َ ِٔ وَ٪ أ٦َِ هٔیَ َواِْل ٌُ ٥َ٠َ ِٔیَّاُظ تُٔلی ٌِ ٥ِ َٟٔی ُٛ الَی ابَِتََل ٌَ  اَرَک َوَت

دبع اہلل نب دمحم، ییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اوبرممی، دبعاہلل نب زاید، ادس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

 رطػ رفاہن وہےئ وت رضحت یلع ےن امعر نب ایرس افر نیسح نب ہک بج ہحلط افر زریب افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رصبہ یک

یلع وک وکہف اجیھب ہی دفونں امہرے اپس وکہف آےئ افر ربنم رپ ڑچھ ےئگ رضحت نیسح افرپ افر رضحت امعر نب ایرس ےچین فاےل ڑیسیھ 

 وک ےتہک وہےئ انس ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل رپ ےھت، مہ ولگ اؿ ےک ارد رگد اےھٹک وہےئگ، ںیم ےن امعر نب ایرس ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

ابترک  اعتٰیل اہنع رصبہ یک رطػ رفاہن وہیئگ ںیہ افر دخا یک مسق فہ داین افر آرخت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی ںیہ نکیل اہلل

 اہنع یک ااطتع رکےت وہ۔ فاعت ی ںیہمت آزامات ےہ ہک مت رضحت یلع یک ااطتع رکےت وہ ایرضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

 دبع اہلل نب دمحم، ییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اوبرممی، دبعاہلل نب زاید، ادس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ےہ۔ ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی

     1977    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، اب٩ ٨ُیہ، ح٥ٜ، ابووائ١ :  راوی

ٔ الِ  ًَلَی ٨ِ٣ٔب ٍَ اْر  َّ٤ًَ ا٦َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َة  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٨َُٔیَّ ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٔ َحسَّ ًَائ ََٓذََکَ  ٔة  َٓ َظَة َوَذََکَ ٣َٔشي ٍََصا ُٜو

ا ابِتُ  ٨ََّٜٔضا ٤٣َّٔ ةٔ َوَل َ ِٔ ٧َِیا َواِْل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اٟسُّ َّی اہللُ  ََّضا َزِوَجُة ٧َبٔی٥ُِِّٜ َػل ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٠ٔيُت٥ِ َو

یض اہلل اعتٰیل اہنع اوبمیعن، انب ہنییع، مکح، اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت امعر وکہف ےک ربنم رپ ڑچےھ افر رضحت اعہشئ ر

دص ہق یک رفا یگ اک ذترکہ ایک افر اہک ہک داین افر آرخت ںیم اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی ںیہ، نکیل اؿ یک فہج ےس 

 ںیہمت آزامشئ ںیم ڈاال ایگ ےہ۔

ن ہ، مکح، اوبفالئ :  رافی

 

ن

 

ع
 اوبمیعن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔



 

 

     1978    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ضی اہلل تٌالٰی بس٢ ب٩ ٣حب ٍ، طٌبہ، ٤ًزو، ابووائ١ سے روایت َکےت ہیں ابو٣وسٰی اور ابو٣شٌوز، حرضت ٤ًار ر :  راوی

 ٨ًہ

و٢ُ َزَخ١َ أَبُو ٣ُوَس  ُ٘ ُت أَبَا َوائ١ٕٔ َي ٌِ ٤ًَِْزو َس٤ٔ َبُة أَِخب ٍََنٔی  ٌِ ث٨ََا ُط ٔ َحسَّ ٍ َّ ٤َُِٟحب ث٨ََا بََس٢ُ ب٩ُِ ا إر َحِیُث َحسَّ َّ٤ًَ ًَلَی  وزٕ  ٌُ ی َوأَبُو ٣َِش

اََل ٣َا َ٘ َٓ ص٥ُِ  ٔة َيِشت٨ََِٔفُ َٓ ٔلَی أَص١ِٔ اِلُٜو ًَلٔیٌّ ِ َثُط  ٌَ ٔ ٨ِ٣ُُذ أَِس٤ِ٠ََت  َب أًَک فٔی صََذا اَِل٣َِز َظ ٨ًَِٔس٧َا ٩ِ٣ٔ َِِٔسَ َرأَی٨َِاَک أََتِیَت أ٣َِّزا أََِکَ

 ٔ ٩ًَِ صََذا اَِل٣َِز َظ ٨ًِٔٔسی ٩ِ٣ٔ ِٔبَِلائ٤َُٜٔا  اْر ٣َا َرأَیُِت ٤َُٜ٨ِ٣ٔا ٨ِ٣ُُذ أَِس٤ِ٠َُت٤َا أ٣َِّزا أََِکَ َّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َشاص٤َُا ح٠َُّّة ح٠َُّ َٓ َٛ ّة ث٥َُّ َراحُوا  َو

٤َِِٟشحٔسٔ  ٔلَی ا ِ 

ز، ہبعش، رمعف، اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اوب ومٰیس افر اوبوعسمد، رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اس فتق  دبؽ نب حمٹ

ؿ وہےئ ےھت ےئگ بج ہک رضحت یلع ےن اؿ وکویفں ےک اپس وفج عمج رکےن وک اجیھب اھت اؿ دفونں ےن امعر ےس اہک ہک بج مت املسم

اس فتق مہ ےن ںیہمت اس اکؾ ںیم دلجی رکےن ےس زایدہ ربا وکح  اکؾ رکےت ںیہن داھکی، رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک 

بج مت دفونں املسمؿ وہےئ ےھت اس فتق ںیم ےن اہمترے اس اکؾ ںیم دری رکےن ےس زایدہ ربا وکح  اکؾ ںیہن داھکی، اؿ دفونں وک 

 ڑا انہپای، رھپ دجسم یک رطػ رفاہن وہےئگ۔اکی اکی وج

ز، ہبعش، رمعف، اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اوبومٰیس افر اوبوعسمد، رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی  دبؽ نب حمٹ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿونتفں  :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

     1979    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ط٘یٙ ب٩ ٣ش٤٠ہ :  راوی



 

 

 ٔ ٍَ أَب ٨ُِت َجأّٟشا ٣َ ُٛ ٙٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ًَِبَساُ٪  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ إر  َّ٤ًَ ٕ َوأَبٔی ٣ُوَسی َو وز ٌُ ی ٣َِش

َُي ٍََِک َو٣َا َرأَیُِت ٨ِ٣َٔک َطِیّئا ٨ِ٣ُُذ َػ  ٠ُِت ٓٔیطٔ  ُ٘ َٟ ِو ٔطئُِت  َٟ ٕ ٣َا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابَٔک أََحْس َِٔلَّ  وز ٌُ َّی اہللُ أَبُو ٣َِش ٔحِبَت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ا ًَِیَب ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ اِستَِّٔسَ ٥َ أَ وزٕ َو٣َا َرأَیُِت ٨ِ٣َٔک َوََل ٩ِ٣ٔ َػاحٔبَٔک صََذا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٌُ اْر َیا أَبَا ٣َِش َّ٤ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَٔک فٔی َصَذا اَِل٣َِز

ًَِیَب ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ ِٔبَِلائ٤َُٜٔا فٔی صََذا اَِل٣َِ  ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو ٣َِش َطِیّئا ٨ِ٣ُُذ َػٔحبُِت٤َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ َٓ  ٔ ا ز ٕ َوکَاَ٪ ٣ُؤَسّ وز ٌُ

 ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلَی ا ا٢َ ُروَحا ٓٔیطٔ ِ َٗ اّرا َو َّ٤ًَ ی  َ ِِ ُ ًَِلی ِِٔحَساص٤َُا أَبَا ٣ُوَسی َواَِل َ أ َٓ  ةٔ َیا ََُُل٦ُ َصأت ح٠ََُّتئِن 

ت امعر ےک دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، قیقش نب ہملسم ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اوبوعسمد ف اوب ومٰیس افر رضح

اپس اھٹیب وہا اھت وت اوبوعسمد ےن امعر ےس اہک ہک اہمترے العفہ سج دقر اہمترے اسیھت ںیہ، اؿ ںیم ےس رہ اکی وک ںیم د ہ اتکس وہں 

ہک بج ےس مت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص اایتخر یک ےہ ںیم ےن اس ارم ںیم دلجی رکےن ےس زایدہ وکح  ابت 

 دیھکی، رضحت امعر ےن اہک ہک اے اوبوعسمد ںیم ےن مت ےس افر اہمترے اس اسیھت ےس بج ےس ہک مت دفونں ےن یبن بیع ںیہن

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص اایتخر یک ےہ اس ارم ںیم اتریخ ےس زایدہ وکح  ابت بیع یک ںیہن دیھکی، رضحت اوبوعسمد وخش 

وجڑے الؤ، اکی رضحت اوبومیس وک دای افر دفرسا رضحت امعرہ وک دای افر اہک ہک مت دفونں ہعمج  احؽ ےھت، اںوہں ےن اہک ہک اے الغؾ دف

 یک رطػ اجؤ۔

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، قیقش نب ہملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ذعاب انزؽ رکات ےہبج اہلل اعت ی یسک وقؾ رپ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 بج اہلل اعت ی یسک وقؾ رپ ذعاب انزؽ رکات ےہ

     1980    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضی اہلل  ًبس اہلل ب٩ ًث٤ا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ح٤زہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی َح٤ِزَةُ  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا  ٍَ اب٩َِ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ  ب٩ُِ 

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي َذاُب ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٌَ ِٟ ًََذابّا أََػاَب ا  ٕ ِو٦ َ٘ ٥َ َِٔذا أ٧َِز٢ََ اہللُ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

٤ًَِأٟض٥ِٔ  ًَلَی أَ ٌُٔثوا   ٓٔیض٥ِٔ ث٥َُّ بُ

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  دبع اہلل نب نامثؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت انب رمع ریض

 رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اہلل اعت ی یسک وقؾ رپ ذعاب انزؽ رکات ےہ وت ےنتج

 ۔ولگ اس وقؾ ںیم وہےت ںیہ فہ بس یہ اس ذعاب ںیم التبم وہاجےت ںیہ، رھپ ا ےن اامعؽ ےک اطمقب ااھٹےئ اجےت ںیہ

 دبع اہلل نب نامثؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےک قلعتم رفامان ہک ہی ریما اٹیب ےہ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت نسح نب یلع

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت نسح نب یلع ےک قلعتم رفامان ہک ہی ریما اٹیب ےہ۔

     1981    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، اَسائی١، ابو٣وسٰی  :  راوی

َٓةٔ َوَجاحَ  َٟ٘ٔيُتطُ بٔاِلُٜو ائٔی١ُ أَبُو ٣ُوَسی َو ث٨ََا َِِٔسَ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ سَّ َ٘ َٓ ٔلَی اب٩ِٔ ُطب ٣ٍََُِة  َئ ِ

 َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ َي َٓ ٠ًََِیطٔ   َٖ َٜأَ٪َّ اب٩َِ ُطب ٣ٍََُِة َخا َٓ أًََٔوطُ  َٓ ًَلَی ًٔیَسی  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَِزخ٠ِٔىٔی  ا َساَر ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ

تٔيَبّة ََل  َٛ اؤَیَة أََری  ٌَ أؾ ٤ُٟٔ ٌَ ِٟ ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ  َٗ ََٜتائٔٔب  اؤَیَة بٔاِل ٌَ ٔلَی ٣ُ ٨ًَُِض٤َا ِ ا٢َ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ  َٗ اَصا  َ ِِ ُ َّی تُِسبَٔز أ ِّی َحً  تَُول

اؤیَُة ٩ِ٣َ َٟٔذَرارٔیِّ  ٌَ َٟطُ  ٣ُ و٢ُ  ُ٘ ٨َ َٓ اُظ  َ٘ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َس٤َُزَة ٠َِ٧ ًَ ٕ َو ًَا٣ٔز ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََا  َ٘ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٠َِح ا اٟؼُّ



 

 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِدُلُب جَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ بَِي٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َة  ُت أَبَا بَُِکَ ٌِ ِس َس٤ٔ َ٘ َٟ َِٟحَش٩ُ َو ا٢َ ا َّی اہللُ َٗ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َِٟحَش٩ُ  اَئ ا

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ١َّ اہللَ أَِ٪ ُيِؼ٠َٔح بٔطٔ بَيَِن َٓٔئَتئِن ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ابِىٔی َصَذا َسیِّْس َو

ہم ےک اپس آےئ افر اہک ہک ےھجم یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، ارسالیئ، اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم اؿ ےس وکہف ںیم الم اھت فہ ربش

ٰیسیع ےک اپس ےل ولچ اتہک ںیم تحیصن رکفں نکیل انب ربشہم وک وخػ وہا، اس ےئل اس ےن ااسی ہن ایک، ارسالیئ ےن اہک ہک مہ ےس 

 نسح ےک نسح ےن ایبؿ ایک ہک نسح نب یلع اعمفہی ےک اقمہلب ےک ےئل رکشل ےل ےلچ، وت رمع نب اعص ےن اعمفہی ےس اہک ںیم ےن رکشل

اپس داھکی ےہ وج فا س ہن وہاگ بج کت ہک اقملب یک وفج وک اگھب ہن ےل، اعمفہی ےن اہک ہک املسمونں یک افالد یک رگناین وکؿ رکے اگ، 

رمع نب اعص ےن اہک ہک ےن اہک ہک مہ اؿ ےس ںیلم ےگ افر حلص ےک ےئل وگتفگ رکںی ےگ، رضحت نسح رصبی ےن اہک ہک ںیم ےن 

ؿ رکےت وہےئ انس ہک اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریما ہی اٹیب رسدار ےہ افر ادیم ےہ ہک اہلل اعت ی اس اوبرکبہ ےس ایب

 ےک ذرےعی املسمونں ےک دف رگفوہں ےک درایمؿ حلص رک ادے اگ۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، ارسالیئ، اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت نسح نب یلع ےک قلعتم رفامان ہک ہی ریما اٹیب ےہ۔

     1982    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 و، ٣ح٤س ب٩ ًلی، ُح٠٣ہ، اسا٣ہ ٛے ٣ولیًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًز :  راوی

ًَلٓٔیٕ أَ٪َّ َُحِ  ُس ب٩ُِ  ٤ًَِْزو أَِخب ٍََنٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ِْزو َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ٠َ٣ََة ٣َِولَی أَُسا٣ََة أَِخب ٍََُظ 

 ُ ا٢َ أَِرَس٠َىٔی أ َٗ ٠َ٣ََة  ِس َرأَیُِت َُحِ َِٟو َٗ ََٟک  و٢ُ  ُ٘ ُط َي َٟ  ١ِ ُ٘ َٓ َٕ َػاحَٔبَک  و٢ُ ٣َا َخ٠َّ ُ٘ َی َٓ َُّط َسَیِشأََُٟک اِْلَ٪  ا٢َ ٧ِٔ َٗ ًَلٓٔیٕ َو ٔلَی  َسا٣َُة ِ

ٔلىٔی َطِیئّ  ٌِ ٥ِ٠َ يُ َٓ ٥ِ أََرُظ  َٟ ٩َّٜٔ َصَذا أ٣َِْز  َک ٓٔیطٔ َوَل ٌَ وَ٪ ٣َ ُٛ ٚٔ اَِلََسسٔ ََلَِحبَِبُت أَِ٪ أَ ٨َِت فٔی ٔطِس ََٓذَصبِ ُٛ ٔلَی َحَش٩ٕ َوحَُشيِٕن ا  ُت ِ

أَِوََقُوا لٔی َراح٠ًَٔٔی َٓ ََفٕ  ٌِ  َواب٩ِٔ َج



 

 

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، دمحم نب یلع،  جہلم، ااسہم ےک وم ی ےس رفاتی رکےت ںیہ  جہلم ےن ایبؿ ایک ہک ھجم وک ااسہم ےن رضحت 

اہمترے اسیھت وک ریمے اسھت رےنہ ےس ےھچیپ راھک وت اؿ وک  یلع ےک اپس اجیھب افر اہک ہک مت ےس اس فتق وپےگ ں ےگ سک زیچ ےن

ریمی رطػ ےس د ہ دانی ہک ارگ آپ ریش ےک ہنم ںیم وہں وت ےھجم رھپ یھب دنسپ ےہ ہک ںیم اس ںیم آپ ےک اسھت روہں نکیل ہی 

نیسح، افر انب رفعج ےک اپس اعمہلم ااسی ےہ ہک ںیم ےن ںیہن داھکی، رضحت یلع ےن ےھجم ھچک ںیہن دای وت ںیم رضحت نسح، رضحت 

 ایگ وت اںوہں ےن ریمی وساری وک دلفادای، ینع تہب زایدہ امؽ دے رک رفاہن ایک۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، دمحم نب یلع،  جہلم، ااسہم ےک وم ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج اکی امجتع ںیم ھچک ےہک رھپ فاہں ےس لکن رک اس ےک الخػ ےہک

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اکی امجتع ںیم ھچک ےہک رھپ فاہں ےس لکن رک اس ےک الخػ ےہک

     1983    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ س٠امی٪ :  راوی

 َ٤ِٟ ٍَ أَص١ُِ ا ا َخ٠َ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٍَ َحسَّ اؤَیَة َج٤َ ٌَ ٔسی٨َٔة َیزٔیَس ب٩َِ ٣ُ

ُت  ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ََٟسُظ  ِس اب٩ُِ ٤ًََُز َحَظ٤َُط َوَو َٗ َّا  َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو٧ِٔ و٢ُ ی٨َُِؼُب ٟٔک١ُِّ َُازٕٔر َٟٔواْئ َیِو٦َ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ٍَ َرُج١ْ  ًَِو٥َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَُباَی ٥ُ٠ًَِ َُِسّرا أَ ِّی ََل أَ ٔن ٍٔ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َوِ ًَلَی بَِی ٨َا صََذا اٟزَُّج١َ  ٌِ ٍٔ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ ث٥َُّ ی٨َُِؼُب ًَلَی بَیِ  بَاَي

ِیَؼ١َ  َٔ ِٟ ٔ َِٔلَّ کَا٧َِت ا ٍَ فٔی صََذا اَِل٣َِز ُط َوََل بَاَی ٌَ ٥ُ٠ًَِ أََحّسا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َخ٠َ ِّی ََل أَ ٔن َِٟ٘ٔتا٢ُ َوِ ُط ا  بَِیىٔی َوبَِي٨َطُ َٟ

 سیدی نب اعمفہی یک  تعی حتف رکدی وت انب رمع امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اویب، انعف ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج الہ ودہنی ےن

رہ دہع  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ا ےن اسویھتں افر وچبں وک ااھٹک ایک افر اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک

 تعی اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ینکش رکےن فاےل ےک ےئل ایقتم ےک دؿ اکی ڈنھجا بصن ایک اجےئ اگ، افر مہ اس صخش یک 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےک وماقف رک ےکچ ںیہ ںیم ںیہن اجاتن ہک اس ےس ڑبھ رک وکح  ےب فاف وہیتکس ےہ ہک اکی صخش یک  تعی دخا افر اس 

ؽ ےک روسؽ ےک وماقف وہاجےئ رھپ اس ےس گنج یک اجےئ ںیم ںیہن اجاتن ہک مت ںیم ےس وج صخش اس وک تخت الخ ت ےس زعمف

 رکے اگ افر اس یک ااطتع ےس رفرگداین رکے اگ وت امہرے افر اس ےک درایمؿ دجاح  اک رپدہ احلئ وہاگ۔

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اویب، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 صخش اک ایبؿ وج اکی امجتع ںیم ھچک ےہک رھپ فاہں ےس لکن رک اس ےک الخػ ےہکاس 

     1984    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، ًوٖ، ابوا٨٤ٟہا٢ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ أ٦ِٔ َوَوثََب اب٩ُِ َحسَّ ا کَاَ٪ اب٩ُِ زٔیَازٕ َو٣َزَِواُ٪ بٔاٟظَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  أَبٔی ا

َّی  ٔلَی أَبٔی بَزَِزَة اَِلَِس٠َیٔمِّ َحً ٍَ أَبٔی ِ ُت ٣َ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ةٔ  َِٟبِْصَ اُئ بٔا ُُِٟقَّ ََّٜة َوَوثََب ا ٔ ب٤َٔ ٔ َوصَُو جَ اٟزُّبَي ٍِ ٠َِیطٔ فٔی َزارٔظ ًَ أْٟص فٔی ه١ِّٔ َزَخ٨َ٠ِا 

ا٢َ یَا أَبَا بَزَِزَة أَََل  َ٘ َٓ َِٟحٔسیَث  ٤ٌُُٔط ا َ أَبٔی َيِشَتِل أَِنَظأ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َح٠َِش٨َا ِ َٓ َؼٕب  َٗ َٟطُ ٩ِ٣ٔ  ٕة  ٢ُ ٠ًُِّیَّ أَوَّ َٓ ٍَ ٓٔیطٔ ا٨َّٟاُض  َٗ َتَزی ٣َا َو

ِّی ِّی اِحَتَشِبُت ٨ًَِٔس اہللٔ أَن ٔن ٥َ بٔطٔ ِ ُتُط َتک٠ََّ ٌِ ًَلَی  َطِیٕئ َس٤ٔ ٨ُِت٥ِ  ُٛ زَٔب  ٌَ ِٟ رَشَ ا ٌِ ٥ُِ یَا ٣َ َّٜ یِٕع ٧ِٔ ًَلَی أَِحَیأئ َُقَ أَِػَبِحُت َساخّٔلا 

٥ِ بٔاِْلِٔسََل٦ٔ َوب٤َُٔح٤َّ  ُٛ َذ َ٘ َٟةٔ َؤِ٪َّ اہلَل أَِن ََل َـّ ٠َِّٟٔ٘ةٔ َواٟ ٔة َوا َّٟ ٤ِٔ٠ًَُت٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟذِّ َّٟٔذی  َِٟحا٢ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  َّ  ٕس َػل َّی ب٠ََ َحً

ات١ُٔ  َ٘ ٔ َواہللٔ ِِٔ٪ ُي أ٦ِ َّٟٔذی بٔاٟظَّ َِٓشَسِت بَِي٥ُِٜ٨َ ِٔ٪َّ َذاَک ا ًَّٟٔی أَ ٧َِیا ا ٔ اٟسُّ ٧َِیا َؤِ٪َّ َصُؤََلٔئ ب٥ُِٜٔ ٣َا َتَزِوَ٪ َوَصٔذظ ًَلَی اٟسُّ  َِٔلَّ 

ًَلَی  ات٠ُٔوَ٪ َِٔلَّ  َ٘ ٥ِ َواہللٔ ِِٔ٪ ُي ُٛ ٔ َّٟٔذی٩َ بَيَِن أَِهُضز ٧َِیاا ًَلَی اٟسُّ ات١ُٔ َِٔلَّ  َ٘ ََّٜة َواہللٔ ِِٔ٪ ُي َّٟٔذی ب٤َٔ ٧َِیا َؤِِ٪ َذاَک ا  اٟسُّ

ادمح نب ویسن، اوباہشب، وعػ، اوبااہنملؽ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک انب زاید )وکہف ںیم( افر رمفاؿ اشؾ ںیم 

وکحوتمں رپ اقضب ےھت، ںیم ا ےن فادل ےک اسھت اوبربزہ ا،یمل ےک اپس ایگ مہ ولگ افر انب زریب   ںیم افر رقاء رصبہ ںیم اینپ اینپ 

اؿ ےک رھگ ںیم ےچنہپ، فہ ا ےن ابسن ےک رپھچ ےک اسہی ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت مہ یھب اؿ ےک اپس ھٹیب ےئگ، ریمے فادلنی اؿ ےس 



 

 

ولگ سک زیچ ںیم ڑپے وہےئ ںیہ، یلہپ ابت وج اؿ وک ےتہک وہےئ وگتفگ رکےن ےگل وت اںوہں ےن اہک ہک اوبربزہ ایک مت ںیہن دےتھکی وہ ہک 

ینس فہ ہی ہک ںیم اہلل ےس وثاب یک ادیم راتھک وہں، اس ابت رپ ہک حبص وک رقشی رپ  بض انک ااتھٹ وہں، اے رگفہ رعب مت ذتل یک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ذرےعی اجنت افر ارمایہ یک سج احتل ںیم ےھت فہ ںیہمت ولعمؾ ےہ اہلل اعت ی ےن ںیہمت االسؾ افر دمحم

دالح ، اہیں کت ہک ںیہمت فہ ابںیت بیصن وہح  وج آج مت دھکی رےہ وہ، افر اس داین ےن اہمترے درایمؿ اسفد ڈاؽ دای، افر فہ صخش وج 

ڑل راہےہ، )ینع بس داین ےک  اشؾ ںیم ےہ دخا یک مسق داین ےک ےئل ڑل راہےہ، افر فہ صخش وج   ںیم ےہ دخا یک مسق داین یہ ےک ےئل

 (وخاشہ دنم افر اس ےک اچےنہ فاےل ںیہ

 ادمح نب ویسن، اوباہشب، وعػ، اوبااہنملؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ےہک رھپ فاہں ےس لکن رک اس ےک الخػ ےہکاس صخش اک ایبؿ وج اکی امجتع ںیم ھچک

     1985    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، واػ١، احسب، ابووائ١، حذئہ ب٩ ی٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ َوأػ١ٕ اَِلَِحَسٔب  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن َحسَّ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َٗ  ٪ٔ ِٟامَیَ َة ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ حَُذِي بٔی َوائ١ٕٔ 

َِٟیِو٦َ  وَ٪ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَا٧ُوا َیِو٣َئٕٔذ ُئَّسُّ َّی اہللُ  ًَِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی  ٌّ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ََ َِٟیِو٦َ   َیِحَضزُوَ٪ ا

 ہف نب امیؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آج لک ےک آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، فالص، ادحب، اوبفالئ، یذ

انمنیقف اؿ ےس زایدہ ربے ںیہ وج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ےھت، فہ ولگ اس زامہن ںیم )ا ےن دباامعؽ( وپدیشہ رےتھک 

 ےھت، افر ہی ولگ آج یلع االالعؿ رک رےہ ںیہ۔

 ، فالص، ادحب، اوبفالئ، یذ ہف نب امیؿآدؾ نب ایب اایس، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اکی امجتع ںیم ھچک ےہک رھپ فاہں ےس لکن رک اس ےک الخػ ےہک

     1986    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خَلز، ٣شٌز، حبیب ب٩ ابی ثابت، ابواٟظٌظاء، حرضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ٤َّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي َثأئ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی اٟظَّ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ْز َحسَّ ث٨ََا َخَلَّ ًَ َحسَّ  ُٚ ا َٔ ِضٔس ا٨َّٟٔيیِّ ا کَاَ٪ ا٨ِّٟ ًَ لَی 

َس اِْلٔی٤َا٪ٔ  ٌِ ٤ََّا صَُو اِلَُِٜفُ َب إ٧ٔ َٓ َِٟیِو٦َ  ا ا أ٣ََّ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

الخد، رعسم، بیبح نب ایب اثتب، اوبااشعشلء، رضحت یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک افنؼ وت 

  فآہل فملس ےک زامہن ںیم یھب اھت افر آج لک ےہ وت وساےئ اس ےک ںیہن ہک ہی اامیؿ الےن ےک دعب رفک رکان ےہ۔یبن یلص اہلل ہیلع

 الخد، رعسم، بیبح نب ایب اثتب، اوبااشعشلء، رضحت یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایقتم اقمئ ہن وہیگ بج کت ہک ربق فاولں رپ رکش ںیہن ایکاجےئ اگ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم اقمئ ہن وہیگ بج کت ہک ربق فاولں رپ رکش ںیہن ایکاجےئ اگ

     1987    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ و٦ُ َحسَّ ُ٘ ا٢َ ََل َت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ی اہللُ 



 

 

َّی ی٤َُزَّ اٟزَُّج١ُ بٔ  ًَُة َحً ا َِٟيَتىٔی ٣َکَا٧َطُ اٟشَّ و٢ُ یَا  ُ٘ َی َٓ ٔ اٟزَُّج١ٔ  ب ٍِ َ٘ 

اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن 

 ہک اکش ںیم اس ہگج وہات۔رفامای ہک، ایقتم اقمئ ہن وہیگ، اہیں کت ہک اکی صخش یسک ربق ےک اپس ےس سگرے افر ےہک اگ 

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہک ولگ وتبں یک رپشتس رکےن ںیگل ےگ

  

 ...زامہن ےک دبؽ اجےن اک ایبؿ اہین

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہک ولگ وتبں یک رپشتس رکےن ںیگل ےگ

  

 زامہن ےک دبؽ اجےن اک ایبؿ اہین

     1988    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوباامیلؿ ، بیعش ، زرہی ، دیعس نب بیسم ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک 

ضہ ہلیبق دفس اک تب اھت سج یک 
ل

 

ج
ل

ضہ رپ  جتک رکںی ےگ افر ذفا
ل

 

ج
ل

ہیلع فملس دفس یک وعروتں ےک رسنی ) رثکت ےک ببس ےس ( ذفا

 ہک فہ اجتیلہ ےک زامہن ںیم وپاج ایک رکےت ےھت۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زامہن ےک دبؽ اجےن اک ایبؿ اہیں کت ہک ولگ وتبں یک رپشتس رکےن ںیگل ےگ



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زامہن ےک دبؽ اجےن اک ایبؿ اہیں کت ہک ولگ وتبں یک رپشتس رکےن ںیگل ےگ

     1989    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، س٠امی٪، ثور، ابواِٟیث، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ثَِوٕر   ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس َحسَّ َّی اہللُ  ٥ََّ٠  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َؼاظُ  ٌَ ُٚ ا٨َّٟاَض بٔ ِحَلاَ٪ َيُشو َٗ َد َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َّی یَِْخُ ُة َحً ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََل َت َٗ 

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، وثر، اوباثیغل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

رفامای ہک ایقتم اس فتق اقمئ ہن وہیگ، بج کت ہک اکی صخش اطحقؿ ےک ہلیبق ےس ےلکن اگ افر  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ولوگں وک ا ےن ڈڈنے ےس اکنہےئ اگ۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، وثر، اوباثیغل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آگ ےک ےنلکن اک ایبؿ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 آگ ےک ےنلکن اک ایبؿ۔

     1990    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٤َُِٟشیَّٔب أَِخب ٍََنٔی أَبُو صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ٠ًََِیطٔ ا أَبُو ا َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

یئُ  ـٔ ِٟٔحَحازٔ ُت َد ٧َاْر ٩ِ٣ٔ أَِرٔق ا َّی َتِْخُ ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََل َت َٗ  ٥َ ی َوَس٠َّ َٚ اِْلٔب١ٔٔ بٔبُِْصَ ٨ًَِا  أَ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

رصبہ ےک  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اقمئ ہن وہیگ، اہیں کت ہک اجحز یک زنیم ےس اکی آگ ےلکن یگ سج ےس

 افوٹنں یک رگدںین رفنش وہاجےئ یگ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 آگ ےک ےنلکن اک ایبؿ۔

     1991    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیس اہلل ب٩ سٌیس ٨ٛسی، ً٘بہ ب٩ خاٟس، ًبیس اہلل ، خبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، اپ٨ے زازا حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٨ِٜٔٔسیُّ َحسَّ ٌٔیٕس اِل ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ث٨ََا  ٔ  َحسَّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ُخبَِیٔب ب٩ِٔ  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  َبُة ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ِ٘ ًُ

اُت أَ  َُِٟفَ ٥َ یُؤطُک ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَأػ٥ٕ  ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٕ ٩ِ٣ٔ َح ٨ِز َٛ  ٩ًَِ َذَصٕب ِ٪ یَِحَّٔسَ 

٩ًَِ ا  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َحسَّ َبُة َوَحسَّ ِ٘ ا٢َ ًُ َٗ ََل َیأُِخِذ ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا  َٓ ُظ  ٩ِ٤َ َحرَضَ َّی َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  َِلرَِعَ

 ًَ ا٢َ یَِحَّٔسُ  َٗ َُّط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َُط َِٔلَّ أ٧َ  ٩ِ َجَب١ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب اہللُ 

دیبع اہلل نب دیعس دنکی، ہبقع نب اخدل، دیبع اہلل ، بیبخ نب دبعارلنمح، ا ےن دادا صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

 اک ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقنعبی درایےئ رفات وسےن

زخاہن اکنےل اگ،انچہچن سج صخش وک ےلم فہ اس ےس ھچک ہن ےل، ہبقع ایبؿ رکےت ںیہ مہ ےس دبعاہلل ےن وباہطس اوبازلاند، ارعج، 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ رگم ہی ہک اںوہں ےن اہک وسےن اک اہپڑ 



 

 

 اکنےل اگ۔

دیبع اہلل نب دیعس دنکی، ہبقع نب اخدل، دیبع اہلل ، بیبخ نب دبعارلنمح، ا ےن دادا صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

     1992    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، طٌبہ، ٣ٌبس، حارثہ ب٩ وہب :  راوی

ُت َحارٔثََة  ٌِ َبْس َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ٣َ َبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ب٩َِ َوصِٕب 

َب٠َُضا ِ٘ َََٓل یَحُٔس ٩ِ٣َ َي تٔطٔ  َٗ ًَلَی ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ ی٤َِٔشی اٟزَُّج١ُ بَٔؼَس ِتٔی  َشَیأ َٓ ُٗوا  و٢ُ َتَؼسَّ ُ٘ ٥َ َي ْز َحارٔثَُة أَُخو  َوَس٠َّ ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ

 ُ طٔ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َٔل ِّ٣ 

دسمد، ییحی ، ہبعش، دبعم، احرہث نب فبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

رفامےت وہےئ انس ہک ریخات رکف، اس ےئل ہک رقنعبی اکی ااسی زامہن آےئ اگ ہک آد ی دصہق ےل رک رھپے اگ نکیل اس وک وبقؽ 

 ںیہن وہاگ، دسمد ےن اہک ہک امں یک رطػ ےس دیبع اہلل نب رمع ےک اھبح  ےھت۔رکےن فاال وکح  

 دسمد، ییحی ، ہبعش، دبعم، احرہث نب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ۔ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ

     1993    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًَِوتُُض٤َا  ًَٔوی٤َْة َز َت٠َْة  ِ٘ ًَٔوی٤ََتأ٪ یَُٜوُ٪ بَِي٨َُض٤َا ٣َ تَت١َٔ َٓٔئَتأ٪  ِ٘ َّی َت ُة َحً ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََل َت اُٟوَ٪ َٗ َث َزجَّ ٌَ َّی یُِب َواحَٔسْة َوَحً

یْب ٣ٔ  ابُوَ٪ ََقٔ ذَّ اَرَب اَٟٛ َ٘ ٥ُ٠ٌِٔ َوَتِٜث ٍَُ اٟزَََّلز٢ُٔ َویََت ِٟ َبَف ا ِ٘ َّی ُي َّطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َوَحً ُض٥ِ َیز٥ًُُِ أ٧َ ٣ََّاُ٪ َوَتِوَضَز ٩ِ ثَََلثٔيَن ک٠ُُّ ز

َّی یُض٥َّٔ َر  ٔٔیَف َحً َی َٓ ٤َِٟا٢ُ  َّی یَِٜث ٍَُ ٓٔی٥ُِٜ ا ِت١ُ َوَحً َ٘ ِٟ َِٟضزُِد َوصَُو ا ٔٔتَُن َویَِٜث ٍَُ ا ِٟ زَٔؿطُ ا ٌِ َّی َي َتطُ َوَحً َٗ َب١ُ َػَس ِ٘ ٤َِٟا٢ٔ ٩ِ٣َ َي بَّ ا

َّی یَ  ِٟب٨َُِیأ٪ َوَحً َّی یََتَلاَو٢َ ا٨َّٟاُض فٔی ا ٠َِیطٔ ََل أََرَب لٔی بٔطٔ َوَحً ًَ زُٔؿطُ  ٌِ َّٟٔذی َي و٢َ ا ُ٘ َی َٓ ٠َِیطٔ  و٢ُ یَا ًَ ُ٘ َی َٓ ٔ اٟزَُّج١ٔ  ب ٍِ َ٘ ٤ُزَّ اٟزَُّج١ُ بٔ

ََٓذَٟٔک حٔيَن ََل یَ َِٟيَتىٔی ٣َکَا٧َطُ َوحَ  وَ٪  ٌُ ىٔی آ٨٣َُوا أَِج٤َ ٌِ ِت َوَرآَصا ا٨َّٟاُض َي ٌَ َٓإَٔذا ك٠ََ زٔبَٔضا  ِِ ٤ُِص ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ً ٍُ َٔ ٨ِ

ِس نَ  َٗ ُة َو ًَ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ َت َٟ َشَبِت فٔی ِٔی٤َا٧َٔضا َخي ٍِّا َو َٛ ِب١ُ أَِو  َٗ ٥ِ َت٩ُِٜ آ٨َ٣َِت ٩ِ٣ٔ  َٟ ّشا ِٔی٤َا٧َُضا  ِٔ رَشَ اٟزَُّجََلٔ٪ ثَِوبَُض٤َا بَِي٨َُض٤َا َن

ََل یَِل  َٓ َحتٔطٔ  ِ٘ ٔ َٖ اٟزَُّج١ُ ب٠َٔبَٔن ٟ ِس اِنَْصَ َٗ ًَُة َو ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ َت َٟ ا٧ٔطٔ َوََل َیِلؤیَا٧ٔطٔ َو ٌَ ََل یَتََباَي ًَُة َوصَُو ی٠ُٔیُم َٓ ا و٩٣ََّ اٟشَّ ُ٘ َت َٟ ٤ُطُ َو ٌَ

و٣َ  ُ٘ َت َٟ َََٓل َيِشقٔی ٓٔیطٔ َو ٤َُضاَحِوَؿُط  ٌَ ََل یَِل َٓ ٔلَی ٓٔیطٔ  ٍَ أُک٠ََِتُط ِ َٓ ِس َر َٗ ًَُة َو ا  ٩َّ اٟشَّ

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ 

 ہک دف ڑبے رگفہ، آ س ںیم گنج رکںی ےگ، افر اؿ ےک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اقمئ ہن وہیگ، اہیں کت

درایمؿ زربدتس وخرنسیی وہیگ، اؿ اک دوعی اکی وہاگ افر اس فتق رقتةی سیت داجؽ دیپا وہں ےگ اؿ ںیم ےس رہ اکی دوعی 

بی وہاگ افر رہج ینع رکے اگ ہک فہ اہلل اک روسؽ ےہ افر ملع ااھٹایل اجےئ اگ، ززلولں یک رثکت وہیگ افر زامہن اکی دفرسے ےس رق

لتق یک زایدیت وہیگ افر اس فتق ہک مت ںیم امؽ یک رثکت وہیگ ہک اتہب رھپے اگ، افر امؽ اک امکل دصق رکے اگ ہک وکح  اس وک وبقؽ 

رکےل افر فہ اس وک  شی رکے اگ افر سج وک  شی رکے اگ فہ ےہک اگ ہک ےھجم اس یک رضفرت ںیہن افر اس فتق ولگ ڑبی ڑبی 

ں ںیم رخف رکےن ںیگل ےگ، افر اس فتق اکی صخش یسک یک ربق ےک اپس ےس سگرے اگ وت ےہک اگ ہک اکش ںیم اس ہگج وہات، افر امعروت



 

 

آاتفب رغمب ےس عولع وہاگ بج آاتفب رغمب ےس عولع وہاگ وت ولگ اےس دںیھکی ےگ، بس اامیؿ ےل آںیئ ےگ اس فتق 

 ای ا ےن اامیؿ ںیم یکین ہن یک، افر ایقتم اس رطح اقمئ وہیگ ہک دف صخش ڑپکے یسک اک اامیؿ عفن ہن دے اگ۔ وج ےلہپ اامیؿ ےل آای

الیھپےئ وہں ےگ ہن وت رخدی ف رففتخ رکےن اپںیئ ےگ افر ہن اےس ٹیپل ںیکس ےگ، افر ایقتم اس احؽ ںیم اقمئ وہیگ ہک اکی صخش 

ؽ ںیم اقمئ وہیگ ہک اکی صخش ا ےن ومویشیں ےک ےئل وحض افینٹن اک دفدھ دفھ رکالےئ اگ نکیل اےس  یپ ہن ےکس اگ، افر ایقتم اس اح

درتس رک راہ وہاگ نکیل اس ںیم الھکےن الپےن یک دقرت ہن وہیگ، افر ایقتم اس رطح اقمئ وہیگ ہک اکی صخش ا ےن ہنم کت  ہمق 

 اگ نکیل اھکےن ہن اپےئ اگ۔ ااھٹےئ

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، دبعارلنمح، رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داجؽ اک ایبؿ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک ایبؿ

     1994    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یص، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ٣شسز، یحٌی، اس٤اًی١، ٗ :  راوی

َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ ب٩ُِ ُط ا٢َ لٔی ا َٗ ا٢َ  َٗ ِیْص  َٗ ثَىٔی  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ ٣َا َسأ٢ََ أََحْس ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َّطُ  ُِٟتطُ َو٧ِٔ َ ث ٍََ ٣َا َسأ ِٛ ا٢ٔ أَ جَّ ٩ًَِ اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٕ َو٧ََضزَ  اہللُ  طُ َجَب١َ ُخِبز ٌَ وُٟوَ٪ ِٔ٪َّ ٣َ ُ٘ َُّض٥ِ َي ٠ُُِٗت َٔل٧َ َک ٨ِ٣ٔطُ  ا٢َ لٔی ٣َا َيرُضُّ َٗ

ًَلَی اہللٔ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ا٢َ صَُو أَصَِوُ٪  َٗ  ٣َإئ 

فآہل فملس  دسمد، ییحی، اامسلیع، سیق، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک داجؽ ےک قلعتم سج دقر ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع

ےس وپاھچ یسک ےن ںیہن وپاھچ، آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک مت وک اس ےس ایک اصقنؿ ےچنہپ اگ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک اس ےئل ہک ولگ ےتہک 

 ںیہ ہک اس ہک اپس رفیٹ اک اہپڑ افر اپین یک رہن وہیگ، آپ ےن رفامای فہ اہلل رپ اےس ینع اس ابت ےس ہک اس وک ومنم ےک ارماہ رکےن اک



 

 

 ذرہعی انبےئ زایدہ آاسؿ ےہ

 دسمد، ییحی، اامسلیع، سیق، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک ایبؿ

     1995    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، یحٌی ، اسحاٚ، ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ٩ًَِ َیِحٌَی  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ٕؽ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َح ٌِ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

 َّ ٤َِٟٔسی٨َُة ثَََل ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُٕ ا ٤َِٟٔسی٨َةٔ ث٥َُّ َتزُِج َّی ی٨َِز٢َٔ فٔی ٧َاحَٔیةٔ ا ا٢ُ َحً جَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیحٔیُئ اٟسَّ ًَ َِٟیطٔ ی اہللُ  ٔ ُد ِ َیِْخُ َٓ إت  َٔ َث َرَج

 ٕٙ ٔ  ک١ُُّ کَأَفٕ َو٨َ٣ُآ

ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص دعس نب صفح، ابیشؿ، ییحی ، ااحسؼ، دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل 

ؾ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک داجؽ آےئ اگ، اہیں کت ہک ودہنی ےک یسک وگہش ںیم ارتے اگ رھپ ودہنی نیت ابر اکےپن اگ افر امت

 اکرف افر انمقف اس )داجؽ( ےک اپس عمج وہاجںیئ ےگ۔

 ، ااحسؼ، دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکلدعس نب صفح، ابیشؿ، ییحی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک ایبؿ



 

 

     1996    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٣ح٤س ب٩ برش، ٣شٌز، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، حرضت ابوبُکہ ًلی ب٩ ًبساہلل :  راوی

ُس ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی ٌِ ث٨ََا َس ْز َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ َة  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٥َ

 َ٠ًَ َّى اہللُ  َ َػل ًَلَى ک١ُِّ بَإب ٠َ٣َک ُة أَبَِوإب  ٌَ ََٟضا َیِو٣َئٕٔذ َسِب ٤َِٟٔشیٔح  ًُِب ا ٤َِٟٔسی٨ََة ُر ا٢َ ََل یَِسُخ١ُ ا َٗ  ٥َ ا٢َ ِیطٔ َوَس٠َّ َٗ ا٢َ َو َٗ أ٪ 

ةَ  ا٢َ لٔی أَبُو بَُِکَ َ٘ َٓ َة  َِٟبِْصَ س٣ُِٔت ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ   َٚ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اب٩ُِ ِِٔسَحا َّى اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َس٤ٔ

 بَٔضَذا

یلع نب دبعاہلل ، دمحم نب رشب، رعسم، دعس نب اربامیہ، اربامیہ، رضحت اوبرکبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک یبن یلص اہلل 

ہنی ےک اس دؿ است درفازے وہں ےگ افر رہ درفازے ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ودہنی ںیم حیسم داجؽ اک وخػ دالخ ہن وہاگ، ود

انب ااحسؼ ےن وباہطس اصحل نب اربامیہ، اربامیہ اک وقؽ رفاتی ایک ےہ، ںیم رصبہ ںیم آای وت ھجم ےس اوبرکبہ  رپ دف، دف رفےتش وہں ےگ،

 ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی دحثی ینس ےہ۔

  ، دمحم نب رشب، رعسم، دعس نب اربامیہ، اربامیہ، رضحت اوبرکبہیلع نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک ایبؿ

     1997    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ًَِبَس َحسَّ اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ 

 ٔ ًَلَی اہللٔ ب أَثِىَی  َٓ ٥َ فٔی ا٨َّٟأض  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ا٢َ َرضَٔی اہللُ  َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ ٤َا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ َذََکَ اٟسَّ



 

 

ِس  َٗ ٤ُوُظ َو٣َا ٩ِ٣ٔ ٧َٔيٓیٕ َِٔلَّ َو ُٛ ِّی ََل٧ُِٔذُر ٔن ًَِوُر َؤِ٪َّ اہللَ ِ َُّط أَ ِو٣ٔطٔ ٧ِٔ َ٘ ٔ ٠ِطُ ٧َٔيیٌّ ٟ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ِوَّل  َٗ ُٗو٢ُ َل٥ُِٜ ٓٔیطٔ  َ ٜٔىِّی َسأ ِو٣َُط َوَل َٗ  أ٧ََِذَرُظ 

َوَر  ًِ َ  َِٟیَص بٔأ

فاتی رکےت دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر

ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولوگں ےک درایمؿ ڑھکے وہےئ افر اہلل یک رعتفی ایبؿ یک سج اک فہ 

قحتسم ےہ رھپ داجؽ اک ذرک رکےت وہےئ رفامای ہک ںیم ںیہمت اس ےس ڈراات وہں افر وکح  یبن ںیہن آای، رگم اںوہں ےن اینپ وقؾ وک اس 

 نکیل ںیم مت ےس رقنعبی ایسی ابت وہکں اگ وج یسک یبن ےن اینپ وقؾ ےس ںیہن یہک، فہ ہی ہک داجؽ اکان وہاگ، افر اہلل اعت ی اکان ےس ڈراای

 ںیہن۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک ایبؿ

     1998    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب َّی اہللُ َحسَّ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

إَٔذا َرُج١ْ آزَ  َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ُٖ بٔاِل ا٢َ بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ أَكُو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ َصَذا ًَ ُٚ َرأُِسُط ٣َاّئ  ُٕ أَِو یَُضَزا ٔ َی٨ُِل ز ٌَ
٦ُ َسِبُم اٟظَّ

أَ٪َّ  َٛ ئِن  ٌَ ِٟ ًَِوُر ا ُس اٟزَّأِٔض أَ ٌِ إَٔذا َرُج١ْ َجٔشی٥ْ أَِح٤َزُ َج َٓ ُٔٔت  َت ِٟ َ اُٟوا اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ ث٥َُّ َذَصِبُت أ اُٟوا َصَذا َٗ َٗ ًَِي٨َُط ٨ًََٔبْة كَآَٔیْة 

ا٢ُ  جَّ ًَةَ  اٟسَّ َل٩ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ُخزَا َٗ ُب ا٨َّٟأض بٔطٔ َطَبّضا اب٩ُِ   أََِقَ

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہک( ںیم اخہن ہبعک اک  راػ رک راہ وہں ریمی رظن اکی آد ی رپ فملس ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت ہک )وتاحتل وخاب ںیم داھکی



 

 

ڑپی، وج دنگؾ وگں اھت، افر اس ےک ابؽ دیسےھ ےھت اس ےک رس ےس اپین کپٹ راہ اھت ںیم ےن وپاھچ ہک ہی وکؿ ےہ وجاب الم ہک ہی انب 

ؽ یرھگنھایےل ےھت افر اکی آھکن ےس اکان اھت وگای رممی ںیہ، رھپ ںیم ےن ادرھ ادرھ رظن دفڑاح  وت اکی ومےٹ آد ی وک داھکی سج ےک اب

اس یک آھکن اوگنر یک رطح وھپ ی وہح  یھت، ولوگں ےن ؤالتای ہک ہی داجؽ ےہ ہی ولوگں اک ینب زخاہع ےک اکی صخش انب نطق ےک اشمہب 

 اھت۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج ےن وکحتم بلط ںیہن یک وت اہلل اس یک ودد رکات ےہ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن وکحتم بلط ںیہن یک وت اہلل اس یک ودد رکات ےہ

     1999    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، رعوہ :  راوی

٩ًَِ رُعِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٨ًَِ َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َضا َوَة أَ٪َّ 

ا٢ٔ  جَّ ٌٔیُذ فٔی َػََلتٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشَت َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ 

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ ریض 

 ایبؿ رفامای ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اینپ امنز ںیم ہنتف داجؽ ےس انپہ امےتگن وہےئ انس ےہ اہلل اعتٰیل اہنع ےن

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...داجؽ اک ایبؿ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک ایبؿ

     2000    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ًبسا٪ ٛے واٟس، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ربعی، حرضت حذئہ :  راوی

 ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبَساُ٪ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  ث٨ََا  ا٢َ فٔی َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ رٔبِعٓٔیٕ  ٔک 

ُتُط ٩ِ٣ٔ َر  ٌِ وزٕ أ٧ََا َس٤ٔ ٌُ ا٢َ أَبُو ٣َِش َٗ ُُُظ ٧َاْر  ٨َاُرُظ ٣َاْئ بَارْٔز َو٣َا َٓ ُط ٣َاّئ َو٧َاّرا  ٌَ ا٢ٔ ِٔ٪َّ ٣َ جَّ ٠ًََیِ اٟسَّ َّی اہللُ  طٔ ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َوَس٥ََّ٠ 

دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، دبعاکلمل، ریعب، رضحت یذ ہف یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن داجؽ 

ےہ، افر اس اک اپین آگ ےہ،  ےک قلعتم اراشد رفامای ہک اس ےک اپس آگ افر اپین وہاگ، )افر در تقیق( اس یک آگ ڈنھٹا اپین

 ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔ اوبوعسمد ےن اہک ہک

 دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، دبعاکلمل، ریعب، رضحت یذ ہف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک ایبؿ

     2001    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَ َحسَّ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  َػل

َوَر َو  ًِ َ َِٟیَص بٔأ  ٥ُِ َوُر َؤِ٪َّ َربَّٜ ًِ َّطُ أَ اَب أَََل ٧ِٔ ًَِوَر اِلَٜذَّ َ َتُط اَِل ٌَٔث ٧َٔيیٌّ َِٔلَّ أ٧ََِذَر أ٣َُّ ًَِي٨َِیطٔ ٣َُِٜتوْب کَأَفْ ٓٔیطٔ أَبُو صَُزیَِزَة بُ ِٔ٪َّ بَيَِن 

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواب٩ُِ    

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ؽ( اکان وہاگ فملس ےن رفامای ہک وکح  یبن ںیہن اجیھب ایگ رگم اںوہں ےن اینپ اتم وک اکےن افر وھجےٹ ےس ڈراای ےہ، وخب نس ول ہک فہ )داج

ر افر اہمترا رپفرداگر اکان ںیہن ےہ، افر اس یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل وہاگ، اس ابب ںیم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اف

 انب ابعس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ۔

 ہنع امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داجؽ ودہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ودہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

     2002    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اہلل ، ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز ابوسٌیسابو :  راوی

 ِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُت ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٕ أَ٪َّ أَبَا َس وز ٌُ َبَة ب٩ِٔ ٣َِش

ث٨ََا َرُسو٢ُ  َّطُ  َحسَّ ث٨َُا بٔطٔ أ٧َ َٓکَاَ٪ ٓامَٔی یَُحسِّ ا٢ٔ  جَّ ٩ًَِ اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٣ّا َحٔسیّثا كَؤیَّل  َّی اہللُ  ا٢ُ َوصَُو  اہللٔ َػل جَّ ِتٔی اٟسَّ ا٢َ َیأ َٗ

 ٔ ًَّٟٔی َتل َبأر ا َف اٟشِّ ٌِ َي٨ِز٢ُٔ َب َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  اَب ا َ٘ ٔ ٠َِیطٔ أَِ٪ یَِسُخ١َ ن ًَ  ٦ْ َِٟیطٔ یَِو٣َئٕٔذ َرُج١ْ َوصَُو َخي ٍُِ ٣ََُحَّ ٔ ُد ِ َیِْخُ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ی ا

َّی اہللُ  ث٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٟٔذی َحسَّ ا٢ُ ا جَّ ََّک اٟسَّ و٢ُ أَِطَضُس أ٧َ ُ٘ َی َٓ و٢ُ ا٨َّٟأض أَِو ٩ِ٣ٔ خَٔیارٔ ا٨َّٟأض  ُ٘ َی َٓ ٥َ َحٔسیَثُط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ



 

 

ا٢ُ أََرأَیُِت٥ِ  جَّ و٢ُ اٟسَّ ُ٘ َی َٓ ُت٠ُُط ث٥َُّ یُِحئیطٔ  ِ٘ َی َٓ وُٟوَ٪ ََل  ُ٘ َی َٓ  ٔ ُّٜوَ٪ فٔی اَِل٣َِز َت٠ُِت َصَذا ث٥َُّ أَِحَيِيُتطُ َص١ِ َتُظ َٗ ٨ُِت ِِٔ٪  ُٛ َواہللٔ ٣َا 

٠َِیطٔ  ًَ ََل ُيَش٠َُّم  َٓ ُت٠َُط  ِ٘ ا٢ُ أَِ٪ َي جَّ ي ٍُٔیُس اٟسَّ َٓ َِٟیِو٦َ   ٓٔیَک أََطسَّ َبٔؼي ٍَّة ٣ٔىِّی ا

ؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل ، نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس اوباامیل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داجؽ ےک قلعتم اکی  رلی دحثی ایبؿ رفامح  وج آپ ےن رفامای ہلمجنم اس ےک داجؽ اس احؽ 

 ہک ودہنی ںیم دالخ وہ،انچہچن فہ یسک وشر زنیم رپ ارتے اگ، وج ودہنی ںیم بس ےس ااھچ وہاگ فہ ےہک اگ ںیم آےئ اگ ہک اس رپ  جاؾ وہاگ

ںیم وگایہ داتی وہں ہک وت داجؽ ےہ سج ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام ےکچ ںیہ۔ داجؽ )ا ےن اسویھتں ےس( اخمبط 

 اس وک زدنہ رکدفں وت ایک اعمہلم ںیم )ینع ریمی دخاح ( ںیم کش رکف ےگ، وت ولگ ںیہک وہاگ ہک ؤالتؤ ارگ ںیم اس وک لتق رکدفں رھپ

ا ہچن فہ اس وک لتق رکدے اگ رھپ زدنہ رکے اگ، فہ آد ی ےہک اگ ہک دخا یک مسق ںیم آج ےلہپ یک ہب ةسن ریتے قلعتم 

 

چ ںح ن
ہ 

 

ب
ےگ ہک 

  نکیل اس وک دقرت ہن وہیگ۔تہب زایدہ ریصبت راتھک وہں داجؽ رھپ اس وک لتق رکان اچےہ اگ

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل ، نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ودہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

     2003    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، نٌی٥ ب٩ ًبساہلل ٣ح٤ز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی   ٔ ٤ُِِٟح٤ٔز ِبٔس اہللٔ ا ًَ ِی٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ نُ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

ا٢ُ  جَّ اًُوُ٪ َوََل اٟسَّ َْٜة ََل یَِسُخ٠َُضا اٟلَّ ٔ ٤َِٟٔسی٨َٔة ٣َََلئ أب ا َ٘ ًَلَی أَِن  ٥َ  َوَس٠َّ

زز، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
ٹم
ج
م

 اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دبع اہلل نب ہملسم، امکل، میعن نب دبعاہلل 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ودہنی ےک راوتسں رپ رفےتش ںیہ ہک فاہں اطوعؿ افر داجؽ دالخ ںیہن وہےکس 



 

 

 اگ۔

زز، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ٹم
ج
م

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، میعن نب دبعاہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ودہنی ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

     2004    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ ٣وسٰی، یزیس ب٩ ہارو٪، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک ر :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 َٜ ٔ ٤َََِٟلئ ََٓیحُٔس ا ا٢ُ  جَّ ٤َِٟٔسی٨َُة َیأِتٔیَضا اٟسَّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ اًُوُ٪ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ َوَس٠َّ ا٢َ َوََل اٟلَّ َٗ ا٢ُ  جَّ بَُضا اٟسَّ َََٓل َيُِقَ ُسو٧ََضا   َة یََِحُ

ییحی نب ومیس، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت 

آےن ےگل وت اپےئ اگ رفےتش اس یک رگناین رک رےہ ںیہ وت داجؽ اس ےک رقبی ہن اجےئ ںیہ ہک آپ ےن اراشد رفامای ہک ودہنی ےک داجؽ 

 اگ افر ارگ دخا ےن اچاہ وت اطوعؿ یھب دالخ ہن وہاگ۔

 ییحی نب ومٰیس، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایوجج اموجج اک ایبؿ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایوجج اموجج اک ایبؿ

     2005    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًتیٙ، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩  ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ح، اس٤ٌی١، بزازر اس٤ٌی١ س٤٠ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابی :  راوی

 زبي ٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ا٦ حبيبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ا ب٨ت ابی سٔیا٪، زی٨ب ب٩ ححع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ا

٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ثَىٔی أَخٔی  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ  َ٪ َحسَّ  ٕٙ ًَتٔی ٔس ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

 ٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔيَبَة ب٨ِٔٔت أَب ثَِتُط  ٔ أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع اب٩ِٔ ٔطَضإب  َیاَ٪  ِٔ ی ُس

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ُٓتَٔح أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ت ٍَََب  ِٗ ِس ا َٗ  ٕ ٓ ََ َزٔب ٩ِ٣ٔ  ٌَ َط َِٔلَّ اہللُ َوی١ِْ ٠ِٟٔ َٟ ٔ و٢ُ ََل ِ ُ٘ ا َي ًّ ٔ ز َٓ ٠َِیَضا یَِو٣ّا  ًَ ٥َ َزَخ١َ  َّ٠

َِٟت َز  ا َٗ ًَّٟٔی َت٠ٔیَضا  ٔ َوا ِیطٔ اِْلٔبَِضا٦ ٌَ َٙ بٔإِٔػَب ٔ َوَح٠َّ ٔ َیأُِجوَد َو٣َأُِجوَد ٣ِٔث١ُ صَٔذظ َِٟیِو٦َ ٩ِ٣ٔ َرِز٦ ٠ُِت یَا  ی٨َُِب ا ُ٘ َٓ ب٨ُِٔت َجِحٕع 

ُِٟدِبُث  ث ٍَُ ا َٛ ٥ِ َِٔذا  ٌَ ا٢َ َن َٗ أُٟحوَ٪  ٨َِض٠ُٔک َوٓٔي٨َا اٟؼَّ َٓ  َرُسو٢َ اہللٔ أَ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ح، اامسلیع، ربادر اامسلیع املسؿ، دمحم نب دمحم نب ایب قیتع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زبنی تنب ایب 

 اعتٰیل  امہن تنب ایب ایفسؿ، زبنی نب شجح ریض اہلل اعتٰیل  امہن ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہملس اؾ ہبیبح ریض اہلل

فآہل فملس اکی دؿ اؿ ےک اپس ربھگاےئ وہےئ رشتفی الےئ افر رفامای ہک اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن رعب ےک فاےطس رخایب ےہ 

آج ایوجج اموجج یک دویار ںیم اانت لھک ایگ ےہ افر اینپ اویلگنں ںیم ےس ااہبؾ )ینع اوگناھٹ( افر اس رش ےس وج رقنعبی آےن فاال ےہ، 

اس ےک اپس فا ی ا یلگ اک ہقلح انب رک ااشرہ رکےت وہےئ رفامای، زبنی تنب شجح اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ 

 ولگ وموجد وہں ےگ، آپ ےن رفامای ہک اہں بج ہک ن بتث زایدہ وہیگ۔ ایک مہ الہک وہاجںیئ ےگ احالہکن مہ ںیم اصحل

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ح، الیعمس، ربادر الیعمس املسؿ، دمحم نب دمحم نب ایب قیتع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زبنی تنب  :  رافی

 ہلل اعتٰیل  امہنایب ہملس اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل  امہن تنب ایب ایفسؿ، زبنی نب شجح ریض ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایوجج اموجج اک ایبؿ

     2006    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣وسٰی ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، اب٩ كاُض، كاُض :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كَاُوٕض  ث٨ََا ُوصَِیْب َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

َتُح اٟزَِّز٦ُ َرِز٦ُ َیأُِجوَد َو٣َأُِجوَد  ِٔ ا٢َ ُي ٌٔيَن َٗ َس ُوَصِیْب تِٔش َ٘ ًَ ٔ َو  ٣ِٔث١ُ َصٔذظ

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، انب اطؤس، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

 ہقلح انب رک اس یک دقمار اظرہ یک۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایوجج اموجج یک دویار اانت وھکؽ دای ایگ ےہ، افر فبیہ ےن ونے اک

 ومٰیس نب الیعمس، فبیہ، انب اطؤس، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ : ابب

 ...ؽ افر ا ےن احومکں یک ااطتع رکفاہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل افر روس

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل افر روسؽ افر ا ےن احومکں یک ااطتع رکف

     2007    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَّحِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ِبُس اہللٔ  ًَ ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ًَ ث٨ََا  ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٩ٔ٤َ أ٧َ



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََ أ٣َٔي ٍٔی ًَ ًََصی اہللَ َو٩ِ٣َ أَكَا ِس  َ٘ َٓ ًََؼانٔی  ََ اہلَل َو٩ِ٣َ  ِس أَكَا َ٘ َٓ ًَىٔی  ا٢َ ٩ِ٣َ أَكَا َٗ  ٥َ

ًََؼانٔی ِس  َ٘ َٓ ًََصی أ٣َٔي ٍٔی  ًَىٔی َو٩ِ٣َ  ِس أَكَا َ٘ َٓ 

تی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفا

ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن ریمی ااطتع یک اس ےن اہلل یک ااطتع یک افر سج ےن ریمی انرفامین 

ےن ریمی یک اس ےن اہلل یک انرفامین یک افر سج ےن اریم یک ااطتع یک اس ےن ریمی ااطتع یک افر سج ےن اریم یک انرفامین یک اس 

 انرفامین یک۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ؽ افر ا ےن احومکں یک ااطتع رکفاہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل افر روس

     2008    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ًَلَی ا٨َّٟأض َرا َّٟٔذی  َٓاِْل٣َٔا٦ُ ا ٩ًَِ َرًٔيَّتٔطٔ  َٕ َوک٥ُُِّٜ٠ُ ٣َِشئُو٢ْ  ا٢َ أَََل ک٥ُُِّٜ٠ُ َرا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٩ًَِ َرًٔيَّتٔطٔ ًَ َٕ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ 

َٟ َواٟزَّجُ  ًَلَی أَص١ِٔ بَِیٔت َزِؤجَضا َوَو ٤َِٟزِأَةُ َرأًَیْة  ٩ًَِ َرًٔيَّتٔطٔ َوا ًَلَی أَص١ِٔ بَِيتٔطٔ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ   َٕ ٨ًَُِض٥ِ ١ُ َرا ْة  َٟ ٔ َوهَٔی ٣َِشئُو ٔسظ

 ُ َٕ َوک ٥ُِٜ َرا ک٠ُُّ َٓ ٨ًَِطُ أَََل  ٔ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ  ًَلَی ٣َا٢ٔ َسیِّٔسظ  َٕ ِبُس اٟزَُّج١ٔ َرا ًَ ٩ًَِ َرًٔيَّتٔطٔ َو  ٥ُُِّٜ٠ ٣َِشئُو٢ْ 

ای الیعمس، امکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ایک اجےئ اگ فہ اامؾ وج ولوگں ہک نس ول ہک مت ںیم ےس رہ صخش رچفااہ ےہ افر مت ںیم ےس رہ اکی ےس اس یک رتیع ےک ابرے ںیم وساؽ 

رپ رگناؿ ےہ اس ےس رتیع ےک قلعتم وساؽ ایک اجےئ اگ، وعرت ا ےن وشرہ ےک رھگ افر اس ےک ےچب یک رگناؿ ےہ اس ےس اس یک 



 

 

 رتیع ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اجےئ اگ، یسک صخش اک الغؾ ا ےن آاق ےک امؽ اک رگناؿ ےہ اس ےس اس یک ابتب وپاھچ اجےئ اگ، مت ںیم

 ےس رہ اکی صخش رچفااہ ےہ افر مت ںیم ےس رہ اکی ےس اس یک رتیع ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اجےئ اگ۔

 الیعمس، امکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اء رقشی ںیم ےس وہےگنارم

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ارماء رقشی ںیم ےس وہےگن

     2009    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی سے روایت َکےت ہیں ا٧ہوں ےن بیا٪ ٛیا ٛہ ٣ح٤س ب٩ جبي ٍ ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

ٔ٪ أَِخ  ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا اؤَیَة َوصُ َحسَّ ٌَ ٣ُ َّ َُّط ب٠ََ ُث أ٧َ ٥ٕ یَُحسِّ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ُس ب٩ُِ ُجَبي ٍِ ا٢َ کَاَ٪ ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ َو ٨ًَِٔسُظ فٔی ب ٧ٍَََا ُط

َب  ـٔ َِ َٓ ِحَلاَ٪  َٗ َّطُ َسَیُٜوُ٪ ٠٣َْٔک ٩ِ٣ٔ  ُث أ٧َ ٤ِزٕو یَُحسِّ ًَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ یِٕع أَ٪َّ  ِٕٓس ٩ِ٣ٔ َُقَ ًَلَی اہللٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُُِط َو أَثِىَی  َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ

َِٟیَشِت فٔی َٛٔتأب اہللٔ َو  ثُوَ٪ أََحازٔیَث  ىٔی أَ٪َّ رَٔجاَّل ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ یَُحسِّ َِ َُّط ب٠ََ إ٧ٔ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ َّی اہللُ ث٥َُّ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََل تُوثَزُ 

َٟئَٔک  ٠َِیطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأُو ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ١ُّ أَص٠ََِضا  ـٔ ًَّٟٔی ُت ٥ِ َواَِل٣ََانٔیَّ ا ُٛ إٔیَّا َٓ اُل٥ُِٜ  و٢ُ ِٔ٪َّ  ُجضَّ ُ٘ َوَس٥ََّ٠ َي

ًَلَی َوِجضٔطٔ ٣َ  بَُّط اہللُ فٔی ا٨َّٟارٔ  َٛ ازٔیض٥ِٔ أََحْس َِٔلَّ  ٌَ یِٕع ََل يُ ٤َُِٟباَرٔک َصَذا اَِل٣ََِز فٔی َُقَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ِی٥ْ  ٌَ ُط نُ ٌَ ی٩َ َتاَب ا٣ُوا اٟسِّ َٗ ا أَ

 ٕ ٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دمحم نب ریبج نب معطم ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اعمفہی وک 

فدف ےک اسھت ےھت ربخیلم ہک دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دحثی ایبؿ رکےت ںیہ ہک رقنعبی ینب اطحقؿ  سج فتق فہ رقشی ےک

ربخ  ںیم ےس اکی ابداشہ وہاگ اریماعمفہی وکہصغ آایگ فہ ڑھکے وہےئ افر اہلل یک دمح فانثء ایبؿ یک سج اک فہ قحتسم ےہ رھپ اہک اامدعب ےھجم



 

 

گ ایسی ابت ایبؿ رکےت ںیہ وج ہن وت  اتب اہلل ںیم ےہ افر ہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وقنمؽ یلم ےہ ہک مت ںیم ےس ھچک ول

ےہ۔ فہ اہمترے اجلہ ولگ ںیہ مت اؿ وھجیٹ ابوتں ےس وچب وج ولوگں ےک ےئل ارماہ نک ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وکحتم( رقشی یہ ںیم رےہ یگ، بج کت ہک دنی وک اقمئ رکںی ےگ، افر وج صخش اؿ ےس رسیشک وک رفامےت وہےئ انس ہک ہی ارم )ینع

رکے اگ وت اہلل اوکس ہنم ےک لب افدناھ رگادے اگ، میعن ےن وباہطس انب شابرک، رمعم، زرہی، دمحم نب ریبج اس یک اتمتعب ںیم رفاتی 

 رکےت ںیہ۔

  ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دمحم نب ریبج نب معطماوباامیلؿ، بیعش، زرہی ےس رفاتی رکےت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ارماء رقشی ںیم ےس وہےگن

     2010    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ یو٧ص، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س اب٩ ٤ًزاح :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبٔی َي ٌِ ٕس َس٤ٔ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٥َ ََل َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

یِٕع ٣َا بَقَٔی   ٨ِ٣ُٔض٥ِ اث٨َِا٪ٔ َیزَا٢ُ َصَذا اَِل٣َِزُ فٔی َُقَ

 ادمح نب ویسن، اعمص نب دمحم، دمحم انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

 اہیں رپ )ینع وکحتم( رقشی ںیم رےہ اگ، بج کت ہک اؿ ںیم ےس دف آد ی یھب ابیق رںیہ ےگ۔

  دمحم، دمحم انب رمعادمح نب ویسن، اعمص نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وثاب وجتمکح ےک اسھت ہلصیف رکے۔جاس صخش اک 

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 وثاب وجتمکح ےک اسھت ہلصیف رکے۔جاس صخش اک 

     2011    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طہاب ب٩ ًباز، ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس، اس٤ٌی١، ٗیص، ًبس اہلل :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَبَّازٕ َحسَّ ث٨ََا ٔطَضاُب ب٩ُِ  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  

٠َیِ  ًَ ُ َِ ِّٙ َوآ َِٟح َٜتٔطٔ فٔی ا ًَلَی َص٠َ َلُط  َش٠َّ َٓ ٥َ ََل َحَشَس َِٔلَّ فٔی اث٨ََِتئِن َرُج١ْ آَتاُظ اہللُ ٣َاَّل  ٔضی  طٔ َوَس٠َّ ِ٘ ُضَو َي َٓ آَتاُظ اہللُ ح٤َِّٜٔة 

٤ُِّ٠َضا ٌَ  بَٔضا َويُ

 اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اہشب نب ابعد، اربامیہ نب دیمح، اامسلیع، سیق، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ

فملس ےن رفامای ہک دسح دف یہ ابوتں ںیم ےہ اکی وت فہ صخش ےسج اہلل ےن امؽ دای افر راہ قح ںیم رخچ رکےن یک دقرت دی افر دفرسا فہ 

 صخش ےسج اہلل ےن تمکح دی فہ اس ےک ذرہعی ہلصیف رکات ےہ افر اس یک میلعت داتی ےہ۔

 اہشب نب ابعد، اربامیہ نب دیمح، الیعمس، سیق، دبع اہلل :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ اک مکح ےننس افر ااطتع رکےن اک ایبؿ بج کت ہک انگہ اک اکؾ ہن وہ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 افر ااطتع رکےن اک ایبؿ بج کت ہک انگہ اک اکؾ ہن وہاامؾ اک مکح ےننس 

     2012    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌی،طٌبہ، ابواٟتیاح، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  َّیَّاحٔ  أَبٔی اٟت

أَ٪َّ َرأَِس  َٛ ًَِبْس َحَبٔشیٌّ  ٠َِی٥ُِٜ  ًَ  ١َٔ٤ ٌِ وا َؤِِ٪ اِسُت ٌُ وا َوأَكٔی ٌُ ٥َ اِس٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ُط َزبٔيَبْة اہللٔ َػل

ت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص دسمد، ییحی،ہبعش، اوباایتلح، رضح

اس( اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ونس افر ااطتع رکف ارگہچ مت رپ یشبح الغؾ احمک یہ ویکں ہن وہ سج اک رس شمشک یک رطح )ینع وھچاٹ 

 وہ۔

 رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدسمد، ییحی،ہبعش، اوباایتلح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک مکح ےننس افر ااطتع رکےن اک ایبؿ بج کت ہک انگہ اک اکؾ ہن وہ

     2013    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از، جٌس، ابورجاء، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّإض یَزِؤیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ  سٔ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ ا اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ

 ٥َ ٣َ َی٤ُوُت َِٔلَّ َوَس٠َّ َٓ ًََة ٔطب ٍِّا  َِٟح٤َا ُٚ ا ارٔ َٔ َِٟیَص أََحْس ُي َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٠َِیِؼب ٍِٔ  َٓ َصطُ  ََُٓکٔ ٔ َطِیّئا    ٣َاَت ٣ٔيَتّة َجاص٠ٔٔیَّّة ٩ِ َرأَی ٩ِ٣ٔ أ٣َٔي ٍٔظ

ہیلع فآہل فملس  امیلسؿ نب  جب، امحد، دعج، اوبراجء، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل

ےن اراشد رفامای ہک سج ےن اریم ےس وکح  ایسی زیچ دیھکی وج اس وک اندنسپ وہ وت اس وک اچےیہ ہک ربص رکے اس ےئل ہک وج صخش امجتع 

 ےس اکی ابتشل دجا وہات ےہ افر رماجات ےہ وت فہ اجتیلہ یک ومت رما۔



 

 

 سامیلسؿ نب  جب، امحد، دعج، اوبراجء، رضحت انب ابع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک مکح ےننس افر ااطتع رکےن اک ایبؿ بج کت ہک انگہ اک اکؾ ہن وہ

     2014    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس اہلل ، ٧آٍ، حرضت ًبس اہلل ٣شسز، :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ  

ٍُ َواٟلَّ  ٤ِ ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٥َ َََٓل َس َوَس٠َّ ٔؼَیٕة  ٌِ إَٔذا أ٣َُٔز ب٤َٔ َٓ ٔؼَیٕة  ٌِ ٥َِٟ یُِؤ٣َزِ ب٤َٔ َظ ٣َا  ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ٓامَٔی أََحبَّ َوََکٔ ٤َِٟزِٔئ ا ًَلَی ا ًَُة  ٍَ َوََل ا ٤ِ

ًَةَ   كَا

املسمؿ آد ی  دسمد، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل ، انعف، رضحت دبعاہلل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک

رپ )اریم یک ااطتع( اؿ زیچفں ںیم وج اندنسپ وہں ای دنسپ وہں فابج ےہ بج کت ہک انگہ اک مکح ہن دے، بج انگہ یک ابت اک مکح دای 

 اجےئ وت ہن اننس ےہ افر ہن یہ ااطتع رکان ےہ۔

 دسمد، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل ، انعف، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک مکح ےننس افر ااطتع رکےن اک ایبؿ بج کت ہک انگہ اک اکؾ ہن وہ

     2015    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 سٌس ب٩ ابی ًبیسہ، ابوًبس اٟزح٩٤، حرضت ًلی٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ُس ب٩ُِ ًُبَِیَسَة  ٌِ ث٨ََا َس ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ًَلٓٔیٕ َرضَٔی َحسَّ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ی 

َّی ا َث ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٨ِطُ  ًَ ٠ًََ اہللُ  َب  ـٔ َِ َٓ وُظ  ٌُ ٠َِیض٥ِٔ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ یُٔلی ًَ َز  یَّّة َوأ٣ََّ ٥َ ََسٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِیض٥ِٔ ہللُ 

ًَز٣َُِت  ِس  َٗ ا٢َ  َٗ اُٟوا بَلَی  َٗ ونٔی  ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ تُٔلی َّی اہللُ  ِس أ٣َََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟیَص  ا٢َ أَ َٗ ُت٥ِ َحَلّبا  َو ٌِ ٤ََٟا َج٤َ ٠ًََِی٥ُِٜ 

ا٦َ یَ  َ٘ َٓ ُخو٢ٔ  وا بٔاٟسُّ ا َص٤ُّ َّ٤٠َ َٓ ُسوا ٧َاّرا  َٗ أَِو َٓ وا َحَلّبا  ٌُ َح٤َ َٓ ِست٥ُِ ٧َاّرا ث٥َُّ َزَخ٠ُِت٥ِ ٓٔیَضا  َٗ ا٢َ َوأَِو َٗ ٕف  ٌِ ٔلَی َب ُض٥ِ ِ ـُ ٌِ ٨ُِوزُ َب

 ًَ َّی اہللُ  ٨َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٔ ٤ََّا َتب ُض٥ِ ٧ِٔ ـُ ٌِ َذَٟٔک ِٔذِ َخ٤ََسِت ا٨َّٟاُر َوَس٩ََٜ َب َٛ بَِي٤َ٨َا ص٥ُِ  َٓ ٨َِسُخ٠َُضا  َٓ اّرا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٔفَ

٤ََّا ُجوا ٨ِ٣َٔضا أَبَّسا ٧ِٔ َ َِ ِو َزَخ٠ُوَصا ٣َا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُٓذَٔکَ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل بُُط  ـَ ُة فٔی  َُ ًَ ا ٖٔ اٟلَّ زُو ٌِ ٤َِٟ  ا

رمع نب صفح نب ایغث، اشمع، دعس نب ایب دیبعہ، اوبدبع ارلنمح، رضحت یلع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رکشل اجیھب افر ااصنر ںیم ےس اکی صخش وک اس اک رسدار انبای افر اؿ ولوگں وک مکح دای ہک اس یک ااطتع 

فہ رسدار اؿ ولوگں رپ یسک ابت ےس ےصغ وہا افر اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہمت مکح ںیہن دای ہک ریمی ااطتع رکف رکںی 

ولوگں ےن اہک ہک اہں اںوہں ےن اہک ہک ںیم مت وک مکح داتی وہں ہک ڑکلایں عمج رکف افر آگ اگلسؤ رھپ اس ںیم دالخ وہاجؤانچہچن اںوہں 

ںیک افر آگ اگلسح  بج اس ںیم دالخ وہےن اک ارادہ ایک وت اکی دفرسے یک رطػ دےنھکی ےگل یسک ےن اہک ہک روسؽ  ےن ڑکلایں عمج

اہلل یک اابتع آگ ےس ےنچب یک ےہ وت ایک مہ رھپ اس ںیم دالخ وہاجںیئ فہ ولگ اس وگتفگ یک احتل ںیم ےھت ہک آگ ھجب یئگ افر اؿ اک 

 فآہل فملس ےس ہی فاہعق ایبؿ ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ ہی ولگ اس ںیم دالخ وہاجےت وت اس ےس ہصغ ڈنھٹا وہایگ، یبن یلص اہلل ہیلع

  اس ےئل ہک ااطتع رصػ ایھچ ابوتں ںیم ےہ،

 

کلی

 

ت
 یھبک ہن 

 رمع نب صفح نب ایغث، اشمع، دعس نب ایب دیبعہ، اوبدبع ارلنمح، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج ےن وکحتم بلط ںیہن یک وت اہلل اس یک ودد رکات ےہ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج ےن وکحتم بلط ںیہن یک وت اہلل اس یک ودد رکات ےہ

     2016    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 د ب٩ ٨٣ہا٢، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہححا :  راوی

ا٢َ  َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ

 ًَ ٥َ َیا  َِٟیَضا َؤِِ٪ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٔ ٕة ُوک٠َِٔت ِ َٟ َ ٩ًَِ ٣َِشأ ًِٔليَتَضا  ُ ََّک ِِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ ٔ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َس٤َُزَة ََل َتِشأ٢َِ اِْل٣َٔاَرَة  َُي ٍِ  ٩ًَِ ًِٔليَتَضا  ُ  أ

 ِ ََٜفِّ َٓ أَیَِت َُي ٍََِصا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا  ًَلَی ی٤َٔيٕن ََفَ َت  ِٔ ٠َِیَضا َؤَِذا َح٠َ ًَ ٕة أ٨ًَُِٔت  َٟ َ َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ ٣َِشأ ٩ًَِ َی٤ٔي٨َٔک َوأِٔت ا   

اجحج نب اہنمؽ، رجری نب احزؾ، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

 رپ ےلم وت اس ےک وحاےل اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے دبعارلنمح وکحتم یک بلط ہن رکف اس ےئل ہک ارگ ںیہمت امےنگن

 رکدےیئ اجؤ ےگ افر ارگ ریغب امےنگن ےک ےلم وت اہمتری ودد یک اجےئ یگ افر بج مت یسک ابت رپ مسق اھکؤ افر الھبح  اس ےک الخػ ںیم اپؤ

 وت فیہ رتہب ےہ افر اینپ مسق اک افکرہ ادا رکف۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعاجحج نب اہنمؽ، رجری نب احزؾ، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج صخش وکحتم امےگن وت فہ وکحتم ےک وحاےل رکدای اجےئ اگ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش وکحتم امےگن وت فہ وکحتم ےک وحاےل رکدای اجےئ اگ

     2017    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، یو٧ص، حش٩، ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یُو٧ُُص  َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ  ب٩ُِ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َس٤َُزَة 



 

 

ًِٔليَتَضا  ُ إِٔ٪ أ َٓ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َس٤َُزَة ََل َتِشأ٢َِ اِْل٣َٔاَرَة  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا  ًَ َّی اہللُ  ِیَضا َؤِِ٪ اہللٔ َػل َٟ ٔ َٟٕة ُوک٠َِٔت ِ َ ٩ًَِ ٣َِشأ

٠َِیَضا ًَ َٟٕة أ٨ًَُِٔت  َ ٔ ٣َِشأ َُي ٍِ  ٩ًَِ ًِٔليَتَضا  ُ ٩ًَِ  أ  ِ َفِّ َٛ َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ َو أِٔت ا َٓ َُي ٍََِصا َخي ٍِّا ٨ِ٣َٔضا  أَیَِت  ًَلَی َی٤ٔيٕن ََفَ َت  ِٔ َؤَِذا َح٠َ

 َی٤ٔي٨َٔک 

اوبرمعم، دبعاولارث، ویسن، نسح، ، دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 

 ےن رفامای ہک اے دبعارلنمح وکحتم یک بلط ہن رکف اس ےئل ہک ارگ ںیہمت امےنگن رپ ےلم وت اس ےک وحاےل اہلل ہیلع فآہل فملس

رکدےیئ اجؤ ےگ افر ارگ ریغب امےنگن ےک ےلم وت اہمتری ودد یک اجےئ یگ افر بج مت یسک ابت رپ مسق اھکےئ افر الھبح  اس ےک الخػ ںیم 

 افکرہ ادا رکف۔اپؤ وت فیہ رتہب ےہ افر اینپ مسق اک 

 اوبرمعم، دبعاولارث، ویسن، نسح، ، دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکحتم یک  جص اک رکمفہ وہان

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 وہان وکحتم یک  جص اک رکمفہ

     2018    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، سٌیس ٣٘ب ٍی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٥ُِ َحسَّ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل یَِزَة 

 َٗ اك٤َُٔة َو َٔ ِٟ ُة َوبٔئَِشِت ا ٌَ ٤ُِٟزِٔؿ ٥َ ا ٌِ ٔ ٨ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٔ َوَسَتُٜوُ٪ ٧ََسا٣َّة یَِو٦َ ا ًَلَی اِْل٣َٔاَرة ُػوَ٪  ارٕ َسَتَِحٔ ُس ب٩ُِ َبظَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  َحسَّ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ََفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ًَِبُس ا ث٨ََا  َٟطُ ح٤َُِزاَ٪ َحسَّ ِو َٗ  َزَة 

یلص  ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رقنعبی مت اامرت )وکحتم( ےک  جصی وہں ےگ افر ایقتم ےک دؿ ںیہمت دناتم وہیگ، 

افر دمحم نب اشبر ےن وباہطس دبعاہلل نب رمحاؿ، دبعادیمحل، دیعس   س دفدھ الپےن فا ی ایھچ ےہ افر دفدھ ڑچاھےن فا ی ربی ےہ،

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ اک وقؽ )ینع وموقاف( لقن رکےت ںیہ۔ربقمی، رمع نب میکح، اوب

 ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿایاکؾ اک ایب :   ابب

 وکحتم یک  جص اک رکمفہ وہان

     2019    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسٰی  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ  َحسَّ ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ٨ًَِطُ  أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ 

ز٧َِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ أََحُس اٟزَُّج٠َئِن أ٣َِّ َ٘ َٓ ِومٔی  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َوَرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اہللُ  ِّی َػل َّا ََل ٧َُول ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ُ ٣ِٔث٠َُط  َِ ا٢َ اِْل َٗ َو

٠َِیطٔ َصَذا ٣َ  ًَ َؾ  َُٟط َوََل ٩ِ٣َ َُحَ َ  ٩ِ َسأ

یک دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دختم ںیم احرض وہا افر ریمے اسھت ریمی وقؾ ےک دف آد ی ےھت، اؿ ںیم ےس اکی ےن رعض ایک ای روسؽ

فملس ںیمہ اریم انبدںی، افر دفرسے ےن یھب یہی رعض ایک، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مہ اس اک امکل اس وک ںیہن انبںیئ 

 ےگ وج اس یک دروخاتس رکے ای وج اس اک  جصی وہ۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...وج رتیع اک احمک انبای ایگ افر اس یک ریخ وخایہ ہن یک

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 وج رتیع اک احمک انبای ایگ افر اس یک ریخ وخایہ ہن یک

     2020    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ابواَلطہب، حش٩ سے روایت َکےت ہیں ٛہ ًبیس اہلل ب٩ زیاز، ١ٌ٘٣ ب٩ يشار :  راوی

١َٔ٘ ب٩َِ  ٌِ ًَاَز ٣َ َِٟحَش٩ٔ أَ٪َّ ًُبَِیَس اہللٔ ب٩َِ زٔیَازٕ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو اَِلَِطَضٔب  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیطٔ  َيَشإر فٔی ٣ََزٔؿطٔ  َحسَّ ا

ُت  ٌِ ٥َ َس٤ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ثَُک َحٔسیّثا َس٤ٔ ِّی ٣َُحسِّ ٔن ِ ١ْٔ٘ ٌِ َُٟط ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٥ِ٠َ َیحُ  َٓ ّة  ًَاُظ اہللُ َرًٔیَّ ًَِبٕس اِست ٍَِ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ َِٟح٨َّةٔ َي ٥ِ َیحِٔس َرائَٔحَة ا َٟ  ِلَضا ب٨َٔٔؼیَحٕة َِٔلَّ 

اوبمیعن، اوباالبہش، نسح ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دیبع اہلل نب زاید، لقعم نب اسیر، ےک رمض اوملت ںیم ایعدت وک ےئگ وت اؿ ےس 

 فملس ےس ینس ےہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع ایبؿ رکات وہں وج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل لقعم ےن اہک ہک ھجت ےس ایسی دحثی

فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج دنبے ےن یسک رتیع اک احمک انبای افر ریخوخایہ ےک ذرےعی اس یک افحتظ ںیہن یک وت تنج یک 

 وخوبش کت اس وک ںیہن ےچنہپ یگ۔

 زاید، لقعم نب اسیراوبمیعن، اوباالبہش، نسح ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دیبع اہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 وج رتیع اک احمک انبای ایگ افر اس یک ریخ وخایہ ہن یک

     2021    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اٚ ب٩ ٨٣ؼور، حشين، جٌفی، زائسہ، ہظا٦، حش٩اسح :  راوی

 َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ُظ  ا٢َ َزائَٔسةُ َذََکَ َٗ فٔیُّ  ٌِ ُِٟح ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخب ٧ٍَََا حَُشيِْن ا ث٨ََا ِِٔسَحا ١َٔ٘ ب٩َِ َحسَّ ٌِ ا٢َ أََتِي٨َا ٣َ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِي٨َا ًُبَِیُس اہللٔ  ًَ ََٓسَخ١َ  وزُُظ  ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َيَشإر َن َّی اہللُ  ُتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ثَُک َحٔسیّثا َس٤ٔ ١ْٔ٘ أَُحسِّ ٌِ َٟطُ ٣َ

 ِٟ ٠ًََِیطٔ ا ٦َ اہللُ  ُض٥ِ َِٔلَّ َُحَّ َٟ َی٤ُوُت َوصَُو َُاغٌّ  َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ّة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َوا٢ٕ یَلٔی َرًٔیَّ َ٘  َح٨َّةَ َٓ

یفعج، زادئہ، اشہؾ، نسح ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ لقعم نب اسیر ےک اپس اؿ یک  ااحسؼ نب وصنمر، نیسح،

ایعدت ےئلیک آےئ، رھپ دیبع اہلل اؿ ےک اپس آےئ وت اؿ ےس لقعم ےن اہک ہک ںیم مت ےس ایسی دحثی ایبؿ رکات وہں وج ںیم ےن روسؽ 

امای ہک وج صخش املسمؿ رتیع اک احمک وہ افر فہ اس احؽ ںیم رماجےئ ہک اؿ ےس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ آپ ےن رف

 ایختن رکےن فاال وہ وت اہلل اعت ی اس رپ تنج  جاؾ رکدے اگ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، نیسح، یفعج، زادئہ، اشہؾ، نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج ےن ولوگں وک تقشم ںیم ڈاال، وت اہلل اس وک تقشم ںیم ڈاےل اگ۔

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن ولوگں وک تقشم ںیم ڈاال، وت اہلل اس وک تقشم ںیم ڈاےل اگ۔

     2022    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزی، ْطیٕ ابوت٤ی٤ہاسحٙ واسلی، خاٟس، جز :  راوی

َوا ِٔ ا٢َ َطضِٔسُت َػ َٗ ٕٕ أَبٔی َت٤ٔی٤ََة  ی ٩ًَِ َْطٔ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ث٨ََا َخأْٟس  َِٟوأسٔلیُّ َحسَّ ُٚ ا ث٨ََا ِِٔسَحا َ٪ َوُج٨َِسبّا َوأَِػَحابَطُ َوصَُو َحسَّ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ اُٟوا َص١ِ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٍَ اہللُ بٔطٔ َیِو٦َ یُؤػیض٥ِٔ  ٍَ َس٤َّ و٢ُ ٩ِ٣َ َس٤َّ ُ٘ ُتُط َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٥َ َطِیّئا  طٔ َوَس٠َّ

 ٢َ ٣َ ا٢َ ِٔ٪َّ أَوَّ َ٘ َٓ اُٟوا أَِؤػ٨َا  َ٘ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٠َِیطٔ یَِو٦َ ا ًَ ِٙ اہللُ  ُ٘ ِٙ َيِظ ٔ ا٢َ َو٩ِ٣َ ُيَظاٗ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ُن ٩ِ٣ٔ اِْلِٔنَشأ٪ بَِل٨ُطُ ا
ٔ

ا ی٨ُِت



 

 

 َ٤ ٔة َٓ َِٟح٨َّ ََ أَِ٪ ََل یَُحا٢َ بَِي٨َطُ َوبَيَِن ا ١ِ َو٩ِ٣َ اِسَتَلا ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ّبا  ََ أَِ٪ ََل یَأِک١َُ َِٔلَّ كَيِّ طُ ٩ِ اِسَتَلا َٗ ٕ أَصَِزا طٔ ٩ِ٣ٔ َز٦ ِّٔ َٛ ب٠ِٔ٤ٔٔئ 

َّی اہللُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ ٩ِ٣َ َي ٠ُُِٗت َٔلَبٔی   ١ِ ٌَ ِٔ ٠َِی ٥ِ ُج٨َِسْب َٓ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٥َ ُج٨َِسْب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

 مہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ناواؿ، دنجب افر اؿ ےک اسویھتں 
مت

 

ب

ااحسؼ فایطس، اخدل، رجریی، رطفی اوب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک انس ےہ ےک اپس وموجد اھت ہک فہ ولوگں وک تحیصن رک رےہ ےھت ہک یسک ےن وپاھچ ہک ایک مت ےن روسؽ اہلل یلص

اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن آپ وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن رہشت یک وخاشہ یک وت ایقتم ےک دؿ اہلل )اؿ یک اس تین وک( اظرہ 

وگں ےن اہک ہک رکدے اگ، افر رفامای ہک سج ےن یسک وک تقشم ںیم ڈاال وت اہلل اعت ی ایقتم ےک دؿ اس وک تقشم ںیم ڈاےل اگ، اؿ ول

ںیمہ افر تحیصن رکںی اںوہں ےن اہک ہک بس ےس ےلہپ ااسنؿ اک ٹیپ ڑسات ےہ اس ےئل ارگ وکح  اپزیکہ زیچ یہ اھک ےکس وت ااسی رکے افر وج 

صخش ہی اچےہ ہک اس ےک افر سہب ےک درایمؿ ولچ رھب وخؿ وج اس ےن انقح اہبای وہ احلئ ہن وہ وت اچےہ وت ااسی رکے، ںیم ےن 

دبع اہلل ےس اہک ہک وکؿ اتہک ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ایک دنجب ےن اہک ہک اہں، دنجب ےن اہک اوب

 ےہ۔

 مہ :  رافی
مت

 

ب

 اقحس فایطس، اخدل، رجریی، رطفی اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راہتس ںیم وتفی دےنی افر ہلصیف رکےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 راہتس ںیم وتفی دےنی افر ہلصیف رکےن اک ایبؿ

     2023    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌس، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل :  راوی

ث٨ََا أ٧ََُص  ٔس َحسَّ ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ 

٥َ َخارَٔجأ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ بَِي٤َ٨َا أ٧ََا َوا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔ ا ة ٠ََ٘ٔي٨َا َرُج١ْ ٨ًَِٔس ُسسَّ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٩ِ٣ٔ ا



 

 

َٜأَ٪َّ اٟزَُّج١َ اِسَتکَاَ٪ ث٥َُّ  َٓ ََٟضا  ًَِسِزَت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ًَُة  ا ًَِسِزُت  ٣ًََی اٟشَّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَ َٗ 

ٍَ ٩ِ٣َ أَِحبَِبَت  ا٢َ أ٧ََِت ٣َ َٗ َٟطُ  ٜٔىِّی أُحٔبُّ اہللَ َوَرُسو ٕة َوَل َٗ بٔي ٍَ ٔػَیا٦ٕ َوََل َػََلةٕ َوََل َػَس َٛ َضا  َٟ 

نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اسمل نب ایب ادعجل، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ںیم افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں دجسم ےس ابرہ لکن رےہ ےھت دجسم ےک درفازے رپ مہ اکی صخش الم اس ےن وپاھچ اکی ابر 

 ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایقتم بک آےئ یگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ےن اس ےک ےئل ایک اسامؿ رک

ومش اس وہایگ رھپ اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اس ےئلیک زایدہ رفزے امنز افر دصہق اک راھک ےہ؟ فہ ھچک اخ

اسامؿ ایہم ںیہن ایک ےہ نکیل ںیم اہلل اعت ی افر اس ےک روسؽ ےس تبحم رکات وہں وت آپ ےن رفامای ہک وت اس ےک رمہاہ وہاگ سج ےس وت 

 تبحم رکات ےہ۔

 ؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اسمل نب ایب ادعجل، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعنامث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وکح  درابؿ ہن اھت

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وکح  درابؿ ہن اھت

     2024    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، ثابت ب٨انی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ِِٔسَحا و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِٟب٨َُانٔیُّ  ث٨ََا ثَابْٔت ا َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٤َٔس َحسَّ اٟؼَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ  ًَ َّی اہللُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ زٔٓٔيَن ََُٓل٧ََة  ٌِ ٔ َٔل٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ َت ا٢َ اتَّقٔی  بَٔضا َوهَٔی َتِبکٔی ً َ٘ َٓ  ٕ ب ٍِ َٗ ٨َِس 

٤َزَّ بَٔضا َرُج١ْ  َٓ َحاَوَزَصا َو٣ََضی  َٓ ا٢َ  َٗ ََّک خ٠ِْٔو ٩ِ٣ٔ ٣ُٔؼيَبًٔی  إ٧ٔ َٓ ًَىِّی  َِٟیَک  ٔ َِٟت ِ ا َ٘ َٓ َٟٔک َرُسو٢ُ  اہلَل َواِػب ٍٔٔی  ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ



 

 

ا٢َ  َٗ ُتطُ  ِٓ َِٟت ٣َا رَعَ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ َتحِٔس  اہللٔ َػل َٓ ٔلَی بَابٔطٔ  َحائَِت ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟزُسو٢ُ اہللٔ َػل َّطُ  ٧ِٔ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُتَک  ِٓ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ ٣َا رَعَ ا َ٘ َٓ ابّا  ب ٍَِ ٨ًَِٔس أَ ٠ًََِیطٔ بَوَّ ٢ٔ َػِس٣َةٕ  ِٔ٪َّ اٟؼَّ  وَّ

ااحسؼ، دبعادمصل، ہبعش، اثتب انبین، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ا ےن رھگ یک اکی وعرت ےس د ہ 

رےہ ےھت ہک ایک وت الفں وعرت وک اجیتن ےہ اس ےن اہک ہک اہں، اںوہں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک ربق ےک اپس ےس 

رے اس فتق فہ اکی ربق ےک رف ریہ یھت، آپ ےن رفامای ہک دخا ےس ڈر افر ربص رک، اس ےن اہک ہک وت ھجم ےس دفر وہ اس ےئل ہک وت سگ

ریمی تبیصم ےس انفافق ےہ، آپ اس ےس آےگ ڑبھ رک سگر ےئگ، اس وعرت ےک اپس ےس اکی صخش سگرا اس ےن وپاھچ ہک وت 

ےس ایک رفامای، اس ےن وعرت ےن اہک ہک ںیم ےن اؿ وک اچہپان ںیہن ہک فہ اہلل ےک روسؽ ںیہ، فہ  ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 وعرت آپ ےک درفازے رپ  یچنہ فاہں وکح  درابؿ ہن اھت، اس ےن ادنر اج رک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخا یک مسق ںیم ےن

 فآہل فملس ےن رفامای ہک ربص دصہم ےک رشفع یہ ںیم رکان اچےیہ۔آپ وک اچہپان ںیہن اھت یبن یلص اہلل ہیلع 

 ااحسؼ، دبعادمصل، ہبعش، اثتب انبین، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنم یسک فابج التقل صخش ےک لتق اک مکح رکےن اک بامتحت احمک اک ا ےن احمک ایلع ےک اس

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 امتحت احمک اک ا ےن احمک ایلع ےک اسےنم یسک فابج التقل صخش ےک لتق اک مکح رکےن اک ایبؿ

     2025    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س، انؼاری ٛے باپ ث٤ا٣ہ حرضت ا٧ص٣ح٤س ب٩ خاٟس ذہلی، انؼاری ٣ح :  راوی

 ٔ ثَىٔی أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا اَِلَِنَؼارٔیُّ ٣َُح٤َّ صِلٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ َخأٟٕس اٟذُّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ث٤َُا٣ََة  ی 

ٕس کَاَ٪ یَُٜوُ٪ بَيَِن یََس  ٌِ ِیَص ب٩َِ َس َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ٔ ٣َأٟٕک  ٔن ٩ِ٣ٔ اَِل٣َٔي ٍ َ َٟٔة َػاحٔٔب اٟرشُّ ٔ ٥َ ب٨ِ٤َٔز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ِی ا٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

دمحم نب اخدل ذیلہ، ااصنری دمحم، ااصنری ےک ابپ امثہم رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن سیق نب دعس وج روسؽ اہلل 

 ےک اسےنم اریم ےک اصبح رشس یط ےھت

 اخدل ذیلہ، ااصنری دمحم، ااصنری ےک ابپ امثہم رضحت اسن دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 امتحت احمک اک ا ےن احمک ایلع ےک اسےنم یسک فابج التقل صخش ےک لتق اک مکح رکےن اک ایبؿ

     2026    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، َقہ، ح٤یس ب٩ ہَل٢، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسٰی  :  راوی

ث٨ََ  ثَىٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ صََٔل٢ٕ َحسَّ َة ب٩ِٔ َخأٟٕس َحسَّ ٩ًَِ َُقَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی صَُو ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی أَ٪َّ ا أَبُو بُزِ َحسَّ َزَة 

 ٕ اذ ٌَ طُ ب٤ُٔ ٌَ َثُط َوأَِتَب ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 دسمد، ییحی ، رقہ، دیمح نب الہؽ، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

  اؿ ےک دعب رضحت اعمذ وک اجیھب۔اؿ وک نمی یک رطػ اجیھب رھپ

 دسمد، ییحی ، رقہ، دیمح نب الہؽ، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

  صخش ےک لتق اک مکح رکےن اک ایبؿامتحت احمک اک ا ےن احمک ایلع ےک اسےنم یسک فابج التقل

     2027    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبس اہلل ب٩ ػباح، ٣حبوب ب٩ حش٩، خاٟس، ح٤یس ب٩ ہَل٢، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسٰی  :  راوی

َِٟحَش  ث٨ََا ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ا بَّأح َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ اٟؼَّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  ث٨ََا َخأْٟس  ٩ٔ َحسَّ

ا٢َ أَِس٠َ  َٗ ا٢َ ٣َا َٟٔضَذا  َ٘ َٓ اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ َوصَُو ٨ًَِٔس أَبٔی ٣ُوَسی  ٌَ َتَى ٣ُ أ َٓ َز  َّ أَ٪َّ َرُجَّل أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ َتَضوَّ ا٢َ ََل أَِج٠ُٔص َحً َٗ َز  ی ٥َ ث٥َُّ َتَضوَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  اُء اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َػل ـَ َٗ ُت٠َطُ  ِٗ  أَ

دبع اہلل نب ابصح، وبحمب نب نسح، اخدل، دیمح نب الہؽ، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آد ی املسمؿ وہا 

ٰیس ےک اپس اھت، اعمد ےن وپاھچ ہک اس اک ایک رجؾ ےہ، اس ےن اہک رھپ وہیدی وہایگ، اعمذ نب لبج ےچنہپ اس احؽ ںیم ہک فہ آد ی اوب وم

ہک ہی املسمؿ وہ رک وہیدی وہایگ ےہ اںوہں ےن اہک ہک ںیم اس فتق ہن وھٹیبں اگ بج کت ہک اس وک لتق ہن رکدای اجےئ اس ےئل اہلل 

 اس ےک روسؽ اک یہی مکح ےہ۔

 نب الہؽ، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس دبع اہلل نب ابصح، وبحمب نب نسح، اخدل، دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایکاحمک ہصغ یک احتل ںیم ہلصیف رکاتکس ےہ ای وتفی دے اتکس ےہ؟

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ے اتکس ےہ؟ایکاحمک ہصغ یک احتل ںیم ہلصیف رکاتکس ےہ ای وتفی د

     2028    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًي ٍ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بُکہ :  راوی

ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی بَُِکَ  ُت  ٌِ ٕ َس٤ٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٤ًَُي ٍِ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ٔلَی اب٨ِٔطٔ َحسَّ َة ِ َتَب أَبُو بَُِکَ َٛ ا٢َ  َٗ َة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ َباُ٪  ـِ َُ ٔضَی بَيَِن اث٨َِئِن َوأ٧ََِت  ِ٘ ٥َْٜ َوکَاَ٪ بٔٔشحِٔشَتاَ٪ بٔأَِ٪ ََل َت يَنَّ َح ـٔ ِ٘ و٢ُ ََل َي ُ٘ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي



 

 

َباُ٪  ـِ َُ  بَيَِن اث٨َِئِن َوصَُو 

ہبعش، دبعاکلمل نب ضحری، دبعارلنمح نب ایب رکبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل  آدؾ،

اعتٰیل ہنع ےن ا ےن ےٹیب وک وج اتسجسؿ ںیم ےھت ھکل اجیھب ہک دف آدویمں ےک درایمؿ ہلصیف ہن رکان بج ہک مت ہصغ یک احتل ںیم بہ اس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وکح  اثثل دف آدویمں ےک درایمؿ ہصغ یک احتل ہلصیف ےئل ہک ںیم ےن آرضحنت یلص

 ہن رکے

 آدؾ، ہبعش، دبعاکلمل نب ضحری، دبعارلنمح نب ایب رکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ایکاحمک ہصغ یک احتل ںیم ہلصیف رکاتکس ےہ ای وتفی دے اتکس ےہ؟

     2029    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣٘ات١، ًبساہلل ، اس٤ٌی١ ب٩ خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، ابو٣شٌوز انؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ًَ َحسَّ  ٕ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس  ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا  َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ ٕ وز ٌُ ٩ِ أَبٔی ٣َِش

ا٢َ یَا َرُسو٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ِ َٗ ٔ اَِلَِنَؼارٔیِّ  َساة َِ ِٟ ٩ًَِ َػََلةٔ ا  ُ
َِّ َ ِّی َواہللٔ ََلََتأ ٔن ہللٔ ِ

مُّ أََطسَّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤َا َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ا یُٔلی١ُ ب٨َٔا ٓٔیَضا  ّبا فٔی ٣َِؤًَوٕة ٨ِ٣ٔطُ یَِو٣َئٕٔذ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ََُٓلٕ٪ ٤٣َّٔ ـَ َُ  

ا٢َ یَا أَیَُّضا  َٕ َو َٗ ی ٌٔ َـّ َٜبٔي ٍَ َواٟ إٔ٪َّ ٓٔیض٥ِٔ اِل َٓ ٠ُِیؤجزِ  َٓ َّی بٔا٨َّٟأض  أَی٥ُُِّٜ ٣َا َػل َٓ ی٩َ  ٔ َِٟحاَجةٔ ا٨َّٟاُض ِٔ٪َّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٨َ٣َُفِّ  َذا ا

ں ےن دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، اامسلیع نب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہ

 ایبؿ ایک ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخا

یک مسق ںیم اشعء یک امنز ےس الفں آد ی یک فہج ےس رک اجات وہں، وج مہ ولوگں وک  رلی امنز ڑپاھات ےہ، رافی اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فظع ںیم اس دؿ ےس زایدہ ےصغ یک احتل ںیم ںیہن داھکی ےہ رھپ رفامای ہک اے ولوگ، مت ںیم ےس ھچک ولگ یبن



 

 

)امنز( ےس اگھبےن فاےل ںیہ اس ےئل مت ںیم ےس وج صخش ولوگں وک امنز ڑپاھےئ وت رصتخم ڑپاھےئ اس ےئل ہک اؿ ںیم ڑبے افر 

 فرت فاےل ولگ ںیہ۔وبڑےھ افر زمکفر افر رض

 دمحم نب اقملت، دبعاہلل ، الیعمس نب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ہلصیف رکاتکس ےہ ای وتفی دے اتکس ےہ؟ایکاحمک ہصغ یک احتل ںیم 

     2030    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ يٌ٘وب َک٣انی، حشا٪ ب٩ ابزاہی٥، یو٧ص، ٣ح٤س، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٣َانٔیُّ  وَب اِلَُکِ ُ٘ ٌِ ُس ب٩ُِ أَبٔی َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبَس اہللٔ  َحسَّ ًَ ْس أَِخب ٍََنٔی َسا٥ْٟٔ اب٩  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا یُو٧ُُص  اُ٪ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا َحشَّ َحسَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ََٓذََکَ ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٙ ا٣َِزأََتطُ َوهَٔی َحائْٔف  َّطُ ك٠ََّ تَ ٩ً ًبساہلل اب٩َِ ٤ًََُز أَِخب ٍََُظ أ٧َ َٓ ِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٓ یََّى  َِ

 ٔ إ َٓ َتِلُضَز  َٓ َّی َتِلُضَز ث٥َُّ َتٔحیَف  َضا ث٥َُّ ٟٔی٤ُِٔشَِٜضا َحً ٌِ ا٢َ ٟٔي ٍَُأج َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ًَ َّی اہللُ  َضاٗا٢ َػل ِ٘ ٠ُِیَل٠ِّ َٓ َضا  َ٘ َٟطُ أَِ٪ یَُل٠ِّ ِ٪ بََسا 

 ابوًبس اہلل ٣ح٤س صواٟزصزی

امین، اسحؿ نب اربامیہ، ویسن، دمحم، اسمل، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دمحم نب اوب وقعیب رک

ایبؿ ایک ہک اںوہں ےن اینپ ویبی وک ضیح یک احتل ںیم الطؼ دے دی، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 ہیلع فآہل فملس اس رپ ہصغ ںیم آےئ افر رفامای ہک اس وک اچےیہ ہک روجع رکے افر اےس ا ےن اپس ہی ایبؿ ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل

 رےنہ دے اہیں کت ہک فہ اپک وہاجےئ رھپ ضیح آےئ افر اپک وہاجےئ رھپ ارگ الطؼ دانی اچےہ وت اس وک الطؼ دے۔

 دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب وقعیب رکامین، اسحؿ نب اربامیہ، ویسن، دمحم، اسمل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک اقیض وکولوگں ےک اعمہلم ںیم ا ےن ملح ےس ہلصیف رک

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 رےہ۔ اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ

 

 

 

 ایک ہک اقیض وکولوگں ےک اعمہلم ںیم ا ےن ملح ےس ہلصیف رکےن اک اج

     2031    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َِٟت َجائَِت ص٨ِْٔس ب٨ُِٔت ًُتَِبَة ب٩ِٔ  َحسَّ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َوةُ أَ٪َّ  ثَىٔی رُعِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ

 ُّٟ ٔلَیَّ أَِ٪ یَٔذ ٔ اَِلَِرٔق أَص١ُِ خَٔبإئ أََحبَّ ِ ًَلَی َهِضز َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ ٣َا کَاَ٪  ا َ٘ َٓ َة  ٌَ خَٔبائَٔک َو٣َا أَِػَبَح  وا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َربٔی

َِٟت ِٔ٪َّ أَبَ  ا َٗ ٌٔزُّوا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ خَٔبائَٔک ث٥َُّ  ٔلَیَّ أَِ٪ َي ٔ اَِلَِرٔق أَص١ُِ خَٔبإئ أََحبَّ ِ ًَلَی َهِضز َِٟیِو٦َ  ًَلَیَّ ا َض١ِ  َٓ یْک  َیاَ٪ َرُج١ْ ٣ٔشِّ ِٔ ا ُس

ا٢َ  َٗ ٨ََٟا  َٟطُ ًَٔیا َّٟٔذی  ٥ٌَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ ٕد أَِ٪ أُك ٖٕ ٩ِ٣ٔ َُحَ زُو ٌِ ٤ٌٔٔیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٠َِیٔک أَِ٪ تُِل ًَ َد   ََٟضا ََل َُحَ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دنہ نب  ہبت نب 

رپ وکح  ہمیخ فاال ںیہن اھت ہک سج ےک قلعتم ےھجم ر ہعی آںیئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخا یک مسق رفےئ زنیم 

دنسپ وہ ہک آپ ےک ہمیخ فاولں ےس زایدہ ذلیل وہا افر آج ہی احؽ ےہ ہک رفےئ زنیم رپ وکح  ہمیخ فاال ااسی ںیہن سج ےک قلعتم ھجم 

ریمے ےئل وکح   جج ےہ اس ابت  دنسپ وہ ہک آپ ےک ہمیخ فاےل زایدہ زعمز وہ رھپ رعض ایک ہک اوبایفسؿ اکی لیخب آد ی اھت وت ایک

 ںیم ہک ا ےن وچبں وک اس ےک امؽ ےس الھکؤں آپ ےن رفامای ہک وکح   جج ںیہن ارگ وت اس وک دوتسر ےک اطمقب الھکےئ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہم ےئک وہےئ طخ رپ وگایہ افر اس ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رہم ےئک وہےئ طخ رپ وگایہ افر اس ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2032    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ر، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُس :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ا أََراَز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ

ٔلَی اٟزُّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یَُِٜتَب ِ ًَ ٥َ َخاتَ اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اتََّدَذ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َُُ٪ َٛٔتابّا َِٔلَّ ٣َِدُتو٣ّا  َُّض٥ِ ََل َيُِقَ اُٟوا ٧ِٔ َٗ  ٔ ٤ّا و٦

ْس َرُسو٢ُ اہللٔ ُظُط ٣َُح٤َّ ِ٘ ٔلَی َوبٔیٔؼطٔ َوَن ِّی أ٧َُِوزُ ِ أَن َٛ ٕة  َـّ ٔ ٓ ٩ِ٣ٔ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصیق رفؾ وک طخ دمحم نب اشبر، دنغر، اتقدہ، اسن نب امکل ر

 انھکل اچاہ وت ولوگں ےن اہک ہک فہ ولگ رصػ فیہ طخ ڑپےتھ ںیہ وج رہم ایک وہا وہ،انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچدنی یک اکی

 (اہ اھت افر اس رپ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس شقن ایک وہا اھت )یہی اوگنیھٹ رہم اک اکؾ دیتی یھتاوگنیھٹ ونباح  وگای ہک ںیم اس یک کمچ دھکی ر

 دمحم نب اشبر، دنغر، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر اعولمں یک اوخناہ اک ایبؿ،۔ یاکؾ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 یاکؾ افر اعولمں یک اوخناہ اک ایبؿ،۔

     2033    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، سائب ب٩ یزیس ب٩ اخت ٤٧ز، حویلب ب٩ ًبساٌٟزی، ًبساہلل ب٩ سٌسی :  راوی

ث٨ََ  ٕ أَ٪َّ حَُویِ َحسَّ ائُٔب ب٩ُِ َیزٔیَس اب٩ُِ أُِخٔت ٤َ٧ٔز ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی اٟشَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ زَّی أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ ا أَبُو ا ٌُ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٔلَب ب٩َِ 



 

 

تٔطٔ  َٓ ًَلَی ٤ًََُز فٔی خََٔل ٔس٦َ  َٗ َّطُ  ٔسیِّ أَِخب ٍََُظ أ٧َ ٌِ ِبَس اہللٔ ب٩َِ اٟشَّ ٤ًَِاَّل  ًَ ٤ًَِا٢ٔ ا٨َّٟأض أَ ََّک َتلَٔی ٩ِ٣ٔ أَ ِث أ٧َ ٥َِٟ أَُحسَّ َٟطُ ٤ًَُزُ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ

اّس  ٠ُُِٗت ِٔ٪َّ لٔی أََِفَ ٔلَی َذَٟٔک  ٤َا تُزٔیُس ِ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٠ُِت بَلَی  ُ٘ َٓ صَِتَضا  ََٟة ََکٔ ٤َا ٌُ ِٟ ًِٔلیَت ا ُ إَٔذا أ ٕ َوأُرٔیُس َٓ ًِبُّسا َوأ٧ََا بَٔدي ٍِ أَِ٪ ا َوأَ

َٓکَاَ٪  َّٟٔذی أََرِزَت  ٨ُِت أََرِزُت ا ُٛ ِّی  إٔن َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ََل َت َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ًَلَی ا ّة  َٗ ًَٟٔی َػَس ٠ًََِیطٔ َتُٜوَ٪ ٤ًَُا َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ًِ َّی أَ َِٟیطٔ ٣ٔىِّی َحً ٔ َُِٓقَ ِ ًِٔلطٔ أَ ُٗو٢ُ أَ َ أ َٓ َلاَئ  ٌَ ِٟ ٔلیىٔی ا ٌِ ٥َ يُ َّی َوَس٠َّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َِٟیطٔ ٣ٔىِّی  ٔ َُِٓقَ ِ ًِٔلطٔ أَ َ ٠ُِت أ ُ٘ َٓ َلانٔی ٣َزَّّة ٣َاَّل 

ٖٕ َو  َُي ٍُِ ٣ُرِشٔ ٤َِٟا٢ٔ َوأ٧ََِت  ٤َا َجائََک ٩ِ٣ٔ َصَذا ا َٓ ِٚ بٔطٔ  ُِٟط َوَتَؼسَّ َت٤َوَّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُخِذُظ  ََل تُ اہللُ  َٓ ُدِذُظ َؤَِلَّ  َٓ طُ ََل َسائ١ٕٔ  ٌِ ٔ تِب

ُت ٤ًَُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ  ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َشَک َو ِٔ و٢ُ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َن ُ٘ أب َي َِٟدلَّ َز ب٩َِ ا

ًِٔلطٔ أَ  ُٗو٢ُ أَ َ أ َٓ َلاَئ  ٌَ ِٟ ٔلیىٔی ا ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُي ًَ َّی اہللُ  َِٟیطٔ َػل ٔ َُِٓقُ ِ ًِٔلطٔ ٩ِ٣َ صَُو أَ ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ ًَِلانٔی ٣َزَّّة ٣َاَّل  َّی أَ َِٟیطٔ ٣ٔىِّی َحً ٔ َُِٓقَ ِ

 ِٟ ٤َا َجائََک ٩ِ٣ٔ َصَذا ا َٓ ِٚ بٔطٔ  ِٟطُ َوَتَؼسَّ َت٤َوَّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُخِذُظ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َُي ٍُِ ٣ُرِشٔ ٣ٔىِّی  ٖٕ َوََل ٤َا٢ٔ َوأ٧ََِت 

َشَک  ِٔ ُط َن ٌِ ٔ َََٓل تُتِب ُدِذُظ َو٣َاََل  َٓ  َسائ١ٕٔ 

 ؼتٹ نب دبعازعلی، دبعاہلل نب دعسی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 
ت
اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسبئ نب سیدی نب اتخ رمن، وح

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےن ایبؿ ایک ہک فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الخ ت زامہن ںیم اؿ ےک اپس آےئ وت اؿ ےس

 اہک ہک ھجم ےس ہی ایبؿ ںیہن ایک ایگ ہک مت ولوگں ےک اکؾ رکےت وہ رھپ بج مت وک اس یک ارجت دی اجیت ےہ وت اس وک اندنسپ رکےت وہ، ںیم

ے اپس وھگڑے افر الغؾ ںیہ ےن اہک اہں۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اس ےس رھپ اہمترا ایک ارادہ ےہ، ںیم ےن اہک ہک ریم

افر امؽ یھب ےہ ںیم اچاتہ وہں ہک اینپ ارجت املسمونں رپ دصہق رکدفں، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ااسی ہن رکف اس ےئل 

ےھت، وت ںیم اتہک ہک ہی اس وک  ہک ںیم ےن یھب فیہ ارادہ ایک اھت وج مت ےن ارادہ ایک اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ھچک دای رکےت

دے دںی، وج ھجم ےس زایدہ اتحمج وہ اہیں کت ہک اکی ابر آپ ےن ےھجم امؽ دای وت ںیم ےن رعض ایک اس وک دے وج ھجم ےس زایدہ اتحمج 

 امؽ اہمترے اپس وہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ےک ےل ول، افر اس ےک ذرہعی ےس امدلار نب اس وک دصہق رکف ارگ

 اس  رر رپ آےئ ہک مت اس ےک رظتنم ہن وہ افر ہن مت اس اک وساؽ رکےن فاےل وہ وت اس وک ےل ول، افر اس وک اس ےک ےھچیپ ہن اگلؤ، وباہطس

ؿ ایک ہک ںیم ےن زرہی، اسمل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وقنمؽ ےہ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایب

ایدہ وج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ھچک دےتی وت ںیم د ہ داتی ہک ھجم ےس ز

دہ رضفرت دنم وہ یبن اتحمج وہ اس وک ددیف اہیں کت ہک اکی ابرآ ےن ےھجم ھچک امؽ دای وت ںیم ےن اہک ہک ہی اس وک ددیےئجی وج ھجم ےس زای

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک ےل ول، افر امدلار نب اجؤ افر اس وک دصہق رکف، ارگ اس امؽ ںیم اہمترے اپس اس رطح 



 

 

  ہن اگلف۔آےئ ہک مت اس اک ااظتنر رکےن فاےل ہن وہ افر ہن امےنگن فاےل وہ وت اس وک ےل ول، افر وج ہن آےئ وت اس ےک ےھچیپ ا ےن دؽ وک

 ؼتٹ نب دبعازعلی، دبعاہلل نب دعسی :  رافی
ت
 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اسبئ نب سیدی نب اتخ رمن، وح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجسم ںیم ہلصیف رکےن افر اعلؿ رکےن اک ایبؿ

 ؿایاکؾ اک ایب :   ابب

 دجسم ںیم ہلصیف رکےن افر اعلؿ رکےن اک ایبؿ

     2034    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن َوأ٧ََا اب٩ُِ َخ٤َِص َحسَّ ا٢َ َطضِٔسُت ا َٗ ٕس 

َٚ بَِي٨َُض٤َا َة َس٨َّة َوَُفِّ  ًَرِشَ

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، لہس نب دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اس فتق وموجد اھت بج ہک دف اعلؿ 

 تق ریمی رمع دنپرہ اسؽ یھت۔رکےن فاولں ےک درایمؿ رفتقی رکاح  یئگ یھت اس ف

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم ہلصیف رکےن افر اعلؿ رکےن اک ایبؿ



 

 

     2035    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، حرضت سہ١ :  راوی

٩ًَِ َسِض١ٕ أَخٔی بَىٔی ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ ٔطَضإب  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ َسأًَسَة أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ  َحسَّ

ِ٘ اَِلَِنَؼا ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََي ا٢َ أََرأَیَِت َرُجَّل َوَجَس ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤َِِٟشحٔٔس رٔ َجاَئ ِ ٨ًََا فٔی ا َتََل َٓ ُت٠ُطُ 

 َوأ٧ََا َطاصْٔس 

ایک ہک ااصنر ںیم ےس اکی آد ی یبن ییحی ، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، رضحت لہس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک اتبےیئ ارگ وکح  آد ی اینپ ویبی ےک اپس یسک رمد وک اپےئ وت ایک اس وک

 لتق رکدے؟ رھپ دفونں ےن دجسم ںیم اعلؿ ایک افر ںیم اس فتق وموجد اھت۔

 رججی، انب اہشب، رضحت لہس ییحی ، دبعارلزاؼ، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج ےن دجسم ںیم ہلصیف ایکاہیں کت ہک بج دح اک فتق آای وت مکح دای ہک دجسم ےس لکن رک

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 بج دح اک فتق آای وت مکح دای ہک دجسم ےس لکن رک دح اقمئ یک اجےئ۔سج ےن دجسم ںیم ہلصیف ایکاہیں کت ہک 

     2036    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١ ب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ وسٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕ َحسَّ  َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َوَس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ثَىٔی ا٠َِّٟیُث 

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ٨َاَزاُظ  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٥َ َوصَُو فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِّ أَتَی َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔن ا َطضَٔس ِ َّ٤٠َ َٓ ٨ُِط  ًَ َق  أرَِعَ َٓ ی َز٧َِیُت 



 

 

أَِخب ٍََنٔی ٣َ  َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ اِرُج٤ُوُظ  َٓ ا٢َ اذِصَبُوا بٔطٔ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ا٢َ أَبَٔک ُج٨ُوْ٪  َٗ ا  ٌّ ٔشطٔ أَِرَب ِٔ ًَِبسٔ ًَلَی َن ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ٩ِ َس٤ٔ

َّی َرَو  ٤َُِٟؼل ٨ُِت ٓٔی٩ِ٤َ َرَج٤َُط بٔا ُٛ ا٢َ  َٗ َّی اہللٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٌِ اُظ یُو٧ُُص َو٣َ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اٟزَِّج٥ٔ   اہللُ 

 اںوہں ےن ایبؿ ایک ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع نب اہشب، اوبہملس فدیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ

ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اس فتق آای بج آپ دجسم ںیم ےھت، اس ےن اکپر رک اہک ہک ای روسؽ 

پ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن زان ایک ےہ، آپ ےن اس ےس ہنم ریھپ ایل، بج اس ےن اچر رمہبت وگایہ ددیی ا ےن افرپ وت آ

ےن رفامای ہک ھجت وک ونجؿ ےہ، اس ےن اہک ہک ںیہن، آپ ےن رفامای ہک اس ےک ےل اجؤ ، افر اس وک  راسگر رکدف، انب اہشب اک وقؽ ےہ 

ہک ھجم ےس اس صخش ےن ایبؿ ایک سج ےن اجرب نب دبعاہلل وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم یھب اؿ ولوگں ںیم ےس اھت وہنجں ےن اس وک 

 اھت ویسن فرمعم، انب رججی زرہی وباہطس اوبہملس، رضحت اجرب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  راسگر رکےن ےک دیعاگہ ںیم  راسگر ایک

 قلعتم رفاتی رکےت ںیہ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع نب اہشب، اوبہملس فدیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑگھجےن فاولں وک اامؾ ےک تحیصن رکےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھجےن فاولں وک اامؾ ےک تحیصن رکےن اک ایبؿ

     2037    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٟک، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣ا :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ٨ًََِضا أَ٪َّ َحسَّ  َس٤َ٠ََة َرضَٔی اہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  تٔطٔ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟح٩َ بُٔححَّ ٥ُِٜ أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَ ـَ ٌِ ١َّ َب ٌَ َٟ ٔلَیَّ َو ٥ُِ َتِدَتٔؼ٤ُوَ٪ ِ َّٜ ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ َو٧ِٔ ا٢َ ٧ِٔ َٗ  ٥َ



 

 

َل  ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ ََل َیأُِخِذُظ  َٓ ِّٙ أَخٔیطٔ َطِیّئا  ُط ٩ِ٣ٔ َح َٟ ِیُت  ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ  ٍُ ٔ ٣َا أَِس٤َ ًَلَی ٧َِحو ٔضی  ِٗ َ أ َٓ ٕف  ٌِ َٟ َب ّة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٍُٔ  ٌَ  طُ ِٗٔل

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ زبنی تنب ایب ہملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رکے رفامای ہک ںیم وت آد ی وہں مت ریمے اپس دقمامت ےل رک آےت وہ افر تہب نکمم ےہ ہک مت ںیم ےس وکح  صخش اینپ دلیل  شی

دفرسے ےس زایدہ زابؿ آفر وہ افر وج ںیم ونسں اس ےک اطمقب ہلصیف رکدفں وت فہ اس وک ہن ےل اس ےئل ہک اس وک آگ اک اکی ڑکٹا 

 وتڑ رک داتی وہں۔

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ زبنی تنب ایب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑگھجےن فاولں ےک ےئل اقیض یک وگایہ احمک ےک اسےنم وہین اچےئہ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھجےن فاولں ےک ےئل اقیض یک وگایہ احمک ےک اسےنم وہین اچےئہ

     2038    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (ٗتيبہ، ٟیث، یحٌی ، ٤ًز ب٩ ٛثي ٍ، ابو٣ح٤س )ابوٗتازہ ٛہ ٣ولی :  راوی

 ٔ ٕس ٣َِولَی أَب ٩ًَِ أَبٔی ٣َُح٤َّ  ٕ ثٔي ٍ َٛ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٩ًَِ َیِحٌَی  ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ َتاَزَة أَ٪َّ أَبَا  َٗ ی 

 َّ َِٟت٤َٔص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ ٤ُِت َٔل ُ٘ َٓ ٠َطُ َس٠َبُُط  َٓ َت٠َُط  َٗ تٔی١ٕ  َٗ ًَلَی  ٨َْة  ُط بَيِّ َٟ ٥َ یَِو٦َ ح٨َُيِٕن ٩ِ٣َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ تٔیلٔی  ی اہللُ  َٗ ًَلَی  ٨َّة  بَيِّ

 َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت أ٣ََِزُظ ِ ََٓذََکِ َح٠َِشُت ث٥َُّ بََسا لٔی  َٓ ٥ِ٠َ أََر أََحّسا َيِظَضُس لٔی  ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ُج٠ََشائٔطٔ َٓ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 َّ ٔ ٔلطٔ أَُػِيب ٌِ ا٢َ أَبُو بَُِکٕ لَِکَّ ََل يُ َ٘ َٓ أَِرٔؿطٔ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ا٢َ  َٗ َّٟٔذی یَِذَُکُ ٨ًِٔٔسی  تٔی١ٔ ا َ٘ ِٟ ََ أََسّسا ٩ِ٣ٔ  ٔسََلُح َصَذا ا یِٕع َویََس ٩ِ٣ٔ َُقَ

٩ًَِ ا ات١ُٔ  َ٘ َ أُِسٔس اہللٔ ُي ِٔ َٓاِطت ٍََیُِت ٨ِ٣ُٔط  ٔلَیَّ  أَزَّاُظ ِ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ٢َ ہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  َٓکَاَ٪ أَوَّ ا  ّٓ ا

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ لٔی  َٗ ٠َُِّتُط  َِٟحا٥ُٔٛ ََل ٣َا٢ٕ َتأَث ِٟٔحَحازٔ ا ا٢َ أَص١ُِ ا َٗ ٔلَیَّ َو أَزَّاُظ ِ َٓ  ٥َ َّ٠



 

 

ٕ فٔی ٣َِح٠ٔٔص  ٓٙ َ بَٔح َِ ِو أَََقَّ َخِؼ٥ْ ٨ًَِٔسُظ ْٔل َٟ ِب٠ََضا َو َٗ ٤٠ٌِٔٔطٔ َطضَٔس بَٔذَٟٔک فٔی ؤََلیَتٔطٔ أَِو  ٔضی بٔ ِ٘ ٠َِیطٔ فٔی  َي ًَ ٔضی  ِ٘ َُّط ََل َي إ٧ٔ َٓ أئ  ـَ َ٘ ِٟ ا

ض٥ِٔ  ـٔ ٌِ ِو٢ٔ َب ٍَ أَِو َرآُظ فٔی ٣َِح٠ٔٔص َٗ ٚٔ ٣َا َس٤ٔ ٌٔزَا ِٟ ُف أَص١ِٔ ا ٌِ ا٢َ َب َٗ اَرُظ َو ص٤َُا َِِٔقَ ُیِحرٔضَ َٓ َّی یَِسًَُو بَٔظاصَٔسی٩ِٔ  أئ  َحً ـَ َ٘ ِٟ ا

 َّ ٔضی بٔطٔ َٔل٧َ ِ٘ وَ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ب١َِ َي ُ َِ ا٢َ آ َٗ ٔف َِٔلَّ بَٔظاصَٔسی٩ِٔ َو ِ٘ ٥ِ َي َٟ  ٔ َُي ٍِٔظ َضی بٔطٔ َو٣َا کَاَ٪ فٔی  ٤ََّا یَُزازُ ٩ِ٣ٔ َٗ ُط ٣ُِؤَت٩ْ٤َ َو٧ِٔ

٤٠ٌِٔٔطٔ فٔی اَِل٣ََِوا٢ٔ  ٔضی بٔ ِ٘ ُض٥ِ َي ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٔ َو َضاَزة ث ٍَُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٛ ٤ُ٠ٌُِٔط أَ َٓ  ِّٙ َِٟح ُة ا َٓ ٔ ز ٌِ ٣َ ٔ َضاَزة ا٢َ  اٟظَّ َٗ ٔضی فٔی َُي ٍَِٔصا َو ِ٘ َوََل َي

ـَ  َٗ أس٥ُ ََل ی٨ََِبغٔی ٠َِٟٔحا٥ٔٔٛ أَِ٪ ی٤ُِٔضَی  َ٘ ِٟ زُّّؿا ا ٌَ ٩َّٜٔ ٓٔیطٔ َت ٔ َوَل َُي ٍِٔظ ث ٍَُ ٩ِ٣ٔ َطَضاَزةٔ  ِٛ ٍَ أَ٪َّ ٤َ٠ًِٔطُ أَ ٣َ ٔ َُي ٍِٔظ ٤٠ٌِٔٔطٔ زُوَ٪ ٥ٔ٠ًِٔ  اّئ بٔ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِس ََکٔ َٗ ٨ُؤ٪ َو َُٟض٥ِ فٔی اٟوُّ ا  ًّ ا َ٘ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َؤِي ٔشطٔ ٨ًَِٔس ا ِٔ ٔٔیَّةُ َوَس٥ََّ٠ اٟوَّ ُٟٔتَض٤َٔة َن ٔ َػ ٤ََّا صَٔذظ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  َّ٩ 

فآہل ہبیتق، ثیل، ییحی ، رمع نب ریثک، اوبدمحم )اوباتقدہ ہک وم ی( ےس رفاتی رکےت ںیہ اوباتقدہ ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اک امؽ اس وک ےلم اگ، اوباتقدہ ےن اہک  فملس ےن نینح ےک دؿ رفامای ہک سج صخش ےن یسک وک لتق ایک افر اس ےک اپس وگاہ وہ وت اس وتقمؽ

ؽ ہک ںیم ڑھکا وہا اتہک ا ےن وتقمؽ رپ وکح  وگاہ  شی رکفں نکیل ںیم ےن یسک وک ںیہن اپای وج وگایہ دے،انچہچن ںیم ھٹیب ایگ رھپ ےھجم ایخ

ںیم ےس اکی ےن اہک ہک ہی سج وتقمؽ  وہا ہک ںیم ےن اس اک احؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک اؿ ےھٹیب وہےئ ولوگں

اک ذرک رک رےہ ںیہ اس ایھتہر وت ریمے اپس ےہ، آپ اوکن ھجم ےس رایض رکدںی، رضحت اوبرکب ےن اہک ہک ااسی رہسگ ہن وہاگ، ہک آپ 

رطػ رقشی ےک اکی رگن وک دے دںی ےگ افر اہلل ےک ریشفں ںیم ےس اکی ریش وک وھچڑ دںی ےگ، وج اہلل افر اس ےک روسؽ یک 

گنج رکات ےہ اوباتقدہ اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای وت اںوہں ےن فہ ایھتہر ےھجم ددیےیئ، ںیم ےن اس 

ےس ابغ رخدی ایل، فہ بس ےس الہپ امؽ اھت وج ںیم ےن احلص ایک، دبعاہلل ، ثیل ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 افر فہ ےھجم دالای افر الہ اجحز اک وقؽ ےہ ہک احمک ا ےن ملع یک انبء رپ ہلصیف ہن رکے وخاہ فہ اقیض ےننب ےک دعب ای اس ےس ڑھکے وہےئ

ےلہپ اس اک وگاہ رفقی اخمفل اس ےک زندکی یسک ےک قح اک ارقار سلجم یک اضق ںیم رکے وت ضعب اجحزویں ےک زندکی اس رپ ہلصیف ہن 

وگاوہں وک الب رک اؿ یک وموجدیگ ںیم ارقار ہن ایک اجےئ افر ضعب رعاویقں اک وقؽ ےہ ہک سلجم اضقء ںیم ھچک ایک اجےئ اگ بج کت دف 

دےھکی ای ےنس وت اس رپ ہلصیف رکدے، اس سلجم ےک العفہ ںیم وکح  ابت دےھکی وت دف وگاوہں ےک ریغب ہلصیف ہن رکے افر اںیہن ںیم ےس 

 ہک فہ اامتن دار ےہ افر اہشدت اک دصقم الص  تقیق اک اجانن ےہ، افر اس ےک ملع اک رمہبت ضعب اک وقؽ ےہ ہک فہ ہلصیف رکے اس ےئل

اہشدت ےس زایدہ ےہ ضعب رعاویقں اک وقؽ ےہ ہک امؽ ںیم ا ےن ملع یک انبء رپ ہلصیف رکدے، اس ےک العفہ ںیم ںیہن، اقمس اک وقؽ ےہ 

ں ےک ہلصیف رکدے ابفوجد اس ےک ہک اس وک ملع دفرسفں یک وگایہ ےس ہک احمک ےک ےئل انمبس ںیہن ہک ا ےن ملع ےس ریغب وگاوہ

زایدہ دنلب رمہبت راتھک ےہ، نکیل اس ےس املسمونں ےک دؽ ںیم تمہت اک ایخؽ دیپا وہےن اک ادنہشی ےہ اس ےک ابثع امگؿ ںیم 

ںوہں ےن )اکی ابر بج ہک رضحت ہیفص ےک ڑپاجےن اک رطخہ ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نظ وک رکمفہ اھجمس ےہ،انچہچن ا



 

 

 اسھت ےھت( رفامای ہک ہی ہیفص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ۔

 (ہبیتق، ثیل، ییحی ، رمع نب ریثک، اوبدمحم )اوباتقدہ ہک وم ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ اک ایبؿایاک :   ابب

 ڑگھجےن فاولں ےک ےئل اقیض یک وگایہ احمک ےک اسےنم وہین اچےئہ

     2039    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ اَِلَُویِٔسیُّ  ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی  َحسَّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َحسَّ

٤َزَّ بٔطٔ َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ  َٓ َضا  ٌَ ٣َ َٙ ِت ا٧َِل٠َ ٌَ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ُة ب٨ُِٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔیَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََتِتطُ َػ ًَاصُ اہللُ  َس َٓ ٤ََّا هَٔی اَِلَِنَؼارٔ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٤َا 

ِیْب َواب٩ُِ  ٌَ ٦ٔ َرَواُظ ُط ِیَلاَ٪ َیِحزٔی ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آَز٦َ ٣َِحَزی اٟسَّ ا٢َ ِٔ٪َّ اٟظَّ َٗ اََل ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  َٗ ُة  ٔٔیَّ ٕٙ  َػ ًَتٔی ٣َُشأَفٕ َواب٩ُِ أَبٔی 

ىٔی اب٩َِ حُ  ٌِ ًَلٓٔیٕ َي  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُٚ ب٩ُِ یَِحٌَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؤِِسَحا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ  َشيِٕن 

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ، انب اہشب، یلع نب نیسح ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس 

 یھب اؿ شیکھت ےلچ آپ ےک اپس ےس ااصنر ےک دف صخش ےک اپس ہیفص تنب ییح آںیئ بج فہ ولےنٹ ںیگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

سگرے آپ ےن اؿ دفونں وک البای افر رفامای ہی ہیفص ںیہ اؿ دفونں ےن اہک احبسؿ اہلل )ینع ایک مہ ولگ آپ ےک قلعتم دبامگین رکےتکس 

فر انب ایب قیتع افر ااحسؼ نب ییحی ںیہ( آپ ےن رفامای ہک اطیشؿ آد ی یک روگں ںیم وخؿ یک رطح دفڑات ےہ بیعش افر انب اسمرف ا

 وباہطس زرہی یلع نب نیسح رضحت ہیفص آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ، انب اہشب، یلع نب نیسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...احمک بج دف آدویمں وک یسک اکی ہگج ےجیھب وت اؿ دفونں وک مکح دانی ہک دفونں اکی دفرس

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 احمک بج دف آدویمں وک یسک اکی ہگج ےجیھب وت اؿ دفونں وک مکح دانی ہک دفونں اکی دفرسے اک اہک امںین افر ڑگھجا ہن رکںی

     2040    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ً٘سی، طٌبہ، سٌیس ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط سٔیُّ َحسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َث َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ َّی   أَبٔی  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ا َوََل ت٨َُ  َ
ا َوَبرشِّ َ َّسِّ ٌَ ا َوََل ُت َ ا٢َ َيَّسِّ َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔلَی ا اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ ِ ٌَ ٥َ أَبٔی َو٣ُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َُّط اہللُ  ُط أَبُو ٣ُوَسی ٧ِٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَا  ا َوَتَلاَو َ َفِّ

ا٢َ ک١ُُّ ٣ُِشُٔکٕ َُحَ  َ٘ َٓ  ٍُ ِٟبِٔت ٍُ بٔأَِرٔؿ٨َا ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُيِؼ٨َ ٩ًَِ َس َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍْ ا٢َ ا٨َّٟرِضُ َوأَبُو َزاُوَز َویَزٔیُس ب٩ُِ صَاُروَ٪ َوَوٛٔی َٗ ا٦ْ َو

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   أَبٔی بُزَِزَة 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع دمحم نب اشبر، دقعی، ہبعش، دیعس نب ایب ربدہ، اوبربدہ ریض اہلل

فآہل فملس ےن ریمے فادل اعمذ نب لبج وک نمی یک رطػ اجیھب وت آپ ےن رفامای ہک مت دفونں آاسین رکان یتخس ہن رکان ولوگں وک وخربخشی 

  انبای اجات ےہ )اس ےک قلعتم آپ اک ایک دانی رفنت ہن دالان افر اکی دفرسے اک اہک امانن، اوب ومٰیس ےن رع

ٹ ی

 

نٹن

ض ایک ہک ریمے کلم ںیم 

مکح ےہ( آپ ےن رفامای ہک رہہشن آفر زیچ  جاؾ ےہ افر رضن افر اوبداؤد افر سیدی نب اہرفؿ، افر فعیک وباہطس ہبعش، اوبربدہ، رضحت اوب 

 ومٰیس ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ۔

 نب اشبر، دقعی، ہبعش، دیعس نب ایب ربدہ، اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احمک ےک دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ۔

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احمک ےک دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ۔

     2041    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١، حرضت ابو٣وسٰی  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ثَىٔی ٨ِ٣َُؼوْر  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟئ  َحسَّ یِّ َػل

اعٔیَ  انَٔی َوأَٔجيبُوا اٟسَّ ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ا٢َ  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دسمد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رضحت اوب ومٰیس ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای 

 دوعت وبقؽ رکف۔ہک املسمؿ دیقویں وک ڑھچاؤ افر دوعت رکےن فاےل یک 

 دسمد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رضحت اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امعؽ ےک ہفحت اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 امعؽ ےک ہفحت اک ایبؿ

     2042    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، زہزی، رعوہ، ابوح٤یس، ساًسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َوَة أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ح٤َُیِ  ٍَ رُعِ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أ٧َ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ١َ٤َ ا٨َّٟٔيیُّ ٕس اٟشَّ َحسَّ ٌِ ا٢َ اِسَت َٗ أًسٔیُّ 

ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٕة  َٗ ًَلَی َػَس ٔة  َُٟط اب٩ُِ اَِلَُتبٔیَّ ا٢ُ  َ٘ ٥َ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔی أَِسٕس ُي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ صََذا َل٥ُِٜ َوصََذا أُصِٔسَی لٔی َػل َٗ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ َٓ َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٌَٔس ا َؼ َٓ ا  ـّ َیاُ٪ أَِي ِٔ ا٢َ ُس َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا



 

 

َي٨ُِوزُ أَیُضِ  َٓ طٔ  َضَلَّ َج٠ََص فٔی بَِیٔت أَبٔیطٔ َوأ٣ُِّ َٓ ََٟک َوصََذا لٔی  و٢ُ َصَذا  ُ٘ ِتٔی َي َیأ َٓ ُثطُ  ٌَ ا١ٔ٣ٔ ٧َِب ٌَ ِٟ َٟطُ أَ ا ٔ َسی  ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٦ِ ََل َوا

َُاْئ أَِو  ُط ُر َٟ ٌٔي ٍّا  بَتٔطٔ ِِٔ٪ کَاَ٪ َب َٗ ًَلَی َر َِٟ٘ٔیا٣َٔة یَِح٠ٔ٤ُُط  ِتٔی بَٔظِیٕئ َِٔلَّ َجاَئ بٔطٔ یَِو٦َ ا ٍَ ََل َیأ َٓ زُ ث٥َُّ َر ٌَ َضا ُخَواْر أَِو َطاّة َتِی َٟ ّة  َبَُقَ

تَِی ِٔبِ  َّی َرأَی٨َِا ًَُِفَ ٩ًَِ أَبٔی حُ یََسیِطٔ َحً ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٠َِي٨َا اٟزُّصِزٔیُّ َوَزاَز صَٔظا٦ْ  ًَ طُ  ؼَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ُت ثَََلثّا  ِِ ٤َِیٕس َلِیطٔ أَََل ص١َِ ب٠ََّ

 ٔ ١ِ اٟزُّصِز ُ٘ ٥ِ َي َٟ ُط ٣َعٔی َو ٌَ َُّط َس٤ٔ إ٧ٔ َٓ ًَِیىٔی َوَس٠ُوا َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  ِتُط  ٍَ أُذ٧َُاَی َوأَبَِْصَ ا٢َ َس٤ٔ ٍَ أُذُنٔی ُخَواْر َػِوْت َٗ یُّ َس٤ٔ

 ٔ ة َِٟبَُقَ َؼِؤت ا َٛ ُِٟحَؤاُر ٩ِ٣ٔ َتِحأَُروَ٪   َوا

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، اوبدیمح، اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینب 

ٹ اہک اجات اھت  

 

دصہق اک اعلم انب رک اجیھب بج فہ فا س آےئ وت م ےن اگل ہک ہی آپ اک ےہ افر ہی ریما ےہ،  ادس ےک اکی صخش وک سج وک انب ات

رھپ  وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر اہک ہک ایفسؿ ےن یھب اہک ہک آپ ربنم رپ ڑچےھ افر اہلل یک دمح فانثء ایبؿ یک

ےتجیھب ںیہ وت فہ فا س آرک اتہک ےہ ہک ہی اہمترا افر ہی ریما ےہ )وج ےھجم ہفحت ںیم الم( وت ویکں ںیہن  رفامای ہک اعلم اک ایک احؽ ےہ، ہک مہ اس وک

ؿ ا ےن ابپ ای اینپ امں ےک رھگ اتھٹیب رھپ داتھکی ہک ایک اےس ہفحت اجیھب اجات ےہ، ای ںیہن، مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اج

وت ایقتم ےک دؿ فہ زیچ اس رپ وسار وہیگ، ارگ فہ افٹن رےھک اگ وت اس یک رگدؿ رپ وسار وہاگ افر فہ  ےہ وج اعلم وج ھچک یھب رےھک اگ،

وباتل وہاگ، ارگ اگےئ وہیگ وت فہ وبیتل وہیگ، ای رکبی وہیگ وت فہ وبیتل وہیگ، رھپ آپ ےن دفونں اہھت ااھٹےئ، اہیں کت ہک ںیم ےن آپ 

ای ہک نس ول، ایک ںیم ےن اچنہپ دای نیت ابر آپ ےن رفامای، ایفسؿ ےن اہک ہک مہ ےس زرہی ےن ےک دفونں ولغبں یک دیفسی دیھکی افر رفام

دی ہی ایبؿ ایک ہک افر اشہؾ ےن وباہطس ا ےن فادل دیمح ےس زایدہ لقن ایک افر اہک ہک ریمے اکونں ےن اےس انس افر آوھکنں ےن داھکی افر سی

انس افر زرہی ےن ہی ظفل ںیہن ےہک ہک ریمے اکونں ےن انس، وخار ےس رماد آفاز ےہ  نب اثتب ےس وپھچ ول اںوہں ےن یھب ریمے اسھت

 افر وجار، داجرؿ ےس اموخذ ےہ ےسج اگےئ یک آفاز۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، اوبدیمح، اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الغومں وک اقیض انبےن افر اؿ وک اعلم انبےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 الغومں وک اقیض انبےن افر اؿ وک اعلم انبےن اک ایبؿ

     2043    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب ، اب٩ جزیخ ، ٧آٍ ، حرضت اب٩ ٤ًز ًث٤ا٪ ب٩ ػاٟح ، ًبساہلل ب٩ :  راوی

ا أَِخب ٍََُظ  ٌّ ٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَ٪َّ ٧َآ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٨ًَُِض٤َا أَِخب ٍََُظ َحسَّ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

ا٢َ کَاَ٪ َسا٥ْٟٔ ٣َِولَی أَبٔی حَُذ  َٗ ٔ َُٗبإئ ٓ ٥َ فٔی ٣َِشحٔٔس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٟٔيَن َوأَِػَحاَب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤َُِٟضأجزٔی٩َ اَِلَوَّ َة َیُؤ٦ُّ ا َٔ یض٥ِٔ ِي

ةَ  ٌَ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َربٔی  أَبُو بَُِکٕ َو٤ًَُزُ َوأَبُو َس٤َ٠ََة َوَزیِْس َو

ت انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اسمل )اوب یذ  ہف نامثؿ نب اصحل ، دبعاہلل نب فبہ ، انب رججی ، انعف ، رضح

ےک آزاد رکدہ الغؾ( اہمرجنی اف نی یک اامتم ابق ںیم ایک رکےت ےھت اس احؽ ںیم ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب وموجد 

 افر رضحت اعرم نب ر ہعی یھب وہےت ےھت۔ وہےت ےھت اؿ ںیم رضحت اوبرکب افر رضحت رمع افر رضحت اوبہملس افر رضحت زدی

 نامثؿ نب اصحل ، دبعاہلل نب فبہ ، انب رججی ، انعف ، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احمک ےک اسےنم فافق اکرفں ےک  شی ےئک اجےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 احمک ےک اسےنم فافق اکرفں ےک  شی ےئک اجےن اک ایبؿ

     2044    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ابی اویص، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ :  راوی

ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِ  َوةُ َحسَّ ثَىٔی رُعِ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َحسَّ َٗ َبَة  ِ٘ طٔ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ثَىٔی ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٕص َحسَّ



 

 

َّی اہللُ ٣ََة أَِخب ٍََاُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َِْخَ ٥َٜٔ َوا َِٟح ٔ أَ٪َّ ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ُض٥ِ   َٟ ا٢َ حٔيَن أَذَٔ٪  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

َّی یَ  وا َحً ٌُ َٓاِرٔج ٥َِٟ یَأَِذِ٪   ٩ِ ِّی ََل أَِزرٔی ٩ِ٣َ أَذَٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٤٣َّٔ ٔن ٙٔ َسِئی َصَوازَٔ٪ ِ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ فٔی ًِٔت ٥ِ ا ُٛ ٥ِ أ٣ََِز ُٛ ُُ ا َٓ َِٟي٨َا رُعَ ٔ ِ ٍَ َٓ زِ

جَ  ُُص٥ُِ ََفَ َٓا ک٤ََّ٠َُض٥ِ رُعَ َٓ ٍَ ا٨َّٟاُض  َج ِس كَيَّبُوا َوأَذ٧ُٔواََفَ َٗ أَِخب ٍَُوُظ أَ٪َّ ا٨َّٟاَض  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وا ِ ٌُ 

اامسلیع نب ایب افسی، اامسلیع نب اربامیہ، ومٰیس نب ہبقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رمفاؿ نب مکح افر 

ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج املسمونں ےن وہازؿ ےک دیقویں ےک آزاد رکےن یک وسمر نب رخمہم دفونں ےن 

ااجزت دی وت آپ ےن رفامای ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک مت ںیم ےس سک ےن ااجزت دی افر سک ےن ااجزت ںیہن دی، اس ےئل مت ولگ اجؤ 

 فافق وہں،انچہچن امتؾ ولگ فا س ےلچ ےئگ افر اؿ ےس اؿ ےک اہیں کت ہک ریمے اپس ولگ آںیئ وج اہمترے احالت ےس

رسدارفں ےن وگتفگ یک، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ولن آےئ، افر آپ ےس رعض ایک ہک ولگ اس رپ 

 رایض ںیہ افر ااجزت ددیی۔

 انب اہشب، رعفہ نب زریباامسلیع نب ایب افسی، اامسلیع نب اربامیہ، ومٰیس نب ہبقع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابداشہ ےک اسےنم اس یک رعتفی رکان افر اس ےک ےھچیپ اس ےک الخػ انہک رکمفہ ےہ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

  اس ےک الخػ انہک رکمفہ ےہابداشہ ےک اسےنم اس یک رعتفی رکان افر اس ےک ےھچیپ

     2045    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز اپ٨ے واٟس :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُ  ٔس ب٩ِٔ َزیِسٔ ب٩ِٔ  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ًَلَی َحسَّ َّا ٧َِسُخ١ُ  ا٢َ أ٧َُاْض َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز ٧ِٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ََز 

ا ّٗ ا َٔ ٔ َصا ن سُّ ٌُ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ ِج٨َا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسص٥ِٔ  َ َِ َٖ ٣َا ٧ََتک٥َُّ٠َ َِٔذا  ُض٥ِ خََٔل َٟ و٢ُ  ُ٘ ٨َ َٓ  ُس٠َِلا٨َٔ٧ا 



 

 

ےت ںیہ ھچک ولوگں ےن انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہک ہک اوبمیعن، اعمص نب دمحم نب زدی نب دبعاہلل نب رمع ا ےن فادل ےس رفاتی رک

مہ ا ےن ابداشہ ےک اپس اجےت ںیہ وت مہ اؿ ےس وگتفگ رکےت ںیہ وج اس ےک الخػ وہیت ےہ بج ہک مہ اؿ ےک اپس ےس دجا وہےت 

 ںیہ اںوہں ےن اہک ہک مہ اس وک افنؼ ہ ےتھج ںیہ۔

 اہلل نب رمع ا ےن فادلاوبمیعن، اعمص نب دمحم نب زدی نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ابداشہ ےک اسےنم اس یک رعتفی رکان افر اس ےک ےھچیپ اس ےک الخػ انہک رکمفہ ےہ

     2046    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، رعاک، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٍَ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ إک  ٩ًَِ رٔعَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل َوَس٠َّ

ِتٔی َصُؤََلٔئ بَٔوِجطٕ َوَصُؤََلٔئ بَٔوِجطٕ  َّٟٔذی َیأ َِٟوِجَضئِن ا َّ ا٨َّٟأض ذُو ا ََ و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘  َي

ہبیتق، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، رعاک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

وہےئ انس ہک ولوگں ںیم ےس دبرتنی فہ صخش ےہ وج دف راخ آد ی ےہ ہک اکی ےک اپس آرک ھچک اتہک ےہ افر ہیلع فآہل فملس وک رفامےت 

 دفرسے ےک اپس ھچک اتہک ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، رعاک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اغبئ صخش رپ مکح اگلےن اک ایبؿ



 

 

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اغبئ صخش رپ مکح اگلےن اک ایبؿ

     2047    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہا٣ح٤س ٛثي ٍ، سٔیا٪، ہظا٦، اپ٨ے واٟس، اور وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

٨ًََِضا أَ٪َّ  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ َِٟت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ا َٗ ص٨ِّٔسا 

أَِحَتاُد أَِ٪ آُخَذ ٩ِ٣ٔ  َٓ َیاَ٪ َرُج١ْ َطٔحیْح  ِٔ ٖٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ أَبَا ُس زُو ٌِ ٤َِٟ ََٟسٔک بٔا ٔٔیٔک َوَو ا٢َ ُخٔذی ٣َا یَِٜ َٗ  ٣َأٟطٔ 

 دمحم ریثک، ایفسؿ، اشہؾ، ا ےن فادل، افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ دنہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس ولں، آپ ےن رفامای ہک وت  ےس رعض ایک ہک اوبایفسؿ اکی لیخب آد ی ےہ افر ھجم وک رضفرت وہیت ےہ ہک

 اس ےک امؽ ںیم ےس اقدعہ ےک اطمقب اانت ےل ہک وج ھجت وک افر ریتے ےچب وک اکیف وہ۔

 دمحم ریثک، ایفسؿ، اشہؾ، ا ےن فادل، افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج صخش ےک ےئل اس ےک اھبح  ےک قح ںیم ےس وج ہلصیف ایکاجےئ وت فہ اس وک ہن ےل

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےک ےئل اس ےک اھبح  ےک قح ںیم ےس وج ہلصیف ایکاجےئ وت فہ اس وک ہن ےل

     2048    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیزب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح ، اب٩ طہاب ، رعوہ ب٩ زبي ٍ ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٔ أَ٪َّ ِخب ٍََ َحسَّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ نٔی رُعِ



 

 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخب ٍََ  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٍََِتُط أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِتَضا 

ٍَ ُخُؼو٣َّة بَٔبأب حُ  َُّط َس٤ٔ ٥َ أ٧َ ٥ُِٜ أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَ َوَس٠َّ ـَ ٌِ ١َّ َب ٌَ ٠َ َٓ َِٟدِؼ٥ُ  َُّط َیأِتٔیىٔی ا ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ َو٧ِٔ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ َد ِ َْخَ َٓ َّ ِحَزتٔطٔ  ب٠َِ

 ٌَ ٤ََّا هَٔی ِٗٔل إ٧ٔ َٓ ِّٙ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٟطُ بَٔح ِیُت  ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ َُٟط بَٔذَٟٔک  ٔضی  ِٗ َ أ َٓ  ْٚ ٔ َُّط َػاز أَِحٔشُب أ٧َ َٓ ٕف  ٌِ ٠َِیأُِخِذَصا أَِو ٩ِ٣ٔ َب َٓ ْة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

َضا ِٛ  َٟٔیت ٍُِ

 دبعازعلسینب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل ، انب اہشب ، رعفہ نب زریب ، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 ڑگھجے یک آفاز ینس آپ اؿ یک ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک یک آرضحنت ےن ا ےن رجحے ےک درفازے رپ ھچک

رطػ ابرہ رشتفی الےئ افر رفامای ہک ںیم وت ضحم اکی ااسنؿ وہں افر ریمے اپس دقمہم آات ےہ نکمم ےہ ہک مت ںیم ےس وکح  صخش 

 اکی دفرسے ےس زایدہ غیلب وہ افر ںیم ہی امگؿ رکےک ہک فہ اچس ےہ افر ںیم اس ےک قح ںیم ہلصیف رکدفں سج صخش ےک ےئل یسک

 املسمؿ ےک قح ںیم ہلصیف رکدفں وت فہ آگ اک اکی ڑکٹا ےہ اب فہ اس وک ےل ےل ای وھچڑ دے۔

 دبعازعلسینب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، اصحل ، انب اہشب ، رعفہ نب زریب ، زبنی تنب ایب ہملس، اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےک ےئل اس ےک اھبح  ےک قح ںیم ےس وج ہلصیف ایکاجےئ وت فہ اس وک ہن ےل

     2049    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٰی ٨ًہااس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبي ٍ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌال :  راوی

ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟ   ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ٔس بِ  ٌِ ٔلَی أَخٔیطٔ َس ًَضَٔس ِ إؾ  َّٗ َِٟت کَاَ٪ ًُتَِبُة ب٩ُِ أَبٔی َو ا َٗ ََّضا  ا أ٧َ َّ٤٠َ َٓ َِٟیَک  ٔ طُ ِ ـِ ٔ ب ِٗ ا َٓ َة ٣ٔىِّی  ٌَ ٔ َز٣ِ إؾ أَ٪َّ اب٩َِ َؤٟیَسة َّٗ ٩ٔ أَبٔی َو

 ٌَ ًَِبُس ب٩ُِ َز٣ِ َِٟیطٔ  ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ ٔلَیَّ ٓٔیطٔ  ًَضَٔس ِ ِس کَاَ٪  َٗ ا٢َ اب٩ُِ أَخٔی  َ٘ َٓ ْس  ٌِ ِتٔح أََخَذُظ َس َٔ ِٟ ًَا٦ُ ا ٔ أَبٔی کَاَ٪  ا٢َ أَخٔی َواب٩ُِ َؤٟیَسة َ٘ َٓ َة 

 ٔ ْس یَا َرُسو٢َ اہللٔ ابِ ُوٟ ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا ِ َٗ َتَشاَو َٓ أططٔ  ًَلَی َٔفَ ٔلَیَّ ٓٔیطٔ َس  ًَضَٔس ِ ٩ُ أَخٔی کَاَ٪ 



 

 

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ أططٔ  ًَلَی َٔفَ ٔ أَبٔی ُؤَٟس  َة أَخٔی َواب٩ُِ َؤٟیَسة ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩َِ َو ًَ ََٟک َیا  ٥َ صَُو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 َٗ َِٟحَحزُ ث٥َُّ  ٔ ا اصٔز ٌَ أغ َو٠ِٟٔ َُٟس ٠َِٟٔٔفَ َو ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َة ث٥َُّ  ٌَ َة اِحَتحٔٔيی ٨ِ٣ٔطُ َز٣ِ ٌَ ا٢َ َٟٔشِوَزَة ب٨ِٔٔت َز٣ِ

الَی٤َٟٔا َرأَ  ٌَ َٟقَٔی اہللَ َت َّی  ٤َا َرآَصا َحً َٓ تَِبَة  ٌُ  ی ٩ِ٣ٔ َطَبضٔطٔ بٔ

اامسلیع، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ 

فاقص وک فتیص یک یھت ہک زہعم یک ولڈنی اک ڑلاک ھجم ےس ےہ اس اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک  ہبت نب ایب فاقص ےن ا ےن اھبح  دعس نب ایب 

ےئل مت اس رپ ہضبق رکانیل، بج حتف   اک اسؽ آای وت اس وک دعس ےن ایل افر اہک ہک ہی ریمے اھبح  اک اٹیب ےہ، ریمے اھبح  ےن اس ےک 

اھبح  ےہ افر ریمے ابپ یک ولڈنی اک اٹیب ےہ، افر اس قلعتم فتیص یک یھت، دبع نب زہعم اس ےک اقمےلب ںیم ڑھکا وہا افر اہک ہک ریما 

ےک رتسب رپ دیپا وہا ےہ، دفونں روسؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہےئ، دعس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اھبح  اک 

ح  ےہ افر ریمے ابپ یک ولڈنی اک اٹیب ےہ اٹیب ےہ، اس ےن ھجم وک اس ےک ابرے ںیم فتیص یک یھت افر دبع نب زہعم ےن اہک ہک ریما اھب

 ہیلع وج اس ےک رتسب رپ دیپا وہا ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے دبع نب زہعم ہی اہمترا ےہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل

 رضحت وسدہ ےن اس ےس رمےت دؾ کت فآہل فملس ےن رفامای ہک مت اس ےس رپدہ ایک رکف، اس ےئل اس ںیم  ہبت یک اشمتہب یھت،انچہچن

 ںیہن داھکی۔

 اامسلیع، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ونکںیئ فریغہ ےک قلعتم ہلصیف رکےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ونکںیئ فریغہ ےک قلعتم ہلصیف رکےن اک ایبؿ

     2050    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نْص، ًبساٟززاٚ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ا٤ًع، ابووائ١ ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی



 

 

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ثَىَی ِِٔسَحا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواَِل َیاُ٪  ِٔ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ُس ا اٟزَّزَّ

َٓأجْز َِٔلَّ  ٍُ ٣َاَّل َوصَُو ٓٔیَضا  َتٔل ِ٘ ٕ َي ًَلَی ی٤َٔئن َػب ٍِ  ُٕ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َیِح٠ ًَ َّی اہللُ  أ٧َِز٢ََ َٟقَٔی اہللَ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َباُ٪  ـِ َُ ٠َِیطٔ  ًَ َوصَُو 

ِبُس ا ًَ ُث َو ٌَ َحاَئ اَِلَِط َٓ ٠ٔیَّل اِْلیََة  َٗ ِضٔس اہللٔ َوأَی٤َِا٧ٔض٥ِٔ ث٨ّ٤ََا  ٌَ َّٟٔذی٩َ َيِظت ٍَُوَ٪ بٔ َِٟت َوفٔی اہللُ ِٔ٪َّ ا ا٢َ فٔیَّ ٧َزَ َ٘ َٓ ثُُض٥ِ  ہللٔ یَُحسِّ

ا٢َ ا٨َّٟئ  َ٘ َٓ  ٕ َِٟت ِٔ٪َّ َرُج١ٕ َخاَػ٤ُِتُط فٔی بٔئِز ٨َزَ َٓ  ُٕ ٔ ٠ُُِٗت ِّٔذا َیِح٠  ِٕ ٔ ٠َِیِح٠ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت ََل  ٨َْة  ََٟک بَيِّ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یُّ َػل

ِضسٔ اہللٔ اِْلیَةَ  ٌَ َّٟٔذی٩َ َيِظت ٍَُوَ٪ بٔ  ا

ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص  ااحسؼ نب رصن، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، وصنمر، اشمع، اوبفالئ دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی رکےت

اک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج آد ی اس ےئل وھجیٹ مسق اھکےئ ہک یسک اک امؽ مضہ رکے وت فہ اہلل ےس اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک اہلل
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ْم﴾، وت اثعش افر دبعاہلل اؿ ےس ایبؿ  اس رپ  بض وہاگ،انچہچن اہلل ےن ہی آتی انزؽ یک، ، ﴿ ِإّؿَ اّل
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رکےت ںیہ ہک ہی آتی ریمے قلعتم انزؽ وہح  ریما اکی صخش ےس ونکںی ےک قلعتم ڑگھجا اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

اگ ںیم ےن رعض ایک ہک فہ وت مسق اھک ےل اگ وت ہک ایک ریتے اپس وکح  وگاہ ےہ، ںیم ےن اہک ہک ںیہن، آپ ےن رفامای ہک رھپ فہ مسق اھکےئ 
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 اس فتق ہی آتی انزؽ وہح ، ﴿ ِإّؿَ اّل

 ااحسؼ نب رصن، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، وصنمر، اشمع، اوبفالئ دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وھتڑے افر زایدہ امؽ ںیم ہلصیف رکےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 وھتڑے افر زایدہ امؽ ںیم ہلصیف رکےن اک ایبؿ

     2051    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بي ٍ، زی٨ب ب٨ت س٤٠ہ، اپىی ٣اں س٤٠ہابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، رعوہ ب٩ ز :  راوی



 

 

ٔ أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی رُعِ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َضا أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َحسَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ  أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخب ٍََِتطُ 

َّی اہللُ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت َس٤ٔ ا َّطُ َیأِتٔیىٔی َٗ ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ َو٧ِٔ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َد  ََْٓخَ ٕ ٨ًَِٔس بَابٔطٔ  ٥َ َج٠ََبَة خَٔؼا٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َِٟدِؼ٥ُ   ا

َٟطُ  ِیُت  ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ  ْٚ ٔ َُّط َػاز ُط بَٔذَٟٔک َوأَِحٔشُب أ٧َ َٟ ٔضی  ِٗ ٕف أَ ٌِ َّ ٩ِ٣ٔ َب ا أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَب٠َِ ـّ ٌِ ١َّ َب ٌَ ٠َ ْة  َٓ ٌَ ٤ََّا هَٔی ِٗٔل َٓإ٧ٔ ِّٙ ٣ُِش٥ٕٔ٠  بَٔح

ًَِضا ٠َِیأُِخِذَصا أَِو َٟٔیَس َٓ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، زبنی تنب ہملس، اینپ امں ہملس ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 ابرہ رشتفی الےئ ںیم وت ضحم اکی ااسنؿ وہں افر ریمے اپس دقمہم آات فآہل فملس ےن ا ےن درفازے رپ ڑگھجے یک آفاز ینس

ےہ، نکمم ےہ ہک مت ںیم ےس وکح  صخش اکی دفرسے ےس زایدہ غیلب وہ افر ںیم ہی امگؿ رک ےک ہلصیف رکدفں ہک فہ اچس ےہ، سج صخش 

 ےل ای اس وک وھچڑ دے۔ ےک ےئل املسمؿ ےک قح ںیم ہلصیف رکفں وت فہ آگ اک اکی ڑکٹا ےہ اب فہ اس وک ےل

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، زبنی تنب ہملس، اینپ امں ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولوگں ےک امؽ افر اجدیئاد وک اامؾ ےک رففتخ رکےن اک ایبؿ۔

 ؾ اک ایبؿایاک :   ابب

 ولوگں ےک امؽ افر اجدیئاد وک اامؾ ےک رففتخ رکےن اک ایبؿ۔

     2052    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ي ٍ، ٣ح٤س ب٩ برش، اس٤اًی١، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ًلاء، حرضت جابز :  راوی

ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ي ٍِ ا٢َ  َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ َضِی١ٕ  ُٛ ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َحسَّ

٥ِ یَ  َٟ  ٕ ٩ًَِ زُبُز ُط  َٟ َٙ ََُُل٣ّا  َت ًِ ٥َ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِ ب٠ََ َُي َٟطُ ٣َا٢ْ  ًَُط بَٔث٤َأ٪ ٩ُِٜ  َبا َٓ  ٍَُظ 

َِٟیطٔ  ٔ  ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ ث٥َُّ أَِرَس١َ بَٔث٨٤َٔطٔ ِ



 

 

ل، اطعء، رضحت اجرب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 
 ن 
کہ

انب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع، ہملس نب 

ن کہ آپ ےک اکی احصیب ےن اکی الغؾ وک دہہی 
مل
رکدای اس ےک اپس اےکس وسا افر وکح  امؽ ہن اھت،انچہچن آپ ےن اس وک آھٹ وس فملس وک ربخ 

 درمہ ںیم  چی دای رھپ آپ ےن اس یک  تمی اس ےک اپس وجھبادی۔

ل، اطعء، رضحت اجرب :  رافی
 ن 
کہ

 انب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےک امؽ افر اجدیئاد وک اامؾ ےک رففتخ رکےن اک ایبؿ۔

     2053    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساہلل ب٩ زی٨ار :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ  ُت اب٩َِ ٤ًََُز َر  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ضَٔی اہللُ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ

٠َِیض٥ِٔ أَُسا٣ََة بِ  ًَ َز  ّثا َوأ٣ََّ ٌِ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ و٢ُ َب ُ٘ ٨ُِض٤َا َي ا٢َ ِِٔ٪ ًَ َٗ ٩ٌَٔ فٔی ٣َِٔاَرتٔطٔ َو ُل َٓ ٩َ َزیِٕس 

ََٟد٠ٔی ِب٠ٔطٔ َوای٥ُِ اہللٔ ِِٔ٪ کَاَ٪  َٗ ٨ُوَ٪ فٔی ٣َِٔاَرةٔ أَبٔیطٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٨ُِت٥ِ َتِل ُٛ ِس  َ٘ َٓ ٨ُوا فٔی ٣َِٔاَرتٔطٔ  ٌَ ٩ِٔ٤َٟ أََحبِّ ا٨َّٟأض َتِل ا َِٟٔل٣َِٔزةٔ َؤِِ٪ کَاَ٪  ّ٘

 ٩ِٔ٤َٟ ٔلَیَّ َؤِ٪َّ َصَذا  َسظُ ِ ٌِ ٔلَیَّ َب  أََحبِّ ا٨َّٟأض ِ

ومیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

ہم نب زدی وک رقمر ایک، وت اؿ یک ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رکشل اجیھب افر اس اک اریم ااس

اامرت ںیم نعط ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ مت اس یک اامرت ںیم نعط رکےت وہ وت مت اس ےس ےلہپ اس ےک ابپ یک اامرت رپ یھب 

ںیم ہی ےھجم  نعط رک ےکچ وہ افر دخا یک مسق فہ اامرت ےک القئ ےھت افر ولوگں ںیم ےھجم بس ےس زایدہ وبحمب ےھت اےکس دعب ولوگں

 بس ےس زایدہ وبحمب ےہ۔



 

 

 ومٰیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ادلامصخل ینع اس صخش اک ایبؿ وج ہشیمہ ڑگھجا رکے۔

 ؿایاکؾ اک ایب :   ابب

 ادلامصخل ینع اس صخش اک ایبؿ وج ہشیمہ ڑگھجا رکے۔

     2054    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟت َحسَّ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ُث  ََٜة یَُحسِّ ُت اب٩َِ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٌِ ٩ِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َس٤ٔ

َِٟدٔؼ٥ُ  َٟسُّ ا َ ٔلَی اہللٔ اَِل ُف اٟزَِّجا٢ٔ ِ َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبِ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

ج
م
ن کہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ دسمد، ییحی نب دیعس، انب رججی، انب ایب 
ل

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اہلل اعت ی وک بس ےس زایدہ اندنسپ فہ آد ی ےہ وج تہب زایدہ ڑگھجاول ےہ۔

ن کہ، رضحت :  رافی
مل
 اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دسمد، ییحی نب دیعس، انب رججی، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج احمک ملظ ےس ای الہ ملع ےک الخػ ہلصیف رکے وت فہ رمدفد ےہ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےہ بج احمک ملظ ےس ای الہ ملع ےک الخػ ہلصیف رکے وت فہ رمدفد



 

 

     2055    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َِح٤ُوْز َحسَّ ٥َ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َث ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ٤ًََُز َب

٩ًَِ اٟزُّ  ٤َْز  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَ ث٨ََا  ازٕ َحسَّ ِی٥ُ ب٩ُِ َح٤َّ ٌَ ِبٔس اہللٔ نُ ًَ ثَىٔی أَبُو  َث َخأّٟسا ح و َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  صِزٔیِّ 

َّی اہللُ اُٟوا َػ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ وُٟوا أَِس٨َ٤ِ٠َا  ُ٘ ٥ِ٠َ یُِحٔش٨ُوا أَِ٪ َي َٓ ٔلَی بَىٔی َجٔذی٤ََة  َِٟؤٟیسٔ ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخأَٟس ب٩َِ ا ًَ   ١َ ٌَ َح َٓ َبأ٧َِا َػَبأ٧َِا 

أ٣َََز ک١َُّ َرُج١ٕ ٨٣َّٔا أَ  َٓ ٔلَی ک١ُِّ َرُج١ٕ ٨٣َّٔا أَٔسي ٍَُظ  ِ ٍَ َٓ ُت١ُ َویَأَِٔسُ َوَز ِ٘ ُت١ُ أَٔسي ٍٔی َوََل َخأْٟس َي ِٗ ٠ُِت َواہللٔ ََل أَ ُ٘ َٓ ُت١َ أَٔسي ٍَُظ  ِ٘ ِ٪ َي

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٧َا َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکِ ُت١ُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔی أَٔسي ٍَُظ  ِ٘ ٍَ َخأُٟس  َي ا َػ٨َ َِٟیَک ٤٣َّٔ ٔ ِ ُ ِّی أَبَِزأ ٔن ِ

َِٟؤٟیسٔ   ٣َزََّتئِن  ب٩ُِ ا

ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 

 ہک ہیلع فآہل فملس ےن اخدل وک اجیھب )دفرسی دنس( میعن، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، اسمل ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک

ؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخدل نب فدیل وک ینب ذج ہم ےک اپس اجیھب وت فہ ولگ ایھچ رطح ںیہن د ہ ےکس ہک مہ االسؾ الےئ ہکلب ا

ولوگں ےن اہک ہک مہ دنی ےس رھپ ےئگ،انچہچن رضحت اخدل لتق افر دیق رکےن ےگل افر مہ ےس رہ صخش وک دیقی دےی، افر مہ ںیم ےس 

 مکح دای ہک ا ےن دیقی وک لتق رکدے، وت ںیم ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم ا ےن دیقی وک لتق ںیہن رکفں اگ افر ہن امہرے رہ اکی وک

اسویھتں ںیم ےس وکح  صخش ا ےن دیقی وک لتق رکے اگ، مہ ےن ہی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک ای اہلل 

 ربات اک ااہظر رکات وہں وج اخدل ےن ایک آپ ےن ہی دف رمہبت رفامای۔ںیم ریتے اسےنم اینپ 

 ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ ےک درایمؿ حلص رکاےن اک ایبؿ اامؾ اک یسک وقؾ ےک اپس آرک

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اامؾ اک یسک وقؾ ےک اپس آرک اؿ ےک درایمؿ حلص رکاےن اک ایبؿ

     2056    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از، ابوحاز٦ ٣سیىی، سہی١ ب٩ سٌس ساًسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أًٔسیِّ  ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٤ََِٟسنٔیُّ  ث٨ََا أَبُو َحاز٦ٕٔ ا اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٤ًَِزٕو  َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ َٗٔتا٢ْ بَيَِن بَىٔی  َٗ

ِضَز ث٥َُّ أَ  َّی اٟوُّ ََٓؼل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ أَذََّ٪ بََٔل٢ْ َٓ َٓ ِْصٔ  ٌَ ِٟ ِت َػََلةُ ا ا َحرَضَ َّ٤٠َ َٓ َتاص٥ُِ ُيِؼ٠ُٔح بَِي٨َُض٥ِ 

 ٔ ََلة ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو بَُِکٕ فٔی اٟؼَّ َّی اہللُ  ٦َ َوَجاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل سَّ َ٘ َت َٓ ا٦َ َوأ٣َََز أَبَا بَُِکٕ  َٗ َٕ أَبٔی بَُِکٕ َوأَ ا٦َ َخ٠ِ َٗ َّی  َّٙ ا٨َّٟاَض َحً َظ َٓ   

٥َِٟ ی٠َِ   ٔ ََلة ِو٦ُ َوکَاَ٪ أَبُو بَُِکٕ َِٔذا َزَخ١َ فٔی اٟؼَّ َ٘ ِٟ َح ا َّٔ ا٢َ َوَػ َٗ َّٟٔذی ی٠َٔیطٔ  ِّٕ ا ٦َ فٔی اٟؼَّ سَّ َ٘ َت ا َرأَی َٓ َّ٤٠َ َٓ  َْ َّی َيَِفُ ِٔٔت َحً َت

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  أَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َت ََفَ َٔ َِٟت ٠َِیطٔ ا ًَ ٔٔیَح ََل ی٤َُِشُک  ِؼ ٔ اٟتَّ ٥َ بَٔیٔسظ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ أَِو٣َأَ ِ َٓ ُط  َٔ ٥َ َخ٠ِ َس٠َّ

َّی اہللُ  ِو٢ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ًَلَی  ّة یَِح٤َُس اہللَ  َٟبَٔث أَبُو بَُِکٕ ص٨َُیَّ ٔ صَََٜذا َو َ بَٔیٔسظ ِط َوأَِو٣َأ ـٔ َ٘ أَِ٪ ا٣ِ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ ٣ََشی ا ًَ ی   ِضَُقَ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََٓؼل  ٦َ سَّ َ٘ ٥َ َذَٟٔک َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرأَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠َ ا٢َ َٓ َٗ َضی َػََلَتطُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٥َ بٔا٨َّٟأض  َّ٠

ـَ  َِٟیَک أَِ٪ ََل َتُٜوَ٪ ٣َ ٔ َک ِٔذِ أَِو٣َأُِت ِ ٌَ ٠َِیطٔ َیا أَبَا بَُِکٕ ٣َا ٨َ٣َ ًَ َّی اہللُ  َة أَِ٪ یَُؤ٦َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َُٗحا ٥ِ َی٩ُِٜ َٔلب٩ِٔ أَبٔی  َٟ ا٢َ  َٗ ِیَت 

ِح ا٨َِّٟشاُئ ٗا٢ ابوًبس اہلل ٥ٟ ي١٘  ِّٔ ُِٟیَؼ ِح اٟزَِّجا٢ُ َو ٠ِیَُشبِّ َٓ ِو٦ٔ َِٔذا َراب٥َُِٜ أ٣َِْز  َ٘ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ ٥َ َو صذا اَٟحٖ ُي ٍح٤از یا َوَس٠َّ

 بَل٢ ٣زابا بُک

اوباامعنلؿ، امحد، اوباحزؾ ودینی، لیہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ینب رمعف ےک 

درایمؿ ڑلاح  وہح  بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ یلم وت آپ ےن رہظ یک امنز ڑپیھ رھپ اؿ ولوگں ےک اپس حلص رکاےن 

بج رصع یک امنز اک فتق آای وت رضحت البؽ ےن اذاؿ یہک افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح دای فہ آےگ رشتفی ےل ےئگ، 

ڑبےھ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک رضحت اوبرکب امنز ڑپاھ رےہ ےھت، ولوگں رپ ہی زیچ رگاں سگری 

آہل فملس اوبرکب ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئگ افر اس فص ںیم آےئگ وج رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

ہنع ےک رقبی یھت، رافی اک ایبؿ ےہ ہک ولوگں ےن اتایلں اجبںیئ افر اوبرکب بج امنز ںیم وہےت وت بج کت افرغ ہن وہےتیل، اس 

ں رک ںیہن ریہ، وت اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فتق کت یسک رطػ وتمہج ںیہن وہےت بج اںوہں ےن داھکی ہک اتایل

ا ےن ےھچیپ داھکی آپ ےن اںیہن ااشرہ رفامای ہک اینپ امنز اجری روھک، افر ا ےن اہھت ےس اس رطح ااشرہ ایک رضحت اوبرکب وھتڑی دری 



 

 

ےھچیپ رھپ آےئ بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی رہھٹے افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ رپ اہلل اک رکش ادا رکےت وہےئ 

داھکی وت آےگ ڑبےھ افر ولوگں وک امنز ڑپاھح  بج اینپ امنزے افرغ وہےکچ وت رفامای ہک اے اوبرکب بج ںیم ےن ںیہمت ااشرہ رکدای اھت 

نب ایب احقہف ےک ےئل ہی انمبس ہن اھت، ہک وت سک زیچ ےن ںیہمت اس ابت ےس رفاک ہک اینپ امنز وک اجری رےتھک اںوہں ےن رعض ایک ہک ا

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اامتم رکے افر ولوگں ےس آپ ےن رفامای ہک بج مت وک وکح  ارم )امنز ںیم(  شی آےئ وت حیبست ڑپانھ 

 اچےیہ افر اتایلں اجبان وعروتں ےک ےئل ےہ۔

 اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامعنلؿ، امحد، اوباحزؾ ودینی، لیہس نب دعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکبت ےک ےئل بحتسم ےہ ہک فہ اامدتنار افر اعلق وہ۔

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اکبت ےک ےئل بحتسم ےہ ہک فہ اامدتنار افر اعلق وہ۔

     2057    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس اہلل ، ابوثابت، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ًبیس ب٩ سباٚ، زیس ب٩ ثابت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَبُو ثَابٕٔت َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ  َحسَّ  ٔٚ بَّا ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ اٟشَّ ٔطَضإب 

ا٢َ أَبُو بَُِکٕ ِٔ٪َّ ٤ًََُز  َ٘ َٓ ٣َةٔ َو٨ًَِٔسُظ ٤ًَُزُ  ِٟامَیَ َت١ٔ أَص١ِٔ ا ِ٘ ٔلَیَّ أَبُو بَُِکٕ ٤َٟٔ َث ِ ٌَ ا٢َ َب َٗ ِس اِسَتََحَّ یَِو٦َ ثَابٕٔت  َٗ ِت١َ  َ٘ ِٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ أََتانٔی 

٣َٔة بُُٔقَّ  ِٟامَیَ َیِذَصَب َُقِ ا َٓ ٤ََِٟواك٩ٔٔ ک٠َُِّضا  آٔ٪ فٔی ا ُُِٟقِ أئ ا ِت١ُ بُُٔقَّ َ٘ ِٟ ِّی أَِخَشی أَِ٪ َيِشَتَٔحَّ ا ٔن آٔ٪ َوِ ُُِٟقِ ِّی أََری أَِ٪ أئ ا ٔن ثٔي ٍْ َوِ َٛ آْ٪ 

َّی  ٠ُِط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِٔ ٥ِ َي َٟ ١ُ َطِیّئا  ٌَ ِٓ َٕ أَ ِی َٛ ٠ُُِٗت  آٔ٪  ُُِٟقِ ٍٔ ا ٥ِ٠َ َیز٢َِ َتأ٣َُِز بَٔح٤ِ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ صَُو َواہللٔ َخي ٍِْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َّٟٔذی َٟطُ َػِسَر ٤ًََُز َوَرأَیُِت فٔی َذَٟٔک ا َح  َ ََ َح اہللُ َػِسرٔی ٠َّٟٔٔذی  َ ََ َّی  ىٔی فٔی َذَٟٔک َحً ٌُ ا٢َ أَبُو  ٤ًَُزُ یَُزأج َٗ ا٢َ َزیِْس  َٗ َرأَی ٤ًَُزُ 

 َّ َٓ بَُِکٕ َو٧ِٔ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟووَِی َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َِت َتُِٜتُب ا ُٛ ِس  َٗ ض٤َُٔک  ًَا١ْٔٗ ََل ٧َتَّ آَ٪ َک َرُج١ْ َطابٌّ  ُُِٟقِ ٍِ ا تَتَبَّ

ًَلَیَّ   ١َ َ٘ ِٟحَٔبا٢ٔ ٣َا کَاَ٪ بٔأَِث ١َ َجَب١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ىٔی َن َٔ ِو ک٠ََّ َٟ ََٓواہللٔ  ا٢َ َزیِْس  َٗ طُ  ٌِ اِج٤َ َٓ  َٕ ِی َٛ ٠ُُِٗت  آٔ٪  ُُِٟقِ ٍٔ ا ىٔی ٩ِ٣ٔ َج٤ِ َٔ ا ک٠ََّ َّ٤٣ٔ



 

 

ا٢َ أَبُو بَُِکٕ صَُو َواہللٔ َخي ٍِْ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ِطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِٔ ٥َِٟ َي ََلٔ٪ َطِیّئا  ٌَ ِٔ َح َت َ ََ َّی  ًٔی َحً ٌَ ٥ِ٠َ یَز٢َِ َیُحثُّ ٣َُزاَج َٓ  

ُط اہللُ َػِسرٔی ٠َّٟٔذٔ  ٌُ آَ٪ أَِج٤َ ُُِٟقِ ُت ا ٌِ َٓتَتَبَّ َّٟٔذی َرأََیا  ُط َػِسَر أَبٔی بَُِکٕ َو٤ًََُز َوَرأَیُِت فٔی َذَٟٔک ا َٟ َح اہللُ  َ ََ ُشٔب ی  ٌُ ِٟ ٩ِ٣ٔ ا

ِس َجائ٥َُِٜ َرُسو٢ْ ٣ٔ  َ٘ َٟ ِوبَةٔ  ٔ اٟتَّ ٔ ُسوَرة ِٔ َوَجِسُت فٔی آ َٓ ٖٔ َوُػُسورٔ اٟزَِّجا٢ٔ  َٔ َوا٠َِّٟدا ا َٗ ٍَ َواٟزِّ َصا ٣َ ٔ ِٔ ٔلَی آ ُٔٔش٥ُِٜ ِ ٩ِ أَِن

َّی َتوَ  ُٕ ٨ًَِٔس أَبٔی بَُِکٕ َحَیاَتُط َحً ُح ُتَضا فٔی ُسوَرتَٔضا َوکَا٧َِت اٟؼُّ ِ٘ َِٟح َ أ َٓ زَّ َوَج١َّ ث٥َُّ ٨ًَِٔس ٤ًََُز َحَیاَتطُ ُخزَی٤ََِة أَِو أَبٔی ُخزَی٤ََِة  ًَ اُظ اہللُ  َّٓ

اُظ اہللُ ث٥َُّ ٨ًِٔ  َّٓ َّی َتَو َٖ َحً َِٟدزَ ىٔی ا ٌِ ُٖ َي ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ ا٠َِّٟدا ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َِٔؼَة ب٨ِٔٔت ٤ًََُز   َس َح

دمحم نب دیبع اہلل ، اوباثتب، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیبع نب ابسؼ، زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ٰیل ہنع ےن  لتق امیہم ںیم ریمے اپس اکی آد ی جیھب رک ولباای، اس فتق رضحت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعت

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب وموجد ےھت، رضحت اوبرکب ےن اہک ہک ریمے اپس رمع آےئ افر ےتہک ںیہ ہک ویؾ امیہم ںیم تہب ےس رقاء 

رقا ےک لتق ےس رقآؿ اک ریثک ہصح اض ع ہن وہاجےئ۔ اس ےئل ںیم دیہش وہےئگ ںیہ افر ےھجم ڈر ےہ ہک امتؾ وہگجں ںیم ریثک دعتاد ںیم 

انمبس اتھجمس وہں ہک آپ رقآؿ عمج رکےن اک مکح دںی، ںیم ےن اہک ہک ںیم ویکں ااسی اکؾ رکفں سج وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ھجم ےس ابرابر م ےن ےگل اہیں کت ہک اہلل ےن ریما ہنیس اس ںیہن ایک، رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع م ےن ےگل ہک دخا یک مسق یہی رتہب ےہ افر رمع

 ےک ےئل وھکؽ دای سج ےک ےئل رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ہنیس وھکؽ دای اھت، افر ںیم ےن یھب اس ےک قلعتم فیہ ایخؽ ایک وج رمع ریض اہلل

 وجاؿ مہ مت رپ یسک مسق اک ہبش ںیہن رکےت افر مت روسؽ اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایخؽ ایک، زدی اک ایبؿ ےہ ہک رضحت اوبرکب ےن اہک ہک وت دنملقع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل فیح اھکل رکےت ےھت، اس ےئل رقآؿ وک التش رکف افر اس وک عمج رکف، زدی اک ایبؿ ےہ ہک دخا یک مسق ارگ

عمج رقآؿ یک فیلکت ےس زایدہ فزین ہن وہیت، وج ےھجم دی ےھجم یسک اہپڑ وک اکی ہگج ےس دفرسی ہگج ااھٹےن یک فیلکت دی اجیت وت ہی اس 

 یئگ یھت، ںیم ےن اہک ہک مت دفونں ویکرکن ااسی اکؾ رکفےگ، سج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہن ایک، رضحت اوبرکب ےن اہک

 ےن ریما ہنیس اس زیچ ےک ےئل وھکؽ دای سج ےک ہک دخا یک مسق یہی رتہب ےہ رھپ ربارب ےھجم اس رپ آامدہ رکےت رےہ، اہیں کت ہک اہلل

ےئل رضحت اوبرکب ف رمع اک ہنیس وھکؽ دای اھت، افر ںیم ےن یھب اس ںیم یہی انمبس ایخؽ ایکانچہچن ںیم رقآؿ التش رکےن اگل، افر اس وک 

وُسٌؽ وجھکر ےک وتپں، اھکولں، افر رکیھٹویں افر ولوگں ےک ونیسں ںیم عمج رکےن اگل، ںیم ےن وسرۃ وت
َ
 ر
ْ

ُ َ

 

 کت
َ
د ْ خٹ
ہب یک آرخی آتی ﴿لََل

ْم ﴾ رضحت زخ ہم ای اوبزخ ہم ےک اپس اپح ، ںیم ےن اس وک اس ےک آرخ ںیم اشلم رکدای، افر ہی ےفیحص رضحت اوبرکب ےک 

شُِک
ْفُ

 

ت

َ
نِمْ أ

 اپس اؿ یک زدنیگ رھب رےہ، اہیں اپس اؿ یک زدنیگ رھب رےہ اہیں کت ہک اہلل ےن اؿ وک ااھٹ ایل، وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک

 کت ہک بج اہلل ےن اؿ وک ااھٹ ایل وت رضحت ہصفح تنب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رےہ، دمحم نب دیبع اہلل ےن اہک ہک اخلػ ےس رماد



 

 

 رکیھٹایں ںیہ۔

 اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دیبع اہلل ، اوباثتب، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیبع نب ابسؼ، زدی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احمک اک ا ےن اعولمں ےک اپس افر اقیض اک ا ےن اونیمں وک طخ ےنھکل اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ں وک طخ ےنھکل اک ایبؿاحمک اک ا ےن اعولمں ےک اپس افر اقیض اک ا ےن اونیم
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ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابوٟیلی، ح، اس٤اًی١، ٣اٟک، ابی ٟیلی ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سہ١، سہ١ ب٩  :  راوی

 ابی حث٤ہ

َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ َِٟیلَی ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی  ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َِٟیلَی ح َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  أْٟک 

ِو٣ٔطٔ أَ٪َّ  َٗ ب ٍََأئ  ُٛ َُّط أَِخب ٍََُظ صَُو َورَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحِث٤ََة أ٧َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َسِض١ٕ  ِبَس اہللًَٔ ًَ ب٩َِ َسِض١ٕ َو٣َُحیَِّؼَة   

 ًَ ٕ أَِو  ٘ٔي ٍ َٓ َح فٔی  ُٗت١َٔ َوُْطٔ ِبَس اہللٔ  ًَ أُِخب ٍَٔ ٣َُحیَِّؼُة أَ٪َّ  َٓ ٔلَی َخِیب ٍََ ٩ِ٣ٔ َجِضٕس أََػابَُض٥ِ  َجا ِ َ ا٢َ أْمُتَْن َواہللٔ َِ َ٘ َٓ َتَی یَُضوَز  أ َٓ يِٕن 

َت٨َ٠ِاُظ َواہللٔ ث٥َُّ أَ  َٗ اُٟوا ٣َا  َٗ َت٠ُِت٤ُوُظ  ًَِبُس َٗ ب ٍَُ ٨ِ٣ُٔط َو ِٛ َب١َ صَُو َوأَُخوُظ حَُويَِّؼُة َوصَُو أَ ِٗ ُض٥ِ َوأَ َٟ ََٓذََکَ  ِو٣ٔطٔ  َٗ ًَلَی  ٔس٦َ  َٗ َّی  َب١َ َحً ِٗ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َّٟٔذی کَاَ٪ بَٔدِیب ٍََ  ٥َ َوصَُو ا ََٓذَصَب َٟٔيَتک٠ََّ ٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ٟ ٥َ َّ٩َّ ٠ ِّ ٍِ یُزٔیُس اٟشِّ ب َٛ  ٍِ ِّ ب َٛ ٤َُحیَِّؼَة 

ا أَِ٪ یَُس  َّ٥َ ٣ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ ٣َُحیَِّؼُة  َتک٥ََّ٠َ حَُويَِّؼُة ث٥َُّ َتک٠ََّ ٕب َٓ ا أَِ٪ یُِؤذ٧ُٔوا بََٔحِ وا َػاحَٔب٥ُِٜ َو٣َِّٔ

َّی اہللُ ََٜتَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ ٟٔحُ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َت٨َ٠ِاُظ  َٗ َُٜٓتَٔب ٣َا  َِٟیض٥ِٔ بٔطٔ  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ ًَ َويَِّؼَة  

ُٕ َل٥ُِٜ  ٔ َتِح٠ َٓ ا٢َ أَ َٗ اُٟوا ََل  َٗ وَ٪ َز٦َ َػاحٔب٥ُِٜٔ  ُّ٘ ُٔوَ٪ َوَتِشَتحٔ ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََتِح٠ ًَ َِٟیُشوا ب٤ُِٔش٤ٔ٠ٔيَن  َو٣َُحیَِّؼَة َو اُٟوا  َٗ یَُضوزُ 

ا٢َ َس  َٗ اَر  َّی أُِزخ٠َِٔت اٟسَّ ٕة َحً َٗ ٔ ٣ٔائََة ٧َا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َّی اہللُ  َوَزاُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ْة َٓ َٗ ِتىٔی ٨ِ٣َٔضا ٧َا ـَ َٛ
 ِض١ْ ََفَ



 

 

یلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب لہس، لہس نب ایب ہمثح ےس رفاتی رکےت دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبیلیل، ح، اامسلیع، امکل، ایب 

ںیہ اںوہں ےن افر اؿ یک وقؾ ےک زبروگں ےن ایبؿ ایک ہک دبعاہلل نب لہس افر ہصیحم دفونں یگنت یک فہج ےس وج اںیہن در شی آح  یھت 

 ےئگ ںیہ ہی نس رک فہ وہیدویں ےک اپس آےئ افر اہک ہک ربیخ وک ےئگ ہصیحم وک ربخیلم ہک دبعاہلل لتق رکےک اکی زگےھ ںیم ڈاؽ دےیئ

 دخا یک مسق مت ےن اؿ وک لتق ایک ےہ، وہیدی ےن اہک ہک دخا یک مسق مہ ےن اںیہن لتق ںیہن ایک رھپ اینپ وقؾ ںیم آےئ افر اؿ ےس ایبؿ ایک

 ےلکن ہی دبعارلنمح فیہ ےھت وج ربیخ ںیم ہک دعب ازاں ہی افر اؿ ےک ڑبے اھبح  وحہصی افر دبعارلنمح نب لہس وگتفگ رکےن ےک ےئل

 ےھت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہصیحم ےس رفامای ہک ا ےن ےس ڑبے وک الؤ ا ےن ےس ڑبے وک الؤ، ینع وج مت ںیم ےس رمعم وہ فہ وگتفگ

ےن وہیدویں ےک قلعتم رفامای ہک وت ا ےن  رکےانچہچن وحہصی ےن وگتفگ یک رھپ ہصیحم ےن وگتفگ یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اسیھت یک دتی دںی ای ڑلاح  ےک ےئل ایتر وہاجںیئ، یہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہیدویں وک اھکل اںوہں ےن وجاب دای ہک 

ےس رفامای ہک مت مسق اھک رک ا ےن  مہ ےن اںیہن لتق ںیہن ایک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وحہصی افر ہصیحم افر دبعارلنمح

اسیھت ےک وخؿ اہب ےک قحتسم وہاجؤےگ، اؿ ولوگں ےن وجاب دای ہک ںیہن آپ ےن رفامای ہک رھپ وہید مسق اھکںیئ ےگ، اؿ ولوگں ےن 

، اہیں کت ہک ہک فہ ولگ وت املسمؿ ںیہن ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ےن اپس ےس وس افاینٹنں وخؿ اہب ںیم دںی

 بج ہی افاینٹنں رھگالح  ںیئگ، وت لہس ےن ایبؿ ایک ہک اؿ ںیم ےس اکی ےن ےھجم الت امری۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبیلیل، ح، اامسلیع، امکل، ایب یلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب لہس، لہس نب ایب ہمثح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایکاحمک ےک ےئل اجزئ ےہ ہک رصػ اکی صخش وک احتل درای ت رکےن ےک ےئل ےجیھب۔

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ایکاحمک ےک ےئل اجزئ ےہ ہک رصػ اکی صخش وک احتل درای ت رکےن ےک ےئل ےجیھب۔
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 آز٦، اب٩ ابی ذئب، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ وزیس ب٩ خاٟس جہىی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب َحسَّ ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ اََل َزیِزَ َحسَّ َٗ ُِٟحَضىٔیِّ  َة َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا



 

 

ٔف بَيِ  ِٗ ا َٓ  َٚ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ا٦َ َخِؼ٤ُطُ  َ٘ َٓ َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ٔف بَِي٨َ٨َا ب ِٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا َ٘ َٓ ابٔیٌّ  ا٢َ َجاَئ أرَِعَ َ٘ َٓ َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ٨َ٨َا ب

ًَلَی َصَذ  ا  ّٔ ًَٔشی ابٔیُّ ِٔ٪َّ ابِىٔی کَاَ٪  ٥ٔ٨َ اَِلرَِعَ َِ ِٟ َسیُِت ابِىٔی ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔٔائَٕة ٩ِ٣ٔ ا َٔ َٓ ًَلَی اب٨َِٔک اٟزَِّج٥ُ  اُٟوا لٔی  َ٘ َٓ زَنَی بٔا٣َِزأَتٔطٔ  َٓ ا 

ا٢َ ا٨َّٟئ  َ٘ َٓ ًَا٦ٕ  زٔیُب  ِِ ًَلَی اب٨َِٔک َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت ٤ََّا  اُٟوا ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ُِٟت أَص١َِ ا َ َّی اہللُ َوَؤٟیَسةٕ ث٥َُّ َسأ يَنَّ یُّ َػل ـٔ ِٗ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل

ًَا زٔیُب  ِِ ًَلَی اب٨َِٔک َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت ٠ًََِیَک َو زٌّ  ٥ُ٨َ ََفَ َِ ِٟ َِٟؤٟیَسةُ َوا ا ا َٜٔتأب اہللٔ أ٣ََّ ٔ ا أ٧ََِت یَا أ٧َُِیُص َٟٔزُج١ٕ بَِي٤َُٜ٨َا ب ٕ َوأ٣ََّ ٦

٠ًََیِ  َسا  َِ َٓ اِرُج٤َِضا  َٓ ًَلَی ا٣َِزأَةٔ َصَذا  اُُِس  َج٤ََضآَ  َضا أ٧َُِیْص ََفَ

آدؾ، انب ایب ذبئ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فزدی نب اخدل ینہج ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ دفونں ےن 

اطمقب ہلصیف ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب آای اس ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ  اتب اہلل ےک 

رکدےیجی، رھپ اس اک اخمفل رفقی ڑھکا وہ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی کیھٹ اتہک ےہ ہک امہرے درایمؿ  اتب 

ں اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکدےئجی، ارعایب ےن رعض ایک ریما اٹیب اس ےک اہں جادفر رکات اھت، ریمے ےٹیب ےن ایکس ویبی ےس زان ایک ولوگ

ےن ےھجم اتبای ہک ریمے ےٹیب وک  راسگر ایک اجےئ ںیم ےن وس رکبی افر اکی ولڈنی دفہی دے رک اس وک ڑھچاای، رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس 

درای ت ایک وت اؿ ولوگں ےن ےھجم اتبای ہک ریمے ےٹیب وک وکڑے ںیگل ےگ افر اکی اسؽ ےک ےئل الج فنط وہان ڑپے اگ  راسگر وت ایکس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک ےکسج ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ۔ ںیم اہمترا ہلصیف  اجےئ اگ وت روسؽ ویبی وک ایک

 اتب اہلل ےک اطمقب رکفں اگ اہمتری رکبی افر ولڈنی ںیہمت فا س یک اجیت ےہ افر اس ےک ےٹیب وک وس وکڑے وگلاےئ افر اکی اسؽ 

 اسین ا،یمل وک مکح دای ہک اس دفرسے یک ویبی ےک اپس اجےئ، افر اےس  راسگر رکے۔ ےک ےئل الجفنط رکدای افر

 آدؾ، انب ایب ذبئ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فزدی نب اخدل ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یاکؾ ےک رتامجؿ اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 یاکؾ ےک رتامجؿ اک ایبؿ



 

 

     2060    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، ابوسٔیا٪ ب٩ ُحب :  راوی

ِبَس اَحسَّ  ًَ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ َیاَ٪ ث٨ََا أَبُو ا ِٔ ًَبَّإض أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ أَبَا ُس ہللٔ ب٩َِ 

ٕب ٩ِ٣ٔ َُقَ  ِٛ َِٟیطٔ فٔی َر ٔ ١َِٗ أَِرَس١َ ِ ٕب أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ صَٔز َذبَىٔی ب٩َِ َُحِ َٛ َٓإِٔ٪  ِّی َسائ١ْٔ َصَذا  ٔن ُض٥ِ ِ َٟ  ١ُِٗ ا٢َ ٟٔت ٍَُِج٤َا٧ٔطٔ  َٗ یِٕع ث٥َُّ 

 َ َسم َٗ  ٍَ َشَی٠٤ُِٔک ٣َِؤؿ َٓ ا  ًّ٘ و٢ُ َح ُ٘ ُط ِِٔ٪ کَاَ٪ ٣َا َت َٟ  ١ُِٗ ُّ ٍُِج٤َأ٪  ا٢َ ٠ٟٔت َ٘ َٓ َِٟحٔسیَث  ََٓذََکَ ا بُوُظ  َٜذِّ  یَّ َصاَتئِن َٓ

 دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبایفسؿ نب  جب ےس رفاتی رکےت ںیہ اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رہلق ےن ھجم وک رقشی ےک ولوگں وک ولبا اجیھب رھپ ا ےن رتامجؿ ےس اہک ہک اؿ ےس د ہ دف ہک ںیم اس صخش ےس 

، رھپ وپری دحثی ایبؿ یک، رہلق ےن رتامجؿ ےس اہک ہک اس ےس د ہ دف ہک وساؽ رکات وہں ارگ ہی وھجن وبےل وت مت اس وک الٹھج دانی

 وج ھچک مت ےتہک وہ ارگ چس ےہ وت فہ ریمے اؿ دفونں اپؤں ےک ےچین یک زنیم ےک امکل وہ اجںیئ ےگ۔

 نب  جباوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبایفسؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ اک ا ےن امعؽ اک احمہبس رکےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اک ا ےن امعؽ اک احمہبس رکےن اک ایبؿ

     2061    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ابوح٤یس، ساًسی :  راوی

أًٔسیِّ أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ِبَسةُ َحسَّ ًَ ْس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

١َ٤َ اب٩َِ  ٌِ ٥َ َوَحاَسبَ اِسَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َجاَئ ِ َّ٤٠ََٓ أت بَىٔی ُس٠َِی٥ٕ  َٗ ًَلَی َػَس ٔة  َّٟٔذی اَِلَُتبٔیَّ ا٢َ صََذا ا َٗ طُ 



 

 

ََٓضَلَّ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّی َتأِتَٔیَک  َل٥ُِٜ َوصَٔذظٔ َصٔسیَّْة أُصِٔسَیِت لٔی  َک َحً َج٠َِشَت فٔی بَِیٔت أَبٔیَک َوبَِیٔت أ٣ُِّ

َدَلَب ا٨َّٟاَض َوَح٤َٔس اہللَ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا ث٥َُّ  ّٗ ٔ ٨َِت َػاز ُٛ ا َصٔسیَُّتَک ِِٔ٪  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ  َوأَثِىَی 

 ٌِ ِّی أَِسَت إٔن َٓ ُس  ٌِ ٔ َصٔسیَّْة َب و٢ُ صََذا َل٥ُِٜ َوَصٔذظ ُ٘ َی َٓ  ٥ِ ُٛ ِتٔی أََحُس َیأ َٓ نٔی اہللُ  ا َوَلَّ ًَلَی أ٣ُُوٕر ٤٣َّٔ َضَلَّ ١ُٔ٤ رَٔجاَّل ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ أُصِٔسیَِت لٔی 

َواہللٔ ََل  َٓ ا  ّٗ ٔ َّی َتأِتَٔیُط َصٔسیَُّتُط ِِٔ٪ کَاَ٪ َػاز طٔ َحً ٔ َج٠ََص فٔی بَِیٔت أَبٔیطٔ َوبَِیٔت أ٣ُِّ ي ٍِ َِ ا٢َ صَٔظا٦ْ بٔ َٗ ٥ِ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا  ُٛ  َیأُِخُذ أََحُس

 َُ َٟطُ ُر  ٕ ٌٔي ٍ ٩ََّٓ ٣َا َجاَئ اہللَ َرُج١ْ بَٔب ََلَرِعٔ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ أَََل  طٔ َِٔلَّ َجاَئ اہلَل َیِح٠ٔ٤ُُط یَِو٦َ ا ِّ٘ زُ ث٥َُّ َح ٌَ ََٟضا ُخَواْر أَِو َطاةٕ َتِی ةٕ  اْئ أَِو بَٔبَُقَ

ٍَ یَ  َٓ ُت َر ِِ َّی َرأَیُِت بََیاَق ِٔبَِلِیطٔ أَََل َص١ِ ب٠ََّ  َسیِطٔ َحً

دمحم، دبعہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اوبدیمح، اسدعی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انب 

ٹ  وک ینب میلس ےک دصاقت اک اعلم رقمر ایک، بج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 

 فآہل فملس یک دختم ںیم افر آپ ےن اس ےس اسحب ات

ویکں ںیہن ایل وت اس ےن ہی اہک ہک ہی آپ اک ےہ افر ہی ریما ےہ، وج ےھجم دہہی ںیم الم وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وت 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ولوگں  ا ےن ابپ ای امں ےک رھگ اتھٹیب ہک ریتے اپس دہہی آات، ارگ وت اچس ےہ، رھپ روسؽ

انب رک  ےک اسےنم ہبطخ دای، افر رفامای اہلل یک رعتفی ایبؿ یک سج اک فہ قحتسم ےہ، رھپ رفامای، اام دعب، اعلم اک ایک احؽ ےہ ہک مہ اےس اعلم

ںیمہ دہہی اجیھب ایگےہ، فہ ا ےن امں ابپ ےک رھگ ںیم  ےتجیھب ںیہ فہ امہرے اپس آات ےہ افر اتہک ےہ ہک ہی آپ یک لیصحت اک ےہ افر ہی

ویکں ںیہن اتھٹیب رھپ دےھکی ہک اےس دہہی اجیھب اجات ےہ ای ںیہن، مسق ےہ اس ذات یک ےکسج ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک مت ںیم ےس وج صخش 

ہک فہ زیچ اس یک رگدؿ رپ وسار وہ یگ، ارگ  یھب وکح  زیچ اس ںیم رھک رک ےل اگ وت ایقتم ےک دؿ فہ اس زیچ وک اس رطح ےل رک آےئ اگ

 دای فہ افٹن ےہ وت فہ البلبات وہا افر ارگ فہ اگےئ ےہ وت فہ وبیتل وہح  افر رکبی ےہ وت فہ ایممیت وہح  آےئ یگ، ںیم ےن )مت ولوگں( وک اچنہپ

 ےہ۔

 دمحم، دبعہ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، اوبدیمح، اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ ےک رازدار افر ریشمفں اک ایبؿ۔

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اامؾ ےک رازدار افر ریشمفں اک ایبؿ۔

     2062    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اػبّ، اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ :  راوی

 ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ُّ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا أَِػَب َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُدِسرٔیِّ 

َث اہللُ ٌَ ا٢َ ٣َا َب َٗ  ٥َ ُـّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٖٔ َوَتُح زُو ٌِ ٤َِٟ َُٟط بَٔلا٧ََتأ٪ بَٔلا٧َْة َتأ٣ُِزُُظ بٔا ٕة َِٔلَّ کَا٧َِت  َٔ َٕ ٩ِ٣ٔ َخ٠ٔی ُط  ٩ِ٣ٔ ٧َٔيٓیٕ َوََل اِسَتِد٠َ

ا٢َ ُس٠َامِیَ  َٗ الَی َو ٌَ ًََؼ٥َ اہللُ َت ُؼو٦ُ ٩ِ٣َ  ٌِ ٤َ ِٟ ا َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ُط  ُـّ ِّ َوَتُح ٠َِیطٔ َوبَٔلا٧َْة َتأ٣ُِزُُظ بٔاٟرشَّ ٩ًَِ َیِحٌَی أَِخب ٍََنٔی اب٩ُِ ٔطَضإب ًَ  ٪ُ

ثَىٔی أَبُو َس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِیْب  ٌَ ا٢َ ُط َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ٣ِٔث٠َُط َو ٕٙ َو٣ُوَسی  ًَتٔی ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٌٔیٕس بَٔضَذا َو ٩ًَِ أَبٔی َس ٤َ٠ََة 

ٕ حَ  ٦ اؤَیُة ب٩ُِ َسَلَّ ٌَ ا٢َ اَِلَِوَزاعٔیُّ َو٣ُ َٗ ُط َو َٟ ِو ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة  ثَىٔی اٟزُّصِزٔیُّ َحسَّ سَّ

ا٢َ ًُبَِیُس  َٗ َٟطُ َو ِو َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ٌٔیُس ب٩ُِ زٔیَاز ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی حَُشيِٕن َوَس َٗ ٥َ َو ثَىٔی   اہللٔ ب٩ُِ أَبٔیَوَس٠َّ ََفٕ َحسَّ ٌِ َج

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َواُ٪  ِٔ  َػ

اغبص، انب فبہ، ویسن انب اہشب، اوبہملس، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک اہلل ےن وکح  

اک  افر ہن یسک وک ہفیلخ انبای رگم ہی ہک اؿ ےک دف ریشم ےھت اکی ایھچ ابت اک مکح داتی افر اس رپ ااھبرات افر دفرسا ریشم ربی ابت ںیہن اجیھب

مکح داتی افر اس یک رتبغ دالات،  س وصعمؾ فہ ےہ سج وک اہلل ناچےئ افر امیلسؿ ےن وباہطس ییحی ، انب اہشب، اس دحثی وک رفاتی ایک 

انب ایب قیتع افر ومٰیس ےس وباہطس انب اہشب ایس رطح وقنمؽ ےہ افر بیعش ےن وباہطس زرہی، اوبہملس، رضحت اوبدیعس  ےہ افر

دخری ےس اؿ اک وقؽ لقن ایک ےہ افر اامؾ افزایع ف اعمفہی نب السؾ اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن زرہی ےن وباہطس اوبہملس، رضحت اوبرہریہ 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ افر انب ایب نیسح ف دیعس نب زاید اک ایبؿ ےہ ہک اںوہں ےن اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص ا

ےس اںوہں ےن اوبدیعس ےس اؿ اک وقؽ لقن ایک ےہ افر دبعاہلل نب رفعج اک ایبؿ ےہ ہک اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔

 نب فبہ، ویسن انب اہشب، اوبہملس، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاغبص، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ولگ اامؾ ےس سک رطح  تعی رکںی؟

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ولگ اامؾ ےس سک رطح  تعی رکںی؟

     2063    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبازہ ب٩ وٟیس، وٟیس، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟؤٟیٔس  ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًَُباَزةُ ب٩ُِ ا َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ا٣ٔٔت َحسَّ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی 

 ٔ ظ ٤َُِِٟکَ ٨ِ٤ََِٟظٔم َوا ًَةٔ فٔی ا ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَی اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَي ََ اَِل٣ََِز أَص٠َُِط َوأَِ٪  َٗ َوأَِ٪ ََل ٨َُ٧ازٔ

ِّٙ حَ  َِٟح و٢َ بٔا ُ٘ و٦َ أَِو َن ُ٘ َِٟو٣ََة ََلئ٥ٕٔ َن ُٖ فٔی اہللٔ  ٨َّا ََل ٧ََدا ُٛ  ِیُث٤َا 

اامسلیع، امکل، ییحی نب دیعس، ابعدہ نب فدیل، فدیل، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

 ےگ، )افر رہ احؽ ںیم( وخیش افر انرایض ایبؿ ایک ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  تعی اس ابت رپ یک یھت ہک مہ ںینس

ںیم آپ یک ااطتع رکںی ےگ، افر ہی ہک احومکں ےس وکحتم ےک ےئل ہن ڑلںی ےگ افر ہی ہک قح رپ اقمئ رںیہ ےگ ای ہی اہک ہک مہ قح 

 ابت ںیہک ےگ اہجں یھب وہں ےگ افر اہلل ےک اعمہلم ںیم یسک المتم رکےن فاےل یک رپفاہ ںیہن رکںی ےگ۔

 اامسلیع، امکل، ییحی نب دیعس، ابعدہ نب فدیل، فدیل، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ولگ اامؾ ےس سک رطح  تعی رکںی؟

     2064    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزب٩ ًلی، خاٟس ب٩ حارث، ح٤یس، حرضت ا٧ص :  راوی

 َ َِ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ث٨ََا ح٤َُِیْس  َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس َحسَّ َّی اہللُ  ٥ََّ٠ َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل

َِٟدي ٍَِ َخي ٍُِ اِْل  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ِٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  َٚ َِٟد٨َِس وَ٪ ا ٤َُِٟضأجزُوَ٪ َواَِلَِنَؼاُر َیِحَٔفُ ٤َُِٟضأجَزِظ فٔی ََُساةٕ بَارَٔزةٕ َوا أَُِفِ َِٟٔلَِنَؼارٔ َوا َٓ ِظ  َ ِٔ

ٔ ٣َا بَ٘ٔي٨َ  ِٟحَٔضاز ًَلَی ا َسا  وا ٣َُح٤َّ ٌُ َّٟٔذی٩َ بَاَي أََجابُوا ٧َِح٩ُ ا  ا أَبََسآَ

رمعف نب یلع، اخدل نب احرث، دیمح، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رسدی ےک 

وممس ںیم حبص ےک فتق ابرہ ےلکن اس فتق اہمرجنی افر ااصنر دنخؼ وھکد رےہ ےھت آپ ےن اراشد رفامای ہک اے اہلل الھبح  وت آرخت 

اس ےئل ااصنر افر اہمرجنی وک شخب دے اؿ ولوگں ےن وجاب دای ہک مہ فہ ولگ ںیہ ہک وہنجں ےن دمحمیلص اہلل ہیلع  یک الھبح  ےہ

 فملس ےس اہجد رپ ہشیمہ ےک ےئل  تعی یک ےہ بج کت ہک مہ زدنہ رںیہ۔

 رمعنب یلع، اخدل نب احرث، دیمح، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ولگ اامؾ ےس سک رطح  تعی رکںی؟

     2065    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زی٨ار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َر حَ   ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ٨َّا َِٔذا سَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ضَٔی اہللُ 

ًَةٔ  ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَی اٟشَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ُت٥ِ  بَاَي ٌِ ٨ََٟا ٓامَٔی اِسَتَل و٢ُ  ُ٘  َي

دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعارلنمح نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

 دقر ھجت ےس وہ ہک بج مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےننس افر ااطتع رکےن رپ  تعی رکےت وت آپ )ہی یھب( رفامےت ہک سج



 

 

 ےکس۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دبعارلنمح نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ولگ اامؾ ےس سک رطح  تعی رکںی؟

     2066    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار :  راوی

ا٢َ َطضِٔسُت اب٩َِ ٤ًََُز حَ  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ًَ ث٨ََا  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟاُض  ًَبِسٔ ِیُث اِجَت٤َ لَی 

ًَلَی ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٔ ا ٠٤َِٟٔٔک أ٣َٔي ٍ ًَِبسٔ ا ِبسٔ اہللٔ  ٌَ ٔ ًَةٔ ٟ ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ِّی أَُٔقُّ بٔاٟشَّ ٔن َتَب ِ َٛ ا٢َ  َٗ ٠٤َِٟٔٔک  ُس٨َّةٔ اہللٔ َوُس٨َّٔة َرُسؤٟطٔ ٣َا  ا

ِس أَََقُّوا ب٤ِٔٔث١ٔ َذَٟٔک  َٗ ُت َؤِ٪َّ بَىٔیَّ  ٌِ  اِسَتَل

دبعاہلل نب دانیر ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اس فتق دبعاہلل نب رمع ےک اپس اھت بج ہک  دسمد، ییحی ، ایفسؿ،

ولگ دبعاکلمل ےک اپس اےھٹک وہےئ ےھت انب رمع ےن اس وک ھکل اجیھب ہک ںیم اہلل ےک دنبے اریماوملنینم ےک ےئل سج دقر وہ ےکس اگ 

س یک ابت ےننس افر اس یک ااطتع رکےن اک ارقار رکات وہں افر ریمے ڑلوکں ےن یھب اہلل افر اس ےک روسؽ یک تنس ےک اطمقب ا

 اس اک ارقار ایک ےہ۔

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امؾ ےس سک رطح  تعی رکںی؟ولگ ا

     2067    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، سیار، طٌيی، جزیز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َجز ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اْر  ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخب ٧ٍَََا َسیَّ وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي َّی اہللُ َحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ بَاَي َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  یز

ُت َوا٨ُِّٟؼٔح ٟٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ ٨َىٔی ٓامَٔی اِسَتَل َّ٘ ٠َ َٓ ًَةٔ  ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَی اٟشَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ایسر، یبعش، رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

فملس ےس ےننس افر ااطتع رکےن رپ افر رہ املسمؿ یک ریخ وخایہ رکےن رپ  تعی یک وت آپ ےن ےھجم نیقلت یک ہک )ہی یھب د ہ ہک سج 

 (دقر ھجم ےس وہ ےکس اگ

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ایسر، یبعش، رجری نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ولگ اامؾ ےس سک رطح  تعی رکںی؟

     2068    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یحٌی ، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار :  راوی

 ِ٤ ًَ ث٨ََا  ٍَ ا٨َّٟاُض َحسَّ ا بَاَی َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحٌَی  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َتَب زُو ب٩ُِ  َٛ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبَس ا  

 ُ ِّی أ ٔن ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ِ ٔ ا ٠٤َِٟٔٔک أ٣َٔي ٍ ًَِبسٔ ا ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔلَی  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ِ ًَ َِٟیطٔ  ٔ ِ ٔ ٠٤َِٟٔٔک أ٣َٔي ٍ ًَِبسٔ ا ِبسٔ اہللٔ  ٌَ ٔ ًَةٔ ٟ ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ َٔقُّ بٔاٟشَّ

ِس أَََقُّوا بَٔذَٟٔک  َٗ ُت َؤِ٪َّ بَىٔیَّ  ٌِ ًَلَی ُس٨َّةٔ اہللٔ َوُس٨َّةٔ َرُسؤٟطٔ ٓامَٔی اِسَتَل ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن   ا



 

 

 ولوگں ےن دبعااملکل یک  تعی یک وت دبعاہلل نب رمع ریض رمعف نب یلع، ییحی ، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج

 اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھکل اجیھب ہک اہلل ےک دنبے اریماوملنینم دبعاکلمل اک مکح ےننس افر ااطتع رکےن اک اہلل یک تنس افر اس ےک روسؽ یک

 اکس ارقار ایک ےہ۔تنس ےک اطمقب ارقار رکات وہں سج دقر ھجم ےس وہ ےکس اگ افر ریمے وٹیبں ےن یھب ا

 رمعف نب یلع، ییحی ، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ولگ اامؾ ےس سک رطح  تعی رکںی؟

     2069    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، حات٥، یزیس :  راوی

 َ ًَلَی أ ٠ُُِٗت َٟٔش٤َ٠ََة  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس  ث٨ََا َحات٥ْٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ُت٥ِ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ یِّ َطِیٕئ بَاَي

٤َِِٟؤت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ  ًَلَی ا ا٢َ  َٗ ُِٟحَسیِبَٔیٔة   ا

دبع اہلل نب ہملسم، احمت، سیدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک مت 

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحہیبی ےک دؿ سک زیچ رپ  تعی یک یھت اںوہں ےن اہک ہک ومت رپ۔

 دبع اہلل نب ہملسم، احمت، سیدی :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ولگ اامؾ ےس سک رطح  تعی رکںی؟



 

 

     2070    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء، جویزیہ، ٣اٟک، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣شور ب٩ ٣ْخ٣ہ ًبس اہلل :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ ح٤َُِیَس  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ث٨ََا ُجَویِزَٔیُة  ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  َحسَّ ب٩َِ 

٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ُض٥ِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٓتَظاَوُروا  وا  ٌُ ص٥ُِ ٤ًَُزُ اِجَت٤َ َّٟٔذی٩َ َوَلَّ ٣ََة أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ اٟزَّصَِم ا َّٟٔذی  ٣َِْخَ َِٟشُت بٔا

ٔلَی ٠ُوا َذَٟٔک ِ ٌَ َح َٓ ٥َُِّٜ٨ٜٔ ِِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ اِخت ٍَُِت َل٥ُِٜ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٔ َوَل ًَلَی َصَذا اَِل٣َِز ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أ٧َُآُٔش٥ُِٜ  ِوا  َّٟ ا َو َّ٤٠َ َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ

َٟئَٔک اٟزَّصَِم َوََل  ٍُ أُو َّی ٣َا أََری أََحّسا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض یَتَِب ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحً ًَلَی  ٤َا٢َ ا٨َّٟاُض  َٓ ًََ٘ٔبطُ َو٣َا٢َ ا٨َّٟاُض أ٣ََِزص٥ُِ   ُ  یََلأ

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ يَُظاؤُرو٧َطُ  ٤ِِٟٔشَوُر  ًَلَی  ا٢َ ا َٗ ٨َا ًُِث٤َاَ٪  ٌِ َباَي َٓ ًَّٟٔی أَِػَبِح٨َا ٨ِ٣َٔضا  ِی٠َُة ا َّی َِٔذا کَا٧َِت ا٠َّٟ ت٠َِٔک ا٠ََّٟیالٔی َحً

َٓوَ  ا٢َ أََراَک ٧َائ٤ّٔا  َ٘ َٓ ِوُت  َ٘ َّی اِستَِی َِٟباَب َحً َب ا رَضَ َٓ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َس َصِح ٌِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َب ىٔی  َٗ ٔ اہللٔ َْطَ َتَح٠ُِت َصٔذظ ِٛ ٣َا ا

ا َ٘ َٓ ًَانٔی  َظاَوَرص٤َُا ث٥َُّ َز َٓ َٟطُ  ِوتُُض٤َا  ًَ َس َٓ ّسا  ٌِ َُ اٟزُّبَي ٍَِ َوَس َٓاِز  ِٙ ٔ ٕ ا٧َِل٠ ٔ ٧َِو٦ َٜبٔي ٍ ٔ ِی٠ََة ب ٨َاَجاُظ ا٠َّٟ َٓ ًَِوتُُط  َس َٓ ا  ٠ًَٔیًّ َُ لٔی  ٢َ اِز

ٔ َو  ًَلٔیٌّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظ ا٦َ  َٗ َّی ابَِضارَّ ا٠َِّٟی١ُ ث٥َُّ  َُ لٔی َحً ا٢َ اِز َٗ ًَلٓٔیٕ َطِیّئا ث٥َُّ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َیِدَشی ٩ِ٣ٔ  ًَ ِس کَاَ٪  َٗ ٍٕ َو ًَلَی ك٤ََ صَُو 

ِبَح َوا َّی ٨٠َّٟٔأض اٟؼُّ ا َػل َّ٤٠َ َٓ ِبٔح  ٤َُِٟؤذُِّ٪ بٔاٟؼُّ َٚ بَِي٨َُض٤َا ا َّی ََفَّ ٨َاَجاُظ َحً َٓ ِوتُُط  ًَ َس َٓ َٟئَٔک اٟزَّصُِم ًُِث٤َاَ٪  ٍَ أُو ٨ًَِٔس ِجَت٤َ

 ٔ ٔلَی أ٣ََُزأئ اَِلَِج٨َاز ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواَِلَِنَؼارٔ َوأَِرَس١َ ِ ا ٩ِ٣ٔ ا ٔلَی ٩ِ٣َ کَاَ٪ َحأْضّ أَِرَس١َ ِ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ٍَ ا َة ٣َ َِٟححَّ ِوا ت٠َِٔک ا َٓ َوکَا٧ُوا َوا

ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ث٥َُّ  َس  وا َتَظضَّ ٌُ ا اِجَت٤َ َّ٤٠َ َٓ ِث٤َاَ٪  ٤ًََُز  ٌُ ٔسُٟوَ٪ بٔ ٌِ ٥ِ٠َ أََرص٥ُِ َي َٓ ٔ ا٨َّٟأض  ِس ٧ََوزُِت فٔی أ٣َِز َٗ ِّی  ٔن ًَلٔیُّ ِ یَا 

سٔ  ٌِ َتئِن ٩ِ٣ٔ َب َٔ َِٟد٠ٔی ًَلَی ُس٨َّةٔ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َوا َک  ٌُ ٔ ا٢َ أُبَاي َ٘ َٓ ٔشَک َسبٔیَّل  ِٔ ًَلَی َن  َّ٩٠َ ٌَ ََل َتِح ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َٓ طُ  ٌَ َباَي َٓ  ٔ ظ

٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َو  ٔ َوا ٤َُِٟضأجزُوَ٪ َواَِلَِنَؼاُر َوأ٣ََُزاُئ اَِلَِج٨َاز ُط ا٨َّٟاُض ا ٌَ  بَاَي

دبع اہلل نب دمحم نب اامسء، وجریہی، امکل، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، وسمر نب رخمہم ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ولگ ںیہنج رضحت رمع 

 عمج وہےئ افر روشرہ ایک ہک اؿ ولوگں ےس دبعارلنمح ےن اہک ہک ںیم مت ےس اس اعمہلم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن الخ ت اک اایتخر دای اھت

ںیم ڑگھجےن فاال ںیہن وہں، نکیل ارگ مت اچوہ وت مت یہ ںیم ےس یسک وک اہمترے ےئل بختنم رک دفں،انچہچن اؿ ولوگں ےن ہی اعمہلم 

وہےئ اہیں کت ہک اؿ ہیقب ولوگں ںیم ےس یسک ےک اپس اکی آد ی دبعارلنمح رپ وھچڑ دای بج اؿ ولوگں ےن دبعارلنمح ےک ےھچیپ 

یھب رظن ںیہن آات اھت ولوگں دبعارلنمح ےس اؿ راوتں ںیم روشرہ رکےت رےہ اہیں کت ہک بج فہ رات آح  سج یک حبص ںیم مہ 

دبعارلنمح ےن ریما درفازہ ولوگں ےن رضحت نامثؿ ےک اہھت رپ  تعی یک یھت، وسمر اک ایبؿ ےہ ہک وھتڑی رات سگر اجےن ےک دعب 



 

 

اس زفر ےس اٹھکٹھکای ہک ریمی آھکن لھک یئگ اںوہں ےن اہک ہک ںیم ںیہمت وسات وہا داتھکی وہں احالہکن دخا یک مسق، اؿ راوتں ںیم ریمی 

، اؿ ےس تہب رات ےئگ آھکن یھب ںیہن یگل، مت ولچ افر زریب وک ریمے اپس البؤ ںیم اؿ دفونں وک الب الؤ،انچہچن ںیم ےن اںیہن یھب الب ایل

کت رسوگیش رکےت رےہ، رھپ رضحت یلع ےک اپس ےس اےھٹ وت اؿ ےک دؽ ںیم الخ ت یک وخاشہ یھت، افر دبعارلنمح وک اؿ یک 

الخ ت ےس االتخػ اتم اک ادنہشی اھت، رھپ دبعارلنمح ےن اہک رضحت نامثؿ وک الب الؤ وت اؿ ےس رسوگیش رکےت رےہ، اہیں کت ہک 

 اؿ وک دجا ایک، بج ولوگں وک حبص یک امنز ڑپاھح  افر ہی ولگ ربنم ےک اپس عمج وہےئ وت اہمرجنی افر ااصنر ںیم ےس وج حبص یک اذاؿ ےن

ولگ وموجد ےھت اؿ وک الب اجیھب، افر رسدار رکشل وک الب اجیھب، ہی بس ولگ جح ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع شیکھت رشکی وہےئ 

ےئگ وت رضحت دبعارلنمح ےن ہبطخ ڑپاھ رھپ اہک ہک اام دعب اے یلع ںیم ےن ولوگں یک احتل رپ رظن یک ےہ ےھت، بج بس ولگ عمج وہ 

وت داھکی ہک فہ نامثؿ ےک ربارب یسک وک ںیہن ہ ےتھج ںیہ اس ےئل مت ا ےن دؽ ںیم ریمی رطػ ےس ھچک ایخؽ ہن رکان، وت رضحت یلع ےن 

ؽ افر آپ دفونں ہفیلخ یک تنس رپ اہمترے اہھت رپ  تعی رکات وہں دبعارلنمح ےن )رضحت نامثؿ ےس اہک( ںیم اہلل افر اس ےک روس

 یھب  تعی یک افر امتؾ ولوگں ےن اہمرجنی ف ااصنر، رسداراؿ رکشل افر املسمونں ےن  تعی یک۔

 دبع اہلل نب دمحم نب اامسء، وجریہی، امکل، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، وسمر نب رخمہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ وج دف رمہبت  تعی رکے۔

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج دف رمہبت  تعی رکے۔

     2071    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، یزیس ب٩ ابی ًبیسہ، س٤٠ہابوًاػ :  راوی

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٨َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ بَاَي َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ لٔی یَا َحسَّ َ٘ َٓ  ٔ َحَزة َس٥ََّ٠ َتِحَت اٟظَّ

ِس بَا َٗ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ   ٍُ ٔ انٔیَس٤َ٠َُة أَََل تَُبای ا٢َ َوفٔی اٟثَّ َٗ  ٢ٔ ُت فٔی اَِلَوَّ ٌِ  َي



 

 

اوباعمص، سیدی نب ایب دیبعہ، ہملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درتخ ےک ےچین 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  تعی یک، وت آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک اے ہملس ایک مت  تعی ںیہن رکےت وہ، ںیم ےن رعض ایک ای روس

 ںیم وت ےلہپ یہ  تعی رک اکچ وہں، آپ ےن رفامای ہک دفرسی ابر یھب رک ول۔

 اوباعمص، سیدی نب ایب دیبعہ، ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارعاب یک  تعی اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   باب

 ارعاب یک  تعی اک ایبؿ

     2072    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 ُ٤ِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ا بَاَی ابٔیًّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ أرَِعَ ِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ

 ُ أَبَی ث َٓ ًٔی  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىٔی بَِی َ٘ َٓ ًِْک  أََػابَُط َو َٓ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ٔ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ أ٠َِٔٗىٔی بَِی َ٘ َٓ أَبَی ٥َّ َجائَُط  َٓ ًٔی 

ٍُ كٔيبُ  ٔ َت٨ِفٔی َخَبَثَضا َوَی٨َِؼ ٜٔي ٍ ٤َِٟٔسی٨َُة کَاِل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َد  َْخَ  َضآَ

روسؽ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب ےن 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس االسؾ رپ  تعی یک، رھپ اےس دشدی اخبر آ ایگ وت اس ےن اہک ہک ریمی  تعی فا س رک دےئجی، آپ ےن 

ہل  فآااکنر رک دای، رھپ آپ ےک اپس آای افر اہک ہک ریمی  تعی فا س رک دےئجی، آپ ےن ااکنر ایک رھپ فہ ابرہ الکن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن رفامای ہک ودہنی یٹھب یک رطح ےہ ہک دنگیگ وک دفر رکات ےہ افر اپزیکیگ وک رےنہ داتی ےہ۔

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبع اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابغل ےک  تعی رکےن اک ایبؿان

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 انابغل ےک  تعی رکےن اک ایبؿ

     2073    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ًبساہلل ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ابوً٘ی١، زہزہ ب٩ ٣ٌبس، ًبساہلل ب٩ ہظا٦ :  راوی

 ٔ ل ًَ ث٨ََا  ثَىٔی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیْس صَُو اب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب  ث٨ََا َس ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ َبٕس یُّ ب٩ُِ  ٌِ ًَ٘ٔی١ٕ ُزصَِزةُ ب٩ُِ ٣َ أَبُو 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ِس أَِزَرَک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ َوکَاَ٪  ظٔ  ٔلَی َرُسو٢ٔ ٩ًَِ َجسِّ ُط َزی٨َُِب ب٨ُِٔت ح٤َُِیٕس ِ طٔ َوَس٥ََّ٠ َوَذصََبِت بٔطٔ أ٣ُُّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ طُ  ٌِ ٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ بَاي ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟطُ اہللٔ َػل ًَا  ٤ََشَح َرأَِسُط َوَز َٓ ٥َ صَُو َػِٔي ٍْ  َوَس٠َّ

ٍٔ أَص٠ِٔطٔ  ٩ًَِ َج٤ٔی َِٟواحَٔسةٔ  اةٔ ا ِّی بٔاٟظَّ ه ـَ  َوکَاَ٪ ُي

یلع نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، اوبلیقع، زرہہ نب دبعم، دبعاہلل نب اشہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ افر اںوہں ےن 

 دیمح اؿ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک زامہن اپای اھت افر اؿ یک امں زبنی نب

ںیئگ افر رعض ایک اے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس  تعی ےل ےئجیل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

رفامح  افر ا ےن امتؾ رھگ فاولں یک رطػ ےس اکی رکبی ہک ہی ایھب وھچاٹ ےہ، رھپ آپ ےن اس ےک رس رپ اہھت ریھپا افر اؿ ےک ےئل داع 

 رقابین ایک رکےت ےھت

 یلع نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، اوبلیقع، زرہہ نب دبعم، دبعاہلل نب اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... تعی رکےن ےک دعب اس یک فایسپ یک وخاشہ رکےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

  تعی رکےن ےک دعب اس یک فایسپ یک وخاشہ رکےن اک ایبؿ

     2074    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہللًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز ب٩ ًبس  :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٨ِ٤َُِٟٜسٔرٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ ابٔیًّا بَاَی أَ٪َّ أرَِعَ

ابٔیَّ َو  أََػاَب اَِلرَِعَ َٓ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ٔ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ابٔیُّ ِ َتَی اَِلرَِعَ أ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًِْک بٔا

ا َ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ َجائَُط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َبَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ًٔی  ٌَ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أ٠َِٔٗىٔی بَِی َ٘ أَبَی َٓ َٓ ًٔی  ٌَ ا٢َ ٢َ أ٠َِٔٗىٔی بَِی َ٘ َٓ ث٥َُّ َجائَُط 

 َ٤ِٟ ٤ََّا ا ٥َ ٧ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ابٔیُّ  َد اَِلرَِعَ َْخَ َٓ َبَی  أ َٓ ًٔی  ٌَ ٍُ أ٠َِٔٗىٔی بَِی ٔ َت٨ِفٔی َخَبَثَضا َوی٨ََِؼ ٜٔي ٍ ٔسی٨َُة کَاِل

 كٔيبَُضا

دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ارعایب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبع اہلل نب وی ف، امکل، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب 

فآہل فملس ےس االسؾ رپ  تعی یک وت اس ارعایب وک ودہنی ںیم اخبر آ ایگ وت اس ےن اہک ہک ریمی  تعی فا س رک دےئجی، آپ ےن ااکنر رک 

اکنر ایک رھپ فہ ابرہ الکن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دای، رھپ آپ ےک اپس آای افر اہک ہک ریمی  تعی فا س رک دےئجی، آپ ےن ا

 رفامای ہک ودہنی یٹھب یک رطح ےہ ہک دنگیگ وک دفر رکات ےہ افر اپزیکیگ وک رےنہ دیتی ےہ۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش یک  تعی اک ایبؿ سج ےن رصػ داین ےک ےئل  تعی یک



 

 

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش یک  تعی اک ایبؿ سج ےن رصػ داین ےک ےئل  تعی یک

     2075    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًب :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ِبَساُ٪  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ثَََلثَْة ََل َحسَّ َّی اہللُ   َػل

ٍُ ٨ِ٣ُٔط ابِ یُک٤ُِّ٠َُض٥ِ اہللُ ٙٔ ی٨َ٤َِ ی ٔ ١ٔ ٣َإئ بٔاِٟطَّ ـِ َٓ ًَلَی  ًََذاْب أَٟٔی٥ْ َرُج١ْ  ُض٥ِ  َٟ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َوََل یُزَِّٛیض٥ِٔ َو بٔی١ٔ َوَرُج١ْ  یَِو٦َ ا ٩َ اٟشَّ

 ٕٔ ٥ِ َی َٟ َُٟط َؤَِلَّ  ًَِلاُظ ٣َا یُزٔیُس َوفَی  ُط َِٔلَّ ُٟٔس٧َِیاُظ ِِٔ٪ أَ ٌُ ٔ ٍَ ٣َِٔا٣ّا ََل یَُباي َٕ  بَاَی َح٠َ َٓ ِْصٔ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ٕة َب ٌَ ٍُ َرُجَّل بٔٔش٠ِ ٔ َُٟط َوَرُج١ْ یَُبای

َم بَٔضا ٌِ ٥ِ يُ َٟ أََخَذَصا َو َٓ ُط  َٗ ََٓؼسَّ َذا  َٛ َذا َو َٛ ًِٔلَی بَٔضا  ُ ِس أ َ٘ َٟ  بٔاہللٔ 

ؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک نیت آد ی اےسی ںیہ نج ےس اہلل اعت ی ایقتم ےک دؿ وگتفگ ہن رفامےئ اگ، افر ہن اںیہن اپک رکے اگ، 

 افر اؿ ےک ےئل درد انک ذعاب وہاگ، اکی فہ صخش سج ےک اپس راےتس ںیم رضفرت ےس زادئ اپین وہ، افر اسمرففں وک ہن دے۔

دفرسے فہ صخش سج ےن اامؾ ےس رصػ داین یک اخرط  تعی یک ارگ اامؾ اس ےک دصقم ےک اطمقب داتی وت  تعی وک وپری رکات، فرہن 

وپری ہن رکات، رسیتے فہ صخش وج رصع ےک دعب وکح  اسامؿ دخا یک مسق اھک رک ےچیب ہک اینت اینت  تمی ےھجم لم ریہ یھت، رخدیار ےن اےس 

 احالہکن اس وک اینت  تمی ںیہن لم ریہ یھت۔چس ھجمس رک ےل ایل 

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعروتں یک  تعی اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ں یک  تعی اک ایبؿوعروت

     2076    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، )زوَسی س٨س( ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوازریص خوَلنی، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ا٢َ ا٠َّٟ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح َو ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َِٟدِوََلنٔیُّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی أَبُو ِِٔزرٔیَص ا ثَىٔی یُو٧ُُص  ِیُث َحسَّ

٥َ َو٧َِح٩ُ فٔی ٣َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٣ٔٔت َي ٍَ ًَُباَزَة ب٩َِ اٟؼَّ َّطُ َس٤ٔ ًَلَی أَِ٪ ََل أ٧َ ونٔی  ٌُ ٔ ِح٠ٕٔص تَُباي

ت ٍَُو٧َطُ ُترِشٔ  ِٔ ٥ِ َوََل َتأِتُوا بٔبُِضَتإ٪ َت ُٛ ُت٠ُوا أَِوََلَز ِ٘ ُٗوا َوََل َتز٧ُِوا َوََل َت وا بٔاہللٔ َطِیّئا َوََل َتَِّسٔ  بَيَِن أَیِٔسی٥ُِٜ َوأَِرُج٥ُِٜٔ٠ َوََل ُٛ

ًَلَی اہللٔ َو٩ِ٣َ أََػاَب ٩ِ٣ٔ  أَِجزُُظ  َٓ ٩ِ٤َ َوفَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ  ٕٖ زُو ٌِ ُؼوا فٔی ٣َ ٌِ ُط َو٩ِ٣َ  َت َٟ اَرْة  َّٔ َٛ ُضَو  َٓ ٧َِیا  وَٗٔب فٔی اٟسُّ ٌُ َٓ َذَٟٔک َطِیّئا 

َبايَ  َٓ ٨ًَِطُ  ا  َٔ ًَ َبطُ َؤِِ٪ َطاَئ  َٗ ا ًَ ٔلَی اہللٔ ِِٔ٪ َطاَئ  أ٣َِزُُظ ِ َٓ َشت ٍََُظ اہللُ  َٓ َٔک أََػاَب ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِیّئا  ًَلَی ذَٟ ٨َاُظ  ٌِ 

، ویسن، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، ابعدہ نب اصتم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، )دفرسی دنس( ثیل

وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک مہ ولوگں ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس فتق مہ ولگ سلجم ںیم ےھت، )آپ 

 ہن رہھٹاؤ ےگ، وچری ہن رکف ےگ، زان ہن رکف ےگ، افر ہن اینپ ےن رفامای( ہک ھجم ےس اس ابت رپ  تعی رکف ہک اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی

افالد وک لتق رکف ےگ افر ہن ا ےن آےگ ےھچیپ اتہبؿ ااھٹؤ ےگ، افر ہن مکح رشع ںیم ریمی ان رفامین رکف ےگ،  س وج صخش اؿ ںیم ےس وپرا 

بکت وہا افر داین ںیم اےس ازا دی یئگ، وت فہ اس ےک رکے وت اس اک ارج اہلل ےک ذہم ےہ، افر وج صخش اؿ وک مت ںیم ےس یسک لعف اک رم

ےئل افکرہ ےہ، افر وج اؿ ںیم ےس یسک اک رمبکت وہا افر اہلل ےن اےس اپھچ دای، وت اس اک اعمہلم اہلل ےک وحاےل ےہ، ارگ اچےہ وت 

  ی۔ ازادے افر اچےہ وت اعمػ رکے، وت مہ ےن اؿ ابوتں رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  تعی رک

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، )دفرسی دنس( ثیل، ویسن، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک  تعی اک ایبؿ



 

 

     2077    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔیَ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َِح٤ُوْز َحسَّ َٗ  َحسَّ ٨ًََِضا  َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا

َِٟت َو٣َا ا َٗ ٩َ بٔاہللٔ َطِیّئا  ِٛ ٔ اِْلَیٔة ََل ُيرِشٔ ٔ بَٔضٔذظ ِٟکَََل٦ ٍُ ا٨َِّٟشاَئ بٔا ٔ ٥َ یَُبای ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللُ  ِت یَُس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َشَّ

 ٔ  َُٜضا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََس ا٣َِزأَةٕ َِٔلَّ ا٣َِزأَّة ی٠٤َِ

ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن وعروتں ےس اس آتی یک التش ےک ذرہعی  تعی ےتیل ےھت۔ )ینع یسک وک اہلل اک رشکی ہن انبؤ ےگ( رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ےن وساےئ ہکولہک )ینع ولڈنی( ےک یسک وعرت ےک اہھت وک ںیہن اعتٰیل اہنع

 وھچا۔

 ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک  تعی اک ایبؿ

     2078    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ایوب، حٔؼہ، ا٦ ًلیہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَ  َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ أَ َحسَّ ََُٓقَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َِٟت بَاَي ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َؼَة  ِٔ ٩ًَِ َح یُّوَب 

 ُٓ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِت ا٣َِزأَْة ٨٣َّٔا یََسَصا  ـَ َب َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٨َِّٟیاَحةٔ  ٩َ بٔاہللٔ َطِیّئا َو٧ََضا٧َا  ِٛ ٠َِي٨َا أَِ٪ ََل يُرِشٔ َس ًَ ٌَ ِتىٔی َوأ٧ََا أُرٔیُس أَِ٪ ََل٧َُة أَِس

ََلٔئ َو  ٌَ ِٟ ِت ا٣َِزأَْة َِٔلَّ أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ َوأ٦ُُّ ا َٓ ٤َا َو َٓ ِت  ٌَ ََٓذَصَبِت ث٥َُّ َرَج ١ِ َطِیّئا  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ اذٕ أَِو اب٨َُِة أَِجزَٔیَضا  ٌَ اب٨َُِة أَبٔی َسب ٍََِة ا٣َِزأَةُ ٣ُ



 

 

 ٕ اذ ٌَ  أَبٔی َسب ٍََِة َوا٣َِزأَةُ ٣ُ

رث، اویب، ہصفح، اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع دسمد، دبعاولا

فآہل فملس ےس  تعی یک آپ ےن ہی آتی ڑپیھ ہک یسک وک اہلل اک رشکی ہن انبںیئ ےگ افر ںیمہ ونہح رکےن ےس عنم رفامای، مہ ںیم ےس 

، افر اہک ہک الفں وعرت ےن )ونہح رکےن ںیم( ریمی ودد یک یھت، افر ںیم اچیتہ وہں ہک اس اک دبہل اکی وعرت ےن اانپ اہھت رفک ایل

ذ ریض دفں وت آپ ےن ھچک ںیہن رفامای،انچہچن فہ یلچ یئگ، رھپ ولن رک آح ، اؾ میلس، اؾ العء ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر اوبربسہ یک یٹیب، اعم

  ایب رسہ ف ارماۃ اعمذ اہک۔اہلل اعتٰیل ہنع یک ویبی، ےک وسا یسک

  

  ےن اےس وپرا ںیہن ایک، اہتبل ایب ربسہ، ارماۃ اعمذ اہک ای ابٹ

 دسمد، دبعاولارث، اویب، ہصفح، اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ وج تعی وک وتڑ ڈاےل۔اس صخش اک ایب

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج تعی وک وتڑ ڈاےل۔

     2079    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر :  راوی

 ُ٤ِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ابٔیٌّ ِ ا٢َ َجاَئ أرَِعَ َٗ ُت َجابّٔزا  ٌِ ٨َِٜسٔرٔ َس٤ٔ

أَبَی َٓ ا٢َ أ٠َِٔٗىٔی  َ٘ َٓ َس ٣َِح٤ُو٣ّا  َِ ِٟ ٔ ث٥َُّ َجاَئ ا ًَلَی اِْلِٔسََل٦ طُ  ٌَ َباَي َٓ  ٔ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ ىٔی  ٌِ ٔ ا٢َ بَاي َ٘ َٓ  َ٤ِٟ ا٢َ ا َٗ َّی  ا َول َّ٤٠َ ٔسی٨َُة َٓ

ٍُ كٔيبَُضا ٔ َت٨ِفٔی َخَبَثَضا َوَی٨َِؼ ٜٔي ٍ  کَاِل

اوبمیعن، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن اجرب وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک اکی ارعایب یبن یلص اہلل 

 رک  ی، رھپ دفرسے دؿ اخبر یک احتل ںیم آای افر ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ ےن رفامای ہک ھجم ےس االسؾ رپ  تعی



 

 

اہک ہک ہک ریمی  تعی فا س رک دےئجی، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکنر رک دای بج فہ الچ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک ودہنی یٹھب یک 

 رطح ےہ، ہک دنگیگ وک دفر رکات ےہ افر اپزیکیگ رےنہ داتی ےہ۔

  نب دکنمراوبمیعن، ایفسؿ، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہفیلخ رقمر رکےن اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ رقمر رکےن اک ایبؿ

     2080    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌی ، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی ب٩ سٌیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤سیحٌی ب٩ یح :  راوی

أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ  َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ ٌٔیٕس َس٤ٔ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخب ٧ٍَََا ُس٠َامِیَ ًَائَٔظُة َرضَٔی َحسَّ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٕس 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ٨ًََِضا َواَرأَِساِظ  ًَائَٔظةُ اہللُ  َِٟت  ا َ٘ َٓ َٟٔک  َٟٔک َوأَِزًُو  َٔفُ  ِِ أَِسَت َٓ ِو کَاَ٪ َوأ٧ََا وَیٌّ  َٟ ٥َ َذأک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ    َػل

ٔف  ٌِ زِّّسا بَٔب ٌَ َ َیِو٣َٔک ٣ُ ِٔ ََٟو٠ِ٠ََت آ ِو کَاَ٪ َذاَک  َٟ ِّی ََلَُه٨َُّک تُٔحبُّ ٣َِوتٔی َو ٔن َّی اہللُ أَِز  َوا ثُک٠َِٔیاِظ َواہللٔ ِ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َوأجَک 

ًَِضَس  َ أ َٓ ٔلَی أَبٔی بَُِکٕ َواب٨ِٔطٔ  ِس َص٤ِ٤َُت أَِو أََرِزُت أَِ٪ أُِرٔس١َ ِ َ٘ َٟ ٥َ ب١َِ أ٧ََا َواَرأَِساِظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی ًَ ائ٠ُٔوَ٪ أَِو َیَت٤َى َ٘ ِٟ و٢َ ا ُ٘  أَِ٪ َي

ِبَی اہللُ ٠ُُِٗت َیأ ٤َُِٟت٨٤َُّوَ٪ ث٥َُّ  ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪  ا ِبَی ا ٍُ اہللُ َوَیأ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ أَِو یَِس ٍُ ا َٓ  َویَِس

اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک رضحت اعہشئ ریض  ییحی نب ییحی ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم ےس رفاتی رکےت ںیہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ وت رم اجےئ افر ںیم زدنہ اہلل اعتٰیل اہنع رس ےک درد یک دشت ےس وبںیل، اہےئ رس، روسؽ اہلل 

روہں وت ںیم ریتے ےئل رفغمت اچوہں افر ریتے ےئل داع رکفں، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک ہک ریمی امں ھجت 

ااسی وہا، ریما ایخؽ ےہ ہک آپ ریمی ومت یک وک مگ رکے، دخا یک مسق، ریما ایخؽ ےہ ہک آپ ریمی ومت یک انمت رکںی ےگ، افر ارگ 

انمت رکےت ںیہ افر ارگ ااسی وہا، وت آرخ آپ اشؾ وک اینپ ضعب ویبویں ےک اسھت  شی ںیم وغشمؽ وہں ےگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

 یٹیب وک الب وجیھبں اتہک ںیم ہفیلخ رقمر ےن رفامای ہک ںیہن، ہکلب ںیم اہےئ رس اتہک وہں ںیم ےن دصق ایک، ای ارادہ ایک ہک اوبرکب افر اؿ یک

 رکفں، اتہک وکح  م ےن فاال ای انمت رکےن فاال انمت ہن رکے، رھپ ںیم ےن اہک ہک اہلل ااکنر رکے اگ افر ومنم دعف رکںی ےگ ای اہلل دعف

 رکے اگ افر ومنم ااکنر رکںی ےگ۔

 نب دمحمییحی نب ییحی ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، اقمس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ رقمر رکےن اک ایبؿ

     2081    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساہلل ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، ً :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َیاُ٪  ِٔ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٗٔی١َ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  َز َرضَٔی اہللُ 

َٕ ٩ِ٣َ صُ  ِس اِسَتِد٠َ َ٘ َٓ  ِٕ ٔ ا٢َ ِِٔ٪ أَِسَتِد٠ َٗ  ُٕ ٔ ٤ََز أَََل َتِشَتِد٠ ٌُ ٔ ِس َتَزَک ٩ِ٣َ صَُو َخي ٍِْ ٣ٔىِّی ٟ َ٘ َٓ َو َخي ٍِْ ٣ٔىِّی أَبُو بَُِکٕ َؤِِ٪ أَِتزُِک 

ِّی ٧ََحِوُت ٨ِ٣ٔضَ  ا٢َ َرأُْب َراصْٔب َوزِٔزُت أَن َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ  أَث٨َِِوا  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ ََل أََتَح٤َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ََل لٔی َوََل  ّٓ ا َٔ َٛ ٠َُضا ا 

ّتا ا َوََل ٣َيِّ  َحیًّ

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایگ ہک آپ 

وبرکب وج ھجم ےس اےھچ ویکں اانپ اقمئ اقمؾ رقمر ںیہن رک دےتی، اںوہں ےن اہک ہک ارگ ںیم اانپ اقمئ اقمؾ رقمر رک دفں، وت ھجم ےس ےلہپ ا

ولوگں  ہفیلخ ےھت، انب ےکچ ںیہ۔ افر ارگ ںیم وھچڑ دفں وت ھجم ےس وج رتہب ےہ ینع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہفیلخ ںیہن انبای،

اےل ںیہ، ےن اؿ یک رعتفی یک وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ولگ )الخ ت یک( وخاشہ رکےن فاےل اس ےس ڈرےن ف

ںیم دنسپ رکات وہں ہک ںیم اس ےس وپری رطح اجنت اپؤں، ہن ےھجم اس ےس ھچک افدئہ وہ افر ہن وکح  اصقنؿ وہ، ںیم ہن وت زدنیگ ںیم افر 

 ہن رمےن ےک دعب اس یک ذہم داری اتیل وہں۔



 

 

 دمحم نب وی ف، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ رقمر رکےن اک ایبؿ

     2082    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ِٔبَِزا ٨ُِط أَ َحسَّ ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٍَ ُخِلَبَة ٤ًَُزَ صٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ٧ٍَََا صَٔظا٦ْ  َُّط َس٤ٔ ٧

َّی اہللُ  َِّی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٕ تُُوف َس ٩ِ٣ٔ یَِو٦ َِ ِٟ ٔ َوَذَٟٔک ا ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا َة حٔيَن َج٠ََص  َ ِٔ َس َوأَبُو بَُِکٕ َػا٣ْٔت ََل اِْل َتَظضَّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٔ َّی یَِسبَُز٧َا یُزٔیُس ب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٌٔیَع َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨ُِت أَِرُجو أَِ٪ َي ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥ُ إِٔ٪ یَُک َیَتک٠ََّ َٓ ص٥ُِ  َ ِٔ َذَٟٔک أَِ٪ یَُٜوَ٪ آ

َّی اہللُ  ْس َػل ٥ِ ٧ُوّرا َتِضَتُسوَ٪ بٔطٔ صََسی اہللُ ٣َُح٤َّ ُٛ ٔ ١َ بَيَِن أَِهُضز ٌَ ِس َج َٗ الَی  ٌَ إٔ٪َّ اہللَ َت َٓ ِس ٣َاَت  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی ًَ ّسا َػل ٣َُح٤َّ

٥َ ثَانٔیَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ َؤِ٪َّ أَبَا بَُِکٕ َػاحُٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ و٣ُوا  اہللُ  ُ٘ َٓ  ٥ِ ُٛ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن بٔأ٣ُُورٔ َُّط أَِولَی ا إ٧ٔ َٓ اث٨َِئِن 

 ٌَ ِٟ ُة ا ٌَ ٔة بَىٔی َسأًَسَة َوکَا٧َِت بَِی َٔ ِب١َ َذَٟٔک فٔی َس٘ٔی َٗ وُظ  ٌُ ِس بَاَي َٗ ْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٔ ٔ وُظ َوکَا٧َِت كَائ ٌُ ٔ َباي ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َٓ َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا ةٔ  ا٣َّ

بَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ٌَٔس ا َّی َػ ٥ِ٠َ َیز٢َِ بٔطٔ َحً َٓ ٨ِٔ٤ِٟب ٍََ  ِس ا ٌَ و٢ُ َٔلَبٔی بَُِکٕ َیِو٣َئٕٔذ اِػ ُ٘ ُت ٤ًََُز َي ٌِ ّة أٟٕک َس٤ٔ ًَا٣َّ طُ ا٨َّٟاُض  ٌَ  اَي

 اک دفرسا اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، رمعم، زرہی رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ہبطخ انس بج ہک فہ ربنم رپ ےھٹیب افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت اک دفرسا دؿ اھت، اںوہں ےن ہبطخ ڑپاھ افر رضحت اوبرکب 

رںیہ اخومش ےھٹیب وہےئ ےھت، ھچک ںیہن وبؽ رےہ ےھت، اںوہں ےن اہک ہک ںیم ادیم رکات اھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زدنہ 

دیپا ےگ، اہیں کت ہک امہرے دعب ااقتنؽ رفامںیئ ےگ، رھپ ارگ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااقتنؽ رفام ےئگ وت اہلل ےن اہمترے اسےنم ونر 

رک دای ےہ ہک سج ےک ذرےعی مت دہاتی اپےت وہ، سج ےس اہلل اعت ی ےن رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہاتی یک ےب کش 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج اغر ںیم دفرسے اسیھت ےھت املسمونں ںیم ےس روسؽ ا



 

 

قی لہ 
اہمترے اومر ےک امکل وہےن ےک زایدہ قحتسم ںیہ، اس ےئل اوھٹ افر اؿ یک  تعی رکف، اؿ ںیم ےس اکی امجتع اس ےس ےلہپ ص

، افر اعؾ  تعی ربنم رپ وہح ، زرہی ےن رضحت اسن نب امکل، اک وقؽ لقن ایک ےہ، ہک ںیم ےن ینب اسدعہ یہ ںیم  تعی رک یکچ یھت

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اس دؿ انس ہک رضحت اوبرکب ےس ےتہک وہےئ ہک ربنم رپ ڑچےیھ افر ربارب ےتہک رےہ، اہیں کت ہک فہ 

 ربنم رپ ڑچےھ افر ولوگں ےن اعؾ  تعی یک۔

 امیہ نب ومیس، اشہؾ، رمعم، زرہی رضحت اسن نب امکلارب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ رقمر رکےن اک ایبؿ

     2083    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ٣ح٤س ب٩ جبي ٍ ب٩ ٣ل٥ًٌ :  راوی

 ٔ سٔ ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ أََتِت َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٥ٌٕٔ  ب٩ِٔ ٣ُِل

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت ِ ا َٗ َِٟیطٔ  ٔ ِ ٍَ أ٣َََزَصا أَِ٪ َتزِٔج َٓ َٓک٤ََّ٠َِتطُ فٔی َطِیٕئ  ٥َِٟ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٣َِزأَْة  ِ٪ ٔجئُِت َو

ِتٔی أَبَا بَُِکٕ  أ َٓ ٥ِ َتحٔٔسیىٔی  َٟ ا٢َ ِِٔ٪  َٗ ٤َِِٟوَت  ََّضا تُزٔیُس ا أ٧َ َٛ  أَٔجِسَک 

میہ نب دعس، دمحم نب ریبج نب معطم ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربا

فملس یک دختم ںیم اکی وعرت آح  افر یسک زیچ ےک قلعتم وگتفگ یک، آپ ےن اےس مکح دای ہک فہ دفابرہ ریمے اپس آےئ اس ےن اہک 

 ہک ارگ ںیم آؤں افر آپ وک ہن اپؤں وت ایک رکفں، اس ےس وعرت یک رماد فافت یھت، ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اتبےیئ

 آپ ےن رفامای ہک ارگ ےھجم ہن اپےئ، وت اوبرکب ےک اپس آان۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، دمحم نب ریبج نب معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ رقمر رکےن اک ایبؿ

     2084    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، سٔیا٪، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب، حرضت ابوبُک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ْز َحسَّ  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ًَِطُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ  ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ كَارٔ ِیُص ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ ثَىٔی  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ا٢َ ث٨ََا یَِحٌَی  َٗ  

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َة ٧َبٔیِّطٔ َػل َٔ َّی یُزَٔی اہللُ َخ٠ٔی وَ٪ أَذ٧َِاَب اِْلٔب١ٔٔ َحً ٌُ ِٓٔس بُزَاَخَة َتتَِب ٔذُرو٥َُِٜ٧ بٔطٔ َٟٔو ٌِ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ أ٣َِّزا َي  ٥َ َوا

دسمد، ییحی ، ایفسؿ، سیق نب ملسم، اطرؼ نب اہشب، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

، اہیں کت ہک اہلل اعت ی ا ےن یبن یلص )رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےن زباہخ ےک فدف ےس رفامای ہک مت افوٹنں یک دؾ ڑکپےت روہ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہفیلخ افر اہمرجنی وک ایسی ابت داھکےئ سج ےس فہ ولگ ںیہمت ذعمفر ںیھجمس۔

 نب اہشب، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دسمد، ییحی ، ایفسؿ، سیق نب ملسم، اطرؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

     2085    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ُسر، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، حرضت جابزہ  :  راوی



 

 

ُت َجابَٔز ب٩َِ َس٤ُ  ٌِ ٠٤َِٟٔٔک َس٤ٔ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َزَة 

ًَرَشَ أ٣َٔي ٍّ  و٢ُ یَُٜوُ٪ اث٨َِا  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي یِٕع اہللُ  ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَ ا٢َ ک٠ُُّ َٗ َُّط  ا٢َ أَبٔی ٧ِٔ َ٘ َٓ َضا  ٌِ ٥ِ أَِس٤َ َٟ ا٢َ ک٤َٔ٠َّة  َ٘ َٓ  ا 

دمحم نب ینثم، دنغر، ہبعش، دبعاکلمل، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

 ابرہ اریم وہں ےگ، رھپ اس ےک دعب آپ ےن ھچک رفامای، ےسج ںیم ےن انس ںیہن، ریمے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک

 فادل ےن ایبؿ ایک ہک آپ ےن رفامای ہک فہ بس ےک بس رقشی وہں ےگ۔

 دمحم نب ینثم، دنغر، ہبعش، دبعاکلمل، رضحت اجربہ نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دونمشں افر کش رکےن فاولں وک رھگفں ےس اکنؽ دےنی اک ایبؿ

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 دونمشں افر کش رکےن فاولں وک رھگفں ےس اکنؽ دےنی اک ایبؿ

     2086    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ  َحسَّ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا َٗ  ٥َ ََٟضا ث٥َُّ َوَس٠َّ ُیَؤذََّ٪  َٓ  ٔ ََلة ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ آ٣َُز بَٔحَلٕب یُِحَتَلُب ث٥َُّ آ٣َُز بٔاٟؼَّ َ٘ َٟ  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن َیُؤ٦َّ  ٢َ َوا َٓ آ٣َُز َرُجَّل 

ِو  َٟ  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٠َِیض٥ِٔ بُُیوَتُض٥ِ َوا ًَ  َٚ أَُُحِّ َٓ ٔلَی رَٔجا٢ٕ  ِ َٕ ٔ ا َس٤ٔي٨ّا أَِو ا٨َّٟاَض ث٥َُّ أَُخاٟ ّٗ َُّط َیحُٔس رَعِ ٥ِ أ٧َ ُٛ ٥ُ٠َ أََحُس ٌِ َي

ٌَٔظاَئ ٗا٢ ٣ح٤س ب٩ یوسٕ ٗا٢ یو٧ص ٗا٢ ٣ح٤س ب٩ س٠امی٪ ٗا٢ ابوًبس اہلل ٣ز٣اة  ِٟ ََٟظضَٔس ا ٣ٔز٣َِاَتئِن َحَش٨ََتئِن 

 ٣ا بين زٟٕ اٟظاة ٩٣ ا٠ٟح٥ ٣ث١ ٩٣ ساة و٣یـاة ا٤ٟی٥ ٣دٔوؿة

ج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارع



 

 

ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ، ںیم ےن ارادہ ایک ہک ڑکلویں ےک عمج رکےن اک مکح دفں، رھپ اذاؿ 

ں وک امنز ڑپاھےئ رھپ اؿ ولوگں ےک اپس اجؤں وج امنز ںیم ہن آےئ وہں افر اؿ وک م ےن اک مکح دفں رھپ اکی صخش وک مکح دفں ہک ولوگ

اؿ ےک رھگفں ںیم الج دفں، مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک مت ںیم ےس یسک وک ہی ادیم وہ ہک فاہں اس یک 

  ےہ( ںیلم ےگ وت فہ رضفر اشعء ںیم رشکی وہں ےگ۔ومیٹ ڈہی ای دف رم امۃ ہنسح )ینع رکبی ےک رھک ےک درایمؿ وج وگتش وہات

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ں وک ا ےن اپس آےن افر ےنلم ےس عنمایک اامؾ ےک ےئل اجزئ ےہ ہک رجمومں افر انگاگہرف

 ایاکؾ اک ایبؿ :   ابب

 ایک اامؾ ےک ےئل اجزئ ےہ ہک رجمومں افر انگاگہرفں وک ا ےن اپس آےن افر ےنلم ےس عنم رکے؟

     2087    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟکیحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًبساٟ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َحسَّ ٌِ َٛ  ب٩ِٔ 

ٕب  ٌِ َٛ ائَٔس  َٗ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َوکَاَ٪  ٌِ َٛ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٩ًَِ  َٕ ا َتَد٠َّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َب ب٩َِ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَیٔمَ  ٩ِ٣ٔ ب٨َٔیطٔ حٔيَن 

َّی اہللُ  ََٓذََکَ َحٔسیَثُط َو٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َتبُوَک  ٥َ فٔی َُزَِوة ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ   

٥َ بَٔتِوبَٔة ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِی٠َّة َوآَذَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ًَلَی َذَٟٔک َخ٤ِٔشيَن  ٠َبِٔث٨َا  َٓ ٨َ٣ٔا  ٠َِي٨َالَِکَ ًَ  ہللٔ 

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل نب بعک ےن ایبؿ ایک

ہک ںیم ےن بعک نب امکل وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک )بعک بج انئانی وہ ےئگ وت اؿ ےک ڑلوکں ںیم ےس اکی اؿ وک اہھت ڑکپ رک ےل رک 

ےتلچ ےھت( ہک بج فہ زغفہ وبتک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اجےن ےس رہ ےئگ، رھپ وپری دحثی ایبؿ یک۔ افر روسؽ 

 فآہل فملس ےن امتؾ املسمونں وک مہ ےس ابت رکےن ےس عنم رفامای،انچہچن مہ ےن اس احتل ںیم اچپس راںیت اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

 سگارںی، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن االعؿ رفامای ہک اہلل ےن امہری وتہب وبقؽ رک  ی۔

 نب بعک نب امکل ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ : ابب

 ...انمت رکےن ےک قلعتم وجدحثی وقنمؽ ےہ افر اس صخش اک ایبؿ سج ےن اہشدت یک آرزف یک۔

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دحثی وقنمؽ ےہ افر اس صخش اک ایبؿ سج ےن اہشدت یک آرزف یک۔انمت رکےن ےک قلعتم وج

     2088    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًٔي ٍ، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ثَىٔی ا٠َِّٟیُث َحسَّ  ٕ َحسَّ ي ٍِ َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس ٌٔیٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َوَس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ثَىٔی 

سٔ  ِٔ َّٟٔذی َن و٢ُ َوا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  َِٟوََل أَ٪َّ رَٔجاَّل یَُِکَ ا  ٔ صُوَ٪ ی بَٔیٔسظ

َت١ُ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ ث٥َُّ  ِٗ ُ ِّی أ ََٟوزِٔزُت أَن ُت  ِٔ سٔی َوََل أَٔجُس ٣َا أَِح٠ٔ٤ُُض٥ِ ٣َا َتَد٠َّ ٌِ ُٔوا َب َت١ُ ث٥َُّ  أَِ٪ َیَتَد٠َّ ِٗ ُ َت١ُ ث٥َُّ أُِحَیا ث٥َُّ أ ِٗ ُ أُِحَیا ث٥َُّ أ

َت١ُ  ِٗ ُ  أُِحَیا ث٥َُّ أ

 سز، ثیل، دبعارلنمح نب اخدل، انب
عفی

اہشب، اوبہملس دیعس نب بیسم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  دیعس نب 

ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ 

اجںیئ افر ںیم اؿ ےک ےئل ہن اپؤں وت ںیم یھبک ےھچیپ ہن راتہ، ںیم انمت رکات ےہ ہک ارگ ولگ اس وک رکمفہ ہن ہ ےتھج ہک فہ ےھجم ےس ےھچیپ رہ 

 ۔وہں ہک ںیم راہ دخا ںیم لتق ایک اجؤں رھپ زدنہ ایک اجؤں، رھپ لتق ایک اجؤں رھپ زدنہ ایک اجؤں، رھپ لتق ایک اجؤں رھپ زدنہ ایک اجؤں



 

 

 سز، ثیل، دبعارلنمح نب اخدل، انب اہشب،  :  رافی
عفی

 اوبہملس دیعس نب بیسمدیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 انمت رکےن ےک قلعتم وجدحثی وقنمؽ ےہ افر اس صخش اک ایبؿ سج ےن اہشدت یک آرزف یک۔

     2089    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َت١ُ ث٥َُّ  ِٗ ُ َت١ُ ث٥َُّ أُِحَیا ث٥َُّ أ ِٗ ُ أ َٓ ات١ُٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َٗ ُ ِّی أ ٔ َوزِٔزُت أَن ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٓکَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة َٗ َت١ُ  ِٗ ُ أُِحَیا ث٥َُّ أ

وُُٟض٩َّ ثَََلثّا أَِطَضُس بٔاہللٔ  ُ٘  َي

اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دبع اہلل نب وی ف، امکل،

رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ، ںیم اچاتہ وہں ہک دخا یک راہ ںیم گنج رکفں افر لتق ایک اجؤں ، رھپ 

رھپ زدنہ ایک اجؤں رھپ لتق ایک اجؤں ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ املکت وک نیت ابر ایبؿ رکےت زدنہ ایک اجؤں ، رھپ لتق ایک اجؤں ، 

 ےھت، افر ےتہک ہک ںیم اہلل وک وگاہ انبات وہں۔

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ےلہپ یہ ا ےن اکؾ ےک قلعتم اجؿ اتیل ج

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

  اجانیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ےلہپ یہ ا ےن اکؾ ےک قلعتم اجؿ اتیل وج ںیم ےن دعب ںیم

     2090    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ نْص، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة  ا٦ٕ َس٤ٔ ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ِو َحسَّ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

َِٟیَص َطِیْئ أَِرُػُسظُ  ًَلَیَّ ثَََلْث َو٨ًِٔٔسی ٨ِ٣ُٔط زٔی٨َاْر  ِتَٔی  ًَلَیَّ أَٔجُس ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٨ًِٔٔسی أُحُْس َذَصّبا ََلَِحبَِبُت أَِ٪ ََل َیأ  فٔی َزی٩ِٕ 

َب٠ُطُ  ِ٘  َي

، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ااحسؼ نب رصن، دبعارلزاؼ، رمعم

ارگ ریمے اپس ادح اہپڑ ےک ربارب وسان وہات وت ںیم دنسپ رکات ہک نیت راںیت یھب اس احؽ ںیم سگرںی ہک اس ںیم ےس اکی دانیر یھب 

  ےک ےئل ہن راھک وہ اس احؽ ںیم ہک اےسی صخش وک اپؤں وج اس وک وبقؽ رکے۔ریمے اپس رےہ، سج وک ںیم ےن دنی یک ادایگیئ

 ااحسؼ نب رصن، دبعارلزاؼ، رمعم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿایھچ ابوتں یک آرزف رکےن اک ایب

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ایھچ ابوتں یک آرزف رکےن اک ایبؿ

     2091    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔط  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  َوةُ أَ٪َّ  ثَىٔی رُعِ َضإب َحسَّ



 

 

ٍَ ا٨َّٟأض  ََٟح٠ِ٠َُت ٣َ َِٟضِسَی َو ُت ا ِ٘ َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َا اِسَتِسبَزُِت ٣َا ُس ِ٘ ِو اِسَت َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  حٔيَن َح٠ُّوااہللُ 

فہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رع

ولوگں اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم ےلہپ یہ ےس ا ےن اکؾ ےک قلعتم اجؿ اتیل، وج دعب ںیم ولعمؾ وہا وت ںیم دہی ہن الات، افر 

 ولگ ا جاؾ ےس ابرہ وہےئ۔ےک اسھت ا جاؾ ےس ابرہ وہ اجات سج فتق فہ 

 ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ےلہپ یہ ا ےن اکؾ ےک قلعتم اجؿ اتیل ج

 ف رکےن اک ایبؿآرز :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک ارگ ںیم ےلہپ یہ ا ےن اکؾ ےک قلعتم اجؿ اتیل وج ںیم ےن دعب ںیم اجان

     2092    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٤ًز، یزیس، حبیب اہلل ، جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ َحسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ َحبٔیٕب  ث٨ََا َیزٔیُس  ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َّی اہللُ  ل

أ٣َََز٧َا اٟ َٓ ٔة  ِٟحٔحَّ ٍٕ َخ٠َِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ٔس٨َ٣ِا ٣َََّٜة َٔلَِربَ َٗ َِٟحخِّ َو َِّي٨َا بٔا ٠َب َٓ  ٥َ ِٟبَِیٔت َوَس٠َّ َٖ بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ٧َُلو َّی اہللُ  ٨َّٔيیُّ َػل

ٍَ أَحَ  ٥ِ َی٩ُِٜ ٣َ َٟ ا٢َ َو َٗ ُط َصِسْی  ٌَ ٠ََضا ٤ًُِزَّة َو٧َح١َّٔ َِٔلَّ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َ ٌَ ٤َِٟزَِوةٔ َوأَِ٪ ٧َِح ا َوا َٔ َّی اہللُ َوبٔاٟؼَّ ٕس ٨٣َّٔا َصِسْی َُي ٍَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٠َِیطٔ َوَس  َّیًَ ا٢َ أَص٠ِ٠َُِت ب٤َٔا أََص١َّ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟضِسُی  ُط ا ٌَ َِٟی٩ٔ٤َ ٣َ ًَلٔیٌّ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ َوك٠ََِحَة َوَجاَئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠َّ ًَ اہللُ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُِطُ  ِ٘ ٔلَی ٣ٔىّی َوَذََکُ أََحٔس٧َا َي ِ ُٙ ٔ اُٟوا ٨َِ٧َل٠ َ٘ َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َا َٓ ِ٘ ِو اِسَت َٟ ِّی  ٔن ِ ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ِٟ ُة َوصَُو یَزِمٔی َج٤َِزَة ا َٗ ا ََٟ٘ٔیُط َُسَ ا٢َ َو َٗ ََٟح٠ِ٠َُت  َِٟضِسَی  َِٟوََل أَ٪َّ ٣َعٔی ا ٨ََٟا اِسَتِسبَزُِت ٣َا أَصَِسیُِت َو ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘ َٓ َبٔة  َ٘ ٌَ

ا٢َ ََل بَ  َٗ ّة  ٠َِیطٔ َو َصٔذظٔ َخاػَّ ًَ َّی اہللُ  َٓأ٣َََزَصا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُط ٣َََّٜة َوهَٔی َحائْٔف  ٌَ س٣َِٔت ٣َ َٗ ًَائَٔظُة  ا٢َ َوکَا٧َِت  َٗ ٥َ أَِ٪ ١ِ َٔلَبَٕس  َس٠َّ



 

 

َِٟبِلحَ  ا ٧َزَُٟوا ا َّ٤٠َ َٓ َّی َتِلُضَز  ِّی َحً ُٖ َوََل ُتَؼل ََّضا ََل َتُلو َُي ٍَِ أ٧َ ٨َ٤َِٟأسَک ک٠ََُّضا  وَ٪ َت٨ُِشَک ا ُ٘ ٔ ًَائَٔظُة یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََت٨َِل٠ َِٟت  ا َٗ اَئ 

 ٔ ٙٔ أَِ٪ َی٨َِل٠ ی سِّ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی بَُِکٕ اٟؼِّ ًَ ا٢َ ث٥َُّ أ٣َََز  َٗ ٕة  ُٙ بَٔححَّ ٔ ٕة َو٤ًَُِزةٕ َوأ٧ََِل٠ ًَِت٤ََزِت ٤ًُِزَّة بَٔححَّ ا َٓ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت َضا ِ ٌَ ٣َ َٙ

ٔة  َِٟححَّ َِٟحخِّ فٔی ذٔی ا َس أَیَّا٦ٔ ا ٌِ  َب

نسح نب رمع، سیدی، بیبح اہلل ، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

آہل فملس ےن ولوگں وک ےک اسھت ےھت، مہ ےن جح اک ا جاؾ ابدناھ، افر مہ ولگ ذی اہجحل یک وچیھت اترخی وک   ےچنہپ وت یبن یلص اہلل ہیلع ف

مکح دای ہک اخہن ہبعک افر افص رمفہ اک  راػ رکںی افر مہ اس وک رمعہ انب ڈاںیل، افر وساےئ اس صخش ےک سج ےک اپس دہی وہ، مہ بس 

، افر رضحت ا جاؾ وھکؽ دںی۔ اجرب نب دبعاہلل اک ایبؿ ےہ ہک وساےئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ہحلط ےک اپس دہی اک اجونر ںیہن اھت

یلع نمی ےس آےئ ےھت۔ اؿ ےک اپس دہی یھت۔ اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن اس زیچ یک تین یک سج یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن یک ےہ ولوگں ےن رعض ایک ہک مہ ولگ ینم ںیم یک رطػ ےلچ اس احؽ ںیم ہک مہ ولوگں ےس ینم کپٹ ریہ یھت، روسؽ 

ہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم ےلہپ ےس فہ اجؿ اتیل وج دعب ںیم ولعمؾ وہا، وت ںیم دہی ہن الات افر ارگ ریمے اپس دہی ہن اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 وہیت وت ںیم ا جاؾ وھکؽ داتی، اجرب اک ایبؿ ےہ ہک رساہق سج فتق رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر رےہ ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ہی مکح رصػ مہ ولوگں ےک ےئل ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب  فملس ےس ےلم، افر

ادا ہشیمہ ےک ےئل ےہ، رضحت اعہشئ   ںیچنہپ وت ضیح یک احتل ںیم ںیھت، وت اںیہن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امتؾ اراکؿ 

ںی افر ہن امنز ڑپںیھ بج کت ہک اپک ہن وہ اجںیئ، بج ولگ اقمؾ احطبء ںیم ارتے وت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل رکںی، رگم  راػ ہن رک

ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ جح افر رمعہ رک ےک فا س وہں ےگ، افر ںیم رصػ جح رکفں یگ آپ ےن 

ا ہچن رضحت اعہشئ ریض اہلل  دبعارلنمح نب ایب رکب وک مکح دای ہک فہ

 

چ ںح ن

 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اسھت اقمؾ میعنت کت اجن

 اعتٰیل اہنع ےن اایؾ جح سگرےن ےک دعب ذی اہجحل ںیم رمعہ ایک۔

 نسح نب رمع، سیدی، بیبح اہلل ، اجرب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک اکش ااسی افر ااسی وہات



 

 

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک اکش ااسی افر ااسی وہات

     2093    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ :  راوی

ِبَس اہللٔ  ًَ ُت  ٌِ ٌٔیٕس َس٤ٔ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی ًَا٣ٔز ب٩َِ 

ًَائَٔظُة أَ  َِٟت  ا ُسىٔی َٗ َِٟیَت َرُجَّل َػأّٟحا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔی َیَِحُ ا٢َ  َ٘ َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِی٠ََة ِٔذِ رٔ ا٠َّٟ

٨َا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ  َٓ ْس یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٔجئُِت أَُِحُُسَک  ٌِ ا٢َ َس َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  َٗ ََلحٔ  ٨َا َػِوَت اٟشِّ ٌِ َّی  َس٤ٔ ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ِی٠َّة  َٟ زٔی َص١ِ أَبٔیتَنَّ  ٌِ َِٟیَت ٔط ا٢َ بََٔل٢ْ أَََل  َٗ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ًَِبس اہللٔ َو ا٢َ أَبُو  َٗ َُٔلیَلُط  ٨َا  ٌِ ْ َوَج٠ٔی١ُ  َس٤ٔ ِٔ ٕ َوَحِولٔی ِٔذِ بَٔواز

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  أَِخب ٍَُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ٥ََّ٠ 

اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دبعاہلل نب اعرم نب ر ہعی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک اکی رات یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنین ہن آح  وت آپ ےن رفامای ہک وکح   کی آد ی ریمے 

ںیم ےس وہات وج رات وک ریمی ابہگنین رکات، اےنت ںیم مہ ےن ایھتہر یک آفاز ینس، آپ ےن رفامای وکؿ آد ی ےہ؟ وجاب الم  اسویھتں

دعس وہں، آپ یک رگناین ےک ےئل احرض وہا وہں،انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس رےہ، اہیں کت ہک مہ ےن آپ ےک رخاےٹ یک 

ی( ےن اہک ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک البؽ ےن اہک، اکش ںیم اےسی لگنج ںیم رات آفاز ینس، اوبدبع اہلل )اخبر

 سگارات اتہک ریمے ارد رگد اذرخ افر لیلج اس وہیت۔

 اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، دبعاہلل نب اعرم نب ر ہعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رقآؿ افر ملع یک انمت رکےن اک ایبؿ



 

 

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ افر ملع یک انمت رکےن اک ایبؿ

     2094    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ا٤ًع، :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َ ََل َتَحاُسَس َِٔلَّ فٔی اث٨ََِتئِن  ِو أُوتٔیُت ٣ِٔث١َ ٣َا أُوتَٔی َوَس٠َّ َٟ و٢ُ  ُ٘ ُضَو یَِت٠ُوُظ آ٧َاَئ ا٠َِّٟی١ٔ َوا٨ََّٟضارٔ َي َٓ آَ٪  ُُِٟقِ َرُج١ْ آَتاُظ اہللُ ا

 ٔ ِو أُوتٔیُت ٣ِٔث١َ ٣َا أُوت َٟ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ طٔ  ِّ٘ طُ فٔی َح ُ٘ ٔٔ ١ُ َوَرُج١ْ آَتاُظ اہللُ ٣َاَّل ی٨ُِ ٌَ ِٔ ٤َا َي َٛ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٟ ٌَ َصَذا  َٔ َٟ ١ُ َی  ٌَ ِٔ ٤َا َي َٛ  ٠ُِت 

نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ؿ رات رفامای ہک دسح )رکش( دف آدویمں ےک وسا یسک ےک ےئل اجزئ ںیہن، اکی فہ صخش سج وک اہلل ےن رقآؿ اک ملع دای افر فہ اےس د

، التفت رکات ےہ، )افر ےننس فاال( اتہک ےہ، اکش ےھجم یھب ایس رطح اتلم، سج رطح اےس الم ےہ، وت ںیم یھب فاسی یہ رکات اسیج فہ رکات ےہ

اےس الم دفرسا فہ صخش سج وک اہلل ےن امؽ دای افر فہ اہلل ےک راےتس ںیم رخچ رکات ےہ )دےنھکی فاال( اتہک ےہ ہک اکش ےھجم یھب اتلم اسیج ہک 

 ںیم یھب ایس رطح رخچ رکات، مہ ےس ہبیتق ےن وباہطس رجری ہی دحثی ایبؿ یک ےہ۔

 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایبؿ وج رکمفہ ےہ۔اس آرزف اک

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس آرزف اک ایبؿ وج رکمفہ ےہ۔

     2095    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ ربیٍ، ابواَلحوؾ، ًاػ٥، نرض ب٩ ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  ٍٔ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ اٟزَّبٔی ِّی َحسَّ َِٟوََل أَن ٨ُِط  ًَ ا٢َ أ٧ََْص َرضَٔی اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ بُو اَِلَِحَؤؾ 

ََٟت٨٤ََِّیُت  ٤َِِٟوَت  و٢ُ ََل َتَت٨٤ََِّوا ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ  َس٤ٔ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ارگ ںیم یبن یلص اہلل  نسح نب رعیب، اوباالوحص، اعمص، رضن نب اسن

 ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ ہن اتنس ہک ومت یک انمت ہن رکف وت ںیم انمت رکات۔

 نسح نب رعیب، اوباالوحص، اعمص، رضن نب اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس آرزف اک ایبؿ وج رکمفہ ےہ۔

     2096    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ًبسہ، اب٩ ابی خاٟس، ٗیص :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  ْس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ا  ٌّ َتَوی َسِب ِٛ ِس ا َٗ وزُُظ َو ٌُ ا٢َ أََتِي٨َا َخبَّاَب ب٩َِ اَِلََرتِّ َن َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  َسةُ 

ِوُت بٔطٔ  ًَ ََٟس ٤َِِٟؤت  ٥َ ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َِسًَُو بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِوََل أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ 

ایب اخدل، سیق ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ن بب نب ارت ےک اپس اؿ یک ایعدت ےک ےئل دمحم، دبعہ، انب 

آےئ، اس فتق اںوہں ےن است داغ وگلاےئ ےھت، اںوہں ےن اہک ہک ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک ومت یک داع رکےن 

 ےس عنم ہن رفامےت وت ںیم ایکس داع رکات۔

 دمحم، دبعہ، انب ایب اخدل، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اس آرزف اک ایبؿ وج رکمفہ ےہ۔

     2097    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوًبیس سٌس ب٩ ًبیس )ًبساٟزح٩٤ ب٩ ازہزًبس اہلل  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َّطُ يَ ٠ًََیِ  ٌَ ٠َ َٓ ا ٣ُٔشیّئا  ٠َّطُ یَزَِزازُ َو٣َِّٔ ٌَ ٠َ َٓ ا ٣ُِحٔش٨ّا  ٤َِِٟوَت ٣َِّٔ ٥ِ ا ُٛ َّی أََحُس ا٢َ ََل یََت٤َى َٗ تُٔب ٗا٢ ابوًبس اہلل أَبٔی طٔ َوَس٥ََّ٠  ٌِ ِشَت

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِزَصزَ  ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ٣َِولَی  ٌِ  ًُبَِیٕس اِس٤ُُط َس

اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوبدیبع دعس نب دیبع )دبعارلنمح نب ازرہ ےک آزاد رکدہ( ےس رفاتی رکےت ںیہ دبع اہلل نب دمحم، 

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکح  صخش ومت یک انمت ہن رکے اس ےئل ہک ای وت 

 ر یکین رکے، ای دب اکر وہاگ وت تہب نکمم ےہ ہک فہ ابز آ اجےئ۔وکیناکر وہاگ، وت تہب نکمم ےہ ہک فہ اف

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ نب وی ف، رمعم، زرہی، اوبدیبع دعس نب دیبع )دبعارلنمح نب ازرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہک ارگ اہلل )دہاتی رکےن فاال( ہن وہات وت مہ دہاتی ہن اپےتیسک صخش اک ہی انہک

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش اک ہی انہک ہک ارگ اہلل )دہاتی رکےن فاال( ہن وہات وت مہ دہاتی ہن اپےت

     2098    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٟس، طٌبہ، ابواسحاٚ، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا٪، ًبسا٪ ٛے وا :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟ  َٗ ًَازٕٔب  ِٟب ٍََأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٚ ث٨ََا أَبُو ِِٔسَحا َبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبَساُ٪ أَِخب ٍََنٔی أَبٔی  ث٨ََا  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

ُّ ٍَاَب یَوِ  ٨َا اٟت ٌَ ١ُ ٣َ ُ٘ َِٟوََل أ٧ََِت ٣َا اصَِتَسی٨َِا ٧َِح٩ُ َوََل َت َی٨ِ و٢ُ  ُ٘ ُّ ٍَاُب بََیاَق بَِل٨ٔطٔ َي ِس َرأَیُِتطُ َواَری اٟت َ٘ َٟ ٨َا ٦َ اَِلَِحزَأب َو ِٗ َؼسَّ

٠َِي٨َا َِٔذا ًَ ِوا  َِ ِس َب َٗ ٤َََِٟل  ا٢َ ا َٗ ٠َِي٨َا ِٔ٪َّ اَِلُلَی َوُرب٤ََّا  ًَ ٜٔي٨َّة  ٩َِٟ َس ٔ أ٧َِز َٓ ٍُ بَٔضا َػِوَتطُ  َوََل َػ٠َِّي٨َا  َٓ  أََرازُوا ٓٔت٨َِّة أَبَِي٨َا أَبَِي٨َا یَزِ

دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

، افر ںیم ےن داھکی ہک آپ ےک ٹیپ یک گنج ازحاب ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں ےک اسھت یٹم ااھٹ رےہ ےھت

 دیفسی وک یٹم ےن ڈکھ ایل اھت آپ رفام رےہ ےھت، ہک ارگ وت ہن وہات، وت مہ دہاتی ہن اپےت، ہن مہ دصہق دےتی افر ہن مہ امنز ڑپےتھ، اس

ےن ااکنر ایک، مہ ےن ااکنر رک دای  ےئل مہ رپ ہنیکس انزؽ رفام، ےب کش ولوگں ےن مہ رپ ملظ ایک ےہ، بج اںوہں ےن ہنتف اک ارادہ ایک وت مہ

 افر اس وک دنلب آفاز ےس رفامےت۔

 دبعاؿ، دبعاؿ ےک فادل، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... آرزف ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ۔دونمشں ےک اقمہلب یک

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دونمشں ےک اقمہلب یک آرزف ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ۔

     2099    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًبیس اہلل ٛے آزاز َکزہ ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، ابواسحاٚ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ابوا٨ٟرض )٤ًز  :  راوی

 (َُل٦ اور ا٪ ٛے کاتب ت٬ے

 ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ  َٚ ث٨ََا أَبُو ِِٔسَحا ٤ًَِزٕو َحسَّ اؤَیُة ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ ٣َِولَی َحسَّ َبَة 



 

 

 َ َّی ا٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ َوکَاَ٪ ک إَٔذا ٓٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ أِتُُط  ََُٓقَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی أَِوفَی  َِٟیطٔ  ٔ َتَب ِ َٛ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ٠ًََِیطٔ اتّٔبا  ہللُ 

آَٔیةَ  ٌَ ِٟ ُسوِّ َوَس٠ُوا اہللَ ا ٌَ ِٟ اَئ ا َ٘ ٔ ا٢َ ََل َتَت٨٤ََِّوا ٟ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

، اوبااحسؼ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل اوبارضنل )رمع نب دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ افر اؿ ےک اکبت ےھت( دبع اہلل نب دمحم، اعمفہی نب رمعف

ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اؿ ےک اپس رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےن طخ اھکل اھت ںیم ےن اس وک ڑپھ رک انسای وت اس 

  فملس ےن رفامای ہک دونمشں ےک اقمہلب یک انمت ہن رکف افر اہلل ےس اعتیف یک دروخاتس رکف۔ںیم اھکل اھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

دبع اہلل نب دمحم، اعمفہی نب رمعف، اوبااحسؼ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل اوبارضنل )رمع نب دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ افر اؿ ےک  :  رافی

 (اکبت ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ظفل ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ظفل ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2100    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل ، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤سًلی ب٩ ًبس :  راوی

ا٢َ  َٗ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن َحسَّ ًَبَّإض ا َذََکَ اب٩ُِ 

ًَّٟٔی  ٕ أَهَٔی ا از ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َطسَّ ا٢َ  َ٘ ا٢َ ََل َٓ َٗ ٨َٕة  ٔ بَيِّ ٨ُِت َرأج٤ّا ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ َُي ٍِ ُٛ َِٟو   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

٨َ٠ًَِِت   ت٠َِٔک ا٣َِزأَْة أَ

 ہنع ےن اعلؿ یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوبازلاند، اقمس نب دمحم ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

 رکےن فاولں اک ذرک ایک وت دبعاہلل نب دشاد ےن اہک ہک ہی فیہ وعرت ےہ سج ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت



 

 

)شحف( ایک ہک ارگ ںیم یسک وعرت وک ریغب وگاہ ےک  راسگر رکات )وت ایس وک رکات( اںوہں ےن اہک ہک ںیہن اس وعرت ےن االسؾ ںیم االعہین 

 اھت۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اوبازلاند، اقمس نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ظفل ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2101    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی، سٔیا٪ ، ٤ًز، ًلاء :  راوی

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ًَِت٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ أَ َٗ ًََلاْئ  ث٨ََا  ٤ِْزو َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َد ٤ًَُزُ  ََْٓخَ ٌَٔظأئ  ِٟ َس٥ََّ٠ بٔا

ََلَة یَا َر  ًٔی أَِو اٟؼَّ ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ َِٟوََل أَِ٪ أَُط و٢ُ  ُ٘ ُِطُ َي ِ٘ َد َوَرأُِسطُ َي َْخَ َٓ بَِیاُ٪  َس ا٨َِّٟشاُئ َواٟؼِّ َٗ ا٢َ ُسو٢َ اہللٔ َر َٗ ًَلَی ا٨َّٟأض َو

َل  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ َة  ًَ ا ََلةٔ صَٔذظٔ اٟشَّ ًٔی ََل٣ََزِتُُض٥ِ بٔاٟؼَّ ًَلَی أ٣َُّ ا  ـّ َیاُ٪ أَِي ِٔ َّی اہللُ ُس َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل
َِّ ًَبَّإض أَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  إئ 

َد َوصُ  َْخَ َٓ َِٟساُ٪  ٔ ِٟو َس ا٨َِّٟشاُئ َوا َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َر َ٘ َٓ ََٓحاَئ ٤ًَُزُ  ََلَة  ٔ اٟؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَٔذظ طٔ ًَ ِّ٘ ٩ًَِ ٔط ٤َِٟاَئ  َو َی٤َِشُح ا

ِوََل أَ  َٟ ُت  ِٗ ٠ََِٟو َُّط  و٢ُ ٧ِٔ ُ٘ ِ٘ َي ا٢َ َرأُِسُط َي َ٘ َٓ ٤ًَِْزو  ا  ًَبَّإض أ٣ََّ َِٟیَص ٓٔیطٔ اب٩ُِ  ًََلاْئ  ث٨ََا  ٤ِْزو َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ًٔی َو ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ ُِطُ ِ٪ أَُط

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِ  َٗ ًٔی َو ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ َِٟوََل أَِ٪ أَُط ٤ِْزو  ًَ ا٢َ  َٗ طٔ َو ِّ٘ ٩ًَِ ٔط ٤َِٟاَئ  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ی٤ََِشُح ا َٗ َّٙ َو َِٟوََل أَِ٪ أَُط ُت  ِٗ ٠ََِٟو َُّط  ٕخ ٧ِٔ

 ًَ  ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ْ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ا٢َ ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ ًٔی َو ٩ًَِ ًَلَی أ٣َُّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َلإئ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

، رمع، اطعء ، ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات اشعء یک امنز ںیم دری یلع، ایفسؿ 

وہ ایگ وعرںیت افر ےچب وس ےئگ، روسؽ اہلل یلص اہلل  یک، وت رضحت رمع ےلکن افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اک فتق

 ابرہ آےئ اس احؽ ںیم ہک آپ ےک رس ےس اپین کپٹ راہ اھت، افر رفام رےہ ےھت ہک ارگ ںیم اینپ اتم رپ ای رفامای ہک ولوگں ہیلع فآہل فملس



 

 

 رپ اشؼ ہن اجاتن )افر ایفسؿ ےن ایتم وک لقن ایک( وت ںیم اؿ وک اس فتق امنز ڑپےنھ اک مکح داتی، انب رججی ےن وباہطس، اطعء، انب ابعس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس امنز ںیم دری یک وت رضحت رمع آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل وعرںیت افر ےچب وس لقن ایک ےہ ہک یبن

ےئگ،انچہچن آپ ابرہ رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک آپ یک ویٹپنکں ےس اپین کپٹ راہ اھت، افر رفام رےہ ےھت ہک یہی فتق امنز اک ےہ ارگ 

ہن اجاتن )وتایس فتق امنز ڑپےنھ اک مکح داتی( افر رمعف ایبؿ رکےت ںیہ ہک آپ ےک رس ےس اپین کپٹ راہ اھت، ںیم اینپ اتم ےک ےئل دوشار 

افر انب رججی ےن اہک ہک آپ اینپ ویٹپنکں ےس اپین وپھچن رےہ ےھت، افر رمع ےن اہک ہک ارگ ںیم اینپ اتم ےک ےئل اشؼ ہن اجاتن، افر 

 نب ملسم، رمعف، اطعء، رضحت انب ابعس، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اربامیہ نب ذنمر ےن وباہطس نعم دمحم

 یلع، ایفسؿ ، رمع، اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اجزئ وہےن اک ایبؿ ظفل ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک

     2102    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، جٌَف ب٩ ربیٌہ، ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َة  ٌَ ََفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ  َحسَّ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٌِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َس٤ٔ ًَ

َوأک  ًٔی ََل٣ََزِتُُض٥ِ بٔاٟشِّ ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ َِٟوََل أَِ٪ أَُط ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک  ییحی نب ریکب، ثیل، رفعج نب ر ہعی، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ارگ ںیم اینپ اتم ےئلیک اشؼ ہن اجاتن وت اؿ وک وسماک اک مکح داتی۔

 ہنعییحی نب ریکب، ثیل، رفعج نب ر ہعی، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ظفل ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2103    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لی، ح٤یس، ثابت، حرضت ا٧صًیاغ ب٩ وٟیس، ًبساَلً :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ث٨ََا ح٤َُِیْس  ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اَِل ث٨ََا  َِٟؤٟیٔس َحسَّ ًَیَّاُغ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ا٢َ َواَػ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ

ٔ َوَواَػ١َ أ٧َُاْض ٩ِ٣ٔ ا ِضز َ اٟظَّ ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آ ًَ ِضزُ اہللُ  ِو ٣ُسَّ بَٔی اٟظَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ ٨َّٟأض 

ِّی َوَيِش  ٤ٌُٔىٔی َرب ِّی أََه١ُّ یُِل ٔن َِٟشُت ٣ِٔث٥ُِٜ٠َ ِ ِّی  ٔن ُض٥ِ ِ َ٘ ُّ٤ ٌَ وَ٪ َت ُ٘ ِّ٤ ٌَ ٤َُِٟت َُ ا َواَػ٠ُِت ؤَػاَّل یََس ُ٪ ب٩ُِ ٣ُ َٟ ُط ُس٠َامِیَ ٌَ ٩ًَِ ٘ٔئن َتاَب ِٔي ٍََة 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص   ثَابٕٔت 

ایعش نب فدیل، دبعاالیلع، دیمح، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

درےپ رفزے رےھک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج ہی ربخ یلم وت آرخی ےنیہم ںیم وتمارت رفزے رےھک، افر ھچک ولوگں ےن یھب ےپ 

ا رب رفامای ہک ارگ ہنیہم ابمل وہات وت ںیم اس دقر وتمارت رفزے راتھک، ہک ولگ اینپ یتخس وک وھچڑ دےتی، ںیم مت اسیج ںیہن وہں، ےھجم وت ریم

رضحت اسن ےس اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس یک الھکات ےہ افر الپات ےہ، امیلسؿ نب ریغمہ ےن اثتب ےس اںوہں ےن 

 اتمتعب ںیم رفاتی ایک ےہ۔

 ایعش نب فدیل، دبعاالیلع، دیمح، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک اجزئ وہےن اک ایبؿظفل 

     2104    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

بساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی  ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، )زوَسی س٨س( ٟیث،ً 

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٌٔیَس ب٩َِ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ًَ ثَىٔی  ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ یِّ َو

ِٟؤَػا٢ٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤َُِٟشیَّٔب أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ََّک تَُوأػ١ُ ا إ٧ٔ َٓ اُٟوا  ا٢َ أَی٥ُُِّٜ  َٗ َٗ

 ُ ا أَبَِوا أَِ٪ ی٨ََِتُضوا َواَػ١َ بٔض٥ِٔ یَِو٣ّا ث٥َُّ یَِو٣ّا ث َّ٤٠َ َٓ ِّی َوَيِش٘ٔئن  ٤ٌُٔىٔی َرب ِّی أَبٔیُت یُِل ٔن َٟزِٔزت٥ُُِٜ ٣ِٔثلٔی ِ  َ
َِّ َ ِو َتأ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟضََٔل٢َ  ٥َّ َرأَِوا ا

َُٟض٥ِ   ١ِّٔ ٨َ٤ُِٟک  کَا

( ثیل، دبعارلنمح نب اخدل، انب اہشب، دیعس نب بیسم ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، )دفرسی دنس

ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےپ درےپ رفزے رےنھک ےس عنم 

ارات وہں ہک ےھجم ریما رب الھکات ےہ افر الپات ےہ، بج ولگ ہن امےن وت رفامای ہک مت ںیم ھجم اسیج وکؿ ےہ، ںیم وت اس احؽ ںیم رات سگ

آپ ےن اکی دؿ رھپ دفرسے دؿ الم رک رفزے رےھک، رھپ ولوگں ےن اچدن داھکی، وت آپ ےن ہیبنت ےک  رر رپ رفامای ہک ارگ اچدن دری 

 ےس اتلکن وت ںیم زایدہ رفزے راتھک۔

 دنس( ثیل، دبعارلنمح نب اخدل، انب اہشب، دیعس نب بیسم اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، )دفرسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ظفل ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابواَلحوؾ، اطٌث اسوز ب٩ یزیس، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َِٟت َس  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ اَِلَِسَوز ُث  ٌَ ث٨ََا أَِط ث٨ََا أَبُو اَِلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَ َحسَّ َّی اہللُ  ُِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ ٠َِیطٔ أ

 َٗ ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ِٟبَِیٔت  ٥َِٟ یُِسخ٠ُٔوُظ فٔی ا َُٟض٥ِ  ٤َا  َٓ ٠ُُِٗت   ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِٟبَِیٔت صَُو  َِٟحِسرٔ أ٩َ٣َٔ ا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ُُِٗت َوَس٠َّ ُة  َ٘ َٔ ِت بٔض٥ِٔ ا٨َّٟ َ ْصَّ َٗ ِو٣َٔک 



 

 

ِو٣ُٔک ُٟٔیِسخ٠ُٔوا ٩ِ٣َ َط  َٗ ١َ َذأک  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ٔٔ ٤َا َطأُِ٪ بَابٔطٔ ٣ُزَِت ًَِضُسص٥ُِ َٓ ِو٣َٔک َحٔسیْث  َٗ َِٟوََل أَ٪َّ  ُُا َو وا ٩ِ٣َ َطا ٌُ ُُا َوی٨َ٤َِ ا

 َ ِٙ بَابَُط فٔی اَِل ِٟٔؼ ِٟبَِیٔت َوأَِ٪ أَ َِٟحِسَر فٔی ا ٠ُُٗوبُُض٥ِ أَِ٪ أُِزخ١َٔ ا ُٖ أَِ٪ ت٨ُُِٔکَ  أََخا َٓ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ   ِرٔق بٔا

اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن  دسمد، اوباالوحص، اثعش اوسد نب سیدی، رضحت اعہشئ ریض

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس میطح ےک قلعتم وپاھچ ہک ایک فہ یھب اخہن ہبعک ںیم دالخ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک اہں، ںیم ےن وپاھچ ہک 

وقؾ ےک اپس رخچ مک وہ ایگ اھت ںیم ےن وپاھچ ہک رھپ اس اک  رھپ ویکں اس وک اخہن ہبعک ںیم دالخ ںیہن رکےت، آپ ےن رفامای ہک اہمتری

درفازہ ویکں اچین ےہ، آپ ےن رفامای ہک اہمتری وقؾ ےن اس ےئل ااسی ایک ہک سج وک اچںیہ ادنر آےن دںی، افر سج وک اچںیہ رفک دںی، 

دؽ اس وک رکمفہ ںیھجمس ےگ، وت ںیم میطح وک اخہن ہبعک ارگ اہمتری وقؾ اک زامہن اجتیلہ ےس رقبی ہن وہات وت ےھجم ادنہشی ہن وہات ہک اؿ ےک 

 ںیم دالخ رک داتی، افر اس ےک درفازے وک زنیم ےس الم داتی۔

 دسمد، اوباالوحص، اثعش اوسد نب سیدی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ظفل ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ٪ أَ  ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ِیْب َحسَّ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِخب ٧ٍَََا ُط  

َِٜت اَِلَِنَؼا ِو َس٠ََک ا٨َّٟاُض َوازّٔیا َوَس٠َ َٟ ِٟضِٔحَزةُ َل٨ُُِٜت ا٣َِزأّ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َو ِوََل ا ََٟش٠َُِٜت َوازَٔی اَِلَِنَؼارٔ َٟ ّبا  ٌِ ُر َوازّٔیا أَِو ٔط

َب اَِلَِنَؼارٔ  ٌِ  أَِو ٔط

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل 

ااصنر ںیم ےس اکی صخش وہات افر ارگ بس ولگ فادی ںیم ےتلچ افر ااصنر  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ رجہت ہن وہیت، وت



 

 

 اکی ایٹ ںیم ےتلچ وت ںیم ااصنر یک فادی ای ایٹ ںیم اتلچ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ظفل ول )ارگ( ےک اامعتسؽ ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2107    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی، وہیب، ٤ًزو ب٩ یحٌی ، ًباز ب٩ ت٤ی٥، ًبساہلل ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ  َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٕس   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ یَِحٌَی  ًَ  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٨ََا ُوصَِیْب   

ّبا  ٌِ ِو َس٠ََک ا٨َّٟاُض َوازّٔیا أَِو ٔط َٟ ِٟضِٔحَزةُ َل٨ُُِٜت ا٣َِزأّ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ َو ِوََل ا َٟ ا٢َ  طُ أَبُو َٗ ٌَ َبَضا َتاَب ٌِ ََٟش٠َُِٜت َوازَٔی اَِلَِنَؼارٔ َؤط

ٔب  ٌِ ٥َ فٔی اٟظِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  أح  َّیَّ  اٟت

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ومیس ، فبیہ، رمعف نب ییحی ، ابعد نب میمت، دبعاہلل نب زدی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روس

فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ رجہت ہن وہیت، وت ااصنر ںیم ےس اکی صخش وہات افر ارگ بس ولگ فادی ںیم ےتلچ افر ااصنر اکی ایٹ ںیم 

 ہیلع فآہل ےتلچ وت ںیم ااصنر یک فادی ای ایٹ ںیم اتلچ۔ ظفل بیعش )ایٹ( ںیم اوباایتلح ےن رضحت اسن ےس اںوہں ےن یبن یلص اہلل

 فملس ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی ایک ےہ۔

 ومٰیس، فبیہ، رمعف نب ییحی ، ابعد نب میمت، دبعاہلل نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿاذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ



 

 

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب، ایوب َٗلبہ، ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ٣َأُٟک بِ َحسَّ  ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة َحسَّ ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ا٢َ أََتِي٨َا ا٨َّٟٔيیَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗ ُِٟحَویِزٔٔث  ٩ُ ا

٨َ٤ِا ٨ًَِٔسظُ  َٗ َ أ َٓ ارٔبُوَ٪  َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٧َِح٩ُ َطبََبْة ٣َُت َّی اہللُ  ا  َػل ّ٘ ٥َ َرٓٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِی٠َّة َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ی٩َ  ًرِٔشٔ

أَِخب ٧ٍََِاُظ  َٓ َس٧َا  ٌِ ٨َا َب ِٛ ٩ِ َتَز َّ٤ًَ ٨َا  َٟ َ ٨َا َسأ ِ٘ ِس اِطَت َٗ ِس اِطَتَضِي٨َا أَص٨َ٠َِا أَِو  َٗ َّا  ا َه٩َّ أ٧َ َّ٤٠َ أَٗٔی٤ُوَٓ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔی٥ُِٜ  وا ِ ٌُ ا٢َ اِرٔج ا ٓٔیض٥ِٔ َٗ

إٔذَ  َٓ ِّی  ٤َا َرأَیُِت٤ُونٔی أَُػل َٛ ُوَضا َوَػ٠ُّوا  َٔ ُوَضا أَِو ََل أَِح َٔ ٤ُِّ٠ًَوص٥ُِ َو٣ُزُوص٥ُِ َوَذََکَ أَِطَیاَئ أَِح ِ٪ َل٥ُِٜ َو ٠ِیَُؤذِّ َٓ ََلةُ  ِت اٟؼَّ ا َحرَضَ

 ٥ِ ُٛ ب ٍَُ ِٛ ٥ُِٜ أَ َِٟیُؤ٣َّ ٥ِ َو ُٛ  أََحُس

کل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، اویب القہب، ام

احرض وہےئ مہ ولگ وجاؿ افر مہ رمع ےھت، مہ آپ ےک اپس سیب رات کت رےہ، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تہب رہمابؿ 

 رےہ ںیہ ای ہی ہک مہ رپ اشؼ سگر راہ ےہ وت آپ ےن مہ ےس درای ت ایک ےھت، بج آپ وک ایخؽ وہا ہک مہ ا ےن رھگ فاولں یک وخاشہ رک

فر ہک مہ ےن ا ےن ےھچیپ نک ولوگں وک وھچڑا ےہ،انچہچن مہ ولوگں ےن اتبای، وت آپ ےن رفامای ہک مت ولگ ا ےن ا ےن رھگ فاولں وک مکح دف، ا

دنچ ابںیت آپ ےن رفامںیئ وج ےھجم اید ںیہ، ای اید ںیہن رںیہ، )رفامای( مت اؿ ںیم روہ، افر اںیہن ملع اھکسؤ افر ایھچ ابوتں اک مکح دف، افر 

امنز ڑپوھ سج رطح ےھجم مت ےن امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی ےہ، بج امنز اک فتق آاجےئ وت مت ںیم ےس اکی صخش اذاؿ ےہک افر مت ںیم 

 ےس ڑبا آد ی اامتم رکاےئ۔

 امکل دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، اویب القہب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2109    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، تییم، ابوًث٤ا٪، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َِّییٔمِّ  ٩ًَِ اٟت ٩ًَِ َیِحٌَی  ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ ََل َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

٥ِ أََذاُ٪ بََٔل٢ٕ ٣ٔ  ُٛ ٩َّ أََحَس ٌَ ِحزُ أَِ٪ يَ َی٨َ٤ِ َٔ ِٟ َِٟیَص ا َط ٧َائ٥ُِٜ٤َٔ َو ائ٥ُِٜ٤َٔ َوی٨َُبِّ َٗ  ٍَ ا٢َ ی٨َُازٔی ٟٔي ٍَِٔج َٗ ُ٪ أَِو  َُّط یَُؤذِّ إ٧ٔ َٓ  ٔ و٢َ ٩ِ َسُحورٔظ ُ٘

بَّابََتئِن  ِیطٔ اٟشَّ ٌَ ََٜذا َو٣َسَّ َیِحٌَی ِِٔػَب و٢َ َص ُ٘ َّی َي ِیطٔ َحً َّٔ َٛ ٍَ َیِحٌَی  ََٜذا َوَج٤َ  َص

اوبنامثؿ، انب وعسمد ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت دسمد، ییحی ، یمیت، 

ںیم ےس یسک وک البؽ یک اذاؿ رحسی اھکےن ےس ہن رفےک، اس ےئل ہک فہ اذاؿ دےتی ںیہ، ای رفامای ہک اکپرےت ںیہ، اس ےئل ہک مت ںیم 

غ وہ اجںیئ، افر مت ںیم ےس وسےن فاےل اجگ اجںیئ، افر  رج اک فتق ہی ںیہن ےہ ہک اس رطح وہ افر امنز ڑپےنھ فاےل امنز ےس افر

 ییحی ےن ا ےن اہوھتں وک ٹیم ایل افر اہک ہک اہیں کت ہک اس رطح وہ افر ییحی ےن اینپ دفونں ہملک یک اویلگنں وک الیھپ دای۔

 دسمد، ییحی ، یمیت، اوبنامثؿ، انب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2110    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر َس٤ٔ ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َحسَّ ًَ َرضَٔی اہللُ  ُت 



 

 

 َّ بُوا َحً َ َِ َٓک٠ُُوا َوا ا٢َ ِٔ٪َّ بََٔلَّل ی٨َُازٔی ب٠َِٔی١ٕ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِض٤َا  ًَ ٕ  ی ی٨َُازَٔی اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦

 اعتٰیل ہنع، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ومیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل

  ، اہیں کت ہک 

 

 

رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن اراشد رفامای ہک )رضحت البؽ( رات رےتہ یہ اذاؿ ددیےتی ںیہ اس ےئل مت اھکؤ، افر ٹ

 انب وتکمؾ اذاؿ ددیںی۔

  نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعومٰیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح َّی اہللُ َحسَّ َّی ب٨َٔا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠ًََِیطٔ َػل

َشَحَس َسِحَسَتئِن  َٓ اُٟوا َػ٠َِّیَت َخ٤ِّشا  َٗ ا٢َ َو٣َا َذاَک  َٗ ََلةٔ  ٘ٔی١َ أَزٔیَس فٔی اٟؼَّ َٓ ِضَز َخ٤ِّشا  ٥َ اٟوُّ َس ٣َا َس٥ََّ٠ َوَس٠َّ ٌِ  َب

یبن یلص اہلل ہیلع صفح نب رمع، ہبعش، مکح، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں وک 

فآہل فملس ےن رہظ یک امنز اپچن رتعک ڑپاھح ، وت ولوگں ےن رعض ایک ہک امنز ںیم زایدیت وہیئگ ےہ، آپ ےن رفامای ایک ابت ےہ، ولوگں 

 ےن اہک ہک آپ ےن اپچن رتعک امنز ڑپیھ، رھپ آپ ےن السؾ ریھپ ےن ےک دعب دف دجسے افر رک ےئل۔

 ، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبع اہللصفح نب رمع، ہبعش، مکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ٣اٟک، ایوب، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٥َ انِ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ   ٩ِ٣ٔ َٖ َْصَ

َِٟیَسیِ  َٚ ذُو ا ا٢َ أََػَس َ٘ َٓ ََلةُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٦َِ َنٔشیَت  ِت اٟؼَّ ُْصَ َٗ َِٟیَسی٩ِٔ أَ َُٟط ذُو ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ اث٨ََِتئِن  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاُض َن َ٘ َٓ  ٩ٔ

یَئِن  َ ِِ ُ َتئِن أ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّ ٍَ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ب َٛ ٍَ ث٥َُّ  َٓ ٔ أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ َر َّ ٍَ ث٥َُّ َسَحَس ٣ِٔث١َ ُسُحوزٔظ ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  ث٥َُّ َس٠َّ

 ٍَ َٓ ٔ ث٥َُّ َر َشَحَس ٣ِٔث١َ ُسُحوزٔظ َٓ 

 ہیلع الیعمس، امکل، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 فآہل فملس ےن دف یہ رتعک امنز ڑپھ رک افرغ وہ ےئگ ذفادیلنی ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک امنز ںیم یمک وہیئگ

 ےہ ای آپ وھبؽ ےئگ ںیہ، آپ ےن رفامای ایک ذفادیلنی ےن چس اہک ےہ، ولوگں ےن اہک ہک اہں،انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ڑھکے وہےئ افر دف رںیتعک افر ڑپںیھ، رھپ السؾ ریھپا رھپ ریبکت یہک، رھپ ےلہپ دجسفں یک رطح ای اس ےس یھب  رلی دجسہ ایک، رھپ 

 آپ ےن اانپ رس شابرک ااھٹای افر رھپ ریبکت یہک، افر رھپ ےلہپ دجسفں یک رطح دجسہ ایک، رھپ آپ ےن رس ااھٹای۔

 ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعالیعمس، امکل، اویب، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2113    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ بَِي٨َا اٟ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ُ٘ َحسَّ ِبٔح ِٔذِ ٨َّاُض بٔ َبإئ فٔی َػََلةٔ اٟؼُّ

 َٗ آْ٪ َو ِی٠ََة َُقِ ٠َِیطٔ ا٠َّٟ ًَ ِس أ٧ُِز٢َٔ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َبَة َجائَُض٥ِ إٓت  ٌِ َٜ ب١َٔ اِل ِ٘ ِس أ٣َُٔز أَِ٪ َيِشَت

 َٓ أ٦ِٔ  ٔلَی اٟظَّ ب٠ُٔوَصا َوکَا٧َِت ُوُجوصُُض٥ِ ِ ِ٘ اِسَت َبةٔ َٓ ٌِ َٜ ٔلَی اِل  اِسَتَساُروا ِ

اامسلیع، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر 

اہلل ہیلع فآہل  ولگ ابقء ںیم حبص یک امنز ڑپھ رےہ ےھت، ہک اےنت ںیم اکی آےن فاال آای، افر اس ےن اہک ہک آج رات روسؽ اہلل یلص

فملس رپ فیح انزؽ وہح ، افر مکح دای ایگ ہک ہبعک یک رطػ رخ رکںی، اس ےئل مت ولگ ہبعک یک رطػ ہنم ریھپ ول، اس فتق اؿ ولوگں اک 

 رخ اشؾ یک رطػ اھت،انچہچن ولگ ہبعک یک رطػ وھگؾ ےئگ۔

  اعتٰیل ہنعاامسلیع، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2114    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ، وٛیٍ، اَسائی١، ابواسحاٚ، حرضت بزاء :  راوی

س٦َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟب ٍََأئ  ٩ًَِ ا  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا ائٔی١َ  ٩ًَِ َِِٔسَ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   َػل

َّی ٧َِحَو بَ  ٤َِٟٔسی٨ََة َػل أ٧َِز٢ََ اہللُ ا َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ٔلَی اِل َط ِ ًَرَشَ َطِضّزا َوکَاَ٪ یُحٔبُّ أَِ٪ یَُوجَّ َة  ٌَ ًَرَشَ أَِو َسِب َة  ٔسٔض ٔستَّ ِ٘ ٤َِٟ ِس ِیٔت ا َٗ الَی  ٌَ  َت

َبٔة َوَػ  ٌِ َٜ َط ٧َِحَو اِل َُٓوجِّ َِّٟي٨ََّک ِٗٔب٠َّة َتزَِؿاَصا  ٨٠ََُو َٓ ٤َأئ  ٠َُّب َوِجضَٔک فٔی اٟشَّ َ٘ ًَلَی ٧ََزی َت ٤َزَّ  َٓ َد  َ َِ ِْصَ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ُط َرُج١ْ ا ٌَ َّی ٣َ ل

ِس  َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی ٣َ َّطُ َػل ا٢َ صَُو َيِظَضُس أ٧َ َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ِو٦ ُٓوا َوص٥ُِ َٗ َٓا٧ََِحَ َبٔة  ٌِ َٜ ٔلَی اِل َط ِ  ُوجِّ



 

 

ِْصٔ  ٌَ ِٟ َْ فٔی َػََلةٔ ا و ُٛ  ُر

ییحی ، فعیک، ارسالیئ، اوبااحسؼ، رضحت رباء ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ودہنی ںیم رشتفی الےئ وت تیب ادقملس یک رطػ ہنم رک ےک وسہل ای خرتہ ےنیہم کت امنز ڑپیھ افر دنسپ رکےت ےھت ہک ہبعک یک رطػ 

 ےن ہی آتی انزؽ رفامح ، ہک ےب کش مہ آامسؿ یک رطػ آپ ےک ابر ابر ہنم ااھٹےن وک دےتھکی ںیہ  س مہ آپ رخ رکےت،انچہچن اہلل

وک اس ہلبق یک رطػ رھپ دےتی ںیہ سج ےس آپ وخش وہ اجںیئ،انچہچن آپ ےن ہبعک یک رطػ رخ رک ایل، افر آپ ےک اسھت، اکی 

امجتع رپ سگر وہا افر اہک ہک فہ وگایہ دےتی ںیہ ہک اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  صخش ےن رصع یک امنز ڑپیھ رھپ فہ الکن افر ااصنر یک

فملس شیکھت امنز ڑپیھ، افر آپ ےن ہبعک یک رطػ ہنم ایک ےہ،انچہچن فہ رھپ ےئگ اس فتق رصع یک امنز ڑپھ رےہ ےھت، افر روکع یک 

 احتل ںیم ےھت۔

 رباءییحی ، فعیک، ارسالیئ، اوبااحسؼ، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ٗزًہ، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ِِٔسَحا ثَىٔی ٣َأْٟک  ًََة َحسَّ زَ َٗ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ُِط  ًَ أٟٕک َرضَٔی اہللُ 

٨ُِت أَِسقٔی  یٕذ َوصَُو َت٤ِْز ُٛ ـٔ َٓ ابّا ٩ِ٣ٔ  َ ََ ٕب  ٌِ َٛ َِٟحزَّأح َوأُبَیَّ ب٩َِ  ا٢َ ِٔ٪َّ أَبَا ك٠ََِحَة اَِلَِنَؼارٔیَّ َوأَبَا ًُبَِیَسَة ب٩َِ ا َ٘ َٓ َحائَُض٥ِ إٓت  َٓ

صَا  َّٔسِ ِٛ ا َٓ ِٟحَٔزارٔ  ٔ ا ٔلَی صَٔذظ ِ ٥ُِٗ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة یَا أ٧ََُص  َ٘ َٓ ٣َِت  ِس ُُحِّ َٗ َِٟد٤َِز  بُِتَضا ا رَضَ َٓ ٨ََٟا  ٔلَی ٣ِٔضزَإض  ٤ُِت ِ ُ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ

ِت  َََّٜسَ ِ َّی ا٧ ٠ٔطٔ َحً َٔ  بٔأَِس

ییحی نب زقہع، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اوبہحلط 



 

 

  ینع وجھکر یک رشاب الپ راہ اھت، اؿ ےک اپس آےن فاےل ےن اہک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری، اوبدیبعہ نب رجاح، اف

ت 

 

فص

ر ایب نب بعک وک 

ہک رشاب  جاؾ رک دی یئگ ےہ اس رپ اوبہحلط ےن اہک ہک اے اسن اھٹ رک اؿ وکٹمں ےک اپس اج افر اںیہن وتڑ دے، رضحت اسن اک 

 ںیم ےن اؿ وکٹمں رپ امرا اہیں کت ہک فہ وٹن ےئگ۔ایبؿ ےہ ہک ںیم ڑھکا وہا افر اکی رہم اس ںیم وج امہرے اہں اھت اےس 

 ییحی نب زقہع، امکل، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿاذاؿ فامنز، رفزہ، رف

     2116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، ابواسحاٚ، ػ٠ہ، حرضت حذئہ :  راوی

 ًَ  َٚ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔسَحا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َٔلَص١ِٔ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ِ ٔػ٠ََة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ََٟضا أَِػَحاُب ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َٖ َٓاِسَترِشَ َّٙ أ٣َٔيٕن  َِٟی٥ُِٜ َرُجَّل أ٣َٔي٨ّا َح ٔ ثَنَّ ِ ٌَ َث أَبَا ًُبَِیَس ٧َِحَزاَ٪ ََلَبِ ٌَ َب َٓ  ٥َ  ةَ ِیطٔ َوَس٠َّ

امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اوبااحسؼ، ہلص، رضحت یذ ہف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

آہل الہ رجناؿ ےس رفامای ہک ںیم اہمترے اپس اس صخش وک وجیھبں اگ وج انیم وہاگ اسیج ہک اکی انیم وک وہان اچےیہ، وت یبن یلص اہلل ہیلع ف

 احصہب اس ےک رظتنم رےہ، رھپ آپ ےن اوبدیبعہ )نب رجاح( وک اجیھب۔ فملس ےک

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اوبااحسؼ، ہلص، رضحت یذ ہف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض

     2117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، طٌبہ، خاٟس، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ََٗٔل  ٩ًَِ َخأٟٕس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  بََة 

ةٔ أَبُو ًُبَِیَسَة ب٩ اٟحزاح ٔ اَِل٣َُّ ٕة أ٣َٔيْن َوأ٣َٔيُن َصٔذظ ٥َ ٟٔک١ُِّ أ٣َُّ  َوَس٠َّ

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اخدل، اوبالقہب، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 رفامای ہک رہ اتم اک اکی انیم وہات ےہ افر اس اتم اک انیم اوبدیبعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ۔

 امیلسؿ نب  جب، ہبعش، اخدل، اوبالقہب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ٤ًز س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیس ب٩ ح٨ين، حرضت اب٩ ًباض ر :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن  ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ٤ًََُز َرضَٔی  َحسَّ ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

 َ ا٢َ َوکَاَ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِل َٗ ٨ُِض٥ِ  ًَ ٥َ َوَطضِٔستُطُ أََتِيُتُط ب٤َٔا َیُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِنَؼارٔ َِٔذا َُاَب 

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَطض ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ َؤَِذا ُِٔبُت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ی ب٤َٔا یَُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ َسُظ أََتان



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، دیبع نب نینح، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

فہ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ریغ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ااصنر ںیم ےس اکی صخش اھت 

احرض راتہ افر ںیم آپ ےک اپس وموجد وہات وت ںیم اس ےک اپس آ رک ایبؿ رکات وج ھچک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اتنس افر 

 وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اتنس۔بج ںیم وموجد ہن وہات افر فہ وموجد وہات وت فہ ھجم ےس آ رک ایبؿ رکات وج ھچک ہک فہ ر

امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، دیبع نب نینح، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، زبیس، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤، حرضت ًلی رضی اہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزبَِیٕس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی َحسَّ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ی 

َث َجیِ  ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أََرازُوا أَِ٪ اہللُ  َٓ ا٢َ اِزُخ٠ُوَصا  َٗ َس ٧َاّرا َو َٗ أَِو َٓ ٠َِیض٥ِٔ َرُجَّل  ًَ َز  ّظا َوأ٣ََّ

ا٢َ ٠َّٟٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وا ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ََٓذََکُ ِر٧َا ٨ِ٣َٔضا  ٤ََّا ََفَ وَ٪ ٧ِٔ ُ َِ ا٢َ آ َٗ َِٟو یَِسُخ٠ُوَصا َو ٔذی٩َ أََرازُوا أَِ٪ یَِسُخ٠ُوَصا 

ُة زَ  ًَ ا ٤ََّا اٟلَّ ٔؼَیٕة ٧ِٔ ٌِ َة فٔی ٣َ ًَ ی٩َ ََل كَا ٔ َِ ا٢َ ِْٟٔل َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو ٔلَی یَِو٦ٔ ا ٥ِ یَزَاُٟوا ٓٔیَضا ِ َٟ ٖٔ َخ٠ُوَصا  زُو ٌِ ٤َِٟ  فٔی ا

ےن ایبؿ دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، زدیب، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 

ہک ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رکشل اجیھب افر اس رپ اکی صخش وک اریم رقمر ایک اس ےن آگ اگلسح  افر ولوگں وک مکح دای 

اس ںیم دالخ وہ اجؤ،انچہچن ھچک ولوگں ےن اس ںیم دالخ وہان اچاہ، افر ضعب ےن اہک مہ وت آگ ےس ےنچب ےک ےئل االسؾ الےئ ںیہ 



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی احؽ ایبؿ ایک وت نج ولوگں ےن اس آگ ںیم دالخ وہان اچاہ اھت اؿ ےس آپ ےن رفامای ہک  ں ےن یبن یلصولوگ

ارگ مت ولگ اس ںیم دالخ وہ اجےت وت ایقتم کت اس ںیم رےتہ افر دفرسے ولوگں ےس رفامای ہک انگہ ںیم ااطتع ہن رکف، ااطتع 

 رصػ یکین ںیم ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، زدیب، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

  فادح ےک اجزئ وہےن اک ایبؿاذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ

     2120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہي ٍ ب٩ ُحب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ث٨ََ  وُب ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصي ٍُِ ب٩ُِ َُحِ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ًُبَِیَس اہللٔ ب٩َِ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ا أَبٔی 

َّی اہللُ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َوَزیَِس ب٩َِ َخأٟٕس أَِخب ٍََاُظ أَ٪َّ َرُج٠َئِن اِخَتَؼ٤َا ِ   

امیہ، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک زریہ نب  جب، وقعیب نب ارب

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر رضحت زدی نب اخدل دفونں ےن ایبؿ ایک ہک دف صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 دختم ںیم ڑگھجےت وہےئ آےئ۔

 ب نب اربامیہ، اربامیہ، اصحل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہللزریہ نب  جب، وقعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ؿاذاؿ فامنز، رفزہ، رفا ض افر ایاکؾ ںیم ےچس آد ی یک ربخ فادح ےک اجزئ وہےن اک ایب

     2121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ بَِي٤َ٨َا  َحسَّ َٗ وزٕ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٌُ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ أب  ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلرَِعَ َٗ ٥َ ِٔذِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ٧َِح٩ُ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ٔف لٔی ب ِٗ  ا

ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َخِؼ٤ُُط  ًَ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َٜٔتأب اہللٔ َوأَِذِ٪ لٔی  ٔ َٟطُ ب ٔف  ِٗ َٚ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا ا٢َ ِٔ٪َّ ابِىٔی ٢َ َػَس َ٘ َٓ  ١ُِٗ  ٥َ

ًَلَی  أَِخب ٍَُونٔی أَ٪َّ  َٓ زَنَی بٔا٣َِزأَتٔطٔ  َٓ ُٕ اَِلَٔجي ٍُ  ٔشی ٌَ ِٟ ًَلَی صََذا َوا ا  ّٔ ًَٔشی ٥ٔ٨َ کَاَ٪  َِ ِٟ َتَسیُِت ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔٔائَٕة ٩ِ٣ٔ ا ِٓ ا َٓ ابِىٔی اٟزَِّج٥َ 

ًَلَی ابِىٔی َج٠ُِس ٣ٔ  ٤ََّا  ًَلَی ا٣َِزأَتٔطٔ اٟزَِّج٥َ َوأ٧َ أَِخب ٍَُونٔی أَ٪َّ  َٓ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ُِٟت أَص١َِ ا َ ٕ ث٥َُّ َسأ َّٟٔذی َوَؤٟیَسة ا٢َ َوا َ٘ َٓ  ٕ ًَا٦ زٔیُب  ِِ ائَٕة َوَت

ـٔ  ِٗ َ ٔ ََل ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ ٠َِیطٔ َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َو َن ٌَ َٓ ا اب٨َُِک  ٥ُ٨َ ََفُزُّوَصا َوأ٣ََّ َِ ِٟ َِٟؤٟیَسةُ َوا ا ا َٜٔتأب اہللٔ أ٣ََّ ٔ ا يَنَّ بَِي٤َُٜ٨َا ب ًَا٦ٕ َوأ٣ََّ زٔیُب  ِِ َت

 َٓ اِرُج٤َِضا  َٓ َِٓت  ًِت ٍََ َٓإِٔ٪ ا ًَلَی ا٣َِزأَةٔ َصَذا  اُُِس  َٓ َج٤ََضاأ٧ََِت یَا أ٧َُِیُص َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ  َِٓت ََفَ ًِت ٍََ ا َٓ ٠َِیَضا أ٧َُِیْص  ًَ َسا  َِ 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ا وہا افر رعض ایک ہک ای اکی ابر مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت ہک اکی ارعاب ںیم ےس اکی صخش ڑھک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فاےطس  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رفام دںی رھپ اس اک رفقی ڑھکا وہا افر اس ےن رعض ایک ای 

ااجزت دںی یبن  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن کیھٹ اہک ےہ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رفام دںی افر ںیمہ رعض رکےن یک

ں یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایبؿ رکف اس ےن اہک ہک ریما اکی اٹیب اس ےک اہں جادفر اھت اس ےن اس یک ویبی ےس زان ایک ولوگ

فاولں ےس  ےن اہک ہک ریمے ےٹیب وک  راسگر ایک اجےئ اگانچہچن وس رکبایں افر اکی ولڈنی دے رک ںیم ےن اس وک ڑھچا ایل رھپ ںیم ےن ملع

وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک اس یک وعرت رپ رمج ےہ افر ریمے ےٹیب وک وس درے ںیگل ےگ افر اکی اسؽ ےک ےئل الج فنط وہان ڑپے اگ 

وت آپ ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم اہمترے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ 

ں فا س ےل ول افر اہمترے ےٹیب وک وس درے ںیگل ےگ افر اکی اسؽ ےک ےیل الج فنط وہان ڑپے اگ افر مت اے اسین ولڈنی افر رکبای

 اس یک ویبی ےک اپس اجؤ ارگ فہ ارقار رکےل وت اس وک  راسگر رک دفانچہچن اسین حبص وک اس یک ویبی ےک اپس ایگ اس ےن ارقار ایک وت اس وک



 

 

  راسگر رک دای۔

 ؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد، رضحت اوبرہریہاوباامیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت زریب وک اہنت دنمش یک ربخ الےن ےک ےئل انجیھب

 اک ایبؿآرزف رکےن  :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رضحت زریب وک اہنت دنمش یک ربخ الےن ےک ےئل انجیھب

     2122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪ اب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 ِٟ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ ٧ََسَب َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٤َٔسیىٔیِّ َحسَّ

َٓا٧َِتَسَب  ا٧َِتَسَب اٟزُّبَي ٍُِ ث٥َُّ ٧ََسبَُض٥ِ  َٓ  ٔٚ َِٟد٨َِس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟاَض َیِو٦َ ا ًَ َّی اہللُ  َٓا٧َِتَسَب اٟزُّبَي ٍُِ  اٟزُّبَي ٍُِ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل ث٥َُّ ٧ََسبَُض٥ِ 

 َٗ ٨ِ٤َُِٟٜٔسرٔ َو ِٔٔوُتُط ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ا َیاُ٪ َح ِٔ ا٢َ ُس َٗ ا٢َ ٟٔک١ُِّ ٧َٔيٓیٕ َحَوارٔیٌّ َوَحَوارٔیَّ اٟزُّبَي ٍُِ  َ٘ َٓ ثُِض٥ِ ثَََلثّا  َُٟط أَیُّوُب َیا أَبَا بَُِکٕ َحسِّ ا٢َ 

حٔبُضُ  ٌِ ِو٦َ يُ َ٘ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ  ٕ ُت ٩ًَِ َجابٔز ٌِ ٍَ بَيَِن أََحازٔیَث َس٤ٔ َتابَ َٓ ُت َجابّٔزا  ٌِ ٤َِِٟح٠ٔٔص َس٤ٔ ا٢َ فٔی َذَٟٔک ا َ٘ َٓ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ثَُض٥ِ  ٥ِ أَِ٪ تَُحسِّ

 ٔ ََّک َجاٟ ٤َا أ٧َ َٛ ِٔٔوُتطُ ٨ِ٣ُٔط  َذا َح َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ یَِوَة  و٢ُ َیِو٦َ َُقَ ُ٘ ِورٔیَّ َي إٔ٪َّ اٟثَّ َٓ َیاَ٪  ِٔ ٠ُُِٗت ُٟٔش َیاُ٪  ْص یَِو٦َ َجابّٔزا  ِٔ ا٢َ ُس َٗ  ٔٚ َِٟد٨َِس ا

َیاُ٪  ِٔ ٥َ ُس  صَُو یَِو٦ْ َواحْٔس َوَتَبشَّ

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ انب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن وجاب دای آپ ےن رفامای ہک رہ یبن اک اکی وحاری وہات ےن گنج دنخؼ ےک دؿ ولوگں وک اکپرا وت رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےہ، ریما وحاری )ودداگر( زریب ےہ، ایفسؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اس وک انب دکنمر ےس اید ایک ےہ افر اویب ےن اؿ ےس اہک ہک اے 

مت اجرب ےس دحثی لقن رکف وت اںوہں ےن اوبرکب مت ولوگں ےس اجرب یک دحثی ایبؿ رکف اس ےئل ہک ولوگں وک ااھچ ولعمؾ وہات ےہ ہک 



 

 

ایس سلجم ںیم ہی اہک ہک ںیم ےن اجرب ےس انس ےہ یلع نب دبعاہلل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ایفسؿ ےس اہک )ایفسؿ( وثری گنج رقہظی ےک 

ےئ وہ، ایفسؿ ےن دؿ ایبؿ رکےت ےھت، وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن ویؾ دنخؼ اک ظفل ایس رطح اید ایک ےہ، سج رطح ہک مت ےھٹیب وہ

 رکسماےت وہےئ اہک ہک ہی دفونں اکی یہ ںیہ۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ انب دکنمر، رضحت اجرب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رھگفں ںیم دالخ ہن وہرگم ہی ہک ہماہلل اعت ی اک وقؽ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگفں ںیم دالخ ہن وہرگم ہی ہک ںیہمت ااجزت ددیی اجےئ

     2123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ایوب، ابوًث٤ا٪، ابو٣وسٰی س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َحاَئ َرُج١ْ  َٓ َِٟبأب  ٔى ا ِٔ ا٢َ  َزَخ١َ َحائّٔلا َوأ٣َََزنٔی بٔٔح َ٘ َٓ إَٔذا أَبُو بَُِکٕ ث٥َُّ َجاَئ ٤ًَُزُ  َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ُظ بٔا ِ َٟطُ َوَبرشِّ ا٢َ ائَِذِ٪  َ٘ َٓ َيِشَتأِذُٔ٪ 

َِٟح٨َّةٔ  ُظ بٔا ِ َٟطُ َوَبرشِّ ا٢َ ائَِذِ٪  َ٘ َٓ َِٟح٨َّٔة ث٥َُّ َجاَئ ًُِث٤َاُ٪  ُظ بٔا ِ َٟطُ َوَبرشِّ  ائَِذِ٪ 

ٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ابغ ںیم دالخ وہےئ افر امیلسؿ نب  جب، امحد، اویب، اوبنامثؿ، اوب وم

ےھجم درفازہ یک رگناین اک مکح دای وت اکی صخش آای افر اس ےن دالخ وہےن یک ااجزت اچیہ وت آپ ےن رفامای ہک اس وک ادنر آےن دف افر 

 ےھت رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ وت آپ ےن رفامای ہک اس وک تنج یک وخربخشی انس دف، فہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ادنر آےن یک ااجزت ےہ افر تنج یک وخربخشی انس دف، رھپ رضحت نامثؿ آےئ وت آپ ےن رفامای ہک ادنرآےن دف افر اؿ وک تنج یک 

 وخربخشی انسدف۔



 

 

 امیلسؿ نب  جب، امحد، اویب، اوبنامثؿ، اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگفں ںیم دالخ ہن وہرگم ہی ہک ںیہمت ااجزت ددیی اجےئ

     2124    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، یحٌی ، ًبیس ب٩ حؼين حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ًُبَِیسٔ  ٩ًَِ یَِحٌَی  ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًََُز َرضَٔی  َحسَّ ًَبَّإض  ٍَ اب٩َِ  ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن َس٤ٔ

َُٟط َوََُُل٦ْ َٟٔزُسو بَٕة  ٥َ فٔی ٣َرِشُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ ٔجئُِت  َٗ ٨ًَُِض٥ِ  ٥َ أَِسَوزُ اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

َر  أَذَٔ٪ لٔیًَلَی َرأِٔض اٟسَّ َٓ أب  َِٟدلَّ ١ُِٗ َصَذا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٠ُِت  ُ٘ َٓ  َجٔة 

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی ، دیبع نب نیصح رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہیلع فآہل فملس ا ےن ابال اخہن ںیم ےھت، افر روسؽ اہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج ںیم آای وت روسؽ اہلل یلص اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ایسہ الغؾ ڑیسیھ رپ اھت ںیم ےن اس ےس اہک ہک ہی رمع ےہ )ریمے ےئل ااجزت بلط رک( وت آپ ےن ےھجم 

 ادنر آےن یک ااجزت ددیی۔

 نیصح رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل دبعازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی ، دیبع نب :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ...اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ارماء افر اقدصفں وک ےکی دعب درگیے 



 

 

 رکےن اک ایبؿآرزف  :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ارماء افر اقدصفں وک ےکی دعب درگیے ےتجیھب ےھت

     2125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ  َٗ َُّط  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ َحسَّ  ب٩ُِ 

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ًَبَّإض أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَٔوی٥ٔ ًَ ٔلَی  طُ ِ ٌَ َٓ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَِس َٓ ی  ٔلَی َِّٛٔسَ َٜٔتابٔطٔ ِ ٔ َث ب ٌَ َس٥ََّ٠ َب

 ُ٤ِٟ َحٔشِبُت أَ٪َّ اب٩َِ ا َٓ طُ  َٗ ی ٣َزَّ أَُظ َِّٛٔسَ ا ََقَ َّ٤٠ََٓ ی  ٔلَی َِّٛٔسَ ی٩ِٔ ِ َِٟبَِحَ ًَٔوی٥ُ ا طُ  ٌُ َٓ ی٩ِٔ یَِس َِٟبَِحَ ٠ًََِیض٥ِٔ َرُسو٢ُ ا ًَا  َس َٓ ا٢َ  َٗ َشیَّٔب 

ٕٚ  اہللٔ ُٗوا ک١َُّ ٤َ٣ُزَّ ٥َ أَِ٪ ی٤َُزَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

دای ہک اس وک میظع رحبنی ےک اپس اچنہپ دے افر میظع رحبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ طخ رسکی ےک اپس اجیھب وت انہم رب وک مکح 

رسکی ےک اپس اچنہپ دے بج اس طخ وک رسکی ےن ڑپاھ وت اس وک ڑکٹے ڑکٹے رک ڈاال زرہی اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ایخؽ رکات وہں ہک 

  ابلکل ڑکٹے ڑکٹے رک دے۔انب بیسم ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں رپ دباع یک ہک اہلل اںیہن

 ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فملس ارماء افر اقدصفں وک ےکی دعب درگیے ےتجیھب ےھتاس ارم اک ایبؿ ہک یبن 

     2126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی



 

 

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس َحسَّ  ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َو ِٛ َ ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ اَِل

َة َیوِ  ٠ِيُت٥َّٔ َب٘ٔیَّ َٓ ًَاُطوَراَئ أَ٪َّ ٩ِ٣َ أَک١ََ  ِو٣َٔک أَِو فٔی ا٨َّٟأض َیِو٦َ  َٗ ِ٪ فٔی  ٠ِیَ َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ أَذِّ َٓ ٥ِ َی٩ُِٜ أَک١ََ  َٟ  ُؼ٥ِ ٣ٔطٔ َو٩ِ٣َ 

دسمد، ییحی، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق املس ےک اکی صخش ےس 

 اعوشرا ےک دؿ رفامای ہک اینپ وقؾ ںیم ای ولوگں ںیم االعؿ رک دف ہک سج ےن ھچک اھک ایل ےہ وت فہ ابیق دؿ رفزہ وپرا رکے افر سج ےن ھچک

 اھکای وہ وت اس وک اچےیہ ہک رفزہ رھک ےل ںیہن

 دسمد، ییحی، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دںیرعب ےک فوفد وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فوتیصں اک ایبؿ ہک اؿ ولوگں وک اچنہپ

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رعب ےک فوفد وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فوتیصں اک ایبؿ ہک اؿ ولوگں وک اچنہپدںی وج اؿ ےس ےھچیپ رہ ےئگ ںیہ

     2127    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابوج٤زہًلی ب٩ جٌس، طٌبہ )زوَسی س٨س( اسحاٚ، نرض، طٌبہ :  راوی

 ًَ َبُة  ٌِ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا ا٨َّٟرِضُ أَِخب ٧ٍَََا ُط ثَىٔی ِِٔسَحا َبُة ح و َحسَّ ٌِ ٔس أَِخب ٧ٍَََا ُط ٌِ َِٟح ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَبَّإض َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ اب٩ُِ  َٗ ٩ِ أَبٔی َج٤َِزَة 

ا َّ٤َٟ ِیٔص  َ٘ ِٟ ِبٔس ا ًَ َس  ِٓ ا٢َ لٔی ِٔ٪َّ َو َ٘ َٓ یزٔظٔ  ًَلَی ََسٔ ٌُٔسنٔی  ِ٘ ُة  ُي ٌَ اُٟوا َربٔی َٗ ُِٓس  َِٟو ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتِوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ بَِي٨َ٨َا َوبَِي٨َ  َٗ َُي ٍَِ َخزَایَا َوََل ٧ََسامَی   ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ِٓسٔ أَِو ا َو ِٟ ا٢َ ٣َزَِحّبا بٔا َٗ َ ٤ُز٧َِا بٔأ َٓ اَر ٣ُرَضَ  َّٔ ُٛ ٕ ٧َِسُخ١ُ بٔطٔ َک  ٣ِز

ٍٕ أَ  ٍٕ َوأ٣َََزص٥ُِ بٔأَِربَ ٩ًَِ أَِربَ ٨ََضاص٥ُِ  َٓ بَةٔ  ٔ َِ َ ٩ًَِ اَِل َشأَُٟوا  َٓ َِٟح٨ََّة َو٧ُِدب ٍُٔ بٔطٔ ٩ِ٣َ َوَرائ٨ََا  ا٢َ َص١ِ ا َٗ ٣ََزص٥ُِ بٔاِْلٔی٤َأ٪ بٔاہللٔ 

 ًِ اُٟوا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٗ ّسا َرُسو٢ُ َتِسُروَ٪ ٣َا اِْلٔی٤َاُ٪ بٔاہللٔ  ُط َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ یَک  ٔ ََ َط َِٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََل  َٟ ٔ ا٢َ َطَضاَزةُ أَِ٪ ََل ِ َٗ  ٥ُ٠َ

ُِٟد٤َُص َو  ا٥ٔٔ٧ ا َِ ٤َ ِٟ اَ٪ َوتُِؤتُوا ٩ِ٣ٔ ا ـَ ََلةٔ َؤِیَتاُئ اٟزَّکَاةٔ َوأَُه٩ُّ ٓٔیطٔ ٔػَیا٦ُ َر٣َ ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ بَّااہللٔ َوِ ٩ًَِ اٟسُّ َِٟح٨َِت٥ٔ ٧ََضاص٥ُِ  ٔئ َوا



 

 

وص٩َُّ ٩ِ٣َ َوَرائ٥َُِٜ  ُِ ٔ ُووص٩َُّ َوأَب٠ِ َٔ ا٢َ اِح َٗ  ٔ ٍ َّ ي َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ ا َٗ ٔ َوُرب٤ََّا  ٔت َوا٨َّٟ٘ٔي ٍ َّٓ ٤ُِٟزَ  َوا

یلع نب دعج، ہبعش )دفرسی دنس( ااحسؼ، رضن، ہبعش، اوبرمجہ ےس رفاتی رکےت ںیہ انب ابعس ےھجم تخت رپ اھٹبےت ےھت اںوہں ےن 

 دبعاسیقل اک فدف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای وت آپ ےن رفامای ہک ہی وکؿ اس فدف ےہ؟ اؿ ایبؿ ایک ہک بج

ولوگں ےن اہک ہک ر ہعی، آپ ےن رفامای ہک شابرک وہ اس فدف افر وقؾ اک آان ہن وت روسا وہں افر ہن رشؾ اسر، اؿ ولوگں ےن رعض ایک ای 

فآہل فملس امہرے افر آپ ےک درایمؿ افکر رضم ںیہ اس ےئل آپ ںیمہ ایسی ابوتں اک مکح دںی سج رپ لمع رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےک مہ تنج ںیم دالخ وہ اجںیئ، افر ا ےن ےھچیپ رہ اجےن فاولں وک یھب ؤالت دںی، اؿ ولوگں ےن ےنیپ یک زیچفں ےک قلعتم وپاھچ وت آپ 

ےس عنم رفامای، اؿ وک اہلل رپ اامیؿ الےن اک مکح دای آپ ےن رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ ہک اامیؿ اب ےن اچر زیچفں اک مکح دای افر اچر زیچفں 

اہلل ایک ےہ، اںوہں ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس ےک روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںیہ، آپ ےن رفامای ہک فہ اس زیچ یک اہشدت دانی ہک اہلل ےک 

اس اک وکح  رشکی ںیہن افر ہی ہک دمحم اہلل ےک روسؽ ںیہ افر امنز اقمئ رکف، افر زوکۃ دف، رافی اک ایبؿ وسا وکح  وبعمد ںیہن وج االیک ےہ، افر 

م، جا ت، 

 

ت

 

خن

ےہ ہک ریما امگؿ ےہ ہک آپ ےن راضمؿ ےک رفزے یھب رفامےئ، افر امؽ تمینغ ںیم ےس سمخ دانی افر اںیہن دابء، 

 سز ےس عنم رفامای، افر یھبک ریقم اک ظفل ر
لی

 

ت
 فاتی ایک ےہ، آپ ےن رفامای ہک اںیہن اید روھک افر اؿ وک اچنہپؤ وج مت ےس ےھچیپ رہ ےئگ ںیہ۔افر 

 یلع نب دعج، ہبعش )دفرسی دنس( ااحسؼ، رضن، ہبعش، اوبرمجہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دےنی اک ایبؿاکی وعرت ےک ربخ 

 آرزف رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اکی وعرت ےک ربخ دےنی اک ایبؿ

     2128    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ وٟیس، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، طٌبہ، توبہ ٨ًب ٍی :  راوی

ََفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔيیُّ أََرأَیَِت َحٔسیَث َحسَّ ٌِ ا٢َ لٔی اٟظَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِب ٍَٔیِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ َتِوبََة ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط  َحسَّ



 

 

 ٔ یّبا ٩ِ٣ٔ َس٨ََتئِن أَِو َس٨َٕة َون ًَِسُت اب٩َِ ٤ًََُز ََقٔ ا َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟحَش٩ٔ  ُط یَُحسِّ ا ٌِ ٥ِ٠َ أَِس٤َ َٓ  ٕٕ ٩ًَِ ِؼ ُث 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ َُي ٍَِ َصَذا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََٓذَصبُوا  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ْس  ٌِ ٥َ ٓٔیض٥ِٔ َس َوَس٠َّ

 َّ ٔف أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ٨َاَزِتُض٥ِ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َب َٓ َِٟح٥ٕ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َیأِک٠ُُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ أ٣ََِشُٜوا  َٓ َِٟح٥ُ َؿٓبٕ  َُّط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ ًَ ی اہللُ 

٨َّٜٔطُ  ا٢َ ََل بَأَِض بٔطٔ َطکَّ ٓٔیطٔ َوَل َٗ َُّط َحََل٢ْ أَِو  إ٧ٔ َٓ ٤ُوا  ٌَ ِ ٥َ ک٠ُُوا أَِو اك ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  امٔیَػل ٌَ َ  َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ك

، ہبعش، وتہب ةنعی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس یبعش ےن اہک ہک ایک مت ےن نسح دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج

رصبی یک دحثی ینس ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمالس رفاتی رکےت ںیہ احالہکن ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 ںیم ےن اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس دحثی ےک وسا وکح  دحثی رفاتی ہنع ےک اپس رقتةی ڈزیھ ای دف اسؽ کت راہ، نکیل

رکےت وہےئ ںیہن انس، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب نج ںیم رضحت دعس یھب ےھت، وگتش اھک رےہ 

ہک فہ وگہ اک ےہ اس ےئل فہ ولگ رک ےئگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی ویبی ےن اکپر رک اہک 

 ےن رفامای ہک اھکؤ اس ےئل ہک الحؽ ےہ ای رفامای )رافی وک کش ےہ( ہک اس ںیم وکح  اضمہقئ ںیہن نکیل ہی ریما اھکان ںیہن ےہ۔

 دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، وتہب ةنعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ : ابب

 ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

     2129    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساہلل ب٩ زبي ٍ ، ح٤یسی، سٔیا٪، ٣شٌز، وُي ٍہ، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب :  راوی

ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش  َٗ  ٩ًَِ َُي ٍِٔظٔ  ٕ َو ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ٔ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ث٨ََا  ٩ًَِ كَارَٔحسَّ ا٢َ ٥ٕٔ٠  َٗ ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب 

 ِٛ َِٟیِو٦َ أَ ٔ اِْلیَُة ا َِٟت صَٔذظ ٠ًََِي٨َا ٧َزَ َِٟو أَ٪َّ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٤ََز یَا أ٣َٔي ٍَ ا ٌُ ٔ ٟ ٔ َِٟیُضوز ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِی٥ُِٜ َٗ ًَ ٠ِ٤َُت َل٥ُِٜ زٔی٥ُِٜ٨َ َوأَِت٤ِ٤َُت 

٤ًَٔی َوَرٔؿیُت َل٥ُِٜ اِْلِٔسََل٦َ زٔی٨ّا ََلتََّدِذ٧َا  ٌِ ٔ َِٟت یَِو٦َ ن ٔ اِْلیَُة ٧َزَ َِٟت َصٔذظ ٕ ٧َزَ ٥ُ٠ًَِ أَیَّ یَِو٦ َ ِّی ََل ٔن ا٢َ ٤ًَُزُ ِ َ٘ َٓ َِٟیِو٦َ ًٔیّسا  َذَٟٔک ا

ا ّٗ ِیْص كَارٔ َٗ ِیّشا َو َٗ ْز  ٌَ ٕ َو٣ِٔش ز ٌَ َیاُ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ِٔش ِٔ ٍَ ُس ٕة َس٤ٔ ٌَ َة فٔی َیِو٦ٔ ُج٤ُ َٓ  رَعَ

 نب ملسم، اطرؼ نب اہشب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید دبع اہلل نب زریب ، دیمحی، ایفسؿ، رعسم، فریغہ، سیق

ںیم ےس اکی صخش ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک اے اریماوملنینم ارگ مہ رپ ہی آتی انزؽ وہیت ہک آج ںیم ےن 

ںیم ےن اہمترے ےئل دنی االسؾ دنسپ ایک وت مہ اس دؿ وک اہمترے ےئل دنی وک لمکم رک دای افر ںیم ےن وت اینپ تمعن مت رپ وپری رک دی افر 

ؾ دیع اک دؿ رقار دےتی وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم اجاتن وہں ہک سک دؿ ہی آتی انزؽ وہح  ےہ، ہی ہعمج اک دؿ وی

 ۔رعہف ںیم انزؽ وہح  ےہ ایفسؿ ےن رعسم ےس افر رعسمےن سیق ےس افر سیق ےن اطرؼ ےس انس

 دبعاہلل نب زریب ، دیمحی، ایفسؿ، رعسم، فریغہ، سیق نب ملسم، اطرؼ نب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابب یھب رسیخ ےس اخ ی ےہ۔

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ب یھب رسیخ ےس اخ ی ےہ۔ہی اب

     2130    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َاٟ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ٍَ َحسَّ َس حٔيَن بَاَی َِ ِٟ ٍَ ٤ًََُز ا َُّط َس٤ٔ ٕک أ٧َ



 

 

 ٔ ِب١َ أَب َٗ َس  ٥َ َتَظضَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی ٨ِ٣ٔب ٍَ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ أَبَا بَُِکٕ َواِسَتَوی  اِخَتاَر ا َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ی بَُِکٕ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ُدُذوا اہللُ َٟٔزُسؤٟطٔ َػل َٓ َّٟٔذی َصَسی اہللُ بٔطٔ َرُسوَل٥ُِٜ  َٜٔتاُب ا ٥ِ َوَصَذا اِل ُٛ َّٟٔذی ٨ًَِٔس ًَلَی ا َّٟٔذی ٨ًَِٔسُظ  ٥َ ا طٔ َوَس٠َّ

َٟطُ  ٤ََّا َصَسی اہللُ بٔطٔ َرُسو  بٔطٔ َتِضَتُسوا َو٧ِٔ

ں ےن رضحت اوبرکب یک  تعی یک اس ےک ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ سج دؿ املسمون

دفرسے دؿ رضحت رمع ےس انس ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربنم رپ ےھٹیب افر رضحت اوبرکب ےس ےلہپ ہبطخ ڑپاھ افر اہک 

اپس ےہ فہ زیچ دنسپ یک وج اس ہک اام دعب، اہلل اعت ی ےن ا ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اس زیچ ےک اقمہلب ںیم وج اہمترے 

ےک اپس ےہ افر ہی فہ  اتب ےہ، سج ےک ذرہعی اہلل ےن اہمترے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہاتی یک اس ےئل اس وک ڑکپف 

 وت دہاتی اپؤ ےگ افر اہلل ےن ایس ےک ذرےعی ا ےن روسؽ یک دہاتی یک۔

 سن نب امکلییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

     2131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، وہیب، خاٟس، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِ  َٟ ٔ ىٔی ِ ا٢َ َؿ٤َّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٩ًَِ َخأٟٕس  ث٨ََا ُوَصِیْب  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ًَ َحسَّ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ طٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

َٜٔتاَب  ٤ِِّ٠ًَطُ اِل ُض٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ٥َ َو  َوَس٠َّ

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص 



 

 

 ب اک ملع اطع رفام۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ا ےن ےنیس ےس اٹمچای افر رفامای ہک ای اہلل وت اس وک  ات

 ومٰیس نب اامسلیع، فبیہ، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہی ابب یھب رسیخ ےس اخ ی ےہ۔

 ےن اک ایبؿ اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپ :   ابب

 ہی ابب یھب رسیخ ےس اخ ی ےہ۔

     2132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ػباح، ٣ٌت٤ز، ًوٖ ابوا٨٤ٟہا٢، حرضت ابوبززہ :  راوی

ا أَ٪َّ  ّٓ ِو ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َػبَّإح َحسَّ ث٨ََا  ٨ٔی٥ُِٜ َحسَّ ِِ ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل ُي َٗ ٍَ أَبَا بَزَِزَة  َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َحسَّ أَبَا ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٕس َػل َظ٥ُِٜ بٔاِْلِٔسََل٦ٔ َوب٤َُٔح٤َّ ٌَ  أَِو َن

اہلل ےن ںیہمت االسؾ افر دمحم یلص اہلل  دبع اہلل نب ابصح،  رمتع، وعػ اوبااہنملؽ، رضحت اوبربزہ ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک

 ہیلع فآہل فملس ےک ذرےعی ینغ رک دای ای ںیہمت دنلب رک دای۔

 دبع اہلل نب ابصح،  رمتع، وعػ اوبااہنملؽ، رضحت اوبربزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔ہی ابت رت

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہی ابت رتۃمج اابلب ےس اخ ی ےہ۔

     2133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ زی٨ار سے روایت َکےت ہیں حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌ :  راوی

 ًَ ٔلَی  َتَب ِ َٛ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أَ٪َّ   ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ طُ َحسَّ ٌُ ٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪ یَُباي ِبسٔ ا

ًَلَی ُس٨َّٔة اہللٔ َوُس٨َّةٔ  ًَةٔ  ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ََٟک بَٔذَٟٔک بٔاٟشَّ ُت  َوأَُٔقُّ  ٌِ  َرُسؤٟطٔ ٓامَٔی اِسَتَل

اامسلیع، امکل، دبعاہلل نب دانیر ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دبعاکلمل نب رمفاؿ ےک اپس 

 وہں۔ تعی اک طخ اجیھب ہک سج دقر ھجم ےس وہ ےکس اگ اہلل افر اس ےک روسؽ یک تنس رپ ےننس افر ااطتع رکےن اک ارقار رکات 

 اامسلیع، امکل، دبعاہلل نب دانیر ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہک ںیم وجاعم املکل ےک اسھت اجیھب ایگ وہ

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہک ںیم وجاعم املکل ےک اسھت اجیھب ایگ وہں

     2134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ح :  راوی

 ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٤َُشیَّٔب 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًِٔب َوبَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِتىٔی أُتٔیُت  ًَ ُت بٔاٟزُّ ِٟک٥ٔٔ٠َ َونُْٔصِ ٍٔ ا ٌِٔثُت بَٔحَوا٣ٔ ا٢َ بُ َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ِس َذَصَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ِت فٔی یَٔسی  ٌَ َُٓؤؿ اتٔیٔح َخزَائ٩ٔٔ اَِلَِرٔق  َٔ ُثو٧ََضا أَِو  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َِ َوأْمُتَْن َت٠ِ



 

 

َُُثو٧ََضا أَِو ک٤َٔ٠َّة ُتِظبُٔضَضا  َتزِ

دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 ایگ وہں افر ربع ےک ذرےعی ریمی ودد یک یئگ ےہ، افر اکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وجاعم املکل ےک اسھت اجیھب

 ابر ںیم وسای وہا اھت ہک وت ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ےھجم زنیم ےک زخاونں یک ایجنکں دی یئگ ںیہ افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

ونں وک ا ےن رصتػ ںیم ال رےہ وہ، ای اس ےس افدئہ ااھٹ ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت رشتفی ےل ےئگ افر مت اؿ زخا

 رےہ وہ، ای ایس رطح ےک وکح  اافلظ ایبؿ ےئک۔

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہک ںیم وجاعم املکل ےک اسھت اجیھب ایگ وہں

     2135    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت ابوہزیزہًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، ٟیث ، سٌیس ، ح :  راوی

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ ٣َا َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل

ًِٔلَی ٩ِ٣ٔ اِْلیَأت ٣َا ٣ٔ  ُ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ اَِل٧َِبَٔیأئ ٧َٔيیٌّ َِٔلَّ أ َّٟٔذی أُوتٔیُت َوِحّیا أَِوَحاُظ اہللُ ِ ٤ََّا کَاَ٪ ا َِٟبرَشُ َو٧ِٔ ٠َِیطٔ ا ًَ ِث٠ُطُ أُو٩َ٣ٔ أَِو آ٩َ٣َ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ا یَِو٦َ ا ٌّ ث ٍَُص٥ُِ َتابٔ ِٛ ِّی أَ أَِرُجو أَن َٓ 

ےت ںیہ ہک آپ ےن اراشد رفامای ہک رہ یبن وک دبعازعلسی نب دبعاہلل ، ثیل ، دیعس ، رضحت اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رک

سج دقر آایت دی یئگ ںیہ ایس دقر اؿ رپ اامیؿ الای ایگ ای )ایس دقر( ولگ اامیؿ الےئ افر ےھجم وت فیح دی یئگ ےہ وج اہلل اعتٰیل ےن 

 ں ےگ۔ریمی رطػ یجیھب ےہ اس ےئل ےھجم ادیم ےہ ہک ایقتم ےک دؿ ریمی ریپفی رکےن فاےل ولگ تہب زایدہ وہ



 

 

 دبعازعلسی نب دبعاہلل ، ثیل ، دیعس ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔

 اک ایبؿ  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔

     2136    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًباض، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، واػ١، ابووائ١ :  راوی

 َ ث ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّإض َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔلَی َطِيَبَة فٔی َصَذا َحسَّ ا٢َ َج٠َِشُت ِ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ َوأػ١ٕ  َیاُ٪  ِٔ ٨َا ُس

اَئ َوََل بَ  ََ ٓٔیَضا َػَِفَ ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ ََل أََز َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَیَّ ٤ًَُزُ فٔی ٣َِح٠ٔٔشَک َصَذا  ا٢َ َج٠ََص ِ َٗ ٤َِِٟشحٔٔس  َش٤ُِتَضا بَيَِن ا َٗ اَئ َِٔلَّ  ـَ ِی

 ٔ ٤ُِِٟش٠ َتَسی بٔض٤َٔاا ِ٘ ٤َِٟزِئَأ٪ ُي ا٢َ ص٤َُا ا َٗ ٠ُِط َػاحَٔباَک  ٌَ ِٔ ٥َِٟ َي ٠ُُِٗت  ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ ا١ًٕٔ  َٔ ٠ُُِٗت ٣َا أ٧ََِت بٔ  ٤ٔيَن 

رمعف نب ابعس، دبعارلنمح، ایفسؿ، فالص، اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہبیش ےک اپس اس دجسم ںیم اھٹیب 

ےن اہک ہک ریمے اپس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہمتری ایس ےنھٹیب یک ہگج ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت، اںوہں ےن اہک  وہا اھت ہک وت اںوہں

ہک ںیم اچاتہ وہں ہک اہیں وسان اچدنی ھچک یھب ہن وھچڑفں ہکلب اس وک املسمونں ںیم ابٹن دفں ںیم ےن اہک آپ ااسی ںیہن رک ےتکس 

ہک آپ دفونں اسویھتں ےن ااسی ںیہن ایک، اںوہں ےن وجاب دای ہک فہ دفونں اےسی ےھت نج یک ادتقا اںوہں ےن اہک ویکں؟ ںیم ےن اہک 

 یک اجیت ےہ۔

 رمعف نب ابعس، دبعارلنمح، ایفسؿ، فالص، اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ  اتب :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔

     2137    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حرضت حذئہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا َحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ َة َي َٔ ُت حَُذِي ٌِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب َس٤ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ًََِع  َ ُِٟت اَِل َ ا٢َ َسأ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس  َحسَّ

٠ُُٗؤب اٟزَِّجا٢ٔ َو  ٤َأئ فٔی َجِذرٔ  َِٟت ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٥َ أَ٪َّ اَِل٣ََا٧ََة ٧َزَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  آَ٪ ٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُُِٟقِ ُُا ا ََُٓقَ آُ٪  ُُِٟقِ ا

٨َّةٔ  ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ  َو

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت یذ ہف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس روسؽ اہلل یلص 

زؽ یک یئگ، افر رقآؿ انزؽ وہاانچہچن ولوگں اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اامتن آامسؿ ےس ولوگں ےک دولں یک رہگاح  ںیم ان

 ےن رقآؿ ڑپاھ افر تنس اک ملع احلص ایک۔

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت یذ ہف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر تنس وک وبضم :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔

     2138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦ ب٩ ابی ایاض، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ٣زہ ہ٤سانی، حرضت ًبس اہلل :  راوی

ث٨ََا آَز٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ِٔیَإض َحسَّ  ِبُس اہللٔ ِٔ٪َّ أَِحَش٩َ َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ َِٟض٤َِسانٔیَّ َي ُت ٣ُزََّة ا ٌِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣ُزََّة َس٤ٔ َبُة أَِخب ٧ٍَََا  ٌِ ث٨ََا ُط



 

 

 َ َّ اَِل٣ُُورٔ ٣ُِحَسث ََ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕس َػل َِٟضِسٔی َصِسُی ٣َُح٤َّ َِٟحٔسیٔث َٛٔتاُب اہللٔ َوأَِحَش٩َ ا ًَُسوَ٪ َْلٕت اتُضَ ا ا َو ِٔ٪َّ ٣َا تُو

حٔزٔی٩َ  ٌِ  َو٣َا أْمُتَْن ب٤ُٔ

 این، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بس ےس ایھچ ابت 
 
آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، رمعف نب رمہ، رمہ ہ

رط ہق ےہ، افر بس ےس ربے اکؾ دبتع ےک اہلل اعت ی یک  اتب ےہ افر بس ےس رتہب رط ہق رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

 اکؾ ںیہ افر سج زیچ اک مت ےس فدعہ ایک ایگ ےہ فہ وہ رک رےہ اگ افر مت اہلل اعت ی وک اعزج رکےن فاےل ںیہن وہ۔

 این، رضحت دبع اہلل :  رافی
 
 آدؾ نب ایب اایس، ہبعش، رمعف نب رمہ، رمہ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔

     2139    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اور زیس ب٩ خاٟس٣شسز، سٔیا٪، زہزی، ًبیس اہلل ، ح :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٨َّا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ أٟٕس 

 َ ا٢َ ََل َ٘ َٓ  ٥َ َٜٔتأب اہللٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٔ يَنَّ بَِي٤َُٜ٨َا ب ـٔ ِٗ 

دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زدی نب اخدل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ 

 قب ہلصیف رک دفں اگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت وت آپ ےن رفامای ہک ںیم اہمترے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطم

 دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زدی نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔ روسؽ اہلل

     2140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح، ہَل٢ ب٩ ًلی، ًلاء ب٩ يشار، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َُِٓیْح َحسَّ  ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا صََٔل٢ُ ب٩ُِ 

 َٗ ِبَی  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٩ِ٣َ یَأ َٗ َِٟح٨ََّة َِٔلَّ ٩ِ٣َ أَبَی  ًٔی یَِسُخ٠ُوَ٪ ا ا٢َ ک١ُُّ أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَ َِٟح٨ََّة َو٩ِ٣َ ا٢َ ٩ِ٣َ أَكَا ىٔی َزَخ١َ ا

ِس أَبَی َ٘ َٓ  ًََؼانٔی 

 ، الہؽ نب یلع، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فلت 

 دمحم نب انسؿ، 

ں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ریمی امتؾ اتم تنج ںیم دالخ وہ یگ۔ وسا اس ےک وج ااکنر رکے، ولوگ

 فآہل فملس افر وکؿ ااکنر رکے اگ، آپ ےن رفامای ہک سج ےن ریمی ان رفامین یک وت اس ےن ااکنر ایک۔

 ، الہؽ نب یلع، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلت 

 دمحم نب انسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔

     2141    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪ ب٩ حیا٪، سٌیس ب٩ ٣ي٨اء، جابز ب٩ ًبس اہلل٣ح٤س ب٩ ًبازہ، یزیس، س٠امی :  راوی

ٌٔیُس  ث٨ََا َس ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ اَ٪ َوأَثِىَی  ث٨ََا َس٠ٔی٥ُ ب٩ُِ َحیَّ ًََباَزَة أَِخب ٧ٍَََا َیزٔیُس َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَِو َس٤ٔ  ب٩ُِ ٣ٔي٨َاَئ َحسَّ



 

 

و٢ُ َجائَِت ٣َََل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ضُ َجابَٔز ب٩َِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ َُّط ٧َائ٥ْٔ َو ُض٥ِ ٧ِٔ ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ٧َائ٥ْٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َْٜة ِ ٔ ٥ِ ِٔ٪َّ ئ

ا٢َ بَ  َ٘ َٓ َٟطُ ٣ََثَّل  بُوا  َٓاِْضٔ اُٟوا ِٔ٪َّ َٟٔؼاحٔب٥ُِٜٔ َصَذا ٣ََثَّل  َ٘ َٓ َواُ٪  ِ٘ ٠َِب َي َ٘ ِٟ يَِن ٧َائ٤َْٔة َوا ٌَ ِٟ ُض٥ِ ِٔ٪َّ ا ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ َّطُ ٧َائ٥ْٔ َو ُض٥ِ ٧ِٔ ـُ ٌِ

َث  ٌَ ١َ ٓٔیَضا ٣َأِزُبَّة َوَب ٌَ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ بَىَی َزاّرا َوَج َٛ اُٟوا ٣ََث٠ُطُ  َ٘ َٓ َواُ٪  ِ٘ ٠َِب َي َ٘ ِٟ يَِن ٧َائ٤َْٔة َوا ٌَ ِٟ اعَٔی  ا ٩ِ٤َ أََجاَب اٟسَّ َٓ َزأًّیا 

٤َِٟأِزُبَٔة َو  اَر َوأَک١ََ ٩ِ٣ٔ ا ِضَضا َزَخ١َ اٟسَّ َ٘ ِٔ ُط َي َٟ ُٟوَصا  اُٟوا أَوِّ َ٘ َٓ ٤َِٟأِزُبَةٔ  ٥َِٟ َیأِک١ُِ ٩ِ٣ٔ ا اَر َو ٥ِ یَِسُخ١ِ اٟسَّ َٟ اعَٔی  ٥َِٟ یُحِٔب اٟسَّ  ٩ِ٣َ

 ِٟ اُر ا اٟسَّ َٓ اُٟوا  َ٘ َٓ َواُ٪  ِ٘ ٠َِب َي َ٘ ِٟ يَِن ٧َائ٤َْٔة َوا ٌَ ِٟ ُض٥ِ ِٔ٪َّ ا ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ َُّط ٧َائ٥ْٔ َو ُض٥ِ ٧ِٔ ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َّی اہللُ َح٨َّ َٓ ْس َػل اعٔی ٣َُح٤َّ ُة َواٟسَّ

ّسا ًََصی ٣َُح٤َّ ََ اہلَل َو٩ِ٣َ  ِس أَكَا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّسا َػل ََ ٣َُح٤َّ ٩ِ٤َ أَكَا َٓ  ٥َ ًََصی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِس  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ْس َػل ٕ  اہلَل َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ َجابٔز ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی صََٔل٢ٕ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َخأٟٕس  َِٟیٕث   ٩ًَِ ُٗتَِيَبُة  ُط  ٌَ ْٚ بَيَِن ا٨َّٟأض َتاَب ٥َ ََفِ َوَس٠َّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠َِي٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ َد  َ َِ 

ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ایبؿ رکےت ےھت، رفےتش یبن یلص اہلل دمحم نب ابعدہ، سیدی، امیلسؿ نب ایحؿ، دیعس نب انیمء، اجرب نب دبعاہلل 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ اس فتق آپ وسےئ وہےئ ےھت، ضعب ےن اہک فہ وسےئ وہےئ ںیہ افر ضعب ےن اہک ہک آھکن وسیت ےہ 

 فہ وسےئ وہےئ ںیہ ضعب افر بلق دیبار ےہ اںوہں ےن اکی دفرسے ےس اہک اؿ یک اکی اثمؽ ےہ فہ اثمؽ وت ایبؿ رکف، ضعب ےن اہک

ےن اہک ہک آھکن وسیت ےہ افر دؽ دیبار ےہ،انچہچن اؿ ولوگں ےن اہک ہک اؿ ےئلیک اکی دخرت وخاؿ اھچبای افر اکی صخش البےن فاےل وک 

ت وبقؽ اجیھب سج ےن البےن فاےل یک دوعت وبقؽ یک وت فہ رھگ ںیم دالخ وہا افر دخرت وخاؿ ےس اھکای افر سج ےن البےن فاےل یک دوع

یت ہن یک فہ ہن وت رھگ ںیم دالخ وہا افر ہن یہ دخرت وخاؿ ےس اھکای، اؿ ولوگں ےن اہک ہک فہ وت وسےئ وہےئ ںیہ افر ضعب ےن اہک ہک آھکن وس

ےہ افر بلق دیبار وہات ےہ، رھپ رفامای ہک رھگ وت تنج ےہ افر البےن فاےل رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ،انچہچن سج ےن 

رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ااطتع یک، اس ےن اہلل یک ااطتع یک، سج ےن رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ان رفامین 

یک افر اس ےن اہلل یک ان رفامین یک، افر رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درایمؿ دجا رکےن فاےل ںیہ، ہبیتق ےن ثیل، 

 ، دیعس نب ایب الہؽ اجرب اس یک اتمتعب ںیم رفاتی رکےت ںیہ ہک امہرے اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ۔وباہطس اخدل

 دمحم نب ابعدہ، سیدی، امیلسؿ نب ایحؿ، دیعس نب انیمء، اجرب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔

     2142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ابونٌی٥، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥، ہ٤ا٦، حرضت حذئہ رضی اہلل :  راوی

 ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي  ٕ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ِس َحسَّ َ٘ َٓ أئ اِسَت٘ٔی٤ُوا  ُُِٟقَّ رَشَ ا

ِس َؿ٠ِ٠َتُ  َ٘ َٟ إِٔ٪ أََخِذت٥ُِ َی٤ٔي٨ّا َؤط٤َاَّل  َٓ ٌٔیّسا  ا َب ّ٘ ُت٥ِ َسِب ِ٘ ٌٔیّساَسَب  ٥ِ َؿََلَّل َب

اوبمیعن، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، امہؾ، رضحت یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک اے رقاء یک امجتع 

 ںیم اج ڑپف مت دیسیھ راہ اایتخر رکف اس ےئل ہک مت تہب ےھچیپ رہ ےئگ وہ، ارگ مت داںیئ ابںیئ ٹہ ےئگ وت مت اس فتق تہب یہ دفر یک ارمایہ

 ےگ۔

 اوبمیعن، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، امہؾ، رضحت یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

  یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

     2143    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، ابو٣وسٰی  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٤ََّا ٣ََثلٔی َحسَّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ِیىَیَّ َو  ٌَ َِٟحِیَع بٔ ِّی َرأَیُِت ا ٔن ِو٦ٔ ِ َٗ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ِو٣ّا  َٗ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ أَتَی  َٛ َثىٔی اہللُ بٔطٔ  ٌَ ا٨ََّٟحاَئ َو٣ََث١ُ ٣َا َب َٓ زِیَاُ٪  ٌُ ِٟ ِّی أ٧ََا ا٨َّٟٔذیزُ ا ٔن ِ



 

 

ًَطُ  أَكَا َٓ  َ أَِػَبُحوا ٣َک َٓ ْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٔ ٔ بَِت كَائ ذَّ َٛ ٨ََحِوا َو َٓ ًَلَی ٣ََض٠ٔض٥ِٔ  وا  ُ٘ ا٧َِل٠َ َٓ َُٟحوا  أَِز َٓ ِو٣ٔطٔ  َٗ ْة ٩ِ٣ٔ  َٔ ٔ ََٓؼبََّحُض٥ِ كَائ ا٧َُض٥ِ 

ٍَ ٣َا ٔجئُِت بٔطٔ َو٣ََث١ُ  َب اتَّ َٓ ًَىٔی  ََٓذَٟٔک ٣ََث١ُ ٩ِ٣َ أَكَا َُٜض٥ِ َواِجَتاَحُض٥ِ  أَص٠َِ َٓ َِٟحِیُع  َب ب٤َٔا ٔجئُِت بٔطٔ ٩ِ٣ٔ  ا ذَّ َٛ ًََؼانٔی َو  ٩ِ٣َ

 ِّٙ َِٟح  ا

اوبرکبی، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوب ومٰیس ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ریمی افر اس یک 

آےئ افر ےہک ہک ریمی وقؾ ےن اینپ آھکن ےس اثمؽ وج اہلل ےن ھجم وک دے رک اجیھب ےہ، اس صخش یک اثمؽ ےہ وج اکی وقؾ ےک اپس 

وفج وک داھکی ےہ، افر ںیم ںیہمت اگنن ڈراےن فاال وہں اس ےئل اجنت یک ہگج التش رکف اس یک وقؾ ےک ھچک ولوگں ےن اس اک اہک امان افر 

الہک رک دای افر لتق ف اغرت ایک ہی اس  راوتں رات لکن ےئگ افر اینپ انپہ یک ہگج رپ یہ رےہ، حبص وک رکشل ےن اؿ رپ ہلمح رک دای افر اںیہن

صخش یک اثمؽ ےہ سج ےن ریمی ااطتع یک افر وج ںیم ےل رک آای وہں ایکس ریپفی یک، افر اس صخش یک اثمؽ سج ےن ریمی ان رفامین 

 یک افر وج ںیم ےل رک آای وہں اس وک الٹھجای۔

 اوبرکبی، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔

     2144    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ  َحسَّ ٩ًَِ أَب ا٢َ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  َٗ ی صَُزیَِزَة 

ََفَ ٣ٔ  َٛ ََفَ ٩ِ٣َ  َٛ َسُظ َو ٌِ َٕ أَبُو بَُِکٕ َب ٔ ٥َ َواِسُتِد٠ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا تُُوف َّ٤َٟ َٕ ِی َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ َٔلَبٔی بَُِکٕ  َٗ َزٔب  ٌَ ِٟ ٩ِ ا

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ات١ُٔ ا٨َّٟاَض َو َ٘ ا٢َ ََل  ُت َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ََٟط َِٔلَّ اہللُ  ٔ وُٟوا ََل ِ ُ٘ َّی َي ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

 ٔ ات َٗ ُ ا٢َ َواہللٔ ََل َ٘ َٓ ًَلَی اہللٔ  طٔ َوحَٔشابُطُ  ِّ٘ َشُط َِٔلَّ بَٔح ِٔ َٟطُ َوَن ًََؼ٥َ ٣ٔىِّی ٣َا َط َِٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ ِ َٚ إٔ٪َّ  ٩٠ََّ ٩ِ٣َ ََفَّ َٓ  ٔ ٔ َواٟزَّکَاة ََلة بَيَِن اٟؼَّ



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اَّل کَا٧ُوا یَُؤزُّو٧َُط ِ َ٘ ٔ ونٔی ً ٌُ ِو ٨َ٣َ َٟ ٤َِٟا٢ٔ َواہللٔ  ُّٙ ا ا٢َ ٤ًَُزُ اٟزَّکَاَة َح َ٘ َٓ ٌٔطٔ  ًَلَی ٨ِ٣َ اَت٠ُِتُض٥ِ  َ٘ َٟ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

َواہللٔ ٣َا صَُو َِٔلَّ أَِ٪  ِبُس اہللٔ  َٓ ًَ ٕ َو َٜي ٍِ ُ ا٢َ اب٩ُِ ب َٗ  ُّٙ َِٟح َّطُ ا ُِٓت أ٧َ َز ٌَ َٓ َح َػِسَر أَبٔی بَُِکٕ ٠َِٟٔ٘ٔتا٢ٔ  َ ََ ِس  َٗ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث َرأَیُِت اہلَل   

ا َوصَُو أََػحُّ ورواظ ا٨ٟاض ٨ًاٗا وً٘اَل صض٨ا َلیحوز وً٘اَل فی حسیث اٟظٌيی ٣زس١ وٛذا ٗا٢ ٗتيبة ً٘اَل ّٗ ٨َا ًَ 

 نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ بج ہبیتق

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فافت اپح  افر آپ ےک دعب رضحت اوبرکب ہفیلخ وہےئ افر رعب ےک دنچ ولوگں وک اکرف وہان اھت، 

ہلل اعتٰیل ہنع ےن اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک آپ ولگ اہجد سک رطح رکںی ےگ احالہکن روسؽ اہلل یلص وہ ےئگ، وت رمع ریض ا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم مکح دای ایگ وہں ہک ولوگں ےس گنج رکفں، اہیں کت ہک ولگ ال اہل اال اہلل اہک اس ےن ھجم ےس 

اس ےک قح ےک ناچ ایل افر اس اک اسحب اہلل رپ ےہ، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک دخا یک مسق ا ےن امؽ افر اینپ اجؿ وک زجب 

ںیم گنج رکفں اگ اس صخش ےس سج ےن امنز افر زوکۃ ںیم رفتقی یک اےئلس ہک زوکۃ اک امؽ اک قح ےہ، دخا یک مسق ارگ اؿ ولوگں ےن 

 ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم دای رکےت ےھت، وت ںیم اس ےک ہن دےنی فاولں ےس گنج اکی ریس یھب رفیک وج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل

رکفں اگ، رضحت رمع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن یہی ایخؽ ایک ہک اہلل اعت ی ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ہنیس گنج ےک ےئل وھکؽ 

 ےن ثیل، )لاقؽ یک اجبےئ( انعؼ اک ظفل رفاتی ایک ےہ، افر یہی زایدہ حیحص دای ںیم ےن اجؿ ایل ہک یہی قح ےہ، انب ریکب افر دبعاہلل

 ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔

     2145    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاس٤اًی١، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ،  :  راوی



 

 

ِبٔس اہللٔ ًَ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ثَىٔی ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ِبَس اہللٔ َحسَّ ًَ  ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ 

ٔس٦َ ًَُييِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ِیٔص ب٩ِٔ ب٩َِ  َٗ َُِٟحِّ ب٩ِٔ  ًَلَی اب٩ِٔ أَخٔیطٔ ا ٨َز٢ََ  َٓ َة ب٩ِٔ بَِسٕر  َٔ ٨َُة ب٩ُِ حِٔؼ٩ٔ ب٩ِٔ حَُذِي

ضُ  ُٛ اُئ أَِػَحاَب ٣َِح٠ٔٔص ٤ًََُز َو٣َُظاَوَرتٔطٔ  ُُِٟقَّ َّٟٔذی٩َ یُِس٧ٔیض٥ِٔ ٤ًَُزُ َوکَاَ٪ ا َٓ حِٔؼ٩ٕ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َََّٟفٔ ا ا٢َ وَّل کَا٧ُوا أَِو ُطبَّا٧ّا  َ٘

ا٢َ َسأَِستَ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ َتِشَتأِذَٔ٪ لٔی  َٓ  ٔ ََٟک َوِجْط ٨ًَِٔس صََذا اَِل٣َٔي ٍ ا٢َ اب٩ُِ ًَُيِي٨َُة َٔلب٩ِٔ أَخٔیطٔ یَا اب٩َِ أَخٔی ص١َِ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ََٟک  أِذُٔ٪ 

أب َواہللٔ ٣َ  َِٟدلَّ ا٢َ یَا اب٩َِ ا َٗ ا َزَخ١َ  َّ٤٠ََٓ َيِي٨ََة  ٌُ ٔ اِسَتأَِذَ٪ ٟ َٓ َب ًَبَّإض  ـٔ َِ َٓ ِس٢ٔ  ٌَ ِٟ َِٟحز٢َِ َو٣َا َتِح٥ُُٜ بَِي٨َ٨َا بٔا ٔلي٨َا ا ٌِ ا ُت

ا٢َ ٨َٟٔبٔیِّطٔ َػ  َٗ الَی  ٌَ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ِٔ٪َّ اہللَ َت َُِٟحُّ یَا أ٣َٔي ٍَ ا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٍَ بٔطٔ  َ٘ َّی َص٥َّ بٔأَِ٪ َي َو َوأ٣ُِزِ ٤ًَُزُ َحً ِٔ ٌَ ِٟ ٥َ ُخِذ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 ِٟ ٠َیِ بٔا ًَ ََٓواہللٔ ٣َا َجاَوَزصَا ٤ًَُزُ حٔيَن َتََلَصا  َِٟحاص٠ٔٔيَن  َِٟحاص٠ٔٔيَن َؤِ٪َّ َصَذا ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ا ِق  ٖٔ َوأرَِعٔ زِ ا ٨ًَِٔس ٌُ ّٓ ا َّٗ طٔ َوکَاَ٪ َو

 َٛٔتأب اہللٔ 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اامسلیع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہنییع نب نصح نب یذ ہف نب دبر آےئ افر ا ےن ےجیتھب  ج نب سیق نب نصح ےک اہں ارتے، افر ہی اؿ ولوگں 

، ہنییع ںیم ےس ےھت نج وک رضحت رمع ا ےن رقبی رےتھک ےھت، افر رقاء وخاہ فہ وبڑےھ وہں ای وجاؿ رمع یک سلجم ےک ریشم وہےت ےھت

ےن ا ےن ےجیتھب ےس اہک اے ےجیتھب ایک اریماوملنینم ےک اہیں ریتی راسح  ےہ، وت ریمے ےئل ااجزت ےل اتکس ےہ؟ اںوہں ےن اہک ہک 

رقنعبی اہمترے ےئل ااجزت ولں اگ، انب ابعس اک ایبؿ ےہ، اںوہں ےن ہنییع ےک ےئل ااجزت  ی، بج فہ ادنر آےئ وت اہک ہک اے 

مسق مت ںیمہ ہن وت زایدہ امؽ دےتی وہ افر ہن امہرے اسھت دعؽ ےک اسھت ہلصیف رکےت وہ، رضحت رمع وک اؿ رپ ہصغ آ  انب اطخب دخا یک

 وبقؽ ایگ اہیں کت ہک رقبی اھت ہک اھجل ڑپںی، وت  ج ےن اہک اریماوملنینم اہلل ےن ا ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفامای ہک اعمیف وک

مکح دےئجی افر اجولہں ےس درسگر ےئجیک، ہی صخش اجولہں ںیم ےس ےہ، دخا یک مسق، وجیہن ہی آتی رضحت رمع ےک  رکںی افر ویکینں اک

اپس ڑپیھ اںوہں ےن اس آتی ےک الخػ ںیہن ایک، افر  اتب اہلل ےک اپس تہب زایدہ رےنک فاےل ےھت، )ینع تہب زایدہ لمع رکےن 

 (فاےل ےھت

 انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاامسلیع، انب فبہ، ویسن،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 فی رکےن اک ایبؿ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں یک ریپ
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 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، ٓاك٤ہ ب٩ ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابی بُک :  راوی

اك٤َٔةَ  َٓ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی بَُِکٕ َرضَٔی اہللُ  َحسَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ب٨ِٔٔت ا

٠ُِت  ُ٘ َٓ ِّی  ائ٤َْٔة ُتَؼل َٗ ٤ُِص َوا٨َّٟاُض َٗٔیا٦ْ َوهَٔی  ِت اٟظَّ َٔ ًَائَٔظَة حٔيَن َخَش َِٟت أََتِیُت  ا َٗ ََّضا  ٨ُِض٤َا أ٧َ أََطاَرِت ًَ َٓ ٣َا ٨٠َّٟٔأض 

 َٟ ا َ٘ َٓ ٤َأئ  ٠َِیطٔ بَٔیٔسَصا ٧َِحَو اٟشَّ ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ َِٟت بَٔزأِٔسَضا أَِ٪ َن ا َٗ ٠ُِت آیَْة  ُ٘ َٓ  ِت ُسِبَحاَ٪ اہللٔ 

امٔی َصَذ  َ٘ ِس َرأَیُِتطُ فٔی ٣َ َٗ ٥َِٟ أََرُظ َِٔلَّ َو ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ ٥َ َح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  ٥ُِ ا َوَس٠َّ َّٜ ٔلَیَّ أ٧َ َِٟح٨ََّة َوا٨َّٟاَر َوأُوؤَی ِ َّی ا َحً

٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ََل أَِزرٔی أَیَّ َذَٟٔک  ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ أَِو ا ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢ٔ  جَّ یّبا ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟسَّ بُورٔ ََقٔ ُ٘ ِٟ ت٨َُوَ٪ فٔی ا ِٔ ْس ُت و٢ُ ٣َُح٤َّ ُ٘ َی َٓ َِٟت أَِس٤َاُئ  ا َٗ

أََجب٨َِا َٓ ٨َأت  ِٟبَيِّ ٔ َجائ٨ََا بٔا ٤ُِٟزَِتاُب ََل أَِزرٔی أَیَّ ذَٟ ُٙ أَِو ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا ا ََّک ٣ُو٩ْٔٗ َوأ٣ََّ ٨َ٤ِٔ٠ًَا أ٧َ ا٢ُ ٥َِ٧ َػأّٟحا  َ٘ ُی َٓ َک ُظ َوآ٨٣ََّا 

٠ُِتطُ  ُ٘ َٓ وُٟوَ٪ َطِیّئا  ُ٘ ُت ا٨َّٟاَض َي ٌِ و٢ُ ََل أَِزرٔی َس٤ٔ ُ٘ َی َٓ َِٟت أَِس٤َاُئ  ا َٗ 

ہمط نب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ نب رعفہ، اف

اعہشئ ےک اپس آح  اس فتق وسرج ںیم رگنہ اگل اھت افر ولگ امنز ڑپھ رےہ ےھت افر فہ یھب ڑھکی امنز ڑپھ ریہ ںیھت ںیم ےن اہک ہک 

ػ ااشرہ ایک افر اہک احبسؿ اہلل ںیم ےن وپاھچ ایک وکح  اشنین ےہ؟ اںوہں ولگ ہی ایک رک رےہ ںیہ اںوہں ےن ا ےن اہھت ےس آامسؿ یک رط

ںیہن  ےن ااشرہ ےس اہک ہک اہں بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت اہلل یک دمح ف انثء یک رھپ رفامای ہک وکح  زیچ ایسی

زخ یھب افر ریمی رطػ فیح یجیھب یئگ ےہ ہک مت ولگ ربقفں ںیم ےہ وج ںیم ےن اس ہگج ںیم ہن دیھکی وہ اہیں کت ہک تنج ف دف

داجؽ ےک ونتفں ےک رقبی ےک زامہن ںیم آزامےئ اجؤ ےگ ومنم ای ملسم )رضحت اامسء اک ایبؿ ےہ ہک ےھجم اید ںیہن ومنم ای ملسم 

ایک افر اامیؿ ےل آےئ رھپ اہک اجےئ اگ ہک  رفامای( ےہک اگ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس ایاکؾ ےل رک آےئ مہ ےن اؿ وک وبقؽ

ای( آراؾ ےس وس رہ مہ اجےتن ےھت ہک وت نیقی رےنھک فاال ےہ افر انمقف ای رماتب )اامسء ےن اہک ہک ےھجم اید ںیہن اؿ دفونں ںیم ےس ایک رفام

 ےہک اگ ہک ںیم ںیہن اجاتن ولوگں وک ھچک ےتہک وہےئ انس اھتانچہچن فیہ ںیم ےن یھب د ہ دای۔



 

 

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ نب رعفہ، افہمط نب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یک ریپفی رکےن اک ایبؿ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وتنسں 

     2147    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ا٢َ َزًُونٔی ٣َا َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ل

إَٔذا ٧ََضِيُت٥ُِٜ  َٓ ًَلَی أ٧َِبَٔیائٔض٥ِٔ  ِب٥ُِٜ٠َ بُٔشَؤأٟض٥ِٔ َواِختََٔلٓٔض٥ِٔ  َٗ ٤ََّا َص٠ََک ٩ِ٣َ کَاَ٪  ُت٥ُِٜ ٧ِٔ ِٛ اِجت٨َٔبُوُظ َؤَِذا أ٣ََزِت٥ُُِٜ َتَز َٓ ٩ًَِ َطِیٕئ 

أِتُوا ٨ِ٣ُٔط ٣َا اِس  َٓ  ٕ ُت٥ِ بٔأ٣َِز ٌِ  َتَل

اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک مت ےھجم وھچڑ دف بج کت 

ہک ںیم مت وک وھچڑ دفں )ینع ریغب رضفرت ےک ھجم ےس وساؽ ہن رکف( مت ےس ےلہپ یک وقںیم رثکت وساؽ افر اایبنء ےس االتخػ ےک 

ک وہ ںیئگ بج ںیم مت وک یسک زیچ ےس عنم رکفں وت اس ےس رپزیہ رکف افر مت وک یسک ابت اک مکح دفں وت اس وک رکف سج دقر مت ببس الہ

 ےس نکمم وہ ےکس۔

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

     2148    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی١، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، سٌس ب٩ ابی وٗاؾًبس اہلل ب٩ یزیس ٣ُقی، سٌیس، ً٘ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ٌٔیْس َحسَّ ث٨ََا َس ُئ َحسَّ ٤ُُِِٟقٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ  َس

 ًَ َّی اہللُ  ٦َ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َُحِّ َٓ  ٦ِ ٥ِ یََُحَّ َٟ ٩ًَِ َطِیٕئ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ُجز٣ِّا ٩ِ٣َ َسأ٢ََ  ًَِو٥َ ا ا٢َ ِٔ٪َّ أَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

َٟتٔطٔ  َ  ٣َِشأ

دبع اہلل نب سیدی رقمی، دیعس، لیقع، انب اہشب، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں 

ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک املسمونں ںیم بس ےس ڑبا رجمؾ فہ صخش ےہ سج ےن یسک ایسی زیچ ےک قلعتم وساؽ ےن ایبؿ 

 ایک وج  جاؾ ہن یھت افر اس ےک وساؽ رکےن یک فہج ےس فہ  جاؾ رک دی یئگ۔

 ص، دعس نب ایب فاقصدبع اہلل نب سیدی رقمی، دیعس، لیقع، انب اہشب، اعرم نب دعس نب ایب فاق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

     2149    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، ًٔا٪، وہیب، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ابوا٨ٟرض، بَّس ب٩ سٌیس، زیس ب٩ ثابت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت أَبَا ا٨َّٟرِضٔ یَُحسِّ  ٌِ َبَة َس٤ٔ ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا ُوصَِیْب َحسَّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ِِٔسَحا ٌٔ َحسَّ ٩ًَِ بَُِّسٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ُث  یٕس 

 َّ ََٓؼل  ٕ ٤َِِٟشحٔسٔ ٩ِ٣ٔ َحٔؼي ٍ ٥َ اتََّدَذ حُِحَزّة فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ َّی اہللُ  ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُسوا َػِوتَ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ ٧َاْض ث٥َُّ  ٔ ِ ٍَ َّی اِجَت٤َ َیالَٔی َحً َٟ ٥َ ٓٔیَضا  َِٟیض٥ِٔ َوَس٠َّ ٔ َد ِ ُض٥ِ یَت٨ََِح٨َُح َٟٔیِْخُ ـُ ٌِ ١َ َب ٌَ َح َٓ ِس ٧َا٦َ  َٗ َُّط  ََٓو٨ُّوا أ٧َ ِی٠َّة  َٟ ُط 



 

 

٠ًََِی٥ُِٜ ٣َ  تَٔب  ُٛ ِو  َٟ ٠َِی٥ُِٜ َو ًَ َّی َخٔظیُت أَِ٪ یَُِٜتَب  ٥ٌُِٜٔ َحً َّٟٔذی َرأَیُِت ٩ِ٣ٔ َػ٨ٔی ا٢َ ٣َا َزا٢َ ب٥ُِٜٔ ا َ٘ وا أَیُّضَ َٓ ََٓؼ٠ُّ ٤ُُِٗت٥ِ بٔطٔ  ا ا 

٤َُِِٟٜتوبَةَ  ََلَة ا ٤َِٟزِٔئ فٔی بَِيتٔطٔ َِٔلَّ اٟؼَّ ١َ َػََلةٔ ا ـَ ِٓ إٔ٪َّ أَ َٓ  ا٨َّٟاُض فٔی بُیُوت٥ُِٜٔ 

ااحسؼ، افعؿ، فبیہ، ومٰیس نب ہبقع، اوبارضنل، رسب نب دیعس، زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

ہل فملس ےن دجسم ںیم وبرویں اک اکی رجحہ ایتر ایک افر اس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنچ ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآ

راںیت امنز ڑپیھ، اہیں کت ہک ولگ آپ ےک اچرفں رطػ عمج وہےئ )افر امنز ڑپےنھ ےگل( رھپ اکی رات ولوگں ےن آپ یک آفاز 

ہچن وضعبں ےن اگنھکران رشفع رک دای، اتہک آپ ابرہ رشتفی الںیئ، آپ ےن رفامای ہک ہن اپح ، وت ایخؽ وہا ہک اشدی آپ وس ےئگ ںیہ،انچ

 وت ںیم ربارب داتھکی راہ وہں وج مت ےن ایک ہک اہیں کت ہک ےھجم وخػ وہا ہک ںیہک مت رپ رفض ہن وہ اجےئ، ارگ مت رپ )ہی امنز( رفض وہ اجیت

 ں ںیم امنز ڑپوھ ویکہکن آد ی اک ا ےن رھگ ںیم رفض ےک وسا امنز ڑپانھ رتہب ےہ۔مت اس رپ ہن رہ ےتکس، اس ےئل اے ولوگ۔ مت ا ےن رھگف

 ااحسؼ، افعؿ، فبیہ، ومٰیس نب ہبقع، اوبارضنل، رسب نب دیعس، زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

     2150    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسٰی، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ابی بززہ، ابوبززہ، ابو٣وسٰی اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا یُوُس ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ زٔیِّ  ٌَ وَسی اَِلَِط

 ًَ ث ٍَُوا  ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ َصَضا  ٩ًَِ أَِطَیاَئ ََکٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ا٢َ َس٠ُونٔی  َٗ َب َو ـٔ َُ َة  َٟ َ ٤َِِٟشأ ٠َِیطٔ ا

ا٢َ أَبُوَک َسا٥ْٟٔ ٣َ  َ٘ َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أَبٔی  َ٘ َٓ  ُ َِ ا٦َ آ َٗ ُة ث٥َُّ  َٓ ا٢َ أَبُوَک حَُذا َٗ ا َرأَی ٤ًَُزُ ٣َا اہللٔ ٩ِ٣َ أَبٔی  َّ٤٠َ َٓ ِولَی َطِيَبَة 

ًَزَّ َوَج١َّ بَٔوِجطٔ  ٔلَی اہللٔ  َّا ٧َُتوُب ِ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٔب  ـَ َِ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ا َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

وی ف نب ومیس، اوبااسہم، ربدی نب ایب ربدہ، اوبربدہ، اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل 



 

 

دنچ زیچفں ےک قلعتم یسک ےن وساؽ ایک، وت آپ ےن اس وک اندنسپ ایک بج وساالت یک رثکت وہیئگ وت آپ وک ہصغ ہیلع فآہل فملس ےس 

آایگ افر رفامای ہک ھجم ےس وپھچ ول اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ وکؿ ےہ؟ آپ ےن 

کی دفرسا آد ی ڑھکا وہا افر وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ اوبیذاہف رھپ رفامای ریتا ابپ اوبیذاہف ےہ، رھپ ا

 اک اکی دفرسا آد ی ڑھکا وہا افر وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ وکؿ ےہ، آپ ےن رفامای ہک ریتا ابپ اسمل، ہبیش

ہلل اعتٰیل ہنع ےک بصغ ےک آاثر دےھکی وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچے ےس آزاد رکدہ ےہ۔ بج رضحت رمع ریض ا

 اظرہ وہ رےہ ےھت، وت اںوہں ےن اہک ہک مہ اہلل زبرگ ف ربرت یک رطػ روجع رکےت ںیہ۔

 وی ف نب ومٰیس، اوبااسہم، ربدی نب ایب ربدہ، اوبربدہ، اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

     2151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (وسٰی، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک، وراز )٣ِي ٍہ ٛے کاتب٣ :  راوی

 ٌَ َتَب ٣ُ َٛ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ  ازٕ کَاتٔٔب ا ٩ًَِ َورَّ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبُس ا ث٨ََا  ًََوا٧ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ ٔلَیَّ ٣َا َحسَّ ُتِب ِ ِٛ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ ا ٔلَی ا اؤیَُة ِ

َّی  َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٔ َس٤ٔ و٢ُ فٔی زُبُز ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي ًَ َّی اہللُ  َِٟیطٔ ِٔ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ٔ ََٜتَب ِ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ک١ُِّ َػََلةٕ ََل  اہللُ 

ٔسیزْ  َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  َٟطُ ا ٠ِ٤ُُِٟک َو ُط ا َٟ ُط  َٟ یَک  ٔ ََ َط َِٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََل  َٟ ٔ ٔلَی ٤َٟٔا  ِ ٌِ ًَِلِیَت َوََل ٣ُ ٍَ ٤َٟٔا أَ ٔ ا٠َُّٟض٥َّ ََل ٣َا٧

ث ٍَِةٔ اٟ َٛ ا٢َ َو َٗ ٩ًَِ ٗٔی١َ َو َّطُ کَاَ٪ َی٨َِهی  َِٟیطٔ ٧ِٔ ٔ َتَب ِ َٛ َِٟحسُّ َو َِٟحسِّ ٨ِ٣َٔک ا ٍُ َذا ا َٔ َت َوََل َی٨ِ ٌِ ٤َِٟا٢ٔ َوکَاَ٪ ی٨ََِهی ٨َ٣َ ًَةٔ ا َؤا٢ٔ َؤَِؿا شُّ

ضَ  ٚٔ اَِل٣َُّ و ُ٘ ٍٕ َوَصأت ٗا٢ ابوًبس اہلل کا٧وا ي٘ت٠و٪ ب٨اتض٥ فی اٟحاص٠یة َٓح٦ اہلل ذاٟک٩ًَِ ًُ ِٟب٨ََأت َو٨ِ٣َ ٔ ا  أت َوَوأِز

ومیس ، اوبوعاہن، دبعاکلمل، فراد )ریغمہ ےک اکبت( ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اعمفہی ےن ریغمہ وک ھکل رک 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ، وت رضحت ریغمہ ےن ھکل اجیھب ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اجیھب ہک ھجم وک ھکل وجیھب، وج مت 



 

 

فملس رہ امنز ےک دعب ہی رفامےت ےھت، ہک اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن فہ االیک ےہ، اس اک وکح  رشکی ںیہن ایس ےک ےئل ابداشتہ ےہ، 

فہ رہ زیچ رپ اقدر ےہ، اے اہلل ےسج وت دے اس وک وکح  رفےنک فاال ںیہن ےہ، افر ےسج وت رفےک افر ایس ےک ےئل بس رعتفی ےہ، افر 

 اوکس وکح  دےنی فاال ںیہن ےہ، افر یسک یک زبریگ فاےل وک ھجت ےس اس یک زبریگ عفن ںیہن دیتی، افر اھکل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےس عنم رفامےت ےھت، افر امؤں یک ان رفامین افر ویٹیبں ےک زدنہ دروگر رکےن افر لیق ف اقؽ رثکت وساؽ افر امؽ ےک اض ع رکےن 

 وقحؼ ےک رفےنک افر الب رضفرت امےنگن ےس عنم رفامےت ےھت۔

 (ومٰیس، اوبوعاہن، دبعاکلمل، فراد )ریغمہ ےک اکبت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

     2152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ ٧ُضٔي٨َا  َحسَّ َ٘ َٓ ٨َّا ٨ًَِٔس ٤ًََُز  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ٕٔ ُس٠َامِیَ ک٠َُّ  ٩ًَِ اٟتَّ

امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ مہ رضحت رمع ےک اپس ےھٹیب وہےئ 

 ، وت اںوہں ےن اہک ہک مہ فلکت ےس عنم ےئک ےئگ ںیہ۔ےھت

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایب :   ابب



 

 

 رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

     2153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، )زوَسی س٨س( ٣ح٤وز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ثَىٔی ٣َِح٤ُوْز َحسَّ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ

 َٓ ٤ُِص  َُِت اٟظَّ َد حٔيَن َزا َ َِ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ َّی اٟوُّ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ا٦َ َؼل َٗ  ٥َ ا َس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ِضَز 

ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ َيِشأ٢ََ  َٗ ًََة َوَذََکَ أَ٪َّ بَيَِن یََسیَِضا أ٣ُُوّرا ًَٔوا٣ّا ث٥َُّ  ا ََٓذََکَ اٟشَّ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ َواہلٔل ًَلَی ا َٓ ٨ُِط  ًَ ٠َِیِشأ٢َِ  َٓ ٩ًَِ َطِیٕئ   

٩ًَِ َطِیٕئ َِٔلَّ أَِخب ٍَِت٥ُُِٜ بٔطٔ  َّی اہللُ ََل َتِشأَُٟونٔی  ث ٍََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٛ ِٟبُکَاَئ َوأَ ث ٍََ ا٨َّٟاُض ا ِٛ َ أ َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ امٔی َصَذا  َ٘ ٣َا ز٣ُُِت فٔی ٣َ

ا٢َ أَی٩َِ ٣َِسَخلٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ َرُج١ْ  ٔ ا٦َ ِ َ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َ٘ َٓ و٢َ َس٠ُونٔی  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َي ا٢َ ا٨َّٟاُر ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َٗ ا٦َ  َ٘ َٓ

و٢َ َس٠ُونٔی َس٠ُونٔی  ُ٘ ث ٍََ أَِ٪ َي ِٛ ا٢َ ث٥َُّ أَ َٗ ُة  َٓ ا٢َ أَبُوَک حَُذا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أَبٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َة  َٓ ا٢َ حَُذا َ٘ َٓ بَتَِیطٔ  ِٛ ًَلَی ُر ب ٍَََک ٤ًَُزُ  َٓ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرٔؿي٨َا بٔاہللٔ َربًّا َوبٔاِْلِٔسََل٦ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ  َّی اہللُ  ََٜت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓش ا٢َ  َٗ ٥َ َرُسوَّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕس َػل

ِس رُعٔ  َ٘ َٟ ٔسی بَٔیٔسظٔ  ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ َذَٟٔک ث٥َُّ  َٗ ِٟحَ حٔيَن  ًَلَیَّ ا ا َؿِت  ّٔ ٔ ٨َُّة َوا٨َّٟاُر آن

 ِّ ٔ َواٟرشَّ َِٟدي ٍِ َِٟیِو٦ٔ فٔی ا ٥ِ٠َ أََر کَا َٓ ِّی  َِٟحائٔٔم َوأ٧ََا أَُػل ٔق َصَذا ا  فٔی رُعِ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، )دفرسی دنس( ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

فآہل فملس آاتفب ڈلھ اجےن ےک دعب رشتفی الےئ افر رہظ یک امنز ڑپیھ بج السؾ ریھپ ےکچ وت ربنم رپ  ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع

ڑھکے وہےئ افر ایقتم اک ذرک ایک، ہک اس ےس ےلہپ تہب ڑبے اومر ںیہ رھپ رفامای ہک وج صخش ھچک وپانھچ اچاتہ ےہ، فہ وپھچ ےل، دخا 

 یھب مت ھجم ےس وپوھچ ےگ ںیم اس اک وجاب دفں اگ، رضحت اسن اک ایبؿ ےہ ہک ولگ یک مسق، بج کت ںیم اینپ اس ہگج رپ وہں وج ھچک

تہب زایدہ رفےن ےگل، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابر ابر یہی رفامےت اجےت ہک ھجم ےس وپھچ ول، اسن اک ایبؿ ےہ ہک اکی 

 ہیلع فآہل فملس ریمے دالخ وہےن یک ہگج اہکں ےہ، آپ یلص صخش آپ ےک اسےنم ڑھکے وہےئ افر وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دفزخ، رھپ دبعاہلل نب یذاہف ڑھکے وہےئ افر وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریما ابپ وکؿ ےہ؟ 

اہلل اعتٰیل ہنع ونٹھگں ےک لب ڑھکے وہےئ،  آپ ےن رفامای ہک ریتا ابپ یذاہف ےہ، آپ رھپ ربارب یہی رفامےت رےہ، رضحت رمع ریض



 

 

مد  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روسؽ،بج رضحت رمع ےن ہی اہک وت رھپ یبن یلص اہلل ہیلع
ج
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ا  اب اہلل راب، ف ابالالسؾ دانی، ف 
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 فآہل فملس افر اہک ر

 ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ، ریمے اسےنم اخومش وہ ےئگ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مسق دے رک اہک اس ذات یک مسق سج

تنج افر دفزخ ایھب اس دویار ےک اسےنم  شی ےئک ےئگ ںیہ اس فتق ںیم امنز ڑپھ راہ اھت، ںیم ےن آج یک رطح ریخ ف رش ںیہن 

 دیھکی۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، )دفرسی دنس( ومحمد، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

     2154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟزحی٥، روح ب٩ ًبازہ، طٌبہ، ٣وسٰی ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک٣ح٤س ب٩ ًبس :  راوی

 َ َبُة أَِخب ٍََنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ أ٧َ ٌِ ث٨ََا ُط ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ أَِخب ٧ٍَََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت أ٧َََص ب٩َِ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕص 

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِطیَ ٣َأٟٕک  َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََل َتِشأَُٟوا  َِٟت یَا أَیَُّضا ا ََُٓلْ٪ َو٧َزَ ا٢َ أَبُوَک  َٗ  اَئ اِْلیَةَ ُج١ْ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ ٩ِ٣َ أَبٔی 

 دمحم نب دبعارلمیح، رفح نب ابعدہ، ہبعش، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن

ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن وپاھچ ہک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ وکؿ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ریتا ابپ الفں ےہ، 

( ہک اے اامیدنارف! ایسی زیچ ےک قلعتم تم درای َ
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 آرخ آتی کت۔ ت رکف افر ہی آتی ) ن 

 دمحم نب دبعارلمیح، رفح نب ابعدہ، ہبعش، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔ رثکت وساؽ
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 حش٩ ب٩ ػباح، طبابہ، ورٗاء، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ اُئ  َٗ ث٨ََا َوِر ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َػبَّإح َحسَّ ث٨ََا ا و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ

وُٟوا َصَذا اہللُ  ُ٘ َّی َي ٩َِٟ َیب ٍََِح ا٨َّٟاُض یََتَشائ٠َُوَ٪ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٙ اہللَ َٗ ٩ِ٤َ َخ٠َ َٓ ُٙ ک١ُِّ َطِیٕئ  ٔ  َخاٟ

ابشہب، فراقء، دبعاہلل نب دبعارلنمح، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل  نسح نب ابصح،

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ولگ درای ت رکےت رںیہ ےگ اہیں کت ہک ںیہک ےگ اہلل وت امتؾ زیچفں اک دیپا رکےن فاال ےہ، نکیل اہلل وک 

 سک ےن دیپا ایک۔

  نب ابصح، ابشہب، فراقء، دبعاہلل نب دبعارلنمح، رضحت اسن نب امکلنسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 رثکت وساؽ افر ےب افدئہ فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔
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 ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ٣ی٤و٪، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ وزٕ َرضَٔی َحسَّ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٤ََة  َ٘ ٠ِ

 ًَ  ُ أ َّٛ ٤َِٟٔسی٨َٔة َوصَُو یََتَو ٕث بٔا ٥َ فٔی َُحِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ا٢َ اہللُ  َ٘ َٓ  ٔ َِٟیُضوز ٤َزَّ ب٨َََٔفٕ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ًَٔشیٕب  لَی 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّوحٔ َو ُض٥ِ َس٠ُوُظ  ـُ ٌِ ٩ًَِ َب ث٨َِا  أس٥ٔ َحسِّ َ٘ ِٟ اُٟوا یَا أَبَا ا َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ا٣ُوا ِ َ٘ َٓ صُوَ٪  ٥ُِٜ ٣َا َتُِکَ ٌُ ُض٥ِ ََل َتِشأَُٟوُظ ََل يُِش٤ٔ ـُ ٌِ  َب



 

 

ا٢َ  َٗ َِٟووُِی ث٥َُّ  ٌَٔس ا َّی َػ ٨ُِط َحً ًَ ُت  ِ
َِّ َ َتأ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َُّط یُووَی ِ ُِٓت أ٧َ َز ٌَ َٓ ًَّة ی٨َُِوزُ  ا٦َ َسا َ٘ َٓ ١ُِٗ اٟزُّوُح َويَ  اٟزُّؤح  ٩ًَِ اٟزُّؤح  ِشأَُٟو٧ََک 

ِّی ٔ َرب  ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

دمحم نب دیبع نب ومیمؿ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، انب وعسمد ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ےئ ےھت، رھپ وہید یک اکی امجتع ےک اپس اسھت ودہنی ےک اکی تیھک ںیم آای، آپ اس فتق وجھکر یک اکی اشخ ےس اہسرا ےئل وہ

ےس سگرے وت اؿ ںیم ےس ضعب ےن اکی دفرسے ےس اہک ہک اؿ ےس رفح ےک قلعتم وپوھچ افر ضعب ےن اہک ہک تم وپوھچ، اس 

مہ ےس ےئل ہک فہ مت وک ایسی ابت انسںیئ ےگ، وج مت وک اندنسپ وہ،انچہچن فہ ولگ آپ ےک اسےنم ڑھکے وہےئ افر اہک ہک اے اوبااقلمس 

رفح ےک قلعتم ایبؿ ےئجیک، آپ وھتری دری ڑھکے دےتھکی رےہ، اہیں کت ہک ںیم ےن اجؿ ایل ہک آپ رپ فیح انزؽ وہ ریہ ےہ، ںیم 

ےھچیپ ٹہ ایگ، یتح ہک فیح افرپ ڑچھ یئگ، رھپ آپ ےن رفامای ہک )ولگ آپ ےس رفح ےک قلعتم وساؽ رکےت ںیہ( آپ د ہ دےئجی ہک فہ 

 ( ۔ریمے رب ےک مکح ےس ےہ

 دمحم نب دیبع نب ومیمؿ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، انب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااعفؽ یک ادتقاء رکےن اک ایبؿ

 س یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر تنس وک وبضم :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااعفؽ یک ادتقاء رکےن اک ایبؿ
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 ابونٌی٥ سٔیا٪ ًبساہلل ب٩ زی٨ار حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ اتََّدَذ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َٓاتََّدَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٥َ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ٥َ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ِّی اتََّدِذُت َخ َوَس٠َّ ٔن اَت٤ّا ٩ِ٣ٔ  ِ



 

 

٨ََبَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٤َُض٥ِ  َٓ َِٟبَشُط أَبَّسا  ٩َِٟ أَ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ٨ََبَذُظ َو َٓ  َذَصٕب 

اوبمیعن ایفسؿ دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسےن یک 

 وسےن یک اوگنیھٹ ونبا ی آرضحنت ےن رفامای ہک ںیم ےن اکی وسےن یک اوگنیھٹ ونباح  یھت رھپ اکی اوگنیھٹ ونباح  وت ولوگں ےن یھب

 آپ اےس کنیھپ دای افر رفامای ہک اب ںیم اس وک یھبک یھب ںیہن ونہپں اگ )ہی دھکی رک( ولوگں ےن یھب اینپ اوگنایھٹں کنیھپ دںی۔

 اوبمیعن ایفسؿ دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک ابمہ ڑگھجا افر اس ںیم قمعت افر دنی ںیم ولغ افر دبتع رکمفہ ےہ۔

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 س ںیم قمعت افر دنی ںیم ولغ افر دبتع رکمفہ ےہ۔اس ارم اک ایبؿ ہک ابمہ ڑگھجا افر ا
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 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ

ِّی ٤ٌُٔىٔی َرب ِّی أَبٔیُت یُِل ٔن َِٟشُت ٣ِٔث٥ُِٜ٠َ ِ ِّی  ٔن ا٢َ ِ َٗ ََّک تَُوأػ١ُ  اُٟوا ٧ِٔ َٗ ِٟؤَػا٢ٔ َوَيِش٘ٔیىٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل تَُوأػ٠ُوا  ٩ًَِ ا ٥ِ٠َ ی٨ََِتُضوا  َٓ ی 

 َ٘ َٓ ِٟضََٔل٢َ  ِی٠ََتئِن ث٥َُّ َرأَِوا ا َٟ ٥َ یَِو٣َئِن أَِو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َواَػ١َ بٔض٥ِٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ا٢َ  ِو َٗ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ُ٤ِٟ َٟزِٔزت٥ُُِٜ کَا ِٟضََٔل٢ُ  َ ا
َِّ َ ُض٥ِ َتأ َٟ  ١ِّٔ  ٨َک

دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

ھجم اسیج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت وصؾ ف اصؽ ہن روھک، ولوگں ےن رعض ایک ہک آپ وت رےتھک ںیہ آپ ےن رفامای ہک مت ںیم 

وکؿ ےہ، ےھجم وت ریما رب الھکات ےہ افر الپات ےہ، نکیل ولگ اس ےس ابز ہن آےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت دف دؿ 



 

 

ارگ اچدن ای دف رات رفزہ راھک، رھپ ولوگں ےن اچدن دھکی ایل، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہیبنت رکےن فاےل یک رطح رفامای ہک 

 رظن ہن آات وت ںیم اہمترے اسھت رفزے راتھک۔

 دبع اہلل نب دمحم، اشہؾ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر تنس وک وبضمس یط :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک ابمہ ڑگھجا افر اس ںیم قمعت افر دنی ںیم ولغ افر دبتع رکمفہ ےہ۔

     2159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ابزاہی٥ تییم :  راوی

ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ًَلٔیٌّ  َحسَّ ا٢َ َخَلب٨ََا  َٗ ثَىٔی أَبٔی  َِّییٔمُّ َحسَّ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ اٟت ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َرضَٔی  َُٔیإث َحسَّ

ا٢َ َواہللٔ ٣َا ٨ًَِٔس٧َا ٣ٔ  َ٘ َٓ ْة  َ٘ َّ٠ ٌَ ْة ٣ُ َٔ ْٕ ٓٔیطٔ َػٔحی ٠َِیطٔ َسِی ًَ ٕ َو ٕ ٩ِ٣ٔ آُجزٓ ًَلَی ٨ِ٣ٔب ٍَ ٨ًَِطُ  أُ َِٔلَّ َٛٔتاُب اہللٔ َو٣َا اہللُ  ٩ِ َٛٔتإب ُيُِقَ

 َٛ ٔلَی  ِ ٕ ي ٍِ ًَ  ٦ْ ٩ِ٣ٔ ٤َِٟٔسی٨َُة َُحَ إَٔذا ٓٔیَضا أَِس٨َاُ٪ اِْلٔب١ٔٔ َؤَِذا ٓٔیَضا ا َٓ َصا  ٨َرَشَ َٓ ةٔ  َٔ ٔحی ٔ اٟؼَّ ٩ِ٤َ أَِحَسَث ٓٔیَضا َحَسثّا فٔی صَٔذظ َٓ َذا 

َٜٔة َو  ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َواحَٔسْة َيِشَعیَٓ ُة ا ًَِسَّل َؤَِذا ٓٔیطٔ ذ٣َّٔ ا َوََل  ّٓ َب١ُ اہللُ ٨ِ٣ُٔط َِصِ ِ٘ ٌٔيَن ََل َي  ا٨َّٟأض أَِج٤َ

َب١ُ  ِ٘ ٌٔيَن ََل َي َٜةٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أَِخََفَ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  َٓ ًَِسَّل َؤَِذا ٓٔیَضا اہللُ بَٔضا أَِز٧َاص٥ُِ  ا َوََل  ّٓ  ٨ِ٣ٔطُ َِصِ

بَ  ِ٘ ٌٔيَن ََل َي َٜٔة َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٔ ِٔذِٔ٪ ٣ََوأٟیطٔ  ي ٍِ َِ ِو٣ّا بٔ َٗ ًَِسَّل ٩ِ٣َ َوالَی  ا َوََل  ّٓ  ١ُ اہللُ ٨ِ٣ُٔط َِصِ

میہ یمیت ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت یلع رمع نب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، اربا

ےن مہ ولوگں ےک اسےنم اٹنی ےک ربنم رپ ہبطخ دای، اؿ ےک اپس ولتار یھت، سج ےس اکی ہفیحص اکٹل وہا اھت اس وک اںوہں ےن وھکال وت 

ز ےس 
 
ےل رک الفں اقمؾ کت  جؾ ےہ، سج ےن اس ںیم وکح  اس ںیم افٹن یک دتی ےک ایاکؾ ےھت، اس ںیم ہی یھب اھت، ودہنی ےک غ

یئن ابت دیپا یک )دبتع یک )وت اس رپ اہلل یک افر امتؾ رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ، اس یک ہن وکح  رفض ابعدت افر ہن لفن 

 رک اتکس ےہ، سج ےن یسک ابعدت وبقمؽ وہ یگ، افر اس ںیم ہی یھب اھکل ےہ، ہک املسمونں ےک ذہم اکی اؿ ںیم اکی آد ی ہی یھب



 

 

املسمؿ ےک دہع وک وتڑا وت اہلل افر رفوتشں یک تنعل ےہ افر اس یک ہن وکح  رفض ابعدت وبقمؽ وہیگ افر ہن لفن ابعدت وبقمؽ وہ یگ، 

 ےہ ہن وت افر سج ےن یسک وقؾ ےس ا ےن اموکلں یک ااجزت ےک ریغب وماالت ایک وت اس رپ اہلل یک افر رفوتشں یک افر امتؾ ولوگں یک تنعل

 اس یک وکح  رفض ابعدت وبقمؽ وہیگ افر ہن وکح  لفن ابعدت وبقمؽ وہ یگ۔

 رمع نب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر تنس وک وبضم :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک ابمہ ڑگھجا افر اس ںیم قمعت افر دنی ںیم ولغ افر دبتع رکمفہ ےہ۔

     2160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٨ِ  َحسَّ ًَ ًَائَٔظُة َرضَٔی اہللُ  َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠  ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٕٔؽ َحسَّ ٍَ َح َضا َػ٨َ

َّ َذَٟٔک ا٨َّٟئ  َب٠َ َٓ ِو٦ْ  َٗ ٨ُِط  ًَ ََّظ  َؽ ٓٔیطٔ َوَت٨َز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطِیّئا َتَزخَّ ًَ َّی اہللُ  َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  یَّ َػل

٤ُ٠ًَُِض٥ِ بٔاہللٔ َو  ِّی أَ ٔن َواہللٔ ِ َٓ ُط  ٌُ ِیٔئ أَِػ٨َ ٩ًَِ اٟظَّ َوا٦ٕ یَت٨ََزَّصُوَ٪  ِٗ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ أَ َٗ َٟطُ َخِظَیّة ٠ًََِیطٔ ث٥َُّ  ص٥ُِ   أََطسُّ

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع رمع نب صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ

 فآہل فملس ےن وکح  اکؾ ایک افر ولوگں وک اس یک ااجزت ددیی، نکیل ھچک ولوگں ےن اس ےس رپزیہ ایک، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی

رفامای ہک ولوگں اک ایک احؽ ےہ، فہ اؿ زیچفں ےس ےتچب ںیہ نج وک ںیم رکات وہں دخا ربخ یلم وت آپ ےن اہلل اعت ی یک رعتفی ایبؿ یک افر 

 یک مسق ںیم اہلل وک اؿ ےس زایدہ اجاتن وہں۔ افر اؿ ےس زایدہ ڈرےن فاال وہں۔

 رمع نب صفح، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک ابمہ ڑگھجا افر اس ںیم قمعت افر دنی ںیم ولغ افر دبتع رکمفہ ےہ۔

     2161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ ٣٘ات١، وٛیٍ، ٧آٍ، ب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ٣ح :  راوی

ا٢َ کَا َٗ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ ٍْ أَِخب ٧ٍَََا ٧َآ ات١ٕٔ أَِخب ٧ٍَََا َوٛٔی َ٘ ُس ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِّ ٍَأ٪ أَِ٪ یَِض٠ٔکَا أَبُو بَُِکٕ َحسَّ َِٟدي َز ا

ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ  ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤َٟ َِٟح٨َِو  َو٤ًَُزُ  ٤ٔییٔمِّ ا َٔ ب٩ِٔ َحابٕٔص اٟتَّ ُِٓس بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ أََطاَر أََحُسص٤َُا بٔاَِلََِقَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  لٔیِّ أَخٔی َػل

ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٤ََّا أََرِزَت خََٔلفٔی  ٤ََز ٧ِٔ ٌُ ٔ ا٢َ أَبُو بَُِکٕ ٟ َ٘ َٓ  ٔ ي ٍِٔظ َِ ُ بٔ َِ ٍٕ َوأََطاَر اِْل ِت بَىٔی ٣َُحأط ٌَ َٔ اِرَت َٓ ََٓک  ٣َا أََرِزُت خََٔل

وا أَ  ٌُ َٓ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََل َتزِ َِٟت یَا أَیَُّضا ا ٨َزَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِؤٟطٔ أَِػَواتُُض٤َا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ٔلَی  َٚ َػِؤت ا٨َّٟٔيیِّ ِ ِو َٓ ِػَواَت٥ُِٜ 

ا٢َ  َٗ ََٜة  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی َٗ َّ  ًَٔوی٥ْ  َث ا٨َّٟٔيیَّ َػل ىٔی أَبَا بَُِکٕ َِٔذا َحسَّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َي ٥َِٟ یَِذَُکِ َذَٟٔک  ُس َو ٌِ َٓکَاَ٪ ٤ًَُزُ َب  ٔ ی اب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ

ض٤َٔطُ  ِٔ َّی َيِشَت ُط َحً ٌِ ٥َِٟ ُيِش٤ٔ ارٔ  َ أَخٔی اَّٟسِّ َٛ ثَُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔحٔسیٕث َحسَّ  اہللُ 

ن کہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دف آد ی وج بس ےس رتہب ےھت، ینع دمحم نب اقملت، فعیک، 
مل
انعف، نب رمع، انب ایب 

دختم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع الہک وہ اجےت بج ینب میمت اک فدف آای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

ینب اجمعش، ےک اھبح  ارقع نب اجسب یلظنح یک رطػ ااشرہ ایک افر اکی دفرسے یک رطػ ااشرہ ایک  ںیم آای وت اؿ ںیم ےس اکی ےن

رضحت اوبرکب ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک مت ریمی اخمتفل اک ارادہ رکےت وہ، رضحت رمع ےن اہک ہک ریما ارادہ آپ 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی دنلب وہںیئ، وت ہی آتی انزؽ وہح ، اے اامیؿ فاول، اینپ یک اخمفل اک ہن اھت،انچہچن اؿ یک آفازںی یبن یلص ا

ن کہ ےن اہک ہک اے نب زریب ےن ایبؿ ایک ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج 
مل
آفازفں وک دنلب ہن رکف، آرخ آتی میظع کت، انب ایب 

ر آہتسہ رکےت ہک آپ اس وک نس ہن ےتکس بج کت ہک آپ رھپ درای ت ہن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکح  ابت رکےت وت اس دق

 رفامےت، افر انب زریب ےن ا ےن فادل )ینع انان( رضحت اوبرکب اک ذرک ںیہن ایک۔

ن کہ :  رافی
مل
 دمحم نب اقملت، فعیک، انعف، نب رمع، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک ابمہ ڑگھجا افر اس ںیم قمعت افر دنی ںیم ولغ افر دبتع رکمفہ ےہ۔

     2162    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہااس٤اًی١، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رع :  راوی

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَ٪َّ  ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ِّ ا٢َ فٔی ٣ََزٔؿطٔ ٣ُزُوا أَبَا بَُِکٕ ُيَؼل َٗ  ٥َ ٍِ ا٨َّٟاَض َوَس٠َّ ٥َِٟ ُيِش٤ٔ ا٣َٔک  َ٘ ا٦َ فٔی ٣َ َٗ ٠ُُِٗت ِٔ٪َّ أَبَا بَُِکٕ َِٔذا  ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ی بٔا٨َّٟأض 

 َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠ُِیَؼ١ِّ بٔا٨َّٟأض  َٓ ا٢َ ٣ُزُوا أَبَا بَُِکٕ  َ٘ َٓ ٠ُِیَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔأض  َٓ ٤ُزِ ٤ًََُز  َٓ ِٟبُکَأئ  ٔ ٩ِ٣ٔ ا ُٗول َؼَة  ِٔ ٠ُِت َٟٔح ی ِٔ٪َّ أَبَا بَُِکٕ ُ٘

 َ٘ َٓ َؼُة  ِٔ ٠َِت َح ٌَ َٔ َٓ ٠ُِیَؼ١ِّ بٔا٨َّٟأض  َٓ ٤ُزِ ٤ًََُز  َٓ ِٟبُکَأئ  ٍِ ا٨َّٟاَض ٩ِ٣ٔ ا ٥َِٟ يُِش٤ٔ ا٣َٔک  َ٘ ا٦َ فٔی ٣َ َٗ َّی اہللُ َِٔذا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َٕ ٣ُزُوا أَبَا بَ  ٩َُّ ََل٧َِتُنَّ َػَواحُٔب یُوُس َّٜ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ ٨ُِت َٔلُٔػیَب ٨ِ٣ٔٔک ًَ ُٛ ائَٔظَة ٣َا  ٌَ ٔ َؼُة ٟ ِٔ َِٟت َح ا َ٘ َٓ ٠ُِیَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔأض  َٓ ُِکٕ 

 َخي ٍِّا

اامسلیع، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اؾ اوملنینم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح دف ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ امیبری ںیم رفامای ہک

اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ، ںیم ےن رعض ایک ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آیکپ ہگج ڑھکے وہں ےگ، وت ولگ اؿ ےک رفےن ےک ببس 

 دںی ہک امنز ڑپاھںیئ، آپ ےن رفامای ہک اوبرکب وک وہک ہک ولوگں وک امنز ےس اؿ یک آفاز ہن نس ںیکس ےگ، اس ےئل آپ رضحت رمع وک مکح

ڑپاھںیئ، اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ہصفح ےس اہک ہک مت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض رکف ہک رضحت اوبرکب بج آپ یک 

ےگ، ذہلا رمع وک مکح دےئجی ہک فہ امنز  ہگج رپ ڑھکے وہں ےگ وت اؿ ےک رفےن ےک ببس ےس ولگ اؿ یک آفاز نس ہن ںیکس

ا ہچن ہصفح ےن ااسی یہ ایک، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت وی ف یک اسیھت وعرںیت وہں اوبرکب وک مکح

 

چ ںح ن

 

 ڑپاھن

ےن مت ےس یھبک وکح  الھبح  ںیہن  رفامای ہک مت ولوگں وک امنز ڑپاھؤ رضحت ہصفح ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہک ہک ںیم

 اپح ۔



 

 

 اامسلیع، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ہک ابمہ ڑگھجا افر اس ںیم قمعت افر دنی ںیم ولغ افر دبتع رکمفہ ےہ۔ اس ارم

     2163    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، اب٩ ابی ذئب، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس، ساًسی :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَ  ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ا٢َ َجاَئ ًَُوی٤ِْٔز َحسَّ َٗ أًسٔیِّ  ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  بٔی ذٔئِٕب َحسَّ

ُت٠ُ  ِ٘ ُت٠ُطُ أََت ِ٘ َی َٓ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل  ا٢َ أََرأَیَِت َرُجَّل َوَجَس ٣َ َ٘ َٓ ًَسٔٓیٕ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  ِحََلنٔیُّ ِ ٌَ ِٟ ًَأػ٥ُ َرُس ا و٢َ و٧َطُ بٔطٔ َس١ِ لٔی یَا 

ًَا ٤ََِٟشائ١َٔ َو ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َُکٔ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ اہللٔ َػل َٓ ًَأػ٥ْ   ٍَ َج بََضا ََفَ

ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز  َ٘ َٓ ٤ََِٟشائ١َٔ  َظ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََکٔ ًَ َّی اہللُ  الَی َػل ٌَ ِس أ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٗ َحاَئ َو َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َواہللٔ َْلتٔيَنَّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٨ًََا ث٥َُّ  َتََل َٓ ٣َا  سَّ َ٘ َت َٓ ًَا بٔض٤َٔا  َس َٓ آ٧ّا  ِس أ٧َِز٢ََ اہللُ ٓٔی٥ُِٜ َُقِ َٗ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَأػ٥ٕ   َٕ آَ٪ َخ٠ِ ُُِٟقِ َذبِ  ا َٛ ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز  ٠َِیَضا یَا َٗ ًَ ُت 

 َٓ اَٗٔضا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔٔفَ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َیأ٣ُِزُِظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ َضا َو َٗ اَر َٔ َٓ ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ ِِٔ٪ أ٣ََِشُِٜتَضا  َٗ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن َو ٨َُّة فٔی ا َحَزِت اٟشُّ

إِٔ٪  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧ُِوزُوَصا  ًَ َّی اہللُ  َذَب َؤِِ٪ َجائَِت بٔطٔ أَِسَح٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٛ ِس  َٗ َََٓل أَُراُظ َِٔلَّ   ٕ ة ٔؼي ٍّا ٣ِٔث١َ َوَُحَ َٗ َجائَِت بٔطٔ أَِح٤ََز 

 ٔ ٤َُِِٟکُوظ ٔ ا ًَلَی اَِل٣َِز َحائَِت بٔطٔ  َٓ ٠ًََِیَضا   َٚ ِس َػَس َٗ َََٓل أَِحٔشُب َِٔلَّ  َِٟيَتئِن  ًِيََن َذا أَ  أَ

، اسدعی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وعرمی اعمص نب دعی ےک اپس آےئ آدؾ، انب ایب ذبئ، زرہی، لہس نب دعس

رک افر وپاھچ ہک اتبےیئ اکی صخش اینپ ویبی شیکھت یسک آد ی وک داتھکی وہں افر فہ اےس لتق رک دانی اچاتہ ےہ، وت ایک آپ ولگ اس وک لتق 

ریمے ےئل درای ت رک ےئجیل، اںوہں ےن آپ ےس درای ت ایک وت یبن یلص اہلل دںی، اے اعمص! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وساالت وک رکمفہ اھجمس، وعرمی ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رضفر اجؤں 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعرمی ےس رفامای ہک مت دفونں اگ،انچہچن فہ احرض وہےئ افر اہلل ےن اعمص ےک ےھچیپ آتی انزؽ یک، روسؽ ا



 

 

 ےک قلعتم اہلل ےن رقآؿ انزؽ ایکانچہچن آپ ےن دفونں وک البای، رھپ فہ آےئ وت اعلؿ رکاای، رھپ وعرمی ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اس ےس دجاح  اایتخر رک ی احالہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  فآہل فملس ںیم وھجاٹ وہں ارگ ںیم اس وک ا ےن اپس رھک ولں، رھپ اںوہں ےن

 فملس ےن دحیلعیگ اک مکح ںیہن دای، اس ےک دعب اعلؿ رکےن فاولں ےک قلعتم یہی رط ہق اجری وہ ایگ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

وھجمسں اگ ہک اس رمد ےن وھجن اہک، افر ارگ ایسہ رگن اک رفامای ہک اس وعرت وک دوھکی ہک ارگ ہی ف جہ یک رطح افر وھچاٹ ہچب ےنج وت ںیم 

ومیٹ رسنی فاال افر ڑبی ڑبی آوھکنں فاال ہچب ےنج وت ںیم وھجمسں اگ ہک اس رمد ےن اس وعرت ےک قلعتم درتس اہک،انچہچن اس 

 وعرت وک فاسی یہ رکمفہ لکش اک ہچب دیپا وہا۔

 یآدؾ، انب ایب ذبئ، زرہی، لہس نب دعس، اسدع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک ابمہ ڑگھجا افر اس ںیم قمعت افر دنی ںیم ولغ افر دبتع رکمفہ ےہ۔

     2164    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ٣اٟک ب٩ اوض، نْصی :  راوی

ا٢َ أَِخب ٍََنٔی ٣َأُٟک  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ْ  َ٘ ثَىٔی ًُ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  یُّ َوکَاَ٪ َحسَّ ب٩ُِ أَِوٕض ا٨َِّْٟصٔ

َّ ٣َُح٤َّ  ُت َحً ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َ٘ َٓ ُتُط  ِٟ َ َشأ َٓ ًَلَی ٣َأٟٕک  ََٓسَخ٠ُِت  ا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ٥ٕ َذََکَ لٔی ذَِٔکّ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ًَلَی ٤ًََُز أََتاُظ ُس ب٩ُِ ُجَبي ٍِ ی أَِزُخ١َ 

ٕس َيِش  ٌِ ٔ َوَس ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواٟزُّبَي ٍِ ََٟک فٔی ًُِث٤َاَ٪ َو ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ ا  َٓ ا٢َ َحأجبُطُ َیزِ َ٘ َٓ َش٤َُّ٠وا َوَج٠َُشوا  َٓ ََٓسَخ٠ُوا   ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتأِذ٧ُٔوَ٪ 

 ٔ اٟ ٔف بَِیىٔی َوبَيَِن اٟوَّ ِٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا بَّاُض یَا أ٣َٔي ٍَ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ُض٤َا  َٟ َٓأَذَٔ٪  ًَبَّإض  ًَلٓٔیٕ َو ََٟک فٔی  ا٢َ اٟزَّصُِم ًُِث٤َاُ٪ َص١ِ  َ٘ َٓ ٥ٔ اِستَبَّا 

ٔ َوأَِػَحابُُط یَا أ٣َٔ  َّٟٔذی بٔإ ٥ِ بٔاہللٔ ا ُٛ ا٢َ اتَّئُٔسوا أَِنُظُس َ٘ َٓ  ٔ َِ ٔف بَِي٨َُض٤َا َوأَرِٔح أََحَسص٤َُا ٩ِ٣ٔ اِْل ِٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا و٦ُ ي ٍَ ا ُ٘ ذ٧ِٔطٔ َت

ا٢َ ََل ٧ُوَرُث ٣َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤َاُئ َواَِلَِرُق َص١ِ َت ْة یُزٔیُس َرُسو٢ُ اہللٔ اٟشَّ َٗ ٨َا َػَس ِٛ ا َتَز

ا َ٘ َٓ ًَبَّإض  ًَلٓٔیٕ َو ًَلَی  َب١َ ٤ًَُزُ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ ِس  َٗ ا٢َ اٟزَّصُِم  َٗ َشُط  ِٔ ٥َ َن ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َ٠َأ٪ َػل ٌِ ٤َا بٔاہللٔ ص١َِ َت ُٛ ٢َ أَِنُظُس



 

 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔ ِٔ٪َّ اہلَل کَاَ٪ َخؽَّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َصَذا اَِل٣َِز ث٥ُُِٜ  ِّی ٣َُحسِّ إٔن َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ  ٥ِ ٌَ اََل َن َٗ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ  ٥َ َُٟط ِیطٔ َوَس٠َّ َرُسو

و٢ُ ٣َا  ُ٘ إٔ٪َّ اہلَل َي َٓ َُي ٍَُِظ  ٔلطٔ أََحّسا  ٌِ ٥َِٟ ُي ٤َِٟا٢ٔ بَٔظِیٕئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی صََذا ا ًَ َّی اہللُ  ٤َا َػل َٓ ًَلَی َرُسؤٟطٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  اَئ اہللُ  َٓ أَ

٥َ ث٥َُّ َواہللٔ ٣َا اِحتَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َخأَٟؼّة َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل کَا٧َِت َصٔذظ َٓ ُت٥ِ اِْلیََة  ِٔ ٠َِی٥ُِٜ أَِوَج ًَ اَزَصا زُو٥َُِٜ٧ َوََل اِسَتأِثََز بَٔضا 

ضَ  ٤ُوصَا َوبَثَّ ُٛ ًَِلا ِس أَ َٗ ًَلَی أَص٠ِٔطٔ نَ َو  ُٙ ٔٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ُِ ًَ َّی اہللُ  ٤َِٟا٢ُ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّی بَقَٔی ٨ِ٣َٔضا َصَذا ا َة َس٨َتٔض٥ِٔ ا ٓٔی٥ُِٜ َحً َ٘ َٔ

َّی اہللُ ١َٔ٤ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َٓ ١َ ٣َا٢ٔ اہللٔ  ٌَ ٠ُُط ٣َِح ٌَ َیِح َٓ ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ َیأُِخُذ ٣َا بَقَٔی  ٥ِ ٩ِ٣ٔ َصَذا ا ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔذَٟٔک َحَیاَتُط أَِنُظُس ًَ  

٤َ٠َأ٪ ذَ  ٌِ ٤َا اہللَ ص١َِ َت ُٛ ًَبَّإض أَِنُظُس لٓٔیٕ َو ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ ٤ُ٠َوَ٪ َذَٟٔک  ٌِ َّی اہللُ ٧َبٔیَّطُ بٔاہللٔ ص١َِ َت ٥ِ ث٥َُّ َتَوف ٌَ اََل َن َٗ َٟٔک 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٤ٔ  َػل ٌَ َٓ َضا أَبُو بَُِکٕ  ـَ َب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو بَُِکٕ أ٧ََا َولٔیُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ١َٔ٤ًَ ٓٔیَضا َوَس٠َّ ١َ ٓٔیَضا ب٤َٔا 

ًَلٓٔیٕ َو  ًَلَی  َب١َ  ِٗ ٥َ َوأ٧َُِت٤َا حٔي٨َئٕٔذ َوأَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ َذا َواہللُ َي َٛ ًَبَّإض َتز٤ًَُِأ٪ أَ٪َّ أَبَا بَُِکٕ ٓٔیَضا 

٠ُِت أ٧ََا َولٔیُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ُ٘ َٓ َّی اہللُ أَبَا بَُِکٕ  ِّٙ ث٥َُّ َتَوف ٍْ ٠َِٟٔح ٔ ْٚ بَارٌّ َرأطْس َتاب ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبٔی بَُِکٕ ٓٔیَضا َػاز َّی اہللُ  ل

 َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو بَُِکٕ ث٥َُّ َٓ ًَ َّی اہللُ  ١َٔ٤ًَ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١ُ٤ًَِ ٓٔیَضا ب٤َٔا  ُتَضا َس٨ََتئِن أَ ـِ ًَلَی ک٤َٔ٠َٕة  َب ٔجئُِت٤َانٔی َوک٤َٔ٠َُت٤َُٜا 

ٍْ ٔجئَِتىٔی َتِشأَُٟىٔی َنٔؼيَبَک ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أَخٔیٔک َو  ٤َا َج٤ٔی ُٛ ٕ َوأ٣َِزُ ٠ُِت َواحَٔسة ُ٘ َٓ أََتانٔی َصَذا َيِشأَُٟىٔی َنٔؼیَب ا٣َِزأَتٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَبٔیَضا 

 ١َٔ٤ًَ ٤َََلٔ٪ ٓٔیَضا ب٤َٔا  ٌِ َت َٟ ُط  َٗ ًَِضَس اہللٔ َو٣ٔیَثا ٠َِی٤َُٜا  ًَ ًَلَی أَ٪َّ  َِٟی٤َُٜا  ٔ ُتَضا ِ ٌِ َٓ ٠َِیطٔ ِِٔ٪ ٔطئُِت٤َا َز ًَ َّی اہللُ  بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َ َوب٤َٔ  ٌِ َوَس٠َّ َٓ ٠ُِت٤َا اِز ُ٘ َٓ ََل تُک٤َِّ٠َانٔی ٓٔیَضا  َٓ ٠ِٔ٤ًَُت ٓٔیَضا ٨ِ٣ُُذ َؤٟيُتَضا َؤَِلَّ  ١َٔ٤ًَ ٓٔیَضا أَبُو بَُِکٕ َوب٤َٔا  َِٟي٨َا بَٔذَٟٔک ا  ٔ َضا ِ

ا٢َ اٟزَّ  َٗ َِٟیض٤َٔا بَٔذَٟٔک  ٔ ُتَضا ِ ٌِ َٓ ٥ِ بٔاہللٔ َص١ِ َز ُٛ َِٟی٤َُٜا بَٔذَٟٔک أَِنُظُس ٔ ُتَضا ِ ٌِ َٓ َس ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ًَبَّإض  ًَلٓٔیٕ َو ًَلَی  َب١َ  ِٗ َ أ َٓ  ٥ِ ٌَ صُِم َن

 ٔ اّئ َُي ٍَِ َذٟ ـَ َٗ َت٠َِت٤َٔشأ٪ ٣ٔىِّی  َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ اََل َن َٗ َِٟی٤َُٜا بَٔذَٟٔک  ٔ ُتَضا ِ ٌِ َٓ ٤َا بٔاہللٔ َص١ِ َز ُٛ و٦ُ أَِنُظُس ُ٘ َّٟٔذی بٔإٔذ٧ِٔطٔ َت َوا َٓ َک 

ٔضی ٓٔیضَ  ِٗ ٤َاُئ َواَِلَِرُق ََل أَ ٔٔی٤َُٜاَصااٟشَّ ِٛ َٓأ٧ََا أَ ٔلَیَّ  اَصا ِ ٌَ َٓ َٓاِز ٨َِضا  ًَ ًََحزِت٤َُا  إِٔ٪  َٓ ُة  ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت اّئ َُي ٍَِ َذَٟٔک َحً ـَ َٗ  ا 

دبع اہلل نب وی ف، ثیل، لیقع، انب اہشب، امکل نب افس، رصنی ےس رفاتی رکےت ںیہ )دمحم نب ریبج نب معطم ےن یھب اس اک ذرک 

 ےک اپس ایگ، اؿ ےس وپاھچ وت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم الچ، اتہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اجؤں ، ایک اھت، ہک ںیم امکل

یک  )ںیم اچنہپ( وت اؿ اک درابؿ ریافء آای افر وپاھچ، ایک رضحت نامثؿ افر دبعارلنمح افر زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دعس وک ادنر آےن

ں ےن اہک اہں۔انچہچن فہ ولگ ادنر آےئ السؾ ایک افر ھٹیب ےئگ رھپ ریافء ےن اہک ہک رضحت یلع ف رضحت ابعس ااجزت دےتی ںیہ، اںوہ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ااجزت دےتی اؿ دفونں وک یھب ادنر آےن یک ااجزت دی، رضحت ابعس ےن اہک ہک اے اریماوملنینم اؿ 



 

 

اجنت اپںیل، رضحت رمعےن اؿ ےس اہک ہک ربص رکف، ںیم ںیہمت اہلل اک فاہطس  دفونں ےک درایمؿ ہلصیف رک دںی، افر اکی دفرسے ےس

ح  دے رک وپاتھچ وہں ہک سج ےک مکح ےس آامسؿ افر زنیم اقمئ ںیہ ایک مت اجےتن وہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امہرا وک

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ اینپ ذات ےک قلعتم رفامای اؿ ولوگں فارث ہن وہاگ، مہ ےن وج ھچک وھچڑا فہ دصہق ےہ، افر ہی یبن یلص

ےن اہں آپ ےن رفامای ےہ، رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت یلع ف ابعس یک رطػ وتمہج وہےئ، افر اہک ہک ںیم آپ دفونں 

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم مت ولوگں  وک دخا اک فاہطس دے رک وپاتھچ وہں ایک آپ ےن ہی رفامای، اںوہں ےن اہک اہں۔ رضحت

ےس اس یک  تقیق ایبؿ رک دفں، اہلل ےن ا ےن روسؽ وک اس امؽ ںیم ےس اکی وصخمص ہصح اطع ایک وج آپ ےک العفہ یسک وک ںیہن دای، 

م( وت ہی اخص روسؽ ا
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ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اھت، رھپ اس ےئل ہک اہلل اعت ی رفامےت ںیہ، )ام اافء اہلل یلع روسہل 

 دخا یک مسق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت ولوگں رپ رتحیج دی ہکلب ہی ںیہمت وک دے دای، افر ںیہمت ںیم میسقت رکات وہں۔ یتح

اکی اسؽ اک رخہچ رےتھک ےھت، رھپ ابیق وک اہلل ےک ہک اس ںیم ہی ابیق امؽ  چ ایگ، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا ےن رھگ فاولں ےک ےئل 

راےتس ںیم رخچ رک دےتی ےھت، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زدنیگ رھب اس رطح ایک، ںیم مت ولوگں وک دخا اک فاہطس دے رک وپاتھچ 

 وک ااھٹ ایل، وت رضحت اوبرکب ےن اہک ہک ںیم وہں ایک مت ولگ اس وک اجےتن وہ، اںوہں ےن اہک اہں، رھپ اہلل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ف ی وہں،انچہچن اس رپ اںوہں ےن ہضبق رک ایل، افر سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وتمہج وہےت وہےئ اہک ہک آپ رکےت ےھت، ایس رطح اںوہں ےن یھب ایک، افر رضحت یلع ف انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ 

دفونں اس فتق وموجد ےھت، افر آپ ےک دفونں امگؿ رکےت ےھت، ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےسی اےسی ںیہ، احالہکن اہلل 

 ےن اہک ںیم اجاتن ےہ، ہک فہ اس اعمہلم ںیم ےچس ےھت،  کی ےھت، راےتس رپ ےھت قح ےک اتع ےھت، رھپ اہلل ےن اوبرکب وک ااھٹ ایل وت ںیم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ےن اہک ہک رھپ آپ ریمے اپس آےئ افر آپ دفونں یک ابت اسکیں یھت، افر اکؾ 

یھب اکی اھت، آپ ا ےن ےجیتھب ےک امؽ ےس ہصح امےنگن آےئ، افر اہیں رپ ویبی اک ہصح ا ےن فادل ےک امؽ ےس امےنگن ےک ےئل آےئ وت ںیم 

ےن اہک ہک ارگ آپ دفونں اچےتہ ںیہ وت ںیم آپ وک اس رشط رپ دفں اگ ہک آپ اہلل ےک دہع ف اثیمؼ ےک اطمقب اس ںیم لمع رکںی، 

سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رکےت ےھت، افر سج رطح ںیم ا ےن ےضبق ںیم ےنیل 

اہ وہں، فرہن رھپ اس اعمےلم ںیم ھجم ےس وگتفگ ہن ےئجیک، وت آپ دفونں ےن اہک ہک ںیمہ اس رشط رپ ددیف، رھپ ےک فتق ےس لمع رکات ر

ںیم ےن آپ وک ددیای، رھپ دفرسے ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ، رفامای ہک ںیم مت ولوگں وک دخا اک فاہطس دے رک وپاتھچ وہں ہک ںیم 

اہں۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک آپ ھجم ےس اس ےک العفہ وکح  ہلصیف اچےتہ ےن اہیں دفونں وک ددیای اھت؟ اؿ ولوگں 

ںیہ، وت مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ، افر سج ےک مکح ےس آامسؿ ف زنیم اقمئ ںیہ، ںیم ایقتم کت اس ےک 

وت ںیمہ فا س رک دےئجی ںیم آپ یک رطػ ےس اس اک ااظتنؾ رکفں العفہ وکح  ہلصیف ہن رکفں اگ، ارگ آپ اس ےک ااظتنؾ ےس اعزج ںیہ 
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 دبع اہلل نب وی ف، ثیل، لیقع، انب اہشب، امکل نب افس، رصنی :  رافی
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 ...انپہ دی۔ اس صخش ےک انگہ اک ایبؿ سج ےن یسک دبک ی وک

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اس صخش ےک انگہ اک ایبؿ سج ےن یسک دبک ی وک انپہ دی۔

     2165    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، ًاػ٥ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ُُِٗت َٔل٧ََٕص أََُحَّ ا٢َ  َٗ ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  َِٟواحٔسٔ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا 

٨َةُ  ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٍُ َطَحزَُصا ٩ِ٣َ أَِحَسَث ٓٔیَضا َحَسثّا  َل ِ٘ َذا ََل يُ َٛ ٔلَی  َذا ِ َٛ ٥ِ ٣َا بَيَِن  ٌَ ا٢َ َن َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة  َٜةٔ َوا٨َّٟأض  اہللٔ ا ٔ ٤َََِٟلئ  َوا

ا٢َ أَِو آَوی ٣ُِحٔسثّا َٗ َُّط  أَِخب ٍََنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ أ٧ََٕص أ٧َ َٓ ًَأػ٥ْ  ا٢َ  َٗ ٌٔيَن   أَِج٤َ

ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اعمص ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ودہنی وک  جاؾ رقار دای ےہ، اںوہں ےن اہک اہں، الفں اقمؾ ےس الفں اقمؾ کت اک درتخ ہن ہک ایک روسؽ 

اکاٹ اجےئ، سج ےن اس ںیم وکح  دبتع یک وت اس رپ اہلل افر رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ، اعمص ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس ومٰیس 

  اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آفی دحماث ےک ظفل ایبؿ ےئک۔نب اسن ےن ایبؿ ایک ہک

 ومٰیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...راےئ یک ذمتم افر ایقس ںیم فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

 تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر  :   ابب

 راےئ یک ذمتم افر ایقس ںیم فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔

     2166    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ت٠یس، اب٩ وہب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ َیح، وُي ٍہ، ابواَلسوز، رعوہ :  راوی

ثَىٔ  ٌٔیُس ب٩ُِ َت٠ٔیٕس َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ َحخَّ َحسَّ َٗ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اَِلَِسَوز یِٕح َوَُي ٍُُِظ  َ َُ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ثَىٔی  ی اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ

و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ََٓش٤ٔ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ٠َِي٨َا  َس أَِ٪  اہللَ ََل ًَ ٌِ ٥َ٠ِ َب ٌٔ ِٟ َُ ا ٔ  ی٨َِز

ا٢ْ يُِش  َيِبَقی ٧َاْض ُجضَّ َٓ ٤٠ٌِٔٔض٥ِٔ  ٤َ٠َأئ بٔ ٌُ ِٟ ِبٔف ا َٗ  ٍَ ٩ِٜٔ ی٨ََِتزًُُٔط ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َ ا َوَل ًّ ٤ُوُظ ا٧ِتٔزَا ُٛ ًَِلا ُتوَ٪ بَٔزأِیٔض٥ِٔ أَ ِٔ ُی َٓ َتِوَ٪  ِٔ َت

ًَائَٔظَة َزِوَد ا ثُِت بٔطٔ  َحسَّ َٓ ٠ُّوَ٪  ـٔ وَ٪ َوَي ُّ٠ ـٔ ُی َِٟت یَا اب٩َِ َٓ ا َ٘ َٓ ُس  ٌِ ٤ًَِزٕو َحخَّ َب ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ ِٔ٪َّ  َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

 َ ث َحسَّ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ حٔئُِتطُ  َٓ ٨ِطُ  ًَ ثَِتىٔی  َّٟٔذی َحسَّ َٓاِسَتِثبِٔت لٔی ٨ِ٣ٔطُ ا ًَِبٔس اہللٔ  ٔلَی  ِ ِٙ ٔ ٨َحِ أُِخًٔی ا٧َِل٠ َٛ أََتِیُت ىٔی بٔطٔ  َٓ ثَىٔی  ٔ ٣َا َحسَّ و

٤ِزٕو ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ َٔٔى  ِس َح َ٘ َٟ َِٟت َواہللٔ  ا َ٘ َٓ حَٔبِت  ٌَ َٓ أَِخب ٍَِتَُضا  َٓ  ًَائَٔظَة 

  ، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، فریغہ، اوباالوسد، رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امہرے اسھت 

 

دیعس نب ت

ف ےن جح ایک، اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعت ی ملع وک اس دبعاہلل نب رمع

 رطح ااھٹےئ اگ، ہک املء وک اؿ ےک ملع ےک اسھت ااھٹای اجےئ اگ، وت اجلہ ولگ ابیق رہ اجںیئ ےگ، اؿ ےس ہلئسم درای ت ایک اجےئ اگ، وت

ےس ااہتجد رکںی ےگ افر وتفی دںی ےگ، دفرسفں وک ارماہ رکںی ےگ افر وخد یھب ارماہ وہں ےگ، ںیم ےن ہی دحثی رضحت  اینپ راےئ

ے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ایبؿ یک رھپ دبعاہلل نب رمعف ےن اس ےک دعب جح ایک، وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک ا

ا ہچن ںیم اؿ ےک اپس آای، افر ریمے اھب!ےج وت دبعاہلل 

 

ح ن
 
کت

ےک اپس اج، افر ریمے ےئل اؿ ےس فہ دحثی اید رک وج وت ےن ےھجم ایبؿ 

وپاھچ، وت اںوہں ےن ھجم ےس ایس رطح ایبؿ ایک سج رطح ایبؿ ایک اھت، رھپ ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آای افر اؿ 

 اہک دخبا دبعاہلل نب رمعف ےن اےس اید راھک۔ےس ایبؿ ایک وت اںوہں ےن بجعت ایک، افر 



 

 

  ، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، فریغہ، اوباالوسد، رعفہ :  رافی

 

 دیعس نب ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یک ذمتم افر ایقس ںیم فلکت یک رکاتہ اک ایبؿ۔ راےئ

     2167    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع :  راوی

يَن  ِّٔ ُِٟت أَبَا َوائ١ٕٔ َص١ِ َطضِٔسَت ٔػ َ ا٢َ َسأ َٗ ٤ًََِع  َ ُت اَِل ٌِ ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو َح٤ِزََة َس٤ٔ ًَ ث٨ََا  ُت َسِض١َ ب٩َِ  َحسَّ ٌِ َش٤ٔ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ و٢ُ ح و َحسَّ ُ٘ ٕٕ َي ٕٕ یَا  ح٨َُِی ا٢َ َسِض١ُ ب٩ُِ ح٨َُِی َٗ

ِس  َ٘ َٟ ًَلَی زٔی٥ُِٜٔ٨  ٠َِیطٔ  أَیَُّضا ا٨َّٟاُض اتَّض٤ُٔوا َرأِی٥َُِٜ  ًَ َّی اہللُ  ٍُ أَِ٪ أَُرزَّ أ٣ََِز َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِو أَِسَتٔلی َٟ َرأَیُِتىٔی یَِو٦َ أَبٔی َج٨َِس٢ٕ َو

٨َا َِٔلَّ أَِسَض٩َ٠ِ ب٨َٔ  ٌُ ٔو ِٔ ٕ ُي ٔلَی أ٣َِز ًََوات٨َٔ٘ٔا ِ ًَلَی  ٨َا  َٓ ٨َا ُسیُو ٌِ َزَزِزتُُط َو٣َا َوَؿ َٟ ٠َِیطٔ  ًَ  ٥َ ٕ نَ َوَس٠َّ ٔلَی أ٣َِز ا٢َ ا ِ َٗ  ٔ َُي ٍَِ صََذا اَِل٣َِز ُُٓط  ٔ ز ٌِ

وَ٪  ُّٔ يَن َوبٔئَِشِت ٔػ ِّٔ ا٢َ أَبُو َوائ١ٕٔ َطضِٔسُت ٔػ َٗ  َو

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوبفالئ ےس وپاھچ ہک مت نیفص ںیم وموجد ےھت، اںوہں 

ےئ انس )دفرسی دنس( ومٰیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، اشمع، اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ےن اہک ہک اہں، رھپ لہس نب فینح وک ےتہک وہ

ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک لہس نب فینح ےن اہک اے ولوگ۔ اینپ راےئ وک ا ےن دنی ےک اقمہلب ںیم تمہت اگلؤ، )ریقح وھجمس( ںیم ےن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح ےس رساتیب رک اتکس، وت رضفر رکات، ا ےن آپ وک اوبدنجؽ )دحہیبی ےک دؿ داھکی ہک ارگ ںیم روسؽ اہلل یلص

افر مہ ےن ا ےن اکدنےھ رپ ولتار اس ےئل ںیہن ریھک ےہ ہک ںیمہ وخػ ںیم ڈاںیل، ہکلب اس ےیل ہک مہ یسک اےسی اکؾ ںیم وہستل 

ایبؿ ےہ ہک ںیم نیفص ںیم رشکی اھت، افر  اچنہپںیئ ےسج مہ اجےتن وہں ہن ہک اس اکؾ یک رطػ سج ںیم اس فتق مہ ںیہ، اوبفالئ اک

 نیفص یک گنج تہب ربی یھت

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آپ رپیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس بج یسک ایسی زیچ ےس قلعتم وساؽ ایکاجاتسج ےک قلعتم 

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اتن۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس بج یسک ایسی زیچ ےس قلعتم وساؽ ایکاجاتسج ےک قلعتم آپ رپ فیح انزؽ ںیہن وہح  وہیت وت رفامےت ںیم ںیہن اج

     2168    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، اب٩ ٨ٜ٣سر، حرضت جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َٜٔسرٔ َي ٨ِ٤ُ ِٟ ُت اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  و٢ُ ٣َزِٔؿُت َحسَّ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ

َّی اہللُ َحائَىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أَ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َتَوؿَّ َٓ ًَلَیَّ  ِس أُُیِٔمَ  َٗ أََتانٔی َو َٓ وزُنٔی َوأَبُو بَُِکٕ َوص٤َُا ٣َأطَیأ٪  ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی    َػل

یَ  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوُرب٤ََّا  ُ٘ َٓ ُت  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ًَلَیَّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َػبَّ َوُؿوئَُط  ًَ ٔضی اہللُ  ِٗ َٕ أَ ِی َٛ ٠ُِت أَِی َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ اُ٪ 

٤ِٟٔي ٍَأث  َِٟت آَیُة ا َّی ٧َزَ ٤َا أََجابَىٔی بَٔظِیٕئ َحً َٓ ا٢َ  َٗ ٍُ فٔی ٣َالٔی  َٕ أَِػ٨َ ِی َٛ  فٔی ٣َالٔی 

ر وہا وت ریمے اپس یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، انب دنکمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم امیب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر اوبرکب ریمی ایعدت وک رشتفی الےئ، دفونں ایپدہ ےھت، بج ریمے اپس 

رشتفی الےئ وت اس فتق ھجم رپ وہیبیش اطری یھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک رھپ ا ےن فوض اک اپین ھجم رپ ڑھچاک، 

  وہش آای وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )افر ارثک ایفسؿ ےن ای روسؽ ےک اجبےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعںیم

فآہل فملس ےک ظفل ایبؿ رفامےئ ںیہ( سک رطح ا ےن امؽ ںیم مکح اگلؤں افر ںیم ا ےن امؽ ںیم سک رطح رکفں اجرب اک ایبؿ ےہ، ہک 

 وجاب ہن دای، یتح ہک ریماث یک آتی انزؽ وہح ۔ آپ ےن ھچک یھب

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، انب دنکمر، رضحت اجرب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...میلعت راےئ، لیثمت ےس ؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم ےک رمدفں افر وعروتں وک

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم ےک رمدفں افر وعروتں وک میلعت راےئ، لیثمت ےس ںیہن رکےت ےھت۔

     2169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ اػبہانی، ذٛوا٪، ابوسٌیس٣شسز، ابوًوا٧ہ،  :  راوی

 ًَ َواَ٪  ِٛ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َذ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اَِلَِػَبَضانٔیِّ  ًَ  ٩ًَِ َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٔلَی َحسَّ ٌٔیٕس َجائَِت ا٣َِزأَْة ِ ٩ِ أَبٔی َس

 َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔشَک َیِو٣ّا ٧َأِتٔیَک ٓٔیطٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔ ٨َا ٩ِ٣ٔ َن َٟ  ١ِ ٌَ َٓاِج َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َذَصَب اٟزَِّجا٢ُ بَٔحٔسیثَٔک  ا َ٘

 َٓ  ٩َ ٌِ َٓاِجَت٤َ َذا  َٛ َذا َو َٛ َذا فٔی ٣َکَأ٪  َٛ َذا َو َٛ  ٔ ٩َ فٔی یَِو٦ ٌِ ا٢َ اِجَت٤ٔ َ٘ َٓ ٤ََّ٠ًََک اہللُ  ا  ٨َ٤ُِّ٠ا ٤٣َّٔ ٌَ َّی اہللُ أََتاص٩َُّ َرُسو٢ُ ُت اہللٔ َػل

٦ُ بَيَِن یََسیَِضا ٩ِ٣ٔ  سِّ َ٘ ا٢َ ٣َا ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ ا٣َِزأَْة ُت َٗ ٤ََّ٠ًَطُ اہللُ ث٥َُّ  ا  ٤ََّ٠ُض٩َّ ٤٣َّٔ ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ََٟضا حَٔحابّا ٩ِ٣ٔ ًَ َٟٔسَصا ثَََلثَّة َِٔلَّ کَاَ٪   َو

َِٟت ا٣َِزأَْة ٨ِ٣ُٔض٩َّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ َواث٨َِئِن َواث٨َِئِن َواث٨َِئِن ا٨َّٟارٔ  َٗ ًَاَزِتَضا ٣َزََّتئِن ث٥َُّ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ   أَِو اث٨َِئِن 

دسمد، اوبوعاہن، دبعارلنمح نب ااہبصین، ذوکاؿ، اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت روسؽ اہلل یلص 

ح ، افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمد وت آپ یک ابںیت نس رک ےلچ اجےت اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ

ںیہ اس ےئل آپ امہرے ےئل اینپ رطػ ےس وکح  دؿ رقمر رکںی ہک مہ یھب آپ یک دختم ںیم احرض وہں افر آپ ںیمہ 

ںیم الفں الفں اقمؾ رپ احرض وہ اجای رکف،انچہچن وعرںیت عمج اھکسںیئ، وج اہلل ےن آپ وک اھکسای ےہ، وت آپ ےن رفامای ہک الفں الفں دؿ 

وہںیئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر اںیہن اس زیچ ےس اھکسای وج آپ وک اہلل ےن اھکسای اھت، رھپ 

اس ےک ےئل منہج ےس اجحب اک ببس وہں ےگ، اؿ رفامای ہک مت ںیم ےس وج وعرت ا ےن آےگ ا ےن وچبں ںیم ےس نیت وک ےجیھب، وت فہ 

وعروتں ںیم ےس اکی وعرت ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف یھب، ہی املکت اس ےن دف ابر درہاےئ، رھپ آپ ےن رفامای 

 ہک افر دف یھب، دف یھب، دف یھب۔

 دسمد، اوبوعاہن، دبعارلنمح نب ااہبصین، ذوکاؿ، اوبدیعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک ریمی اتم ںیم ےس ھچک ولگ ہشیمہ قح رپ اغ بل رںیہ

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ی اتم ںیم ےس ھچک ولگ ہشیمہ قح رپ اغ بل رںیہ ےگ افر فہ گنج رکےت وہں ےگ ہی ولگ الہ ملع ںیہیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک ریم

     2170    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ٣وسٰی، اس٤ٌی١، ٗیص، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ :  راوی

٩ًَِ ِِٔس  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ا٢َ ََل َیزَا٢ُ َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ ب٩ِٔ ُط ٩ًَِ ا ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٤َأًی١َ 

َّی َیأِتَٔیُض٥ِ أ٣َِزُ اہللٔ َوص٥ُِ َهاصٔزُوَ٪  ًٔی َهاصٔزٔی٩َ َحً ْة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ  كَائ

، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ریمی اتم دیبع اہلل نب ومیس، اامسلیع، سیق، ریغمہ نب ہبعش

 ںیم ےس ھچک ولگ ہشیمہ اغ بل رںیہ ےگ اہیں کت ہک اہلل اعت ی اک مکح آاجےئ )ینع ایقتم( افر فہ ولگ اغ بل رںیہ ےگ۔

 دیبع اہلل نب ومٰیس، الیعمس، سیق، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک ریمی اتم ںیم ےس ھچک ولگ ہشیمہ قح رپ اغ بل رںیہ ےگ افر فہ گنج رکےت وہں ےگ ہی ولگ الہ ملع ںیہ

     2171    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 اس٤اًی١، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ح٤یس، ٣ٌاویہ ب٩ ابی سٔیا٪ :  راوی



 

 

اؤیَ  ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی ح٤َُِیْس  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َیاَ٪ َیِدُلُب َة ب٩َِ أَبٔی َحسَّ ِٔ ُس

ی٩ٔ  ِضُط فٔی اٟسِّ ِّ٘ َٔ و٢ُ ٩ِ٣َ یُزِٔز اہللُ بٔطٔ َخي ٍِّا ُي ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٩َِٟ ٔلی اہللُ َو ٌِ أس٥ْ َويُ َٗ ٤ََّا أ٧ََا  َو٧ِٔ

و٦َ  ُ٘ َّی َت ةٔ ٣ُِشَت٘امّٔی َحً ٔ اَِل٣َُّ ِتَٔی أ٣َِزُ اہللٔ َیزَا٢َ أ٣َِزُ َصٔذظ َّی َیأ ًَُة أَِو َحً ا  اٟشَّ

اامسلیع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیمح، اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ہبطخ ڑپےتھ وہےئ انس ےہ ہک سج 

 وہں، افر اہلل اعت ی داتی ےہ، افر اس ےک اسھت اہلل اعت ی الھبح  اک ارادہ رکےت ںیہ وت اس وک دنی یک ھجمس اطع رکات ےہ، افر ںیم ابےنٹن فاال

 اتم اک اعمہلم ہشیمہ درتس رےہ اگ، اہیں کت ہک ایقتم اقمئ وہ )ای ہی رفامای( اہیں کت ہک ایقتم آاجےئ۔

 اامسلیع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیمح، اعمفہی نب ایب ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک رفامان ہک ایںیہمت رفےق رفےق انبدے

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک رفامان ہک ایںیہمت رفےق رفےق انبدے

     2172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪، ٤ًزو، حرضت جابز ب٩ ًبس اہللًل :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ َرضَٔی اہللُ  ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ٤ِْزو َس٤ٔ ًَ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَلَی َرُسو٢ٔ  َحسَّ ا ٧َز٢ََ  َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَُِض٤َا َي

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أًَُوذُ بَٔوِجضَٔک أَِو ٩ِ٣ٔ َتِحٔت اہللٔ َػل َٗ ِو٥ُِٜٔٗ  َٓ ًََذابّا ٩ِ٣ٔ  ٠َِی٥ُِٜ  ًَ َث  ٌَ ًَلَی أَِ٪ یَِب ازُٔر  َ٘ ِٟ ١ُِٗ صَُو ا  َس٥ََّ٠ 

ا٢َ صَ  َٗ ٕف  ٌِ ٥ُِٜ بَأَِض َب ـَ ٌِ َٙ َب ا َویُٔذی ٌّ َِٟت أَِو ی٠َِبَٔش٥ُِٜ ٔطَی ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ أًَُوذُ بَٔوِجضَٔک  َٗ  ٔ٪ أَصَِوُ٪ أَِو أَِيََّسُ اَتاأَِرُج٥ُِٜٔ٠ 

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل 

ای ہک ںیم ہیلع فآہل فملس رپ ہی آتی انزؽ وہح  ہک د ہ دےئجی ہک فہ اس ابت رپ اقدر ےہ ہک اہمترے افرپ ذعاب ےجیھب وت آپ ےن رفام



 

 

 ریتی ذات یک انپہ اماتگن وہں، رھپ ای اہمترے اپؤں ےک ےچین ےس، ےک اافلظ انزؽ وہےئ، وت آپ ےن رفامای ہک ںیم ریتی ذات یک انپہ اماتگن

وہں، رھپ بج ای ںیہمت رفےق رفےق انب دے، افر اکی دفرسے اک ذعاب اھکچےئ، انزؽ وہح  وت آپ ےن رفامای ہک ہی دفونں ابںیت 

 ۔آاسؿ ںیہ

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس صخش اک ایبؿ وج اسلئ ےک ےنھجمس ےک ےئل الص ولعمؾ وک الص اظرہ ےس ہیبشت دے سج اک

  وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر تنس :   ابب

 اس صخش اک ایبؿ وج اسلئ ےک ےنھجمس ےک ےئل الص ولعمؾ وک الص اظرہ ےس ہیبشت دے سج اک مکح اہلل اعت ی ےن ایبؿ رکدای ےہ۔

     2173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاػبّ ب٩ َفد، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٠ :  راوی

ِبٔس اٟ ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  ٔد َحسَّ ََِٟفَ ُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا أَِػَب ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ زَِّح٩ٔ٤َ 

َّی ا أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ابٔیًّ َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ أرَِعَ ا٢َ  َ٘ َٓ تُُط  ِّی أ٧ََُِکِ ٔن ََٟسِت ََُُل٣ّا أَِسَوَز َوِ ا٢َ ِٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔی َو َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ا٢َ َص١ِ ٓٔیَضا  َٗ ا٢َ ح٤ُِْز  َٗ َِٟوا٧َُضا  ٤َا أَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک ٩ِ٣ٔ ِٔب١ٕٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َص١ِ  ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ا  ّٗ ُوِر َٟ ا٢َ ِٔ٪َّ ٓٔیَضا  َٗ  َٚ ٩ِ٣ٔ أَِوَر

٥َِٟ یَُزخِّ  ًَطُ َو ْٚ ٧َزَ ١َّ َصَذا رٔعِ ٌَ َٟ ا٢َ َو َٗ ًََضا  ْٚ ٧َزَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ رٔعِ َٗ َٔک َجائََضا  َّی تَُزی ذَٟ أَن أئ ٨ِ٣ٔطُ َٓ َٔ ٔ َُٟط فٔی أَل٧ِت  ِؽ 

دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک  اغبص نب رفج، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب

اکی آد ی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ہک ریمی ویبی وک ایسہ ہچب دیپا وہا ےہ، افر ںیم اس ےک 

فملس ےن رفامای ہک ایک ریتے اپس افٹن ںیہ، اس ےن وجاب  ا ےن ےٹیب وہےن ےس ااکنر وہں، وت اس ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

دای یج اہں۔ آپ ےن وپاھچ ہک اس اک ایک رگن ےہ، اس ےن اہک رسخ، آپ ےن رفامای ہک ایک اؿ ںیم ےس وکح  وھبرا یھب ےہ، اس ےن اہک 

ےس دیپا وہےئ اس ےن رعض ایک ای روسؽ یج اہں، اؿ ںیم ےس ھچک وھبرے یھب ںیہ آپ ےن رفامای ہک رھپ وت ایک ایخؽ رکات ےہ فہ اہکں 



 

 

س اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک رگ ےن اؿ وک اکنال وہاگ وت آپ ےن رفامای ہک رھپ ایس رطح، اس وک یھب یسک رگ ےن اکنال وہاگ، افر ا

 وک ا ےن ےچب ےس ااکنر رکےن یک ااجزت ہن دی۔

  نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاغبص نب رفج، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

  دے سج اک مکح اہلل اعت ی ےن ایبؿ رکدای ےہ۔اس صخش اک ایبؿ وج اسلئ ےک ےنھجمس ےک ےئل الص ولعمؾ وک الص اظرہ ےس ہیبشت

     2174    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍ، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َجائَِت ِ ٩ِ اب٩ِٔ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ًََِضا  أَحُخَّ  َٓ ِب١َ أَِ٪ َتُحخَّ أَ َٗ ٤َاَتِت  َٓ ِّی ٧ََذَرِت أَِ٪ َتُحخَّ  َِٟت ِٔ٪َّ أُم ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَلَی ًَ ِو کَاَ٪  َٟ ٨ًََِضا أََرأَیِٔت  ِّی   حُط

ٔک َزیِ  َٓائٔ أ٣ُِّ َو ِٟ ُّٙ بٔا إٔ٪َّ اہللَ أََح َٓ َٟطُ  َّٟٔذی  وا اہللَ ا ـُ ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ أؿَيَتطُ  َٗ ٨ِٔت  ُٛ  ٩ْ أَ

دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

ی امں ےن جح یک ذنر امین یھت نکیل فہ جح رکےن ےس ےلہپ رم یئگ وت ایک ںیم اس یک رطػ ےس جح رک ولں؟ احرض وہح  افر رعض ایک ہک ریم

آپ ےن رفامای ہک اہں، وت اس یک رطػ ےس جح رک ےل ؤالت ارگ ریتی امں رپ ھچک رقض وہات وت ایک وت اس یک رطػ ےس ادا ہن رکیت، اس ےن 

وج رقض ےہ اس وک ادا رک، اس ےئل ہک اہلل اعت ی اس ابت اک زایدہ قحتسم ےہ ہک اس ےک قح اہک ہک یج اہں۔ آپ ےن رفامای ہک ہک اس رپ 

 وک ادا ایک اجےئ۔

 دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ےن انزؽ ایک ےہ اس ےک اطمقب اقویضں ےک ااہتجد اک ایبؿ وج اہلل اعت ی

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 وج اہلل اعت ی ےن انزؽ ایک ےہ اس ےک اطمقب اقویضں ےک ااہتجد اک ایبؿ

     2175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس، اس٤ٌی١، ٗیص، حرضت ًبس اہللطہاب ب٩ ًبازہ،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَبَّازٕ َحسَّ ث٨ََا ٔطَضاُب ب٩ُِ  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  

٥َ ََل َحَشَس َِٔلَّ فٔی اث٨َِتَ  ٔضی بٔضَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِ٘ ُضَو َي َٓ ُ آَتاُظ اہللُ ح٤َِّٜٔة  َِ ِّٙ َوآ َِٟح َٜتٔطٔ فٔی ا ًَلَی َص٠َ َُٓش٠َِّم  ا ئِن َرُج١ْ آَتاُظ اہللُ ٣َاَّل 

٤ُِّ٠َضا ٌَ  َوُي

 اہشب نب ابعدہ، اربامیہ نب دیمح، اامسلیع، سیق، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دف آدویمں ےک وسا یسک رپ دسح )رکش( ںیہن ےہ اکی فہ سج وک اہلل ےن امؽ دای افر اےس اہلل یک راہ ںیم 

 رخچ رکےن یک دقرت دی، افر دفرسا سج وک اہلل ےن تمکح دی افر فہ اس ےک ذرےعی ہلصیف رکے افر اس یک میلعت دے۔

  نب دیمح، الیعمس، سیق، رضحت دبع اہللاہشب نب ابعدہ، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 وج اہلل اعت ی ےن انزؽ ایک ےہ اس ےک اطمقب اقویضں ےک ااہتجد اک ایبؿ

     2176    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس سے وہ ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ا٢َ َسأ َٗ َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ ب٩ِٔ ُط ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  اؤیََة َحسَّ ٌَ ْس أَِخب ٧ٍَََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣ََِِٔلٔؾ  ٢َ َحسَّ أب  َِٟدلَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ أَی٥ُُِّٜ َس٤ٔ َ٘ َٓ ُت٠ِقٔی َج٨ٔي٨ّا  َٓ ُب بَِل٨َُضا  ًَّٟٔی يُرِضَ ٤َِٟزِأَةٔ هَٔی ا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠ُِت أ٧ََا  ُ٘ َٓ ٥َ ٓٔیطٔ َطِیّئا  طٔ َوَس٠َّ

 َّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٠ُُِٗت َس٤ٔ ٔ ٣َا صَُو  ٔد ٓ ٤َِِْٟخَ َّی َتحٔیَئىٔی بٔا ا٢َ ََل َتب ٍَِِح َحً َ٘ َٓ ًَِبْس أَِو أ٣ََْة  ْة  و٢ُ ٓٔیطٔ ُُغَّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي امَی ی اہللُ 

َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ََٓظضَٔس ٣َعٔی أ٧َ حٔئُِت بٔطٔ  َٓ َس ب٩َِ ٣َِش٤َ٠ََة  َوَجِسُت ٣َُح٤َّ َٓ ِجُت  َْخَ َٓ ْة ٠َُِٗت  و٢ُ ٓٔیطٔ ُُغَّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ٤ُِِٟٔي ٍَة ٩ًَِ ا َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ ُط اب٩ُِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٌَ ِبْس أَِو أ٣ََْة َتاَب ًَ 

 نب دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت رمع

اطخب ےن وعرت ےک االمص رکےن ےک قلعتم درای ت ایک افر االمص ہی ےہ ہک وعرت ےک ٹیپ اک ہچب رگ رک رم اجےئ اںوہں ےن اہک 

ہک مت ںیم ےس یسک ےن اس ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک انس ےہ ںیم ےن اہک ہک ںیم ےن انس ےہ اںوہں ےن وپاھچ ہک فہ 

 ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اس ںیم اکی الغؾ ای اکی ولڈنی اتفاؿ ےک  رر رپ دانی ایک ےہ ںیم ےن اہک

)رضفری( ےہ۔ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک مت ںیہی روہ یتح ہک مت ریمے اپس اینپ اجنت اک ذرہعی )وگاہ( اس رپ  شی رکف وج مت 

 الکن وت ںیم ےن دمحم نب ہملس وک اپای، اںیہن اسھت ےل رک آای وت اںوہں ےن ریمے اسھت وگایہ دی ہک اںوہں ےن ےن اہک ےہانچہچن ںیم ابرہ

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اس ںیم اکی الغؾ ای اکی ولڈنی ےہ انب ایب زاید ےن ا ےن فادل ےس اںوہں ےن رعفہ 

 تعب رفاتی ایک ےہ۔ےس اںوہں ےن ریغمہ ےس اس یک اتم

 دمحم، اوباعمفہی، اشہؾ، ا ےن فادل ےس فہ ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک ریپفی رکےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ا ےن ےس یلہپ اوتمں ےک رطوقیں

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ا ےن ےس یلہپ اوتمں ےک رطوقیں یک ریپفی رکےن وگلےگ۔

     2177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ی، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، ٣٘ب ٍ :  راوی

٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  

 ُ َّی َتأُِخَذ أ ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََل َت اَٗ ًّ ٕ َوذَٔرا ِب٠ََضا ٔطب ٍِّا بٔٔظب ٍِ َٗ ؤ٪  ُُِٟقُ ًٔی بٔأَِخٔذ ا ارَٔض  ٣َّ َٔ َٛ ٘ٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ  َٕ بٔٔذَرا

َٟئَٔک  ا٢َ َو٩ِ٣َ ا٨َّٟاُض َِٔلَّ أُو َ٘ َٓ  َواٟزُّو٦ٔ 

ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ایقتم اس فتق ہن آےئ یگ بج کت ہک ریمی اتم امتؾ ابوتں ںیم ا یل اوتمں ےک ابلکل ایس رطح ربارب ہن وہ اجےئ یگ، سج رطح 

 رفؾ افر افرس یک اکی ابتشل ابتشل ےک ربارب افر اکی سگ سگ ےک ربارب وہات ےہ، یسک ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ایک

 رطح؟ آپ ےن رفامای ہک ایک اؿ ےک العفہ افر وکح  ںیہن ںیہ۔

 ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، ربقمی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر تنس وک :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک مت ا ےن ےس یلہپ اوتمں ےک رطوقیں یک ریپفی رکےن وگلےگ۔

     2178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤سب٩ ًبساٌٟزیز، ابو٤ًز ػ٨ٌانی، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، حرضت ابوسٌی :  راوی

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َِٟی٩ٔ٤َ  انٔیُّ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٨ِ ث٨ََا أَبُو ٤ًََُز اٟؼَّ ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ِو َزَخ٠ُوا ا َٟ َّی  َٕ َحً ا بٔٔذَرا ًّ ِب٥ُِٜ٠َ ٔطب ٍِّا ٔطب ٍِّا َوذَٔرا َٗ ٩َّ َسنََن ٩ِ٣َ کَاَ٪  ٌُ َٟتَتَِب ا٢َ  َٗ  ٥َ

 ٩ِ٤َ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیُضوزُ َوا٨ََّٟؼاَری  ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا ُت٤ُوص٥ُِ  ٌِ ٔ  ُجَِحَ َؿٓبٕ َتب

نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ  دمحمنب دبعازعلسی، اوبرمع اعنصین، زدی نب املس، اطعء



 

 

اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت یلہپ اوتمں یک اس رطح ریپفی رکف ےگ سج رطح ابتشل ابتشل ےک 

ںیم ےئگ وہں ےگ وت مت اؿ یک ریپفی رکف ےگ مہ ولوگں ربارب افر سگ سگ ےک ربارب وہات ےہ، اہیں کت ہک ارگ فہ ولگ وگہ ےک وسراخ 

 ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک وہید ف اصنرٰی یک ریپفی رکںی ےگ، آپ ےن رفامای ہک افر وکؿ وہ اتکس ےہ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعدمحمنب دبعازعلسی، اوبرمع اعنصین، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش ےک انگہ اک ایبؿ سج ےن ارمایہ یک رطػ البای ای وکح  ربا رط ہق اداجد ایک۔

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ؿ سج ےن ارمایہ یک رطػ البای ای وکح  ربا رط ہق اداجد ایک۔اس صخش ےک انگہ اک ایب

     2179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ا٤ًع، ًبساہلل ب٩ ٣زہ، ٣َّسوٚ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیسٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ا َّی  َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ

١ْ ٨ِ٣َٔضا َوُربَّ  ِٔ ٔ ٛ ٢ٔ ًَلَی اب٩ِٔ آَز٦َ اَِلَوَّ َت١ُ ُه٤ّ٠ِا َِٔلَّ کَاَ٪  ِ٘ ٕص ُت ِٔ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ َن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َیاُ٪ ٩ِ٣ٔ َز٣ٔضَ اہللُ  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ا ٤َا 

َّل  ِت١َ أَوَّ َ٘ ِٟ ٢ُ ٩ِ٣َ َس٩َّ ا َّطُ أَوَّ  َٔل٧َ

دیمحی، ایفسؿ، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےک ےلہپ ےٹیب ینع اقلیب رپ وہاگ افر فملس ےن رفامای ہک وج صخش یھب املظ لتق ایک اجےئ اگ وت اس ےک لتق اک انگہ اکی ہصح رضحت آدؾ 

ایفسؿ ےن یھبک" نم داہم" )ینع اس ےک وخؿ اک اکی ہصح( ےک اافلظ ایبؿ ےئک ںیہ اس ےئل ہک فہ الہپ صخش ےہ سج ےن لتق اک 

 رط ہق اداجد ایک۔

 دیمحی، ایفسؿ، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبع اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2180    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ٣اٟک، ٣ح٤سب٩ ٨ٜ٣سر، حرضت جابزب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َیٔمِّ أَ  ِبٔس اہللٔ اٟشَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ ٪َّ أَ َحسَّ ابٔیًّا بَایَ رِعَ

ابٔیُّ  َحاَئ اَِلرَِعَ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًِْک بٔا ابٔیَّ َو َٓأََػاَب اَِلرَِعَ  ٔ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٠َِٔٗىٔی بَ  َ٘ َٓ  ٥َ َٓأَبَی ث٥َُّ َجاَوَس٠َّ ًٔی  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىٔی بَِی َ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ َجائَُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َبَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ًٔی  ٌَ ئَطُ ِی

 َ٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ابٔیُّ  َد اَِلرَِعَ َْخَ َٓ َبَی  أ َٓ ًٔی  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىٔی بَِی َ٘ َٓ ٍُ ٔ َت٨ِفٔی َخَبَثَضا َوَی٨َِؼ ٜٔي ٍ ٤َِٟٔسی٨َُة کَاِل ا ا

 كٔيبَُضا

الیعمس، امکل، دمحمنب دنکمر، رضحت اجربنب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب 

 اخبر آےن اگل وت فہ ارعایب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس االسؾ رپ  تعی یک، اس ارعایب وک ودہنی ںیم

 فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی  تعی خس رک دںی، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 وت آپ ےن ااکنر رک دای فہ ارعایب الچ ایگ وت روسؽ اہلل فملس ےن ااکنر ایک رھپ فہ آپ ےک اپس آای افر رعض ایک ہک ریمی  تعی خس رک دںی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ودہنی یٹھب یک رطح ےہ لیم لیچک وک اصػ رک داتی ےہ افر اپزیکہ وک رھک اتیل ےہ۔

 الیعمس، امکل، دمحمنب دنکمر، رضحت اجربنب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2181    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤ٌی١، ًبساٟواحس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ َِٟواحٔٔس َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ثَىٔی اب٩ُِ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ب٩ِٔ 

َٓ ًَبَّإض  ٕة َححََّضا ٤ًَُزُ  ُ َححَّ ِٔ ا کَاَ٪ آ َّ٤٠ََٓ  ٕٖ ِو ًَ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ُئ  ٨ُِت أَُِقٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٤ٔٔىّی َرضَٔی اہللُ  ا٢َ  َ٘

ِو ٣َاَت أ٣َٔي ٍُ  َٟ و٢ُ  ُ٘ ََُٓل٧ّا َي ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أََتاُظ َرُج١ْ  ِو َطضِٔسَت أ٣َٔي ٍَ ا ُٗو٩٣ََّ  َٟ َ ا٢َ ٤ًَُزُ ََل َ٘ َٓ ٨َا ََُٓل٧ّا  ٌِ َباَي َٟ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ا

٤َِِٟؤس٥َ  إٔ٪َّ ا َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠ُُِٗت ََل َت ٔؼبُوص٥ُِ  ِِ َّٟٔذی٩َ یُزٔیُسوَ٪ أَِ٪ َي َر َصُؤََلٔئ اٟزَّصَِم ا أَُحذِّ َٓ َة  ٔظیَّ ٌَ ِٟ ٠ٔبُوَ٪ ا ِِ ََ ا٨َّٟأض َي ًَا ٍُ َر َیِح٤َ

 ُٖ أََخا َٓ ٔ  ًَلَی ٣َِح٠ٔٔشَک  ِٟضِٔحَزة ٤َِٟٔسی٨ََة َزاَر ا َس٦َ ا ِ٘ َّی َت أ٣َِض١ِٔ َحً َٓ  ٕ ُیٔلي ٍُ بَٔضا ک١ُُّ ٣ُٔلي ٍ َٓ ًَلَی َوِجضَٔضا  َوَزاَر  أَِ٪ ََل ی٨ُِزُٟٔوَصا 

 َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواَِلَِنَؼارٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتِد٠َُؽ بٔأَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ٨َّٔة  ََٟتَک َوی٨ُِزُٟٔوصَا اٟشُّ ا َ٘ ُووا ٣َ َٔ َیِح

ٔس٣ِ  َ٘ َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ُٗو٣ُُط بٔا ا٦ٕ أَ َ٘ ٢ٔ ٣َ ُٗو٩٣ََّ بٔطٔ فٔی أَوَّ َ ا٢َ َواہللٔ ََل َ٘ َٓ َث ًَلَی َوِجضَٔضا  ٌَ ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل َب َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٨َا ا

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّسا َػل َٓکَاَ٪ ٓامَٔی أ٧ُِز٢َٔ آیَُة اٟزَِّج٥ٔ ٣َُح٤َّ َٜٔتاَب  ٠َِیطٔ اِل ًَ ِّٙ َوأ٧َِز٢ََ  َِٟح  بٔا

ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آرخی جح ایک وت دبعارلنمح ےن ینم ںیم  ںیم دبعارلنمح نب وعػ وک )رقآؿ( ڑپاھای رکات اھت، بج رضحت رمع

اہک ہک اکش مت اریماوملنینم ےک اپس احرض وہےت اؿ ےک اپس اکی آد ی آای افر اس ےن ایبؿ ایک ہک الفں آد ی اتہک ےہ ہک ارگ 

 ہک آج اشؾ وک ڑھکے وہ رک اؿ ولوگں وک اریماوملنینم ااقتنؽ رک اجںیئ وت مہ الفں صخش ےک اہھت رپ  تعی رک ںیل، رضحت رمع ےن اہک

ڈراؤں اگ، وج )املسمونں ےک قح وک( بصغ رکان اچےتہ ںیہ، ںیم ےن اہک ہک ااسی ہن رکںی اس ےئل ہک جح اک وممس ےہ آپ یک سلجم ںیم 

اڑںی ےگ )ینع اؿ یک زایدہ رت اعؾ ولگ وہں ےگ ےھجم ڈر ےہ ہک فہ ولگ اس وک نس رک حیحص اقمؾ رپ ہن رںیھک ےگ افر رہ رطػ ےل رک 

ااشتع رکںی ےگ( اس ےئل آپ ااظتنر رکںی اہیں کت ہک دارارجہلۃ افر داراۃنسل ینع ودہنی چنہپ رک آپ رصػ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ینع اہمرجنی افر ااصنر وک عمج رک ےک ںیہک فہ ولگ آپ یک وگتفگ وک اید رںیھک ےگ افر حیحص اقمؾ رپ رںیھک



 

 

ےگ، رضحت رمع ےن رفامای ہک دخا یک مسق ںیم ودہنی ںیم ےتچنہپ یہ بس ےس ےلہپ یہی وہکں اگ، رضحت انب ابعس اک ایبؿ ےہ ہک مہ ولگ 

امای ودہنی ےچنہپ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن )ہبطخ دای( ہک اہلل اعت ی ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اسھت وعبمث رف

 ر آپ یک  اتب انزؽ یک ےہ افر وج آایت انزؽ وہںیئ اؿ یہ ںیم ےس  راسگر رکےن یک آتی یھب ےہ۔اف

 ومیس نب الیعمس، دبعاولادح، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2182    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 (س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از، ایوب، ٣ح٤س )ب٩ سي ٍی٩  :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٪ٔ  َحسَّ َ٘ ٠َِیطٔ ثَِوبَأ٪ ٤َ٣ُظَّ ًَ ٨َّا ٨ًَِٔس أَبٔی صَُزیَِزَة َو ُٛ ا٢َ  َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ إ٪ َُحِ تَّ َٛ  ٩ِ٣ٔ 

 ُّ ِٔ َ ِّی ََل ٔن ِس َرأَیُِتىٔی َوِ َ٘ َٟ أ٪  َٜتَّ ُم فٔی اِل ا٢َ بَِذ بَِذ أَبُو صَُزیَِزَة یََت٤َدَّ َ٘ َٓ َم  َت٤َدَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٓامَٔی بَيَِن ٨ِ٣ٔب ٍَ

ِّی ٣َِح٨ُوْ٪ َو٣َ  ًَلَی ٨ًُُقٔی َویَُزی أَن ٍِ رِٔج٠َُط  ـَ َی َٓ َِٟحأِی  ََٓیحٔیُئ ا ًَلَیَّ  ا  ٔظیًّ ِِ ًَائَٔظَة ٣َ ٔلَی حُِحَزةٔ  ِ َُ ُِٟحو  ا بٔی ٩ِ٣ٔ ُج٨ُوٕ٪ ٣َا بٔی َِٔلَّ ا

امحد، اویب، دمحم )نب ریسنی( ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک امیلسؿ نب  جب، 

اپس ےھٹیب وہےئ ےھت، وت فہ رسیک ںیم رےگن وہےئ  اتؿ ےک دف ڑپکے ےنہپ وہےئ ےھت اںوہں ےن انک اصػ یک افر اہک ہک فاہ فاہ، 

ک اصػ رکات احالہکن ںیم ےن ا ےن آپ وک داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اتؿ ںیم ان

ربنم افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجحے ےک درایمؿ وہیبش وہ رک رگ اجات اھت، آےن فاےل آ رک اینپ اٹگن ریمی رگدؿ 

 الہکن ےھجم ونجؿ ہن اھت، رصػ وھبک یک فہج ےس ہی احؽ وہات۔ںیم رھک دےتی افر ایخؽ رکےت ہک ںیم دویاہن وہ ایگ وہں اح

 (امیلسؿ نب  جب، امحد، اویب، دمحم )نب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ یبن یلص اہلل

     2183    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ٛثي ٍ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَّحِ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخب ٧ٍَََا ُس ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٌٔیَس ٣َ ِٟ ًَبَّإض أََطضِٔسَت ا ا٢َ ُسئ١َٔ اب٩ُِ  َٗ ًَابٕٔص  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

٥َ٠َ ا ٌَ ِٟ َتَی ا أ َٓ  ٔ ز َِ ًَٟٔی ٨ِ٣ٔطُ ٣َا َطضِٔستُُط ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ ٔ َِٟوََل ٨ِ٣َز ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ِٔت َػل ٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ثٔي ٍ َٛ َّٟٔذی ٨ًَِٔس َزارٔ 

 َّ ٔ ََٓؼل ٔلَی آَذا٧ٔض ِ ٪َ ١َ ا٨َِّٟشاُئ يُرٔشِ ٌَ َح َٓ ٔة  َٗ َس ا٣َّة ث٥َُّ أ٣َََز بٔاٟؼَّ َٗ ٔ ٥ِ یَِذَُکِ أََذا٧ّا َوََل ِ َٟ أ٣َََز بََٔلَّل ی ث٥َُّ َخَلَب َو َٓ ٩َّ َوح٠ُُوٗٔض٩َّٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِ ٍَ أََتاص٩َُّ ث٥َُّ َرَج َٓ 

ؿ، دبعارلنمح نب اعسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت انب ابعس ےس دمحمنب ریثک، ایفس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دیع ںیم وموجد رےہ ںیہ اںوہں ےن اہک ہک اہں، ارگ ےھجم آپ ےس رہتش  یسک ےن وپاھچ ہک آپ یبن

 ںیہن وہ اتکس اھت آپ اس اشنؿ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وج ریثک نب تلص ےک نؿ داری ہن وہیت وت ینسمک ےک ببس ےس ںیم رشکی

ےک اپس اھت، آپ ےن امنز ڑپیھ رھپ ہبطخ انسای )افر اذاؿ ف ااقتم اک ذرک انب ابعس ےن ںیہن ایک( رھپ دصہق اک مکح دای رھپ وعرںیت 

ای وت فہ اؿ وعروتں ےک اپس آےئ )افر زیچںی ےل رک( یبن یلص ا ےن اکونں افر ےلگ یک رطػ اہھت ڑباھےن ںیگل آپ ےن البؽ وک مکح د

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فا س ےئگ۔

 دمحمنب ریثک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ



 

 

     2184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِی٥ٕ حَ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َّی اہللَُحسَّ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٥َ کَاَ٪ سَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

َُٗباّئ ٣َأطّیا َوَراّٛٔبا ِتٔی   َیأ

 ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابق یک اوبمیعن، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی رکےت

 دجسم ںیم یھبک ایپدہ افر یھبک وسار رشتفی ےل اجےت۔

 اوبمیعن، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2185    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اًبیسب٩ اس٤ٌی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ٌَ ٔ َِٟت ٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٍَ َحسَّ ٔ اِزٓٔىِّی ٣َ  ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ

ِٟبَِیٔت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔلَی  َػَواحٔٔيی َوََل َتِسٓٔىِّی ٣َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز أَِرَس١َ ِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  َّی َو ُظ أَِ٪ أَُزک ِّی أََِکَ إٔن َٓ

ِیَضا َٟ ٔ ا٢َ َوکَاَ٪ اٟزَُّج١ُ َِٔذا أَِرَس١َ ِ َٗ َِٟت ِٔی َواہللٔ  ا َ٘ َٓ ٍَ َػاحَٔيیَّ  ٩َ ٣َ َٓ َِٟت ََل َواہللٔ ََل  ًَائَٔظَة ائَِذنٔی لٔی أَِ٪ أُِز ا َٗ َحابَٔة   ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

 أُوثٔزُص٥ُِ بٔأََحٕس أَبَّسا

دیبعنب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دبعاہلل نب زریب یک 

 ہک ںیم فتیص یک ہک ےھجم ریمی وسونکں ےک اپس دنف رکان، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رجحے ںیم دنف ہن رکان، اس ےئل



 

 

افر اشہؾ ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت  اندنسپ رکیت وہں ہک ریمی رعتفی یک اجےئ،

ہک  اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک الہک اجیھب ہک ھجم وک ااجزت دںی ہک ںیم ا ےن دفونں اسویھتں ےک اسھت دنف ایک اجؤں ، وت اںوہں ےن اہک

ا یک مسق افر احصہب ںیم ےس وکح  صخش بج یھب اؿ وک )دنف رکےن ےک قلعتم اتہک( وت فہ وجاب دںیتی ہک ںیہن دخا یک مسق ںیم اؿ دخ

 ےک اسھت یسک افر وک رتحیج ںیہن دفں یگ۔

 دیبعنب الیعمس، اوبااسہم، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2186    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٠امی٪، ابوبُک ب٩ ابی اویص، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی ایوب ب٩ س :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َػأٟٔح بِ  َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو بَُِکٔ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص  َ٪ َحسَّ ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ اب٩ُِ َحسَّ َٗ ِیَشاَ٪  َٛ ٔطَضإب ٩ٔ 

 ِٟ ِتٔی ا َیأ َٓ ِْصَ  ٌَ ِٟ ِّی ا ٥َ کَاَ٪ ُيَؼل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ْة َوَزاَز أَِخب ٍََنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ٔٔ ٤ُِص ٣ُزَِت َوالَٔی َواٟظَّ ٌَ

ُة أ٣ََِیا٢ٕ أَِو ثَََلثَْة  ٌَ َوالَٔی أَِرَب ٌَ ِٟ ُس ا ٌِ ٩ًَِ یُو٧َُص َوبُ  ا٠َِّٟیُث 

اویب نب امیلسؿ، اوبرکب نب ایب افسی، امیلسؿ نب البؽ، اصحل نب شیکؿ، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصع یک امنز ڑپےتھ رھپ وعا ی ںیم آےت وت آاتفب اس فتق 

  ےن ویسن ےس اانت زایدہ رفاتی ایک ےہ ہک وعا ی یک دفری ودہنی ےس اچر ای نیت لیم یھت۔دنلب وہات افر ثیل

اویب نب امیلسؿ، اوبرکب نب ایب افسی، امیلسؿ نب البؽ، اصحل نب شیکؿ، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل  :  رافی



 

 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2187    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت سائبہ ب٩ یزیس٤ًزو ب٩ زارہ، ٗاس٥ ب٩ ٣اٟک، جٌیس،  :  راوی

و٢ُ  ُ٘ ائَٔب ب٩َِ َیزٔیَس َي ُت اٟشَّ ٌِ ِیٔس َس٤ٔ ٌَ ُِٟح ٩ًَِ ا أس٥ُ ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة َحسَّ ث٨ََا  ًَِضسٔ َحسَّ ًَلَی   َُ ا  کَاَ٪ اٟؼَّ

َِٟیِو٦َ  ٥ِ ا ُٛ ا َوث٠ُُّثا ب٤ُٔسِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُسًّ َّی اہللُ  ِیَس  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ ُِٟح أس٥ُ ب٩ُِ ٣َأٟٕک ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ِس زٔیَس ٓٔیطٔ َس٤ٔ َٗ  َو

ن د ، رضحت اسہبئ نب سیدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
ٹغ خ
رمعف نب زارہ، اقمس نب امکل، 

 ںیم زایدیت رک دی یئگ ےہ۔فملس ےک زامہن ںیم اصع اکی ود افر اکی اہتح  )ود( اک وہات اھت، افر اب اس 

ن د ، رضحت اسہبئ نب سیدی :  رافی
ٹغ خ
 رمعف نب زارہ، اقمس نب امکل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع

     2188    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ِ ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َٚ ب٩ِٔ  ِسَحا

ىٔ  ٌِ ص٥ِٔ َي َُٟض٥ِ فٔی َػأًض٥ِٔ َو٣ُسِّ َُٟض٥ِ فٔی ٣َِٜٔیأٟض٥ِٔ َوبَارِٔک  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٤َِٟٔسی٨َةٔ اہللُ   ی أَص١َِ ا

 نب ہملسم، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دبعاہلل

ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اہلل! اؿ ولوگں وک ینع الہ ودہنی وک اؿ ےک امیپونں ںیم ربتک اطع 

 ع ود ںیم ربتک رفام۔رفامےئ افر اؿ ےک اص

 دبع اہلل نب ہملسم، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ابوؿ٤زہ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٔلَی ا٨َّٟ  َحسَّ ُُا ِ َِٟیُضوَز َجا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا أَبُو َؿ٤َِزَة َحسَّ ٔيیِّ َحسَّ

ِٟحَ  ٍُ ا یّبا ٩ِ٣ٔ َحِیُث تُوَؿ أ٣َََز بٔض٤َٔا ََفُٔج٤َا ََقٔ َٓ ٥َ بَٔزُج١ٕ َوا٣َِزأَةٕ َز٧ََیا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِِٟشحٔسٔ َػل  ٨َائٔزُ ٨ًَِٔس ا

اربامیہ نب ذنمر، اوبرمضہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید 

ر رکےن اک مکح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی رمد افر وعرت وک ےل رک آےئ وہنجں ےن زان ایک اھت، وت آپ ےن ) راسگ

 دای( اؿ دفونں وک اس ہگج ےک رقبی  راسگر ایک ایگ اہجں رپ دجسم ےک اپس انجزے رےھک اجےت ےھت۔

 اربامیہ نب ذنمر، اوبرمضہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاس٤ٌی١، ٣اٟک، ٤ًزو، )٣ل٠ب ٛے ٣ولی( ا٧ص ب٩ ٣اٟک ر :  راوی

٨ِطُ أَ  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٤ِزٕو ٣َِولَی ا ًَ  ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٨َُّا َو٧ُحٔ  ا٢َ َصَذا َجَب١ْ یُحٔب َ٘ َٓ َٟطُ أُحُْس   ٍَ ٥َ ك٠ََ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ طُ ًَ ٌَ ٦ُ ٣َا بَيَِن ََلبَتَِیَضا َتاَب ِّی أَُُحِّ ٔن ََّٜة َوِ ٦َ ٣َ بُُّط ا٠َُّٟض٥َّ ِٔ٪َّ ِٔبَِزاصٔی٥َ َُحَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی أُحُسٕ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َسِض١ْ 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ادح الیعمس، امکل، رمعف، )بلطم ےک وم ی( اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ

اہپڑ داھکح  دای وت آپ ےن رفامای ہک ہی اہپڑ مہ ےس تبحم رکات ےہ۔ افر مہ اس ےس تبحم رکےت ںیہ ای اہلل رضحت اربامیہ ےن   وک  جؾ 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  انبای اھت افر ںیم ودہنی ےک دفونں رھتپےلی انکرفں ےک ےصح وک  جؾ رقار داتی وہں اس ےک قلعتم لہس ےن

 ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ۔

 الیعمس، امکل، رمعف، )بلطم ےک وم ی( اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس ڑکپےن اک ایبؿ  اتب افر تنس وک وبضمس یط :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، حرضت سہ١ :  راوی



 

 

اَ٪ َحسَّ  َُشَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ِِٟ٘ٔب٠ََة َوبَيَِن حسَّ ا یَلٔی ا ٤َِِٟشحٔٔس ٤٣َّٔ َّطُ کَاَ٪ بَيَِن ٔجَسارٔ ا ٩ًَِ َسِض١ٕ أ٧َ  ٕ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ

 ٔ اة ٔ ٤َ٣َزُّ اٟظَّ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ  ا

انب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دجسم یک ہلبق یک رطػ دویار افر ربنم ےک 

 ایمؿ اانت افہلص اھت ہک رکبی سگر اجےئ۔در

 انب ایب رممی، اوباسغؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

  وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع

     2192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣اٟک، خبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَأػ٥ٕ حسَّ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َح ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ُخبَِیٔب ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َأْٟک  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا بَيَِن بَِیًٔی َو٨ِ٣ٔب ٍَٔی َرِوَؿْة ٣ٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّةٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَلَی  ٩ِ رٔیَأق ا َو٨ِ٣ٔب ٍَٔی 

 َحِوضٔی

رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، امکل، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ں رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمے رجحے افر ربنم ےک درایمؿ تنج ےک ابوغ

 ںیم ےس اکی ابغ ےہ افر ریما ربنم ریمے وحض رپ ےہ۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، امکل، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2193    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤ٌی١، جویزیہ، ٧آٍ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َاً ٥َ بَيَِن َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٙ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َسابَ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزَٔیُة  َِٟدِی١ٔ ی١َ َحسَّ  ا

 َّ٤ ـَ ٥ِ ُت َٟ ًَّٟٔی  َٔ َوا َِٟوَزا ٔة ا ٔلَی ث٨َٔیَّ َیأئ ِ ِٔ َِٟح ٔلَی ا زَِت ٨ِ٣َٔضا َوأ٣ََُسَصا ِ ًَّٟٔی ُؿ٤ِّ أُِرٔس٠َِت ا ٔلَی ٣َِشحٔٔس بَىٔی َٓ ِ َٔ َِٟوَزا ُة ا زِ أ٣ََُسَصا ث٨َٔیَّ

 َٙ ِبَس اہللٔ کَاَ٪ ٓٔی٩ِ٤َ َسابَ ًَ ٕٙ َوأَ٪َّ   ُزَریِ

ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھگڑفں 

ن ا  ےس ۃینث اولداع کت یھت افر وج  ےک درایمؿ )دفڑا رک( اقمہلب
رکاای، وج وھگڑے ایتر ےئک ےئگ وھچڑے ےئگ افر اؿ یک دفڑ یک ااہتنء خف

وھگڑے اس رشط ےک ےئل ایتر ںیہن ےھت اؿ یک دفڑ ۃینث اولداع ےس دجسم ینب زرقی کت یھت، افر دبعاہلل اؿ ولوگں ںیم ےس ےھت 

 وہنجں ےن اقمہلب ایک اھت۔

 ، وجریہی، انعف، رضحت دبع اہللومٰیس نب الیعمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ٗتيبہ، ٟیث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ )زوَسی س٨س( اسحاٚ، ًیسٰی و اب٩ ازریص و اب٩ ٨ُیة،  :  راوی

 ابوحیا٪، طٌيی، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟیٕث   ٩ًَِ ُٗتَِيَبُة  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َة  ٨َُٔیَّ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا ًٔیَسی َواب٩ُِ ِِٔزرٔیَص َواب٩ُِ أَبٔی  ثَىٔی ِِٔسَحا ٤ََز ح و َحسَّ

َّی  ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی ٨ِ٣ٔب ٍَ ُت ٤ًََُز  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحیَّ  اہللُ 

، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع )دفرسی دنس( ااحسؼ، ٰیسیع ف انب ادرسی ف انب با ،، اوبایحؿ، یبعش، رضحت انب ہبیتق

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ربنم رپ ہبطخ دےتی وہےئ انس۔فملس ےک 

ہبیتق، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع )دفرسی دنس( ااحسؼ، ٰیسیع ف انب ادرسی ف انب با ،، اوبایحؿ، یبعش،  :  رافی

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2195    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، حرضت سائب ب٩ یزیس :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب َ َحسَّ اَ٪ َخَلب َّٔ ًَ ٍَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ائُٔب ب٩ُِ َیزٔیَس َس٤ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی اٟشَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ٔ ا٨َّٟٔيیِّ و ا ًَلَی ٨ِ٣ٔب ٍَ ٨َا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

رضحت نامثؿ نب افعؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رضحت اسبئ نب سیدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن

 فملس ےک ربنم رپ ہبطخ دےتی وہےئ انس ےہ۔



 

 

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رضحت اسبئ نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑکپےن اک ایبؿ  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساَلًلی، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  ثَُط  َوَة َحسَّ اَ٪ أَ٪َّ صَٔظا٦َ ب٩َِ رُعِ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اَِل

َُ ٓٔیطٔ َج٤ٔی ٨َرِشَ َٓ  ٩ُ َٛ ٤ِٟٔزِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صََذا ا َّی اہللُ  ٍُ لٔی َؤَٟزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس کَاَ٪ یُوَؿ َٗ َِٟت  ا اَٗ ٌّ 

ر، دبعاالیلع، اشہؾ نب اسحؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ دمحم نب اشب

 ایک ہک ریمے ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل ہی نگل یھت افر مہ دفونں اس ےس )اہنان( رشفع رک دےتی۔

  اسحؿ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہدمحم نب اشبر، دبعاالیلع، اشہؾ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًباز ب٩ ًباز، ًاػ٥ احو٢، حرضت ا٧ص :  راوی



 

 

َٕ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َٟ ا٢َ َحا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَأػ٥ْ اَِلَِحَو٢ُ  ث٨ََا  ٕ َحسَّ ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ بَيَِن َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ًَلَی أَِحَیإئ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُس٠َِی٥ٕ اَِلَِنَؼ  ٨ََت َطِضّزا یَِسًُو  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة َو ًَّٟٔی بٔا یِٕع فٔی َزارٔی ا  ارٔ َوَُقَ

دسمد، ابعد نب ابعد، اعمص اوحؽ، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااصنر افر رقشی ےک درایمؿ 

وج ودہنی ںیم ےہ افر آپ ےن اکی ہنیہم کت داعےئ ونقت ڑپیھ سج ںیم ینب میلس ےک ولیبقں رپ  ریمے اس رھگ ںیم اھبح  اچرہ رکاای

 دب داع رفامح ۔

 دسمد، ابعد نب ابعد، اعمص اوحؽ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر تنس :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، بزیسہ، ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  یِٕب َحسَّ ثَىٔی أَبُو َُکَ َ٘ َحسَّ َٓ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسََل٦ٕ  ٠ََ٘ٔیىٔی  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٣ُِت ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ث٨ََا بَُزیِْس  ا٢َ لٔی بُو أَُسا٣ََة َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوُتَؼ  َّی اہللُ  َب ٓٔیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ََ َسٕح  َٗ أَِسَ٘ٔیَک فٔی  َٓ ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ  ٔلَی ا ِ ِٙ ٔ َّی ا٧َِل٠ َّی ٓٔیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِّی فٔی ٣َِشحٕٔس َػل ل

 ٔ ٤َىٔی َت٤ِّزا َوَػ٠َِّیُت فٔی ٣َِشحٔسٔظ ٌَ ِ ا َوأَك ّ٘ انٔی َسؤي َ٘ َش َٓ ُط  ٌَ ُت ٣َ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ہک ںیم ودہنی آای وت ھجم ےس دبعاہلل اوبرکبی، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 

فر نب السؾ ےلم افر ھجم ےس اہک ہک ریمے رھگ ولچ مت وک اس ایپہل ںیم الپؤں اگ سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایپ اھت، ا

ھت الچ وت اںوہں ےن ھجم وک وتس اس ہگج ںیم امنز ڑپاھؤں اگ اہجں یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپیھ ےہانچہچن ںیم اؿ ےک اس

 الپےئ افر وجھکرںی الھکںیئ افر آپ ےک امنز ڑپےنھ یک ہگج رپ ںیم ےن امنز ڑپیھ۔



 

 

 اوبرکبی، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ، حرضت اب٩ ٤ًز سٌیس ب٩ ربیٍ، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٣َةُ  ثَىٔی ًُِٔکٔ ٕ َحسَّ ثٔي ٍ َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٤َُِٟباَرٔک  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٔ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا َس ًَبَّإض أَ٪َّ  َحسَّ ثَىٔی اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ

ا٢َ  َٗ ثَُط  ٨ِطُ َحسَّ ًَ ٙٔ أَِ٪ َػ  ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٘ٔی ٌَ ِٟ ِّی َوصَُو بٔا ِی٠ََة إٓت ٩ِ٣ٔ َرب ا٢َ أََتانٔی ا٠َّٟ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ثَىٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ١ِّ َحسَّ

ًَلٔیٌّ ٤ًَُِزْة فٔی ث٨ََا  ا٢َ َصاُروُ٪ ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ َٗ ْة َو ١ُِٗ ٤ًَُِزْة َوَححَّ ٤َُِٟباَرٔک َو َِٟوازٔی ا  َححَّةٕ  فٔی َصَذا ا

دیعس نب رعیب، یلع نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ رفامای ہک ریمے اپس رات وک ریمے رپفرداگر یک رطػ ےس 

)رفہتش( آای افر اس فتق آپ قیقع ںیم ےھت، )اس ےن اہک( اس شابرک فادی ںیم امنز ڑپےئھ افر ںیہک ہک ںیم ےن  اکی آےن فاال

رمعہ افر جح یک تین یک افر اہرفؿ نب اامسلیع ےن اہک ھجم ےس یلع نب شابرک ےن ایبؿ ایک ہک وت اس ںیم، ﴿رمعۃ یف جح﴾ )جح ںیم رمعہ یک 

 ۔تین رکات وہں( ےک اافلظ لقن ےئک

دیعس نب رعیب، یلع نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےن اک ایبؿ اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًزرضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َٕ َحسَّ  ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َ ََقِ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َو ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٧ّا ث٨ََا ُس

ُت َصَذا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ةٔ َٔلَص١ِٔ ا َٔ ُِٟح٠َِی ٔ َوَذا ا أ٦ِ َة َٔلَص١ِٔ اٟظَّ َٔ ُِٟحِح ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٔلَص١ِٔ ٧َِحٕس َوا ًَ َّی اہللُ  َػل

 َ٘ َٓ  ُٚ َزا ٌٔ ِٟ َِٟی٩ٔ٤َ ی٥ُ٠َ٤ِ٠ََ َوذَُٔکَ ا ا٢َ َؤَلَص١ِٔ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ىٔی أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِ ْٚ َیِو٣َئٔذٕ َوب٠ََ ا ٥ِ َی٩ُِٜ رٔعَ َٟ  ا٢َ 

ٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحمنب وی ف، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

 الہ دجن ےک ےئل رقآؿ افر الہ اشؾ ےک ےئل ہفجح افر الہ ودہنی ےئلیک ذی اہفیلحل وک اقیمت رقمر رفامای، رضحت انب رمع اک ایبؿ ےہ ہک ہی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک الہ نمی ےک ےئل  ململ ےہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ افر ےھجم ربخ یلم ےہ ہک یبن

 (وت رعاؼ اک ذرک وہا وت اںوہں ےن رفامای ہک اس زامہن ںیم رعاؼ ںیہن اھت )ینع اس زامہن ںیم رعاؼ حتف ںیہن وہا اھت

 دمحمنب وی ف، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمعریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک الہ ملع وک اافتؼ رپرتبغ دالےن اک ایبؿ

     2201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، ٓـی١، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َبَة َحسَّ ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ِی١ُ َحسَّ ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبٔس اہللٔ   



 

 

ََّک بَٔبِلَحاَئ ٣ُ َػ  َٟطُ ٧ِٔ ٘ٔی١َ  َٓ ٔة  َٔ ُِٟح٠َِی زَّٔسطٔ بٔٔذی ا ٌَ َّطُ أُرَٔی َوصَُو فٔی ٣ُ ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ةٕ ل َٛ  َباَر

دبعارلنمح نب شابرک، لیضف، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 ہک آپ ذی اہفیلحل ںیم ارتے وہےئ ےھت ہک آپ ےس وخاب ںیم اہک ایگ ہک مت ربتک فاےل دیماؿ ںیم وہ۔

 دبعارلنمح نب شابرک، لیضف، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک آپ وک اس ارم ںیم وکح  دلخ ںیہن

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک آپ وک اس ارم ںیم وکح  دلخ ںیہن

     2202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ٌز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ، ٣ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ًَ ٕس أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ٤ًََُز أ٧َ

و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ا َوَس٠َّ َٗ ٔ ث٥َُّ  َِٟح٤ُِس فٔی اَِلَخٔي ٍَة ََٟک ا ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َرب٨ََّا َو َٗ  َٔ و ُٛ
ٍَ َرأَِسطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٔ َوَر ِحز َٔ ِٟ ََُٓل٧ّا فٔی َػََلةٔ ا  ٩ِ ٌَ ِٟ ٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ا

 ٔ ٠َِیض ًَ ٔ َطِیْئ أَِو َیُتوَب  ََٟک ٩ِ٣ٔ اَِل٣َِز َِٟیَص  َّ َوَج١َّ  ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ََُٓل٧ّا  َُّض٥ِ َها٤ُٟٔوَ٪ َو َٓإ٧ٔ بَُض٥ِ  ذِّ ٌَ  ٥ِ أَِو ُي

 ادمح نب دمحم، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع
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  ی اؿ ولوگں یک وتہب وبقؽ رک ےل ای اؿ وک ذعاب دے ویکہکن ہی ولگ اظمل ںیہ۔دلخ ںیہن ای وت اہلل اعت



 

 

 ادمح نب دمحم، دبعاہلل ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعت ی اک وقؽ ہک ااسنؿ بس ےس زایدہ ڑگھجاول ےہ۔اہلل 

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ااسنؿ بس ےس زایدہ ڑگھجاول ےہ۔

     2203    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٦، ًتاب ب٩ بظي ٍ، اسحاٚ، زہزی، ًلی ب٩ حشين، حشين ب٩ ًلی، ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ح، ٣ح٤س ب٩ سَل :  راوی

 حرضت ًلی ب٩ ابی كاٟب

اُب بِ  ًَتَّ ُس ب٩ُِ َسََل٦ٕ أَِخب ٧ٍَََا  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ  َٚ ٩ًَِ ِِٔسَحا  ٕ ٩ُ َبٔظي ٍ

 ٔ ا٢َ أَِخب ٍََن َٗ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب  ٨ًَُِض٤َا أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن أَ٪َّ حَُشيَِن ب٩َِ  َّی اہللُ ی   ِٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َّی ا ََل٦ ب٨َِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیَضا اٟشَّ ًَ اك٤ََٔة  َٓ ُط َو َٗ ٥َ َْطَ ٠ُِت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ُ٘ َٓ ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُض٥ِ أَََل ُتَؼ٠ُّوَ٪  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓاِنَْصَ َث٨َا  ٌَ َث٨َا َب ٌَ إَٔذا َطاَئ أَِ٪ یَِب َٓ ُُٔش٨َا بَٔیٔس اہللٔ  ٤ََّا أَِن َٟ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن  َّی اہللُ  ُط َػل

و٢ُ َوکَاَ٪ اِْلِٔنَشاُ٪  ُ٘ دَٔذُظ َوصَُو َي َٓ ُب  طُ َوصَُو ٣ُِسبْٔز َيرِضٔ ٌَ َِٟیطٔ َطِیّئا ث٥َُّ َس٤ٔ ٔ ِ ٍِ ٥َِٟ َیزِٔج ًَِبس َذَٟٔک َو ا٢َ أَبُو  َٗ ث ٍََ َطِیٕئ َجَسَّل  ِٛ أَ

ُٚ ا٨َِّٟح٥ُ َو ا ارٔ ا٢ُ اٟلَّ َ٘ ْٚ َويُ ُضَو كَارٔ َٓ َِٟیَّل  ا٢ُ ٣َا أََتاَک  َ٘ ا٢ُ أَِثِ٘ٔب ٧َاَرَک ٤ُ٠ِٟٔوٗٔسٔ اہللٔ يُ َ٘ یُئ يُ ـٔ ٤ُ ِٟ اُٗٔب ا  ٟثَّ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ح، دمحم نب السؾ، اتعب نب ریشب، ااحسؼ، زرہی، یلع نب نیسح، نیسح نب یلع، رضحت یلع نب ایب اط بل 

 تنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت افہمط

فملس ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وت اؿ ےس رفامای ہک ایک مت ولگ امنز ںیہن ڑپےتھ وہ؟ رضحت یلع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای 

 ےہ۔ بج رضحت یلع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری اجںین اہلل ےک اہھت ںیم ںیہ بج فہ ااھٹان اچاتہ ےہ وت ںیمہ ااھٹ اتیل

ےھت افر ہی اہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیپ ریھپ رک ےلچ افر وکح  وجاب ںیہن دای، رھپ آپ وک انس ہک اینپ راؿ رپ امرےت اجےت 



 

 

 افر ضعب اک وقؽ رفامےت اجےت ہک ااسنؿ بس ےس زایدہ ڑگھجاول ےہ۔ )اامؾ اخبری ےن اہک( وج صخش رات وک آےئ اس وک اطرؼ ےتہک ںیہ
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ےہ ہک اطرؼ ےس رماد اتسرہ ےہ، افر اثبق ےک ینعم رف

 ()اینپ آگ رفنش رک

، رضحت یلع نب اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، ح، دمحم نب السؾ، اتعب نب ریشب، ااحسؼ، زرہی، یلع نب نیسح، نیسح نب یلع :  رافی

 ایب اط بل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ااسنؿ بس ےس زایدہ ڑگھجاول ےہ۔

     2204    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، ٟیث، سٌیس، )ابوسٌیس ٛیشا٪( حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٤َِِٟشح ا٢َ بَِي٨َا ٧َِح٩ُ فٔی ا َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ َِ  ٔس 

ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ ٤ِِٟٔسَرأض  َّی ٔجئ٨َِا بَِیَت ا ُط َحً ٌَ ِج٨َا ٣َ َْخَ َٓ ٔلَی یَُضوَز  وا ِ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٨َاَزاص٥ُِ  ًَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

َت َیا ِِ ِس ب٠ََّ َٗ اُٟوا  َ٘ َٓ رَشَ یَُضوَز أَِس٤ُٔ٠وا َتِش٤ُ٠َوا  ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ أَبَا ا

َّی اہللُ َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َت یَا أَبَا ا ِِ ِس ب٠ََّ َٗ اُٟوا  َ٘ َٓ ٥َ َذَٟٔک أُرٔیُس ث٥َُّ َذَٟٔک أُرٔیُس أَِس٤ُٔ٠وا َتِش٤ُ٠َوا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ   

 ٔ ِّی أُرٔیُس أَِ٪ أُِج٠َٔی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ ٤ََّا اَِلَِرُق ِهَّلِل َوَرُسؤٟطٔ َوأَن ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا٢َ ا َ٘ َٓ أَٟثَة  ََٟضا اٟثَّ ا ٩ِ٤َ َوَجَس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ب٤َٔأٟطٔ  َٗ َٓ اَِلَِرٔق 

٤ََّا اَِلَِرُق ِهَّلِل َوَرُسؤٟطٔ  ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا َٓ طُ َؤَِلَّ  ٌِ ٔ ٠َِيب َٓ  َطِیّئا 

، ثیل، دیعس، )اوبدیعس شیکؿ( رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ اکی ابر ہبیتق

دجسم ںیم ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ افر رفامای ہک وہید ےک اپس ولچ، مہ ولگ آپ ےک اسھت رفاہن 

گ تیب اادمارس ےک اپس ےچنہپ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ، افر اؿ ولوگں وک اکپر رک رفامای وہےئ۔ اہیں کت ہک مہ ول



 

 

ےل آؤ وت وفحمظ روہ ےگ، وہید ےن اہک ہک اے اوبااقلمس! مت ےن اچنہپ دای، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ہک اے وہید یک امجتع، مت االسؾ،

دصقم اھت، رھپ رفامای ہک مت املسمؿ وہ اجؤ وت وفحمظ روہ ےگ، وہید ےن اہک ہک اے اوبااقلمس! مت ےن اچنہپ  فآہل فملس ےن رفامای ہک یہی ریما

ؿ ول دای، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریما دصقم یہی اھت، رھپ رسیتی ابر آپ ےن یہی املکت رفامےئ، افر رفامای ہک اج

ؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک ےہ، افر ںیم ارادہ رکات وہں ہک ںیہمت اس زنیم ےس دفر رک دفں، اس ےئل مت ہک زنیم اہلل افر اس ےک روس

 ںیم ےس وج صخش ا ےن امؽ ےک وعض ھچک ) تمی( اپےئ وت  چی دے فرہن مت اجؿ ول ہک زنیم اہلل افر اس ےک روسؽ یک ےہ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق، ثیل، دیعس، )اوبدیعس شیکؿ( رضحت اوبرہریہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مہ ےن ایس رطح مت وک  چی یک اتم انبای۔

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 وک  چی یک اتم انبای۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک مہ ےن ایس رطح مت 

     2205    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابواسا٣ہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ُٚ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح  َحسَّ

و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َت  ِِ ُط َص١ِ ب٠ََّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٥َ یَُحاُئ ب٨ُٔوٕح یَِو٦َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتُط ص١َِ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُتِشأ٢َُ أ٣َُّ َٓ ٥ِ یَا َربِّ  ٌَ َن

 ُ٘ َی َٓ  ٥ُِٜ َِ َتِظَضُسوَ٪ ث٥َُّ ب٠ََّ َٓ ُیَحاُئ ب٥ُِٜٔ  َٓ ُتطُ  ْس َوأ٣َُّ و٢ُ ٣َُح٤َّ ُ٘ َی َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ ُطُضوزَُک  ُ٘ َی َٓ  ٕ أَ َرُسو٢ُ وُٟوَ٪ ٣َا َجائ٨ََا ٩ِ٣ٔ ٧َٔذیز  ََقَ

ًَِسَّل َٟٔتُٜو٧ُوا ُطضَ  ا٢َ  َٗ ّة َوَسّلا  ٥ِ أ٣َُّ ُٛ ٨َ٠ِا ٌَ َذَٟٔک َج َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِی٥ُِٜ اہللٔ َػل ًَلَی ا٨َّٟأض َویَُٜوَ٪ اٟزَُّسو٢ُ  َساَئ 

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ًَِوٕ٪ َحسَّ ََفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطضٔیّسا َو َّی اہللُ   َػل

 بَٔضَذا



 

 

اصحل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ااحسؼ نب وصنمر، اوبااسہم، اشمع، اوب

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ونح ایقتم ےک دؿ الےئ اجںیئ ےگ وت اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک مت ےن )مکح ایہل( اچنہپ

 ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک اںوہں ےن اہمترے اپس ریمے ایاکؾ اچنہپ دےیئ ےھت دای فہ ںیہک ےگ ہک اہں، اے رپفرداگر، رھپ اؿ یک اتم

آہل وت فہ ںیہک ےگ ہک امہرے اپس وکح  ڈراےن فاال ںیہن آای، اہلل رفامےئ اگ ہک اہمترا وگاہ وکؿ ےہ، فہ ںیہک ےگ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع ف

کَِل فملس افر اؿ یک اتم،انچہچن مت ولگ الےئ اجؤ ےگ، افر وگایہ دف  َ 
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ےگ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آتی، ﴿ف

 ِس﴾، التفت رفامح ، فطس ےس رماد درایمین ےہ، رفعج
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نب وعؿ ےن وباہطس اشمع،  

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس ےک اتمتعب دحثی رفاتی یک ےہ۔ اوباصحل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ااحسؼ نب وصنمر، اوبااسہم، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احمک ااہتجد رکے افر ملع ہن وہےن یک فہج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل یلعارگ وکح  اعلم ای

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ۔ارگ وکح  اعلم ایاحمک ااہتجد رکے افر ملع ہن وہےن یک فہج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مکح ےک الخػ وہ وت اس اک مکح رمدفد ےہ

     2206    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

اس٤ٌی١، بزازار اس٤ٌی١، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ًبسا٤ٟحیس ب٩ سہی١ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ ٣شیب،  :  راوی

 حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ و ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَخٔیطٔ  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ٍَ  َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٤َِٟحٔیسٔ ب٩ِٔ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ

 َّ ثَاُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُِٟدِسرٔیَّ َوأَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ٌٔیٕس ا ُث أَ٪َّ أَبَا َس ٤َُِٟشیَّٔب یَُحسِّ ٌٔیَس ب٩َِ ا ًَ َس َث أََخا ی اہللُ  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب

َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ َج٨ٔیٕب  س٦َٔ بَٔت٤ِز َ٘ َٓ ًَلَی َخِیب ٍََ  ٠َ٤َُط  ٌِ ًَٔسٓیٕ اَِلَِنَؼارٔیَّ َواِسَت ٔ َخِیب ٍََ بَىٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَک١ُُّ َت٤ِز ًَ  

 َّ ا٢َ ََل َواہللٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ َٗ ََٜذا  ٥َ ََل َص ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٍٔ َِٟح٤ِ ًَئِن ٩ِ٣ٔ ا ا ََ بٔاٟؼَّ ا ٨ََِٟظت ٍَٔی اٟؼَّ ا 



 

 

٤ِٟٔیزَاُ٪  َذَٟٔک ا َٛ وا َصَذا َواِطت ٍَُوا بَٔث٨٤َٔطٔ ٩ِ٣ٔ َصَذا َو ٌُ ٩ِٜٔ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ أَِو بٔی ٠ُوا َوَل ٌَ ِٔ  َت

ؿ نب البؽ، دبعادیجمل نب لیہس نب دبعارلنمح نب وعػ، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس دخری ریض الیعمس، ربادارالیعمس، امیلس

ینب  اہلل اعتٰیل ہنع ف اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ دفونں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ر ایک وت فہ دمعہ مسق یک وجھکرںی ےل رک فا س آای اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دعی ااصنری ےک اھبح  وک ربیخ اک اعلم رقم

 رفامای ہک ایک ربیخ یک امتؾ وجھکرںی ایسی یہ وہیت ںیہ، اںوہں ےن رعض ایک ہک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اکی اصع

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس یک  تمی ےک وعض رخدیف، افر یہی مکح  وجھکر دف اصع وجھکر ےک وعض رخدی ےت ںیہ وت

 اؿ زیچفں اک ےہ، وج وتؽ رک یچیب اجیت ںیہ افر رخدیی اجیت ںیہ۔

 الیعمس، ربادار الیعمس، امیلسؿ نب البؽ، دبعادیجمل نب لیہس نب دبعارلنمح نب وعػ، دیعس نب بیسم، رضحت اوبدیعس :  رافی

 دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احمک ےک ارج اک ایبؿ ہکبج فہ ااہتجد رکے افر ااہتجد ںیم  یطل ایتحص وہ

  اک ایبؿ اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن :   ابب

 احمک ےک ارج اک ایبؿ ہکبج فہ ااہتجد رکے افر ااہتجد ںیم  یطل ایتحص وہ

     2207    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ یزیس، حیوة، یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ اٟہاز، ٣ح٤سب٩ ابزاہی٥ ب٩ حارث، بَّسب٩ سٌیس، ابوٗیص ٤ًزو ب٩  :  راوی

 آزاز َکزہ َُل٦ حرضت ٤ًزوب٩ ًاؾ ًاؾ ٛے

بِ  ًَ ثَىٔی یَزٔیُس ب٩ُِ  یِٕح َحسَّ َ َُ ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ  ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ُئ ا ٤ُُِِٟقٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس ا ث٨ََا  ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاز ٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا

ٌٔیٕس  ٩ًَِ بَُِّسٔ ب٩ِٔ َس َِٟحارٔٔث  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ا َّطُ َس٤ٔ أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِیٕص ٣َِولَی  َٗ ٩ًَِ أَبٔی 

 َٓ  ٥ََٜ ٠َُط أَِجَزأ٪ َؤَِذا َح َٓ اِجَتَضَس ث٥َُّ أََػاَب  َٓ َِٟحا٥ُٔٛ  ٥ََٜ ا و٢ُ َِٔذا َح ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َ َػل ا٢َ  اِجَتَضَس ث٥َُّ أَِخَلأ َٗ ٠َُط أَِجْز  َٓ



 

 

ًَِبسٔ اٟ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ََٜذا َحسَّ ا٢َ َص َ٘ َٓ  ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ َِٟحٔسیٔث أَبَا بَُِکٔ ب٩َِ  ثُِت بَٔضَذا ا َحسَّ ا٢َ َٓ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو زَِّح٩ٔ٤َ 

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُِکٕ  ًَ  ٩ًَِ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َطُ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة    

دبعاہلل نب سیدی، ویحۃ، سیدی نب دبعاہلل نب ااہلد، دمحمنب اربامیہ نب احرث، رسبنب دیعس، اوبسیق رمعف نب اعص ےک آزاد رکدہ الغؾ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج احمک یسک ابت رضحت رمعفنب اعص ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن روسؽ اہلل

اک ہلصیف رکے افر اس ںیم ااہتجد ےس اکؾ ےل افر حیحص وہ وت اس ےک ےئل دف ارج ںیہ افر ارگ مکح دے افر اس ااہتجد ےس اکؾ ےل افر طلغ 

دحثی اوبرکب نب رمعف، نب زحؾ ےس ایبؿ یک وت اںوہں ےن اہک وہ وت اس وک اکی وثاب ےلم اگ، سیدینب دبعاہلل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ہی 

ہک اوبہملس نب دبعارلنمح ےن وباہطس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایس رطح ایبؿ یک ےہ افر دبعازعلسی نب بلطم ےن 

 لثم لقن ایک ےہ۔دبعاہلل نب ایب رکب ےس اںوہں ےن اوبہملس ےس اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یک 

دبع اہلل نب سیدی، ویحۃ، سیدی نب دبعاہلل نب ااہلد، دمحمنب اربامیہ نب احرث، رسبنب دیعس، اوبسیق رمعف نب اعص ےک آزاد  :  رافی

 رکدہ الغؾ رضحت رمعفنب اعص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےک الخػ دلیل وج اس اک اقلئ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک امتؾ ایاکؾ اظہاس صخش

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 (اس صخش ےک الخػ دلیل وج اس اک اقلئ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک امتؾ ایاکؾ اظرہ ےھت )امتؾ احصہب وک ولعمؾ ےھت

     2208    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیس اہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ اِسَتأَِذَ٪  َٗ  ٕ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُي ٍِ ًََلاْئ  ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َٜ َحسَّ َٓ ًَلَی ٤ًََُز  َّطُ أَبُو ٣ُوَسی  أ٧َ

 َٓ ُط  َٟ َُٓسعَٔی  َٟطُ  ِیٕص ائَِذ٧ُوا  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٍِ َػِوَت  ٥َِٟ أَِس٤َ ا٢َ ٤ًَُزُ أَ َ٘ َٓ  ٍَ َج وَّل ََفَ ُِ َت َوَجَسُظ ٣َِظ ٌِ ًَلَی ٣َا َػ٨َ ا٢َ ٣َا َح٠َ٤ََک  َ٘

 َ ٨َٕة أَِو ََل ًَلَی َصَذا بٔبَيِّ أِتٔىٔی  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َّا ٧ُِؤ٣َزُ بَٔضَذا  ُٛ َّا  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ اُٟوا ََل َيِظَضُس َِٔلَّ َٓ َ٘ َٓ ٔلَی ٣َِح٠ٕٔص ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ  ِ َٙ َٓا٧َِل٠َ ٩٠ََّ بَٔک  ٌَ ِٓ



 

 

ًَلَیَّ َصَذا ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ َخفَٔی  َ٘ َٓ ٨َّا ٧ُِؤ٣َزُ بَٔضَذا  ُٛ ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟدِسرٔیُّ  ٌٔیٕس ا ا٦َ أَبُو َس َ٘ َٓ ٧َا  ٠ًََ  أََػأُغُ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِیطٔ أ٣َِز

 ٔٚ ُٙ بٔاَِلَِسَوا ِٔ َِٟضانٔی اٟؼَّ ٥َ أَ  َوَس٠َّ

دسمد، ییحی ، انب رججی، اطعء، دیبعاہلل نب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اوب ومٰیس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ادنر 

ا س آ ےئگ، رضحت رمع ےن اہک ہک ںیم ےن آےن یک ااجزت ام یگ، وکح  وجاب ہن دای، وت ہی ھجمس رک ہک فہ یسک اکؾ ںیم وغشمؽ وہں ےگ ف

ےن  دبعاہلل نب سیق یک آفاز ںیہن ینس۔ اس وک ااجزت دف، اؿ وک الب رک الای ایگ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیہمت سک زیچ

ٰیل ہنع ےن اہک ہک اس رپ وگاہ الؤ، فرہن آامدہ ایک اس  جتک رپ، اوب ومٰیس ےن اہک ہک ںیمہ اس اک مکح دای اجات اھت، رضحت رمع ریض اہلل اعت

ںیم ںیہمت ازا دفں اگ، اوب ومٰیس ااصنر یک اکی سلجم ںیم ےئگ وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ ںیم ےس وھچاٹ یہ وگایہ دے اگ،انچہچن 

ہک مہ ولوگں وک یہی مکح دای  اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے وہےئ افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اج رک ایبؿ ایک

فتخ ےن ھجم اجات اھت، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی مکح ھجم رپ وپدیشہ راہ، ابزار ںیم رخدی ف رف

 وک اس ےس ےب ربخ راھک۔

 دسمد، ییحی ، انب رججی، اطعء، دیبع اہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 (اس صخش ےک الخػ دلیل وج اس اک اقلئ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک امتؾ ایاکؾ اظرہ ےھت )امتؾ احصہب وک ولعمؾ ےھت
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 ًلی، سٔیا٪، زہزی، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

و٢ُ أَِخب ٍََنٔی أَبُو صُ  ُ٘ ٔد َي ُط ٩َ٣ٔ اَِلرَِعَ ٌَ َُّط َس٤ٔ ثَىٔی اٟزُّصِزٔیُّ أ٧َ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ٥ُِ َحسَّ َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ َتز٤ًُُِوَ٪ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  َزیَِزَة 

 ٜٔ ٨ُِت ا٣َِزأّ ٣ِٔش ُٛ ِّی  ٔن ٤َِِٟؤًُس ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواہللُ ا َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟحٔسیَث  ٠َِیطٔ یُِٜث ٍُٔ ا ًَ َّی اہللُ  ِٟز٦َُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ي٨ّا أَ

ًَلَی ٠ِ٣ٔٔئ بَِلىٔی َوکَاَ٪ ا  ٥َ ًَلَی أ٣ََِوأٟض٥ِٔ َوَس٠َّ َِٟ٘ٔیا٦ُ  ٠ُُض٥ِ ا َِ ٚٔ َوکَا٧َِت اَِلَِنَؼاُر َيِظ ُٙ بٔاَِلَِسَوا ِٔ ٠ُُض٥ِ اٟؼَّ َِ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ َيِظ



 

 

ٔضیَ  ِٗ َّی أَ ا٢َ ٩ِ٣َ َیِبُشِم رَٔزائَُط َحً َٗ ٕ َو ٥َ َذاَت َیِو٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َظضِٔسُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ًٔ َٟ ا َ٘ ٩ِ٠َ  ٣َ َٓ طُ  ـِ ٔ ب ِ٘ ی ث٥َُّ َي

 ٌِ ِّٙ ٣َا َنٔشیُت َطِیّئا َس٤ٔ َِٟح َثطُ بٔا ٌَ َّٟٔذی َب َوا َٓ ًَلَیَّ  َبَشِلُت بُزَِزّة کَا٧َِت  َٓ ُط ٣ٔىِّی  ٌَ  ُتطُ ٨ِ٣ٔطُ َی٨َِسی َطِیّئا َس٤ٔ

انس ہک ہک مت ولگ ےتہک وہ ہک یلع، ایفسؿ، زرہی، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ےتہک وہےئ 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رثکت ےس دحںیثی ایبؿ رکات ےہ، دخا ےک اسےنم اکی دؿ اجان 

وجد راتہ ےہ، ںیم اکی نیکسم آد ی اھت، رصػ ٹیپ رھب رک اھک رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ںیم رہ فتق وم

اھت، اہمرجنی وت ابزار ںیم رخدی ف رففتخ ںیم وغشمؽ رےتہ ےھت، افر ااصنر ا ےن امؽ ےک ااظتنؾ ںیم رصمفػ رےتہ ےھت، اکی دؿ ںیم 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض اھت ہک آپ ےن رفامای ہک وج صخش اینپ اچدر ریمی وگتفگ وہےن کت الیھپےئ رےھک رھپ 

ٹیم ےل وت وج ھچک ھجم ےس ےنس اگ اس وک یھبک ہن وھبےل اگ ھجم رپ اچدر یھت اوکس ںیم ےن اھچب دای مسق ےہ اس ذات یک سج ےن  اس وک

 آپ وک قح دے رک اجیھب ےہ وج ھچک ںیم ےن آپ ےس انس اس ںیم ےس ھچک ںیہن وھبال۔

 یلع، ایفسؿ، زرہی، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ااکنر ہن رکان تجح ےہ۔

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

  یلص اہلل ہیلع فملس اک ااکنر ہن رکان تجح ےہ۔اس صخش اک ایبؿ سج ےن ایخؽ ایک ہک یبن

     2210    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤از ب٩ ح٤یس، ًبیس اہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ٌاذ، طٌبہ، سٌسب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤سب٩ ٨٣ٜسر :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ازُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٔس ب٩ِٔ  َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ سٔ ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ٣ُ

 ُٕ ٔ ٠ُُِٗت َتِح٠ ا٢ُ  جَّ ائٔٔس اٟسَّ ُٕ بٔاہللٔ أَ٪َّ اب٩َِ اٟؼَّ ٔ ِبٔس اہللٔ یَِح٠ ًَ ا٢َ َرأَیُِت َجابَٔز ب٩َِ  َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ُت ًُ ا ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ ِ َٗ ٤َزَ  بٔاہللٔ 



 

 

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٥ِ٠َ ی٨ُُِٔکِ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی َذَٟٔک ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ُٕ ٔ   َوَس٥ََّ٠ َیِح٠

 ےن امحد نب دیمح، دیبعاہلل نب اعمذ، اعمذ، ہبعش، دعسنب اربامیہ، دمحمنب دکنمر ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم

اجربنب دبعاہلل وک مسق اھکےت وہےئ داھکی ہک انب اصدئ داجؽ ےہ ںیم ےن اہک ہک مت اہلل یک مسق اھکےت وہ اںوہں ےن اہک ہک اہں! ںیم 

ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اس ابت رپ مسق اھکےت وہےئ داھکی ےہ، افر یبن یلص اہلل 

 فآہل فملس ےن اس اک ااکنر ںیہن ایک۔ہیلع 

 امحد نب دیمح، دیبع اہلل نب اعمذ، اعمذ، ہبعش، دعسنب اربامیہ، دمحمنب دکنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ ایاکؾ اک ایبؿ وج داللئ ےک ذرےعی اچہپےن اجےت ںیہ۔

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ایاکؾ اک ایبؿ وج داللئ ےک ذرےعی اچہپےن اجےت ںیہ۔

     2211    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ابوػاٟح، س٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اَحسَّ  أ٪  َّ٤ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح اٟشَّ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ٨ِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ًَ ہللُ 

َِٟدِی١ُ َٟٔثََلثَٕة َٟٔزُج١ٕ أَِجْز َؤَٟزُج١ٕ ٔست ٍِْ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُج١ْ َربََلَضا فٔی  َػل َٟطُ أَِجْز ََفَ َّٟٔذی  ا ا أ٣ََّ َٓ ًَلَی َرُج١ٕ ؤِزْر  َو

٤َِٟزِٔد أَِو اٟزَِّوَؿةٔ  َٔک ٩ِ٣ٔ ا ٤َا أََػابَِت فٔی كَٔی٠َٔضا ذَٟ َٓ ََٟضا فٔی ٣َزِٕد أَِو َرِوَؿٕة  أَكَا٢َ  َٓ ِت  َسبٔی١ٔ اہللٔ  ٌَ َل َٗ ََّضا  ِو أ٧َ َٟ َٟطُ َحَش٨َإت َو کَاَ٪ 

بَ  كَٔی٠ََضا رَشٔ َٓ  ٕ ََّضا ٣َزَِّت ب٨ََٔضز ِو أ٧َ َٟ َُٟط َو ئِن کَا٧َِت آثَاُرَصا َوأَِرَواثَُضا َحَش٨َإت  َٓ َ ََ ا أَِو  ّٓ َ ََ ٥ِ یُزِٔز أَِ٪ َيِشقَٔی َٓاِست٨ََِّت  َٟ ِت ٨ِ٣ٔطُ َو

 ِّ٨ َِ ُط َوهَٔی َٟٔذَٟٔک اٟزَُّج١ٔ أَِجْز َوَرُج١ْ َربََلَضا َت َٟ ابَٔضا َوََل ُهُضورٔصَا بٔطٔ کَاَ٪ َذَٟٔک َحَش٨َإت  َٗ َّٙ اہللٔ فٔی رٔ ٥ِ ی٨ََِص َح َٟ ا َو ّٔ ُّٔ ٌَ ّیا َوَت

 ًَ َّی اہللُ  َٔک ؤِزْر َوُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَی ذَٟ َٓهَٔی  ا َورَٔیاّئ  ِْخّ َٓ ُط ٔست ٍِْ َوَرُج١ْ َربََلَضا  َٟ هَٔی  ا٢َ ٣َا َٓ َٗ  ٔ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

ةٕ َخي ٍِّا یَزَُظ َو٩ِ٣َ أ٧َِز٢ََ اہللُ  ا٢َ َذرَّ َ٘ ١ِ٤َ ٣ِٔث ٌِ ٩ِ٤َ َي َٓ َة  ٌَ َِٟحا٣ٔ اذََّة ا َٔ ِٟ ٔ اِْلَیَة ا ًَلَیَّ ٓٔیَضا َِٔلَّ صَٔذظ ا َیَزظُ   ًّ ََ ةٕ  ا٢َ َذرَّ َ٘ ١ِ٤َ ٣ِٔث ٌِ  َي

 اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل الیعمس، امکل، زدی نب املس، اوباصحل، امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وھگڑا نیت مسق ےک ولوگں ےئلیک ےہ، اکی صخش ےک ےئل وت ابثع ارج ےہ دفرسے ےک ےئل رپدہ 

ںیم وھگڑا  وپیش اک ذرہعی ےہ افر رسیتے ےک ےئل ذعاب اک ابثع ےہ۔ سج ےک ےئل وثاب اک ابثع ےہ وت فہ آد ی سج ےن اہلل یک راہ

 ابدناھ افر اس یک ریس ابغ رچااگہ ںیم ڈیلیھ وھچڑ دی وت اس یک ابملح  ںیم اس اک رچااگہ ای ابغ ےک سج ہصح کت ےچنہپ اگ اس اک اس آد ی

ڑا وک وثاب ےلم اگ افر ارگ اس ےن ریس زتا ی اکی ای دف دفڑ اس ےن اگلح  وت اس ےک دقومں افر دیل ےک وعض اس وک ایکینں ںیلم یگ وھگ

اےسی آد ی ےک ےئل ابثع ارج ےہ افر فہ سج ےن وھگڑا ےب اینزی اظرہ رکےن افر وساؽ ےس ےنچب ےک ےئل ابدناھ افر اس یک رگدؿ افر 

اس یک ھٹیپ ںیم اہلل ےک قح وک ہن وھبال وت اس ےک ےئل رپدہ وپیش اک ذرہعی ےہ افر وج اس وک رخف افر رغفر ےک ےئل ابدنےھ وت ہی اس ےک 

، افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دگوھں ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اس ےک قلعتم ھجم رپ اجعم افر ےئل ذعاب ےہ
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 آتی انزؽ ںیہن وہح ۔ےب ریظن آتی، ﴿

 الیعمس، امکل، زدی نب املس، اوباصحل، امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ےن اجےت ںیہ۔اؿ ایاکؾ اک ایبؿ وج داللئ ےک ذرےعی اچہپ

     2212    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی اب٩ ًي٨یہ، ٨٣ؼور ب٩ ػٔیہ، ٨٣ؼور کی واٟسہ حرضت ًائظہ :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٣ِ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ َة  ٔٔیَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َػ ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  َِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ َزأَّة َسأ

ث٨ََا ٣َ  یُّ َحسَّ َِٟبِْصٔ َ٪ ا٤َُّ٨ٟي ٍِٔیُّ ا ِی١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا َبَة َحسَّ ِ٘ ْس صَُو اب٩ُِ ًُ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اب٩ُِ ح و َحسَّ ٨ُِؼوُر ب٩ُِ 

 ًَ ِّی  ثَِتىٔی أُم یِ َطِيَبَة َحسَّ َٛ َِٟحِیٔف  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َسأ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  َتٔش١ُ ٩ِ  ِِ َٕ َت



 

 

ُ بَٔضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ َٕ أََتَوؿَّ ِی َٛ َِٟت  ا َٗ ئٔيَن بَٔضا  ََٓتَوؿَّ َّٜة  َػّة ٤َ٣ُشَّ ا٢َ َتأُِخٔذی٩َ َٔفِ َٗ ٥َ ٨ِ٣ُٔط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ  

ئٔي ٥َ َتَوؿَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ُ بَٔضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  أ َٕ أََتَوؿَّ ِی َٛ َِٟت  ا َٗ ئٔی  َّٟٔذی َتَوؿَّ ُِٓت ا َز ٌَ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َن بَٔضا 

َّی ٤ُِتَضا یُزٔیُس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٠ ٌَ َٓ ٔلَیَّ  َحَذبُِتَضا ِ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ییحی انب ہینیع، وصنمر نب ہیفص، وصنمر یک فادلہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت ےن یبن یلص 

ی، وصنمر نب دبعارلنمح نب ہبیش، اینپ فادلہ ےس اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ )دفرسی دنس( دمحم نب ہبقع، لیضف نب امیلسؿ، ریمنی، رصب

افر فہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ضیح ےک ابرے ںیم 

یلص اہلل ہیلع  وپاھچ ہک سک رطح اس اک لسغ رکے۔ آپ ےن رفامای ہک کشم اگل وہا اکی ڑپکا ےل رک اس ےس اپیک احلص رکفں؟ یبن

رز ںیم اس ےس اپیک احلص رکفں؟ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 
ک
ےن رفامای ہک اپیک احلص رک۔ اس ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ویکں

رفامای ہک اس ےس اپیک احلص رک۔ رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل اک دصقم ھجمس یئگ وت ںیم ےن اس وعرت وک اینپ رطػ اچنیھک 

 فر اھکس دای۔ا

 ییحی انب ہینیع، وصنمر نب ہیفص، وصنمر یک فادلہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اجےت ںیہ۔ اؿ ایاکؾ اک ایبؿ وج داللئ ےک ذرےعی اچہپےن

     2213    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی ب٩ اس٤ٌی١، ابوًوا٧ہ، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ِیٕس ب٨َِٔت  َحسَّ َٔ ًَبَّإض أَ٪َّ أ٦َُّ حُ اب٩ِٔ 

ًَا بٔض٩َّٔ  ََٓس ٥َ َس٨ّ٤ِا َوأَّٗٔلا َوأَُؿبًّا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ َحزِٕ٪ أَصَِسِت ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ضُ  َٛ ت ٍََ َٓ ًَلَی ٣َائَٔستٔطٔ  أُک٩َ٠ِٔ  ًَلَی ٣َائَٔستٔطٔ َٓ ا٣ّا ٣َا أُک٩َ٠ِٔ  ٩َّ َُحَ ُٛ َِٟو  َُٟض٩َّ َو رٔ  ذِّ َ٘ ٤َُِٟت ٥َ کَا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َوََل أ٣ََزَ ٩َّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل



 

 

 بٔأَک٠ِٔض٩َّٔ 

اؾ دیفح تنب  ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک

ںی احرث نب زحؿ، ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم یھگ افر رینپ افر وگہ دہۃی اجیھب، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی زیچ

پ ےک وگنما ںیجیھب، افر آپ ےک دخرت وخاؿ رپ اھکح  ںیئگ، نکیل آپ ےن رفنت یک فہج ےس ںیہن اھکای ارگ ہی زیچںی  جاؾ وہںیت وت آ

 – دخرت وخاؿ رپ ہن اھکح  اجںیت، افر آپ اؿ ےک اھکےن اک مکح ہن دےتی

 ومٰیس نب الیعمس، اوبوعاہن، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ اتب افر تنس وک وبضم :   ابب

 اؿ ایاکؾ اک ایبؿ وج داللئ ےک ذرےعی اچہپےن اجےت ںیہ۔

     2214    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح  ًَِبسٔ  َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔی َربَإح  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص   َحسَّ

 ٌِ ٨َِٟا أَِو َٟٔی ٔ َتز ٌِ ٠َِی َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أَک١ََ ثُو٣ّا أَِو َبَؼَّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط تَ اہللٔ  ِس فٔی بَِيتٔطٔ َو٧ِٔ ٌُ ِ٘ َی ِٟ ز٢ِٔ ٣َِشحَٔس٧َا َو

أُِخ  َٓ ٨ًََِضا  ََٓشأ٢ََ  ََٟضا رٔیّحا  َوَجَس  َٓ و٢ٕ  ُ٘ اْت ٩ِ٣ٔ بُ ا ٓٔیطٔ َخرٔضَ ّ٘ ىٔی كََب ٌِ ا٢َ اب٩ُِ َوصِٕب َي َٗ ُتَٔی بَٔبِسٕر  و٢ٔ أ ُ٘ ِٟبُ ب ٍَٔ ب٤َٔا ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ا

 ٌِ ٔلَی َب بُوَصا ِ ََُٓقَّ بُوَصا  ا٢َ ََقِّ َ٘ ا٢َ اب٩ُِ َٓ َٗ ِّی أ٧َُاظٔی ٩ِ٣َ ََل ت٨َُاظٔی َو إٔن َٓ ا٢َ ک١ُِ  َٗ َظ أَک٠ََِضا  ا َرآُظ ََکٔ َّ٤٠ََٓ ُط  ٌَ ٔف أَِػَحابٔطٔ کَاَ٪ ٣َ

ِِٟ٘ٔسرٔ  َة ا ٩ًَِ یُو٧َُص ٗٔؼَّ َواَ٪  ِٔ ٥ِ یَِذَُکٔ ا٠َِّٟیُث َوأَبُو َػ َٟ اْت َو ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب بِٔ٘ٔسٕر ٓٔیطٔ َخرٔضَ  ٕ ي ٍِ َٔ ًُ َ ََل أ َٓ ِو٢ٔ   َٗ ِزرٔی صَُو ٩ِ٣ٔ 

َِٟحٔسیٔث   اٟزُّصِزٔیِّ أَِو فٔی ا

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک 



 

 

 ےس دحیلعہ رےہ، ای رفامای ہک امہری دجسم ےس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش نسہل اھکےئ ای ایپز اھکےئ وت فہ مہ ںیم

اگل رےہ، افر ا ےن رھگ ںیم اھٹیب رےہ، افر آپ ےک اپس اکی ربنت الای ایگ انب فبہ ےتہک ںیہ ہک ابطؼ الای ایگ، سج ںیم اسگ، 

قلعتم آپ ےس  زبسایں، ںیھت آپ وک اس یک وب ولعمؾ وہح  آپ ےن اس ےک قلعتم رفامای وج اسگ زبسایں اس ںیم ںیھت اؿ ےک

ایبؿ ایک ایگ آپ ےن رفامای ہک اس وک اس ےک اپس ےل اجؤ ، ولگ آپ ےک اکی احصیب ےک اپس ےل ےئگ وج آپ ےک اسھت رےتہ ےھت، 

بج آپ ےن احصیب وک داھکی ہک اس اھکےن وک دنسپ ںیہن ایک وت آپ ےن رفامای ہک مت اھکؤ سج ےس رسوگیش رکات وہں اس ےس مت 

 سز، فبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اہڈنی الح  یئگ سج ںیم اسگ اھت افر ثیل افر اوبناواؿ ےن اہڈنی  رسوگیش ںیہن رکےت افر
عفی

انب 

 – اک ہصق ایبؿ ںیہن ایک، ںیم ںیہن اجاتن ہک ہی زرہی اک وقؽ ےہ ای دحثی ںیم دالخ ےہ

  اہللادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ایاکؾ اک ایبؿ وج داللئ ےک ذرےعی اچہپےن اجےت ںیہ۔

     2215    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥، :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَِخ  ث٨ََا أَبٔی  اََل َحسَّ َٗ ًَیمِّ  ث٨ََا أَبٔی َو ٔس ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٌِ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٕ أَ٪َّ أَبَاُظ ُجَبي ٍَِ َحسَّ ُس ب٩ُِ ُجَبي ٍِ ب ٍََنٔی ٣َُح٤َّ

٥ٕ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ ا٣ِزَ  ٌٔ َِٟت أََرأَیِ ب٩َِ ٣ُِل ا َ٘ َٓ  ٕ أ٣َََزَصا بٔأ٣َِز َٓ ک٤ََّ٠َِتُط فٔی َطِیٕئ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َت یَا َرُسو٢َ أَّة أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ ٩ًَِ ِٔبَِزاص ُِٟح٤َِیٔسیُّ  ٨ََٟا ا ِتٔی أَبَا بَُِکٕ َزاَز  أ َٓ ٥ِ َتحٔٔسیىٔی  َٟ ا٢َ ِِٔ٪  َٗ ٥َِٟ أَٔجِسَک  ٤َِِٟوَت اہللٔ ِِٔ٪  ىٔی ا ٌِ ََّضا َت أ٧َ َٛ ٕس  ٌِ  ی٥َ ب٩ِٔ َس

دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، ا ےن فادل افر اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ دفونں ےن ایبؿ ایک ہک ریمے فادل ا ےن فادل ےس فہ دمحم نب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ریبج ےس رفاتی رکےت ںیہ، ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت روسؽ اہلل

دختم ںیم احرض وہح  افر آپ ےس یسک زیچ ےک قلعتم ابت یک آپ ےن اس وک ھچک مکح دای اس وعرت ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 



 

 

 اپس آان، دیمحی ےن اہلل ہیلع فآہل فملس! ؤالتےیئ ارگ ںیم آپ وک ہن اپؤں وت ایک رکفں، آپ ےن رفامای ہک ارگ وت ھجم وک ہن اپےئ وت اوبرکب ےک

 اربامیہ نب دعس ےس لقن ایک ہک اس وعرت اک دصقم ہی اھت ہک ارگ آپ یک فافت وہ اجےئ۔

 دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہک الہ  اتب ےس یسک زیچ ےک قلعتم ہن وپوھچ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک الہ  اتب ےس یسک زیچ ےک قلعتم ہن وپوھچ۔

     2216    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ً :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَ  ٤َُِٟباَرٔک  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخب ٧ٍَََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیَحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ثٔي ٍ َٛ  بٔی 

 َ ٔة َٔل َزبٔیَّ ٌَ ِٟ و٧ََضا بٔا ُ َّسِّ َٔ ٔة َوُي ٌٔب ٍَِا٧ٔیَّ ِٟ ِوَراَة بٔا َُُ٪ اٟتَّ َٜٔتأب َيُِقَ ا٢َ کَاَ٪ أَص١ُِ اِل َٗ َّی صَُزیَِزَة  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ ص١ِٔ اِْلِٔسََل٦

بُوص٥ُِ  َٜذِّ َٜٔتأب َوََل تُ ُٗوا أَص١َِ اِل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ُتَؼسِّ َِٟی٥ُِٜ اِْلیَةَ  اہللُ  ٔ َِٟي٨َا َو٣َا أ٧ُِز٢َٔ ِ ٔ ُٗوُٟوا آ٨٣ََّا بٔاہللٔ َو٣َا أ٧ُِز٢َٔ ِ  َو

دمحم نب اشبر، نامثؿ نب رمع، یلع نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ںیم ڑپےتھ ےھت افر الہ االسؾ ےک ےئل اس یک ریسفت رعیب ںیم ایبؿ رکےت ےھت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک الہ  اتب وترات وک ربعاین 
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  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک الہ  اتب یک ہن وت دصتقی رکف افر ہن ذکتبی رکف افر وہک ہک، )آَم
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اامیؿ الےئ مہ اہلل اعت ی رپ افر اس زیچ رپ وج امہری رطػ ااتر دی یئگ افر اس رپ وجاہمتری رطػ ااتر دی یئگ  أ

 (آرخ کت

 دمحم نب اشبر، نامثؿ نب رمع، یلع نب شابرک، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامان ہک الہ  اتب ےس یسک زیچ ےک قلعتم ہن وپوھچ۔

     2217    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ اس٤ٌی١، ابزاہی٥، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل٣وسٰی ب :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ َحسَّ  أَ٪َّ اب٩َِ 

َٜٔتأب  َٕ َتِشأَُٟوَ٪ أَص١َِ اِل ِی َٛ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ٥َ أَِحَسُث ًَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّٟٔذی أ٧ُِز٢َٔ  ٩ًَِ َطِیٕئ َوَٛٔتاب٥ُُِٜ ا

تَبُو َٛ َّ ٍُوُظ َو َُي ُٟوا َٛٔتاَب اہللٔ َو َٜٔتأب بَسَّ ث٥َُِٜ أَ٪َّ أَص١َِ اِل ِس َحسَّ َٗ ٥َِٟ يَُظِب َو ا  ـّ ٧َُُطُ ٣َِح ٜٔتَ َتُِقَ اُٟوا صَُو ا بٔأَیِٔسیض٥ِٔ اِل َٗ اَب َو

َٟتٔض٥ِٔ ََل  َ ٩ًَِ ٣َِشأ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٥ِ ٣َا َجائ٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٠ٔیَّل أَََل ی٨ََِضا َٗ َواہللٔ ٣َا َرأَی٨َِا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َرُجَّل  ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس اہللٔ َٟٔیِظت ٍَُوا بٔطٔ ث٨ّ٤ََا 

٠ًََِی٥ُِٜ  َّٟٔذی أ٧ُِز٢َٔ  ٩ًَِ ا  َيِشأَُل٥ُِٜ 

، انب اہشب، دیبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک مت ولگ الہ ومیس نب اامسلیع، اربامیہ

رز وپےتھچ وہ احالہکن اہمتری  اتب فہ ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اتزہ اتزہ ااتری 
ک
 اتب ےس یسک زیچ ےک قلعتم ویکں

آزیمش ںیہن، افر اس  اتب ےن مت ےس ایبؿ رک دای ےہ ہک الہ  اتب ےن اینپ  اتب  ےہ، اےس مت ڑپےتھ وہ، اخصل ےہ اس ںیم وکح 

وک دبؽ ڈاال افر اس ںیم ریغت ایک فہ ولگ ا ےن اہھت ےس  اتب ےتھکل ےھت افر ےتہک ےھت ہک ہی اہلل یک رطػ ےس ےہ اتہک اس ےک ذرہعی 

ےک قلعتم وساؽ رکےن ےس فہ ںیہمت عنم ںیہن رکات ےہ دخا یک وھتڑی  تمی فوصؽ رکںی سج اک ملع اہمترے اپس آ اکچ ےہ وت ایک اس 

 مسق! ںیم اؿ )الہ  اتب( ںیم ےس یسک وک ںیہن داتھکی وہں ہک مت ےس اس زیچ ےک قلعتم وپےگ ں وج مت رپ انزؽ یک یئگ۔

 ومٰیس نب الیعمس، اربامیہ، انب اہشب، دیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ڑگھجا ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھجا ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ

     2218    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٦ ب٩ ابی ٣لیٍ، ابو٤ًزا٪، جونی، حرضت ج٨سب ب٩ ًبس اہللاسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سَل :  راوی

ِٟحَ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا  ٍٕ ٦ٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُٔلی ٩ًَِ َسَلَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ُٚ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ِِٔسَحا ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٩ًَِ ُج٨َِسٔب ب٩ِٔ  ِونٔیِّ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ َِٟبَحلٔیِّ  ٨ًَِ ا و٣ُوا  ُ٘ َٓ ُت٥ِ  ِٔ َٓإَٔذا اِخَت٠َ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  ِت  َٔ آَ٪ ٣َا ائَِت٠َ ُُِٟقِ ُءوا ا ٥َ اَِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ   طُ  َػل

ااحسؼ، دبعارلنمح نب دہمی، السؾ نب ایب عیطم، اوبرمعاؿ، وجین، رضحت دنجب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت رقآؿ وک اس فتق ڑپوھ بج کت ہک اہمترے دؽ ےلم رںیہ بج مت االتخػ ایک ہک روسؽ اہلل

 رکےن وگل وت اس ےس ڑھکے وہ اجؤ۔

 ااحسؼ، دبعارلنمح نب دہمی، السؾ نب ایب عیطم، اوبرمعاؿ، وجین، رضحت دنجب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھجا ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ

     2219    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بس اہللاسحاٚ، ًبساٟؼ٤س، ہ٤ا٦، ابو٤ًزا٪ جونی، حرضت ج٨سب ب٩ ً :  راوی

٩ًَِ ُج٨َِسٔب بِ  َِٟحِونٔیُّ  ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ا ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ُٚ أَِخب ٧ٍَََا  ث٨ََا ِِٔسَحا َّى َحسَّ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ  ٩ٔ



 

 

٠َیِ  ًَ ِت  َٔ آَ٪ ٣َا ائَِت٠َ ُُِٟقِ ُءوا ا ا٢َ اَِقَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ا٢َ َیزٔیُس اہللُ  َٗ ًَِبس اہللٔ َو ا٢َ أَبُو  َٗ ٨ًَِطُ  و٣ُوا  ُ٘ َٓ ُت٥ِ  ِٔ إَٔذا اِخَت٠َ َٓ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  طٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ ُج٨َِسٕب  ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪  ًَِورٔ َحسَّ َ ٩ًَِ َصاُروَ٪ اَِل  ٥ََّ٠ ب٩ُِ َصاُروَ٪ 

اؿ وجین، رضحت دنجب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ااحسؼ، دبعادمصل، امہؾ، اوبرمع

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت رقآؿ وک اس فتق ڑپوھ بج کت ہک اہمترے دؽ ےلم رںیہ بج مت االتخػ رکےن وگل وت اس ےس 

ےہ ہک ھجم ےس اوبرمعاؿ ےن اںوہں ےن رضحت دنجب ےس اںوہں ڑھکے وہ اجؤ۔ افر سیدی نب اہرفؿ ےن اہرفؿ، اوعر ےس لقن ایک 

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی یک ےہ۔

 ااحسؼ، دبعادمصل، امہؾ، اوبرمعاؿ وجین، رضحت دنجب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھجا ےک رکمفہ وہےن اک ایبؿ

     2220    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 َ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخب ا حرُٔضَ َحسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ   ٧ٍََا صَٔظا٦ْ 

 ِٛ ا٢َ َص٥ُ٠َّ أَ َٗ أب  َِٟدلَّ ِٟبَِیٔت رَٔجا٢ْ ٓٔیض٥ِٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ َوفٔی ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اہللُ  َسُظ تُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌِ وا َب ُّ٠ ـٔ ٩َِٟ َت ِب َل٥ُِٜ َٛٔتابّا 

َحِشب٨َُا َٛٔتاُب  َٓ آُ٪  ُُِٟقِ ٥ِ ا ُٛ ٍُ َو٨ًَِٔس َِٟوَج ٠َََُبطُ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اہللُ  ا٢َ ٤ًَُزُ ِٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٟبَِیٔت َٗ َٕ أَص١ُِ ا  اہللٔ َواِخَت٠َ

بُوا یَ  و٢ُ ََقِّ ُ٘ ٨ِٔ٤َُٓض٥ِ ٩ِ٣َ َي َسُظ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َواِخَتَؼ٤ُوا  ٌِ ٠ُّوا َب ـٔ ٩َِٟ َت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٛٔتابّا  ًَ َّى اہللُ  ُِٜتِب َل٥ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  َٖ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َم َوأَلِختََٔل َِ ث ٍَُوا ا٠َّٟ ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ و٢ُ ٣َا  ُ٘ ىِّ َي ًَ ُٗو٣ُوا  ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ ا٢َ  َٗ ی 

٠ًََِیطٔ  َّى اہللُ  و٢ُ ِٔ٪َّ اٟزَّزٔیََّة ک١َُّ اٟزَّزٔیَّةٔ ٣َا َحا٢َ بَيَِن َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ًَبَّإض َي کَاَ٪ اب٩ُِ  َٓ  َٝ ٔ َُٟض٥ِ َذٟ َوَس٥ََّ٠ َوبَيَِن أَِ٪ یَُِٜتَب 



 

 

ٔلض٥ِٔ  َِ َٟ َٜٔتاَب ٩ِ٣ٔ اِختََٔلٓٔض٥ِٔ َو  اِل

، اشہؾ، رمعم، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج یبن یلص اہلل اربامیہ نب ومیس

ہیلع فآہل فملس یک فافت اک فتق رقبی آای وت اس فتق رھگ ںیم تہب ےس ولگ عمج ےھت۔ نج ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب 

 اک اسامؿ الؤ( ںیم اہمترے ےئل اکی رحتری ھکل دفں سج ےک دعب مت یھبک ارماہ ہن وہ ےگ، اطخب یھب ےھت، آپ ےن رفامای ہک )ےنھکل

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیلکت یک دشت ےہ افر مت ولوگں ےک اپس رقآؿ ےہ افر 

وہ ایگ، افر ہی ولگ ڑگھجےن ےگل، وکح  اتہک ہک )ےنھکل اک اسامؿ الؤ( اتہک  امہرے ےئل اہلل یک  اتب یہ اکیف ےہ رھگ فاولں ںیم االتخػ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمترے ےئل رحتری ھکل دںی۔ سج ےک دعب مت یھبک ارماہ ہن وہ ےگ، افر ضعب فیہ ےتہک وج رضحت رمع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم زایدہ وہےن اگل وت آپ ےن رفامای ہک ریض اہلل اعتٰیل ہنع د ہ رےہ ےھت، بج وشر ف لغ افر االتخػ یبن یلص

ریمے اپس ےس اھٹ اجؤ ، دیبعاہلل اک ایبؿ ےہ ہک انب ابعس اہک رکےت ےھت ہک اسری تبیصم فہ زیچ ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 – افر وشر ف لغ فملس افر آپ ےک ےنھکل ےک درایمؿ احلئ وہح  ینع اؿ ولوگں اک ڑگھجا رکان

 اربامیہ نب ومٰیس، اشہؾ، رمعم، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےک اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک عنم رفامانرحتمی اک ببس ےہ زجب اس

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک عنم رفامانرحتمی اک ببس ےہ زجب اس ےک سج اک شابح وہانولعمؾ وہ۔

     2221    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلاء، حرضت جابز ٣کی ب٩ ابزاہی٥، اب٩ جزیخ :  راوی

ا٢َ ٣ُ  َٗ ًَِبس اہللٔ َو ا٢َ أَبُو  َٗ ا٢َ َجابْٔز  َٗ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ِّیُّ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤َِٟک ث٨ََا ا ث٨ََا َحسَّ ُس ب٩ُِ بَُِکٕ اٟب ٍَُِسانٔیُّ َحسَّ َح٤َّ

ًَِبسٔ  ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ًََلاْئ َس٤ٔ ا٢َ أَِخب ٍََنٔی  َٗ ٠َِیطٔ  اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَص٨َ٠ِ٠َِا أَِػَحاَب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ُط  ٌَ اہللٔ فٔی أ٧َُإض ٣َ



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َٗ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ طُ ٤ًَُِزْة  ٌَ َِٟیَص ٣َ َِٟحخِّ َخأّٟؼا  ٥َ فٔی ا ِت َوَس٠َّ ـَ ٕة ٣َ ٌَ ٥َ ُػِبَح َرابٔ   َوَس٠َّ

ا٢َ أَح٠ُّٔوا  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ٧َٔح١َّ َو َّی اہللُ  ٔس٨َ٣ِا أ٣َََز٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟٔححَّةٔ  ًََلاْئ ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ا٢َ  َٗ َوأَٔػيبُوا ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ 

َّا ُط أ٧َ َِ َب٠َ َٓ َُٟض٥ِ  ٩ِٜٔ أََح٠َُّض٩َّ  ٠َِیض٥ِٔ َوَل ًَ ز٦ِٔ  ٌِ ٥ِ َي َٟ ا٢َ َجابْٔز َو ٔلَی  َٗ َة َِٔلَّ َخ٤ِْص أ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َٔح١َّ ِ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ بَِي٨َ٨َا َوبَيَِن رَعَ َٟ ا  َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ َن

ا٦َ  َ٘ َٓ َضا  َٛ ََٜذا َوَُحَّ ٔ َص و٢ُ َجابْٔز بَٔیٔسظ ُ٘ ا٢َ َوَي َٗ ٤َِِٟذَی  ُِطُ ٣ََذاٛٔي ٧ٍَُا ا ِ٘ َة َت َٓ ِتٔی رَعَ ٨َأ َٓ ًَ نَٔشائ٨َٔا  َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٤َا  َٛ ََٟح٠ِ٠َُت  ِوََل َصِسئی  َٟ ٥ِ َو ُٛ
٥ُُِٜٗ َوأَبَزُّ ٥ِ ِهَّلِل َوأَِػَس ُٛ ا َ٘ ِّی أَِت ٤ِٔ٠ًَُت٥ِ أَن ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ َوَس٠َّ ِ٘ ٠َِو اِسَت َٓ ٔح٠ُّوا  َٓ َتٔح٠ُّوَ٪ 

٨َا ٌِ َ ٨َا َوأَك ٌِ َح٨َ٠ِ٠َا َوَس٤ٔ َٓ  أ٣َِزٔی ٣َا اِسَتِسبَزُِت ٣َا أَصَِسیُِت 

یکم نب اربامیہ، انب رججی اطعء، رضحت اجرب ےس رفاتی رکےت ںیہ )دفرسی دنس( اامؾ اخبری وباہطس دمحم نب رکب، انب رججی، اطعء ےس 

رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک افر اس فتق اؿ ےک اسھت ھچک ولگ افر یھب ےھت۔ 

 مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےن جح اک ا جاؾ ابدناھ اس ےک اسھت رمعے یک تین ہن یک یھت، اطعء اک اںوہں ےن اہک ہک

ایبؿ ہی ہک اجرب ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذی اہجحل یک وچیھت اترخی وک ودہنی رشتفی الےئ بج مہ ولگ آےئ وت آپ ےن ںیمہ 

دںی افر رفامای ہک ا جاؾ وھکؽ ڈاول، افر ویبویں ےک اپس اجؤ ، اطعء اک ایبؿ ےہ ہک رضحت اجرب ےن اہک ہک آپ ےن  مکح دای ہک ا جاؾ وھکؽ

 اؿ ولوگں رپ رفض ںیہن ایک ہکلب وعرںیت رمدفں ےک ےئل الحؽ رک دی ںیئگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ یلم ہک مہ ولگ ہی د ہ

رعہف ےک درایمؿ رصػ اپچن دؿ ابیق رہ ےئگ ںیہ آپ مہ ولوگں وک ااجزت دےتی ںیہ ہک مہ اینپ ویبویں  رےہ ںیہ ہک ہکبج امہرے افر

ےس تبحص رکںی افر مہ رعہف اس احؽ ںیم ےچنہپ ےگ ہک امہرے ذرک ےس ذمی کپٹ ریہ وہ یگ، اطعء اک ایبؿ ےہ ہک اجرب ےن ا ےن اہھت 

آپ ڑھکے وہےئ افر رفامای ہک مت اجےتن وہ ہک ںیم اہلل ےس مت ںیم ےس بس ےس  ےس ااشرہ رک ےک اس وک الہےت وہےئ اہک ہک ہی نس رک

مت وھکؽ زایدہ ڈرےن فاال وہں، زایدہ اچس افر زایدہ  کی ف اکر وہں، ارگ ریمے اپس رقابین اک اجونر ہن وہات وت ںیم ا جاؾ وھکؽ داتی، اسیج ہک 

ولعمؾ وہات وج دعب ںیم ولعمؾ وہا وت ںیم رقابین اک اجونر ہن الات،انچہچن مہ ےن ا جاؾ  رےہ وہ، ذہلا مت ا جاؾ وھکؽ ڈاول، ارگ ےھجم ےلہپ ےس فہ

 وھکؽ دای افر مہ ےن انس افر ااطتع یک۔

 یکم نب اربامیہ، انب رججی اطعء، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک عنم رفامانرحتمی اک ببس ےہ زجب اس ےک سج اک شابح وہانولعمؾ وہ۔

     2222    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بزیسہ، حرضت ًبساہلل ٣زنیابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، اب٩  :  راوی

 ُ٤ِٟ ِبُس اہللٔ ا ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة َحسَّ ُِٟحَشئِن  ٩ًَِ ا َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل زَنٔیُّ 

 ٔ ا٢َ ف َٗ زٔٔب  ِِ ٤َِٟ ِب١َ َػََلةٔ ا َٗ ا٢َ َػ٠ُّوا  َٗ  ٥َ دَٔذَصا ا٨َّٟاُض ُس٨َّّة َوَس٠َّ اصَٔیَة أَِ٪ یَتَّ أَٟثةٔ ٩ِ٤َٟٔ َطاَئ ََکَ  ی اٟثَّ

اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح، انب ربدیہ، رضحت دبعاہلل جاین یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک 

ہک ہی اس صخش ےک ےئل وج اچےہ، آپ ےن اس وک رکمفہ اھجمس  رغمب یک امنز ےس ےلہپ دف رتعک )لفن( ڑپوھ، رسیتی ابر آپ ےن رفامای

 ہک ںیہک ولگ اس وک تنس ہن انب ںیل۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح، انب ربدیہ، رضحت دبعاہلل جاین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ ہک اؿ ےک اعمالمت آ س ےک روشرے ےس ےط اپےت ںیہ۔اہلل اعت ی اک وق

  اتب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ےک اعمالمت آ س ےک روشرے ےس ےط اپےت ںیہ۔

     2223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ طہاب، رعوہ ب٩ ٣شیب، و ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، و ًبیس اہلل ، حرضت ًائظہ رضی اہلل اویسی ابزاہی٥، ػاٟح، ا :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔط  ٩ًَِ َػأٟٕح  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا اَِلَُویِٔسیُّ  َوةُ َواب٩ُِ َحسَّ ثَىٔی رُعِ َضإب َحسَّ



 

 

٤َُِٟشیَّ  ِٓٔک ٣َاا ٔ َضا أَص١ُِ اِْل َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًََِضا حٔيَن  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ إؾ َوًُبَِیُس اہللٔ  َّٗ ٤َُة ب٩ُِ َو َ٘ ٠ِ ًَ ًَا  ٔب َو َِٟت َوَز ا َٗ اُٟوا  َٗ

ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َوأَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس َرضٔیَ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟووُِی َيِشأَُُٟض٤َا َوصَُو  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨ًَُِض٥ِ حٔيَن اِسَت٠َِبَث ا اہللُ 

ًَلٔیٌّ  ا  ٥ُ٠َ ٩ِ٣ٔ بََزائَةٔ أَص٠ِٔطٔ َوأ٣ََّ ٌِ َّٟٔذی َي أََطاَر بٔا َٓ ا أَُسا٣َُة  أ٣ََّ َٓ ٚٔ أَص٠ِٔطٔ  ا ٠َِیَک َيِشَتٔظي ٍُص٤َُا فٔی َٔفَ ًَ ِٙ اہللُ  یِّ ـَ ٥ِ ُي َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  

ث ٍََ ٩ِ٣ٔ  َوا٨َِّٟشاُئ ٔسَواَصا ِٛ َِٟت ٣َا َرأَیُِت أ٣َِّزا أَ ا َٗ ا٢َ َص١ِ َرأَیِٔت ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ یَزٔیبُٔک  َ٘ َٓ َک  ِٗ َِٟحارٔیََة َتِؼُس ثٔي ٍْ َوَس١ِ ا ََّضا  َٛ أ٧َ

 ٔ ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا ا٦َ  َ٘ َٓ َتأِک٠ُُُط  َٓ أج٩ُ  ِتٔی اٟسَّ َتأ َٓ ًَحٔئن أَص٠َِٔضا   ٩ًَِ ٩ِّ َت٨َا٦ُ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٩ِ٣َ َجارَٔیْة َحٔسیَثُة اٟشِّ رَشَ ا ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ

ََٓذََکَ بََزائََة  ًَلَی أَصِلٔی َِٔلَّ َخي ٍِّا  ٤ِٔ٠ًَُت  ىٔی أََذاُظ فٔی أَصِلٔی َواہللٔ ٣َا  َِ ٔذُرنٔی ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ ب٠ََ ٌِ ٩ًَِ َي ا٢َ أَبُو أَُسا٣ََة  َٗ ًَائَٔظَة َو

 ٕ  صَٔظا٦

، ف ہمقلع نب فاقص، ف دیبعاہلل ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی افیسی اربامیہ، اصحل، انب اہشب، رعفہ نب بیسم

رکےت ںیہ بج اتہبؿ ابدنےنھ فاولں ےن اؿ ےک قلعتم اہک وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

بج ہک فیح ارتےن ںیم دری وہح  اتہک اؿ دفونں ےس وپےگ ں، آپ ےن  فآہل فملس ےن یلع نب ایب اط بل افر ااسہم نب زدی وک الب اجیھب،

اؿ دفونں ےس اینپ ویبی وک دجا رکےن ےک قلعتم روشرہ ےنیل ےگل، رضحت ااسہم ےن وت سج انب رپ فہ اجےتن ےھت، اؿ یک ویبی یک اپک 

فہ تہب یس وعرںیت ںیہ، آپ ولڈنی ےس داینم اک روشرہ دای نکیل رضحت یلع ےن اہک ہک اہلل ےن آپ رپ یگنت ںیہن یک اؿ ےک الع

درای ت رک ںیل، فہ آپ ےس چس چس ایبؿ رک دے یگ، آپ ےن رفامای ایک وت ےن وکح  ایسی ابت دیھکی وج ےھجت ہبش ںیم ڈاےل، اس ےن اہک 

ےہ، آپ ربنم رپ ڑھکے  رک اھک اجیت ہک ںیم ےن اس ےس زایدہ ںیہن داھکی فہ نسمک ےہ ا ےن رھگ اک آاٹ وگدنھ رک وس اجیت ںیہ، رکبی آ

وہےئ افر رفامای ہک اے املسمون!، وکؿ ااسی ےہ وج اس صخش وک ازا دے رک ریمی ودد رکے، سج ےن ےھجم ریمی ویبی ےک قلعتم 

 فیلکت دی، دخبا ںیم اینپ ویبی ےک قلعتم وساےئ الھبح  ےک افر ھچک ںیہن اجاتن، رھپ آپ ےن اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک ربأت ایبؿ

 رفامح  افر اوبااسہم ےن اشہؾ ےس لقن ایک۔

 افیسی اربامیہ، اصحل، انب اہشب، رعفہ نب بیسم، ف ہمقلع نب فاقص، ف دیبع اہلل ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب افر تنس وک وبضمس یط ےس ڑکپےن اک ایبؿ ات :   ابب



 

 

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اؿ ےک اعمالمت آ س ےک روشرے ےس ےط اپےت ںیہ۔

     2224    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ُحب، یحٌی ب٩ ابی زَکیا، ُشانی، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ انٔیُّ  شَّ َِ ِٟ یَّاَئ ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی َزََکٔ ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ َُحِ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ ٣َا ُتٔظ  َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخَلَب ا٨َّٟاَض  ٠ًََِیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اہللُ  ٤ِٔ٠ًَُت  ِو٦ٕ َيُشبُّوَ٪ أَصِلٔی ٣َا  َٗ ًَلَیَّ فٔی  ي ٍُوَ٪ 

 ِ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََتأَِذُ٪ لٔی أَِ٪ أ٧َ ا َٗ  ٔ ًَائَٔظُة بٔاَِل٣َِز ا أُِخب ٍَِٔت  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َوَة  ٩ًَِ رُعِ مُّ َو َٗ َضا َوأَِرَس١َ ُسوٕئ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ ٔلَی أَصِلٔی  ِ َٙ ٔ َل٠

َضا  ٌَ ٥َ بَٔضَذا ُسِبَحا٧ََک َصَذا بُِضَتاْ٪ ٣َ ٨ََٟا أَِ٪ ٧ََتک٠ََّ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اَِلَِنَؼارٔ ُسِبَحا٧ََک ٣َا یَُٜوُ٪  َٗ ََل٦َ َو ُِ ِٟ ًَٔوی٥ْ ا   

 دمحم نب  جب، ییحی نب ایب زرکای، اسغین، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ی وک ربا فآہل فملس ےن ولوگں وک ہبطخ دای وت اہلل یک دمح ف انث یک افر رفامای ہک مت ھجم وک اؿ ولوگں ےک قلعتم ایک روشرہ دےتی وہ وج ریمی ویب

الھب اتہک ےہ، احالہکن ںیم ےن اس ںیم وکح  رباح  ںیہن دیھکی، افر رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج رضحت 

 ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک اس اعمہلم )اتہبؿ( یک االطع دی یئگ وت اںوہں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپاع

ےھجم ااجزت دےتی ںیہ ہک ا ےن رھگ فاولں ےک اپس یلچ اجؤں ، آپ ےن اؿ وک ااجزت ددیی، افر اؿ ےک اسھت اکی الغؾ جیھب دای، 

ج ااصنر ںیم ےس اکی
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 (صخش ےن اہک ہک )

 دمحم نب  جب، ییحی نب ایب زرکای، اسغین، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ : ابب

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم وک اہلل ابترک فاعت ی یک وتدیح یک رطػ البےن اک



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم وک اہلل ابترک فاعت ی یک وتدیح یک رطػ البےن اک ایبؿ

     2225    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ابوًاػ٥، زَکیا، اسحاٚ، یحٌی ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ػیفی، ابو٣ٌبس، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َػ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  َٚ یَّاُئ ب٩ُِ ِِٔسَحا ث٨ََا َزََکٔ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َبٕس  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ِیفٓٔیٕ 

بِ  ًَ ثَىٔی  َِٟی٩ٔ٤َ و َحسَّ ٔلَی ا اّذا ِ ٌَ َث ٣ُ ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ١ُ َرضَٔی اہللُ  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی اَِلَِسَوزٔ َحسَّ

ث٨ََا  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ َبٕس ٣َوِ ب٩ُِ ا ٌِ ٍَ أَبَا ٣َ َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َػِیفٓٔیٕ أ٧َ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َة  ًَبَّإض ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ لَی اب٩ِٔ 

اَذ ب٩َِ  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُ ًَ َّی اہللُ  َث ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ا َب َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ًَبَّإض َي ُت اب٩َِ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ََّک َي َٟطُ ٧ِٔ ا٢َ  َٗ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔ أَص١ِٔ ا ٔلَی ٧َِحو َجَب١ٕ ِ

إٔذَ  َٓ الَی  ٌَ ُسوا اہللَ َت ٔلَی أَِ٪ یَُوحِّ ٢َ ٣َا َتِسًُوص٥ُِ ِ ٠َِی٩ُِٜ أَوَّ َٓ َٜٔتأب  ِو٦ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل َٗ ًَلَی  َس٦ُ  ِ٘ أَِخب ٍِٔص٥ُِ أَ٪َّ اہللَ َت َٓ َٔک  ُٓوا ذَٟ ا رَعَ

٠َِیض٥ِٔ َخ٤ِ  ًَ َق  ِس ََفَ ٠َِیض٥ِٔ َزکَاّة فٔی أ٣َِ َٗ ًَ ِٓت ٍَََق  أَِخب ٍِٔص٥ُِ أَ٪َّ اہلَل ا َٓ ِوا  َٓإَٔذا َػ٠َّ َِٟی٠َتٔض٥ِٔ  َوأٟض٥ِٔ تُِؤَخُذ َص َػ٠ََوإت فٔی یَِو٣ٔض٥ِٔ َو

ائ٥َٔ أ٣َِ  َّٚ ََکَ ُدِذ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوَتَو َٓ إَٔذا أَََقُّوا بَٔذَٟٔک  َٓ ٘ٔي ٍٔص٥ِٔ  َٓ ًَلَی  ت ٍَُزُّ  َٓ ٨َُٔیِّض٥ِٔ   َوا٢ٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ 

اوباعمص، زرکای، ااحسؼ، ییحی نب دمحم نب دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک یبن 

ییحی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعمذ وک نمی یک رطػ رفاہن ایک )دفرسی دنس( دبعاہلل نب ایب االوسد،  لض نب العء، اامسلیع نب اہیم، 

نب دمحم نب دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعم )انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ( رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک بج یبن یلص اہلل اعتٰیل ہنع ےن اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک نمی یک رطػ رفاہن ایک وت آپ یلص

ہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک مت اس وقؾ ےک اپس اجےت وہ،وج الہ  اتب ےہ اس ےئل بس ےس یلہپ زیچ سج یک رطػ مت البؤ فہ ہی ےہ ہک ا

فہ ولگ دخا وک اکی ںیھجمس، بج فہ ولگ اس وک امؿ ںیل وت اؿ وک ؤالت ہک اہلل ےن اؿ رپ دؿ رات ںیم اپچن )فتق یک( امنزںی رفض یک 

ز ڑپںیھ وت اںیہن ؤالت ہک اہلل اعتٰیل ےن اؿ رپ اؿ ےک امولں ںیم زوکۃ رفض یک ےہ وج اؿ ےک امدلارفں ےس  ی ںیہ،بج فہ ولگ امن

اجےئ یگ افر اؿ ےک رقفاء وک فا س یک اجےئ یگ،بج فہ ولگ اس وک ارقار رک ںیل وت اؿ ےس زوکۃ ےل افر ولوگں ےک دمعہ امولں ےس 

 رپزیہ رک ۔



 

 

 ؼ، ییحی نب دمحم نب دبعاہلل نب یفیص، اوبدبعم، رضحت انب ابعساوباعمص، زرکای، ااحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم وک اہلل ابترک فاعت ی یک وتدیح یک رطػ البےن اک ایبؿ

     2226    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ابوحؼين و اطٌث ب٩ س٠ی٥، اسوز ب٩ بَل٢، حرضت ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َحٔؼيٕن َواَِلَِط  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ا اَِلَِسَوَز ب٩َِ صََٔل٢ٕ  ٌَ ٔث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ َس٤ٔ ٌَ

 ِٟ ًَلَی ا ُّٙ اہللٔ  اذُ أََتِسرٔی ٣َا َح ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ٣ُ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ  اذ ٌَ ٥ُ٠ًَِ ٣ُ ا٢َ اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٗ  ٔ ٌَٔباز

بُُسوُظ َوََل يُ  ٌِ ا٢َ أَِ٪ َي بَُض٥ِ َٗ ذِّ ٌَ ا٢َ أَِ٪ ََل ُي َٗ  ٥ُ٠ًَِ ا٢َ اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ُض٥ِ  ُّ٘ وا بٔطٔ َطِیّئا أََتِسرٔی ٣َا َح ُٛ  رِشٔ

دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اوبنیصح ف اثعش نب میلس، اوسد نب البؽ، رضحت اعمذ نب لبج ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ای ہک فہ ہی ہک اہلل افر اس ےک روسؽ وک زایدہ اجےنن فاےل ںیہ، آپ ےن رفامای ہک فہ ہی ہک اہلل یک ابعدت رکے افر فآہل فملس ےن رفام

ایدہ اس اک یسک زیچ وک رشکی ہن انبےئ، )رھپ رفامای( مت اجےتن وہ ہک دنبفں اک قح اہلل رپ ایک ےہ، اںوہں ےن اہک ہک اہلل افر اس ےک روسؽ ز

 امای ہک فہ ہی ہک اہلل اؿ وک ذعاب ہن دے،اجےتن ںیہ، آپ ےن رف

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، اوبنیصح ف اثعش نب میلس، اوسد نب البؽ، رضحت اعمذ نب لبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  فملس اک اینپ اتم وک اہلل ابترک فاعت ی یک وتدیح یک رطػ البےن اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع



 

 

     2227    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوسٌیس خسری  :  راوی  ً اس٤ٌی١، ٣اٟک،

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َػ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ٌَ َؼ

 َٓ زَُصا  ١ُِٗ صَُو اہللُ أََحْس یَُززِّ أُ  ٍَ َرُجَّل َيُِقَ ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُجَّل َس٤ٔ ُط ا َٟ ََٓذََکَ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا أَِػَبَح َجاَئ ِ َّ٤٠َ

 ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َضا  ُّٟ ا َ٘ أَ٪َّ اٟزَُّج١َ یََت َٛ آٔ٪ َزازَ  َذَٟٔک َو ُُِٟقِ ٔس٢ُ ث٠َُُث ا ٌِ َت َٟ ََّضا  ٧ِٔ 

َتاَزةُ بِ  َٗ ٌٔیٕس أَِخب ٍََنٔی أَخٔی  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ََفٕ  ٌِ َّی ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َج ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤َأ٪  ٌِ ٩ُ ا٨ُّٟ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

صعہ ا
صغ
 ےن فادل ےس فہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الیعمس، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آد ی ےن اکی آد ی وک )لق وھ اہلل ادح( ابر ابر ڑپےتھ وہےئ داھکی، بج حبص وہح  وت فہ صخش یبن یلص اہلل 

مک ھجمس راہ ےہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ ےس ذترکہ اس رطح ایک وگای فہ اس وک تہب

فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ، ےب کش ہی اہتح  رقآؿ ےک ربارب ےہ، اامسلیع نب 

ری ےن اہک ہک رفعج ےن وباہطس امکل، دبعارلنمح، دبعارلنمح ےک فادل، اوبدیعس ےن اس زایدیت ےک اسھت رفاتی ایک ہک اوبدیعس دخ

 ھجم ےس ریمے اھبح  اتقدہ نب امعنؿ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی یک۔

صعہ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
صغ
الیعمس، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم وک اہلل ابترک فاعت ی یک وتدیح یک رطػ البےن اک ایبؿ



 

 

     2228    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زو، اب٩ ابی ہَل٢، ابواٟزجا٢، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س، اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ً :  راوی

 )جو حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا کی پزورغ ٣یں ت٬یں،( حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ِْزو  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ َس ب٩َِ  حسث٨ا ٣ح٤س ٗا٢ َحسَّ أَبٔی صََٔل٢ٕ أَ٪َّ أَبَا اٟزَِّجا٢ٔ ٣َُح٤َّ

ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ   ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوکَا٧َِت فٔی َحِحز ًَ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ثَُط  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَائَٔظَة  ًَ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

َّی اہللُ  ١ِ صَُو اہللُأَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ َیِدت٥ُٔ بٔ َٓ ُ َٔلَِػَحابٔطٔ فٔی َػََلتٔض٥ِٔ  أ یَّٕة َوکَاَ٪ َيُِقَ ًَلَی ََسٔ َث َرُجَّل  ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا   َّ٤٠َ َٓ  أََحْس 

ا٢َ َس٠ُوُظ َٔلَیِّ َطِیٕئ َيِؼ٨َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وا َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل وا َذََکُ ٌُ ُة اٟزَِّح٩ٔ٤َ َرَج َٔ ََّضا ٔػ ا٢َ َٔل٧َ َ٘ َٓ َشأَُٟوُظ  َٓ ٍُ َذَٟٔک 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخب ٍُٔوُظ أَ٪َّ اہلَل یُحٔبُّطُ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ أَ بَٔضا   َوأ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ أََِقَ

ارلنمح، رمعہ تنب دبعارلنمح، )وج رضحت اعہشئ ریض اہلل دمحم، ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، انب ایب الہؽ، اوبارلاجؽ، دمحم نب دبع

 اعتٰیل اہنع یک رپفرش ںیم ںیھت،( رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

ڑپاھات )وت لق وھ اہلل ادح( رپ متخ رکات، بج ولگ فا س  فملس ےن اکی صخش وک رکشل اک رسدار انب رک اجیھب، وت بج فہ ا ےن اسویھتں وک امنز

وہےئ، وت ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ یک یئگ، آپ ےن رفامای ہک اس صخش ےس وپوھچ ہک ویکں ااسی رکات ےہ، ولوگں ےن 

وھں، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےس وپاھچ وت اس ےن اہک ہک وچہکن رنمح یک تفص ےہ افر ےھجم دنسپ ےہ ہک ںیم اس وک ڑپ

 ہک اس وک ربخ ددیف ہک اہلل اس ےس تبحم رکات ےہ۔

دمحم، ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، انب ایب الہؽ، اوبارلاجؽ، دمحم نب دبعارلنمح، رمعہ تنب دبعارلنمح، )وج رضحت اعہشئ  :  رافی

 ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رپفرش ںیم ںیھت،( رضح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے ربمغیپ آپ د ہ دےئجی ہک اہلل ےک انؾ رنمح ےک انؾ ےس سج انؾ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 پ د ہ دےئجی ہک اہلل ےک انؾ رنمح ےک انؾ ےس سج انؾ ےس یھب اکپرفاس ےک اےھچ اےھچ انؾ ںیہ۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے ربمغیپ آ

     2229    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ سَل٦، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب وابی هبیا٪، حرضت جزیز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب َوأَبٔی َهبَِیاَ٪  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َسََل٦ٕ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  

٥َ ََل یَزَِح٥ُ اہللُ ٩ِ٣َ ََل َیزَِح٥ُ ا٨َّٟاَض  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اعمفہی، اشمع، زدی نب فبہ فایب نایبؿ، رضحت رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن دمحمنب السؾ، اوب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی اس صخش رپ رمح ںیہن رکات وج ولوگں رپ رمح ہن رکے۔

 ؿ، رضحت رجری نب دبع اہللدمحمنب السؾ، اوباعمفہی، اشمع، زدی نب فبہ فایب نایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے ربمغیپ آپ د ہ دےئجی ہک اہلل ےک انؾ رنمح ےک انؾ ےس سج انؾ ےس یھب اکپرفاس ےک اےھچ اےھچ انؾ ںیہ۔

     2230    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ًاػ٥، احو٢، ابوًث٤ا٪ ٧ہسی، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضسٔ  ًَأػ٥ٕ اَِلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٨َّا ٨ًَِٔس َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  یِّ 

 َٓ ٤َِِٟؤت  ٔلَی اب٨َِٔضا فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔذِ َجائَُط َرُسو٢ُ ِِٔحَسی ب٨ََاتٔطٔ یَِسًُوُظ ِ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘

أَِخب ٍِٔصَ  َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ِ ٍِ َِٟتِحَتٔشِب اِرٔج ٠َِتِؼب ٍِٔ َو َٓ ٤ُزَِصا  َٓ ًَِلی َوک١ُُّ َطِیٕئ ٨ًَِٔسُظ بٔأََج١ٕ ٣َُشیمًّ  ُط ٣َا أَ َٟ ًَاَزِت  ا أَ٪َّ ِهَّلِل ٣َا أََخَذ َو َ أ َٓ

 ٌَ ا٦َ ٣َ َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ََٟتأِتَٔي٨ََّضا  َش٤َِت  ِٗ ِس أَ َٗ ََّضا  اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ اٟزَُّسو٢َ أ٧َ ٌَ ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة َو٣ُ ٌِ ُط َس

ْس َیا َرُسو٢َ ا ٌِ َُٟط َس ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِي٨َاُظ  اَؿِت  َٔ َٓ ََّضا فٔی َط٩ٕٓ  أ٧َ َٛ  ٍُ َ٘ ٌِ َ٘ ُشُط َت ِٔ َِٟیطٔ َوَن ٔ ٔيیُّ ِ ٍَ اٟؼَّ ٔ ٔ َرِح٤َْة َُٓسٓ ا٢َ صَٔذظ َٗ ہللٔ ٣َا صََذا 



 

 

 ٔ ٔ َوِ ٠ُُٗؤب ًَٔبازٔظ ٠ََضا اہللُ فٔی  ٌَ ٔ اٟزَُّح٤َاَئ َج ٤ََّا َیزَِح٥ُ اہللُ ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔظ ٧ 

اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، اعمص، اوحؽ، اوبنامثؿ دہنی، رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن 

ےن وک آای ہک اؿ اک اٹیب رمےن ےک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اےنت ںیم آپ یک اصازبادی اک اقدص آپ ےک الب

رقبی ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اج رک اس وک ربخ رک دے ہک اہلل یک زیچ یھت اس ےن ےل  ی، افر ایس یک ےہ، وج اس 

ایخؽ رکے۔ آپ  ےن دی، افر اہلل ےک زندکی رہ زیچ یک ودت رقمر ےہ، اس ےئل اس وک د ہ دے ہک ربص رکے افر اس وک اکر وثاب

یک اصازبادی ےن دفابرہ اقدص اجیھب ہک اج رک وہک ہک اںوہں ےن مسق دے رک اہک ےہ ہک آپ رشتفی الںیئ، آپ ڑھکے وہےئ افر 

آپ ےک اسھت دعس نب ابعدہ، اعمذ نب لبج یھب ڑھکے وہےئ، )فاہں ےچنہپ( وت ہچب آپ یک وگد ںیم دے دای ایگ اس فتق اس یک 

 رپاین کشم اک احؽ وہات ےہ، آپ یک آوھکنں ےس آوسن رھب آےئ، دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی ایک، اسسن اڑھک ریہ یھت، اسیج

آپ ےن رفامای ہک ہی رہمابین ےہ وج اہلل ا ےن دنبفں ےک دولں ںیم ڈاؽ داتی ےہ، افر اہلل رصػ اںیہن دنبفں رپ رہمابین رکات ےہ وج 

 دفرسفں رپ رہمابین رکےت ںیہ۔

 امعنلؿ، امحد نب زدی، اعمص، اوحؽ، اوبنامثؿ دہنی، رضحت ااسہم نب زدیاوبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک ںیم یہ رفزی دےنی فاال وہں افر تہب ڑبی وقت فاال وہں۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  اعت ی اک وقؽ ہک ںیم یہ رفزی دےنی فاال وہں افر تہب ڑبی وقت فاال وہں۔اہلل

     2231    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، سٌیس ب٩ جبي ٍ، ابوًبساٟزح٩٤ س٠یم، حرضت ابو٣وسٰی اطٌزی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزَةَ  ًَِبَساُ٪  ث٨ََا  ا٢َ  َحسَّ َٗ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط ٠َیٔمِّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ٩ًَِ أَبٔی   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٤ًَِٔع  َ  ٩ًَِ اَِل



 

 

ِٟوَ  َُٟط ا ًُوَ٪  طُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ یَسَّ ٌَ ًَلَی أَّذی َس٤ٔ ٥َ ٣َا أََحْس أَِػب ٍَُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُُٗض٥ِ  ََٟس َٗ آٔیض٥ِٔ َوَیزُِز ٌَ  ث٥َُّ يُ

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، دیعس نب ریبج، اوبدبعارلنمح ،یمل، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ہک ولگ اس ےک ےئل  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکح  صخش فیلکت دہ ابت نس رک اہلل ےس زایدہ ربص رکےن فاال ںیہن ےہ،

 افالد اک دوعی رکےت ںیہ رھپ فہ اؿ وک اعتیف داتی ےہ افر رزؼ اطع رکات ےہ۔

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، دیعس نب ریبج، اوبدبعارلنمح ،یمل، رضحت اوبومٰیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ بیغ اک اجےنن فاال ےہ  س ا ےن بیغ رپ یسک وک علطم ںیہن رکت

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ بیغ اک اجےنن فاال ےہ  س ا ےن بیغ رپ یسک وک علطم ںیہن رکات۔

     2232    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ثَىٔی  ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٨ًَُِض٤َا   َرضَٔی اہللُ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٥ُ٠َ ٣َا َتِٔیُف اَِلَِرَحا٦ُ َِٔلَّ َػل ٌِ ٤ُ٠ََضا َِٔلَّ اہللُ ََل َي ٌِ ِیٔب َخ٤ِْص ََل َي َِ ِٟ اتٔیُح ا َٔ ا٢َ ٣َ َٗ ٥ُ٠َ ٣َا فٔی ِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٌِ اہللُ َوََل َي

 ِٔ ٤ََِِٟطُ أََحْس َِٔلَّ اہللُ َوََل َتِسرٔی َن ِتٔی ا ٥ُ٠َ ٣ًََی َیأ ٌِ ًَُة َُٕس َِٔلَّ اہللُ َوََل َي ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٥ُ٠َ ٣ًََی َت ٌِ ْص بٔأَیِّ أَِرٕق َت٤ُوُت َِٔلَّ اہللُ َوََل َي

 َِٔلَّ اہللُ 

اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک 

ےک وکح  ںیہن اجاتن، اہلل ےک وسا وکح  ںیہن اجاتن ہک وعرت ےک رمح ںیم ایک ےہ، دخا ےک وسا وکح  بیغ یک ایجنکں اپچن ںیہ نج وک زجب دخا 

ںیہن اجاتن ہک لک ایک وہےن فاال ےہ، افر ہن دخا ےک وسا وکح  اجاتن ےہ ہک ابرش بک وہ یگ، افر ہن وساےئ دخا ےک یسک وک ملع ےہ ہک فہ 



 

 

 ح  اجاتن ےہ ہک ایقتم بک آےئ یگ۔سک زنیم ںیم رمے اگ، افر ہن اہلل ےک وسا وک

 اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

   س ا ےن بیغ رپ یسک وک علطم ںیہن رکات۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ بیغ اک اجےنن فاال ےہ

     2233    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، سٔیا٪، اس٤ٌی١، طٌيی، ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت ٩ِ٣َ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٔيیِّ 

ُط اَِلَبِ  ُٛ و٢ُ ََل تُِسرٔ ُ٘ َذَب َوصَُو َي َٛ ِس  َ٘ َٓ ٥َ َرأَی َربَُّط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ّسا َػل ثََک أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٥ُ٠َ َحسَّ ٌِ َُّط َي ثََک أ٧َ َؼاُر َو٩ِ٣َ َحسَّ

 َٛ ِس  َ٘ َٓ ِیَب  َِ ِٟ ِیَب َِٔلَّ اہللُ ا َِ ِٟ ٥ُ٠َ ا ٌِ و٢ُ ََل َي ُ٘  َذَب َوصَُو َي

دمحم نب وی ف، ایفسؿ، ایفسؿ، اامسلیع، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ےن اہک ہک مت ےس ارگ 

رفامےت ںیہ ہک آںیھکن اس وک ںیہن دھکی  وکح  صخش ایبؿ رکے ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن رب وک داھکی وت فہ وھجاٹ ےہ اہلل

 ںیتکس افر وج صخش مت ےس ےہک ہک آپ بیغ اجےتن ںیہ وت فہ وھجاٹ ےہ اہلل رفامات ےہ ہک بیغ اک ملع اہلل ےک وسا وکح  ںیہن اجاتن۔

 ایفسؿ، ایفسؿ، الیعمس، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ دمحم نب وی ف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ السؾ ومنم ےہ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ السؾ ومنم ےہ

     2234    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ط٘یٙ ب٩ س٤٠ہ، حرضت ًبس اہلل اح٤س ب٩ یو٧ص، زہي ٍ، ٣ِي ٍہ، :  راوی

ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َط٘ٔی ث٨ََا ٣ُِٔي ٍَةُ َحسَّ ث٨ََا ُزَصي ٍِْ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َٕ ا٨َّٟٔيیِّ  َحسَّ ِّی َخ٠ِ ٨َّا نَُؼل ُٛ اہللٔ 

 َ ًَل ََل٦ُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٨َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٗوُٟوا َػل  ٩ِٜٔ ََل٦ُ َوَل ٥َ ِٔ٪َّ اہلَل صَُو اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ی اہللٔ 

٠َِیَک أَیَُّضا ا٨َّٟٔيیُّ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُطُ  ًَ ََل٦ُ  َباُت اٟشَّ يِّ ٠ََواُت َواٟلَّ اُت ِهَّلِل َواٟؼَّ ٔحیَّ ٠ًََِي٨َا اٟتَّ ََل٦ُ  ٔ اہللٔ  اٟشَّ ًَلَی ًَٔباز َو

ًَِبُسُظ َوَرُسوُٟطُ  ّسا  ََٟط َِٔلَّ اہللُ َوأَِطَضُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ أٟٔحيَن أَِطَضُس أَِ٪ ََل ِ  اٟؼَّ

ادمح نب ویسن، زریہ، ریغمہ، قیقش نب ہملس، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

اس  امنز ڑپےتھ ےھت وت ےتہک ےھت ہک اہلل رپ السؾ وہ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی وت وخد السؾ ےہ، ہکلب فملس ےک ےھچیپ
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 ادمح نب ویسن، زریہ، ریغمہ، قیقش نب ہملس، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک ا ےن وک کلم اانلس رفامان

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک ا ےن وک کلم اانلس رفامان

     2235    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، اب٩ طہاب، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص :  راوی



 

 

 ُ٤ِٟ ٌٔیٕس صَُو اب٩ُِ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب  َشیَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠٤َُِٟٔک أَی٩َِ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ ٤َاَئ بَٔی٤ٔي٨ٔطٔ ث٥َُّ َي َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َویَِلؤی اٟشَّ بُٔف اہللُ اَِلَِرَق َیِو٦َ ا ِ٘ ا٢َ َي َٗ

٩ًَِ أَبٔی َس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُٚ ب٩ُِ َیِحٌَی  ِیْب َواٟزُّبَِیٔسیُّ َواب٩ُِ ٣َُشأَفٕ َؤِِسَحا ٌَ ا٢َ ُط َٗ  ٣ِٔث٠َطُ  ٤َ٠َةَ ٠٣ُُوُک اَِلَِرٔق َو

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک اہلل 

اعت ی زنیم وک اینپ یھٹم ںیم ےل ےل اگ، افر آامسؿ وک ا ےن داںیئ اہھت ںیم ٹیپل ےل اگ، رھپ رفامےئ اگ ہک ںیم ابداشہ وہں، زنیم ےک 

 ہ اہکں ںیہ، افر بیعش افر زدیبی افر انب اسمرف افر انب ااحسؼ نب ییحی ےن وباہطس زرہی، اوبہملس ےس رفاتی ایک ےہ۔ابداش

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ تہب زربدتس تمکح فاال ےہ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ تہب زربدتس تمکح فاال ےہ

     2236    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل ب٩ بزیسہ، یحٌی ب٩ ي٤ٌز، حرضت اب٩ ًباضابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، ٥٠ٌ٣، ًبس :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیِ  ًَ ثَىٔی  ٥ُِّ٠ َحسَّ ٌَ ٤ُ ِٟ ث٨ََا حَُشيِْن ا َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٤ََز  ٌِ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َي َسَة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ِٟح٩ُّٔ َواِْل٧ُِٔص ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّٟٔذی ََل ی٤َُوُت َوا َط َِٔلَّ أ٧ََِت ا َٟ ٔ َّٟٔذی ََل ِ زَّتَٔک ا ٌٔ و٢ُ أًَُوذُ بٔ ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ِیطٔ َوَس٠َّ

 َی٤ُوتُوَ٪ 

اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح، ملعم، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ملس ےن رفامای ہک ںیم ریتی زعت یک انپہ اماتگن وہں وت فہ ےہ ہک ریتے وسا وکح  وبعمد ںیہن افر ھجت رپ ومت ہن آےئ یگ، نکیل امتؾ نج ف



 

 

 افر اسن رم اجںیئ ےگ۔

 اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح، ملعم، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فہ تہب زربدتس تمکح فاال ےہ

     2237    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی اَلسوز، ُحمی، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

 َ ث َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط مٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا َُحَ ٔ َحسَّ ا٢َ ََل َیزَا٢ُ ٨َا اب٩ُِ أَبٔی اَِلَِسَوز َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ث٨ََا َس  ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ُة َحسَّ َٔ ا٢َ لٔی َخ٠ٔی َٗ ٩ًَِ ی٠َُِقی فٔی ا٨َّٟارٔ ح و  ُت أَبٔی  ٌِ ٕ َس٤ٔ َت٤ٔز ٌِ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أ٧ََٕص َو َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس 

و٢ُ َص١ِ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ا٢َ ََل َیزَا٢ُ ی٠َُِقی ٓٔیَضا َوَت َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  ٍَ ٓٔیَضا َربُّ َٗ ـَ َّی َي ٣َزٔیٕس َحً

 َٓ َس٣َُط  َٗ ٤َٟٔيَن  ا ٌَ ِٟ َّی ی٨ُِ ا ١ُ َحً ـُ ِٔ َِٟح٨َُّة َت ٣َٔک َوََل َتزَا٢ُ ا زَّتَٔک َوََکَ ٌٔ ِس بٔ َٗ ِس  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٕف ث٥َُّ َت ٌِ ٔلَی َب َضا ِ ـُ ٌِ ٔظَئ اہللُ َي٨ِزَؤی َب

َِٟح٨َّةٔ  ١َ ا ـِ َٓ ٨َُض٥ِ  ٜٔ ُیِش َٓ ا  ّ٘ َضا َخ٠ِ َٟ 

ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ولگ دفزخ ںیم  انب ایب االوسد،  ج ی، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ڈاےل اجںیئ ےگ )دفرسی دنس( ہفیلخ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن )رسیتی دنس(  رمتع،  رمتع ےک فادل )امیلسؿ( اتقدہ، 

ولگ منہج ںیم ڈاےل اج رےہ  رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک

وہں ےگ، افر منہج یتہک اجےئ یگ ہک افر ھچک ابیق ےہ؟ اہیں کت ہک رب ااعل نیم اس ںیم اانپ اپؤں رھک دںی ےگ وت اس ےک ضعب ضعب 

کت  ےس لم رک ٹمس اجںیئ، رھپ فہ ےہک یگ ہک سب سب، ریتی زعت افر ریتی زبریگ یک مسق، افر تنج ںیم ہگج ابیق  چ اجےئ یگ اہیں

 ہک اہلل اعت ی اس ےک ےئل دفرسی ولخمؼ دیپا رکے اگ افر اؿ وک تنج یک یچب وہح  ہگج ںیم رہھٹاےئ اگ۔



 

 

 انب ایب االوسد،  ج ی، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہک فیہ ذات ےہ سج ےن آامسؿ ف زنیم وک قح ےک اسھت دیپا ایک اہلل اعت ی اک وقؽ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ ذات ےہ سج ےن آامسؿ ف زنیم وک قح ےک اسھت دیپا ایک

     2238    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، كاُض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗبیؼہ، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، س٠امی :  راوی

ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا   

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِسًُو ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟیِ  ًَ َّی اہللُ  ٤ََوأت َػل ی٥ُِّ اٟشَّ َٗ َِٟح٤ُِس أ٧ََِت  ََٟک ا ٤ََوأت َواَِلَِرٔق  َِٟح٤ُِس أ٧ََِت َربُّ اٟشَّ ََٟک ا ١ٔ ا٠َُّٟض٥َّ 

 َ٘ ٔ ُّٙ َوٟ َِٟح ًُِسَک ا ُّٙ َوَو َِٟح ِوَُٟک ا َٗ ٤ََوأت َواَِلَِرٔق  َِٟح٤ُِس أ٧ََِت ٧ُوُر اٟشَّ ََٟک ا َِٟح٨َّ َواَِلَِرٔق َو٩ِ٣َ ٓٔیض٩َّٔ  ٌّٙ َوا َُُک َح ٌّٙ ا ُة َح

 ٔ َِٟیَک أ٧ََِبُت َوب ٔ ٠َُِّت َوِ ٠َِیَک َتَوک ًَ ََٟک أَِس٤ِ٠َُت َوبَٔک آ٨ِ٣َُت َو ٌّٙ ا٠َُّٟض٥َّ  ًَُة َح ا ٌّٙ َواٟشَّ ٤ُِت َوا٨َّٟاُر َح َٛ َِٟیَک َحا ٔ َک َخاَػ٤ُِت َوِ

َٟهٔی ََل  ٔ ٨ِ٠ًَُِت أ٧ََِت ِ ِرُت َوأَ ُت َوأََِسَ ِ
َِّ َ ٣ُِت َو٣َا أ سَّ َٗ أَُِفِ لٔی ٣َا  َیاُ٪ َٓ ِٔ ث٨ََا ُس ٕس َحسَّ ث٨ََا ثَابُٔت ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َُي ٍَُِک َحسَّ َط لٔی  َٟ ٔ ِ 

 ُّٙ َِٟح ِوَُٟک ا َٗ ُّٙ َو َِٟح ا٢َ أ٧ََِت ا َٗ  بَٔضَذا َو

ہصیبق، ایفسؿ، انب رججی، امیلسؿ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن 

 فآہل فملس رات وک ہی داع اماگن رکےت ےھت، ہک ای اہلل! ریتے یہ ےئل دمح ےہ، وت یہ آامسونں افر زنیم اک رب ےہ، ریتے یہ یلص اہلل ہیلع

ےئل دمح ےہ وت یہ آامسونں افر زنیم اک امکل ےہ ریتے یہ ےئل دمح ےہ وت آامسؿ افر زنیم یک رفینش ےہ، ریتا وقؽ قح ےہ، افر دفزخ 

، ای اہلل ںیم ریتا عیطم وہں افر ھجت رپ اامیؿ الای افر ھجت رپ یہ رھبفہس ایک افر ریتی یہ رطػ روجع ایک، ریتی قح ےہ افر ایقتم قح ےہ

یہ ودد ےس ںیم ےن دونمشں اک اقمہلب ایک افر ریتی رطػ روجع ایک۔ ریتی یہ ودد ےس ںیم ےن دونمشں اک اقمہلب ایک، یھجت ےس ںیم 

ے اےلگ افر ےلھچپ، اظرہ، وپدیشہ، انگوہں وک شخب دے، وت ریما وبعمد ےہ ریتے وسا وکح  وبعمد ڑگھجے اک ااصنػ اچاتہ وہں، وت ریم



 

 

 ںیہن مہ ےس اثتب نب دمحم ےن افر اؿ ےس ایفسؿ ےن ایس رطح ایبؿ ایک افر اانت زایدہ ایبؿ ایک ہک، )اتن اقحل ف وقکل اقحل( ۔

  ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعہصیبق، ایفسؿ، انب رججی، امیلسؿ، اطؤس، رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل عیمس فریصب ےہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل عیمس فریصب ےہ۔

     2239    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابوًث٤ا٪، ابو٣وسٰی  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَ  َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ٠َِیطٔ ُٛ

٥ُِ ََل َتِسًُوَ٪ أََػ٥َّ  َّٜ إ٧ٔ َٓ ُٔٔش٥ُِٜ  ًَلَی أَِن وا  ٌُ ا٢َ اِرَب َ٘ َٓ َّ ٧ٍَِا  ب َٛ ٠ًََِو٧َا  ٨ََُّٜٓا َِٔذا  ٥َ فٔی َسََفٕ  ا َبٔؼي ٍّا َوَس٠َّ ٌّ َُائّٔبا َتِسًُوَ٪ َس٤ٔی  َوََل 

ُٗوَّ  ٔسی ََل َحِو٢َ َوََل  ِٔ ُٗو٢ُ فٔی َن ًَلَیَّ َوأ٧ََا أَ یّبا ث٥َُّ أَتَی  َة َِٔلَّ بٔاہللٔ ََقٔ ُٗوَّ ١ُِٗ ََل َحِو٢َ َوََل  ِیٕص  َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ا٢َ لٔی َیا  َ٘ َٓ َة َِٔلَّ بٔاہللٔ 

َک بٔطٔ  ُّٟ ا٢َ أَََل أَزُ َٗ َِٟح٨َّةٔ أَِو  ٨ُوزٔ ا ُٛ ٨ِزْ ٩ِ٣ٔ  َٛ ََّضا  إ٧ٔ َٓ 

 اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ رفس ںیم یبن یلص اہلل امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اویب، اوبنامثؿ، اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت،  س بج مہ ولگ دنلبی رپ ڑچےتھ وت ریبکت ےتہک آپ ےن رفامای ہک ا ےن افرپ رن ی رکف، مت یسک رہبے افر 

رشتفی الےئ اس فتق ںیم ا ےن دؽ ریغاحرض وک ںیہن اکپرےت ہکلب مت ےننس فاےل دےنھکی فاےل وک اکپرےت وہ، رھپ آپ ریمے اپس 
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 اک زخاہن( ہن ؤالتؤں۔تنج ےک زخاونں ںیم ےس اکی زخاہن ےہ ای رفامای ہک ںیم مت وک )تنج 

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، اویب، اوبنامثؿ، اوبومٰیس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل عیمس فریصب ےہ۔

     2240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، یزیس، ابواٟدي ٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ  ٍَ ٔ َس٤ٔ َِٟدي ٍِ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس  ٤ًَِْزو  ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی  َ٪ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٤ِزٕو أَ٪َّ أَبَا بَُِکٕ َحسَّ ًَ َس اہللٔ ب٩َِ 

ًَاّئ  ٤ِِّ٠ًَىٔی زُ ٥َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ َٙ َرضَٔی اہللُ  ی سِّ ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ اٟؼِّ ا٢َ  َٗ أَِزًُو بٔطٔ فٔی َػََلتٔی 

ثٔي ٍّا َٛ ٔسی ُه٤ّ٠ِا  ِٔ ِّی َه٤ِ٠َُت َن ٔن ُٔوُر اٟزَّحٔی٥ُ  ِ َِ ِٟ ََّک أ٧ََِت ا ّة ٧ِٔ َٔفَ ِِ َٓأَُِفِ لٔی ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسَک ٣َ ٧ُوَب َِٔلَّ أ٧ََِت  َٔفُ اٟذُّ ِِ  َوََل َي

ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، سیدی، اوبا،ریخ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

 اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ےھجم وکح  داع رضحت اوبرکب ریض اہلل
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 ںیہن، اس ےئل وت ےھجم ا ےن اپس ےس رفغمت اطع رک، ےب کش وت ےنشخب فاال رہمابؿ ےہ۔

 ییحی نب امیلسؿ، انب فبہ، رمعف، سیدی، اوبا،ریخ، دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل عیمس فریصب ےہ۔
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 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َوةُ  ثَىٔی رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ َٕ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٍََنٔی یُو٧ُُص  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٨ًََِضا َحسَّ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  أَ٪َّ 

ا٢َ ِٔ٪َّ اہللَ  َٗ ََل٦ ٧َاَزانٔی  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ٔجب ٍِٔی١َ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ثَِتطُ  ِو٣َٔک َو٣َا َرزُّوا َحسَّ َٗ ِو٢َ  َٗ  ٍَ ِس َس٤ٔ َٗ  

٠َِیَک  ًَ 

ب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ دبعاہلل نب وی ف، انب فبہ، ویسن، انب اہش

 ھجت ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ربجلی ےن ھجم ےس اکپر رک اہک ہک اہلل ےن اہمتری وقؾ یک ابت نس  ی افر وج اںوہں ےن

 وک وجاب دای فہ یھب نس ایل۔

 ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع اہلل نب وی ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ، ہک آپ د ہ دےیجی ہک اہلل اس ابت رپ اقدر ےہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ؽ، ہک آپ د ہ دےیجی ہک اہلل اس ابت رپ اقدر ےہ۔اہلل اعت ی اک وق
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ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسٰی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوا٤ٟولی، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ًبساہلل ب٩ حش٩، حرضت جابزب٩  :  راوی

 ًبساہلل س٠یم رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ا٢َ َس َحسَّ َٗ ٤ََِٟوالٔی  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی ا ًَ ثَىٔی  ٩ُ ب٩ُِ ًٔیَسی َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ َس ب٩َِ ىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ٤

 َ٠ ًَِبسٔ اہللٔ اٟشَّ و٢ُ أَِخب ٍََنٔی َجابٔزُ ب٩ُِ  ُ٘ َِٟحَش٩ٔ َي ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ا ُث  َٜٔسرٔ یَُحسِّ ٨ِ٤ُ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ یٔمُّ 



 

 

و٢ُ  ُ٘ آٔ٪ َي ُُِٟقِ وَرَة ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِّ٠ُض٥ِ اٟشُّ ٌَ ٤َا ُي َٛ ٥ُِّ٠ أَِػَحابَطُ أَلِستَٔداَرَة فٔی اَِل٣ُُورٔ ک٠َُِّضا  ٌَ ٥َ ُي ٍِ َوَس٠َّ َٛ ٠ِي ٍَِ َٓ  ٔ ٥ِ بٔاَِل٣َِز ُٛ  َِٔذا َص٥َّ أََحُس

 ٔ َُي ٍِ َتئِن ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٛ ٔ  َر ٠ ـِ َٓ ِسَرتَٔک َوأَِسأََُٟک ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٔسُرَک بٔ ِ٘ ٤٠ٌَِٔٔک َوأَِسَت ِّی أَِسَتدٔي ٍَُک بٔ ٔن ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ ِ ُ٘ ٔة ث٥َُّ َٟٔی ـَ ي ََِٟفٔ ََّک ا إ٧ٔ َٓ َک 

٥ُ٠َ َصَذ  ٌِ ٨َِت َت ُٛ إِٔ٪  َٓ ُیؤب ا٠َُّٟض٥َّ  ُِ ِٟ ٦ُ ا ًََلَّ ٥ُ٠ًَِ َوأ٧ََِت  ٥ُ٠َ َوََل أَ ٌِ ِٗسُٔر َوَت ٔسُر َوََل أَ ِ٘ ِي٨ٔطٔ َخي ٍِّا لٔی فٔی َت ٌَ یطٔ بٔ ا اَِل٣ََِز ث٥َُّ ُتَش٤ِّ

ُظ لٔی ث٥َُّ بَارِٔک  ِ ُسِرُظ لٔی َوَيَّسِّ ِٗ ا َٓ ًَاَٗٔبٔة أ٣َِزٔی  ی َو ِٔ ا ٌَ ا٢َ أَِو فٔی زٔیىٔی َو٣َ َٗ ٨َِت ًَأج١ٔ أ٣َِزٔی َوآٔج٠ٔطٔ  ُٛ لٔی ٓٔیطٔ ا٠َُّٟض٥َّ َؤِِ٪ 

ٌّ لٔی فٔی زٔیىٔی َو  ََ َُّط  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ َِٟدي ٍَِ َحِیُث کَاَ٪ َت ُسِر لٔی ا ِٗ ٨ُِط َوا ًَ ِٓىٔی  َٓاِِصٔ ًَأج١ٔ أ٣َِزٔی َوآٔج٠ٔطٔ  ا٢َ فٔی  َٗ ًَاَٗٔبٔة أ٣َِزٔی أَِو  ی َو ِٔ ا ٌَ ٣َ 

ىٔی بٔطٔ   ث٥َُّ َرؿِّ

 ریض اہلل اربامیہ نب ذنمر، نعم نب ٰیسیع، دبعارلنمح نب اوباومل ی، دمحم نب دکنمر، دبعاہلل نب نسح، رضحت اجربنب دبعاہلل ،یمل

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ےن احصہب وک امتؾ اومر ںیم ااختسرہ یک

میلعت دی سج رطح رقآؿ یک وسرت اھکسےت ےھت، آپ ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش یسک اکؾ اک ارادہ رکے وت دف رتعک 

ےھ، وج رفض ہن وہ )لفن وہ( رھپ ےہک ہک اے اہلل! ںیم ریتے ملع ےک لیفط اس اکؾ ںیم ریختی اچاتہ وہں افر ھجت ےس امنز ڑپ

دقرت اچاتہ وہں، ریتی دقرت ےک لیفط افر ریتا  لض اچاتہ وہں، وت یہ دقرت راتھک ےہ، ھجم وک دقرت ںیہن ےہ، افر وت یہ ملع راتھک 

 یک ابوتں وک اجےنن فاال ےہ، ای اہلل ارگ وت اجاتن ےہ، ہک ہی اکؾ )اہیں رپ ا ےن اکؾ اک انؾ ےل رک( ریمے ےہ، ھجم وک ملع ںیہن ےہ، وت یہ بیغ

ےئل یف ااحلؽ ای آ ہدہ ےک ےئل رتہب ےہ، رافی ےن اہک ای ویں اہک، ریمے دنی افر داین افر ااجنؾ ےک ےئل رتہب ےہ، وت اس وک ریمی تمسق 

اسؿ رک، رھپ اس ںیم ربتک دے، ای اہلل ارگ وت اجاتن ےہ ہک ہی اکؾ ریمے دنی افر داین افر ااجنؾ ےک )دقمر( ںیم رک دے، افر اس وک آ

ر رک ےئل ربا ےہ ای ویں رفامای یف ااحلؽ ای آ ہدہ ےک ےئل ربا ےہ وت وت اس وک ھجم ےس اٹہ دے افر رھپ وج ارم رتہب وہ اہجں وہ ریمے ےئل دقم

 ش رھک۔دے، رھپ اس رپ ھجم وک رایض افر وخ

اربامیہ نب ذنمر، نعم نب ٰیسیع، دبعارلنمح نب اوباومل ی، دمحم نب دکنمر، دبعاہلل نب نسح، رضحت اجربنب دبعاہلل ،یمل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ب وہےن اک ایبؿاہلل اعت ی ےک مللتٹ ابولق



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک مللتٹ ابولقب وہےن اک ایبؿ
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 سٌیس ب٩ س٠امی٪، اب٩ ٣بارک، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ ٌٔیُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ثَىٔی َس َّی َحسَّ ث ٍَُ ٣َا کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِٛ ا٢َ أَ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٤َُِٟباَرٔک  اب٩ِٔ ا

٠ُؤب  ُ٘ ِٟ ٠ِّٔب ا َ٘ ُٕ ََل َو٣ُ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِح٠  اہللُ 

ےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع دیعس نب امیلسؿ، انب شابرک، ومٰیس نب ہبقع، اسمل، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رک

 فآہل فملس ارثک اس رطح مسق اھکای رکےت ےھت، مسق ےہ اس یک وج دولں وک ریھپ ےن فاال ےہ۔

 دیعس نب امیلسؿ، انب شابرک، ومٰیس نب ہبقع، اسمل، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک اہلل اعت ی ےک اکی مک وس )اننونے( انؾ ںیہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک اہلل اعت ی ےک اکی مک وس )اننونے( انؾ ںیہ۔
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 ٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابواٟامی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُس  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ ِٔ٪َّ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل



 

 

ِٔٔو٨َاظُ ِهَّلِل تِٔش  َِٟح٨ََّة أَِحَؼِي٨َاُظ َح ٌٔيَن اِس٤ّا ٣ٔائَّة َِٔلَّ َواحّٔسا ٩ِ٣َ أَِحَؼاصَا َزَخ١َ ا ّة َوتِٔش ٌَ 

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل 

ا ہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 

 ن
ضن
خ
ای ہک اہلل اعت ی ےک اننونے انؾ ںیہ، وج صخش اؿ انومں وک اید رک ےل، وت فہ تنج ںیم دالخ وہاگ، ا
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 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی ےک انومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایب

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک انومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2245    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز، ب٩ ًبساہلل ، ٣اٟک، سٌیسب٩ ابی سٌیس٣٘ب ٍی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٌٔیٕس ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ثَىٔی ٣َأْٟک  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ب ٍُٔیِّ  ِ٘ ٤َ

١ِ بٔاِس٤َٔک َربِّ  ُ٘ َِٟی ٔة ثَِوبٔطٔ ثَََلَث ٣َزَّإت َو َٔ ٔ ُط بَٔؼ٨ ـِ ُٔ ٠َِي٨ِ َٓ اَطُط  ٥ِ َٔفَ ُٛ ا٢َ َِٔذا َجاَئ أََحُس َٗ  ٥َ ُط َوَس٠َّ ٌُ َٓ ُت َج٨ِٔيی َوبَٔک أَِر ٌِ  َوَؿ

طُ َیِحٌَی َوبرِٔشُ ِِٔ٪ أ٣ََِشَِٜت نَ  ٌَ أٟٔحيَن َتاَب ُى بٔطٔ ًَٔباَزَک اٟؼَّ َٔ ِوَضا ب٤َٔا َتِح َٔ َٓاِح ََٟضا َؤِِ٪ أَِرَس٠َِتَضا  أَُِفِ  َٓ ٔسی  ِٔ ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ  ب٩ُِ ا

٥َ َوَز  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس یَّاَئ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  اَز ُزَصي ٍِْ َوأَبُو َؿ٤َِزَة َؤِِس٤َأًی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرَو  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  اُظ اب٩ُِ 

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَُزیَِزَة  َّی اہللُ   یِّ َػل

دبعازعلسی، نب دبعاہلل ، امکل، دیعسنب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن 
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 ےس اںوہں رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اںوہں ےن رشب نب لضفم ےن اس یک اتمتعب ںیم دیبعاہلل ےس اںوہں ےن دیعس

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ افر زریہ افر اوبرمضہ افر اامسلیع نب زرکای ےن اس وک اس یک زایدیت ےک اسھت رفاتی ایک

 ےس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ےہ۔ ہک دیبعاہلل ، دیعس ےس فہ ا ےن فادل ےس فہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 افر انب الجعؿ اس وک دیعس ےس، فہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ۔

  ہنعدبعازعلسی، نب دبعاہلل ، امکل، دیعسنب ایب دیعسربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک انومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2246    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ربعی، حرضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ رٔبِعٓٔیٕ  ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحسَّ ٔلَی َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا أََوی ِ ًَ  

ا٢َ  َٗ أططٔ  ٔ  َٔفَ َس ٣َا أ٣ََاَت٨َا َوِ ٌِ َّٟٔذی أَِحَیا٧َا َب َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ  َِٟیطٔ ا٨ُُّٟظوُر ا٠َُّٟض٥َّ بٔاِس٤َٔک أَِحَیا َوأ٣َُوُت َؤَِذا أَِػَبَح 

ہیلع فآہل ملسم، ہبعش، دبعاکلمل، ریعب، رضحت یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل 
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 اہلل اعتٰیل ہنع ملسم، ہبعش، دبعاکلمل، ریعب، رضحت یذ ہف ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک انومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2247    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ حٔؽ، طيبا٪، ٨٣ؼور، ربعی ب٩ ُحاغ، ِطہ ب٩ ُح، حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َطَة ب٩ِٔ اَُٟحِّ  َ َِ  ٩ًَِ إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ ُٔحَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َطِيَباُ٪  ٕؽ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َح ٌِ ث٨ََا َس ا٢َ کَاَ٪  َحسَّ َٗ ا٨َّٟٔيیُّ  أَبٔی َذٓرٕ 

َى  َ٘ َٓإَٔذا اِستَِی ا٢َ بٔاِس٤َٔک ٤َُ٧وُت َو٧َِحَیا  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٌَ َح ـِ ٥َ َِٔذا أََخَذ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی َػل َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ  

َِٟیطٔ ا٨ُُّٟظوُر  ٔ َس ٣َا أ٣ََاَت٨َا َوِ ٌِ  أَِحَیا٧َا َب

 نب  جاش، رخہش نب  ج، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دعس نب صفح، ابیشؿ، وصنمر، ریعب
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بج دیبار وہےت وت رفامےت ہک )ا

 ۔

 دعس نب صفح، ابیشؿ، وصنمر، ریعب نب  جاش، رخہش نب  ج، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک انومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2248    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٨٣ؼور، سا٥ٟ، َکیب، حرضت  :  راوی



 

 

ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا   

 ٔ ِ ٥ِ ُٛ ِو أَ٪َّ أََحَس َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیَلاَ٪ اہللٔ َػل ِیَلاَ٪ َوَج٨ِِّب اٟظَّ ا٢َ بٔاِس٥ٔ اہللٔ ا٠َُّٟض٥َّ َج٨ِّب٨َِا اٟظَّ َ٘ َٓ ِتَٔی أَص٠َِطُ  َذا أََراَز أَِ٪ َیأ

ُظ َطِیَلاْ٪ أَبَّسا ٥َِٟ َيرُضُّ َْٟس فٔی َذَٟٔک  ِر بَِي٨َُض٤َا َو سَّ َ٘ َُّط ِِٔ٪ يُ إ٧ٔ َٓ ت٨ََا  ِٗ  ٣َا َرَز

بی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہبیتق نب دیعس، رجری، وصنمر، اسمل، رک

ِّج

 

ن َ
خٹ
 
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل
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( ، ارگ اس تبحص ےس وکح  افالد اؿ دفونں ےک دقمر ںیم وہح  وت اطیشؿ اس وک یھبک رضر ہن اچنہپےئ ا

 اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، وصنمر، اسمل، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک انومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2249    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٓـی١، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦، ًس ب٩ حات٥ :  راوی

ث٨ََ  ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َحسَّ  ٩ًَِ  ٕ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِی١ْ  ـَ ُٓ ث٨ََا  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ًَ ُِٟت ا٨َّٟٔيیَّ  ا  َ ا٢َ َسأ َٗ

بَ  ا٢َ َِٔذا أَِرَس٠َِت لِٔکَ َٗ ٤ََة  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ بٔی ا ٠ُُِٗت أُِرٔس١ُ لِٔکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ک١ُِ َػل َٓ أ٣ََِش٩َِٜ  َٓ َت اِس٥َ اہللٔ  ٤ََّ٠َة َوَذََکِ ٌَ ٤ُِٟ َک ا

ک١ُِ  َٓ  َٚ َ َدز َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ  َؤَِذا َر٣َِیَت بٔا

دبعاہلل نب ہملسم، لیضف، وصنمر، اربامیہ، امہؾ، دع نب احمت ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

رعض ایک ہک ںیم اھکسےئ وہےئ وتکں وک )اکشر( رپ وھچڑات وہں )اس اک ایک مکح ےہ( آپ ےن رفامای بج وت فملس ےس وساؽ ایک افر 

اھکسای وہا  ات وھچڑے افر وت ےن اہلل اک انؾ ےل ایل وہ افر اؿ وتکں ےن اس اکشر وک رفک راھک وہ وت اھک ول افر بج مت رعماض )ریت سج 



 

 

 ےک مسج وک اھپڑ ڈاےل وت اھکؤ۔ںیم" رپ" ہن وہ( کنیھپ رک امرف افر اس 

 دبع اہلل نب ہملسم، لیضف، وصنمر، اربامیہ، امہؾ، دع نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 رےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایبؿاہلل اعت ی ےک انومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذ

     2250    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسی، ابوخاٟس، اح٤ز، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

ُت صَٔظا٦َ ب٩َِ رُعِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اَِلَِح٤َزُ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا یُوُس اُٟوا َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث  َوَة یَُحسِّ

وَ٪ اِس  ٕک َیأِتُو٧َا ب٠ُِٔح٤َإ٪ ََل ٧َِسرٔی یَِذَُکُ ًَِضُسص٥ُِ برٔٔشِ َوا٣ّا َحٔسیْث  ِٗ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ِٔ٪َّ َصا ص٨َُا أَ َٗ ٠ًََِیَضا أ٦َِ ََل  ٥َ اہللٔ 

وا أْمُتَْن اِس٥َ اہللٔ َو  ِٕٔؽ اذَُِکُ َراَوِرزٔیُّ َوأَُسا٣َُة ب٩ُِ َح ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواٟسَّ ُس ب٩ُِ  ُط ٣َُح٤َّ ٌَ  ک٠ُُوا َتاَب

وی ف نب ومیس، اوباخدل، ارمح، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ولوگں ےن رعض ایک ای 

ےہ )ینع ےئن ےئن املسمؿ وہےئ ںیہ( فہ ریمے اپس وگتش ےل رک  روسؽ اہلل! ھچک ولگ اےسی ںیہ نج اک زامہن رشک ےس رقبی

دبعارلنمح آےت ںیہ افر ںیمہ ولعمؾ ںیہن وہات ہک فہ اس رپ اہلل اک انؾ ےتیل ںیہ ای ںیہن آپ ےن رفامای مت اہلل اک انؾ ےل ول افر اھکؤ دمحم نب 

 افر درافردی ف ااسہم نب صفح ےن ایکس اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ۔

 وی ف نب ومیس، اوباخدل، ارمح، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اعت ی ےک انومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایبؿ
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 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َؿهَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح َِٜبَظئِن يَُشیمِّ َحسَّ ٔ ٥َ ب ِّ ٍُ َس٠َّ َٜب  َویُ

صفح نب رمع، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف کڈنیےھ رقابؿ ےئک نج رپ آپ ےن 

 مسب اہلل اہلل اربک اہک۔

 صفح نب رمع، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی ےک انومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2252    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، اسوز ب٩ ٗیص، حرضت ج٨سب :  راوی

ُؽ  ِٔ ث٨ََا َح ٠ًََِیطٔ  َحسَّ َّی اہللُ  َُّط َطضَٔس ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ ُج٨َِسٕب أ٧َ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ اَِلَِسَوزٔ ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٥َ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َوَس٠َّ

 َٟ ی َو٩ِ٣َ  َ ِِ ُ ٠َِیِذبَِح ٣َکَا٧ََضا أ َٓ َِّی  ِب١َ أَِ٪ ُيَؼل َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َذبََح  َ٘ َٓ َّی ث٥َُّ َخَلَب  ٠َِیِذبَِح بٔاِس٥ٔ اہللٔ َػل َٓ  ٥ِ یَِذبَِح 

صفح نب رمع، ہبعش، اوسد نب سیق، رضحت دنجب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن اہک ہک فہ رحن ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ہگج دفرسا اجونر ذحب  ےک اسھت وموجد ےھت آپ ےن امنز ڑپیھ رھپ ہبطخ ڑپاھ افر رفامای ہک سج ےن امنز ےس ےلہپ ذحب ایک ےہ فہ اس یک

 رکے افر سج ےن ذحب ںیہن ایک ےہ فہ اہلل اک انؾ ےل رک ذحب رکے۔



 

 

 صفح نب رمع، ہبعش، اوسد نب سیق، رضحت دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ومں ےک ذرےعی وساؽ رکےن افر اس ےک ذرےعی امےنگن انپہ امےنگن اک ایبؿاہلل اعت ی ےک ان

     2253    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ورٗا ًبساہلل ب٩ زی٨ار حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ز  ٩ًَِ اُئ  َٗ ث٨ََا َوِر ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ی٨َإر 

ِٕ بٔاہللٔ ٔ ٠َِیِح٠ َٓ ا  ّٔ ٔ ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ َحاٟ ٔ ٥َ ََل َتِح٠  َوَس٠َّ

ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ا ےن آابؤ اوبمیعن، فراق دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ 

 یک مسق ہن اھکؤ افر سج صخش وک مسق اھکین یہ ےہ وت فہ اہلل اعت ی یک مسق اھکےئ۔

 اوبمیعن، فراق دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی یک ذات فافصت افر اامسء ےک قلعتم وج ذرک ایکاجات ےہ اس اک ایبؿ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی یک ذات فافصت افر اامسء ےک قلعتم وج ذرک ایکاجات ےہ اس اک ایبؿ۔
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اٟامی٪، طٌیب، زہزی، ٤ًزو ب٩ ابی سٔیا٪ ب٩ اسیس ب٩ جاریہ ث٘فی، جو بىی زہزہ ٛے ح٠یٕ ت٬ے اور حرضت ابو :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٛے سات٬یوں ٣یں ت٬ے حرضت ابوہزیزہ

٤ِزُو ب٩ُِ أَبٔی ُس  ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ْٕ َٟٔبىٔی ُزصِزََة َحسَّ فٔیُّ َح٠ٔی َ٘ َیاَ٪ ب٩ِٔ أَٔسیٔس ب٩ِٔ َجارٔیََة اٟثَّ ِٔ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ّة ٨ِ٣ُٔض٥ِ ُخبَِیْب اَِلَِنَؼارٔیُّ  َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ًَرَشَ

أَِخب ٍََنٔی اَر ٨ِ٣َٔضا ٣ُوَسی َيِش  َٓ ٌَ وا اِسَت ٌُ َُّض٥ِ حٔيَن اِجَت٤َ َِٟحارٔٔث أَِخب ٍََِتُط أ٧َ ا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ًَٔیإق أَ٪َّ اب٨ََِة ا َّ٤٠ََٓ َتٔحسُّ بَٔضا 

َت١ُ ٣ُِش  ِٗ ُ َِٟشُت أُبَالٔی حٔيَن أ ا٢َ ُخبَِیْب اَِلَِنَؼارٔیُّ َو َٗ ُت٠ُوُظ  ِ٘ ٔ َٟٔی ٦ ََِٟحَ ُجوا ٩ِ٣ٔ ا َ عٔی َِ ٕ کَاَ٪ ِهَّلِل ٣َِْصَ ٓٙ ًَلَی أَیِّ ٔط ٤ّٔ٠ا 

أَِخب ٍََ  َٓ َِٟحارٔٔث  َت٠َُط اب٩ُِ ا َ٘ َٓ  َٔ َّ ٕ ٤َ٣ُز ًَلَی أَِوَػا٢ٔ ٔط٠ِو ِ یَُبارِٔک  َٟطٔ َؤِِ٪ َيَظأ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَذَٟٔک فٔی َذأت اِْل َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 اأَِػَحابَطُ َخب ٍََص٥ُِ یَِو٦َ أُٔػيبُو

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رمعف نب ایب ایفسؿ نب ادیس نب اجرہی یفقث، وج ینب زرہہ ےک فیلح ےھت افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

ہنع ےک اسویھتں ںیم ےھت رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دس 

ںیم رضحت بیبخ ااصنری یھب ےھت زرہی اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس دیبعاہلل نب ایعض ےن ایبؿ ایک ہک اوکن احرث یک  آدویمں وک اجیھب نج

ٹ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک لتق رکےن ےک ےئل عمج وہےئ وت بیبخ ےن تنب احرہث ےس اکی اخرتہ ایل  ٹ 
ٹ

 

یٹیب ےن ربخ دی ہک بج ولگ خ

اوکن لتق رکےن ےک ےئل ےلکن وت بیبخ ااصنری ےن ہی رعش ڑپاھ افر بج ںیم املسمؿ  اتہک اس ےس افصح  رکںی بج فہ ولگ  جؾ ےس

افر وہےن یک احتل ںیم لتق ایک اجؤں وت ےھجم رپفاہ ںیہن ہک اہلل ےئلیک سک رکفن رپ ریما رگان وہاگ افر ہی ریما رمان اہلل یک ذات ںیم ےہ 

رکے اگانچہچن انب احرہث ےن بیبخ وک لتق رک ڈاال آرضحنت یلص اہلل  ارگ فہ اچےہ وت ڑکٹے ڑکٹے ےئک وہےئ وجڑفں رپ ربتک انزؽ

 ہیلع فملس ےن ا ےن ااحصب وک اؿ یک ربخ ایبؿ یک سج دؿ ہک فہ تبیصم ںیم التبم ےئک ےئگ۔

ہ ریض اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رمعف نب ایب ایفسؿ نب ادیس نب اجرہی یفقث، وج ینب زرہہ ےک فیلح ےھت افر رضحت اوبرہری :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسویھتں ںیم ےھت رضحت اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی مت وک اینپ ذات ےس ڈراات ےہ۔



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اعت ی مت وک اینپ ذات ےس ڈراات ےہ۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل 

     2255    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبس اہلل :  راوی

 ًَ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ِ

٤َِِٟسُح ٣ٔ  َِٟیطٔ ا ٔ َواحَٔع َو٣َا أََحْس أََحبَّ ِ َٔ ِٟ ٦َ ا ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أََحٕس أَُِي ٍَُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذَٟٔک َُحَّ  ٩ِ اہللٔ َٗ

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن  رمعنب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، قیقش، دبعاہلل

 رفامای اہلل اعت ی ےس زایدہ وکح  ریغت دنم ںیہن ایس ےئل اس ےن ےب ایحح  یک ابوتں وک  جاؾ ایک ےہ افر اہلل ےس زایدہ یسک وک رعتفی دنسپ

 ںیہن ےہ۔

 رمعنب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، قیقش، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی مت وک اینپ ذات ےس ڈراات ےہ۔

     2256    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا٪، ابوح٤زہ، ا :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ِبَساُ٪  ًَ ث٨ََا  َٙ اہللُ َحسَّ ا َخ٠َ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   

َتَب فٔی َٛٔتابٔطٔ  َٛ  َٙ َِٟد٠ِ ٔيیا ـَ َُ ٠ُٔب  ِِ زِٔغ ِٔ٪َّ َرِح٤ًَٔی َت ٌَ ِٟ ًَلَی ا ٍْ ٨ًَِٔسُظ  ٔشطٔ َوصَُو َوِؿ ِٔ ًَلَی َن  َوصَُو یَُِٜتُب 



 

 

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک 

ایک وت اینپ  اتب ںیم اھکل فہ اینپ ذات ےک قلعتم اتھکل ےہ وج اس ےک اپس ریھک وہح  ےہ اس ںیم اھکل بج اہلل اعت ی ےن ولخمؼ وک دیپا 

 وہا ےہ ہک ریمی رتمح ریمے  بض رپ اغ بل ےہ۔

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی مت وک اینپ ذات ےس ڈراات ےہ۔

     2257    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُحَ  ُت أَبَا َػأٟٕح  ٌِ ٤ًَُِع َس٤ٔ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕؽ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َّی اہللُ سَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ   

ًَِبٔسی بٔی َوأ٧ََا  الَی أ٧ََا ٨ًَِٔس َه٩ِّ  ٌَ و٢ُ اہللُ َت ُ٘ ٥َ َي نٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٔسی َؤِِ٪ َذََکَ ِٔ تُُط فٔی َن ٔشطٔ َذََکِ ِٔ نٔی فٔی َن إِٔ٪ َذََکَ َٓ نٔی  طُ َِٔذا َذََکَ ٌَ ٣َ

ا َؤِِ٪ َتَُقَّ  ًّ َِٟیطٔ ذَٔرا ٔ بُِت ِ ٕ َتَُقَّ ٔلَیَّ بٔٔظب ٍِ َب ِ ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َؤِِ٪ َتَُقَّ ٕ َخي ٍِ تُُط فٔی ٣َََل ٕ َذََکِ َٟ فٔی ٣َََل ٔ بُِت ِ ا َتَُقَّ ًّ ٔلَیَّ ذَٔرا ا َؤِِ٪ َب ِ ًّ ِیطٔ بَا

َّٟة   أََتانٔی ی٤َِٔشی أََتِيُتُط َصزَِو

رمعنب صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل 

افر ںیم اس ےک اسھت وہں بج فہ ےھجم اید اعت ی رفامات ےہ ںیم ا ےن دنبے ےک امگؿ ےک اسھت وہں وج ریمے قلعتم فہ راتھک ےہ 

رکے ارگ فہ ےھجم ا ےن دؽ ںیم اید رکات ےہ وت ںیم یھب اس وک ا ےن دؽ ںیم اید رکات وہں افر ارگ ےھجم امجتع ںیم اید رکے وت ںیم یھب 

فر ارگ فہ اکی سگ رقبی اےس امجتع ںیم اید رکات وہں ارگ فہ ھجم ےس اکی ابتشل رقبی وہ وت ںیم اکی سگ اس ےک رقبی وہات وہں ا

وہات ےہ وت ںیم اس ےس دفونں اہوھتں ےک الیھپؤ ےک ربارب رقبی وہات وہں افر ارگ فہ ریمی رطػ لچ رک آےئ وت ںیم اس یک رطػ 

 دفڑ رک آات وہں۔



 

 

 رمعنب صفح، صفح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی مت وک اینپ ذات ےس ڈراات ےہ۔

     2258    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ح٤از، ٤ًز و جابز ب٩ ًبس اہلل :  راوی

 َ ث َٟ َحسَّ ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ازُٔر ٨َا  َ٘ ِٟ ١ُِٗ صَُو ا ٔ اِْلیَُة  ِت َصٔذظ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ِو٥ُِٜٔٗ  َٓ ًََذابّا ٩ِ٣ٔ  ٠َِی٥ُِٜ  ًَ َث  ٌَ ا٢َ أَِو ٩ِ٣ٔ َتِحٔت أَِرُج٥ُِٜٔ٠ ًَلَی أَِ٪ یَِب َ٘ َٓ ٥َ أًَُوذُ بَٔوِجضَٔک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َ٘ َٓ ا  ٌّ ا٢َ أَِو َی٠ِبَٔش٥ُِٜ ٔطَی َٗ ٥َ أًَُوذُ بَٔوِجضَٔک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ٥َ َصَذا أَِيََّسُ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل

ْم﴾ ینع آپ ہبیتق نب دیعس
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د ہ ، امحد، رمعف اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج ہی آتی ﴿ق

دےئجی ہک فہ اس ابت رپ اقدر ےہ ہک مت رپ اہمترے افرپ ےس ذعاب ےجیھب ارتی وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اوعذ وبکھج )ںیم 
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 ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امحد، رمع ف اجرب نب دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اتہک ریمی آوھکنں ےک اسےنم ریتی رپفرش یک اجےئ۔



 

 

 ؿوتدیح اک ایب :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اتہک ریمی آوھکنں ےک اسےنم ریتی رپفرش یک اجےئ۔

     2259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، جویزیہ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُجوَ  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢ُ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل جَّ ا٢َ ذَُٔکَ اٟسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ یِزَٔیُة 

٤َِٟٔش  ًَِي٨ٔطٔ َؤِ٪َّ ا ٔلَی  ِ ٔ َوَر َوأََطاَر بَٔیٔسظ ًِ َ َِٟیَص بٔأ ٠َِی٥ُِٜ ِٔ٪َّ اہللَ  ًَ ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل ََل یَِدفَی  َ٘ جَّ َٓ أَ٪َّ یَح اٟسَّ َٛ ِٟی٤ُِىَی  ئِن ا ٌَ ِٟ َوُر ا ًِ ا٢َ أَ

 ًَِي٨َُط ٨ًََٔبْة كَآَٔیْة 

ایک ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم داجؽ اک ذرک 

اعت ی اک انؾ ںیہن ےہ افر ا ےن اہھت ےس اینپ آوھکنں یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ  ایگ وت آپ ےن رفامای اہلل مت رپ وپدیشہ ںیہن رہ اتکس، اہلل

 رفامای ہک حیسم داجؽ داںیئ آھکن اک اکان ےہ وگای ہک اس یک آھکن اوگنر ےہ سج ںیم ونر ںیہن ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، وجریہی، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اتہک ریمی آوھکنں ےک اسےنم ریتی رپفرش یک اجےئ۔

     2260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٗتازہ، حرض :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٨ُِط  ًَ ُت أََنّشا َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزةُ  َٗ َبُة أَِخب ٧ٍَََا  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل



 

 

َث اہللُ ٩ِ٣ٔ ٧َٔيٓیٕ َِٔلَّ  ٌَ ًَِي٨َِیطٔ ٣َا َب ًَِوَر ٣َُِٜتوْب بَيَِن  َ َِٟیَص بٔأ  ٥ُِ ًَِوُر َؤِ٪َّ َربَّٜ َُّط أَ اَب ٧ِٔ َٜذَّ َوَر اِل ًِ َ ِو٣َطُ اَِل َٗ  کَأَفْ  أ٧ََِذَر 

 صفح نب رمع، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک اہلل ےن وج یبن یھب ےجیھب

اںوہں ےن اینپ وقؾ وک اکےن افر وھجےٹ ےس ڈراای، فہ )داجؽ( اکان ےہ افر اہمترا رپفرداگر اکان ںیہن ےہ۔ اس یک دفونں آوھکنں ےک 

 درایمؿ اکرف، ، اھکل وہا ےہ۔

 صفح نب رمع، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ اہلل رہزیچ اک دیپا رکےن فاال درتس رکےن فاال افر وصرںیت

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ےن فاال ےہ۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ اہلل رہزیچ اک دیپا رکےن فاال درتس رکےن فاال افر وصرںیت انب

     2261    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ، ًٔا٪، وہیب، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، اب٩ ٣حي ٍیز، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ  اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ُٚ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َبَة َحسَّ ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی صَُو اب٩ُِ ًُ

أََرازُوا أَِ٪ يَ  َٓ َُّض٥ِ أََػابُوا َسَبایَا  ٙٔ أ٧َ ٔ ٤ُِِٟؼَل٠ ٔ بَىٔی ا َُزَِوة ُِٟدِسرٔیِّ فٔی  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس  ٕ وا بٔض٩َّٔ َوََل َیِح٩َ٠ِٔ٤ ٣َُحي ٍِٔیز ٌُ ٔ ِشَت٤ِت

َٓإٔ٪َّ اہللَ َٓ  ٠ُوا  ٌَ ِٔ ٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ ََل َت ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی یَِو٦ٔ َشأَُٟوا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِ ْٙ ٔ َتَب ٩ِ٣َ صَُو َخاٟ َٛ ِس  َٗ  

ا٢َ اٟ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٌٔیٕس  ُت أَبَا َس ٌِ َة َس٤ٔ ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ ا٢َ ٣َُحاصْٔس  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو ْة َِٔلَّ ا َٗ ْص ٣َِد٠ُو ِٔ َِٟیَشِت َن  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیُّ َػل

َضا ُ٘ ٔ  اہللُ َخاٟ

ااحسؼ، افعؿ، فبیہ، ومٰیس نب ہبقع، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، انب ریحمسی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج 



 

 

 اؿ ےس تبحص رکین اچیہ نکیل اس رطح ہک لمح ہن رہھٹے وت ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع ولوگں وک ولڈنایں تمینغ ںیم اہھت آںیئ وت

فآہل فملس ےس زعؽ ےک ابرے وپاھچ، آپ ےن رفامای ہک ارگ مت زعؽ ہن رکف وت مت رپ وکح  اصقنؿ ںیہن اس ےیل ہک اہلل ےن اس صخش اک 

 زقہع لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیعس وک ےتہک وہےئ انس ےہ انؾ ھکل دای ےہ وج ایقتم کت دیپا وہےن فاال ےہ اجمدہ وباہطس

 آرضحنت ےن رفامای ہک وکح  ذات دیپا یک وہح  ںیہن ےہ رگم ہی ہک اہلل اس اک دیپا رکےن فاال ےہ۔

 اعتٰیل ہنعااحسؼ، افعؿ، فبیہ، ومٰیس نب ہبقع، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، انب ریحمسی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ امل تقلخ دیبی۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ امل تقلخ دیبی۔

     2262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٓـاٟہ، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ٌاذ ب :  راوی

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ََٟة َحسَّ ا ـَ َٓ اذُ ب٩ُِ  ٌَ ثَىٔی ٣ُ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َحسَّ ٍُ اہللُ ا ا٢َ یَِح٤َ َٗ  ٥ََّ٠

و ُ٘ َی َٓ َذَٟٔک  َٛ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  وُٟوَ٪ یَا آَز٦ُ أ٣ََ َیِو٦َ ا ُ٘ َی َٓ ََٓیأِتُوَ٪ آَز٦َ  َّی یُزٔیَح٨َا ٩ِ٣ٔ ٣َکَا٨َٔ٧ا َصَذا  ٔلَی َرب٨َِّا َحً ٨َا ِ ٌِ َٔ ِو اِسَتِظ َٟ ا َتَزی ُٟوَ٪ 

ٔلَی َر  ٨ََٟا ِ  ٍِ َٔ ٤ََّ٠ًََک أَِس٤َاَئ ک١ُِّ َطِیٕئ اِط ََٜتطُ َو ٔ ََٟک ٣َََلئ ٔ َوأَِسَحَس  َک اہللُ بَٔیٔسظ َ٘ َّی یُزٔیَح٨َا ٩ِ٣ٔ ٣َکَا٨َٔ٧ا صََذا ا٨َّٟاَض َخ٠َ ب٨َِّا َحً

٢ُ َرُسو٢ٕ بَ  َّطُ أَوَّ إ٧ٔ َٓ ٩ِٜٔ ائُِتوا ٧ُوّحا  ًَّٟٔی أََػابََضا َوَل َُٟض٥ِ َخٔلیَئَتُط ا َِٟشُت ص٨َُاَک َویَِذَُکُ  و٢ُ  ُ٘ َی ٔلَی أَص١ِٔ اَِلَِرٔق َٓ َثطُ اہللُ ِ ٌَ

 ٥ِ ُٛ َِٟشُت ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ ٧ُوّحا  َیأِتُوَ٪ ِٔبَِزاصٔی٥َ  َٓ َٓ ٩ِٜٔ ائُِتوا ِٔبَِزاصٔی٥َ َخ٠ٔی١َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَّٟٔی أََػاَب َوَل َویَِذَُکُ َخٔلیَئَتُط ا

ًَِبّسا آَتاُظ اہللُ اٟتَّ  ٩ِٜٔ ائُِتوا ٣ُوَسی  ًَّٟٔی أََػابََضا َوَل ُض٥ِ َخَلایَاُظ ا َٟ ٥ِ َویَِذَُکُ  ُٛ َِٟشُت ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ َی َیأِتُوَ٪ ِوَراَة َوک٠ََّ َٓ َٓ ٤َطُ َتک٠ِامّٔی 

ِبَس اہللٔ َوَرُس  ًَ ٩ِٜٔ ائُِتوا ًٔیَسی  ًَّٟٔی أََػاَب َوَل َُٟض٥ِ َخٔلیَئَتُط ا ٥ِ َویَِذَُکُ  ُٛ َِٟشُت ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َُٟط َوک٤َٔ٠ََتُط َوُروَحطُ ٣ُوَسی  و

ّسا ٩ِٜٔ ائُِتوا ٣َُح٤َّ ٥ِ َوَل ُٛ َِٟشُت ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ ًٔیَسی  ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبطٔ َو٣َا  َٓ سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ ِبّسا َُُٔفَ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل



 

 

َٟطُ  ُت  ٌِ َٗ ِّی َو إَٔذا َرأَیُِت َرب َٓ ٠ًََِیطٔ  ُیِؤَذُ٪ لٔی  َٓ ِّی  ًَلَی َرب أَِسَتأِذُٔ٪  َٓ  ُٙ ٔ أ٧ََِل٠ َٓ َیأِتُونٔی  َٓ  َ
َِّ َ َیَسًُىٔی ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪  َتأ َٓ  َسأجّسا 

ِّی ب٤ََٔحا٣ٔ  أَِح٤َُس َرب َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ َلِط َواِط ٌِ ٍِ َوَس١ِ ُت ١ُِٗ ُيِش٤َ ُس َو ٍِ ٣َُح٤َّ َٓ ا٢ُ لٔی اِر َ٘ ًَىٔی ث٥َُّ يُ َیُحسُّ یََس َٓ  ٍُ َٔ ٨٤ََّ٠ًَٔیَضا ث٥َُّ أَِط َس 

ُت َس  ٌِ َٗ ِّی َو إَٔذا َرأَیُِت َرب َٓ  ٍُ َِٟح٨ََّة ث٥َُّ أَِرٔج أُِزخ٠ُُٔض٥ِ ا َٓ ا  ُس لٔی َحسًّ ٍِ ٣َُح٤َّ َٓ ا٢ُ اِر َ٘ ًَىٔی ث٥َُّ يُ َیَسًُىٔی ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ یََس َٓ أجّسا 

َیُحسُّ  َٓ  ٍُ َٔ ِّی ث٥َُّ أَِط ٨٤ََّ٠ًَٔیَضا َرب ِّی ب٤ََٔحا٣َٔس  أَِح٤َُس َرب َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ َلِط َواِط ٌِ ٍِ َوَس١ِ ُت ١ُِٗ ُيِش٤َ َِٟح٨ََّة ث٥َُّ َو أُِزخ٠ُُٔض٥ِ ا َٓ ا   لٔی َحسًّ

ُس أَ  ٍِ ٣َُح٤َّ َٓ ا٢ُ اِر َ٘ ًَىٔی ث٥َُّ ُي َیَسًُىٔی ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ یََس َٓ ُت َسأجّسا  ٌِ َٗ ِّی َو إَٔذا َرأَیُِت َرب َٓ  ٍُ َلِط  ِرٔج ٌِ ٍِ َوَس١ِ ُت ١ُِٗ يُِش٤َ

ا َیُحسُّ لٔی َحسًّ َٓ  ٍِ َٔ ٨٤ََّ٠ًَٔیَضا ث٥َُّ أَِط ِّی ب٤ََٔحا٣َٔس  أَِح٤َُس َرب َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ ُٗو٢ُ یَا َربِّ ٣َا بَقَٔی فٔی  َواِط َ أ َٓ  ٍُ َِٟح٨ََّة ث٥َُّ أَِرٔج أُِزخ٠ُُٔض٥ِ ا َٓ

٥َ َیِْخُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ُِٟد٠ُوزُ  ٠َِیطٔ ا ًَ آُ٪ َوَوَجَب  ُُِٟقِ َط َِٔلَّ ا٨َّٟارٔ َِٔلَّ ٩ِ٣َ َحَبَشُط ا َٟ ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ ُد ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ 

َط َِٔلَّ اہللُ َو  اہللُ َٟ ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ ُد ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ  ٌٔي ٍَّة ث٥َُّ یَِْخُ ٔ ٣َا َیزُٔ٪ َط َِٟدي ٍِ ٠ِبٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٔ ٣َا َیزُٔ٪ بُزَّّة َوکَاَ٪ فٔی  َِٟدي ٍِ ٠ِبٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ کَاَ٪ فٔی 

 ٔ ََٟط َِٔلَّ اہللُ َوکَاَ٪ ف ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ ُد ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ  ةّ ث٥َُّ َیِْخُ ٔ َذرَّ َِٟدي ٍِ ٠ِبٔطٔ ٣َا یَزُٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ی 

اعمذ نب اضفہل، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی 

افشتع  شی رکںی اتہک ومونمں وک ایقتم ےک دؿ ایس رطح عمج رکے اگ، ولگ ںیہک ےگ اکش مہ ا ےن رپفرداگر یک دختم ںیم 

ںیمہ اس ہگج ےس اکنؽ رک آراؾ دے،انچہچن آدؾ ہیلع امالسؾ یک دختم ںیم آںیئ ےگ افر ںیہک ےگ ہک اے آدؾ ہیلع امالسؾ ایک آپ 

ولوگں یک احتل ںیہن دھکی رےہ ںیہ، اہلل ےن آپ وک ا ےن اہھت ےس دیپا ایک افر رفوتشں ےس آپ وک دجسہ رکاای افر آپ وک امتؾ زیچفں 

ےک انؾ اتبےئ امہرے ےئل امہرے رب ےک اپس افسرش ےئجیک اتہک ںیمہ اس وموجدہ احالت ےس اجنت ےلم، فہ ںیہک ےگ ہک ںیم اس 

اقلب ںیہن، افر اؿ ےک اسےنم اینپ  یطل ایبؿ رکںی ےگ، سج ےک فہ رمبکت وہےئ ےھت، ہکلب مت ولگ رضحت ونح ہیلع امالسؾ ےک 

نج وک اہلل ےن زنیم فاولں ےک اپس اجیھب ےہانچہچن فہ رضحت ونح ہیلع امالسؾ ےک اپس آںیئ  اپس اجؤ ہک فہ بس ےس ےلہپ روسؽ ںیہ

 ےگ فہ ںیہک ےگ ہک ںیم اس اقلب ںیہن افر فہ اینپ  یطل اید رک ےک ںیہک ےگ ہک مت اہلل ےک لیلخ اربامیہ )ہیلع امالس ؾ( ےک اپس اجؤ، فہ

ہک ںیم اس القئ ںیہن وہں افر اؿ ےک اسےنم اینپ  یطل ایبؿ رکںی ےگ افر  ولگ رضحت اربامیہ ےک اپس آںیئ ےگ وت فہ یھب ںیہک

ںیہک ےگ ہک ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک اپس اجؤ، اہلل ےن اؿ وک وترات دی افر اؿ ےس مہ الکؾ وہا، ولگ رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک 

رکہ رکںی ےگ ںیہک ےگ رضحت ٰیسیع ہیلع امالسؾ ےک اپس آںیئ ےگ وت فہ یھب ںیہک ےگ ہک ںیم اس القئ ںیہن افر فہ اینپ  یطل اک ذت

اپس اجؤ ہک اہلل ےک دنبے افر اس ےک روسؽ ںیہ افر ۃملکاہلل افر رفح اہلل ںیہ وت ولگ رضحت ٰیسیع ہیلع امالسؾ ےک اپس آںیئ ےگ وت 

 نج ےک اےلگ ےلھچپ انگہ ےشخب اج ےکچ فہ ںیہک ےگ ہک ںیم اس القئ ںیہن مت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤ فہ اےسی دنبے ںیہ



 

 

ںیہ، ولگ ریمے اپس آںیئ ےگ ںیم ولچں اگ افر ا ےن رب ےس احرضی یک ااجزت اچوہں اگ، ےھجم احرضی یک ااجزت دی اجےئ یگ 

ڑان اچےہ اگ، بج ںیم ا ےن رپفرداگر وک دوھکیں اگ وت دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ افر اہلل اعت ی اس رطح ےھجم وھچڑ دے اگ سج دقر ےھجم وھچ

 رب رھپ اہلل اعت ی ھجم ےس رفامےئ اگ اے دمحم رس ااھٹؤ افر وہک انس اجےئ اگ، اموگن دای اجےئ اگ افر افسرش رکف وبقؽ یک اجےئ یگ، ںیم ا ےن

ےئ اگ وت یک فہ دمح ایبؿ رکفں اگ وج ریمے رپفرداگر ےن ےھجم اھکسح  وہیگ رھپ افسرش رکفں اگ افر اہلل ریمے ےئل اکی دح رقمر رفام

ںیم اؿ وک تنج ںیم دالخ رکفں اگ، رھپ فا س وہں اگ افر ا ےن رب وک دھکی رک دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ اہلل ےھجم ایس رطح وھچڑ دے اگ 

رک  وہسج دقر فہ اچےہ اگ رھپ اہک اجےئ اگ ہک اے دمحم! رس ااھٹؤ وہک انس اجےئ اگ اموگن دای اجےئ اگ افر افسرش رکف وظنمر وہ یگ، رھپ فا س 

رعض رکفں اگ اے رب! دفزخ ںیم فیہ رہ ےئگ نج وک رقآؿ ےن رفک راھک ےہ افر اؿ رپ یگشیمہ فابج وہیئگ ےہ، یبن یلص اہلل ہیلع 

ُ اہک وہ افر اس ےک بلق ںیم اکی وج ربارب اامیؿ وہ
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
اگ، رھپ فآہل فملس ےن رفامای دفزخ ےس فہ صخش لکن اجےئ اگ سج ےن ل

ُ اہک افر اس ےک دؽ ںیم  ںویں ربارب اامیؿ وہاگ، رھپ دفزخ ےس فہ صخش ےلکن فہ صخش
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
اگ  دفزخ ےس لکن اجےئ اگ، سج ےن ل

ُ اہک وہ افر اس ےک دؽ ںیم ذرہ ربارب اامیؿ وہ،
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
 سج ےن ل

  اعتٰیل ہنعاعمذ نب اضفہل، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ اہلل رہزیچ اک دیپا رکےن فاال درتس رکےن فاال افر وصرںیت

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 فاال درتس رکےن فاال افر وصرںیت انبےن فاال ےہ۔ اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ اہلل رہزیچ اک دیپا رکےن

     2263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو اٟزِّ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ یَُس َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٧َازٔ 

َٙ اٟشَّ  َٙ ٨ِ٣ُُذ َخ٠َ َٔ ا٢َ أََرأَیُِت٥ِ ٣َا أَِن َٗ اُئ ا٠َِّٟی١َ َوا٨ََّٟضاَر َو ْة َسحَّ َ٘ َٔ َضا َن ـُ ٥ِ َئِِف  ٤ََوأت َواَِلَِرَق اہللٔ ٣ََِلَی ََل َئِی َٟ َُّط  إ٧ٔ َٓ



 

 

 ٍُ َٓ ُٔٔف َویَزِ ٤ِٟٔیزَاُ٪ َیِد ی ا َ ِِ ُ ٔ اَِل ٤َِٟأئ َوبَٔیٔسظ ًَلَی ا ُطُط  ا٢َ رَعِ َٗ ٔ َو  ٣َا فٔی یَٔسظ

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

اعت ی اک اہھت رھبا وہا ےہ افر اس وک رات افر دؿ یک ششخب یھب مک ںیہن رکیت ےہ افر آپ ےن رفامای ہک مت ولوگں ےن داھکی ہک بج  اہلل

ےس آامسونں افر زنیم وک اہلل ےن دیپا ایک ےہ سک دقر رخچ ایک ےہ افر وج ھچک اس ےک اہھت ںیم ےہ اس ںیم یمک ںیہن وہح  افر رفامای ہک 

 ین رپ اھت افر اس ےک دفرسے اہھت ںیم رتازف ےہ ہک یسک ےک ےئل اس وک اکھج داتی ےہ افر یسک ےک ےئل افیچن رک داتی ےہ۔اس اک رعش اپ

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ اہلل رہزیچ اک دیپا رکےن فاال درتس رکےن فاال افر وصرںیت انبےن فاال ےہ۔

     2264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣٘س٦ ب٩ ٣ح٤س، ٗاس٥ ب٩ یحٌی ، ًبساہلل ، ٧آٍ، حرض :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  أس٥ُ ب٩ُِ َیِحٌَی  َ٘ ِٟ ًَیمِّ ا ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَی  ٦ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ سَّ َ٘ ث٨ََا ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ َحسَّ  ٍٕ ٔ آ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ُِض٤َا  ٤ََواُت بَٔی٤ٔي٨ٔطٔ ث٥َُّ ًَ َِٟ٘ٔیا٣َٔة اَِلَِرَق َوَتُٜوُ٪ اٟشَّ بُٔف یَِو٦َ ا ِ٘ ا٢َ ِٔ٪َّ اہلَل َي َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ

 ٩ًَِ ُت اب٩َِ ٤ًََُز  ٌِ ُت َسا٤ّٟٔا َس٤ٔ ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٣َأٟٕک َو ٌٔیْس  ٠٤َُِٟٔک َرَواُظ َس و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ َّیَي ٠َِیطٔ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَ اہللُ 

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة أَ٪َّ أَبَا صُزَ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ا٢َ أَبُو ا َٗ ٥َ بَٔضَذا َو َّی اہللُ َوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة 

بُٔف اہللُ اَِلَِرَق  ِ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

 نب ییحی ، دبعاہلل ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دقمؾ نب دمحم، اقمس

ہک اہلل اعت ی ایقتم ےک دؿ زنیم وک یھٹم ںیم ےل ےل اگ افر آامسؿ اےکس داںیئ اہھت ںیم وہں ےگ رھپ اہلل اعت ی رفامےئ اگ ںیم ابداشہ 

وک امکل ےس رفاتی ایک ےہ افر رمع نب زمحہ ےن اہک ہک ںیم ےن اسمل ےس انس اںوہں ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  وہں دیعس ےن اس



 

 

ہنع ےس انس اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوکس رفاتی ایک افر اوباامیلؿ ےن اہک ہک ھجم ےس بیعش ےن وباہطس 

  ایک ہک روسؽ اہلل ےن رفامای اہلل زنیم وک اینپ یھٹم ںیم ےل ےل اگ،زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس لقن

 دقمؾ نب دمحم، اقمس نب ییحی ، دبعاہلل ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿوتدیح  :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ اہلل رہزیچ اک دیپا رکےن فاال درتس رکےن فاال افر وصرںیت انبےن فاال ےہ۔

     2265    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالٰی ٨ًہ٣شسز، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٨٣ؼور و س٠امی٪، ابزاہی٥، ًبیسہ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل ت :  راوی

 ٔ ب ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ   ٪ُ ثَىٔی ٨ِ٣َُؼوْر َوُس٠َامِیَ َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ٍَ َیِحٌَی ب٩َِ َس ْز َس٤ٔ ث٨ََا ٣َُشسَّ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ یَسَة 

ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍٕ َیُضوزٔیًّا َجاَئ ِ ًَلَی ِِٔػَب ٍٕ َواَِلََرٔؿيَن  ًَلَی ِِٔػَب ٤ََوأت  ُس ِٔ٪َّ اہلَل ی٤ُِٔشُک اٟشَّ

ٔحَک َر  ـَ َٓ ٠٤َُِٟٔک  و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ َي ًَلَی ِِٔػَب  َٙ ٔ َِٟدََلئ ٍٕ َوا ًَلَی ِِٔػَب َحَز  ٍٕ َواٟظَّ ًَلَی ِِٔػَب ِٟحَٔبا٢َ  ٠َِیطٔ َوا ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٥َ ِی١ُ  َوَس٠َّ ـَ ُٓ ٌٔیٕس َوَزاَز ٓٔیطٔ  ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ َس َٗ  ٔ ِسرٔظ َٗ  َّٙ َسُروا اہلَل َح َٗ َ َو٣َا  أ َّی بََسِت ٧ََوأجُذُظ ث٥َُّ ََقَ ٩ًَِ َحً  ب٩ُِ ًَٔیإق 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  َٟطُ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا  ّ٘ ّبا َوَتِؼٔسي حُّ ٌَ ٥َ َت  طٔ َوَس٠َّ

دسمد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنمر ف امیلسؿ، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی وہیدی آرضحنت 

 رپ افر زونیمں وک اکی ا یلگ رپ افر یک دختم ںیم احرض وہا م ےن اگل اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اہلل اعت ی آامسونں وک اکی ا یلگ

 اہپڑفں وک اکی ا یلگ رپ ااھٹےئ اگ، وت رفامےئ اگ ہک ںیم ابداشہ وہں، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ ڑپے، اہیں کت ہک آپ

 َقِْرـِ ﴾ ینع اہلل اک دقر

َ
ّ

 

َ
َ ح
َ
فا اّ

ُ
  َقَر
َ
م
َ
ارطسح ہن ایک ےسیج اس اک قح ےہ( ، التفت  ےک ددناؿ شابرک لھک ےئگ رھپ آپ ےن آتی ﴿ف

رفامح ۔ ییحی نب دیعس ےن اہک ہک اس ںیم لیضف نب ایعض ےن وصنمر ےس، اںوہں ےن اربامیہ ےس، اںوہں ےن دیبعہ ےس، اںوہں ےن 

 ے۔رضحت دبعاہلل ےس لقن ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بجعتم وہ رک افر ایکس دصتقی رکےت وہےئ سنہ ڑپ



 

 

 دسمد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنمر ف امیلسؿ، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ا رکےن فاال درتس رکےن فاال افر وصرںیت انبےن فاال ےہ۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک فیہ اہلل رہزیچ اک دیپ

     2266    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ٤٘٠ًہ :  راوی

ٔؽ ب٩ِٔ ُٔیَ  ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ًَِبُس اہللٔ َحسَّ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ََة َي َ٘ ٠ِ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٤ًَُِع َس٤ٔ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ إث َحسَّ

أس٥ٔ ِٔ٪َّ اہلَل َ٘ ِٟ ا٢َ َیا أَبَا ا َ٘ َٓ َٜٔتأب  ٥َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍٕ  ی٤ُِ َجاَئ َرُج١ْ ِ ًَلَی ِِٔػَب ٤ََوأت  ٔشُک اٟشَّ

 ٔ ٠٤َِٟ و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ َي ًَلَی ِِٔػَب  َٙ ٔ َِٟدََلئ ٍٕ َوا ًَلَی ِِٔػَب َّ ٍَی  َحَز َواٟث ٍٕ َواٟظَّ ًَلَی ِِٔػَب أَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َواَِلََرٔؿيَن  ٠٤َُِٟٔک ََفَ ُک أ٧ََا ا

 َ َّی بََسِت ٧ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؿحَٔک َحً َّی اہللُ  ٔ َػل ِسرٔظ َٗ  َّٙ َسُروا اہلَل َح َٗ أَ َو٣َا   َوأجُذُظ ث٥َُّ ََقَ

رمعنب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ہمقلع ےتہک ںیہ ہک الہ  اتب ںیم 

ے اوبااقلمس )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اہلل ےس اکی صخش آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر م ےن اگل ا

اھٹےئ اگ اعت ی آامسونں وک اکی ا یلگ رپ افر زونیمں وک اکی ا یلگ رپ افر درتخ افر ڑچیک وک اکی ا یلگ رپ افر امتؾ ولخماقت وک اکی ا یلگ رپ ا

فآہل فملس وک داھکی ہک  ےسن اہیں کت ہک آپ  رھپ رفامےئ اگ ہک ںیم ابداشہ وہں، ںیم ابداشہ وہں، وت ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع

ـِ﴾ )ینع اہلل  َقِْر

َ
ّ

 

َ
َ ح
َ
فا اّ

ُ
  َقَر
َ
م
َ
اک  ےک ددناؿ شابرک لھک ےئگ، رھپ آپ ےن )اس یک دصتقی ںیم( ہی آتی التفت رفامح  ہک ﴿ف

 دقر امکہقح ہن ایک( ۔

 اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ہمقلعرمعنب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...آتی آپ د ہ دےیجی ہک وکؿ یس زیچ اہشدت ےک احلظ ےس ڑبی ےہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ی ےہ۔آتی آپ د ہ دےیجی ہک وکؿ یس زیچ اہشدت ےک احلظ ےس ڑب

     2267    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک، وراز، ٣ِي ٍہ، سٌس ب٩ ًبازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ًََوا٧ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو  َّبُوَذکٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ اٟت ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ  ٩ًَِ ا ٤ُِِٟٔي ٍَةٔ  ٕ کَاتٔٔب ا از ٩ًَِ َورَّ ٠٤َِٟٔٔک  ا

َٔک َرُسو٢َ  َّ ذَٟ َب٠َ َٓ ٕح  َٔ ٕٔ َُي ٍَِ ٣ُِؼ ِی بُِتطُ بٔاٟشَّ َٟرَضَ ٍَ ا٣َِزأَتٔی  َِٟو َرأَیُِت َرُجَّل ٣َ ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ا٢َ أََت  َ٘ ٔ اہللٔ َُحَّ َٓ ٕس َواہللٔ ََل٧ََا أَُِي ٍَُ ٨ِ٣ُٔط َواہللُ أَُِي ٍَُ ٣ٔىِّی َو٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َُي ٍَِة ٌِ ٔ َس َُي ٍَِة َحبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  َواحَٔع ٣َا َهَضَز ٨ِ٣َٔضا ٌِ َٔ ِٟ ٦َ ا

َث  ٌَ ِذُر ٩ِ٣ٔ اہللٔ َو٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذَٟٔک َب ٌُ ِٟ َِٟیطٔ ا ٔ ٤ِِٟٔسَحُة َو٣َا بََل٩َ َوََل أََحَس أََحبُّ ِ َِٟیطٔ ا ٔ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔی٩َ َوََل أََحَس أََحبُّ ِ ی٩َ َوا ٔ ٤َُِٟبرشِّ ا

َِٟح٨ََّة وٗا٢ ًبیس اہلل اب٩ ٤ًز و٩ً ًبس ا٠٤ٟک َلطدؽ أُي ٩٣ٍ اہلل ًََس اہللُ ا  ٩ِ٣ٔ اہللٔ َو٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذَٟٔک َو

اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ارگ ںیم اینپ ویبی ےک اسھت دوھکیں  ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، دبعاکلمل، فراد، ریغمہ، دعس نب ابعدہ ریض

یک  وت ںیم اس وک دیسیھ ولتار ےس امردفں آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ یلم وت آپ ےن رفامای ہک مت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اہلل اعت ی ھجم ےس زایدہ ریغت فاےل ںیہ افر ریغت ریغت ےس بجعت رکےت وہ، دخا یک مسق! ںیم اس ےس زایدہ ریغت دنم وہں افر 

یہ ےک ببس ےس اہلل ےن ےب ایحح  یک اظرہی افر وپدیشہ ابوتں وک  جاؾ رک دای ےہ افر ذعر وخایہ اہلل ےس زایدہ یسک وک یھب وبحمب ںیہن 

ایدہ یسک وک اینپ رعتفی وبحمب ںیہن ےہ ےہ افر ایس ببس ےس وخربخشی انسےن فاولں افر ڈراےن فاولں وک اجیھب ےہ افر اہلل اعت ی ےس ز

 افر ایس ےئل اہلل اعت ی ےن تنج اک فدعہ ایک ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، دبعاکلمل، فراد، ریغمہ، دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 آتی آپ د ہ دےیجی ہک وکؿ یس زیچ اہشدت ےک احلظ ےس ڑبی ےہ۔

     2268    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابوحاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٥َ ٟٔزَ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ُج١ٕ یُوُس

اَصا َذا ُٟٔشَوٕر َس٤َّ َٛ َذا َوُسوَرةُ  َٛ ٥ِ ُسوَرةُ  ٌَ ا٢َ َن َٗ آٔ٪ َطِیْئ  ُُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ  أ٣ََ

، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوباحزؾ

 ےس رفامای ایک ریتے اپس رقآؿ ںیم ےس وکح  زیچ)اید( ےہ اس ےن اہک یج اہں! الفں الفں وسرںیت )اید( ںیہ افر اؿ ےک انؾ ےئل۔

  دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل نب وی ف، امکل، اوباحزؾ، رضحت لہس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین رپ اھت۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین رپ اھت۔

     2269    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٪، ابوح٤زہ، ا٤ًع، جا٣ٍ ب٩ طساز، ػٔوا٪ ب٩ ٣َحز، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

زٕ  َواَ٪ ب٩ِٔ ٣َُِحٔ ِٔ ٩ًَِ َػ  ٕ از ٍٔ ب٩ِٔ َطسَّ ٩ًَِ َجا٣ٔ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ا٢َ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو َح٤ِزََة  َٗ ِبَساُ٪  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ َحسَّ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن   

 ِٟ َب٠ُوا ا ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِو٦ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔذِ َجائَطُ  ًَ َّی اہللُ  ِّی ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔن ا٢َ ِ َت٨َا َٗ ِ
اُٟوا َبرشَّ َٗ ی َیا بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ  برُِشَ



 

 

َب٠ُوا ا ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ََٓسَخ١َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ًِٔل٨َا  َ أ ب٨َ٠ِٔا ٔجئ٨َِاَک َٓ َٗ اُٟوا  َٗ َب٠َِضا ب٨َُو َت٤ٔی٥ٕ  ِ٘ ٥َِٟ َي َِٟی٩ٔ٤َ ِٔذِ  ی یَا أَص١َِ ا ِٟبرُِشَ

بِ  َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ َطِیْئ  ا٢َ کَاَ٪ اہللُ َو َٗ ٔ ٣َا کَاَ٪  ٢ٔ صََذا اَِل٣َِز ٩ًَِ أَوَّ ََٟک  َ ی٩ٔ َو٨َِٟٔشأ َط فٔی اٟسِّ َّ٘ َٔ ٤َِٟائٔ ٨ََٟٔت ًَلَی ا ُطُط  ث٥َُّ  ٠َُط َوکَاَ٪ رَعِ

 َٗ ا٢َ یَا ٤ًَِٔزاُ٪ أَِزرِٔک ٧َا َ٘ َٓ َِکٔ ک١َُّ َطِیٕئ ث٥َُّ أََتانٔی َرُج١ْ  َتَب فٔی اٟذِّ َٛ ٤ََوأت َواَِلَِرَق َو َٙ اٟشَّ ُت َخ٠َ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ِس َذَصَبِت  َ٘ َٓ َتَک 

ََّضا  ََٟوزِٔزُت أ٧َ ٍُ زُو٧ََضا َوای٥ُِ اہللٔ  ٔل َ٘ اُب ی٨َِ َ إَٔذا اَّٟسَّ َٓ ٥ُِٗ أَك٠ُِبَُضا  ٥ِ أَ َٟ ِس َذَصَبِت َو َٗ 

دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اجعم نب دشاد، ناواؿ نب رحمز، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ینب یلص اہلل ہیلع فآہل 

! وخربخشی فملس ےک اپس اھٹیب اھت ہک اےنت ںیم ونب میمت ےک ھچک ولگ آپ یک دختم ںیم احرض وہےئ، آپ ےن رفامای ہک اے ینب میمت

وبقؽ رکف، اؿ ولوگں ےن اہک ہک آپ ےن ںیمہ وخربخشی دی ےہ وت ھچک اطع یھب ےئجیک، رھپ نمی ےک ھچک ولگ آےئ وت آپ ےن رفامای ہک 

الہ نمی وخربخشی وبقؽ رکف، اس ےئل ہک ونب میمت ےن اس وک وبقؽ ںیہن ایک، اںوہں ےن اہک ہک مہ ےن وبقؽ ایک مہ آپ یک دختم ںیم 

احرض وہےئ ںیہ ہک دنی یک ھجمس احلص رکںی افر آپ ےس اس ارم )ینع داین( یک ادتباء ےک قلعتم درای ت رکںی ہک )اس اس ےئل 

آامسونں ےس ےلہپ( ایک اھت، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اھت افر اس ےس ےلہپ وکح  ربخ ہن یھت افر اس اک رعش اپین رپ اھت، 

ا ایک افر ولح وفحمظ ںیم امتؾ زیچںی ھکل دںی۔ رھپ ریمے اپس اکی صخش آای افر اہک رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ افر زونیمں وک دیپ

 افینٹن یک ربخ ےل فہ اھبگ یئگ ےہ ںیم اوکس ڈوھڈنےن ےئلیک الچ وت داھکی ہک ریساب ےس رپے لکن یئگ ےہ افر دخا یک مسق! ےھجم ہی دنسپ اھت

 ےئ نکیل آپ ےک اپس ےس ہن وٹہں۔ہک افینٹن اجےئ وت اج

 دبعاؿ، اوبزمحہ، اشمع، اجعم نب دشاد، ناواؿ نب رحمز، رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ش اپین رپ اھت۔اہلل اک وقؽ ہک اس اک رع

     2270    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٕ َحسَّ ا٦ َص٤َّ

َٙ ٨ِ٣ُُذ  َٔ اُئ ا٠َِّٟی١َ َوا٨ََّٟضاَر أََرأَیُِت٥ِ ٣َا أَِن ْة َسحَّ َ٘ َٔ َضا َن ـُ ا٢َ ِٔ٪َّ ی٤َٔيَن اہللٔ ٣ََِلَی ََل َئِی َّطُ َٗ إ٧ٔ َٓ ٤ََوأت َواَِلَِرَق  َٙ اٟشَّ َخ٠َ

ُٔٔف َٟ  ٍُ َوَیِد َٓ ِبُف َیزِ َ٘ ِٟ ِیُف أَِو ا َٔ ِٟ ی ا َ ِِ ُ ٔ اَِل ٤َِٟأئ َوبَٔیٔسظ ًَلَی ا ُطُط  ِؽ ٣َا فٔی َی٤ٔي٨ٔطٔ َورَعِ ُ٘  ٥ِ ی٨َِ

یلع نب دبعاہلل ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ہلل اعت ی اک داںیئ اہھت رھبا وہا ےہ رات دؿ یک ششخب اس ںیم یمک ںیہن رکیت، ؤالتؤ وت آامسونں افر زنیم وک اہلل ےن بج ےس رفامای ہک ا

دیپا ایک ےہ انتک رخچ ایک وہاگ نکیل اس ںیم وکح  یمک ںیہن وہح  وج اس ےک داںیئ اہھت ںیم ےہ، افر اس اک رعش اپین رپ ےہ افر اس ےک 

  ےہ ہک دنلب رکات ےہ افر تسپ رکات ےہ۔دفرسے اہھت ںیم ضیف

 یلع نب دبعاہلل ، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اپین رپ اھت۔ اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش

     2271    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س، ٣ح٤س ب٩ ابی بُک ٣٘سمی، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ازُ  ث٨ََا َح٤َّ مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی بَُِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس َحسَّ ا٢َ َجاَئ َزیُِس ب٩ُِ َحارٔثََة  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ب٩ُِ َزیِٕس 

ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ٠َِیَک َزِوَجَک  ًَ ٙٔ اہلَل َوأ٣َِٔشِک  و٢ُ اتَّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َح َٓ َّی اہللُ َيِظُٜو  ِو کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ  

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ٠َِیطٔ َوَس ًَ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َْخُ  ِٔ َٓکَا٧َِت َزی٨َُِب َت ا٢َ  َٗ  ٔ ََٜت٥َ صَٔذظ َج٩َُّٜ ٥َ کَات٤ّٔا َطِیّئا َل و٢ُ َزوَّ ُ٘ ٥ََّ٠ َت

٩ًَِ ثَابٕٔت َوتُِدفٔی فٔی نَ  ٍٔ َس٤ََوإت َو ٚٔ َسِب ِو َٓ الَی ٩ِ٣ٔ  ٌَ َجىٔی اہللُ َت َِٟت أََصأٟی٩َُّٜ َوَزوَّ ٔشَک ٣َا اہللُ ٣ُِبٔسیطٔ َوَتِدَشی ا٨َّٟاَض ٧َزَ ِٔ

 فٔی َطأِٔ٪ َزی٨ََِب َوَزیِسٔ ب٩ِٔ َحارٔثَةَ 



 

 

ادمح، دمحم نب ایب رکب دقم ی، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک زدی نب احرہث )اینپ ویبی یک( اکشتی 

 فآہل فملس رفامےن ےگل ہک اہلل ےس ڈر افر اینپ ویبی وک ا ےن اپس رےنہ دے۔ رضحت اسن ریض رکےت وہےئ آےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع

اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ ںیم ھچک اپھچےن فاےل وہےت وت اس آتی وک اپھچ ےت۔ رضحت 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امتؾ ویبویں رپ رخف رکیت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت زبنی 

ںیھت افر یتہک ںیھت ہک اہمترا اکنح اہمترے رھگ فاولں ےن ایک افر ریما اکنح اہلل اعت ی ےن است آامسونں ےک افرپ ایک افر اثتب ےس 
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 ےہ افر مت ولوگں ےس ڈرےت ےھت رضحت زبنی افر زدی نب احہث ریض اہلل اعتٰیل  امہن یک اشؿ ںیم انزؽ وہح  ےہ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعادمح، دمحم نب ایب رکب دقم ی، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین رپ اھت۔

     2272    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٰی ب٩ كہ٤ا٪، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟکخَلز ب٩ یحٌی، ًیس :  راوی

٨ًَُِط يَ  ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  زُ ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َخَلَّ ِٟٔحَحأب فٔی َحسَّ َِٟت آَیُة ا و٢ُ ٧َزَ ُ٘

٠َِیَضا یَ  ًَ  ٥َ ٌَ ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوکَا٧َِت َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع َوأَك ًَ َّی اہللُ  ًَلَی نَٔشأئ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َْخُ  ِٔ َِٟح٤ّا َوکَا٧َِت َت ِو٣َئٕٔذ ُخِبزّا َو

٤َائٔ  ََٜحىٔی فٔی اٟشَّ ِ و٢ُ ِٔ٪َّ اہللَ أ٧َ ُ٘  َت

 زبنی تنب  شح ےک قلعتم الخد نب ییحی، ٰیسیع نب امہطؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک اجحب یک آتی

یت انزؽ وہح  افر اس دؿ آپ ےن رفیٹ افر وگتش اؿ ےک فہمیل ںیم الھکای افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امتؾ ویبویں رپ فہ رخف ایک رک

 ںیھت افر اہک رکیت ںیھت ہک اہلل اعت ی ےن ریما اکنح آامسؿ رپ یہ رک دای ےہ۔



 

 

 امہطؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل الخد نب ییحی، ٰیسیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین رپ اھت۔

     2273    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ  ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ ِٔ٪َّ اَحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ہللَ ٔيیِّ َػل

ٔيی ـَ َُ ِت  َ٘ ٔططٔ ِٔ٪َّ َرِح٤ًَٔی َسَب َٚ رَعِ ِو َٓ َتَب ٨ًَِٔسُظ  َٛ  َٙ َِٟد٠ِ َضی ا َٗ ا  َّ٤َٟ 

اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن بج ولخمؼ وک 

 دای ہک ریمی رتمح ریمے  بض ےس ڑبھ یئگ ےہ۔دیپا ایک وت رعش ےک افرپ ا ےن اپس ھکل 

 اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  رپ اھت۔اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین

     2274    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ٠ٓیح، ٠ٓیح، ہَل٢، ًلاء ب٩ يشار، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٠َُِٓیٕح  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ثَىٔی صََٔل٢ْ  ثَىٔی أَبٔی َحسَّ

ا ـَ ََلَة َوَػا٦َ َر٣َ ا٦َ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ آ٩َ٣َ بٔاہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َوأَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی اہللٔ أَِ٪ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا  ًّ٘ َ٪ کَاَ٪ َح

َِٟح٨َّ  ُئ ایُِسخ٠َُٔط ا ََل ٨َُ٧بِّ َٓ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َٗ ًَّٟٔی ُؤَٟس ٓٔیَضا  ا٢َ ِٔ٪َّ َة َصاَجَز فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو َج٠ََص فٔی أَِرٔؿطٔ ا َٗ ٨َّٟاَض بَٔذَٟٔک 

َصا اہللُ ٤ُ٠َِٟٔحاصٔٔسی٩َ فٔی َسبٔی٠ٔطٔ ک١ُُّ َزَرَجَتئِن  ًَسَّ َِٟح٨َّةٔ ٣ٔائََة َزَرَجٕة أَ إَٔذا  فٔی ا َٓ ٤َأئ َواَِلَِرٔق  ٤َا بَيَِن اٟشَّ َٛ ٣َا بَِي٨َُض٤َا 

ُغ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو  ُط رَعِ َٗ ِو َٓ َِٟح٨َّةٔ َو ًِلَی ا َِٟح٨َّٔة َوأَ َُّط أَِوَسُم ا إ٧ٔ َٓ َزِوَض  َِٟٔفِ َش٠ُوُظ ا َٓ ُِٟت٥ُ اہلَل  َ َِٟح٨َّةٔ َسأ زُ أ٧ََِضاُر ا حَّ َٔ  ٨ِ٣ُٔط َت

ج

فلت 

 ، 

فلت 

 ، الہؽ، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک وج اہلل اعتٰیل اربامیہ نب ذنمر، دمحم 

افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ الای افر امنز ڑپیھ افر رفزہ راھک وت اہلل رپ قح ےہ ہک اس وک تنج ںیم دالخ رک دے، اس ےن اہلل اعتٰیل یک 

ںیم دیپا وہا فںیہ رہ اجےئ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں وک اس راہ ںیم رجہت یک وہ ای سج زنیم 

ابت یک ربخ ہن دںی، آپ ےن رفامای تنج ںیم وس درےج ںیہ وج اہلل اعت ی ےن اینپ راہ ںیم اہجد رکےن فاولں ےک ےئل ایتر رک رےھک ںیہ رہ 

ہلص آامسؿ افر زنیم ےک درایمؿ ےہ  س بج مت اہلل ےس اموگن وت رفدفس اموگن ہک تنج اک درےج ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ انتج اف

 درایمین درہج ےہ افر دنلب رتنی درہج ےہ افر اس ےک افرپ رعش دخافدنی ےہ افر اس ےس تنج یک رہنںی وھپن رک یتلکن ںیہ۔

 ، الہؽ، اطعء نب اسیر، رضحت :  رافی

فلت 

 ، 

فلت 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ نب ذنمر، دمحم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین رپ اھت۔

     2275    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ جٌَف، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥ تییم، اپ٨ے واٟس، حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َِّییٔمُّ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ صَُو اٟت ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََفٕ َحسَّ ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َج ا٢َ َزَخ٠ُِت َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  طٔ 

٤َِِٟشحَٔس َوَر  ا٢َ یَا أَبَا َذٓرٕ ص١َِ َتِسرٔی أَی٩َِ ا َٗ ٤ُِص  بَِت اٟظَّ ا َُغَ َّ٤٠ََٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجأْٟص  ًَ َّی اہللُ  ٔ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل َتِذَصُب صَٔذظ



 

 

ََٟضا  ُیِؤَذُ٪  َٓ حُوزٔ  ََّضا َتِذَصُب َتِشَتأِذُٔ٪ فٔی اٟشُّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٠ُُِٗت اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ ا٢َ  ََٟضا اِرٔجعٔی ٩ِ٣ٔ َحِیُث َٗ ِس ٗٔی١َ  َٗ ََّضا  أ٧َ َٛ َو

ًَِبٔس اہللٔ  ائَٔة  ََٟضا فٔی َٔقَ أَ َذَٟٔک ٣ُِشَتَُقٌّ  زٔبَٔضا ث٥َُّ ََقَ ِِ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍُ َتِل٠ُ َٓ  ٔجئِٔت 

 دجسم ںیم دالخ وہا، اس ییحی نب رفعج، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ یمیت، ا ےن فادل، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم

فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت، بج آاتفب ڈفب ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اے اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع! ایک 

اجات ےہ افر دجسہ مت اجےتن وہ ہک ہی اہکں اجات ےہ، ںیم ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس روسؽ زایدہ اجےنن فاےل ںیہ، آپ ےن رفامای ہک فہ 

یک ااجزت اچاتہ ےہ وت اےس دجسہ یک ااجزت دی اجیت ےہ، افر وگای اس ےس اہک ایگ ہک ولن اج اہجں ےس وت آای ےہ وت فہ رغمب ےس عولع 

َھا  )ہی اس اک رقتسم ےہ( وج دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رقات

لَ

 ٌ
ّ
زز
ََق

 

ن
ْ
ُش
م

 یھ۔ںیم ےہ ڑپ وہاگ، رھپ آپ ےن َذکِلَ 

 ییحی نب رفعج، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ یمیت، ا ےن فادل، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین رپ اھت۔

     2276    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ابزاہی٥، اب٩ طہاب، ًبیس ب٩ سباٚ، حرضت زیس ب٩ ثابت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٚٔ أَ٪َّ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  بَّا ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ اٟشَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی  ًَبُِس  َحسَّ ثَىٔی  ا٢َ ا٠َِّٟیُث َحسَّ َٗ َو

ٔلَیَّ  ا٢َ أَِرَس١َ ِ َٗ ثَطُ  ٚٔ أَ٪َّ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت َحسَّ بَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  آَ٪  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ُُِٟقِ ُت ا ٌِ َٓتَتَبَّ أَبُو بَُِکٕ 

ٍَ أَبٔی خُ  ِوبَٔة ٣َ َ ُسوَرةٔ اٟتَّ ِٔ َّی َوَجِسُت آ َّی َحً ُٔٔش٥ُِٜ َحً ِس َجائ٥َُِٜ َرُسو٢ْ ٩ِ٣ٔ أَِن َ٘ َٟ  ٔ َُي ٍِٔظ ٍَ أََحٕس  ٥ِ أَٔجِسَصا ٣َ َٟ زَی٤ََِة اَِلَِنَؼارٔیِّ 

 ٕ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ٍَ أَبٔی ُخزَی٤ََِة اَِلَِنَؼارٔیِّ  َخات٤َٔةٔ بََزائَْة َحسَّ ا٢َ ٣َ َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص بَٔضَذا َو ث٨ََا ا٠َِّٟیُث   َحسَّ

، اربامیہ، انب اہشب، دیبع نب ابسؼ، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیس

ےن الب اجیھب وت ںیم رقآؿ وک التش رکےن اگل اہیں کت ہک وسرت وتہب یک آرخی آتی ںیم ےن اوبزخ ہم ااصنری ےک اپس اپح  وج اؿ ےک 



 

 

ْم ﴾ اخل۔ )اہمترے اپس روسؽ مت یہ ںیم ےس آای( وسرت رباۃ العفہ یسک افر ےک اپس 

شُِک
ْفُ

 

ت

َ
وُسٌؽ نِمْ أ

َ
 ر
ْ

ُ َ

 

 کت
َ
د ْ خٹ
ںیہن یلم، فہ آتی ﴿ لََل

 ( ےک اریخ کت یک یھت۔ ییحی نب ریکب ےن وباہطس ثیل ، ویسن ےس اس وک رفاتی ایک افر اہک اوبزخ ہم ااصنری ےک اپس فہ )آتی یلم

  اہشب، دیبع نب ابسؼ، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنعومیس، اربامیہ، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین رپ اھت۔

     2277    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، سٌیس، ٗتازہ، ابواٌٟاٟیہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض َر  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَٟیٔة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ث٨ََا ُوَصِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  کَاَ٪ ضَٔی اہللُ 

 َٟ ٔ َِٟح٠ٔی٥ُ ََل ِ ٠ٔی٥ُ ا ٌَ ِٟ َط َِٔلَّ اہللُ ا َٟ ٔ ٔب ََل ِ و٢ُ ٨ًَِٔس اِلَُکِ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ََٟط َِٔلَّ اہللُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ ٔوی٥ٔ ََل ِ ٌَ ِٟ زِٔغ ا ٌَ ِٟ َط َِٔلَّ اہللُ َربُّ ا

زِٔغ  ٌَ ِٟ ٤ََوأت َوَربُّ اَِلَِرٔق َربُّ ا ی٥ٔ َربُّ اٟشَّ  اِلَُکٔ

ی نب ادس، فبیہ، دیعس، اتقدہ، اوبااعلہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

معل

ُ اخل( ینع اہلل اعتٰیل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن ےہ فہ اجےنن فاال رب
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
دابر ےہ، اہلل ےک تبیصم ےک فتق ہی )داع( ڑپےتھ ےھت )ل

 وسا وکح  وبعمد ںیہن رعش میظع اک رب ےہ، اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن فہ آامسؿ افر زنیم اک رب ےہ افر رعش رکمی اک رب ےہ۔

ی نب ادس، فبیہ، دیعس، اتقدہ، اوبااعلہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اک وقؽ ہک اس اک رعش اپین رپ اھت۔

     2278    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ یحٌی ، یحٌی ، حرضت ابوسٌیس :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ یَِحٌَی  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ٠ًََِیطٔ ٤َّ َّی اہللُ   َػل

 َٗ ائ٤َٕٔة ٩ِ٣ٔ  َ٘ إٔذَا أ٧ََا ب٤ُٔوَسی آخْٔذ بٔ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  وَ٪ یَِو٦َ ا ُ٘ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاُض َيِؼ َٗ  ٥َ ًَِبسٔ اہللٔ َوَس٠َّ  ٩ًَِ ٤َِٟأجُظوُ٪  ا٢َ ا َٗ زِٔغ َو ٌَ ِٟ َوائ٥ٔٔ ا

وُ٪ أَ  ُٛ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ١ٔ ـِ َٔ ِٟ إَٔذا ٣ُوَسی آخْٔذ ب٩ِٔ ا َٓ ٌَٔث  ٢َ ٩ِ٣َ بُ وَّ

زِٔغ  ٌَ ِٟ  بٔا

رمعف نب ییحی ، ییحی ، رضحت اوبدیعس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک بس ولگ  دمحم نب وی ف، ایفسؿ،

ایقتم ےک دؿ ےب وہش وہ اجںیئ ےگ بج ںیم وہش آؤں اگ وت دوھکیں اگ ہک رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ رعش اک اکی اپہی ڑکپے 

ں ےن اوبہملس ےس اںوہں ےن رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ایک ےہ ہک وہےئ وہں ےگ۔ افر اموشجؿ ےن دبعاہلل نب  لض ےس اںوہ

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن ایک آپ ےن رفامای ہک بس ےس ےلہپ وہش ںیم آےن فاولں ںیم ںیم وہں وت اس فتق دوھکیں اگ ہک 

 ومٰیس ہیلع امالسؾ رعش ڑکپے وہےئ ںیہ۔

  ، رضحت اوبدیعسدمحم نب وی ف، ایفسؿ، رمعف نب ییحی ، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رفےتش افر رفح اس یک رطػ ڑچےتھ ںیہ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رفےتش افر رفح اس یک رطػ ڑچےتھ ںیہ

     2279    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ أَ٪َّ َر  َحسَّ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

ِْصٔ  ٌَ ِٟ وَ٪ فٔی َػََلةٔ ا ٌُ َْٜة بٔا٨ََّٟضارٔ َویَِحَت٤ٔ ٔ َْٜة بٔا٠َِّٟی١ٔ َو٣َََلئ ٔ بُوَ٪ ٓٔی٥ُِٜ ٣َََلئ َٗ ا ٌَ ا٢َ یََت َٗ  ٥َ َّٟٔذی٩َ َوَس٠َّ زُُد ا ٌِ ٔ ث٥َُّ َي ِحز َٔ ِٟ  َوَػََلةٔ ا

 َ٠ًِ َ َیِشأَُُٟض٥ِ َوصَُو أ َٓ وَ٪ بَاتُوا ٓٔی٥ُِٜ  وَ٪ َوأََتِي٨َاص٥ُِ َوص٥ُِ ُيَؼ٠ُّ ٨َاص٥ُِ َوص٥ُِ ُيَؼ٠ُّ ِٛ وُٟوَ٪ َتَز ُ٘ َی َٓ ُت٥ِ ًَٔبازٔی  ِٛ َٕ َتَز ِی َٛ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ  ٥ُ ب٥ُِٜٔ 

٩ًَِ أَبٔی صُ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ثَىٔی  ُ٪ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ َٗ َّی َزیِزَ َو ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َة 

یُِّب  ٔلَی اہللٔ َِٔلَّ اٟلَّ ُس ِ ٌَ ِشٕب كَیِّٕب َوََل َيِؼ َٛ  ٩ِ٣ٔ ٕ ِس٢ٔ َت٤َِزة ٌَ َٚ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َتَؼسَّ ًَ ب٠ََُّضا بَٔی٤ٔي٨ٔطٔ ث٥َُّ اہللُ  َ٘ إٔ٪َّ اہللَ یََت َٓ  

ِّی أَ  ٤َا یَُزب َٛ ٌٔیٔس ب٩ِٔ یَُزبِّیَضا َٟٔؼاحٔبٔطٔ  ٩ًَِ َس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ اُئ  َٗ َِٟحَب١ٔ َوَرَواُظ َوِر َّی َتُٜوَ٪ ٣ِٔث١َ ا ُظ َحً ٠ُُٓوَّ  ٥ِ ُٛ َحُس

یُِّب  ٔلَی اہللٔ َِٔلَّ اٟلَّ ُس ِ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََل َيِؼ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   َيَشإر 

، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامسلیع

رات افر دؿ ےک رفےتش اہمترے اپس ےکی دعب درگیے آےت ںیہ افر رصع افر  رج یک امنز ںیم دفونں اکی دفرسے ےس ےتلم ںیہ، رھپ 

ھت رات سگاری ےہ فہ افرپ ےلچ اجےت ںیہ، اہلل اعت ی اؿ رفوتشں ےس وپاتھچ ےہ احالہکن فہ ںیہمت زایدہ نج رفوتشں ےن اہمترے اس

اجاتن ےہ، رفامات ےہ ہک مت ےن ریمے دنبف وک سک احؽ ںیم وھچڑا، وت فہ ےتہک ںیہ ہک امنز یک احتل ںیم وھچڑا، افر بج ےئگ ےھت بت یھب 

وباہطس دبعاہلل نب دانیراوباصحل۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ فہ امنز ڑپھ رےہ ےھت اخدل نب دلخم ےن 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن اپک امکح  ںیم ےس اکی وجھکر ےک ربارب دصہق ایک افر اہلل یک رطػ ےس اپک زیچ یہ 

ؽ رکات ےہ رھپ اس ےک امکل ےک ےئل اس یک رپفرش رکات ےہ سج رطح مت ںیم ڑچیتھ ےہ اہلل اعت ی اس وک ا ےن داںیئ اہھت ےس وبق

ےس وکح  صخش ا ےن ڑھچبے یک رپفرش رکات ےہ اہیں کت ہک فہ ریخات اہپڑ ےک ربارب وہ اجیت ےہ افر فرہق ےن اےس دبعاہلل نب 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دانیر اںوہں ےن دیعس نب اسیر ےس اںوہں ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس۔ رضحت 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل یک رطػ اپزیکہ زیچںی یہ ڑچیتھ ںیہ۔

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رفےتش افر رفح اس یک رطػ ڑچےتھ ںیہ

     2280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساَلًلی ب٩ ح٤از ، یزیسب٩ زریٍ ، سٌیس ، ٗتازہ ، ابواٌٟاٟیہ ، حرضت اب٩ ًباض رض :  راوی

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ازٕ َحسَّ ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ِبُس اَِل ًَ ث٨ََا  ًَبَّإض أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَٟیةٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یَِسًُو بٔض٩َّٔ ٨ًَِٔس  َّی اہللُ  ََٟط َِٔلَّ  َػل ٔ ٔوی٥ٔ ََل ِ ٌَ ِٟ زِٔغ ا ٌَ ِٟ َط َِٔلَّ اہللُ َربُّ ا َٟ ٔ َِٟح٠ٔی٥ُ ََل ِ ٔوی٥ُ ا ٌَ ِٟ َط َِٔلَّ اہللُ ا َٟ ٔ ٔب ََل ِ  اِلَُکِ

ی٥ٔ  زِٔغ اِلَُکٔ ٌَ ِٟ ٤ََوأت َوَربُّ ا  اہللُ َربُّ اٟشَّ

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل  دبعاالیلع نب امحد ، سیدینب زرعی ، دیعس ، اتقدہ ، اوبااعلہیل ، رضحت انب
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 افر زنیم اک رب ےہ افر رعش رکمی اک رب ےہ۔

 ٰیل ہنعدبعاالیلع نب امحد ، سیدینب زرعی ، دیعس ، اتقدہ ، اوبااعلہیل ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک رفےتش افر رفح اس یک رطػ ڑچےتھ ںیہ

     2281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، سٔیا٪ ٛے واٟس، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗبیؼہ، سٔیا :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس  بٔیَؼُة  َٗ ٥ٕ َطکَّ  ٌِ ٥ٕ أَِو أَبٔی نُ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی نُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  ٔلَی َحسَّ ٌَٔث ِ ا٢َ بُ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا



 

 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٚٔ أَِخب ٧ٍََ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٚ ب٩ُِ َنِْصٕ َحسَّ ثَىٔی ِِٔسَحا ٕة و َحسَّ ٌَ َش٤ََضا بَيَِن أَِرَب َ٘ َٓ َیاُ٪ َس٥ََّ٠ بُٔذَصِيَبٕة  ِٔ ا ُس

ٔلَی اٟ َِٟی٩ٔ٤َ ِ ًَلٔیٌّ َوصَُو بٔا َث  ٌَ ا٢َ َب َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی نُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بُٔذَصِيَبٕة فٔی ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َّی اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل

ٍٕ َوبَيَِن ًَُيِي٨ََة ب٩ِٔ  َِٟح٨َِولٔیِّ ث٥َُّ أََحٔس بَىٔی ٣َُحأط َٔ ب٩ِٔ َحابٕٔص ا َش٤ََضا بَيَِن اَِلََِقَ َ٘ َٓ ٤ََة ب٩ِٔ تُزِبَتَٔضا  َ٘ ٠ِ ًَ زَارٔیِّ َوبَيَِن  َٔ ِٟ بَِسٕر ا

 ُ ا٣ٔزٔیِّ ث ٌَ ِٟ یِْع َواَِلَِنَؼ ًََُلثََة ا َوِت َُقَ یَّ َِ َت َٓ أِیِّ ث٥َُّ أََحٔس بَىٔی ٧َِبَضاَ٪  َِٟدِی١ٔ اٟلَّ ٕب َوبَيَِن َزیِسٔ ا اُٟوا ٥َّ أََحسٔ بَىٔی لِٔکَ َ٘ َٓ اُر 

 ِ ِي٨َي ٌَ ِٟ َب١َ َرُج١ْ َُائٔزُ ا ِٗ َ أ َٓ ُُٔض٥ِ  َّٟ َ ٤ََّا أََتأ ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٔلیطٔ َػ٨َازٔیَس أَص١ِٔ ٧َِحٕس َویََس٨ًَُا  ٌِ ُٖ ُي ثُّ ا٠ِِّٟحَیٔة ٣ُرِشٔ َٛ َِٟحبٔئن  ٔن ٧َاتُٔئ ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٙٔ اہلَل  ُس اتَّ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ُٚ اٟزَّأِٔض  َِٟوِج٨ََتئِن ٣َِح٠ُو ًََؼِيُتُط  ا ٍُ اہلَل َِٔذا  ٩ِ٤َ یُٔلی َٓ

ًَلَی أَص١ِٔ اَِلَِرٔق َوََل  َیأ٨٣َُِىٔی  َّی اہللُ َٓ ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ٨َ٤َ َٓ َِٟؤٟیٔس  ِت٠َُط أَُراُظ َخأَٟس ب٩َِ ا َٗ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ َشأ٢ََ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  َتأ٨٣َُِونٔی 

ِو٣ّا َيُِقَ  َٗ ٔئ َصَذا  ـٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ٔؿئِ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َّی  ا َول َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  آَ٪ ََل یَُحاؤُز َح٨َأجَزص٥ُِ َُُ٪ ًَ ُُِٟقِ ا

 َ ُت٠ُوَ٪ أَص١َِ اِْلِٔسََل٦ٔ َویََسًُوَ٪ أَص١َِ اَِلَِوث ِ٘ ِض٥ٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّةٔ َي َٚ اٟشَّ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ ٣ُزُو ُت٨٠ََُّض٥ِ َی٤ِزُ ِٗ َ ُتُض٥ِ ََل ِٛ َٟئ٩ِٔ أَِزَر أ٪ 

 ٕ ًَاز ِت١َ  َٗ 

اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ہصیبق، ایفسؿ، ایفسؿ ےک فادل، رضحت 

وھتڑا اس وسان اجیھب ایگ وت آپ ےن اس وک اچر آدویمں ںیم میسقت رک دای )دفرسی دنس( ااحسؼ نب رصن دبعارلزاؼ، ایفسؿ ا ےن فادل ےس فہ 

ہنع ےس۔ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت انب معن ےس فہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل 

نب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ھچک وسان اجیھب وت آپ ےن اس وک ارقع نب احسب وک وج یلظنح افر نب اجمعش اک اکی رفد اھت ہینیع 

افر زدی لیخ وک وج اطح  افر ینب اھبنؿ اک اکی رفد اھت، میسقت رک دای،  دبر رقاری افر ہمقلع نب العہث وج اعرمی ینب الکب اک اکی صخش اھت

رقشی افر ااصنر ہصغ وہےئ افر م ےن ےگل ہک الہ دجن ےک رسدارفں وک دےتی ںیہ افر مہ ولوگں وک وھچڑ دےتی ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک 

دیسنھ وہح  ںیھت، اشیپین ارھبی وہح ، داڑیھ ںیم اؿ یک اتفیل ولقب رکات وہں۔ اکی صخش آای ہک اس یک دفونں آںیھکن ادنر 

ینھگ دفونں اگؽ اےھٹ وہےئ افر رس ڈنماےئ وہےئ اھت اس ےن اہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس ڈر، آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 زنیم فاولں رپ انیم انبای ےہ فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل یک ااطتع وکؿ رکے اگ بج ہک ںیم یہ اس یک انرفامین رکفں، اس ےن ےھجم

افر مت ھجم وک انیم ںیہن ہ ےتھج وہ۔ وقؾ ےک اکی صخش اغابل اخدل نب فدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس صخش ےک لتق رکےن یک ااجزت 

ہک اس صخش یک  اچیہ نکیل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای بج فہ صخش ھٹیپ ریھپ رک الچ ایگ، وت آرضحنت ےن رفامای

رقآؿ ایکن قلح ےس ےچین ںیہن ارتے اگ افر االسؾ ےس اس رطح لکن  لسن ےس ھچک ولگ دیپا وہں ےگ وج رقآؿ ڑپںیھ ےگ افر



 

 

اجںیئ ےگ ےسیج ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ، فہ ولگ املسمونں وک لتق رکںی ےگ افر تب رپیتس وک وھچڑ دںی ےگ، ارگ ںیم اؿ اک زامہن 

 ں وک وقؾ اعد یک رطح لتق رک دفں۔اپولں وت اؿ ولوگ

 ہصیبق، ایفسؿ، ایفسؿ ےک فادل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یک رطػ ڑچےتھ ںیہاہلل اعت ی اک وقؽ ہک رفےتش افر رفح اس 

     2282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس ، وٛیٍ، ا٤ًع ، ابزاہی٥ تییم ، حرضت ابوذر :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِّییٔمِّ  ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی َِٟؤٟیٔس َحسَّ ًَیَّاُغ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ُِٟت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ 

زِٔغ  ٌَ ِٟ َصا َتِحَت ا ا٢َ ٣ُِشَتَُقُّ َٗ ََٟضا   ٕ ٤ُِص َتِحزٔی ٤ُِٟٔشَتَُقٓ ِؤٟطٔ َواٟظَّ َٗ  ٩ًَِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ُس ایعش نب فدیل ، فعیک، اشمع ، اربامیہ یمیت ، رضحت اوبذر ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آرضحنت یلص ا
ْ
م

َ
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ا
َ
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َھا ﴾ ےک قلعتم وپاھچ آپ ےن رفامای ہک اس اک رقتسم رعش ےک ےچین ےہ۔
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 ایعش نب فدیل ، فعیک، اشمع ، اربامیہ یمیت ، رضحت اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

     2283    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیز٤ًزو ب٩ ًو٪، خاٟس و ہظی٥، اس٤اًی١، ٗیص، حرضت ج :  راوی

٨َّا ُج٠ُوّسا ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  ث٨ََا َخأْٟس َوصَُظِی٥ْ  ًَِوٕ٪ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٥ُِ َست ٍََِوَ٪  َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َٗ َِٟبِسرٔ  ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٔلَی ا ٥َ ِٔذِ ٧ََوَز ِ ُت٥ِ أَِ٪ ََل َوَس٠َّ ٌِ إِٔ٪ اِسَتَل َٓ یَتٔطٔ  ُِ ا٣ُوَ٪ فٔی ُر ـَ ٤ََز ََل ُت َ٘ ِٟ ٤َا َتَزِوَ٪ َصَذا ا َٛ  ٥ُِ َربَّٜ

٠ُوا ٌَ ِٓ ا َٓ ٤ِٔص  ؤب اٟظَّ ِب١َ ُُغُ َٗ ٤ِٔص َوَػََلةٕ  َٔ اٟظَّ ِب١َ ك٠ُُو َٗ ًَلَی َػََلةٕ  ٠َبُوا  ِِ  ُت

ہک مہ ولگ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ  رمعف نب وعؿ، اخدل ف میشہ، اامسلیع، سیق، رضحت رجری ےتہک ںیہ

ےھت بج آپ وچدوھںی رات ےک اچدن وک دےتھکی وت رفامےت ہک رقنعبی مت ا ےن رب وک دوھکی ےگ سج رطح مت اس اچدن وک دےتھکی وہ افر 

ےس ےلہپ امنز رپ ولغمب ہن ےئک اج وکس اس ےک دےنھکی ےس ںیہمت وکح  دتق ںیہن وہیت،  س ارگ مت عولع آاتفب افر رغفب آاتفب 

 )ارگ مت امنز ڑپھ وکس( وت ااسی رکف )ینع ڑپوھ( ۔

 رمعف نب وعؿ، اخدل ف میشہ، اامسلیع، سیق، رضحت رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔اہلل

     2284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یوسٕ ب٩ ٣وسی، ًاػ٥ ب٩ یوسٕ یزبوعی، ابوطہاب، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، حرضت جزیز ب٩  :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُٕ ث٨ََا یُوُس ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ِٟي ٍَِبُوعٔیُّ َحسَّ َٕ ا ًَأػ٥ُ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ِیٔص ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ َٗ  



 

 

 َ ٥ُِ َست َّٜ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ٥ُِ ًَٔیا٧ّاب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ    ٍَِوَ٪ َربَّٜ

وی ف نب ومیس، اعمص نب وی ف ریوبیع، اوباہشب، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقنعبی مت ا ےن رب وک اینپ اؿ آوھکنں ےس اظرہی  رر رپ

 دوھکی ےگ )ایق تم ےک دؿ( ۔

وی ف نب ومیس، اعمص نب وی ف ریوبیع، اوباہشب، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت رجری نب دبعاہلل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

     2285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسہ ب٩ ًبساہلل ، حشين جٌفی، زائسہ، بیا٪ ب٩ برش، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، حرضت جزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ِبَسةُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َحسَّ َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا بََیاُ٪ ب٩ُِ برِٔشٕ  ٩ًَِ َزائَٔسَة َحسَّ فٔیُّ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حَُشيِْن ا ث٨ََا َجزٔیْز ٔس اہللٔ َحسَّ

٥ُِ َست ٍََ  َّٜ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ َِٟبِسرٔ  َِٟی٠ََة ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِي٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َد  َ َِ ا٢َ  ٤َا َتَزِوَ٪ َصَذا ََل َٗ َٛ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٥ُِ یَِو٦َ ا ِوَ٪ َربَّٜ

َیتٔطٔ  ُِ ا٣ُوَ٪ فٔی ُر ـَ  ُت

 دبعہ نب دبعاہلل ، نیسح یفعج، زادئہ، ایبؿ نب رشب، سیق نب ایب احزؾ، رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ات وک رشتفی الےئ وت آپ ےن رفامای ہک رقنعبی مت ا ےن رب وک دوھکی ےگ سج ہیلع فآہل فملس امہرے اپس وچدوھںی اترخی یک ر

 رطح مت اس وک دےتھکی وہ افر اس ےک دےنھکی ںیم ںیہمت دتق ںیہن وہیت۔

 دبعہ نب دبعاہلل ، نیسح یفعج، زادئہ، ایبؿ نب رشب، سیق نب ایب احزؾ، رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

     2286    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ًلاء ب٩ یزیس، ٟیثی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٌٟزیزب٩ ًبساہلل ، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب :  راوی

 ٔ ًََلأئ ب٩ِٔ َیز  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیَحسَّ صَُزیَِزَة أَ٪َّ  یَس ا٠َِّٟیثٔیِّ 

اُٟوا یَا َرُسو٢َ  َٗ ٔ ا٨َّٟاَض  وَ٪ ف ارُّ ـَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ص١َِ ُت ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٔ اہللٔ َص١ِ ٧ََزی َرب٨ََّا یَِو٦َ ا ٤َز َ٘ ِٟ ی ا

اُٟ  َٗ َِٟیَص زُو٧ََضا َسَحاْب  ٤ِٔص  وَ٪ فٔی اٟظَّ ارُّ ـَ َض١ِ ُت َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا ََل یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َِٟبِسرٔ  ِی٠ََة ا َٟ ٥ُِ َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ وا ََل یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 ِ َيت َٓ طُ  ٌِ ٠َِيتَِب َٓ بُُس َطِیّئا  ٌِ و٢ُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َي ُ٘ َی َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٍُ اہللُ ا٨َّٟاَض یَِو٦َ ا َذَٟٔک َیِح٤َ َٛ ٤َِص َتَزِو٧َطُ  بُُس اٟظَّ ٌِ ٍُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َي َب

٤ََز  َ٘ ِٟ بُُس ا ٌِ ٍُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َي ٤َِص َویَتَِب وَصا اٟظَّ ٌُ ٔ ُة ٓٔیَضا َطآ ٔ اَِل٣َُّ َوأُیَت َوَتِبَقی صَٔذظ َوأُیَت اٟلَّ بُُس اٟلَّ ٌِ ٍُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َي ٤ََز َویَتَِب َ٘ ِٟ ا

َّی یَ  وُٟوَ٪ صََذا ٣َکَا٨َُ٧ا َحً ُ٘ َی َٓ  ٥ُِ و٢ُ أ٧ََا َربُّٜ ُ٘ َی َٓ ََٓیأِتٔیض٥ِٔ اہللُ  وَصا َطکَّ ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ُ٘ ٔ ٨َِٓاُظ أِتَٔي٨َا َربُّ أَِو ٨َ٣ُآ إَٔذا َجائ٨ََا َرب٨َُّا رَعَ َٓ ٨َا 

و٧َطُ  ٌُ َيتَِب َٓ وُٟوَ٪ أ٧ََِت َرب٨َُّا  ُ٘ َی َٓ  ٥ُِ و٢ُ أ٧ََا َربُّٜ ُ٘ َی َٓ زُٔٓوَ٪  ٌِ ًَّٟٔی َي َیأِتٔیض٥ِٔ اہللُ فٔی ُػوَرتٔطٔ ا اُن بَيَِن َهِضَزِی َجَض٥ََّ٨ َٓ َ ُب اْٟصِّ  َوُيرِضَ

 ٢َ ٩ِ٣َ ًٔی أَوَّ وُ٪ أ٧ََا َوأ٣َُّ ُٛ َ أ ًَِوی اٟزُُّس١ٔ َیِو٣َئٕٔذ ا٠َُّٟض٥َّ َس٥ِِّ٠ َس٥ِِّ٠ َوفٔی َجضَ  َٓ ٥ََّ٨ یُحٔیزُصَا َوََل یََتک٥َُّ٠َ َیِو٣َئٕٔذ َِٔلَّ اٟزُُّس١ُ َوَز

ََّضا ٣ِٔث١ُ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ اُٟوا َن َٗ َساَ٪  ٌِ َسأ٪ َص١ِ َرأَیُِت٥ِ اٟشَّ ٌِ ٟٔیُب ٣ِٔث١ُ َطِؤک اٟشَّ َُّط ََل  لَِکَ َُي ٍَِ أ٧َ َسأ٪  ٌِ َطِؤک اٟشَّ

٠٤َٔطٔ أَِو ا ٌَ ُٙ بَقَٔی بٔ ٤ُِٟوبَ ٨ِٔ٤ُض٥ِ ا َٓ ٤ًَِأٟض٥ِٔ  َ ُٕ ا٨َّٟاَض بٔأ ِسُر ًَٔو٤َٔضا َِٔلَّ اہللُ َتِدَل َٗ ٥ُ٠َ ٣َا  ٌِ َز٢ُ أَِو َي ٤َُِْٟخِ ٠٤َٔطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ا ٌَ ُٙ بٔ َ ٤ُِٟوث

 َّ ٤َُِٟحاَزی أَِو ٧َِحُوُظ ث٥َُّ یََتَحل َد بَٔزِح٤َتٔطٔ ٩ِ٣َ أََراَز ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٔ َوأََراَز أَِ٪ یُِْخٔ ٌَٔباز ِٟ أئ بَيَِن ا ـَ َ٘ ِٟ َْ اہللُ ٩ِ٣ٔ ا َّی َِٔذا ََفَ ا٨َّٟارٔ  ی َحً

 َ ٩ِ أََراَز اہللُ أ ُک بٔاہللٔ َطِیّئا ٤٣َّٔ ُجوا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ََل يُرِشٔ ََٜة أَِ٪ یُِْخٔ ٔ ٤َََِٟلئ َط َِٔلَّ اہللُ أ٣َََز ا َٟ ٔ ٩ِ َيِظَضُس أَِ٪ ََل ِ ِ٪ َیزَِح٤َطُ ٤٣َّٔ

 َ ل ًَ ٦َ اہللُ  ٔ َُحَّ ُحوز ٔ َتأِک١ُُ ا٨َّٟاُر اب٩َِ آَز٦َ َِٔلَّ أَثََز اٟشُّ ُحوز ٔ اٟشُّ ُٓو٧َُض٥ِ فٔی ا٨َّٟارٔ بٔأَثَز ٔ ز ٌِ َی َٓ ٔ حُوز ی ا٨َّٟارٔ أَِ٪ َتأِک١َُ أَثََز اٟشُّ

ُجوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ  َیِْخُ ِٟحٔبَُّة فٔی َح٤ٔی١ٔ اٟشَّ َٓ ٤َا َت٨ِبُُت ا َٛ َي٨ِبُُتوَ٪ َتِحَتُط  َٓ  ٔ َِٟحَیاة ٠َِیض٥ِٔ ٣َاُئ ا ًَ َُٓیَؼبُّ  ِس ا٣ُِتٔحُظوا  َٗ ِی١ٔ ث٥َُّ ارٔ 



 

 

 ُ ِٔ ًَلَی ا٨َّٟارٔ صَُو آ ب١ْٔ بَٔوِجضٔطٔ  ِ٘ ٌَٔبازٔ َویَِبَقی َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ُ ِٟ أئ بَيَِن ا ـَ َ٘ ِٟ ُْ اہللُ ٩ِ٣ٔ ا و٢ُ َيَِفُ ُ٘ َی َٓ َِٟح٨ََّة   أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ زُُخوَّل ا

َیِسًُو اہلَل ب٤َٔا َط  َٓ َُُصا  ىٔی َذکَا َٗ َظَبىٔی رٔیُحَضا َوأَُِحَ َٗ ِس  َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ  ِٖ َوِجهٔی  و٢ُ اہللُ أَِی َربِّ اِِصٔ ُ٘ اَئ أَِ٪ یَِسًَُوُظ ث٥َُّ َي

َٔک  ًَِلِيُتَک ذَٟ ًََشِیَت ِِٔ٪ أَ َٙ ٣َا َص١ِ  ٕ َو٣ََواثٔی ٔلی َربَُّط ٩ِ٣ٔ ًُُضوز ٌِ و٢ُ ََل َؤًزَّتَٔک ََل أَِسأََُٟک َُي ٍَُِظ َوُي ُ٘ َی َٓ َٟىٔی َُي ٍَُِظ  َ أَِ٪ َتِشأ

ََٜت ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ َيِش  َِٟح٨َّٔة َوَرآَصا َس ًَلَی ا َب١َ  ِٗ إَٔذا أَ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ  ُٖ اہللُ َوِجَضُط  َیِْصٔ َٓ ُ َطاَئ  و٢ُ أَِی َربِّ َُٜت ث ُ٘ ٥َّ َي

ىٔ  َٟ َ َک أَِ٪ ََل َتِشأ َ٘ ًَِلِیَت ًُُضوَزَک َو٣ََواثٔی ِس أَ َٗ َِٟشَت  َٟطُ أَ و٢ُ اہللُ  ُ٘ َی َٓ َِٟح٨َّةٔ  ٔلَی بَأب ا ٣ِىٔی ِ سِّ ًِٔلیَت أَبَّسا َٗ ُ َّٟٔذی أ ی َُي ٍَِ ا

و٢ُ أَِی َربِّ َویَِسًُو ا ُ٘ َی َٓ و٢ُ َوی٠ََِک َیا اب٩َِ آَز٦َ ٣َا أََُِسَرَک  ُ٘ َی َٓ َٔک أَِ٪ َتِشأ٢ََ َُي ٍَُِظ  ًِٔلیَت ذَٟ ُ ًََشِیَت ِِٔ٪ أ و٢َ َص١ِ  ُ٘ َّی َي ہلَل َحً

 َٓ َِٟح٨َّٔة  ٔلَی بَأب ا ٣ُطُ ِ سِّ َ٘ ُی َٓ  َٙ ٕ َو٣ََواثٔی ٔلی ٣َا َطاَئ ٩ِ٣ٔ ًُُضوز ٌِ َُي ٍَُِظ َوُي َِٟح٨َّةٔ ََل َؤًزَّتَٔک ََل أَِسأََُٟک  ٔلَی بَأب ا ا٦َ ِ َٗ إَٔذا 

 َٔ ُ٘ اِن َیِشُُٜت ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ َيِشَُٜت ث٥َُّ َي َٓ ورٔ  ُ ٔ َواَّٟسُّ َِٟحب ٍَِة أَی ٣َا ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ا َِٟح٨َُّة ََفَ َٟطُ ا ِت  َ٘ و٢ُ أَِی َربِّ أَِزخ٠ِٔىٔی َض

َُي ٍَِ  َک أَِ٪ ََل َتِشأ٢ََ  َ٘ ًَِلِیَت ًُُضوَزَک َو٣ََواثٔی ِس أَ َٗ َِٟشَت  و٢ُ اہللُ أَ ُ٘ َی َٓ َِٟح٨ََّة  و٢ُ َوی٠ََِک یَا اب٩َِ آَز٦َ ٣َا ا ُ٘ َی َٓ ًِٔلیَت  ُ ٣َا أ

َٓإَٔذا  َحَک اہللُ ٨ِ٣ُٔط  ـِ َّی َي ََل َیزَا٢ُ یَِسًُو َحً َٓ و٩َ٧َّ أَِطَقی َخ٠َِ٘ٔک  ُٛ و٢ُ أَِی َربِّ ََل أَ ُ٘ َی َٓ َٟطُ اِزُخ١ِ أََُِسَرَک  ا٢َ  َٗ َؿحَٔک ٨ِ٣ٔطُ 

 َٟ ا٢َ اہللُ  َٗ إَٔذا َزَخ٠ََضا  َٓ َة  َِٟح٨َّ َ ا ِت بٔطٔ اَِل ٌَ َل َ٘ َّی اِن َذا َحً َٛ َذا َو َٛ و٢ُ  ُ٘ ُظ َي ُ
َُٟیَذَکِّ َّی ِٔ٪َّ اہلَل  َّی َحً َشأ٢ََ َربَُّط َوَت٤َى َٓ ٣َانٔیُّ ُط َت٨٤ََِّط 

ٍَ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ُِٟدِسرٔیُّ ٣َ ٌٔیٕس ا ًََلاُئ ب٩ُِ َیزٔیَس َوأَبُو َس ا٢َ  َٗ ُط  ٌَ ََٟک َو٣ِٔث٠ُُط ٣َ ا٢َ اہللُ َذَٟٔک  ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ َحٔسیثٔطٔ َطِیّئا  َٗ ًَ ََل یَزُزُّ 

 ٌٔ ا٢َ أَبُو َس َٗ طُ  ٌَ ََٟک َو٣ِٔث٠ُطُ ٣َ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ الَی  ٌَ َث أَبُو صَُزیَِزَة أَ٪َّ اہللَ َتَباَرَک َوَت َّی َِٔذا َحسَّ ةُ أ٣ََِثأٟطٔ َحً ًَرَشَ ُِٟدِسرٔیُّ َو یٕس ا

ا٢َ أَبُو صَُزیِ  َٗ ُط یَا أَبَا صَُزیَِزَة  ٌَ ِٔٔوُت ٩ِ٣ٔ ٣َ ِّی َح ُِٟدِسرٔیُّ أَِطَضُس أَن ٌٔیٕس ا ا٢َ أَبُو َس َٗ ُط  ٌَ ََٟک َو٣ِٔث٠ُُط ٣َ ُط َذَٟٔک  َٟ ِو َٗ ِٔٔوُت َِٔلَّ   َزَة ٣َا َح

ََٓذَٟٔک  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ةُ أ٣ََِثأٟطٔ  ًَرَشَ ََٟک َو َٟطُ َذَٟٔک  ِو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟح٨َّةٔ زُُخوَّل اٟ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ أَص١ِٔ ا ِٔ زَُّج١ُ آ

َِٟح٨َّةَ   ا

دبعازعلرینب دبعاہلل ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اطعء نب سیدی، یثیل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں 

 دؿ دںیھکی ےگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ایک مہ ولگ ا ےن رپفرداگر وک ایقتم ےک

فملس، فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیہمت دبر ےک اچدن وک دےنھکی ںیم وکح  دتق وہیت ےہ؟ ولوگں ےن اہک ںیہن! ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ے اگ افر رفامےئ اگ ہک مت ںیم وج صخش آپ ےن رفامای مت ایس رطح ا ےن رب وک دوھکی ےگ، اہلل اعت ی ولوگں وک ایقتم ےک دؿ عمج رک

اتج سج زیچ یک ابعدت رکات اھت فہ اس ےک ےھچیپ وہ اجےئانچہچن وج آاتفب یک وپاج رکات اھت فہ آاتفب ےک ےھچیپ وہ اجےئ اگ افر وج اچدن وک وپ



 

 

اگ افر ہی اتم ابیق رہ اجےئ یگ سج ںیم اس اھت فہ اچدن ےک ےھچیپ وہ اجےئ اگ افر وج صخش وتبں وک وپاج رکات اھت فہ وتبں ےک ےھچیپ وہ اجےئ 

یک افشتع رکےن فاےل ای اس ےک انمقف وہں ےگ )اربامیہ وک کش وہا( اؿ ےک اپس اہلل اعت ی آےئ اگ افر رفامےئ اگ ہک اہمترا رب 

مہ اےس اچہپؿ ںیل  ںیم وہں، فہ ولگ ںیہک ےگ ہک مہ وت ںیہی رپ رںیہ ےگ بج کت ہک امہرا رب ہن آاجےئ بج امہرا رب آ اجےئ اگ وت

ےگ، اہلل اعت ی اؿ ےک اپس اس وصرت ںیم آےئ اگ ےسج فہ اچہپےتن وہں ےگ افر رفامےئ اگ ہک ںیم اہمترا رب وہں وت ولگ ںیہک ےگ 

ہک وت امہرا رب ےہ افر ہی ولگ اس ےک ےھچیپ وہ اجںیئ ےگ افر منہج ےک افرپ لپ رصاط اقمئ ایک اجےئ اگ وت ںیم افر ریمی اتم بس ےس 

 اس ےک افرپ ےس سگرے یگ افر اس دؿ ربمغیپفں ےک العفہ وکح  ابت ہن رک ےکس اگ، افر ربمغیپفں یک اکپر اس دؿ ہی وہیگ ہک اے ےلہپ

اہلل! وفحمظ رھک، افر منہج ںیم دعساؿ ےک اکےٹن یک رطح آڑکنے وہےگن ایک مت ےن دعساؿ داھکی ولوگں ےن وجاب دای اہں ای روسؽ 

 فملس آپ ےن رفامای فہ دعساؿ ےک اکےٹن یک رطح وہاگ۔ رگم ہی ہک اؿ یک ڑباھح  یک دقمار اہلل ےک وسا وکح  ںیہن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 اجںیئ ےگ ا ےن لمع 

 

اجاتن فہ آڑکنے اؿ وک اےکن اامعؽ ےک اطمقب اکچ ںیل ےگ، اؿ ںیم ےس ضعب فہ وہں ےگ وج الہک رک دے 

 اجںیئ ےگ ای ےک اسھت ابیق رںیہ ےگ ای ہی رفامای ہک ا ےن

 

 لمع ےک اسھت دنبےھ وہےئ وہں ےگ افر اؿ ںیم ےس ضعب ڑکٹے رک دے 

 اجںیئ ےگ ای ایس رطح ےک افر اافلظ رفامےئ رھپ اہلل اعت ی اظرہ وہاگ اہیں کت ہک دنبفں ےک درایمؿ ہلصیف رکےن ےس افرغ 

 

دبہل دے 

رفوتشں وک مکح دے اگ ہک دفزخ ےس اؿ ولوگں وک اکنؽ دف وج اہلل ےک وہاگ افر نج ولوگں وک اینپ رتمح ےس دفزخ ےس اکنانل اچےہ اگ وت 

اسھت یسک وک رشکی ںیہن رکےت ےھت نج رپ اہلل اعت ی رمح اک ارادہ رفامےئ اگ ہی فہ وہں ےگ وہنجں ےن وگایہ دی وہیگ ہک اہلل ےک وسا 

یک ہگج وک وھچڑ رک آد ی ےک ابیق ہصح وک آگ اھک  وکح  وبعمد ںیہن، رفےتش اؿ وک دفزخ ںیم دجسہ ےک اشنونں ےس اچہپںین ےگ، دجسے

اجےئ یگ، اہلل ےن آگ رپ دجسے ےک اشنؿ وک الجان  جاؾ رک دای  س فہ ولگ دفزخ ےس ےلج وہےئ ںیلکن ےگ افر اؿ رپ آب ایحت ڈاال 

، اہلل اعت ی دنبفں ےک ےلصیف اجےئ اگ وت اس ےک ےچین فہ اس رطح رتف اتزہ وہ اجںیئ ےگ سج رطح داہن اپین ےک ےنہب یک ہگج ےس ااتگ ےہ

ےس افرغ وہاگ وت اکی آد ی ااسی ابیق رےہ اگ سج اک رخ دفزخ یک رطػ وہاگ، ہی صخش دفزویخں ںیم ےس تنج ںیم بس ےس آرخ ںیم 

دالخ وہےن فاال وہاگ، فہ رعض رکے اگ اے رب! ریما ہنم دفزخ یک رطػ ےس ریھپ دے، اس یک وہا ےن ےھجم رپاشیؿ رک دای افر 

وت یک ٹپل ےن ےھجم الج ڈاال، فہ اہلل ےس داع رکے اگ بج کت ہک اہلل وک وظنمر وہاگ، رھپ اہلل اعت ی رفامےئ اگ ارگ ےھجت ہی دے دای اجےئ اس 

ر داگایک اس ےک العفہ وت ھچک امےگن اگ؟ فہ ےہک اگ مسق ںیم اس ےک وساء ھچک ہن اموگنں اگ افر سج دقر دخا وک وظنمر وہاگ فہ آد ی ا ےن رپفر

ےس دہع ف امیپؿ رکے اگ وت اہلل اعت ی اس اک ہنم دفزخ ےس ریھپ دے اگ، بج فہ تنج یک رطػ ہنم رکے اگ افر تنج وک دےھکی اگ وت 

اخومش رےہ اگ بج کت ہک اہلل وک وظنمر وہاگ، رھپ رعض رکے اگ ہک اے رب ےھجم تنج ےک درفازے کت اچنہپ دے، اہلل رفامےئ 

 ایک اھت ہک اس ےک وساء دفرسی زیچ ںیہن امےگن اگ، ریتی رخایب وہ اے انب آدؾ! وت سک دقر دہع ہ ن ےہ وت اگ ایک وت ےن دہع ف امیپؿ ںیہن

ےہک اگ اے رب! افر اہلل ےس داع رکے اگ اہیں کت ہک اہلل اعت ی رفامےئ اگ ارگ ریتی دروخاتس وظنمر یک یئگ وت رھپ اس ےک دعب وت ہن  فہ



 

 

مسق! ںیم اس ےک وسا ھچک ہن اموگنں اگ افر سج دقر دخا وک وظنمر وہاگ فہ آد ی دہع ف امیپؿ رکے اگ، اہلل  امےگن اگ، فہ ےہک اگ ریتی زعت یک

اعت ی اس وک تنج ےک درفازے ےک اپس اچنہپ دے اگ بج فہ تنج ےک درفازے رپ ڑھکا وہاگ تنج اس وک اسےنم رظن آےئ یگ افر اس 

 وک وظنمر وہاگ فہ آد ی اخومش رےہ اگ، رھپ رعض رکے اگ اے رب! ےھجم تنج یک وخیش افر اس ےک آراؾ وک دےھکی اگ سج دقر اہلل

ںیم دالخ رک دے، اہلل اعت ی رفامےئ ےگ مت ےن دہع ف امیپؿ ںیہن ےئک ےھت ہک اب اس ےک وسا دفرسی زیچ ںیہن امےگن اگ، رھپ ےہک اگ 

رداگر ںیم ریتی ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ دب تخب ریتی رخایب وہ اے انب آدؾ! وت سک دقر دہع ہ ن ےہ فہ رعض رکے اگ اے رپف

ںیہن وہں، رھپ فہ صخش داع رکات رےہ اگ اہیں کت ہک اہلل اس ےس  ےسن اگ اس وک مکح دے اگ ہک تنج ںیم دالخ وہ اج، بج فہ تنج 

ف رکے اگ اہیں کت ہک ںیم دالخ وہاگ اہلل اعت ی اس ےس رفامےئ اگ ہک ھچک آرزف رک!انچہچن ا ےن رب ےس دروخاتس رکے اگ افر آرز

اگ ہک اہلل اس وک اید دالات اجےئ اگ افر ےہک اگ ہک الفں الفں زیچ امگن! اہیں کت ہک اس یک امتؾ آرزفںیئ وپری وہ اجںیئ یگ وت اہلل رفامےئ 

اعتٰیل ہنع، اوبرہریہ ریض ہی )وج ھچک وت ےن اماگن( ھجت وک دای افر ایس ےک ربارب افر یھب۔ اطع نب سیدی ےن اہک ہک اوبدیعس دخری ریض اہلل 

اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت وموجد ےھت۔ اؿ وک دحثی ےک یسک ہصح رپ ارتعاض ںیہن وہا اہیں کت ہک بج اوبرہریہ ےن ایبؿ ایک ہک اہلل 

 )ہی ےل افر اانت یہ افر یھب( وت اوبدیعس دخری ےن اہک ہک اے اوبرہریہ ریض ا
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 ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی صََٔل٢ٕ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشارٕ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ِ َزیِٕس 

اُروَ٪ ًَ  ـَ ا٢َ ص١َِ ُت َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٨َ٠ُِٗا َیا َرُسو٢َ اہللٔ َص١ِ ٧ََزی َرب٨ََّا یَِو٦َ ا ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٔ  ٩ِ أَبٔی َس ٤َز َ٘ ِٟ ٤ِٔص َوا یَٔة اٟظَّ ُِ فٔی ُر

َیٔة َرب٥ُِِّٜ َیِو٣َ  ُِ اُروَ٪ فٔی ُر ـَ ٥ُِ ََل ُت َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا ََل  ٕ َِٔذا کَا٧َِت َػِحّوا  ا٢َ ی٨َُازٔی ٨َ٣ُاز َٗ یَتٔض٤َٔا ث٥َُّ  ُِ اُروَ٪ فٔی ُر ـَ ٤َا ُت َٛ ئٕٔذ َِٔلَّ 

ٍَ َػ٠ٔيبٔض٥ِٔ َوأَِػَحاُب اَِلَِوثَا ٠ٔیٔب ٣َ َیِذَصُب أَِػَحاُب اٟؼَّ َٓ بُُسوَ٪  ٌِ ٔلَی ٣َا کَا٧ُوا َي ِ ٕ ِو٦ َٗ ٍَ أَِوثَا٧ٔض٥ِٔ َٟٔیِذَصِب ک١ُُّ  ٣َ ٪ٔ

ٍَ آ َ َوأَِػَحاُب ک١ُِّ آَٟٔضٕة ٣َ َٜٔتأب ث٥َُّ یُِؤت َّ ٍَاْت ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل ٕ َوُُب أجز َٓ ٕ أَِو  بُُس اہلَل ٩ِ٣ٔ بَزٓ ٌِ َّی َیِبَقی ٩ِ٣َ کَاَ٪ َي ی بَٔحَض٥ََّ٨ َٟٔضتٔض٥ِٔ َحً

بُُس ًُزَیَِز اب٩َِ اہللٔ ٌِ ٨َّا َن ُٛ اُٟوا  َٗ بُُسوَ٪  ٌِ ٨ُِت٥ِ َت ُٛ ا٢ُ ٠َِٟٔیُضوزٔ ٣َا  َ٘ ُی َٓ اْب  ََّضا ََسَ أ٧َ َٛ َزُق  ٌِ ٥ِ َی٩ُِٜ ِهَّلِل َػاحَٔبْة ُت َٟ َذبُِت٥ِ  َٛ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ  

ا َ٘ ُلوَ٪ فٔی َجَض٥ََّ٨ ث٥َُّ ُي َٗ َيَتَشا َٓ بُوا  َ َِ ا٢ُ ا َ٘ ُی َٓ اُٟوا ٧ُزٔیُس أَِ٪ َتِشَ٘ٔي٨َا  َٗ ٤َا تُزٔیُسوَ٪  َٓ َْٟس  بُُسوَ٪ َوََل َو ٌِ ٨ُِت٥ِ َت ُٛ ٢ُ ٨٠ََّٟٔؼاَری ٣َا 

 َ٤ِٟ بُُس ا ٌِ ٨َّا َن ُٛ وُٟوَ٪  ُ٘ َی وُٟوَ٪ ٧ُزٔیُس أَِ٪ َٓ ُ٘ َی َٓ ٤َا تُزٔیُسوَ٪  َٓ َْٟس  ٥َِٟ َی٩ُِٜ ِهَّلِل َػاحَٔبْة َوََل َو َذبُِت٥ِ  َٛ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ  َتِشَ٘ٔي٨َا ٔشیَح اب٩َِ اہللٔ 

 ٕ َٓأجز ٕ أَِو  بُُس اہللَ ٩ِ٣ٔ بَزٓ ٌِ َّی یَِبَقی ٩ِ٣َ کَاَ٪ َي ُلوَ٪ فٔی َجَض٥ََّ٨ َحً َٗ َيَتَشا َٓ بُوا  َ َِ ا٢ُ ا َ٘ ُی ِس َذَصَب  َٓ َٗ ُض٥ِ ٣َا َیِحبُٔش٥ُِٜ َو َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ

٨َا ٨َ٣ُازّٔیا ی٨َُازٔی َٟٔی٠ِ  ٌِ َّا َس٤ٔ َِٟیِو٦َ َو٧ِٔ َِٟیطٔ ا ٔ ٨َاص٥ُِ َو٧َِح٩ُ أَِحَوُد ٨٣َّٔا ِ ِٗ َٓاَر وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ بُُسوَ٪ ا٨َّٟاُض  ٌِ ٕ ب٤َٔا کَا٧ُوا َي ِو٦ َٗ ِٙ ک١ُُّ  َح

ا٢َ  َٗ ٤ََّا ٨َِ٧َتٔوزُ َرب٨ََّا  َٓیَ  َو٧ِٔ  ٥ُِ و٢ُ أ٧ََا َربُّٜ ُ٘ َی َٓ  ٕ ٢َ ٣َزَّة ًَّٟٔی َرأَِوُظ ٓٔیَضا أَوَّ ٔ ُػوَرتٔطٔ ا ٕ َُي ٍِ َِٟحبَّاُر فٔی ُػوَرة َیأِتٔیض٥ِٔ ا وُٟوَ٪ أ٧ََِت َٓ ُ٘

وُٟ  ُ٘ َی َٓ ُٓو٧َطُ  ٔ ز ٌِ و٢ُ ص١َِ بَِي٥ُِٜ٨َ َوبَِي٨َطُ آیَْة َت ُ٘ َی َٓ َََٓل یُک٤ُِّ٠َُط َِٔلَّ اَِل٧َِبَٔیاُئ  َٟطُ ک١ُُّ َرب٨َُّا  َیِشُحُس  َٓ ٩ًَِ َساٗٔطٔ   ُٕ َیِٜٔظ َٓ  ُٚ ا وَ٪ اٟشَّ

 ٔ ا َواح ّ٘ وزُ َهِضزُُظ كََب ٌُ َی َٓ امِیَ َيِشُحَس  َٛ َیِذَصُب  َٓ ّة  ٌَ ١ُ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ َوَیِبَقی ٩ِ٣َ کَاَ٪ َيِشُحُس ِهَّلِل رَٔیاّئ َوُس٤ِ ٌَ ُیِح َٓ َِٟحَِّسٔ  ّسا ث٥َُّ یُِؤتَی بٔا

 ِ٠ُٗ َٟ بَيَِن َهِضزَِی َجَض٥ََّ٨  ٠َِلَحْة  َٔ َْٜة ٣ُ ٟٔیُب َوَحَش ُٕ َولَِکَ ٠َِیطٔ َخَلاكٔی ًَ ْة  َّٟ ٔ ْة ٣َز ـَ ا٢َ ٣َِسَح َٗ َِٟحَِّسُ  َضا ٨َا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا ا

ٚٔ َوکَاٟزِّیٔح  ِٟب ٍَِ ٖٔ َوکَا ِ
٠َِیَضا کَاِٟطَّ ًَ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  َساُ٪ ا ٌِ ََٟضا اٟشَّ ا٢ُ  َ٘ اُئ َتُٜوُ٪ ب٨َِٔحٕس يُ َٔ ِی َ٘ ْة ًُ َٛ َِٟدِی١ٔ َواٟزِّکَأب  َطِو أََجاؤیسٔ ا َٛ َو

٤َا أْمُتَْن  َٓ ص٥ُِ ُيِشَحُب َسِحّبا  ُ ِٔ َّی ی٤َُزَّ آ ٨َإد ٣َُش٥َّْ٠ َو٧َإد ٣َِدُسوْغ َو٣َُِٜسوْض فٔی ٧َارٔ َجَض٥ََّ٨ َحً َٓ ِّٙ َِٟح بٔأََطسَّ لٔی ٨َ٣ُاَطَسّة فٔی ا

٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ یَِو٣َئٕٔذ ٠ِٟٔ  ََّن َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا ِس َتَبي ٨َاَٗ ٌَ وُٟوَ٪ َرب٨ََّا ِِٔخَوا٨َُ٧ا کَا٧ُوا ُيَؼ٠ُّوَ٪ ٣َ ُ٘ ِس ٧ََحِوا فٔی ِِٔخَوا٧ٔض٥ِٔ َي َٗ َُّض٥ِ   َحبَّارٔ َؤَِذا َرأَِوا أ٧َ

ا٢َ زٔی٨َ  َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ٩ِ٤َ َوَجِست٥ُِ فٔی  َٓ الَی اذَِصبُوا  ٌَ و٢ُ اہللُ َت ُ٘ َی َٓ ٨َا  ٌَ ٠٤َُوَ٪ ٣َ ٌِ ٨َا َوَي ٌَ ُجوُظ  ارٕ َوَيُؼو٣ُوَ٪ ٣َ ٔ ِِ َ أ َٓ ٩ِ٣ٔ ِٔی٤َإ٪ 

ٔلَی أَنِ  َس٣ٔطٔ َوِ َٗ ٔلَی  َُاَب فٔی ا٨َّٟارٔ ِ ِس  َٗ ُض٥ِ  ـُ ٌِ َیأِتُو٧َُض٥ِ َوَب َٓ ًَلَی ا٨َّٟارٔ  ٦ُ اہللُ ُػَوَرص٥ُِ  ُجوَ٪ ٩ِ٣َ َویََُحِّ ُیِْخٔ َٓ ِیطٔ  َٗ ٖٔ َسا َؼا

 ٔ ٩ِ٤َ َوَجِست٥ُِ ف َٓ و٢ُ اذَِصبُوا  ُ٘ َی َٓ وزُوَ٪  ٌُ ُٓوا ث٥َُّ َي ُٓوا ث٥َُّ رَعَ ُجوَ٪ ٩ِ٣َ رَعَ ُیِْخٔ َٓ ُجوُظ  ٔ ِِ َ أ َٓ ٕٔ زٔی٨َإر  ا٢َ نِٔؼ َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ی 

ُجوَ٪ ٩ِ٣َ  َُٓیِْخٔ ُجوُظ  ٔ ِِ َ أ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ِٔی٤َإ٪  ة ا٢َ َذرَّ َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ٩ِ٤َ َوَجِست٥ُِ فٔی  َٓ و٢ُ اذَِصبُوا  ُ٘ َی َٓ وزُوَ٪  ٌُ ٌٔیٕس َي ا٢َ أَبُو َس َٗ ُٓوا   رَعَ



 

 

٥ِ ُتَؼ  َٟ إِٔ٪  وَ٪ َٓ ٍُ ا٨َّٟبٔیُّ َٔ َیِظ َٓ َضا  ِٔ ٔ اً ـَ ةٕ َؤِِ٪ َتُک َحَش٨َّة ُي ا٢َ َذرَّ َ٘ ُُا ِٔ٪َّ اہلَل ََل َیِو٥ُٔ٠ ٣ِٔث َٓاَِقَ ُٗونٔی  ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪  سِّ َُٜة َوا ٔ ٤َََِٟلئ َوا

َوا٣ّ  ِٗ ُد أَ ُیِْخٔ َٓ ّة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ـَ ِب َٗ بُٔف  ِ٘ َی َٓ ًًَٔی  ا َٔ َِٟحبَّاُر َبَ٘ٔیِت َط و٢ُ ا ُ٘ َی ا٢ُ َٓ َ٘ َِٟح٨َّةٔ ُي ٔ ا َِٓواظ َ ٕ بٔأ ِوَ٪ فٔی ٧ََضز َ٘ ُی٠ِ َٓ ِس ا٣ُِتٔحُظوا  َٗ ا 

ٔلَی ِس َرأَیُِت٤ُوَصا ِ َٗ ِی١ٔ  ِٟٔحبَُّة فٔی َح٤ٔی١ٔ اٟشَّ ٤َا َت٨ِبُُت ا َٛ َٓتَِیطٔ  َي٨ِبُُتوَ٪ فٔی َحا َٓ  ٔ َِٟحَیاة ُط ٣َاُئ ا ٔلَی َجا٧ٔٔب  َٟ ٔ َوِ ة ِْخَ َجا٧ٔٔب اٟؼَّ

 َ ٤َا ک َٓ  ٔ َحَزة ؤِ اٟظَّ َُّض٥ِ ا٠ُّٟ أ٧َ َٛ ُجوَ٪  َیِْخُ َٓ ١ِّ کَاَ٪ أَبَِیَف  ٔلَی اٟوِّ ٤ِٔص ٨ِ٣َٔضا کَاَ٪ أَِخرَضَ َو٣َا کَاَ٪ ٨ِ٣َٔضا ِ ٔلَی اٟظَّ ١ُ فٔی اَ٪ ِ ٌَ ُیِح َٓ ُُٟؤ 

اُئ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َ٘ َِٟح٨َّةٔ َصُؤََلٔئ ًَُت و٢ُ أَص١ُِ ا ُ٘ َی َٓ َِٟح٨ََّة  َیِسُخ٠ُوَ٪ ا َٓ َِٟدَواتٔی٥ُ  ابٔض٥ِٔ ا َٗ ٕ  رٔ ٠ٔ٤ًَُوُظ َوََل َخي ٍِ  ١ٕ٤َ ًَ  ٔ ي ٍِ َِ َِٟح٨ََّة بٔ أَِزَخ٠َُض٥ِ ا

ا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا َص٤َّ اُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ا٢َ َححَّ َٗ طُ َو ٌَ ُض٥ِ َل٥ُِٜ ٣َا َرأَیُِت٥ِ َو٣ِٔث٠َُط ٣َ َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ٣ُوُظ  سَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  َیِحٌَی َحسَّ

٨ًَِطُ أَ٪َّ  یَ  َرضَٔی اہللُ  َٓ وا بَٔذَٟٔک  َّی یُض٤ُّٔ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َحً ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ یَِو٦َ ا ا٢َ یُِحَبُص ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟو ا٨َّٟٔيیَّ َػل وُٟوَ٪  ُ٘

وُٟوَ٪ أ٧ََِت آَز٦ُ أَبُو ا٨َّٟ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ آَز٦َ  َٓ ي ٍُٔیُح٨َا ٩ِ٣ٔ ٣َکَا٨َٔ٧ا  َٓ ٔلَی َرب٨َِّا  ٨َا ِ ٌِ َٔ ٨َََٜک َج٨ََّتطُ اِسَتِظ ٔ َوأَِس َک اہللُ بَٔیٔسظ َ٘ أض َخ٠َ

َّی یُزٔیَح٨َا ٩ِ٣ٔ ٣َکَا ٨ََٟا ٨ًَِٔس َربَِّک َحً  ٍِ َٔ ٤ََّ٠ًََک أَِس٤َاَئ ک١ُِّ َطِیٕئ َٟٔتِظ ََٜتُط َو ٔ ََٟک ٣َََلئ َِٟشُت َوأَِسَحَس  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ ٨َٔ٧ا َصَذا 

 َّٟ ا٢َ َویَِذَُکُ َخٔلیئََتُط ا َٗ  ٥ِ ُٛ َ ص٨َُا ٔلَی أ َثُط اہللُ ِ ٌَ ٢َ ٧َٔيٓیٕ َب ٩ِٜٔ ائُِتوا ٧ُوّحا أَوَّ ٨ًََِضا َوَل ِس ٧ُهَٔی  َٗ َحَزةٔ َو ص١ِٔ ًٔی أََػاَب أَک٠َِطُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

 ِ٠ًٔ ٔ ي ٍِ َِ َٟطُ َربَُّط بٔ ًَّٟٔی أََػاَب ُسَؤا ٥ِ َویَِذَُکُ َخٔلیَئَتطُ ا ُٛ َِٟشُت ص٨َُا و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ ٧ُوّحا  َٓ ٩ِٜٔ ائُِتوا ِٔبَِزاصٔی٥َ َخ٠ٔی١َ اَِلَِرٔق  ٥ٕ َوَل

 ٩ِٜٔ َذبَُض٩َّ َوَل َٛ ٥ِ َویَِذَُکُ ثَََلَث ک٤َٔ٠َإت  ُٛ َِٟشُت ص٨َُا ِّی  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ ِٔبَِزاصٔی٥َ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَِبّسا آَتاُظ اہللُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ائُِتوا ٣ُوَسی 

ا٢َ  َٗ ا  بَُط ٧َحٔیًّ ِوَراَة َوک٤ََّ٠َُط َوََقَّ َِٔص  اٟتَّ ِت٠َُط ا٨َّٟ َٗ ًَّٟٔی أََػاَب  ٥ِ َویَِذَُکُ َخٔلیَئَتُط ا ُٛ َِٟشُت ص٨َُا ِّی  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ ٣ُوَسی  َٓ

َِٟشُت ص٨َُ  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ ًٔیَسی  َٓ ا٢َ  َٗ َُٟط َوُروَح اہللٔ َوک٤َٔ٠ََتطُ  ًَِبَس اہللٔ َوَرُسو ٩ِٜٔ ائُِتوا ًٔیَسی  ِ َوَل ٩ِٜٔ ائ ٥ِ َوَل ُٛ ّسا ا ُتوا ٣َُح٤َّ

أَِس  َٓ َیأِتُونٔی  َٓ  َ
َِّ َ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ َو٣َا َتأ سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا َت ًَِبّسا َََُفَ اہللُ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُیِؤَذُ٪ لٔی َػل َٓ  ٔ ِّی فٔی َزارٔظ ًَلَی َرب َتأِذُٔ٪ 

َیَسًُىٔی ٣َا َطا َٓ ُت َسأجّسا  ٌِ َٗ إَٔذا َرأَیُِتُط َو َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ ٍِ َواِط ١ُِٗ يُِش٤َ ُس َو ٍِ ٣َُح٤َّ َٓ و٢ُ اِر ُ٘ َی َٓ ًَىٔی  َئ اہللُ أَِ٪ یََس

 ٔ َیُحسُّ ل َٓ  ٍُ َٔ ٨٤ُِّ٠ٔیطٔ ث٥َُّ أَِط ٌَ ِّی بَٔث٨َإئ َوَتِح٤ٔیٕس ُي ًَلَی َرب أُثِىٔی  َٓ ٍُ َرأِٔسی  َٓ أَِر َٓ ا٢َ  َٗ َم  ٌِ ِٟحَ َوَس١ِ ُت أُِزخ٠ُُٔض٥ِ ا َٓ ُد  ُ ِِ َ أ َٓ ا  ٨ََّة ی َحسًّ

َِٟح٨ََّة ث٥َُّ أًَُوزُ  ُجُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوأُِزخ٠ُُٔض٥ِ ا ٔ ِِ ُ أ َٓ ُد  ُ ِِ َ أ َٓ و٢ُ  ُ٘ ا َي ـّ ُتطُ أَِي ٌِ َتاَزةُ َوَس٤ٔ َٗ ا٢َ  ِّی فٔی َٗ ًَلَی َرب أَِسَتأِذُٔ٪  َٓ ا٧َٔیَة  اٟثَّ

َیَسًُىٔی َٓ ُت َسأجّسا  ٌِ َٗ َٓإَٔذا َرأَیُِتطُ َو ٠َِیطٔ  ًَ ُیِؤَذُ٪ لٔی  َٓ  ٔ ٍِ  َزارٔظ ١ُِٗ ُيِش٤َ ُس َو ٍِ ٣َُح٤َّ َٓ و٢ُ اِر ُ٘ ًَىٔی ث٥َُّ َي ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ یََس

ا٢َ  َٗ ٨٤ُِّ٠ٔیطٔ  ٌَ ِّی بَٔث٨َإئ َوَتِح٤ٔیٕس ُي ًَلَی َرب أُثِىٔی  َٓ ٍُ َرأِٔسی  َٓ أَِر َٓ ا٢َ  َٗ َم  ٌِ ٍِ َوَس١ِ ُت َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ ا َواِط َیُحسُّ لٔی َحسًّ َٓ  ٍُ َٔ ث٥َُّ أَِط

 َٓ ُد  ُ ِِ َ أ َِٟح٨َّةَ َٓ ُجُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوأُِزخ٠ُُٔض٥ِ ا ٔ ِِ ُ أ َٓ ُد  ُ ِِ َ أ َٓ و٢ُ  ُ٘ ُتُط َي ٌِ َتاَزةُ َوَس٤ٔ َٗ ا٢َ  َٗ َِٟح٨ََّة  أَٟثَة أُِزخ٠ُُٔض٥ِ ا  ث٥َُّ أًَُوزُ اٟثَّ



 

 

 َٓ ُت َسأجّسا  ٌِ َٗ إَٔذا َرأَیُِتُط َو َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ُیِؤَذُ٪ لٔی  َٓ ِّی فٔی َزارٔظٔ  ًَلَی َرب أَِسَتأِذُٔ٪  َٓ ٍِ َٓ و٢ُ اِر ُ٘ ًَىٔی ث٥َُّ َي َیَسًُىٔی ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ یََس

ِّی بَٔث٨َإئ َوَتحِ  ًَلَی َرب أُثِىٔی  َٓ ٍُ َرأِٔسی  َٓ أَِر َٓ ا٢َ  َٗ َلِط  ٌِ ٍِ َوَس١ِ ُت َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ ٍِ َواِط ١ُِٗ يُِش٤َ ُس َو ا٢َ ث٥َُّ ٣َُح٤َّ َٗ ٨٤ُِّ٠ٔیطٔ  ٌَ ٤ٔیٕس ُي

 َٓ ا  َیُحسُّ لٔی َحسًّ َٓ  ٍُ َٔ ُجُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوأُِزخٔ أَِط ٔ ِِ ُ أ َٓ ُد  ُ ِِ َ أ َٓ و٢ُ  ُ٘ ُتُط َي ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ َتاَزةُ َو َٗ ا٢َ  َٗ َِٟح٨ََّة  أُِزخ٠ُُٔض٥ِ ا َٓ ُد  ُ ِِ َ ٠ُُض٥ِ أ

ا٢َ ث٥َُّ َتََل  َٗ ُِٟد٠ُوزُ  ٠َِیطٔ ا ًَ آُ٪ أَِی َوَجَب  ُُِٟقِ َّی ٣َا یَِبَقی فٔی ا٨َّٟارٔ َِٔلَّ ٩ِ٣َ َحَبَشطُ ا َِٟح٨ََّة َحً َثَک َربَُّک ا ٌَ ًََسی أَِ٪ یَِب  صَٔذظٔ اِْلیََة 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُِٜ َػل َّٟٔذی ُؤًَسُظ ٧َبٔیُّ ٤َِِٟح٤ُوزُ ا ا٦ُ ا َ٘ ٤َ ِٟ ا٢َ َوصََذا ا َٗ ا٣ّا ٣َِح٤ُوّزا  َ٘ ٣َ 

 دیعس دخری ےتہک ںیہ ہک مہ ےن رعض ےن ییحی نب ریکب، ثیل نب دعس، اخدل نب سیدی ، دیعس نب ایب الہؽ ، زدی ، اطعء نب اسیر، رضحت اوب

ایک ای روسؽ اہلل ! ایک مہ ولگ ا ےن رپفرداگر وک ایقتم ےک دؿ دںیھکی ےگ ، آپ ےن رفامای ایک ںیہمت آاتفب ف اماتہب ےک دےنھکی ںیم 

ر ےک دےنھکی ںیم اینت یہ بج ہک آامسؿ اصػ وہ وکح  فیلکت وہیت ےہ ، مہ ےن اہک ںیہن ، آپ ےن رفامای ہک اس دؿ ںیہمت ا ےن رپفرداگ

فیلکت وہیگ ینتج ہک اؿ دونں آاتفب ف اماتہب ےک دےنھکی ںیم وہیت ےہ رھپ آپ ےن رفامای ہک اکی اکپر ےن فاال اکپرے اگ ہک رہ 

امجتع ےک ولگ اؿ یک رطػ ےلچ اجںیئ ،نج یک فہ ابعدت ایک رکےت ےھت ، بیلص فاےل ا ےن وتبں ےک اسھت افر وتبں ےک وپ ےنج 

ا ےن وتبں ےک اسھت افر رہ وبعمد فاےل ا ےن ا ےن وبعمدفں ےک اسھت وہں اہیں کت ہک فہ ولگ رہ اجںیئ ےگ وج اہلل یک ابعدت  فاےل

  ، رھپ فہ دفزخ اےکن اسےنم  شی یک اجےئ
گ
 رک ےت ےھت وخاہ فہ وکیناکر وہں ای دباکر افر الہ  اتب ےک یھب ھچک ولگ ابیق امدنہ ولگ وہ ں

ح رظن آےئ یگ ، وہید ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک مت سک زیچ یک ابعدت رکےت ےھت ، فہ ںیہک ےگ زعری انب اہلل یک ابعدت یگ وج رساب یک رط

مہ رکےت ےھت ، اںیہن اہک اجےئ اگ ہک مت ےن وھجن اہک اہلل یک ہن وکح  ویبی ےہ افر ہن وکح  افالد، اب مت ایک اچےتہ وہ ، فہ ںیہک ےگ ہک 

  ، رھپ اصنرٰی ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک مت سک یک ابعدت اچےتہ ںیہ ہک ںیمہ اپین الپ
گ
چ ں

 

 دںی ، اہک اجےئ اگ ہک  یپ ول ، رھپ فہ دفزخ ںیم رگ اجن

 رک ےت ےھت وجاب دںی ےگ ہک حیسم انب اہلل یک ابعدت رک ےت ےھت ، اہک اجےئ اگ مت ےن وھجن اہک ، اہلل یک ہن وت ویبی ےہ ہن افالد ، ااھچ

ںی ےگ ہک مہ اپین انیپ اچےتہ ںیہ ، اہک اجےئ ےگ اہک  یپ ول ، رھپ فہ دفزخ ںیم رگ اجںیئ ےگ اہیں کت ہک فہ ولگ اب ایک اچےتہ وہ وجاب د

 ےن ابیق رہ اجںیئ ےگ وج اہلل یک ابعدت رک ےت ےھت وخاہ فہ وکیناکر وہں ای دب اکر ، اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک افر ولگ وت اج ےکچ مت وک سک زیچ

ےگ مہ اس فتق دجا وہ ےئگ ےھت بج ہک ںیمہ اؿ یک زایدہ رض فرت یھت ، افر مہ ےن اکی انمدی وک اکپرےت رفک راھک ےہ ؟فہ ںیہک 

وہےئ انس ہک رہ امجتع ےک ولگ اس ےک اسھت وہ اجںیئ ےگ نج یک فہ ابعدت رک ےت ےھت افر مہ ا ےن رب اک ااظتنر رک رےہ ںیہ ، 

ہ آےئ اگ سج ںیم یلہپ ابر اںوہں ےن دھکی وہاگ ، اہلل رفامےئ اگ ہک ںیم اہمترا آپ ےن رفامای ہک اہلل اؿ ےک اسےنم اس وصرت ےک العف

ین رب وہں ، فہ ںیہک ےگ ہک وت امہرا رب ےہ اس ےک دؿ اایبنء ےک العفہ وکح  ابت ہن رک ےکس اگ ، اہلل رفامےئ اگ ایک مت وک اس یک وکح  اشن

اہلل اعت ی اینپ ڈنپ ی وھکؽ دے اگ ، اس وک دھکی رک رہ ومنم دجسہ ںیم رگ ولعمؾ ےہ سج مت اےس اچہپؿ وکس فہ ںیہک ےگ فہ ڈنپ ی ےہ 



 

 

ڑپے اگ فہ ولگ رہ اجںیئ وج رای ف رہشت یک رغض ےس اہلل وک دجسہ ایک رکےت ےھت، فہ اچںیہ ےگ ہک دجسہ رکںی نکیل اؿ یک ٹیپ اکی 

ال رک راھک اجےئ اگ مہ ےن اہک ای روسؽ اہلل ! لپ رصاط ایک ےہ ، ہتخت یک رطح وہ اجح  یگ ، رھپ لپ رصاط الای اجےئ اگ افر منہج یک تشپ رپ 

آپ ےن رفامای ےنلسھپ افر رگےن یک ہگج ےہ اس رپ اکےٹن افر آڑکنے ںیہ افر وچڑے وگ رھکد )اک ےٹن( ںیہ ، افر اےسی ڑیٹ ےھ اکےٹن ںیہ 

رطح افر وہا یک رطح افر زیت راتفر وھگڑے افر  وج دجن ںیم وہےت اںیہن دعساؿ اہک اجات ےہ ، ومنم اس رپ مشچ زدؿ افر یلجب یک

  الس تم  چ رک لکن اجںیئ ےگ افر ضعب اس احؽ ںیم اجنت اپںیئ ےگ ہک 

ج
صت 

وسارویں یک رطح سگر اجںیئ ےگ ، اؿ ںیم ےس ضعب وت 

ا ء منہج یک آگ ےس ےسلھج وہےئ وہں ےگ ، اہیں کت ہک اؿ اک آرخی صخش ٹسھگ رک ےلکن اگ مت ھجم ےس 

 

ض
ع
قح ےک اطم ہبل اؿ ےک ا

ںیم وج اہمترے ےیل اظرہ وہ اکچ ےہ آج اس دقر تخس ںیہن وہ سج دقر ومنم اس دؿ دخا ےس رکںی ےگ ، افر بج فہ ولگ دھکی 

ںیل ےگ ہک ا ےن اھبویئں )یک امجتع( ںیم ےس اںیہن اجنت لم یئگ ےہ وت ںیہک ےگ اے امہرے رب ہی امہرے اھبح  ںیہ ہک امہرے 

افر رفزہ رےتھک ےھت افر امہرے اسھت اکؾ ایک رکےت ےھت ، وت اہلل رفامےئ اگ اجؤ سج ےک دؽ ںیم اکی دانیر ےک اسھت امنز ڑپےتھ ےھت 

ربارب اامیؿ اپؤ اےس دفزخ ےس اکنؽ ول افر اہلل اؿ یک وصروتں وک آگ رپ  جاؾ رک دے اگ ، انچہچن فہ ولگ اؿ ےک اپس آںیئ ےگ اس 

ں کت آگ ںیم ڈف ےب وہں ےگ ،نج وک اچہپںین ےگ اؿ وک دفزخ ےس اکنؽ ںیل ےگ احؽ ںیم ضعب ولگ دقؾ کت افر فص ڈنپویل

 رھپ دفابرہ آںیئ ےگ وت اہلل اعت ی رفامےئ اگ اجؤ افر سج ےک دؽ ںیم فص دانیر ےک ربارب اامیؿ اپؤ اےس دفزخ ےس اکنؽ ول، انچہچن نج وک

  وت اہلل اعت ی رف
گ
چ ں

 

امےئ اگ اجؤسج ےک دؽ ںیم ذرہ ربارب اامیؿ اپؤ اےس اکنؽ ول انچہچن نج اچہپ نین ےگ اؿ وک اکنؽ ںیل ےگ رھپ ولن آن

  ۔ اوب دیعس ےن اہک ہک ارگ مت ےھجم اچس ںیہن ہ ےتھج وت ہی آتی ڑپوھ ہک اہلل اعت ی اکی ذرہ ربارب یمک ںیہن
گ
چ ں
 رکے وک اچہپےن ےگ اوکناکنؽ ل

 رفےتش افر اامیدنار افسرش رک ںیکچ ےگ وت اہلل رفامےئ اگ ہک ریمی افشتع اگ افر ارگ یکین وہیگ وت اس وک دنچ در دنچ رک دے اگ ،بج یبن

ےئگ وہں ےگ رھپ فہ ولگ اکی رہن ںیم وج تنج ےک  ابیق رہ یئگ ےہ افر منہج ےس اکی یھٹم رھب رک اےسی ولوگں وک اکنےل وج وکہلئ وہ

رطح رت ف اتزہ وہ اجںیئ ےگ سج رطح داہن اپین ےک رسے رپ ےہ افر سج وک آب ایحت اہک اجات ےہ ڈاےل اجںیئ ےگ وت ہی ولگ اس 

ےنہب یک ہگج ںیم رس زبس ااتگ ےہ سج وک مت ےن درتخ ای رھتپ ےک اپس داھکی وہاگ وج آاتفب یک رطػ وہات ےہ فہ زبس وہات ےہ افر وج اس 

ونں ںیم رہمںی اگلدی اجںیئ یگ ، رھپ فہ ہی یک رطػ وہات ےہ فہ دیفس وہات ےہ ، فہ ولگ ومیت یک رطح ےتکمچ وہےئ ںیلکن ےگ ، اؿ یک رگ د

تنج ںیم دالخ وہں ےگ وت تنج فاےل ںیہک ےگ ہک ہی ولگ دخا ےک آزاد رکدہ ںیہ اؿ وک اہلل ےن ریغب یسک لمع افر  کی اکؾ ےک تنج 

 رفامےت ںیہ ہک ںیم دالخ ایک ےہ رھپ اؿ ولوگں ےس اہک اجےئ اگ ہک وج ھچک مت ےن داھکی اانت یہ افر یھب اہمترا ےہ ۔ رضحت اسن

آرضحنت ےن رفامای ایقتم ےک دؿ ومنم رفےک اجںیئ ےگ اہیں کت ہک فہ اس ےک ببس ےس ولگ نیگمغ وہں ےگ وت ںیہک ےگ ہک 

مہ ا ےن رپفرداگر ےک اپس افسرش رکاںیئ اتہک ںیمہ اس ہگج ےس اجنت ےلم ، انچہچن ہی ولگ رضحت آدؾ ہیلع امالسؾ ےک اپس آ ےگ 

، آدویمں ےک ابپ ںیہ ، اہلل اعت ی آپ وک آپ ےن اہھت ےس دیپا ایک افر آپ وک تنج ںیم ہگج دی ، افر رفوتشں  افر ںیہک ےگ آپ آ دؾ



 

 

وک آپ ےک اسےنم دجسہ رکا ای ، افر آپ ےک امتؾ زیچفں ےک انؾ اتبےئ ذہلا آپ ا ےن رب ےک اپس امہری افسرش رکںی ہک ںیمہ اس 

ںیم آج اس ےک القئ ںیہن وہں ، افر اس  یطل وک اید رکںی ےگ وج اںوہں ےن یک  ہگج ےس اجنت ےلم ، رضحت آدؾ وجاب دںی ےگ ہک

 یھت ینع درتخ اک اھک ان ،سج اؿ وک عنم ایک ایگ اھت افر ںیہک ےگ ہک مت رضحت ونح ےک اپس اجؤ ، فہ ےلہپ یبن ےھت نج وک اہلل اعت ی بس

س آںیئ ےگ ، فہ ںیہک ےگ ہک ںیم آج اس اقلب ںیہن وہں افر اینپ ےس ےلہپ زنیم فاولں یک رطػ اجیھب اھت انچہچن ہی ولگ ونح ےک اپ

 یطل وک اید رکںی ےگ وج اںوہں یک یھت ینع ا ےن رب ےس ریغب ملع ےک وساؽ رکان )رھپ ںیہک ےگ( نکیل مت رضحت اربامیہ ےک اپس اجؤ ، 

 وہں افر اینپ نیت ابںیت اید رکںی ےگ وج فہ ولگ رضحت اربامیہ ےک اپس اجںیئ ےگ وت فہ وجاب دںی ےگ ہک ںیم آج اس القئ ںیہن

اںوہں یہک ںیھت ، نکیل مت رضحت ومیس ٰ ےک اپس اجؤ ، فہ اےسی دنبے ںیہ نج وک اہلل اعت ی ےن وترات دی افر اؿ ےس مہ الکؾ وہا افر 

 ےک ںیہک ےگ ہک رضحت اؿ وک زندکی رک ےک رسوگیش یک ، فہ وجاب دںی ہک ںیم آج اس اقلب ںیہن افر لتق سفن یک  یطل وک اید رک

یسیع ٰ ےک اجؤ اج اہلل ےک دنبے افر اس ےک روسؽ ںیہ افر اہلل یک رفح افر اس ےک ہملک ںیہ ، ولگ رضحت ٰیسیع ےک اپس آںیئ ےگ فہ 

ج

 

 وجاب دںی ےگ ہک ںیم آج اس اقلب ںیہن رگم مت دمحم ےک اپس اجؤ فہ اےسی دنبے ںیہ ہک اہلل ےن اؿ ےک اےلگ ےلھچپ انگہ شخب دے 

ںیہ ، )آپ رفامےت ںیہ ہک( فہ ولگ ریمے اپس آںیئ ےگ افر ںیم رب ےس اس ےک رھگ ںیم دالخ وہےن یک ااجزت اچوہں اگ ، ےھجم 

ااجزت ےلم یگ بج ںیم اےس دوھکیں اگ وت دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ سج دقر اہلل وک وظنمر وہاگ ےھجم ایس احؽ ںیم رےنہ دے اگ ، رھپ 

وہک انس اجےئ اگ افشتع رکف وبقؽ وہیگ افر اموگن دای اجےئ اگ آپ ےن رفامای ںیم اانپ رس ااھٹؤ اگ افر ا ےن رب یک  رفامےئ اگ ہک دمحم رس ااھٹؤ

دمح ف انث رکفں اگ وج اہلل ےھجم اھکسےئ اگ رھپ ریمے ےیل اکی دح رقمر رفامےئ اگ ںیم اج رک اؿ ولوگں وک تنج ںیم دالخ رکفں اگ افر 

 ہی یھب ےتہک انس ہک ںیم اج رک اؿ وک دفزخ ےس اکنؽ ولاگن افر سہب ںیم دالخ رکفں اگ، رھپ ںیم ولن رک اتقدہ ےن اہک ہک ںیم ےن اسن

آؤں اگ افر اہلل ےک رھگ داہلخ یک ااجزت اچوہں اگ ، ےھجم ااجزت ےلم یگ ،بج ںیم اےس دوھکیں اگ وت دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ ینتج دری 

وھچڑ دے اگ، رھپ رفامےئ اگ اے دمحم رس ااھٹؤ افر وہک انس اجےئ اگ ،افشتع رکف وبقؽ وہیگ ، اموگن دای  کت اہلل وک وظنمر وہاگ ےھجم ایس احؽ رپ

افشتع  اجےئ اگ ، آپ ےن رفامای ہک ںیم اانپ رس ااھٹؤ ںگا  افر ا ےن رب یک دمح ف انث رکف اگن وج اہلل ےھجم اھکسےئ اگ ، آپ ےن رفامای ہک ںیم

رقم رکدی اجےئ یگ وت ںیم اج رک اؿ وک دالخ رکفں اگ ۔ اتقدہ ےن اہک ہک اسن وک ےتہک انس ہک ںیم اج رک اؿ  رکفں اگ افر ریمے ےئل اکی دح

وک دفزخ ےس اکنؽ ولں اگ افر سہب ںیم دالخ رکفں اگ ۔ رھپ ںیم رسیتی ابر ولن آؤں اگ افر ا ےن رب ےس ااجزت اچوہں اگ افر 

 دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ افر بج کت دخا وک وظنمر وہاگ ےھجم ایس احتل ںیم رےنہ دے اگ ےھجم ااجزت یلم یگ ،بج ںیم اس وک دوھکی اگ وت

 ےن رب یک رھپ رفامےئ اگ اے دمحم رس ااھٹؤ، وہک انس اجےئ اگ ، افسرش رکف، وبقؽ وہیگ ، اموگن دای اجےئ اگ آپ ےن رفامای ںیم رس ااھٹؤ اگ افر ا

ےئ اگ ، آپ ےن رفامای ہک رھپ ںیم افشتع رکفں اگ وت ریمے ےیل اکی دح رقمر رکدی اجےئ دمح فانث رکفں اگ وج اہلل اعت ی ےن ےھجم اھکس

یگ ، ںیم اج رک اںیہن تنج ںیم دالخ رکاؤں اگ ۔ اتقدہ ےن اہک ہک ںیم اسن وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم اؿ وک دفزخ ےس اکنؽ رک تنج ںیم 



 

 

رےہ اگ ، زجب اےکن نج وک رقآؿ ےن رفک راھک وہاگ ینع )رقآؿ یک رف ےس( دالخ رکفں اگ اہیں کت ہک دفزخ ںیم وکح  یھب ابیق ںیہن 

ک رکب اقمام ً ومحم دا ًافر رفامای ہک

 

غن
ٹ  ی
ی
 نج رپ دفزخ ںیم رانہ فابج ےہ ۔ اسن اک ایبؿ ےہ ہک رھپ آپ ےن ہی آتی التفت رفامح  ٰیسع اؿ 

 یہی اقمؾ ومحمد ےہ سج اک اہمترے یبن ےس فدعہ ایک ایگ اھت ۔

 ییحی نب ریکب، ثیل نب دعس، اخدل نب سیدی ، دیعس نب ایب الہؽ ، زدی ، اطعء نب اسیر، رضحت اوب دیعسدخ ری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ۔اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ

     2288    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیس اہلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥، ًبیس اہلل ٛے ذرا، اپ٨ے واٟس، ػاٟح، اب٩ طہاب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ٣اٟک

ًَیمِّ  ثَىٔی  سٔ ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی   َحسَّ

َُٟض٥ِ ا ا٢َ  َٗ ُٗبَّٕة َو ُض٥ِ فٔی  ٌَ َح٤َ َٓ ٔلَی اَِلَِنَؼارٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَس١َ ِ َّی اہللُ  ِوا اہللَ َوَرُسوأَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َّی َت٠ِ ِّی ِػب ٍُٔوا َحً إٔن َٓ َٟطُ 

َِٟحِؤق   ًَلَی ا

دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، دیبعاہلل ےک اچچ، ا ےن فادل، اصحل، انب اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک 

امای ہک مت ربص رکف اہیں کت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااصنر وک الب اجیھب افر اںیہن اکی ہمیخ ںیم عمج ایک افر اؿ ولوگں ےس رف

 ہک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ولم، ںیم وحض رپ وہں اگ۔

 دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، دیبع اہلل ےک اچچ، ا ےن فادل، اصحل، انب اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

     2289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ثابت ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، س٠امی٪ احو٢، كاُض، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ كَاُوٕض  َ٪ اَِلَِحَو٢ٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕس َحسَّ ثَىٔی ثَابُٔت ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٨ًَُِض٤َا َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ   ٩ٔ

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا َتَضحََّس ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٤ََوأت َواَِلَِرٔق َٗ ٥ُ اٟشَّ یِّ َٗ َِٟح٤ُِس أ٧ََِت  ََٟک ا ا٠َُّٟض٥َّ َرب٨ََّا 

٤ََوأت َواَِلَِرٔق  َِٟح٤ُِس أ٧ََِت ٧ُوُر اٟشَّ ََٟک ا ٤ََوأت َواَِلَِرٔق َو٩ِ٣َ ٓٔیض٩َّٔ َو َِٟح٤ُِس أ٧ََِت َربُّ اٟشَّ ََٟک ا ُّٙ  َو َِٟح َو٩ِ٣َ ٓٔیض٩َّٔ أ٧ََِت ا

ُّٙ َوَو  َِٟح ِوَُٟک ا َٗ ََٟک أَِس٤ِ٠َُت َوبَٔک َو ٌّٙ ا٠َُّٟض٥َّ  ًَُة َح ا ٌّٙ َواٟشَّ ٌّٙ َوا٨َّٟاُر َح َِٟح٨َُّة َح ُّٙ َوا َِٟح َُُک ا ا َ٘ ٔ ُّٙ َوٟ َِٟح آ٨ِ٣َُت  ًُِسَک ا

ِرُت َوأَ  ُت َوأََِسَ ِ
َِّ ٣ُِت َو٣َا أَ سَّ َٗ أَُِفِ لٔی ٣َا  َٓ ٤ُِت  َٛ َِٟیَک َخاَػ٤ُِت َوبَٔک َحا ٔ ٠َُِّت َوِ ٠َِیَک َتَوک ًَ ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ َو ٨ِ٠ًَُِت َو٣َا أ٧ََِت أَ

ا٦ُ  یَّ َٗ ٩ًَِ كَاُوٕض   ٔ ٕس َوأَبُو اٟزُّبَي ٍِ ٌِ ِیُص ب٩ُِ َس َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبس اہللٔ  ا٢َ أَبُو  َٗ َط َِٔلَّ أ٧ََِت  َٟ ٔ ًَلَی ٣ٔىِّی ََل ِ ائ٥ُٔ  َ٘ ِٟ و٦ُ ا یُّ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َُحاصْٔس ا َٗ َو

ا٦ُ َولِٔکَ  یَّ َ٘ ِٟ أَ ٤ًَُزُ ا  ص٤َُا ٣َِسْح ک١ُِّ َطِیٕئ َوََقَ

اثتب نب دمحم، ایفسؿ، انب رججی، امیلسؿ اوحؽ، اطؤس، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج 

رات وک دجت یک امنز ڑپےتھ وت رفامےت ہک اے اہلل! امہرے رب ریتے یہ ےئل رعتفی ےہ، وت یہ آامسونں افر زنیم وک اقمئ رےنھک فاال 

ےئل رعتفی ےہ وت یہ آامسؿ افر زنیم افر وج ھچک اؿ ںیم ےہ، بس اک رب ےہ، ریتے یہ ےئل رعتفی ےہ وت یہ ونر  ےہ ریتے یہ

ےہ آامسؿ افر زنیم اک افر وج ھچک اؿ ںیم ےہ )بس اک( وت قح ےہ، ریتی ابت قح ےہ، ریتا فدعہ قح ےہ افر الماقت قح ےہ، تنج 

اہلل ںیم ریتے ےئل االسؾ الای افر ریتے اسھت اامیؿ الای افر ھجت رپ وتلک ایک، قح ےہ افر دفزخ قح ےہ افر ایقتم قح ےہ، اے 

 ریتے یہ اپس اانپ ڑگھجا اگلات وہں افر ھجت یہ ےس ہلصیف اچاتہ وہں وت ریمے اےلگ ےلھچپ، وپدیشہ اظرہ انگہ افر فہ )انگہ( وج وت ھجم ےس

 ےہ، اامؾ اخبری ےن اہک ہک سیق نب دعس افر اوبازلریب، اطؤس ےن می زایدہ اجاتن ےہ )بس( شخب دے ریتے وسا افر وکح  وبعمد ںیہن

 ایقؾ ےک اجبےئ ایقؾ اک ظفل ایبؿ ایک افر اجمدہ ےن اہک ویقؾ ہک ینعم رہ زیچ وک اقمئ رےنھک فاال ےہ، افر رضحت رمع ےن ایحل اویقلؾ ےک اجبےئ

 ڑپاھ افر دفونں اافلظ ودح ےک ںیہ۔



 

 

 ؿ، انب رججی، امیلسؿ اوحؽ، اطؤس، رضحت انب ابعساثتب نب دمحم، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

     2290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ٣وسی، ابواسا٣ہ، ا٤ًع، خثی٤ہ، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ َخِیَث٤ََة  ٤ًَُِع  َ ثَىٔی اَِل ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا یُوُس َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  َِٟیَص بَِي٨َطُ َوبَِي٨َُط تُزُِج٤َاْ٪ َوََل حَٔحاْب َیِححُبُطُ اہللُ   ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٕس َِٔلَّ َسیُک٤ُِّ٠َُط َربُُّط 

وی ف نب ومیس، اوبااسہم، اشمع، ہمیثخ، دعی نب احمت ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک مت ںیم 

اس ےس اس اک رپفرداگر وگتفگ رکے اگ اس احؽ ںیم ہک اس ےک افر رپفرداگر ےک درایمؿ ہن وکح  رتامجؿ ےس وکح  ںیہن رگم رقنعبی 

 وہاگ افر ہن وکح  رپدہ وہاگ۔

 وی ف نب ومیس، اوبااسہم، اشمع، ہمیثخ، دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

     2291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼس، ابو٤ًزا٪، ابوبُک ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗیص، اپ٨ے واٟس، ًبساہلل ب٩ ٗیص :  راوی

 َ ث ٩ًَِ أَبٔی بَُِکٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪  ٤َٔس  ًَِبسٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ ٨َا  ِیٕص  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   

ٕة آ٧َٔيُتضُ  َـّ ٔ ا٢َ َج٨ََّتأ٪ ٩ِ٣ٔ ٓ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َا َو٣َا ٓٔیض٤َٔا َوَج٨ََّتأ٪ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب آ٧َٔيُتُض٤َا َو٣َا ٓٔیض٤َٔا َو٣َا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ًَِس٪ٕ  ًَلَی َوِجضٔطٔ فٔی َج٨َّةٔ   ٔ ب ٍِ ٜٔ ٔلَی َربِّض٥ِٔ َِٔلَّ رَٔزاُئ اِل ِو٦ٔ َوبَيَِن أَِ٪ َی٨ُِوزُوا ِ َ٘ ِٟ  بَيَِن ا

اہلل نب سیق، ا ےن فادل، دبعاہلل نب سیق ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلع نب دبعاہلل ، دبعازعلسی نب دبعادصل، اوبرمعاؿ، اوبرکب نب دبع

یسی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دف  ںیتن ایسی وہں یگ ہک اؿ ےک ربنت افر فاہں یک امتؾ زیچںی اچدنی یک وہں یگ افر دف  ںیتن ا

ر ولوگں ےک درایمؿ افر اس ارم ےک درایمؿ ہک فہ ا ےن وہں یگ ہک اؿ ےک امتؾ ربنت افر فاہں یک امتؾ زیچںی وسےن یک وہں یگ، اف

 رپفرداگر وک تنج دعؿ ںیم دھکی ںیکس، اہلل ےک رہچے رپ اچدر ربکایح  ےک وسا وکح  زیچ احلئ ہن وہ یگ۔

 یلع نب دبعاہلل ، دبعازعلسی نب دبعادصل، اوبرمعاؿ، اوبرکب نب دبعاہلل نب سیق، ا ےن فادل، دبعاہلل نب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

     2292    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 و جا٣ٍ ب٩ ابی راطس، ابووائ١، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ح٤یسی، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ اًين :  راوی

٩ًَِ أَ  ٍُ ب٩ُِ أَبٔی َرأطٕس  ًِيََن َوَجا٣ٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیسٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ًَِبسٔ اہللٔ َرضَٔی َحسَّ  ٩ًَِ بٔی َوائ١ٕٔ 

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ َٟقَٔی اہللَ َوصُ اہللُ  ٍَ ٣َا٢َ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ بَٔی٤ٔيٕن کَاذٔبَٕة  َتَل ِٗ ٥َ ٩ِ٣َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ ُسو٢ُ اہللٔ َػل َو 

طُ ٩ِ٣ٔ َٛٔتأب  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔؼَسا ًَ َّی اہللُ  أَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِبُس اہللٔ ث٥َُّ ََقَ ًَ ا٢َ  َٗ َباُ٪  ـِ َّٟٔذی٩َ َيِظت ٍَُوَ٪ َُ ُظ ِٔ٪َّ ا اہللٔ َج١َّ ذَِٔکُ

ةٔ َوََل یُک٤ُِّ٠َُض٥ِ اہللُ اِْل  َ ِٔ َُٟض٥ِ فٔی اِْل  َٚ َٟئَٔک ََل َخََل ٠ٔیَّل أُو َٗ ِضٔس اہللٔ َوأَی٤َِا٧ٔض٥ِٔ ث٨ّ٤ََا  ٌَ  یَةَ بٔ



 

 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دیمحی، ایفسؿ، دبعاکلمل نب انیع ف اجعم نب ایب رادش، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ر

اہلل  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن یسک املسمؿ اک امؽ وھجیٹ مسق اھک رک مضہ رک ایل وت فہ اہلل اعتٰیل ےس اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک

ملس ےن اس یک دصتقی ےک  رر رپ اہلل زبرگ ف ربرت یک اس رپ  بض انک وہاگ دبعاہلل اک ایبؿ ےہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف
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 ایفسؿ، دبعاکلمل نب انیع ف اجعم نب ایب رادش، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیمحی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔

     2293    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، ٤ًزو، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل

ًَِلی َ ِس أ َ٘ َٟ ٕة  ٌَ ًَلَی ٔس٠ِ  َٕ َِٟیض٥ِٔ َرُج١ْ َح٠َ ٔ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َوََل ی٨َُِوزُ ِ ًَِلی َوصَُو کَاذْٔب  ثَََلثَْة ََل یُک٤ُِّ٠َُض٥ِ اہللُ َیِو٦َ ا ا أَ ث ٍََ ٤٣َّٔ ِٛ بَٔضا أَ

ًَلَی َی٤ٔيٕن کَاذٔبَ   َٕ و٢ُ اہللُ یَِو٦َ َوَرُج١ْ َح٠َ ُ٘ َی َٓ ١َ ٣َإئ  ـِ َٓ  ٍَ ٍَ بَٔضا ٣َا٢َ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َوَرُج١ْ ٨َ٣َ َتٔل ِ٘ ِْصٔ َٟٔی ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ٕة َب

١ِ٤َ یََساَک  ٌِ ٥ِ َت َٟ ١َ ٣َا  ـِ َٓ َت  ٌِ ٤َا ٨َ٣َ َٛ لٔی  ـِ َٓ َک  ٌُ َِٟیِو٦َ أ٨َ٣َِ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ا  ا

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعاہلل نب دمحم، ایفسؿ، رمعف، اوباصحل، رضحت اوبرہ

رفامای ہک ایقتم ےک دؿ اہلل اعتٰیل نیت آدویمں ےس ابت ںیہن رکے اگ افر ہن اؿ یک رطػ دےھکی اگ، اکی فہ آد ی سج ےن ا ےن یسک 

 اس ےن دی، افر فہ وھجاٹ وہ، دفرسے فہ سج ےن رصع اسامؿ ےک قلعتم مسق اھک رک اہک ہک اےس اس ےس زایدہ  تمی لم ریہ یھت ینتج

ےک دعب وھجیٹ مسق اھکح  اتہک یسک املسمؿ اک امؽ مضہ رک ےل، رسیتے فہ ہک سج ےن رضفرت ےس زادئ اپین رفک راھک )دای ںیہن( وت 



 

 

فرت ےس زادئ زیچ رفک ریھک اہلل اعتٰیل ایقتم ےک دؿ رفامےئ اگ ہک آج ںیم ھجت ےس اانپ  لض رفک راتھک وہں سج رطح وت ےن رض

 یھت وج ریتے اہوھتں ےن ہن انبح  یھت

 دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ، رمعف، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  اک وقؽ ہک اس دؿ ضعب رہچے رتفاتزہ وہں ےگ۔اہلل

     2294    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب، ایوب، ٣ح٤س، اب٩ ابی بُکہ، حرضت ابوبُکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  ٩ًَِ أَبٔی بَُِکَ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی بَُِکَ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  َوصَّأب َحسَّ

٤ََوأت َواَِلَِرَق اٟشَّ  َٙ اہللُ اٟشَّ َضِیَئتٔطٔ یَِو٦َ َخ٠َ َٛ ِس اِسَتَساَر  َٗ ا٢َ اٟز٣ََّاُ٪  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَرَشَ اہللُ  َطِضّزا ٨ِ٣َٔضا  ٨َُة اث٨َِا 

َّٟٔذی بَيَِن ُج٤َا ٦ُ َوَرَجُب ٣ُرَضَ ا ٤ََُِٟحَّ ٔة َوا َِٟححَّ َسةٔ َوذُو ا ٌِ َ٘ ِٟ ْة ُُح٦ُْ ثَََلْث ٣َُتَوأَٟیاْت ذُو ا ٌَ ٕ َصَذا أَِرَب َباَ٪ أَیُّ َطِضز ٌِ َزی َوَط

ی َّطُ يَُش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََٜت َحً ََٓش  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ ا٢َ أَیُّ ب٠ََٕس َصَذا  َٗ ٨َ٠ُِٗا بَلَی  ٔة  َِٟححَّ َِٟیَص َذا ا ا٢َ أَ َٗ ٔ اِس٤ٔطٔ  ي ٍِ َِ طٔ بٔ

 َ٨٠ُِٗ َِٟب٠َِسَة  َِٟیَص ا ا٢َ أَ َٗ ٔ اِس٤ٔطٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َُّط َسُیَش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََٜت َحً َش َٓ  ٥ُ٠ًَِ أَیُّ َیِو٦ٕ َصَذااہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا اہللُ  ا بَلَی 

٨َ٠ُِٗا بَ  َِٟیَص یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  ا٢َ أَ َٗ ٔ اِس٤ٔطٔ  ي ٍِ َِ یطٔ بٔ َُّط َسُیَش٤ِّ َّی َه٨٨ََّا أ٧َ ََٜت َحً َش َٓ  ٥ُ٠ًَِ إٔ٪َّ ز٣َٔائ٥َُِٜ َوأ٣ََِواَل٥ُِٜ َوَرُسوُٟطُ أَ َٓ ا٢َ  َٗ لَی 

ا ٠َِی٥ُِٜ َُحَ ًَ اَؿ٥ُِٜ  ا٢َ َوأرَِعَ َٗ ْس َوأَِحٔشبُُط  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٥ُِ ِوَ٪ َربَّٜ َ٘ ٥ِ َصَذا َوَسَت٠ِ ُٛ ٔ ٥ِ َصَذا فٔی َطِضز ُٛ ٣َٔة َیِو٥ُِٜ٣ٔ َصَذا فٔی ب٠ََٔس َُحِ َٛ  ٦ْ

 ِّ ٔ ٕف أَََل ٟٔيُِب٠ ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب َّل َيرِضٔ سٔی ُؿَلَّ ٌِ وا َب ٌُ ََل َتزِٔج َٓ ٤ًَِال٥ُِٜٔ أَََل  ٩ًَِ أَ َیِشأَُل٥ُِٜ  َٓ َّ١ ٌَ ٠َ َٓ ائَٔب  َِ ِٟ اصُٔس ا   اٟظَّ

َٚ ا٨َّٟ  ا٢َ َػَس َٗ ُظ  ْس َِٔذا ذَََکَ َٓکَاَ٪ ٣َُح٤َّ طُ  ٌَ ٔف ٩ِ٣َ َس٤ٔ ٌِ َُٟط ٩ِ٣ٔ َب طُ أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَِوعَی  ُِ َف ٩ِ٣َ یَِب٠ُ ٌِ ٠َِیطٔ َب ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

ُت  ِِ ُت أَََل َص١ِ ب٠ََّ ِِ ا٢َ أَََل َص١ِ ب٠ََّ َٗ ٥َ ث٥َُّ   َوَس٠َّ



 

 

، انب ایب رکبہ، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک زامہن اس تئیہ رپ دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، اویب، دمحم

 وھگؾ رک آایگ سج رپ اس دؿ اھت بج ہک اہلل ےن آامسونں افر زنیم وک دیپا ایک، اسؽ ںیم ابرہ ےنیہم وہےت ںیہ، نج ںیم اچر ےنیہم  جاؾ ےک

ی اہجحل، رحمؾ افر ربج رضم وج امجدی ااثلین افر ابعشؿ ےک درایمؿ ےہ )رھپ رفامای( ہی وکؿ اس ںیہ، نیت وت ےپ درےپ ںیہ ذی ادعقل، ذ

ہنیہم ےہ؟ مہ ےن اہک ہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ، آپ اخومش رےہ، اہیں کت ہک مہ ےن ایخؽ ایک ہک آپ اس اک 

 ےہ؟ مہ ےن اہک یج اہں، آپ ےن رفامای ہی وکؿ اس رہش ےہ؟ مہ ےن اہک ہک دفرسا انؾ رںیھک ےگ، آپ ےن رفامای ایک ذی اہجحل اک ہنیہم ںیہن

اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ، رھپ آپ اخومش رےہ اہیں کت ہک مہ ےن ایخؽ ایک ہک آپ اس اک دفرسا انؾ رںیھک ےگ آپ 

ؿ اس دؿ ےہ؟ مہ ےن اہک ہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ ےن رفامای ہک ہی دلبہ ) ( ںیہن ےہ؟ مہ ےن اہک یج اہں! آپ ےن رفامای ہی وک

اجےتن ںیہ، آپ اخومش رےہ ٰیتح ہک مہ ےن ایخؽ ایک ہک آپ اس اک دفرسا انؾ رںیھک ےگ، آپ ےن رفامای ہی ویؾ رحن ںیہن ےہ؟ مہ ےن 

ا ایخؽ ےہ ہک اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہک یج اہں! آپ ےن رفامای ہک اہمتری اجںین افر اہمترا امؽ افر دمحم )نب ریسنی( ےن اہک ہک ریم

ےن ہی یھب اہک ہک اہمتری آربفںیئ مت رپ  جاؾ ںیہ سج رطح اہمترا آج اک دؿ اہمترے اس رہش ںیم، اہمترے اس ہنیہم ںیم  جاؾ ےہ، 

اہ ہن وہ اجان ہک اکی افر رقنعبی مت ا ےن رب ےس ولم ےگ وت فہ مت ےس اہمترے اامعؽ ےک قلعتم وپےھچ اگ، نس ول ہک ریمے دعب ارم

دفرسے یک رگدؿ امرےن وگل افر نس ول ہک احرض اغبئ وک اچنہپ دے، ادیم ےہ ہک نج وک اچنہپای اجےئ اگ اؿ ںیم ضعب اےسی وہں ےگ وج 

 ضعب ےننس فاولں ےس زایدہ اید رےنھک فاےل وہں ےگ افر دمحم )نب ریسنی( بج اس وک ایبؿ رکےت ےھت وت ےتہک ےھت ہک آرضحنت یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای اھت، رھپ آپ ےن رفامای ہک نس ول! ںیم ےن اچنہپ دای، نس ول! ںیم ےن اچنہپ دای۔

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، اویب، دمحم، انب ایب رکبہ، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک ےب کش اہلل یک رتمح  کی ولوگں ےس زندکی ےہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ےب کش اہلل یک رتمح  کی ولوگں ےس زندکی ےہ۔

     2295    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًی١، ًبساٟواحس، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، حرضت اسا٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣وسی ب٩ اس٤ا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَُسا٣ََة  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  َِٟواحٔٔس َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٔف ب٨ََأت  َحسَّ ٌِ کَاَ٪ اب٩ِْ َٟٔب

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی أَجَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِلی َوک١ٌُّ ِ َٟطُ ٣َا أَ أَِرَس١َ ِٔ٪َّ ِهَّلِل ٣َا أََخَذ َو َٓ َِٟیطٔ أَِ٪ َیأِتَٔیَضا  ٔ أَِرَس٠َِت ِ َٓ ٔضی  ِ٘ ١ٕ ٣َُشیمًّ ٥ََّ٠ َي

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َش٤َِت  ِٗ َ أ َٓ َِٟیطٔ  ٔ أَِرَس٠َِت ِ َٓ َِٟتِحَتٔشِب  ٠َِتِؼب ٍِٔ َو اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ َٓ ٌَ طُ َو٣ُ ٌَ ٤ُُِٗت ٣َ طٔ َوَس٥ََّ٠ َو

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا َزَخ٨َ٠ِا ٧َاَوُٟوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ا٣ٔٔت  ٕب َوًَُباَزةُ ب٩ُِ اٟؼَّ ٌِ َٛ ١ُ فٔی َوأُبَیُّ ب٩ُِ  َ٘ ٠ِ َ٘ ُشُط َت ِٔ ٔيیَّ َوَن ٥َ اٟؼَّ

ََّضا َط  أ٧َ َٛ ا٢َ  َٗ ٔ َحٔشبُِتطُ  ٤ََّا َیزِ َػِسرٔظ ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة أََتِبکٔی  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َبکَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َح٥ُ اہللُ ٨َّْة 

ٔ اٟزَُّح٤َاَئ   ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔظ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اعمص، اوبنامثؿ، رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن

اصازبادی اک ڑلاک رمےن ےک رقبی اھت، اںوہں ےن آپ وک الب اجیھب ہک رشتفی الںیئ، آپ ےن وجاب ںیم الہک اجیھب ہک وج اہلل ےن ےل  ی 

ہک فہ ربص رکے افر فہ ایس یک یھت افر وج اس ےن دی یھت فہ یھب ایس یک یھت، افر رہ صخش یک اکی ودت رقمر ےہ اس ےئل اےس اچےیہ 

اکر وثاب اک ایخؽ رکے، اصازبادی ےن رھپ مسق دے رک الہک اجیھب وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر اعمذ ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع نب لبج افر ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب آپ ےک اسھت ڑھکے وہےئ

بج مہ ولگ ادنر ےئگ وت ولوگں ےن ہچب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دے دای، اوستق اس یک اسسن ےنیس ںیم اڑھک ریہ یھت 

 ںیم ایخؽ رکات وہں ہک اشدی ہی یھب ایبؿ ایک ہک وگای فہ رپاین کشم ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رف ڑپے، دعس نب ابعدہ ےن

 ایک آپ رف رےہ ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ا ےن اؿ یہ دنبفں رپ رمح رکات ےہ وج دفرسفں رپ رمح رکےت ںیہ۔ رعض ایک،

 ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اعمص، اوبنامثؿ، رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ےب کش اہلل یک رتمح  کی ولوگں ےس زندکی ےہ۔



 

 

     2296    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہًبیس اہلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥، يٌ٘وب، ابزاہی٥، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 ًَ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٔس ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ِ اَِلرَِعَ

َِٟح٨َّةُ  ا٢َ اِخَتَؼ٤َِت ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  اُئ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٔ ٌَ ََٟضا ََل یَِسُخ٠َُضا َِٔلَّ ُؿ َِٟح٨َُّة یَا َربِّ ٣َا  َِٟت ا ا َ٘ َٓ ٔلَی َربٓض٤َٔا  َوا٨َّٟاُر ِ

الَی ٠َِٟٔح٨َّٔة أ٧َِٔت َر  ٌَ ا٢َ اہللُ َت َ٘ َٓ ِّ ٍٔی٩َ  َٜب ٤َُِٟت ىٔی أُوثٔزُِت بٔا ٌِ َِٟت ا٨َّٟاُر َي ا َٗ ُلُض٥ِ َو َ٘ ا٢َ ٨٠َّٟٔارٔ أَ ا٨َّٟأض َوَس َٗ ًََذابٔی ِح٤ًَٔی َو ٧ِٔت 

إٔ٪َّ اہللَ ََل یَِو٥ُٔ٠ ٩ِ٣ٔ  َٓ َِٟح٨َُّة  ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ  َٗ َُّط ی٨ُِٔظُئ ٨٠َّٟٔارٔ  أُٔػیُب بٔٔک ٩ِ٣َ أََطاُئ َؤٟک١ُِّ َواحَٔسةٕ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا ٠ِ٣ُٔؤصَا  َخ٠ِ٘ٔطٔ أََحّسا َو٧ِٔ

و٢ُ َص١ِ ٩ِ٣ٔ ٣َزٔیٕس ثَََلثّا ُ٘ َٖ َت ِوَ٪ ٓٔیَضا  َ٘ ُی٠ِ َٓ و٢ُ  ٩ِ٣َ َيَظاُئ  ُ٘ ٕف َوَت ٌِ ٔلَی َب َضا ِ ـُ ٌِ َت٤َِت٠ُٔئ َویَُززُّ َب َٓ َس٣َطُ  َٗ ٍَ ٓٔیَضا  ـَ َّی َي َحً

ِم  َٗ ِم  َٗ ِم  َٗ 

دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، وقعیب، اربامیہ، اصحل نب شیکؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ ےن 

ب ےک اپس ڑگھجا ایک، تنج ےن رعض ایک اے رپفرداگر اس اک )تنج( ایک احؽ ےہ ہک اس رفامای تنج افر دفزخ دفونں ےن ا ےن ر

ںیم فیہ ولگ دالخ وہں ےگ وج زمکفر افر رغبی وہں ےگ، افر دفزخ ےن رعض ایک ہک ےھجم ةکت رکےن فاولں ےک ےئل وصخمص رک 

رفامای ہک وت ریما ذعاب ےہ ںیم ریتے ذرہعی اس وک  دای ایگ ےہ۔ اہلل اعت ی ےن تنج ےس رفامای ہک وت ریمی رتمح ےہ افر دفزخ ےس

ذعاب دفں اگ سج وک اچوہں اگ، افر مت دفونں ںیم ےس رہ اکی رھب دی اجںیئ یگ، آپ ےن رفامای ہک تنج وک وت اس رطح ہک اہلل اعت ی 

اس ںیم ڈاؽ دےیئ اجںیئ ےگ،  اینپ ولخمؼ ںیم ےس یسک رپ ملظ ںیہن رکے اگ افر دفزخ ےک ےئل سج وک اچےہ اگ دیپا رکے اگ افر فہ

دفزخ نیت ابر ےہک یگ ہک ھچک افر یھب ےہ اہیں کت ہک اہلل اعت ی اس ںیم اانپ دقؾ ڈاؽ دے اگ وت فہ دفزخ رھب اجےئ یگ، افر اس ےک 

 !ضعب ےصح ضعب وصحں ےس لم اجںیئ ےگ افر فہ دفزخ ےہک یگ سب! سب! سب

 امیہ، اصحل نب شیکؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، وقعیب، ارب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اک وقؽ ہک ےب کش اہلل یک رتمح  کی ولوگں ےس زندکی ےہ۔

     2297    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح َٟیُ َحسَّ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٔؼیبَنَّ  

 َ٘ ١ٔ َرِح٤َتٔطٔ يُ ـِ َٔ َِٟح٨ََّة بٔ وبَّة ث٥َُّ یُِسخ٠ُُٔض٥ِ اہللُ ا ُ٘ ٍْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ بُٔذ٧ُوٕب أََػابُوَصا ًُ ِٔ َوا٣ّا َس ِٗ ا٢َ أَ َٗ وَ٪ َو َِٟحَض٤َّ٨ٔیُّ ُض٥ِ ا َٟ ا٢ُ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ث٨ََا أ٧ََْص  َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َص٤َّ

صفح نب رمع، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ھچک ولگ انگوہں ےک ببس ےس وج 

اںوہں ےن ےیک وہں ےگ ازا ےک  رر رپ آگ ےس سلھج اجںیئ ےگ، رھپ اہلل اعتٰیل اؿ وک ا ےن  لض ف رکؾ ےس تنج ںیم دالخ رک 

اہک ہک مہ ےس اتقدہ ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع  دے اگ افر امہؾ ےن

 فآہل فملس ےس رفاتی ایک۔

 صفح نب رمع، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک ےب کش اہلل آامسونں افر زنیم وک ےنلٹ ےس رفےک وہےئ ےہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ےب کش اہلل آامسونں افر زنیم وک ےنلٹ ےس رفےک وہےئ ےہ۔

     2298    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی، ابواًوا٧ہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ َجا َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َئ َحب ٍِْ ِ

٠َِیطٔ  ًَلَی  ًَ ِٟحَٔبا٢َ  ٍٕ َوا ًَلَی ِِٔػَب ٍٕ َواَِلَِرَق  ًَلَی ِِٔػَب ٤َاَئ  ٍُ اٟشَّ ـَ ُس ِٔ٪َّ اہللَ َي ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ  ٥َ َحَز َواَِل٧ََِضاَر َوَس٠َّ ٍٕ َواٟظَّ ِِٔػَب

حٔ  ـَ َٓ ٠٤َُِٟٔک  ٔ أ٧ََا ا و٢ُ بَٔیٔسظ ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ َي ًَلَی ِِٔػَب  ٔٙ َِٟد٠ِ ٍٕ َوَسائَٔز ا ا٢َ َو٣َا ًَلَی ِِٔػَب َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  َک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ِسرٔظ َٗ  َّٙ َسُروا اہللَ َح َٗ 

ومیس، اوباوعاہن، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی وہیدی اعمل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اہک ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل اعتٰیل آامسونں وک اکی ا یلگ رپ، افر زنیم وک اکی ا یلگ رپ افر  فآہل فملس یک دختم ںیم اچنہپ افر

اہپڑ اکی ا یلگ رپ، درتخ افر رہنفں وک اکی ا یلگ رپ، افر امتؾ ولخمؼ وک اکی ا یلگ رپ رےھک اگ، رھپ ا ےن اہھت ےس ااشرہ رکےت وہےئ 

 َقِْرـِ﴾، )اؿ ولوگں ےن دخا یک رفامےئ اگ ہک ںیم ابداشہ وہ
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َ
ں وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ےسن افر آتی ﴿ف

 دقر ہن یک سج دقر رکین اچےئہ یھت( ڑپیھ۔

 ومیس، اوباوعاہن، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آامسونں افر زنیم افر دفرسی زیچفں ےک دیپا رکےن اک ایبؿ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 آامسونں افر زنیم افر دفرسی زیچفں ےک دیپا رکےن اک ایبؿ

     2299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌَف، َیک ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ٤٧ز، َکیب، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی یُک ب٩ُِ  ٔ ََ ََفٕ أَِخب ٍََنٔی  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَِخب ٧ٍَََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َس یِ  َحسَّ ٩ًَِ َُکَ  ٕ ًَبَّإض ٤َ٧ٔز ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕب 

َٕ َػََلةُ  ِی َٛ ٥َ ٨ًَِٔسَصا َٔل٧َُِوَز  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟی٠َّة َوا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ بٔتُّ فٔی بَِیٔت ٣َِی٤ُو٧ََة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ ًَ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل



 

 

َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َتَحسَّ َٓ َس بٔا٠َِّٟی١ٔ  ٌَ َٗ ُط  ـُ ٌِ ُ أَِو َب ِٔ ا کَاَ٪ ث٠ُُُث ا٠َِّٟی١ٔ اِْل َّ٤٠َ َٓ َس  َٗ ّة ث٥َُّ َر ًَ ٍَ أَص٠ِٔطٔ َسا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ًَ

ا٦َ  َٗ َِٟبأب ث٥َُّ  َ ِؤٟطٔ َٔلُولٔی اَِل َٗ ٔلَی  ٤ََوأت َواَِلَِرٔق ِ ٙٔ اٟشَّ أَ ِٔ٪َّ فٔی َخ٠ِ ََُٓقَ ٤َأئ  ٔلَی اٟشَّ ٨ََوَز ِ أَ َو  َٓ َتَوؿَّ َة َٓ ًَرِشَ َّی ِِٔحَسی  اِستَنَّ ث٥َُّ َػل

ِبَح  َّی ٨٠َّٟٔأض اٟؼُّ ََٓؼل َد  َ َِ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ََلةٔ  ّة ث٥َُّ أَذََّ٪ بََٔل٢ْ بٔاٟؼَّ ٌَ ِٛ  َر

 ہک اکی دیعس نب ایب رممی، دمحم نب رفعج، رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمن، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

رات بج ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ےھت، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 دھکی وکسں، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

ی فت
ک
ےک اپس راہ اتہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز یک 

دری کت اینپ ویبی ےس ابت ک ت یک رھپ وس رےہ،  س بج رات اک آرخی اہتح  ای اس اک وکح  ہصح آ ایگ وت آپ ھٹیب ےئگ افر آامسؿ وھتڑی 

﴾ کت ڑپیھ، رھپ آپ ڑھکے وہےئ افر فوض ایک اف
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ر یک رطػ دھکی رک آتی ﴿ِإّؿَ ف

آپ ےن ایگرہ رںیتعک ڑپںیھ، رھپ رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امنز ےک ےئل اذاؿ یہک وت آپ ےن دف رتعک  وسماک یک، رھپ

 امنز ڑپیھ، رھپ ابرہ رشتفی ےل ےئگ افر ولوگں وک  رج یک امنز ڑپاھح ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیعس نب ایب رممی، دمحم نب رفعج، رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمن، رکبی، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ امہرے ےجیھب وہےئ دنبفں ےک قلعتم امہرامکح ےلہپ وہاکچ ےہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  وہاکچ ےہ۔اہلل اک وقؽ امہرے ےجیھب وہےئ دنبفں ےک قلعتم امہرامکح ےلہپ

     2300    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َر  ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ضَٔی اہللُ 



 

 

ٔيی ـَ َُ ِت  َ٘ ٔططٔ ِٔ٪َّ َرِح٤ًَٔی َسَب َٚ رَعِ ِو َٓ َتَب ٨ًَِٔسُظ  َٛ  َٙ َِٟد٠ِ َضی اہللُ ا َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ 

 بج اہلل اعتٰیل ےن ولخمؼ وک دیپا ایک وت ا ےن اپس رعش ےک افرپ اھکل ہک ریمی رتمح، ریمے  بض رپ اغ بل آ یئگ ےہ۔

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ امہرے ےجیھب وہےئ دنبفں ےک قلعتم امہرامکح ےلہپ وہاکچ ےہ۔

     2301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہآز٦، طٌبہ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حرض :  راوی

 ٕ وز ٌُ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َِش ُت  ٌِ ُت َزیَِس ب٩َِ َوصِٕب َس٤ٔ ٌِ ٤ًَُِع َس٤ٔ َ ث٨ََا اَِل َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ث٨ََا َحسَّ ٨ًَُِط َحسَّ  َرضَٔی اہللُ 

٥َ َوصَُو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌٔيَن َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌٔيَن َیِو٣ّا أَِو أَِرَب طٔ أَِرَب ٍُ فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ٥ِ یُِح٤َ ُٛ َٙ أََحٔس ُٚ أَ٪َّ َخ٠ِ ٤َِِٟؼُسو ُٚ ا ٔ از اٟؼَّ

ُیِؤَذُ٪ بٔأَِربَ  َٓ ٠َ٤َُِٟک  َِٟیطٔ ا ٔ ُث ِ ٌَ ّة ٣ِٔث٠َُط ث٥َُّ یُِب َِ ـِ ّة ٣ِٔث٠َُط ث٥َُّ َیُٜوُ٪ ٣ُ َ٘ ٠َ ًَ ِی٠َّة ث٥َُّ یَُٜوُ٪  یَ َٟ َٓ ُط َوأََج٠َطُ ٍٔ ک٤َٔ٠َإت  َٗ ُِٜتُب رِٔز

 َّ َِٟح٨َّٔة َحً ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٟ  ٥ِ ُٛ إٔ٪َّ أََحَس َٓ ُُٔذ ٓٔیطٔ اٟزُّوَح  ٌٔیْس ث٥َُّ َی٨ِ ٠َ٤َطُ َوَطقٔیٌّ أ٦َِ َس ًَ َْ َو ی ََل یَُٜوُ٪ بَِي٨ََضا َوبَِي٨َُط َِٔلَّ ذَٔرا

١ٔ٤َ أَ  ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٓ َٜٔتاُب  ٠َِیطٔ اِل ًَ  ُٙ ٔ َیِشب َّی ٣َا یَُٜوُ٪ َٓ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َحً ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٟ  ٥ِ ُٛ ََٓیِسُخ١ُ ا٨َّٟاَر َؤِ٪َّ أََحَس ص١ِٔ ا٨َّٟارٔ 

َیِسُخ٠َُضا َٓ َِٟح٨َّةٔ  ١َ٤ًََ أَص١ِٔ ا  ١ُ٤َ ٌِ َی َٓ َٜٔتاُب  ٠َِیطٔ اِل ًَ  ُٙ ٔ َیِشب َٓ  َْ  بَِي٨ََضا َوبَِي٨َطُ َِٔلَّ ذَٔرا

ت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آدؾ، ہبعش، اشمع، زدی نب فبہ، رضح

وج اصدؼ ف دصمفؼ ںیہ، رفامای ہک مت ںیم رہ اکی اک ہفطن اس یک امں ےک ٹیپ ںیم اچسیل دؿ افر اچسیل رات عمج راتہ ےہ رھپ ایس رطح 

ا وہ اجات ےہ، رھپ اس ےک اپس رفہتش اجیھب اجات ےہ سج وک اچر ابوتں اک مکح دای اجات وخؿ ہتسب وہ اجات ےہ رھپ ایس رطح وخؿ اک ولڑھت



 

 

ےہانچہچن فہ اس یک رفزی، اس یک رمع، اس اک لمع افر اس اک دب تخب ای  کی تخب وہان اتھکل ےہ، رھپ اس ںیم رفح وھپاتکن ےہ،  س مت ںیم 

ےک درایمؿ افر تنج ےک درایمؿ رصػ اکی سگ اک افہلص رہ اجات ےہ، ےس اکی ویتنجں ےک ےس لمع رکات راتہ ےہ اہیں کت ہک اس 

اس رپ دقتری اک اھکل اغ بل آات ےہ،انچہچن فہ دفزویخں ےک ےس لمع رکات ےہ افر دفزخ ںیم دالخ وہات ےہ، افر مت ںیم ےس اکی صخش 

  دقتری اغ بل آات ےہ فہ دفزویخں ےک لمع رکات ےہ اہیں کت ہک اس ےک افر دفزخ ےک درایمؿ اکی سگ اک افہلص رہ اج

  

ات ےہ، وت ونۃ

 ویتنجں ےک لمع رکات ےہ افر تنج ںیم دالخ وہات ےہ۔

 آدؾ، ہبعش، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ امہرے ےجیھب وہےئ دنبفں ےک قلعتم امہرامکح ےلہپ وہاکچ ےہ۔

     2302    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خَلزب٩ یحٌی، ٤ًز ب٩ ذر، ذر، سٌیسب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َذٓرٕ َس٤ٔ زُ ب٩ُِ یَِحٌَی َحسَّ ٨ُِض٤َا أَ٪َّ ا َخَلَّ ًَ َرضَٔی اہللُ 

 ِٛ َک أَِ٪ َتزُوَر٧َا أَ ٌُ ا٢َ یَا ٔجب ٍِٔی١ُ ٣َا ی٨َ٤َِ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٟطُ ٣َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ َربَِّک  ٢َُّ َِٔلَّ بٔأ٣َِز َِٟت َو٣َا ٧َت٨ََز ٨َزَ َٓ ا َتزُوُر٧َا  ث ٍََ ٤٣َّٔ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٕس َػل َِٟحَواَب ٤َُٟٔح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ َصَذا ا َٗ ٔ اِْلیَةٔ  ِٔ ٔلَی آ ٨َا ِ َٔ  ٥َ بَيَِن أَیِٔسی٨َا َو٣َا َخ٠ِ

رضحت انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت ےن الخدنب ییحی، رمع نب ذر، ذر، دیعسنب ریبج، 

رفامای ہک اے ربجلی ہیلع امالسؾ! ںیہمت وکؿ یس زیچ اس ابت ےس رفیتک ےہ ہک مت امہرے اپس اس ےس زایدہ آؤ انتج مت آای رکےت وہ، وت 

رے اسےنم افر امہرے ےھچیپ ےہ ایس ےئلیک ےہ ہی ہی آتی انزؽ وہح  ہک مہ رصػ اہمترے رب ےک مکح ےس ارتےت ںیہ وج امہ

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وساؽ اک وجاب اھت۔



 

 

 الخدنب ییحی، رمع نب ذر، ذر، دیعسنب ریبج، رضحت انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ امہرے ےجیھب وہےئ دنبفں ےک قلعتم امہرامکح ےلہپ وہاکچ ےہ۔

     2303    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی، وٛیٍ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ُِت أ٣َِ  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔشی ٣َ

وِ  َ٘ ٤َزَّ بٔ َٓ ًَٔشیٕب  ًَلَی  ْٜٔئ  ٤َِٟٔسی٨َةٔ َوصَُو ٣ُتَّ ٕث بٔا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َُحِ ٩ًَِ اٟزُّؤح ًَ ٕف َس٠ُوُظ  ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ٔ َِٟیُضوز ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٦

َو٨ِ٨َُت  َٓ ُط  َٔ ٔشیٔب َوأ٧ََا َخ٠ِ ٌَ ِٟ ًَلَی ا ا٦َ ٣َُتَوِّّٛئا  َ٘ َٓ َشأَُٟوُظ  َٓ ٩ًَِ اٟزُّؤح  ُض٥ِ ََل َتِشأَُٟوُظ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ا٢َ َو َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َُّط یُووَی ِ  أ٧َ

٩ًَِ اٟزُّوحٔ  ٨َ٠ُِٗا َلُٜ  َوَيِشأَُٟو٧ََک  ِس  َٗ ٕف  ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ٠ٔیَّل  َٗ ٥ٔ٠ِ َِٔلَّ  ٌٔ ِٟ ِّی َو٣َا أُوتٔيُت٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ٔ َرب ٥ِ ََل ١ُِٗ اٟزُّوُح ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

 َتِشأَُٟوظُ 

فآہل فملس ےک اسھت ییحی، فعیک، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ودہنی ےک اکی تیھک ںیم لچ راہ اھت افر آپ وجھکر یک اکی ڑکلی ےک اہسرے لچ رےہ ےھت ہک وہید یک اکی امجتع ےک اپس ےس 

سگرے وت اکی دفرسے ےس م ےن ےگل ہک اؿ ےس رفح ےک قلعتم وپوھچ افر یسک ےن اہک ہک تم وپوھچ، نکیل اںوہں ےن وپھچ یہ ایل 

ےل رک ڑھکے وہ ےئگ افر ںیم آپ ےک ےھچیپ اھت، ںیم ےن ایخؽ ایک ہک آپ رپ فیح ارت ریہ ےہ، آپ ےن رفامای آپ ڑکلی رپ اہسرا 

فِح( افر ولگ آپ ےس رفح ےک قلعتم وساؽ رکےت ںیہ، آپ د ہ دےئجی ہک رفح ریمے رب اک ارم ےہ افر وھتڑا 
ُ
 نَْع ارلّ

َ َ

 

 ن
ُ
َُ ٔ
ْ
َ
ت 
َ
)ف

 ےس م ےن ےگل ہک مہ ےن اہک ہن اھت ہک اؿ ےس تم وپوھچ۔یہ ملع دای ایگ ےہ، فہ وہید اکی دفرسے 

 ییحی، فعیک، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  وہےئ دنبفں ےک قلعتم امہرامکح ےلہپ وہاکچ ےہ۔اہلل اک وقؽ امہرے ےجیھب

     2304    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ١َ َحسَّ َّٔ َٜ ا٢َ َت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  اَِلرَِعَ

ُٙ ک٤َٔ٠َاتٔطٔ بٔأَِ٪ یُِسخ٠َٔطُ  ِٟحَٔضازُ فٔی َسبٔی٠ٔطٔ َوَتِؼٔسی ُجُط َِٔلَّ ا ٌَ  اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َجاَصَس فٔی َسبٔی٠ٔطٔ ََل یُِْخٔ َِٟح٨ََّة أَِو یَزِٔج ٨َٜٔطٔ ا ٔلَی ٣َِش ُط ِ

ٕ أَِو ٨َُٔی٤َةٕ  ٍَ ٣َا ٧َا٢َ ٩ِ٣ٔ أَِجز َد ٨ِ٣ٔطُ ٣َ َ َِ َّٟٔذی   ا

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

 اہجد یہ یک رغض ےس افر اس ےک املکت یک دصتقی ےک ےیل الکن وت اہلل اس اک اس سج ےن دخا یک راہ ںیم اہجد ایک افر اس یک راہ ںیم

 ابت اک اضنم ےہ ہک اس وک تنج ںیم دالخ رک دے ای سج ہگج ےس فہ الکن ےہ اس ارج ای تمینغ ےک اسھت فا س وہ۔

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ امہرے ےجیھب وہےئ دنبفں ےک قلعتم امہرامکح ےلہپ وہاکچ ےہ۔

     2305    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٛثي ٍ، :  راوی

ا٢َ َجاَئ َرجُ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ثٔي ٍ َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِ ١ْ



 

 

 َ٘ ا٢َ اٟزَُّج١ُ يُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ اَت١َ َٟٔتُٜوَ٪ ًَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َٔک فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  أَیُّ ذَٟ َٓ ات١ُٔ رٔیَاّئ  َ٘ ًَّة َويُ ات١ُٔ َطَحا َ٘ ّة َويُ ات١ُٔ َح٤ٔیَّ

ُضَو فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َٓ ٠َِیا  ٌُ ِٟ  ک٤َٔ٠َُة اہللٔ هَٔی ا

ےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک وکح  آد ی تیمح ےک ےئل ڑلات ےہ افر دفرسا اجشتع ےک ےئل ڑلات ےہ افر وکح  داھکفے ےک 

 ؽ ابال وہ فہ اہلل یک راہ ےہ۔ےئل ڑلات ےہ اؿ ںیم ےس اہلل یک راہ ںیم وکؿ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک سج ےن اس ےئل گنج یک ہک اہلل اک وب

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ" اامن وقانل یئشل" اک ایبؿ

 ؿوتدیح اک ایب :   ابب

 اہلل اک وقؽ" اامن وقانل یئشل" اک ایبؿ

     2306    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طہاب ب٩ ًباز، ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس، اس٤اًی١، ٗیص، ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ح٤َُ  ٕ َحسَّ ًَبَّاز ث٨ََا ٔطَضاُب ب٩ُِ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔي ٍَة ٩ًَِ ا ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  ِیٕس 

َّی َیأِتَٔیُض٥ِ أ٣َِ  ًَلَی ا٨َّٟأض َحً ِو٦ْ َهاصٔزٔی٩َ  َٗ ًٔی  و٢ُ ََل َیزَا٢ُ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   زُ اہللٔ َػل

، اامسلیع، سیق، ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہشب نب ابعد، اربامیہ نب دیمح

رفامےت وہےئ انس ہک ریمی اتم ںیم ےس اکی رگفہ دفرسے رگفہ رپ ہشیمہ اغ بل آات رےہ اگ اہیں کت ہک اہلل اک ارم آ اجےئ اگ )ینع 

 (ایقتم



 

 

  نب دیمح، اامسلیع، سیق، ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہشب نب ابعد، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ" اامن وقانل یئشل" اک ایبؿ

     2307    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ جابز، ٤ًي ٍ ب٩ ہانی، ٣ٌاویہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َّ ثَىٔی ٤ًَُي ٍُِ ب٩ُِ َصا٧ٕٔئ أ٧َ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َجابٔز َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اؤیََة  ٌَ ٣ُ ٍَ  ُط َس٤ٔ

ٔ اہللٔ ٣َا َيرُضُّ  ائ٤َْٔة بٔأ٣َِز َٗ ْة  ًٔی أ٣َُّ و٢ُ ََل َیزَا٢ُ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  َّی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُض٥ِ َحً َٔ َٟ بَُض٥ِ َوََل ٩ِ٣َ َخا ذَّ َٛ ص٥ُِ ٩ِ٣َ 

ا٢َ ٣َأُٟک ب٩ُِ یَُدا٣َٔز َس  َ٘ َٓ ًَلَی َذَٟٔک  ِتَٔی أ٣َِزُ اہللٔ َوص٥ُِ  َُّط َیأ اؤَیُة َصَذا ٣َأْٟک َیز٥ًُُِ أ٧َ ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ أ٦ِٔ  و٢ُ َوص٥ُِ بٔاٟظَّ ُ٘ اّذا َي ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ٔ٤

 ٔ أ٦ِ و٢ُ َوص٥ُِ بٔاٟظَّ ُ٘ اّذا َي ٌَ ٣ُ ٍَ  َس٤ٔ

 وک رفامےت دیمحی، فدیل نب ملسم، انب اجرب، ضحری نب اہین، اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وہےئ انس ہک ریمی اتم ںیم ےس اکی رگفہ ہشیمہ دخا ےک مکح رپ اقمئ رےہ اگ افر اؿ وک الٹھجےن افر اخمتفل رکےن فاےل اصقنؿ ںیہن 

اچنہپںیئ ےگ، اہیں کت ہک دخا اک مکح آ اجےئ اگ )ینع ایقتم آ اجےئ یگ( افر فہ ولگ ایس احؽ ںیم وہں ےگ، امکل نب اخیرم ےن اہک 

 ےن اعمذ وک ےتہک وہےئ انس ہک ہی ولگ اشؾ ںیم وہں ےگ، اعمفہی ےن اہک ہک امکل ایبؿ رکات ےہ ہک ںیم ےن اعمذ وک ایبؿ رکےت ہک ںیم

 وہےئ انس ہک فہ ولگ اشؾ ںیم وہں ےگ۔

 دیمحی، فدیل نب ملسم، انب اجرب، ضحری نب اہین، اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اک وقؽ" اامن وقانل یئشل" اک ایبؿ

     2308    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابواٟامی٪، طٌیب، ًبساہلل ب٩ ابی حؼين، ٧آٍ ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩  :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٍُ ب٩ُِ ُجَبي ٍِ ٔ ث٨ََا ٧َآ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی حَُشيِٕن َحسَّ  ٩ًَِ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی َحسَّ َٕ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ َو َٗ ًَبَّإض   اب٩ِٔ 

 ٔ ًَلَی ٣َُشِی٤َٔ٠َة فٔی أَِػَحاب  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٟئ٩ِٔ اہللُ  ُسَو أ٣ََِز اہللٔ ٓٔیَک َو ٌِ ٩َِٟ َت ََٜضا َو ًَِلِيُت َة ٣َا أَ ٌَ ِِٟ٘ٔل َِٟتىٔی َصٔذظٔ ا َ ِو َسأ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طٔ 

ََّک اہللُ  ٧ ُٔقَ ٌِ َی َٟ  أَِزبَزَِت 

اہلل ہیلع فآہل  اوباامیلؿ، بیعش، دبعاہلل نب ایب نیصح، انعف نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص

 مہ ذکاب ےک اپس ڑھکے وہےئ، اس فتق فہ رمہاویہں ےک اسھت اھت، آپ ےن رفامای ہک ارگ ھجم ےس ہی ڑکٹا امےگن وت ںیم 
شلت
م

فملس 

 ںیہن دفں اگ، افر وت اہلل اعت ی ےک مکح ےس آےگ ڑبھ ںیہن اتکس وج اس ےن ریتے قلعتم دے دای ےہ افر ارگ وت ھٹیپ ریھپے اگ وت اہلل ھجت

 وک الہک رک دے اگ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، دبعاہلل نب ایب نیصح، انعف نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ اہلل اک وقؽ" اامن وقانل یئشل" اک

     2309    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟواحس، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل َِٟواحٔٔس  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ  ا٢َ بَِي٨َا أ٧ََا أ٣َِٔشی َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٤ََة  َ٘ ٠ِ



 

 

 َ٤ َٓ ُط  ٌَ ًَٔشیٕب ٣َ ًَلَی   ُ أ َّٛ ٤َِٟٔسی٨َٔة َوصَُو یََتَو ٔث ا ٔف َُحِ ٌِ ٥َ فٔی َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ َِٟیُضوزٔ  ًَلَی َنََفٕ ٩ِ٣ٔ ا َزِر٧َا 

ٕف َس٠ُوظُ  ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ٨ََّٟطُ  َب َ ٨ََِٟشأ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ صُو٧َطُ  ُض٥ِ ََل َتِشأَُٟوُظ أَِ٪ َیحٔیَئ ٓٔیطٔ بَٔظِیٕئ َتُِکَ ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ا٦َ  ٩ًَِ اٟزُّؤح  َ٘ َٓ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٨ًَِطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََٜت  َش َٓ أس٥ٔ ٣َا اٟزُّوُح  َ٘ ِٟ ا٢َ یَا أَبَا ا َ٘ َٓ َِٟیطٔ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٔ ا٢َ ِ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َُّط یُووَی ِ ٤ِٔ٠ُت أ٧َ ٌَ َٓ  ٥َ َّ٠

٤ًَُِع  َ ا٢َ اَِل َٗ ٠ٔیَّل  َٗ ٥ٔ٠ِ َِٔلَّ  ٌٔ ِٟ ِّی َو٣َا أُوتُوا ٩ِ٣ٔ ا ٔ َرب ١ُِٗ اٟزُّوُح ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ٩ًَِ اٟزُّوحٔ  ائَت٨َٔا َوَيِشأَُٟو٧ََک   َصََٜذا فٔی َٔقَ

د ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی ابر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، ہمقلع انب وعسم

فملس ےک اسھت ودہنی ےک اکی تیھک ںیم لچ راہ اھت، اس فتق آپ اکی ڑکلی رپ کیٹ اگل رک لچ رےہ ےھت وج آپ ےک اپس یھت، مہ 

ےک قلعتم وپوھچ، ضعب ےن اہک تم  ولگ وہید یک اکی امجتع ےک اپس ےس سگرے اؿ ںیم ضعب ےن ضعب ےس اہک ہک اؿ ےس رفح

وپوھچ ااسی ہن وہ ہک وکح  ایسی ابت د ہ دںی وج ںیہمت ربی ولعمؾ وہ، ضعب ےن اہک ہک مہ اؿ ےس رضفر وپےگ ں ےگ،انچہچن اؿ ںیم ےس 

وت ںیم ےن ایخؽ اکی صخش آپ ےک اسےنم ڑھکا وہا افر اہک اے اوبااقلمس! رفح ایک ےہ؟ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش وہ ےئگ، 

فِح﴾ ڑپیھ۔ اشمع ےن اہک ہک امہری رقات
ُ
 نَعْ ارلّ

َ َ

 

 ن
ُ
َُ ٔ
ْ
َ
ت 
َ
ںیم ایس رطح  ایک ہک آپ رپ فیح انزؽ وہ ریہ ےہ، آپ ےن آتی ﴿ف

 ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، ہمقلع انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل اک وقؽ ہک آپ د ہ دےیجی ہک ارگ دنمسر ریمے رب املکت ےک ےیل رفانشح  وہاجےئ وت

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ت متخ وہےن ےس ےلہپ دنمسر متخ وہاجےئ اگ۔اہلل اک وقؽ ہک آپ د ہ دےیجی ہک ارگ دنمسر ریمے رب املکت ےک ےیل رفانشح  وہاجےئ وت ریمے رب ےک املک

     2310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ یوسٕ، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َٕ أَِخب ٧ٍَََا ٣َأْٟک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ی اٟز٧َِّاز



 

 

 ُٙ ِٟحَٔضازُ فٔی َسبٔی٠ٔطٔ َوَتِؼٔسی ُجطُ ٩ِ٣ٔ بَِيتٔطٔ َِٔلَّ ا ١َ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َجاَصَس فٔی َسبٔی٠ٔطٔ ََل یُِْخٔ َّٔ َٜ ا٢َ َت َِٟح٨ََّة أَِو ک٤َٔ٠َتٔطٔ أَِ٪ یُِسخٔ  َٗ ٠َطُ ا

٨َُٔی٤َةٕ  ٕ أَِو  ٨َٜٔطٔ ب٤َٔا ٧َا٢َ ٩ِ٣ٔ أَِجز ٔلَی ٣َِش ُظ ِ  َیزُزَّ

 دبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 افر رصػ دخا یک راہ ںیم اہجد یک رغض ےس افر اس ےک ہملک یک دصتقی ےک ےئل رھگ ےس رفامای ہک سج صخش ےن اہلل یک راہ ںیم اہجد ایک

الکن وت اہلل اعت ی اس ےک ےئل اس ابت اک اضنم وہ اجات ےہ ہک اس وک تنج ںیم دالخ رک دے ای اس وک ا ےن رھگ یک رطػ ارج ای تمینغ 

 ےک اسھت ولاٹ دے۔

 د، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل نب وی ف، امکل، اوبازلان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2311    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ِوت٥ُِ اہللَ َحسَّ ًَ ٥َ َِٔذا َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٔ ًِز ا َٟطُ َٓ َظ  إٔ٪َّ اہللَ ََل ٣ُِشَتُِکٔ َٓ ًِٔلىٔی  َ أ َٓ ٥ِ ِِٔ٪ ٔطئَِت  ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ًَأئ َوََل َي  ٣ُوا فٔی اٟسُّ

دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت 

ےک اسھت رکف، افر وکح  صخش مت ںیم ےس ہی ہن ےہک ہک ارگ وت اچےہ وت ےھجم اطع رک اس ےئل ہک اہلل رپ وکح  ربج اہلل ےس داع رکف وت زعؾ 

 رکےن فاال ںیہن ےہ۔



 

 

 دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی )زوَسی س٨س( ، اس٤اًی١، ًبساٟح٤یس، س٠امی٪، ٣ح٤س ب٩ ابی ًتیٙ، اب٩ طہاب، ًلی ب٩  :  راوی

 رضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ابی كا ٟبحشين، حشين ب٩ ًلی، ح

َِٟح٤ٔ  ِبُس ا ًَ ثَىٔی أَخٔی  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ یٔس 

ًَلٔیِّ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٕٙ ًَتٔی ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ أَبٔی  ََل٦ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ  ٠ًََِیض٤َٔا اٟشَّ ًَلٓٔیٕ  ٩ٔ حَُشيِٕن أَ٪َّ حَُشيَِن ب٩َِ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  اك٤ََٔة ب٨َِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ طُ َو َٗ ٥َ َْطَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟی٠َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ٥َ  َٗ وَ٪  ُض٥ِ أَََل ُتَؼ٠ُّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ّة 

 َٖ َٓاِنَْصَ َث٨َا  ٌَ َث٨َا َب ٌَ إَٔذا َطاَئ أَِ٪ یَِب َٓ ُُٔش٨َا بَٔیٔس اہللٔ  ٤ََّا أَِن ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ِٔ ُ٘ َٓ ٥َ  ًَلٔیٌّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ِ ٍِ ٥ِ یَزِٔج َٟ َٔک َو ٠ُُِٗت ذَٟ ث ٍََ َطِیٕئ َجَسَّل حٔيَن  ِٛ و٢ُ َوکَاَ٪ اِْلِٔنَشاُ٪ أَ ُ٘ دَٔذُظ َوَي َٓ ُب  ُتُط َوصَُو ٣ُِسبْٔز َيرِضٔ ٌِ  لَیَّ َطِیّئا ث٥َُّ َس٤ٔ

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی )دفرسی دنس( ، اامسلیع، دبعادیمحل، امیلسؿ، دمحم نب ایب قیتع، انب اہشب، یلع نب نیسح، نیسح نب یلع، 

اعتٰیل ہنع نب ایب اط بل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رات اؿ ےک افر افہمط تنب روسؽ رضحت یلع ریض اہلل 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای ہک مت امنز ویکں ںیہن ڑپےتھ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک 

ا ہچن بج فہ ںیمہ ااھٹان اچےہ اگ وت ااھٹ دے اگ، بج ںیم ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! 

 

چ ںح ن
امہری اجںین اہلل اعت ی ےک اایتخر ںیم ئ 

رک ےن ہی اہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فا س وہ ےئگ افر ریمی ابت اک ھچک وجاب ںیہن دای، رھپ ںیم ےن انس ہک آپ ھٹیپ ریھپ 

 ام رےہ ےھت ہک ااسنؿ بس زایدہ ڑگھجا رکےن فاال ےہ۔اینپ راؿ رپ )اانپ اہھت( امر رک رف

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی )دفرسی دنس( ، اامسلیع، دبعادیمحل، امیلسؿ، دمحم نب ایب قیتع، انب اہشب، یلع نب نیسح، نیسح  :  رافی



 

 

 نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اط  بل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2313    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٨ا٪، ٠ٓیح، ہَل٢ ب٩ ًلی، ًلاء ب٩ يشار، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا صََٔل٢ُ ب٩ُِ  ٠َُِٓیْح َحسَّ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحسَّ ٨ًَُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ٣َُح٤َّ َرضَٔی اہللُ 

 َٔ ٤ََث١ٔ َخا٣َٔة اٟزَِّر َٛ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا اہللٔ َػل َٓ ئَُضا  ِّٔ َٜ ُٗطُ ٩ِ٣ٔ َحِیُث أََتِتَضا اٟزِّیُح تُ ٔٔیُئ َوَر َي

َتسٔ  ٌِ اَئ ٣ُ ٔ َػ٤َّ ٤ََث١ٔ اَِلَِرَزة َٛ ِٟکَأَفٔ  َِٟبََلٔئ َو٣ََث١ُ ا ُ بٔا أ َّٔ َٜ ُ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ی َذَٟٔک ا َٛ َِٟت َو ًَِتَس ٨ََِٜت ا ٔؼ٤ََضا اہللُ َِٔذا َس ِ٘ َّی َي َّٟة َحً

 َطاَئ 

 

فلت 

، الہؽ نب یلع، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب انسؿ، 

ےن رفامای ہک ومنم یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج رنؾ ایتیھکں ہک بج وہا زفر ےس یتلچ ےہ وت ہی ادرھ ادرھ کھج اجیت ےہ، افر بج وہا رہھٹ 

اجیت ےہ، ایس رطح ومنم البؤں ےس ناچای اجات ےہ، نکیل اکرف یک اثمؽ ایسی ےہ ےسج ونصرب اک دیساھ افر اجیت ےہ وت ہی یھب دیسیھ وہ 

 تخس درتخ بج دخا اچاتہ ےہ وت اس وک ڑج ےس اڑیھک داتی ےہ۔

 ، الہؽ نب یلع، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلت 

 دمحم نب انسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2314    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

ِبَس  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ِیْب  ٌَ ٍٕ أَِخب ٧ٍَََا ُط ٔ ٥َُٜ ب٩ُِ ٧َآ َِٟح ث٨ََا ا ا٢َ  َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا  اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ 

٥َ َوصُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤َا بَيَِن َس٤ٔ َٛ ِب٥ُِٜ٠َ ٩ِ٣ٔ اَِل٥ٔ٣َُ  َٗ  َٕ ٥ِ ٓامَٔی َس٠َ ُٛ ُُ ا َ٘ ٤ََّا َب و٢َ ٧ِٔ ُ٘ ٔ َي ٨ِٔ٤ِٟب ٍَ ًَلَی ا ائ٥ْٔ  َٗ َو 

َٕ ا٨َّٟضَ  َّی ا٧َِتَؼ ٠ٔ٤ُوا بَٔضا َحً ٌَ َٓ ِوَراَة  ٔ اٟتَّ ِوَراة ًِٔلَی أَص١ُِ اٟتَّ ُ ٤ِٔص أ ؤب اٟظَّ ٔلَی ُُغُ ِْصٔ ِ ٌَ ِٟ ٔ ا َٓ َػََلة ًََحزُوا  ًُِلوا ٗٔي ٍَاكّا اُر ث٥َُّ 
ُ أ

ًُِلوا 
ُ أ َٓ ًََحزُوا  ِْصٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ َّی َػََلةٔ ا ٠ٔ٤ُوا بٔطٔ َحً ٌَ َٓ ًِٔلَی أَص١ُِ اِْل٧ِٔحٔی١ٔ اِْل٧ِٔحٔی١َ  ُ آَ٪ ٗٔي ٍَاكّا ث٥َُّ أ ُُِٟقِ ًِٔليُت٥ِ ا ُ ٗٔي ٍَاكّا ٗٔي ٍَاكّا ث٥َُّ أ

ًِٔليُت٥ِ ٗٔي ٍَ 
ُ أ َٓ ٤ِٔص  ؤب اٟظَّ َّی ُُغُ ٠ِٔ٤ُت٥ِ بٔطٔ َحً ٌَ ا٢َ َٓ َٗ ث ٍَُ أَِجّزا  ِٛ ٤ًَََّل َوأَ  ُّ١ َٗ ِوَراةٔ َرب٨ََّا َصُؤََلٔئ أَ ا٢َ أَص١ُِ اٟتَّ َٗ اكَئِن ٗٔي ٍَاكَئِن 

لٔی أُوتٔیطٔ ٩ِ٣َ أََطاُئ  ـِ َٓ ََٓذَٟٔک  ا٢َ  َ٘ َٓ اُٟوا ََل  َٗ ٥ِ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ُٛ ٔ  َص١ِ َه٤ِ٠َُت٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَِجز

ت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل مکح نب انعف، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل ، رضح

  ولوگں ےک اقمہلب ںیم اہمتری زدنیگ یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج 

  

فملس وک رفامےت وہےئ انس، اس فتق آپ ربنم رپ ےھت )رفامای ہک( سگۃ

اںوہں ےن اس رپ لمع ایک اہیں کت ہک دفرہپ اک فتق وہ ایگ، رھپ  امنز رصع ےس رغفب آاتفب اک فتق، وترات فاولں وک وترات دی یئگ

فہ ولگ اعزج وہ ےئگ اؿ ولوگں وک اکی اکی ریقاط ارج الم، رھپ الیجن فاولں وک الیجن دی یئگ وت اںوہں ےن رصع ےک فتق کت اس رپ لمع 

مت ولوگں وک یھب رقآؿ اطع ایک ایگ افر مت ےن رغفب ایک، رھپ فہ ولگ یھب اعزج آ ےئگ اؿ ولوگں وک یھب اکی اکی ریقاط ارج الم، رھپ 

آاتفب کت اس رپ لمع ایک، مت ولوگں وک دف دف ریقاط ےلم، وترات فاولں ےن رعض ایک ہک اے امہرے رب! اؿ ولوگں ےن وت لمع مک 

، اؿ ولوگں ےن اہک ںیہن، اہلل اعت ی ےن ایک ےہ افر ارج اںیہن زایدہ الم ےہ، اہلل اعت ی ےن رفامای ایک ںیم ےن اہمترے ارج ںیم ےس ھچک مک ایک

 رفامای ہک ہی ریما  لض ےہ سج وک اچاتہ وہں اس وک داتی وہں۔

 مکح نب انعف، بیعش، زرہی، اسمل نب دبعاہلل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2315    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ٣ش٨سی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوازریص، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ْ أَ  ٤ُِِٟش٨َٔسیُّ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ا ث٨ََا  ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ بَاَي َٗ ا٣ٔٔت  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ أَبٔی ِِٔزرٔیَص  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ِخب ٧ٍَََا ٣َ

وا بٔاہللٔ َطِیئّ  ُٛ ًَلَی أَِ٪ ََل ُترِشٔ  ٥ُِٜ ٌُ ٔ ا٢َ أُبَاي َ٘ َٓ ٥َ فٔی َرصِٕم  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٗوا َوََل َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُت٠ُوا ا َوََل َتَِّسٔ ِ٘ َتز٧ُِوا َوََل َت

 ٩ِ٤َ َٓ  ٕٖ زُو ٌِ ُؼونٔی فٔی ٣َ ٌِ ت ٍَُو٧َطُ بَيَِن أَیِسٔی٥ُِٜ َوأَِرُج٥ُِٜٔ٠ َوََل َت ِٔ ٥ِ َوََل َتأِتُوا بٔبُِضَتإ٪ َت ُٛ ًَلَی اہللٔ َو٩ِ٣َ أَِوََلَز أَِجزُُظ  َٓ  َوفَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

٧َِیا أُخَٔذ بٔطٔ فٔی اٟسُّ َٓ بَُط َؤِِ٪ َطاَئ  أََػاَب ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِیّئا  ًَذَّ ٔلَی اہللٔ ِِٔ٪ َطاَئ  ََٓذَٟٔک ِ اَرْة َوكَُضوْر َو٩ِ٣َ َست ٍََُظ اہللُ  َّٔ َٛ َٟطُ  ُضَو  َٓ

َٟطُ   َََُفَ 

دبعاہلل دنسمی، اشہؾ، رمعم، زرہی، اوبادرسی، ابعدہ نب اصتم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دنچ آدویمں ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےس  تعی یک، آپ ےن رفامای ہک ںیم مت ےس اس ابت رپ  تعی اتیل وہں ہک مت اہلل ےک اسھت یسک زیچ وک رشکی ہن انبؤ ےگ ہیلع فآہل فملس

رک  افر ہن وچری رکف ےگ افر ہن زان رکف ےگ افر ہن اینپ افالد وک لتق رکف ےگ، افر ہن وکح  اتہبؿ ا ےن اہوھتں افر اپؤں ےک درایمؿ ےس ڑھگ

یسک  کی اکؾ ںیم ریمی انرفامین رکف ےگ، مت ںیم ےس سج ےن وپرا ایک اس اک ارج اہلل رپ ےہ افر وج صخش اؿ ںیم ےس یسک ااھٹؤ ےگ، افر ہن 

ر زیچ اک رمبکت وہا افر داین ںیم اس اک وماذخہ وہ اجےئ وت فہ اس ےک ےئل افکرہ ےہ افر سج رپ اہلل ےن رپدہ وپیش یک، وت ہی اہلل ےک اایتخ

 ذعاب دے ای اس وک شخب دے۔ ںیم ےہ اچےہ وت اےس

 دبع اہلل دنسمی، اشہؾ، رمعم، زرہی، اوبادرسی، ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2316    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ایوب، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ُوَصِیْب  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َحسَّ  ٪َ وَ٪ ُس٠َامِیَ َُٟط ٔستُّ ََل٦ کَاَ٪ 

ات١ُٔ فٔی  َ٘ ارّٔسا يُ َٓ َِٟت٠ِٔسَ٪  ٠ََِٓتِح٩َ٠ِٔ٤ ک١ُُّ ا٣َِزأَةٕ َو ًَلَی نَٔشأِی  ِی٠ََة  ٩ََّٓ ا٠َّٟ ا٢َ ََلَكُو َ٘ َٓ ًَلَی نَٔشائٔطٔ ا٣َِزأَّة   َٖ َلا َٓ َسبٔی١ٔ اہللٔ 

 ٕ َّٙ ََُُل٦ ََٟسِت ٔط ََٟسِت ٨ِ٣ُٔض٩َّ َِٔلَّ ا٣َِزأَْة َو ٤َا َو ََٟح٠َ٤َِت ک١ُُّ  َٓ ُ٪ اِسَتِثىَی  ِو کَاَ٪ ُس٠َامِیَ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ

ات١ُٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َ٘ ارّٔسا يُ َٓ ََٟسِت  َو َٓ  ا٣َِزأَةٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ 

ی نب ادس، فبیہ، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

معل

ن لہ امالسؾ یک اسھٹ ویبایں  
ع
اہلل ےک یبن امیلسؿ 

ںیھت، اںوہں ےن اہک ہک ںیم آج رات اینپ امتؾ ویبویں ےک اپس اجؤں اگ، اس ےس رہ وعرت احہلم وہیگ افر ااسی ہچب ےنج یگ وج وسار وہ 

ػ اکی ویبی ےن انامتؾ ہچب انج، رک اہلل یک راہ ںیم گنج رکے اگ،انچہچن اس رات ںیم اینپ امتؾ ویبویں ےک اپس ےئگ نج ںیم ےس رص

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ رضحت امیلسؿ ہیلع امالسؾ ااشنء اہلل ےتہک وت اؿ ںیم رہ وعرت احہلم وہیت افر اےسی

 ےچب یتنج وج وسار وہ رک دخا یک راہ ںیم گنج رکےت۔

ی نب ادس، فبیہ، اویب، دمحم، رضحت اوبرہری :  رافی

معل

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2317    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ذا، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س، ًبساٟوہاب ث٘فی، خاٟس ح :  راوی



 

 

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ اُئ  َِٟحذَّ ث٨ََا َخأْٟس ا فٔیُّ َحسَّ َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ْس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َحسَّ ًَ إض َرضَٔی اہللُ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اَِلرَِعَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیَک كَُضوْر ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ًَ ا٢َ ََل بَأَِض  َ٘ َٓ وزُُظ  ٌُ ابٓٔیٕ َي ًَلَی أرَِعَ ٥َ َزَخ١َ  ابٔیُّ ِیطٔ َوَس٠َّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ بُوَر  ُ٘ ِٟ ٕ تُزٔیزُُظ ا بٔي ٍ َٛ ًَلَی َطِیٕذ  ُٔوُر  ٥ِ ِّٔذاكَُضوْر ب١َِ هَٔی حیُمَّ َت ٌَ ٨َ َٓ  ٥َ 

دمحم، دبعاولاہب یفقث، اخدل یذا، رکعہم، رضحت انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس اکی ارعایب ےک اپس اس یک ایعدت ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ وت آپ ےن رفامای ہک وکح  وخػ یک ابت ںیہن ےہ وت )ااشنء اہلل(

انگوہں ےس اپک وہاگ، ارعایب ےن اہک اپیک ںیہن ےہ ہکلب ہی اخبر ےہ وج اکی تہب وبڑےہ رپ وجش امر راہ ےہ افر اےس ربقفں یک زایرت 

 رکاےئ اگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ااھچ وت ااسی یہ وہاگ۔

 ت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم، دبعاولاہب یفقث، اخدل یذا، رکعہم، رضحت انب ابعس رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2318    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ؼين، ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ، ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ سَل٦، ہظی٥، ح :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ حٔيَن ٧َا٣ُ  َتاَزَة  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ث٨ََا اب٩ُِ َسََل٦ٕ أَِخب ٧ٍَََا صَُظِی٥ْ  َّی َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ وا 

 َّ٪ِٔ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِت اٟظَّ  اہللُ  ٌَ ٔلَی أَِ٪ ك٠ََ ئُوا ِ ِوا َحَوائَٔحُض٥ِ َوَتَوؿَّ ـَ َ٘ َٓ َبَف أَِرَواَح٥ُِٜ حٔيَن َطاَئ َوَرزََّصا حٔيَن َطاَئ  َٗ ٤ُِص اہلَل 

َّی ََٓؼل ا٦َ  َ٘ َٓ ِت  َـّ  َوابَِی

امنز ےس وس ےئگ ےھت )ینع دنین ےک  انب السؾ، میشہ، نیصح، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج ولگ

بج اچاہ  ببس حبص یک امنز اضق وہیئگ یھت( وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن اہمتری رفوحں وک ضبق رک ایل اھت بج اچاہ افر

 رک دیفس وہ ایگ، وت آپ اس وک فا س رک دای،انچہچن ولگ اینپ رضفرت ےس افرغ وہےئ افر فوض ایک اہیں کت ہک آاتفب عولع وہ



 

 

 ڑھکے وہ ےئگ افر امنز ڑپیھ۔

 انب السؾ، میشہ، نیصح، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ہ اک ایبؿ۔تیشم افر اراد

     2319    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ٗزًہ، ابزاہی٥، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ و ارعد، )زوَسی س٨س( اس٤ٌٰی١، بزازراس٤ٌٰی١، ٣ح٤س ب٩ ابی  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہًتیٙ۔ اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، و سٌیس ب٩ ٣ٓشیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل 

ث٨ََا  ٔد ح و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َواَِلرَِعَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ  ًََة َحسَّ زَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ٩ًَِ َحسَّ ثَىٔی أَخٔی  ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٕٙ ًَتٔی ٔس ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٪َ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَس ب٩ِٔ 

 َٟ ا ٌَ ِٟ ًَلَی ا ّسا  َّٟٔذی اِػَلفَی ٣َُح٤َّ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ َوا ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ َِٟیُضوز ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٔش٥ُ بٔطٔ اِسَتبَّ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ َش٥ٕ يُ َٗ ٤ٔيَن فٔی 

َِٟیُضوزٔیُّ  ا٢َ ا َ٘ ِٟیَ  َٓ ََٓذَصَب ا َِٟیُضوزٔیَّ  ٠ََل٥َ ا َٓ َٔک  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ یََسُظ ٨ًَِٔس ذَٟ ٍَ ا َٓ ٤َٟٔيَن ََفَ ا ٌَ ِٟ ًَلَی ا َّٟٔذی اِػَلفَی ٣ُوَسی  ٔلَی َوا ُضوزٔیُّ ِ

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٔ ا ٔ َوأ٣َِز َّٟٔذی کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظ أَِخب ٍََُظ بٔا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ

َٓإَٔذا ٣ُوَسی بَا  ُٙ ی ٔٔ ٢َ ٩ِ٣َ ُي وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  وَ٪ یَِو٦َ ا ُ٘ ٌَ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َيِؼ َٓ ًَلَی ٣ُوَسی  ِّ ٍُونٔی  َََٓل تَُدي زِٔغ  ٌَ ِٟ كْٔع بَٔحا٧ٔٔب ا

 َٗ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ  َٙ ٌٔ ٩ِ اِسَتِثىَی اہللُ أَِزرٔی أَکَاَ٪ ٓٔی٩ِ٤َ َػ  ِبلٔی أَِو کَاَ٪ ٤٣َّٔ

ییحی نب زقہع، اربامیہ، انب اہشب، اوبہملس ف ارعج، )دفرسی دنس( اامسلیع، ربادراامسلیع، دمحم نب ایب قیتع۔ انب اہشب، اوبہملس نب 

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک املسمونں ںیم ےس ن تٹ ّ
ش
م
 اکی صخش افر وہید ںیم ےس اکی دبعارلنمح، ف دیعس نب 

صخش ےن اکی دفرسے وک ربا الھب اہک، املسمؿ ےن مسق اھکےت وہےئ اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل 

داین فاولں رپ فملس( وک امتؾ اعمل فاولں رپ ربسگدیہ انبای، وت وہیدی ےن یھب اہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن ومٰیس ہیلع امالسؾ وک امتؾ 



 

 

تم ربسگدیہ انبای، املسمؿ ےن اس فتق اانپ اہھت ااھٹای افر وہیدی وک امطہچن امر دای، فہ وہیدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دخ

ومٰیس ہیلع امالسؾ رپ  ںیم ایگ افر آپ ےس اانپ افر املسمؿ اک احؽ ایبؿ ایک وج سگرا اھت، وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک

تلیضف ہن دف، اس ےئل ہک ولگ ایقتم ےک دؿ وہیبش وہ اجںیئ ےگ وت بس ےس ےلہپ ںیم وہش ںیم آؤں اگ افر دوھکیں اگ ہک اس 

فتق ومٰیس ہیلع امالسؾ رعش اک اکی وکہن ڑکپے وہں ےگ، ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ وہیبش وہ رک مہ ےس ےلہپ وہش ںیم آاجںیئ ےگ ای اہلل 

 رطػ ےس اؿ وک اس ےس ٰینثتسم رک دای اجےئ اگ،یک 

ییحی نب زقہع، اربامیہ، انب اہشب، اوبہملس ف ارعج، )دفرسی دنس( الیعٰمس، ربادرالیعٰمس، دمحم نب ایب قیتع۔ انب اہشب،  :  رافی

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ن تٹ ّ
ش
م
 اوبہملس نب دبعارلنمح، ف دیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2320    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابی ًیسی، یزیس ب٩ ہارو٪، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ُٚ ب٩ُِ أَبٔی ًٔیَسی أَِخب ٧ٍَََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ث٨ََا ِِٔسَحا ا٢َ  َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٣َأٟٕک َرضَٔی اہللُ 

٤َِٟٔسی٨َُة َیأِتٔیَضا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢ُ َوََل َٗ جَّ بَُضا اٟسَّ َََٓل َيُِقَ ُسو٧ََضا  ََٜة َیَِحُ ٔ ٤َََِٟلئ ََٓیحُٔس ا ا٢ُ  جَّ اٟسَّ

اًُوُ٪ ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ   اٟلَّ

 ااحسؼ نب ایب یسیع، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ہنی ںیم داجؽ آےئ اگ وت اپےئ اگ ہک رفےتش اس یک افحتظ رک رےہ ںیہ، اس ےئل ااشنء اہلل ہن وت داجؽ اس ےک رقبی آےکس اگ رفامای ہک ود

 افر ہن یہ اس ںیم اطوعؿ آےئ اگ۔



 

 

 ااحسؼ نب ایب یسیع، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2321    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو َٗ  َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ 

أُرٔیُس ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ أَِ٪ أَِخَتٔيَی  َٓ َوْة  ًِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔک١ُِّ ٧َٔيٓیٕ َز َِٟ٘ٔیا٣َةٔ اہللُ  ًٔی َیِو٦َ ا ًَّة َٔل٣َُّ ا َٔ ًَِوتٔی َط  َز

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ 

تم ےک دؿ اینپ اتم یک افشتع ےک ےیل یبن یک اکی داع وبقمؽ وہیت ےہ اس ےیل ںیم اچاتہ وہں ہک ارگ دخا ےن اچاہ وت اینپ داع ایق

 وفحمظ روھکں اگ۔

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2322    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 يَّسہ ب٩ ػٔوا٪ ب٩ ج٤ی١ ٟدیم، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

سٕ  ٌِ ث٨ََا ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َواَ٪ ب٩ِٔ َج٤ٔی١ٕ ا٠َِّٟدیٔمُّ َحسَّ ِٔ ةُ ب٩ُِ َػ ث٨ََا َيََّسَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحسَّ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

ًُِت ٣َا  ٨َزَ َٓ ٠ٔیٕب  َٗ ًَلَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِي٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِتىٔی  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ََ ث٥َُّ أََخَذَصا اب٩ُِ َٗ ٔ َطاَئ اہللُ أَِ٪ أ٧َِز

 ُٗ ََ َذ٧ُوبّاأَبٔی  َ ٨َز َٓ َة  َٓ ًَبِ  َحا ٥ِ٠َ أََر  َٓ بّا  َِٟت َُغِ َٓاِسَتَحا َُٟط ث٥َُّ أََخَذصَا ٤ًَُزُ  َٔفُ  ِِ ْٕ َواہللُ َي ٌِ یًّا ٩ِ٣ٔ أَِو ذ٧َُوبَئِن َوفٔی ٧َزًِٔطٔ َؿ َُقٔ

َل٩ٕ  ٌَ ُط بٔ َٟ َب ا٨َّٟاُض َحِو َّی َْضَ یَّطُ َحً ی ََفٔ  ا٨َّٟأض َيَِفٔ

، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رسیہ نب ناواؿ نب لیمج یمخل

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت وت ںیم ےن ا ےن آپ وک اکی ونکںی ےک اپس داھکی، دخا وک سج دقر

 اس وک انب ایب احقہف )رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےن ےل ایل، اکی ای دف ڈفؽ اںوہں ےن وظنمر اھت ںیم ےن اس ےس اپین اچنیھک رھپ

 رچس نب ےچنیھک افر ےنچنیھک ںیم زمکفری یھت، اہلل اعت ی اںیہن ےشخب، رھپ اس وک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےل ایل وت فہ ڈفؽ اؿ ےک اہھت ںیم

ح اپین اکنےتل ںیہن داھکی اہیں کت ہک ولوگں ےن اؿ ےک رگد ومویشیں ےک ابدنےنھ ےک فاےطس ہگج ایگ، ںیم ےن یسک کولہاؿ وک اس رط

 انب ی۔

 رسیہ نب ناواؿ نب لیمج یمخل، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسی :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  أَُسا٣ََة 

ٔضی ِ٘ ٠ُِتِؤَجزُوا َوَي َٓ وا  ٌُ َٔ ا٢َ اِط َٗ َِٟحاَجٔة  ائ١ُٔ أَِو َػاحُٔب ا ا٢َ َجائَطُ اٟشَّ َٗ ائ١ُٔ َوُرب٤ََّا  َ  َِٔذا أََتاُظ اٟشَّ ًَل ی َٟٔشأ٪ َرُسؤٟطٔ ٣َا اہللُ 



 

 

 َطاَئ 

دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس بج وکح  اسلئ آات )یھبک یھبک 

 ےتہک( ای وکح  رضفرت فاال آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس احص
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ہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامےت ہک مت أ

 ولگ افسرش رکف، ارج ےلم اگ، اہلل اعتٰیل ا ےن روسؽ یک زابؿ رپ فیہ اجری رکے اگ وج فہ اچےہ اگ۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ١ِ  َحسَّ ُ٘ ا٢َ ََل َي َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة  ٕ َس٤ٔ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٣َ

َُّط  ََٟتُط ٧ِٔ َ ز٦ِٔ ٣َِشأ ٌِ ىٔی ِِٔ٪ ٔطئَِت َوَٟی ِٗ ٥ِ ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ لٔی ِِٔ٪ ٔطئَِت اِرَح٤ِىٔی ِِٔ٪ ٔطئَِت اِرُز ُٛ ١ُ ٣َا َيَظ أََحُس ٌَ ِٔ َٟطُ َي ُظ   اُئ ََل ٣ُُِکٔ

ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن 

رگ وت اچےہ، رفامای ہک مت ںیم وکح  صخش ہی ہن ےہک ہک اے اہلل! وت ھجم وک شخب دے ارگ وت اچےہ ھجم رپ رمح ارگ وت اچےہ، ھجم وک رزؼ دے ا

 اچےئہ ہک زعؾ ےک اسھت داع رکے، فہ وج اچاتہ ےہ فیہ رکات ےہ اس رپ وکح  ربج رکےن فاال ںیہن ےہ۔

 ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ابوحٔؽ ٤ًز، اوزاعی، اب٩ طہاب، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 ٨ہحرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ً

ثَىٔی اب٩ُِ ٔطَضإب  ث٨ََا اَِلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ ٤ًَِْزو َحسَّ ٕؽ  ِٔ ث٨ََا أَبُو َح ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

َّطُ َت٤َ  ٨ًَُِض٤َا أ٧َ ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  وزٕ  ٌُ زَارٔیُّ فٔی َػاحٔٔب ٣ُوَسی ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش َٔ ِٟ ِیٔص ب٩ِٔ حِٔؼ٩ٕ ا َٗ َُِٟحُّ ب٩ُِ  اَری صَُو َوا

ِّی َت٤َاَریُِت أ٧ََا َو  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ًَبَّإض  ًَاُظ اب٩ُِ  َس َٓ ٕب اَِلَِنَؼارٔیُّ  ٌِ َٛ ٤َزَّ بٔض٤َٔا أُبَیُّ ب٩ُِ  َٓ َػاحٔٔيی صََذا فٔی َػاحٔٔب ٣ُوَسی أَصَُو َخرٔضْ 

َّٟٔذی َسأ٢ََ اٟشَّ  ِّی َس ا ٔن ِ ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٥َ یَِذَُکُ َطأ٧َُِط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٔلَی ُٟ٘ٔیِّطٔ َص١ِ َس٤ٔ ُت َرُسو٢َ اہللٔ بٔی١َ ِ ٌِ ٔ٤

ائٔی١َ ِٔذِ َجائَطُ  و٢ُ بَِي٨َا ٣ُوَسی فٔی ٣َََلٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َِِٔسَ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ ٥َ٠ًَِ ٨ِ٣َٔک  ٥ُ٠َ أََحّسا أَ ٌِ ا٢َ َص١ِ َت َ٘ َٓ َرُج١ْ 

 ِٟ َٟطُ ا ١َ اہللُ  ٌَ َح َٓ ٔلَی ُٟ٘ٔیِّطٔ  بٔی١َ ِ َشأ٢ََ ٣ُوَسی اٟشَّ َٓ ًَِبُس٧َا َخرٔضْ  ٔلَی ٣ُوَسی بَلَی  أُوؤَی ِ َٓ ِسَت ٣ُوَسی ََل  َ٘ َٓ َٟطُ َِٔذا  ُحوَت آیَّة َوٗٔی١َ 

ََّک َس  إ٧ٔ َٓ  ٍِ اِرٔج َٓ ُِٟحوَت  ٔلَیا ًََٓی ٣ُوَسی ٤ُٟٔوَسی أََرأَیَِت ِٔذِ أََوی٨َِا ِ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟبَِحٔ  ُِٟحؤت فٔی ا ٍُ أَثََز ا َٓکَاَ٪ ٣ُوَسی یَتَِب اُظ  َ٘  َت٠ِ

 َ ٨َّا ٧ ُٛ َٔک ٣َا  ا٢َ ٣ُوَسی ذَٟ َٗ ُظ  ِیَلاُ٪ أَِ٪ أَذَُِکَ ُِٟحوَت َو٣َا أَِنَشا٧ٔیطٔ َِٔلَّ اٟظَّ ِّی َنٔشیُت ا إٔن َٓ ةٔ  ِْخَ ٔ اٟؼَّ ًَلَی آثَارٔص٤َٔا ِبغ ا  َٓاِرَتسَّ ی 

ؽَّ اہللُ  َٗ ا َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َطأ٧ِٔض٤َٔا ٣َا  َوَجَسا َخرٔضّ َٓ َؼّؼا  َٗ 

دبعاہلل نب دمحم، اوبصفح رمع، افزایع، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد، رضحت انب ابعس رضحت انب ابعس 

نب سیق نب نیصح ازاری، رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک اسیھت ےک قلعتم االتخػ رک رےہ  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک فہ افر  ج

ےھت ہک فہ رضخ ےھت ای وکح  افر ےھت،  س اؿ دفونں ےک اپس رضحت ایب نب بعک ااصنری سگرے، اؿ وک رضحت انب ابعس ےن البای 

یھت ےک قلعتم االتخػ رک رےہ ںیہ سج ےس ےنلم اک راۃس افر اہک ہک ںیم افر ہی ریمے اس یھت رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک اس اس 

رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن وپاھچ اھت مت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ اک احؽ ایبؿ رکےت وہےئ انس ےہ؟ اںوہں ےن اہک 

ت ومٰیس ہیلع امالسؾ ینب ارسالیئ یک اکی اہں، ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک اکی ابر رضح



 

 

امجتع ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی صخش اؿ ےک اپس آای افر اہک ایک آپ یسک اےسی آد ی وک اجےتن ںیہ وج آپ ےس زایدہ اجےنن فاال 

 دنبہ رضخ ےہ، ومٰیس ہیلع وہ، رضحت ومیس ہیلع امالسؾ ےن اہک ںیہن، رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک اپس فیح یجیھب یئگ ہک اہں امہرا اکی

ا س وہ اجؤ امالسؾ ےن اؿ ےک ےنلم اک راۃس وپاھچ، اہلل اعت ی ےن اؿ ےک ےئل یلھچم وک اشنین رک دای افر اہک ایگ ہک بج مت یلھچم وک مگ رک دف وت ف

ٰیس ہیلع امالسؾ ےک اسیھت فںیہ رپ رضخ ےس ولم ےگ، رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ یلھچم ےک اشنؿ وک درای ںیم ڈوھڈنےت وہےئ رھپے وت وم

ؿ ےن ومٰیس ہیلع امالسؾ ےس اہک ہک مت ےن داھکی ہک بج مہ رھتپ ےک اپس رہھٹ ےئگ وت ںیم یلھچم وک وھبؽ ایگ افر ھجم وک اید دالےن ےس اطیش

ہچن اؿ دفونں ےن رضخ یہ ےن الھب دای، رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن اہک یہی وت مہ اچےتہ ےھت، رھپ دفونں اےٹل اپؤں فںیہ رھپ آےئانچ

 وک اپای افر رھپ اؿ اک ف یہ ہصق وہا وج اہلل ےن )وسرۃ فہک ںیم( ایبؿ ایک۔

دبع اہلل نب دمحم، اوبصفح رمع، افزایع، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد، رضحت انب ابعس رضحت انب  :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب،  ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، حرضت ابوہزیزہ، ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، )زوَسی س٨س( :  راوی

 یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخ  ا٢َ أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٩ًَِ ب ٍََنٔی یُو٧ُُص 

ا٢َ ٨َ٧ِ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٕٔ بَىٔی أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ز٢ُٔ َُّسا ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ بَٔدِی

َب  ٤َُِٟحؼَّ ًَلَی اِلَُِٜفٔ یُزٔیُس ا اَس٤ُوا  َ٘  ٨َٔٛا٧ََة َحِیُث َت

انب  ، زرہی، رضحت اوبرہریہ، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، )دفرسی دنس( ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن،اوباامیلؿ، بیعش



 

 

اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ 

ارتںی ےگ اہجں اںوہں ےن رفک رپ ںیمسق اھکح  ںیھت، اس ےس آرضحنت یلص اہلل ہیلع  ےن رفامای ہک مہ ااشنء اہلل لک فیخ ینب انکہن ںیم

صتٹ )اکی اقمؾ اک انؾ ےہ( اھت۔
ح
م

 فآہل فملس اک دصقم 

اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رضحت اوبرہریہ، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، )دفرسی دنس( ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن،  :  رافی

 دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب اہشب، اوبہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تیشم افر ارادہ اک ایبؿ۔

     2327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًيي٨ہ، ٤ًزو، ابواٌٟبا ض، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس ا :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ بَّأض  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ًَُيِي٨ََة  ٕس َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َحاَِصَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ  ب٩ِٔ ٤ًََُز 

٤ُِِٟش٤ٔ٠ُ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٠ُٔٓوَ٪ َُّسا ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ َّا  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ َتِحَضا  ِٔ ٥ِ٠َ َي َٓ  ٕٔ ٔ ائ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَص١َِ اٟلَّ ا٢َ ًَ َٗ َتِح  ِٔ ٥ِ َن َٟ ١ُُٔ َو ِ٘ وَ٪ َن

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ أََػابَِتُض٥ِ ٔجَزاَحاْت  َٓ َسِوا  َِ َٓ َِٟ٘ٔتا٢ٔ  ًَلَی ا اُُِسوا  َٜأَ٪َّ َٓ َٓ ا٠ُٔٓوَ٪ َُّسا ِِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ َّا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ِٔ ًَ  

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓتََبشَّ ًَِحَبُض٥ِ   َذَٟٔک أَ

ےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک دبعاہلل نب دمحم، انب ہنییع، رمعف، اوباابعلس، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رک

 ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الہ اطفئ اک احمرصہ ایک نکیل اس وک حتف ںیہن ایک وت آپ ےن رفامای مہ ااشنء اہلل لک ولن اجںیئ

 رکفانچہچن حبص وک اؿ ےگ، وت املسمونں ےن اہک ایک ریغب حتف ےیک وہےئ، مہ ولگ فا س وہ اجںیئ ےگ؟ آپ ےن رفامای ہک رھپ لک حبص وک گنج

ولوگں ےن گنج یک افر تہب ےس املسمؿ زیمخ وہےئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک لک مہ ااشنء اہلل فا س وہ اجںیئ ےگ، اس 

۔

 

 ےس املسمونں وک وخیش وہح  افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکسمادے 



 

 

 رمعف، اوباابعل س، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل نب دمحم، انب ہنییع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےک اپس افشتع ھچک اکؾ ہن دے یگ رگم سج ےک ابرے ںیم ااجزت دی اج

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  اک وقؽ ہک اہلل ےک اپس افشتع ھچک اکؾ ہن دے یگ رگم سج ےک ابرے ںیم ااجزت دی اجےئ۔اہلل

     2328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا ٪، ٤ًزو، ًُک٣ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس  ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََیِ َحسَّ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَِب٠ُ ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ِٔذَا اہللٔ َحسَّ َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

 َ أ َٛ ِؤٟطٔ  َ٘ ٔ ا٧ّا ٟ ٌَ ـِ َُٜة بٔأَِج٨َٔحتَٔضا ُخ ٔ ٤َََِٟلئ بَِت ا ٤َأئ َْضَ َضی اہللُ اَِل٣ََِز فٔی اٟشَّ َُي ٍُُِظ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلٔیٌّ َو ا٢َ  َٗ َوإ٪  ِٔ ًَلَی َػ َّطُ ٔس٠ِٔش٠َْة  ٧

 ٔ ل ٌَ ِٟ َّٙ َوصَُو ا َِٟح اُٟوا ا َٗ  ٥ُِ ا٢َ َربُّٜ َٗ اُٟوا ٣َاَذا  َٗ ٠ُُٗوبٔض٥ِٔ   ٩ًَِ  ََ ُٓزِّ إٔذَا  َٓ ُُٔذص٥ُِ َذَٟٔک  َوإ٪ ی٨َِ ِٔ ث٨ََا َػ ًَلٔیٌّ َوَحسَّ ا٢َ  َٗ َٜبٔي ٍُ  یُّ اِل

 ِ٤ًَ ث٨ََا  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا أَبُو صَُزیِزَ ُس ٣ََة َحسَّ ُت ًُِٔکٔ ٌِ ٤ًَِْزو َس٤ٔ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة بَٔضَذا  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ًَلٔیٌّ ْزو  ا٢َ  َٗ َة 

َیاَ٪ ِٔ٪َّ  ِٔ ٠ُُِٗت ُٟٔش  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٣ََة  ُت ًُِٔکٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٣ََة  ٠ُُِٗت ُٟٔش ٩ًَِ ًُِٔکٔ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ِِٔنَشا٧ّا َرَوی 

ُط َصََٜذا ٌَ َََٓل أَِزرٔی َس٤ٔ ٤ِْزو  ًَ أَ  ََٜذا ََقَ َیاُ٪ َص ِٔ ا٢َ ُس َٗ  َْ أَ َُفِّ َّطُ ََقَ ُط أ٧َ ٌُ َٓ ائَت٨َُا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَزِ َیاُ٪ َوهَٔی َٔقَ ِٔ ا٢َ ُس َٗ  أ٦َِ ََل 

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس، فہ اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت اچنہپےت یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ، رمعف، رکعہم، رضح

وہےئ رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای بج اہلل اعتٰیل آامسونں ںیم وکح  مکح اصدر رکات ےہ وت رفےتش اس ےک مکح ےک اسےنم 

ےسیج رھتپ رپ زریجن امرےن ےس یتلکن ےہ، یلع افر دفرسے ولوگں ےن اعزجی ےک اسھت ا ےن رپ امرےت ںیہ، اؿ ےس ایسی آفاز یتلکن ےہ 

ناواؿ، اف ےک ہحتف ےک اسھت رفاتی ایک ےہ، رھپ فہ مکح رفوتشں ںیم اجری رکات ےہ، بج اؿ رفوتشں ےک دولں ےس ربھگاٹہ دفر وہ 

قح رفامای ےہ، یلع ےن اہک مہ ےس  اجیت ےہ وت فہ اکی دفرسے ےس ےتہک ںیہ ہک اہمترے رب ےن ایک اہک؟ وجاب دےتی ںیہ اس ےن

ایفسؿ ےن، اںوہں ےن رکعہم ےس، اںوہں ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح رفاتی یک، ایفسؿ ےن اہک ہک رمعف ےن اہک ہک 



 

 

 ایفسؿ ےس اہک ہک ںیم ےن رکعہم ےس انس، اںوہں ےن اہک مہ ےس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک، یلع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن

رمعف نب دانیر ےن اس رطح اہک ہک ںیم ےن رکعہم ےس اس رطح انس، اںوہں ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس، وت ایفسؿ ےن اہک اہں! 

 ںیم ےن ایفسؿ ےس اہک ہک اکی صخش ےن وباہطس رمعف، رکعہم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رموفاع رفاتی ایک ہک اںوہں ےن ازع،

 ےہ۔ ڑپاھ، ایفسؿ ےن اہک ہک یہی امہری رقات

 یلع نب دبعاہلل ، ایفس ؿ، رمعف، رکعہم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اپس افشتع ھچک اکؾ ہن دے یگ رگم سج ےک ابرے ںیم ااجزت دی اجےئ۔اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےک 

     2329    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہا ب، ابواسا٣ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

یِ  ث٨ََا ا٠َّٟ ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب َُّط کَاَ٪ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ُث 

َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أَذَٔ٪ اہللُ َٟٔظِیٕئ ٣َا أَذَٔ٪ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََ َي آٔ٪   ُُِٟقِ َّی بٔا ى َِ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََت

َُٟط یُزٔیُس أَِ٪ یَِحَضَز بٔطٔ  ا٢َ َػاحْٔب  َٗ  َو

ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہش ب، اوبااسہم نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ، فہ ایبؿ رکےت ہک روسؽ اہلل 

وک اس رطح ںیہن اتنس ےہ سج رطح آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقآؿ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک اہلل اعتٰیل یسک زیچ

آِؿ " )رقآؿ وک ایھچ آفاز ےس ڑپانھ( ےس دصقم آپ اک ز
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َ
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فر ڑپےنھ وک اتنس ےہ، افر اؿ ےک اکی اس یھت ےن ایبؿ ایک ہک "

 ےس ڑپانھ ےہ۔

 وبااسہم نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہش ب، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےک اپس افشتع ھچک اکؾ ہن دے یگ رگم سج ےک ابرے ںیم ااجزت دی اجےئ۔

     2330    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیا ث، حٔؽ ب٩ ُیا ث، ا٤ًع، ابوػا ٟح، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس  ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح  ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اَِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٨ًَِطُ َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔیٕس ا

َٓي٨َُازَ  َسیَِک  ٌِ َِّیَک َوَس َٟب و٢ُ  ُ٘ َی َٓ و٢ُ اہللُ یَا آَز٦ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  ی بَٔؼِوٕت ِٔ٪َّ اہللَ َیأ٣ُِزَُک أَِ٪ َٗ

ٔلَی ا٨َّٟارٔ  ّثا ِ ٌِ یَّتَٔک َب َد ٩ِ٣ٔ ذُرِّ  تُِْخٔ

رمع نب صفح نب ایغث، صفح نب ایغث، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں 
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ٹ  ، ، ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل رفامےئ اگ اے آدؾ! وت آدؾ ہیلع امالسؾ ںیہک ےگ لَن

َ ْ
ن  د َ

 ےئ یگ ہک اہلل اعتٰیل مت وک مکح داتی ےہ ہک اینپ افالد ںیم ےس اکی رگفہ دفزخ ںیم ےنجیھب ےک ےئل اکنؽ۔رھپ دصا آ

 رمع نب صفح نب ایغ ث، صفح نب ایغ ث، اشمع، اوباص حل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےک اپس افشتع ھچک اکؾ ہن دے یگ رگم سج ےک ابرے ںیم ااجزت دی اجےئ۔

     2331    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًائظہًبیس ب٩ اس٤ٌی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦، اپ٨ے واٟس، وہ حرضت  :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔیَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ُت َحسَّ َِٟت ٣َا ُٔغِ ا َٗ ٨ًََِضا   اہللُ 



 

 

 ٔ َصا ب َ
ِس أ٣َََزُظ َربُّطُ أَِ٪ یَُبرشِّ َ٘ َٟ ًَلَی َخٔسیَحَة َو ُت  َِٟح٨َّةٔ ًَلَی ا٣َِزأَةٕ ٣َا ُٔغِ  بَِیٕت فٔی ا

دیبع نب اامسلیع، اوبااسہم، اشہؾ، ا ےن فادل، فہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ےن اہک ہک ںیم ےن یسک وعرت رپ 

 اانت رکش ںیہن ایک انتج رضحت دخہجی رپ ایک، آپ وک آپ ےک رپفرداگر ےن مکح دای ہک اؿ وک تنج ںیم رھگ یک وخربخشی انس دےئجی۔

 دیبع نب الیعمس، اوبااسہم، اشہؾ، ا ےن فادل، فہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رپفرداگر اک ربجلی ےس الکؾ رکےن افر رفوتشں وک اہلل اک آفاز دےنی اک ایبؿ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اگر اک ربجلی ےس الکؾ رکےن افر رفوتشں وک اہلل اک آفاز دےنی اک ایبؿ۔رپفرد

     2332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ، ًبساٟؼ٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ زی٨ار ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار ، ابوػا ٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ صَُو اب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َٔس َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ُٚ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ىٔی ِِٔسَحا ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ِس  َرضَٔی اہللُ  َٗ ًَِبّسا ٧َاَزی ٔجب ٍِٔی١َ ِٔ٪َّ اہللَ  الَی َِٔذا أََحبَّ  ٌَ اہللَ َتَباَرَک َوَت

 ّ ََُٓل٧ ِس أََحبَّ  َٗ ٤َأئ ِٔ٪َّ اہللَ  ُیٔحبُّطُ ٔجب ٍِٔی١ُ ث٥َُّ ی٨َُازٔی ٔجب ٍِٔی١ُ فٔی اٟشَّ َٓ أَحٔبَّطُ  َٓ ََُٓل٧ّا  ٤َائٔ أََحبَّ  ُیٔحبُُّط أَص١ُِ اٟشَّ َٓ أَحٔبُّوُظ  َٓ  ا 

بُو٢ُ فٔی أَص١ِٔ اَِلَِرٔق  َ٘ ِٟ َٟطُ ا  ٍُ  َویُوَؿ

ااحسؼ، دبعادمصل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

بج یسک دنبے ےس تبحم رکات ےہ وت ربجلی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل 

وک آفاز دے رک رفامات ےہ ہک اہلل اعتٰیل الفں ےس تبحم رکات ےہ اس ےئل مت یھب اس ےس تبحم رکف،انچہچن ربجلی یھب اس ےس تبحم 



 

 

 رکف،انچہچن رکےن ےتگل ںیہ، رھپ ربجلی آامسؿ ےس االعؿ رک دےتی ںیہ ہک اہلل الفں ےس تبحم رکات ےہ اس ےئل مت یھب اس ےس تبحم

 آامسؿ فاےل یھب اس ےس تبحم رکےن ےتگل ںیہ افر زنیم فاولں ںیم اس ےک ےئل وبقتیل رھک دی اجیت ےہ۔

 ااحسؼ، دبعادمصل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر ، دبعاہلل نب دانیر ، اوباص حل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 رپفرداگر اک ربجلی ےس الکؾ رکےن افر رفوتشں وک اہلل اک آفاز دےنی اک ایبؿ۔

     2333    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ابواٟز٧ا ز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

َْٜة بٔا٠َّٟیِ  ٔ بُوَ٪ ٓٔی٥ُِٜ ٣َََلئ َٗ ا ٌَ َّٟٔذی٩َ بَاتُوا ٓٔیُٜ َیَت زُُد ا ٌِ ٔ ث٥َُّ َي ِحز َٔ ِٟ ِْصٔ َوَػََلةٔ ا ٌَ ِٟ وَ٪ فٔی َػََلةٔ ا ٌُ َْٜة بٔا٨ََّٟضارٔ َویَِحَت٤ٔ ٔ ٥ِ ١ٔ َو٣َََلئ

٨َاص٥ُِ َوص٥ُِ ُيَؼ٠ُّوَ٪ َوأََتِي٨َاص٥ُِ  ِٛ وُٟوَ٪ َتَز ُ٘ َی َٓ ُت٥ِ ًَٔبازٔی  ِٛ َٕ َتَز ِی َٛ ٥ُ٠ًَِ بٔض٥ِٔ  َیِشأَُُٟض٥ِ َوصَُو أَ وَ٪  َٓ  َوص٥ُِ ُيَؼ٠ُّ

ہبیتق نب دیعس، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رھپ فہ  فملس ےن رفامای ہک رات افر دؿ ےک رفےتش مت رپ ابری ابری آےت ںیہ افر ہی امنز رصع افر امنز  رج ےک فتق اےھٹک وہ اجےت ںیہ،

رفےتش افرپ ےلچ اجےت ںیہ وج اہمترے اسھت رات وک رہ ےکچ وہےت ںیہ اہلل اعت ی اؿ رفوتشں ےس درای ت رفامات ےہ )احالہکن فہ 

فافق وہات ےہ( ہک مت ےن ریمے دنبفں وک سک احؽ ںیم وھچڑا ےہ؟ وت رفےتش وجاب دےتی ںیہ ہک مہ ےن اںیہن امنز ڑپےتھ وہےئ 

 اؿ ےک اپس آےئ ےھت اس فتق یھب فہ امنز ڑپھ رےہ ےھت۔وھچڑا، افر سج فتق مہ 

 ہبیتق نب دیعس، امکل، اوبازلان د، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 لی ےس الکؾ رکےن افر رفوتشں وک اہلل اک آفاز دےنی اک ایبؿ۔رپفرداگر اک ربج

     2334    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، وا ػ١، ٣ٌزور، ابوذر :  راوی

٩ًَِ َو  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت أَبَا َذٓرٕ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ زُورٔ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا أػ١ٕ 

َِٟح٨ََّة  ُک بٔاہللٔ َطِیّئا َزَخ١َ ا َّطُ ٩ِ٣َ ٣َاَت ََل ُيرِشٔ نٔی أ٧َ َ
َبرشَّ َٓ ا٢َ أََتانٔی ٔجب ٍِٔی١ُ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا٢َ َؤِِ٪ ًَ َٗ َٚ َؤِِ٪ َزنَی  ٠ُُِٗت َؤِِ٪ ََسَ

 َٚ َؤِِ٪ َزنَیََسَ 

دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، فالص، رعمفر، اوبذر، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک ریمے 

اپس ربجلی آےئ افر وخربخشی دی ہک وج رم ایگ اس احؽ ںیم ہک اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن ایک وت تنج ںیم دالخ وہاگ، ںیم ےن 

  ارگہچ اس ےن وچری یک وہ، ارگہچ اس ےن زان ایک وہ، آپ ےن رفامای ارگہچ اس ےن وچری یک وہ، ارگہچ اس ےن زان ایک وہ۔اہک

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، فا لص، رعمفر، اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہلل اک وقؽ اہلل ےن اس وک اجؿ وبھج رک انزؽ ایک ےہ افر رفےتش وگاہ ںیہا

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ اہلل ےن اس وک اجؿ وبھج رک انزؽ ایک ےہ افر رفےتش وگاہ ںیہ

     2335    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٚ ہ٤سانی، حرضت بزاء ب٩ ًازب٣شسز، ابواَلحوؾ، ابواسح :  راوی



 

 

ا َٗ ًَازٕٔب  ِٟب ٍََأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َِٟض٤َِسانٔیُّ  َٚ ا ث٨ََا أَبُو ِِٔسَحا ث٨ََا أَبُو اَِلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٢َ

أطَک  ٔلَی َٔفَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ََُٓلُ٪ َِٔذا أََویَِت ِ َِٟیَک ًَ ٔ ِؿُت أ٣َِزٔی ِ َٓوَّ َِٟیَک َو ٔ ِضُت َوِجهٔی ِ َِٟیَک َوَوجَّ ٔ ٔسی ِ ِٔ ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ أَِس٤ِ٠َُت َن ُ٘ َٓ

 ٔ َٜٔتاب ٔ َِٟیَک آ٨ِ٣َُت ب ٔ َِٟیَک ََل ٠ِ٣ََحأَ َوََل ٨ِ٣ََحا ٨ِ٣َٔک َِٔلَّ ِ ٔ َِٟیَک َرَُِبّة َوَرصَِبّة ِ ٔ َِٟحأُِت َهِضزٔی ِ ٔ َوأَ َِٟت َوب َّٟٔذی أ٧َِزَ َّٟٔذی َک ا ٨َبٔیَِّک ا

ةٔ َؤِِ٪ أَِػَبِحَت أََػِبَت أَِجّزا ِِٔٔطَ ِٟ ًَلَی ا َِٟی٠َتَٔک ٣ُتَّ  ََّک ِِٔ٪ ٣ُتَّ فٔی  إ٧ٔ َٓ  أَِرَس٠َِت 

 این، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
 
دسمد، اوباالوحص، اوبااحسؼ ہ

جفآہل فملس ےن رفام
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﴾ رھپ ارگ مت اس رات ںیم رماجؤ ےگ وت رطفت )ینع دنی االسؾ رپ( رمف ےگ افر ارگ حبص رکف ےگ )ینع زدنہ رےہ( وت  َ
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َ
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َ
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 ارج وک وچنہپ ےگ۔

 این، رضحت رباء :  رافی
 
 نب اعزب دسمد، اوباالوحص، اوبااحسؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ اہلل ےن اس وک اجؿ وبھج رک انزؽ ایک ےہ افر رفےتش وگاہ ںیہ

     2336    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، سٔیا ٪، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس ، ًبساہلل ب٩ ابی اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِوفَی 

 ٔ ِٟز ِٟٔحَشأب اصِز٦ِٔ اَِلَِحزَاَب َوَز ٍَ ا ی َٜٔتأب ََسٔ ٥َ یَِو٦َ اَِلَِحزَأب ا٠َُّٟض٥َّ ٨ِ٣ُز٢َٔ اِل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ث٨ََا اہللُ  ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ٢ِ بٔض٥ِٔ َزاَز ا

 َّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ًَِبَس اہللٔ َس٤ٔ ُت  ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس َس٤ٔ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُس  ی اہللُ 



 

 

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، اامسلیع نب ایب اخدل ، دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

ب ےنیل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج ازحاب ےک دؿ داع رفامح  ہک اے اہلل!  اتب ےک ااترےن فاےل، دلجی اسح

فاےل، اکرففں ےک ےھتج وک زہتمی دے افر اؿ ےک اپؤں ڈاگمگ دے افر دیمحی ےن اانت زایدہ ایبؿ ایک ہک مہ ےس ایفسؿ ےن ایبؿ ایک ہک 

 مہ ےس ایب اخدل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن دبعاہلل ےس انس، اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔

 دیعس، ایفس ؿ، اامسلیع نب ایب اخدل ، دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ اہلل ےن اس وک اجؿ وبھج رک انزؽ ایک ےہ افر رفےتش وگاہ ںیہ

     2337    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شس ز، ہظی٥، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ٩ًَِ صَُظِی٥ٕ  ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ًَُِض٤َا َوََل َتِحَضزِ بَٔؼََلتَٔک َوََل َحسَّ

َّٜةَ  ٥َ ٣َُتَوإر ب٤َٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ا٢َ أ٧ُِز َٗ َشبُّوا  تَُدآِٔت بَٔضا  َٓ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٍَ ا ٍَ َػِوَتُط َس٤ٔ َٓ کَاَ٪ َِٔذا َر َٓ

َُٟط َو٩ِ٣َ َجاَئ بٔطٔ  َ آَ٪ َو٩ِ٣َ أ٧َِز ُُِٟقِ ٍَ  ا َّی َيِش٤َ الَی َوََل َتِحَضزِ بَٔؼََلتَٔک َوََل تَُدآِٔت بَٔضا ََل َتِحَضزِ بَٔؼََلتَٔک َحً ٌَ ا٢َ اہللُ َت َ٘ َٓ

ُض٥ِ َوََل  ٌِ ّٔ بَيَِن َذَٟٔک َسبٔیَّل أَِس٤ٔ ُض٥ِ َوابَِت ٌُ ََل ُتِش٤ٔ َٓ ٩ًَِ أَِػَحابَٔک  وَ٪ َوََل تَُدآِٔت بَٔضا  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ َّیا ٨َِک  َتِحَضزِ َحً ًَ َیأُِخُذوا 
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ےک قلعتم  دسمد، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس آتی ﴿ف

آہل فملس   ںیم وپدیشہ ےھت رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہی آتی اس فتق انزؽ وہح  بج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 بج آپ اینپ آفاز دنلب رکےت افر رشمنیک اس وک ےتنس وت رقآؿ افر اس انزؽ رکےن فاےل وک ربا الھب ےتہک، وت اہلل اعت ی ےن رفامای ہک اینپ

  ڑپوھ ہک اہمترے امنز دنلب آفاز ےس ہن ڑپوھ افر ہن آہتسہ آہتسہ ڑپوھ، ینع ہن اانت زفر ےس ڑپوھ ہک رشمنیک نس ںیل افر ہن 

 

شہ
ہ 
اانت آ



 

 

 اسیھت یھب ہن نس ںیکس، اس اک درایمین رط ہق التش رکف، اؿ وک انسؤ اتہک فہ مت ےس رقآؿ ںیھکیس افر اانت زفر ےس ہن ڑپوھ۔

 دسم د، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2338    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ :  اویر

 َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ 

 َ ال ٌَ ا٢َ اہللُ َت َٗ  ٥َ ٠ُِّب ا٠َِّٟی١َ َوا٨ََّٟضاَر َوَس٠َّ َٗ ُ صِزُ بَٔیٔسی اَِل٣َِزُ أ صَِز َوأ٧ََا اٟسَّ  ی یُِؤذٔیىٔی اب٩ُِ آَز٦َ َيُشبُّ اٟسَّ

دیمحی، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 رفامات ےہ ہک ےھجم انب آدؾ فیلکت داتی ےہ، زامےن وک اگایلں داتی ےہ احالہکن زامہن ریمے اہھت ںیم ےہ، فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی

 رات افر دؿ وک ںیم یہ رگدش داتی وہں،

 دیمحی، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2339    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، ا٤ًع، ابوػا ٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اَِل َّ َوَج١َّ ِی٥ٕ َحسَّ ًَز و٢ُ اہللُ  ُ٘ َي

ِو٦ُ  بَطُ ٩ِ٣ٔ أَِجلٔی َواٟؼَّ ِ َُ َُ َطِضَوَتُط َوأَک٠َُِط َو ِو٦ُ لٔی َوأ٧ََا أَِجزٔی بٔطٔ یََس َحْة اٟؼَّ ِٔطُ َوََفِ ِٔ َحْة حٔيَن ُي َحَتأ٪ ََفِ ائ٥ٔٔ ََفِ ُج٨َّْة َو٠ٟٔؼَّ

٤ِِٟٔشٔک  ائ٥ٔٔ أَكَِیُب ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ رٔیٔح ا ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َُٟد٠ُو  حٔيَن ی٠ََِقی َربَُّط َو

 اہلل زع ف لج رفامات ےہ ہک اوب میعن، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک

رفزہ ریمے ےئل ےہ افر ںیم یہ ااکس دبہل دفں اگ، ریمی فہج ےس فہ اینپ وخاشہ وک افر اھکےن افر ےنیپ وک وھچڑات ےہ، افر رفزہ ڈاھؽ 

اقت ےہ افر رفزہ دار ےک ےئل دف وخایشں ںیہ اکی وخیش سج فتق رفزہ اراطر رکات ےہ افر اکی وخیش سج فتق ا ےن رب ےس الم

 رکے اگ، افر رفزہ دار ےک ہنم یک وب اہلل وک کشم یک وخوبش ےس یھب زایدہ ایھچ ولعمؾ وہیت ےہ۔

 اوب میعن، اشمع، اوباص حل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2340    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ٣ح٤س، ًبس اٟز اٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

سٕ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٥َ َحسَّ  َوَس٠َّ



 

 

١َ َیِحثٔی فٔی ثَِوبٔطٔ  ٌَ َح َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ٠ًََِیطٔ رِٔج١ُ َجزَاز  َّ َِ َیا٧ّا  َتٔش١ُ رُعِ ِِ ا٢َ بَِي٤َ٨َا أَیُّوُب َي َٗ  ٩ِ ُٛ ٥ِ أَ َٟ ٨ََٓاَزى َربُّطُ َیا أَیُّوُب أَ

 َٝ ٔ ت َٛ ٩ًَِ بََز ٩ِٜٔ ََل ُٔىَی بٔی  ا٢َ بَلَى یَا َربِّ َوَل َٗ ا َتَزى  َّ٤ًَ  َٝ  أ٨ََُِِيُت

رفامای دبع اہلل نب دمحم، دبع ازل اؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ، آپ ےن 

ہک اکی ابر رضحت اویب  ےگن اہن رےہ ےھت وت وسےن یک ڈٹویں اک اکی رگفہ اؿ رپ رگےن ےگل فہ ا ےن ڑپکے ںیم اس وک رھبےن ےگل 

اؿ ےک رپفرداگر ےن آفاز دی اے اویب! ایک ںیم ےن ھجت وک اس ےس ینغتسم ںیہن رک دای اھت وج مت دھکی رےہ وہ، رضحت اویب ہیلع 

 ب! نکیل ےھجم آپ یک ربتک یک رطػ ےس ےب اینزی ںیہن وہ یتکس۔امالسؾ ےن اہک اے ر

 دبع اہلل نب دمحم، دبع ازل اؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔اہلل اک وق

     2341    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١، ٣اٟک، اب٩ طہا ب، ابوًبس اہلل اًز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل اہللٔ اَِلََُغِّ 

٧َِیا حٔيَن یَِبَقی ث٠ُُُث ا٠َّٟیِ  ٤َأئ اٟسُّ ٔلَی اٟشَّ ِی٠َٕة ِ َٟ الَی ک١َُّ  ٌَ ا٢َ َی٨ِز٢ُٔ َرب٨َُّا َتَباَرَک َوَت َٗ  ٥َ و٢ُ ٩ِ٣َ یَِسًُونٔی َوَس٠َّ ُ٘ َی َٓ  ُ ِٔ ١ٔ اِْل

 َ أ َٟطُ َٓ َٓأََُِٔفَ  نٔی  َٔفُ ِِ ًِٔلَیُط ٩ِ٣َ َيِشَت
ُ أ َٓ َٟطُ ٩ِ٣َ َيِشأَُٟىٔی   ِسَتحٔیَب 

اامسلیع، امکل، انب اہشب، اوبدبعاہلل ازع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

 رپ ارتات ےہ بج ہک رات اک آرخی اہتح  ہصح ابیق راتہ ےہ، رھپ رفامات ےہ ہک وکح  امہرا ابربتک افر دنلب رپفرداگر رہ رات وک آامسؿ داین

ےہ وج ھجم ےس داع رکے وت ںیم اس وک وبقؽ رکفں؟ افر وکح  ےہ وج ھجم ےس امےگن ںیم اس وک دفں؟ وکح  ےہ وج ھجم ےس رفغمت اچےہ 



 

 

 وت ںیم اوکس شخب دفں؟۔

  اہلل ازع، رضحت اوبرہریہاامسلیع، امکل، انب اہش ب، اوبدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2342    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی ٪، طٌیب، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍَ أَبَا َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ َد َحسَّ ٔ أَ٪َّ اَِلرَِعَ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا َّی ا َحسَّ ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ہللُ صَُزیَِزَة أ٧َ

 ِٙ ٔٔ ا٢َ اہللُ أَِن َٗ  ٔ وَ٪ یَِو٦َ اَٟ٘ٔیا٣َٔة َوبَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُ٘ ابٔ وَ٪ اٟشَّ ُ ِٔ و٢ُ ٧َِح٩ُ اِْل ُ٘ ٠َِیَک ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ  ِٙ ٔٔ  أُِن

فاتی رکےت ںیہ ہک اوباامیلؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ر

آپ وک رفامےت وہےئ انس ہک مہ آرخ ںیم داین ںیم آےن فاےل ںیہ، ایقتم ںیم بس ےس آےگ وہں ےگ، افر ایس دنس ےس رمفی ےہ ہک 

 اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک مت رخچ رکف ںیم مت رپ رخچ رکفں اگ۔

 ٰیل ہنعاوباامیل ؿ، بیعش، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2343    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ُحب، اب٩ ٓـی١، ٤ًارہ، ابوزرًہ، حرضت ابوہزیزہ زہي ٍب٩ :  راوی

ا٢َ صَ  َ٘ َٓ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصي ٍُِ ب٩ُِ َُحِ ٔ َخٔسیَحُة أََتِتَک بٔإ٧َٔإئ ٓٔیطٔ َحسَّ ٔذظ

 ِ ئ َٓأََِقٔ اْب  َ ََ ا٦ْ أَِو ٧َِٔإئ ٓٔیطٔ  ٌَ َ َؼٕب ََل َػَدَب ٓٔیطٔ َوََل َنَؼَب ك َٗ َصا بٔبَِیٕت ٩ِ٣ٔ  ِ ََل٦َ َوَبرشِّ  َضا ٩ِ٣ٔ َربَِّضا اٟشَّ

زریہنب  جب، انب لیضف، امعرہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ربجلی ہیلع امالسؾ ےن آپ ےس اہک ہی دخہجی 

، اؿ وک اؿ ےک رب یک رطػ ےس السؾ د ہ دےئجی افر ومیت ےک اکی لحم یک ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج آپ ےک اپس اھکان ےل رک آح  ںیہ

 وخربخشی انس دےئجی سج ںیم وشر ف لغ ہن وہاگ افر ہن وکح  فیلکت وہ یگ۔

 زریہنب  جب، انب لیضف، امعرہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2344    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ب٩ اسس، ًبساہلل ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

اذُ بِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ َّی اہللُ ٩ُ أََسٕس أَِخب ٧ٍَََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط 

ًَيِْن َرأَ  أٟٔحيَن ٣َا ََل  ٌَٔبازٔی اٟؼَّ ٔ ًَِسِزُت ٟ َ ا٢َ اہللُ أ َٗ ا٢َ  َٗ ٠ِٔب َبرَش٠ًََِٕیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٗ ًَلَی  ِت َوََل َخَِطَ  ٌَ  ِت َوََل أُذُْ٪ َس٤ٔ

اعمذ نب ادس، دبعاہلل ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای 

 یسک آھکن ےن داھکی افر ہن یہ یسک اکؿ ےن انس افر ہن یہ اہلل رفامات ےہ ہک ںیم ےن ا ےن دنبفں ےک ےئل ایسی زیچ ایتر رک ریھک ےہ سج وک ہن

 یسک صخش ےک بلق رپ سگرا۔



 

 

 اعمذ نب ادس، دبعاہلل ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔ا

     2345    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ًبس اٟززاٚ، اب٩ جزیخ، س٠امی٪ احوا٢، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َِح٤ُوْز َحسَّ ًَبَّإض  َحسَّ ٍَ اب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ُ٪ اَِلَِحَو٢ُ أَ٪َّ كَاُوّسا أَِخب ٍََُظ أ٧َ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ٍََنٔی ُس٠َامِیَ

 ِ َِٟح٤ُِس أ٧َ ََٟک ا ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٔذا َتَضحََّس ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ًَ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ََٟک َت ٧ُوُر اَي ٤ََوأت َواَِلَِرٔق َو ٟشَّ

 ِ ٤ََوأت َواَِلَِرٔق َو٩ِ٣َ ٓٔیض٩َّٔ أ٧َ َِٟح٤ُِس أ٧ََِت َربُّ اٟشَّ ََٟک ا ٤ََوأت َواَِلَِرٔق َو ی٥ُِّ اٟشَّ َٗ َِٟح٤ُِس أ٧ََِت  ُّٙ ا َِٟح ًُِسَک ا ُّٙ َوَو َِٟح َت ا

ٌّٙ َوا٨َّٟا َِٟح٨َُّة َح ُّٙ َوا َِٟح َُُک ا ا َ٘ ٔ ُّٙ َوٟ َِٟح ِوَُٟک ا َٗ ََٟک أَِس٤ِ٠َُت َوبَٔک آ٨ِ٣َُت َو ٌّٙ ا٠َُّٟض٥َّ  ًَُة َح ا ٌّٙ َواٟشَّ وَ٪ َح ٌّٙ َوا٨َّٟبٔیُّ ُر َح

ُت  ِ
َِّ ٣ُِت َو٣َا أَ سَّ َٗ أَُِفِ لٔی ٣َا  َٓ ٤ُِت  َٛ َِٟیَک َحا ٔ َِٟیَک أ٧ََِبُت َوبَٔک َخاَػ٤ُِت َوِ ٔ ٠َُِّت َوِ ٠َِیَک َتَوک ًَ ٨ِ٠ًَُِت َو ِرُت َو٣َا أَ َو٣َا أََِسَ

َط َِٔلَّ أ٧ََِت  أ٧ََِت  َٟ ٔ َٟهٔی ََل ِ ٔ ِ 

ومحمد، دبع ارلزاؼ، انب رججی، امیلسؿ اوحاؽ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ 

 وت یہ انس ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات وک دجہت ڑپےتھ وت ہی داع رکےت ہک اے اہلل! ریتے یہ ےئل رعتفی ےہ

آامسونں افر زنیم اک ونر ےہ، افر ریتے یہ ےئل رعتفی ےہ وت یہ آامسونں افر زنیم وک اقمئ رےنھک فاال ےہ افر ریتے ےئل یہ رعتفی 

ےہ وت یہ آامسونں افر زنیم افر وج اؿ ںیم ےہ )بس اک( رب ےہ وت قح ےہ، افر ریتا فدعہ قح ےہ افر ریتا انہک قح ےہ افر ریتی 

افر تنج قح ےہ افر دفزخ قح ےہ افر امتؾ یبن قح ںیہ افر ایقتم قح ےہ، اے اہلل! ںیم ریتے ےیل االسؾ الای افر  الماقت قح ےہ

ریتے اسھت اامیؿ الای ھجت رپ رھبفہس ایک افر ریتی رطػ روجع ایک افر ریتی رطػ ےس ڑگھجا ایک افر ھجت یہ ےس ہلصیف اچاہ وت وت ریمے 

 ر اظرہ بس انگہ شخب دے، اے اہلل ، وت یہ ریما رپفرداگر ےہ وکح  وبعمد ںیہن ےہ رگم رصػ وت یہ ےہ۔اےلگ افر ےلھچپ افر وپ دیشہ اف



 

 

 ومحمد، دبع ارلزاؼ، انب رججی، امیلسؿ اوحاؽ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2346    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ًبساہلل ب٩ ٤ًز ٤٧ي ٍی، یو٧ص ب٩ یزیس ایلی، زہزی :  راوی

ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا ٔ َحسَّ ُت اٟزُّصِز ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَس اَِلَیِلٔیُّ  ٤َي ٍِٔیُّ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٨ُّٟ ث٨ََا  ا٢َ ٢ٕ َحسَّ َٗ یَّ 

ًَِبٔس  إؾ َوًُبَِیَس اہللٔ ب٩َِ  َّٗ ٤ََة ب٩َِ َو َ٘ ٠ِ ًَ ٤َُِٟشیَّٔب َو ٌٔیَس ب٩َِ ا ٔ َوَس َوَة ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ُت رُعِ ٌِ ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َس٤ٔ ٩ًَِ َحٔسیٔث  اہللٔ 

اُٟوا َوک١ٌُّ  َٗ ا  ب ٍََّأََصا اہللُ ٤٣َّٔ َٓ اُٟوا  َٗ ِٓٔک ٣َا  ٔ ََٟضا أَص١ُِ اِْل ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن  ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی َػل َِٟحٔسیٔث ا ّة ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٔ ثَىٔی كَائ َحسَّ

َِٟت َوَل  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ثَىٔی  ٔسی کَاَ٪ أَِحَُقَ َحسَّ ِٔ ِنٔی فٔی َن ََٟظأ ٨ُِت أَُه٩ُّ أَ٪َّ اہلَل ی٨ُِز٢ُٔ فٔی بََزائًَٔی َوِحّیا یُِتلَی َو ُٛ  ٩ِ٣ٔ ٜٔىِّی َواہللٔ ٣َا 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت أَِرُجو أَِ٪ یَزَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ ٜٔىِّی  ٕ یُِتلَی َوَل یَا یُب ٍَِّئُىٔی اہللُ بَٔضا أَِ٪ یََتک٥ََّ٠َ اہللُ فٔیَّ بٔأ٣َِز ُِ ٔ ُر ٥َ فٔی ا٨َِّٟو٦ طٔ َوَس٠َّ

رِشَ اِْلیَأت  ٌَ ِٟ ِٓٔک ا ٔ ُُا بٔاِْل َّٟٔذی٩َ َجا الَی ِٔ٪َّ ا ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٓ 

 زریب رعفہ نب اجحج نب اہنمؽ، دبعاہلل نب رمع ریمنی، ویسن نب سیدی ایلی، زرہی ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن

دیعس نب بیسم، ہمقلع نب فاقص افر دیبعاہلل نب دبعاہلل ےس رضحت اعہشئ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاہعق اکف ےک قلعتم 

سج ےس اہلل اعت ی ےن اؿ یک ربأت اظرہ رکدی یھت ہی دحثی ینس، افر اؿ ںیم ےس رہ اکی ےن اکی اکی ڑکٹا ایبؿ ایک وج اںوہں ےن 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ینس یھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک دخا یک مسق! ریما امگؿ ہن اھت ہک اہلل اعت ی رضحت اعہشئ 

ریمی ربأت ںیم وکح  فیح انزؽ رفامےئ اگ وج ڑپیھ اجےئ یگ افر ا ےن دؽ ںیم اینپ اشؿ ریقح اجیتن یھت، ہک اہلل اعت ی ریمے قلعتم 

 ایقتم کت ڑپیھ اجےئ ہکلب ےھجم )سب( ہی ادیم یھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ںیم وکح  اس رطح الکؾ رکے ہک
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فِْک ﴾ وخاب دںیھکی ےگ سج ےک ذرہعی اہلل اعت ی ریمی ربأت اظرہ رفامےئ اگ،انچہچن اہلل اعت ی ےن دس آںیتی ﴿ِإّؿَ اّل



 

 

 اخل انزؽ رفامںیئ۔

 اجحج نب اہنمؽ، دبعاہلل نب رمع ریمنی، ویسن نب سیدی ایلی، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2347    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، ٣ِي ٍہ ب٩ ًبس اٟزح٩٤، ابواٟز٧از، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی  أَبٔی صَُزیَِزَة أَ َحسَّ ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ حَ  ًَ َََٓل َتِٜتُبُوصَا  َئّة  ١َ٤َ َسیِّ ٌِ ًَِبٔسی أَِ٪ َي و٢ُ اہللُ َِٔذا أََراَز  ُ٘ ا٢َ َي َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ تُبُوَصا اہللُ  ِٛ ا َٓ ٠َٔ٤ًََضا  إِٔ٪  َٓ ٠َ٤ََضا  ٌِ َّی َي ً

تُبُوَصا  ِٛ ا َٓ َضا ٩ِ٣ٔ أَِجلٔی  َٛ إِٔ٪ ب٤ِٔٔث٠َٔضا َؤِِ٪ َتَز َٓ ُط َحَش٨َّة  َٟ تُبُوصَا  ِٛ ا َٓ ٠ِ٤ََضا  ٌِ ٥ِ٠َ َي َٓ ١َ٤َ َحَش٨َّة  ٌِ َُٟط َحَش٨َّة َؤَِذا أََراَز أَِ٪ َي

ٍٔ ٣ٔائَةٔ  ٔلَی َسِب رِشٔ أ٣ََِثأَٟضا ِ ٌَ َٟطُ بٔ تُبُوَصا  ِٛ ا َٓ  ٠َٔ٤ًََضا 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہبیتق نب دیعس، ریغمہ نب دبع ارلنمح، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ

فہ  ہک اہلل اعت ی رفوتشں ےس رفامات ےہ ہک بج ریما دنبہ انگہ اک ارادہ رکات ےہ وت بج کت فہ اس رپ لمع ہن رک ےل اس اک انگہ ہن وھکل ارگ

ےک ےئل اکی یکین وھکل، افر بج یکین اک ارادہ رکات  اس رپ لمع رک ےل وت اکی انگہ ھکل ول افر ارگ فہ اس وک ریمی فہج ےس وھچڑ دے وت اس

 ےہ وت اکی یکین وھکل افر ارگ فہ اس رپ لمع رکے وت دس انگ ےس است وس انگ کت ھکل ول۔

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ نب دبع ارلنمح، اوبازلاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2348    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اس٤اًی١ ب٩ ًبساہلل ، س٠امی٪ ب٩ بَل ٢، ٣ٌاویہ ب٩ ابی ٣زرز، سٌیس ب٩ يشار ، :  راوی

٩ًَِ َس   ٕ ز اؤیََة ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُزَرِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ثَىٔی ُس٠َامِیَ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َيَشإر 

َّی اہللُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟت َرضَٔی اہللُ  ا َٗ ا٢َ ٣َِط  َ٘ َٓ ا٣َِت اٟزَّح٥ُٔ  َٗ َْ ٨ِ٣ُٔط  ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ  َٙ َِٟد٠ِ َٙ اہللُ ا ا٢َ َخ٠َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

 َٗ ٔک  ٌَ َل َٗ  ٩ِ٣َ ٍَ َل ِٗ ا٢َ أَََل َتزَِؿيَِن أَِ٪ أَٔػ١َ ٩ِ٣َ َوَػ٠َٔک َوأَ َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ٔلی َ٘ ِٟ ائٔٔذ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ا٦ُ ا َ٘ َِٟت بَلَی یَ َصَذا ٣َ ا٢َ ا َٗ ا َربِّ 

وا أَ  ٌُ لِّ َ٘ ٔشُسوا فٔی اَِلَِرٔق َوُت ِٔ َِّٟيُت٥ِ أَِ٪ ُت ًََشِيُت٥ِ ِِٔ٪ َتَو َض١ِ  َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ َٟٔک ث٥َُّ   ِرَحا٥ُِٜ٣َ ََٓذٟٔٔک 

 ےس رفاتی رکےت ںیہ اامسلیع نب دبعاہلل ، امیلسؿ نب الب ؽ، اعمفہی نب ایب جارد، دیعس نب اسیر ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ( ڑھکا وہا وت اہلل اعت ی ےن رف

  

امای ہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل ولخمؼ وک دیپا رک ےک اس ےس افرغ وہا وت رمح )رۃ

ابت ےس رایض ںیہن ہک ںیم رہھٹ! اس ےن رعض ایک ہک ہی عطق رمح ےس ریتی انپہ امےنگن فاےل اک اقمؾ ےہ، اہلل اعت ی ےن رفامای ایک وت اس 

اس ےس ولمں وج ھجت وک المےئ افر اس ےس قلعت وتڑ ولں وج ھجت وک عطق رکے، اس ےن رعض ایک اہں! اے ریمے رب، اہلل اعت ی ےن 

  د

  

ارویں وک رفامای ہک ریتا اقمؾ یہی ےہ۔ اوبرہریہ ےن ہی آتی ڑپیھ ایک بجع ےہ ہک ارگ مت امکل نب اجؤ وت زنیم ںیم اسفد الیھپؤ افر رۃ

 اکےنٹ وگل۔

 اامسلیع نب دبعاہلل ، امیلسؿ نب الب ؽ، اعمفہی نب ایب جارد، دیعس نب اسیر ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔اہلل اک وق



 

 

     2349    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا ٪، ػاٟح، ًبیس اہلل ، زیس ب٩ خاٟس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ٩ًَِ َػأٟٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٣ُِٔطَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس   

ا٢َ اہللُ أَِػَبَح ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔی کَأَفْ بٔی َو٣ُِؤ٩ْ٣ٔ بٔی َٗ 

ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع دسمد، ایفسؿ، اصحل، دیبع اہلل ، زدی نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ 

فآہل فملس ےک زامےن ںیم ابرش وہح  وت آپ ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن رفامای ےہ ہک ریمے ضعب دنبے ریمے اسھت رفک رکےن فاےل 

 افر ضعب ھجم رپ اامیؿ الےن فاےل وہں ےگ۔

 دسمد، ایفس ؿ، اصحل، دیبع اہلل ، زدی نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2350    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟز٧از، ارع د، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٔ ًَِبٔسی ٟ ائَطُ اہللُ َِٔذا أََحبَّ  َ٘ ٔ صُِت ٟ أِی ََکٔ َ٘ ٔ َظ ٟ ائَطُ َؤَِذا ََکٔ َ٘ ٔ أِی أَِحبَِبُت ٟ َ٘ 

اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارع ج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص 

دنبہ ھجم ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ وت ںیم یھب اس ےک ےنلم وک دنسپ رکات  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن رفامای ہک بج ریما



 

 

 وہں۔

 اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارع ج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿوتدیح اک ایب :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2351    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪ ، طٌب ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ِیْب َحسَّ ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ  ٔ ٨َا أَبُو اٟز٧َِّاز

ًَِبسٔی بٔی ا٢َ اہللُ أ٧ََا ٨ًَِٔس َه٩ِّ  َٗ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوباامیلؿ ، ہز  اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن رفامای ہک ںیم ا ےن دنبے ےک اس امگؿ ےک زندکی وہات وہں وج ریمے قلعتم رکات ےہ۔

 اوباامیلؿ ، ہز  اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2352    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٰی ٨ًہاس٤اًی١، ٣اٟک، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌال :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٔد  ٩ًَِ اَِلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

 َٔ ُٗوُظ َواذُِروا نِٔؼ ََحِّ َٓ َٓإَٔذا ٣َاَت  مُّ  َٗ ١ِ٤َ َخي ٍِّا  ٌِ ٥َِٟ َي ب٨ََُّط َرُج١ْ  ذِّ ٌَ ُی َٟ ٠ًََِیطٔ  َسَر اہللُ  َٗ َٟئ٩ِٔ  ََٓواہللٔ  َِٟبَِحٔ  ُط فٔی ا َٔ ِٟب ٍَِّ َونِٔؼ ُط فٔی ا

 ٍَ َح٤َ َٓ ِٟب ٍََّ  ٍَ ٣َا ٓٔیطٔ َوأ٣َََز ا َح٤َ َٓ َِٟبَِحَ  أ٣َََز اہللُ ا َٓ ٤َٟٔيَن  ا ٌَ ِٟ بُُط أََحّسا ٩ِ٣ٔ ا ذِّ ٌَ َٓ ًََذابّا ََل يُ ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ٣َا ٓٔیطٔ ث٥َُّ  َٗ ٠َِت  ٌَ

َٟطُ  ََفَ  َِ َٓ  ٥ُ٠ًَِ  َخِظَيتَٔک َوأ٧ََِت أَ

اامسلیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اکؾ ںیہن ایک ذہلا بج فہ رم اجےئ وت اس وک الج ےن رفامای ہک ینب ارسالیئ ںیم ےس اکی صخش ےن فتیص یک ہک اس ےن یھبک وکح   کی 

ڈاول افر فص ہصح یکشخ ںیم افر فص ہصح دنمسر ںیم ریھکب ڈاول، دخا یک مسق ارگ اہلل اعت ی ےن اس رپ دقرت اپح  وت اس وک ااسی ذعاب 

س ہصح وک وج اس ںیم اھت اجکی رک دای افر دے اگ ہک داین فاولں ںیم ےس یسک وک ںیہن دے اگ، اہلل اعت ی ےن دنمسر وک مکح دای وت اس ےن ا

ہک ریتے یکشخ وک مکح دای وت اس ےن یھب اس ہصح وک وج اس ںیم اھت، اجکی رک دای، رھپ اہلل اعت ی ےن رفامای ہک مت ےن ااسی ویکں ایک اس ےن اہک 

 ڈر ےس ااسی ایک افر وت اس وک وخب اج اتن ےہ، اہلل اعت ی ےن اس وک شخب دای۔

 لیع، امکل، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاامس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ ںیہ۔

     2353    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ اسحاٚ، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ، ًبساٟزح٩٤ بىی ابی ٤ًزہ، ابوہزیزہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ ُٚ ب٩ُِ  ث٨ََا ِِٔسَحا ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  َٚ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ِِٔسَحا ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی َحسَّ ًَ ُت  ٌِ  َس٤ٔ

ًَِبّسا أََػ  ا٢َ ِٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َِزَة  ا٢َ أَذ٧ََِب َذ٧ِّبا ًَ َٗ اَب َذ٧ِّبا َوُرب٤ََّا 



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ َربِّ أَذ٧َِِبُت َوُرب٤ََّا  َ٘ ِبسٔ  َٓ ٌَ ٔ ُت ٟ ٧َِب َوَیأُِخُذ بٔطٔ َََُفِ َٔفُ اٟذَّ ِِ ُط َربًّا َي َٟ ًَِبٔسی أَ٪َّ   ٥َٔ٠ًَ ا٢َ َربُُّط أَ َ٘ َٓ أَُِفِ لٔی  َٓ ی أََػِبُت 

َٓاُِ   َ َِ ا٢َ َربِّ أَذ٧َِِبُت أَِو أََػِبُت آ َ٘ َٓ ََٜث ٣َا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ أََػاَب َذ٧ِّبا أَِو أَذ٧ََِب َذ٧ِّبا  َٟطُ َٔفِ ث٥َُّ ٣َ ًَِبٔسی أَ٪َّ   ٥َٔ٠ًَ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُظ 

ََٜث ٣َا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ أَذ٧ََِب َذ٧ِّبا َوُرب٤ََّا ِبٔسی ث٥َُّ ٣َ ٌَ ٔ ُت ٟ ٧َِب َوَیأُِخُذ بٔطٔ َََُفِ َٔفُ اٟذَّ ِِ ا٢َ َربِّ  َربًّا َي َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أََػاَب َذ٧ِّبا  َٗ

ظُ  أَُِفِ َٓ  َ َِ ا٢َ أَذ٧َِِبُت آ َٗ ِبٔسی ثَََلثّا أََػِبُت أَِو  ٌَ ٔ ُت ٟ ٧َِب َوَیأُِخُذ بٔطٔ َََُفِ َٔفُ اٟذَّ ِِ َُٟط َربًّا َي ًَِبسٔی أَ٪َّ   ٥َٔ٠ًَ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  لٔی 

ادمح نب ااحسؼ، رمعف نب اعمص، امہؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل ، دبعارلنمح ینب ایب رمعہ، اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ینب یلص 

رفامےت وہےئ انس ہک اکی دنبہ انگہ اک رمبکت وہا، یھبک آپ ےن "ااصب ذابن" رفامای افر یھبک آپ ےن "اذبن  اہلل ہیلع فآہل فملس وک

، رفامای( وت اس ےک 

 

ٹت  ، رفامای افر یھبک آپ ےن اصی

 

ٹ

 

ذابن" ، رفامای اس ےن اہک ہک اے ریمے رپفرداگر ںیم ےن انگہ ایک )یھبک اذ ُ

ےہ ہک اس اک وکح  رپفرداگر ےہ وج انگوہں وک اتشخب ےہ افر اس رپ وماذخہ رکات ےہ، ںیم ےن ا ےن  رپفرداگر ےن رفامای ہک ریما دنبہ اجاتن

رداگر دنبے وک شخب دای ےہ رھپ بج کت اہلل وک وظنمر وہا فہ دنبہ رہھٹا راہ، رھپ انگہ وک اچنہپای رفامای انگہ ایک، وت رعض ایک اے ریمے رپف

ہ ایک، وت اس وک شخب دے وت اہلل اعت ی ےن رفامای ہک ریما دنبہ اجاتن ےہ ہک اس اک وکح  رب ےہ وج انگوہں وک رھپ ںیم انگہ وک اچنہپای )رفامای( انگ

شخب داتی ےہ افر اس رپ وماذخہ یھب رکات ےہ ںیم ےن ا ےن دنبے وک شخب دای بج کت ہک اہلل وک وظنمر وہا فہ دنبہ رہھٹا راہ، رھپ اس ےن 

ہک انگہ وک اچنہپ، اس ےن اہک اے ریمے رب ںیم انگہ وک اچنہپ ای انگہ ایک، وت اےس شخب دے، اہلل ےن رفامای ہک  انگہ ایک افر ضعب دہعف رفامای

 ریما دنبہ اجاتن ےہ ہک اس اک وکح  رب ےہ وج انگہ وک اتشخب ےہ افر اس رپ وماذخہ یھب رکات ےہ، ںیم ےن ا ےن دنبے وک شخب دای، نیت ابر

 رفامای ذہلا وج اچےہ رکے۔

 ادمح نب ااحسؼ، رمعف نب اعمص، امہؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل ، دبعارلنمح ینب ایب رمعہ، اوبرہریہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  ںیہ۔اہلل اک وقؽ ہک ہی ولگ اہلل ےک الکؾ وک دبؽ ڈاانل اچےتہ

     2354    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس اہلل ب٩ ابی اَلسوز، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس )س٠امی٪( ٗتازہ، ً٘بہ ب٩ ًبساِٟاَف، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

 ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٔ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی اَِلَِسَوز ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس أَفٔ  َِ ِٟ ًَِبسٔ ا َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ َت٤ْٔز َس٤ٔ

ا٢َ ک٤ٔ٠ََ  َٗ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ َٕ أَِو ٓٔی٩ِ٤َ کَاَ٪  َّطُ َذََکَ َرُجَّل ٓٔی٩ِ٤َ َس٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ًَِلاُظ اہللُا٨َّٟٔيیِّ َػل ىٔی أَ ٌِ ا  ّة َي َّ٤٠َ َٓ َّٟسا  ٣َاَّل َوَو

٥َِٟ یَ  ٥ِ یَبَِتئٔزِ أَِو  َٟ َُّط  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا َخي ٍَِ إَٔب  َٗ ٨ُِت َل٥ُِٜ  ُٛ ا٢َ ٟٔب٨َٔیطٔ أَیَّ إَٔب  َٗ اةُ  َٓ َِٟو ِت ا ٔسِر اہللُ َحرَضَ ِ٘ ِ ٨ًَِٔس اہللٔ َخي ٍِّا َؤِِ٪ َي بَِتئٔز

 َٓ َٓا٧ُِوزُوا َِٔذا ٣ُتُّ  بُِط  ذِّ ٌَ ٠َِیطٔ ُي ًَ ٕٕ ًَأػ إَٔذا کَاَ٪ یَِو٦ُ رٔیٕح  َٓ ٨ََِٜسرٔیَّة  ا٢َ اَِْلِٔس َٗ ونٔی أَِو  ُ٘ اِسَح َٓ ِح٤ّا  َٓ ُت  َّی َِٔذا ِٔصِ ُٗونٔی َحً أَُِحٔ

 َٓ ِّی  ًَلَی َذَٟٔک َوَرب ُض٥ِ  َ٘ َٓأََخَذ ٣ََواثٔی  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أَذُِرونٔی ٓٔیَضا  ٠ُوآَ ٌَ َٔ  ٕٕ ًَأػ  ٕ ث٥َُّ أَذَِرِوُظ فٔی یَِو٦

٠َِت ٣َ  ٌَ َٓ ًَلَی أَِ٪  ًَِبٔسی ٣َا َح٠َ٤ََک  ا٢َ اہللُ أَِی  َٗ ائ٥ْٔ  َٗ إَٔذا صَُو َرُج١ْ  َٓ  ٩ِ ُٛ َّ َوَج١َّ  ًَز ا٢َ اہللُ  َ٘ َٓ ْٚ َُٓتَک أَِو ََفَ ا٢َ ٣ََدا َٗ ٠َِت  ٌَ َٓ ا 

اُظ أَِ٪ َرح٤َٔطُ ٨ًَِٔسصَا َٓ ٤َا َتََل َٓ ا٢َ  َٗ ُت َصَذا  ٨ِ٣َٔک  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ثُِت بٔطٔ أَبَا ًُِث٤َاَ٪  َحسَّ َٓ َُي ٍَُِصا  اُظ  َٓ ٤َا َتََل َٓ ی  َ ِِ ُ ا٢َ ٣َزَّّة أ َٗ َو

َت٤ٔزْ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ٣ُوَسی َحسَّ َث َحسَّ ٤َا َحسَّ َٛ َِٟبَِحٔ أَِو  َّطُ َزاَز ٓٔیطٔ أَذُِرونٔی فٔی ا َُي ٍَِ أ٧َ ٥ِ َیبَِتئٔزِ  ٩ِ٣ٔ َس٤َ٠ِاَ٪  َٟ ا٢َ  َٗ ُة  َو َٔ ا٢َ َخ٠ٔی َٗ َو

 ِ ِٔ ٥َِٟ یَسَّ َتاَزةُ  َٗ ُظ  َ ََّٓسَّ ٥ِ یَبَِتئٔزِ  َٟ ا٢َ  َٗ َت٤ْٔز َو ٌِ ث٨ََا ٣ُ  َحسَّ

ہیلع دبعاہلل نب ایب االوسد،  رمتع،  رمتع ےک فادل )امیلسؿ( اتقدہ، ہبقع نب دبعااغلرف، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل 

  ولوگں ںیم ےس اکی اک ذترکہ ایک ای اس رطح رفامای ہک مت ےس ےلہپ ولگ ےھت، اس فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ

  

 ہک آپ ےن سگۃ

ےک قلعتم آپ ےن ھچک رفامای ینع اہلل ےن اس وک امؽ ف افالد بس ھچک دای اھت، بج اس ےک رمےن اک فتق رقبی آای وت اس ےن ا ےن 

ےن وجاب دای ہک تہب اےھچ ابپ! اس ےن اہک ہک ںیم ےن اہلل ےک اپس وکح  یکین وٹیبں ےس وپاھچ ہک ںیم اہمترا شیک ابپ اھت، اںوہں 

 ںیہن یجیھب، ارگ اہلل اعت ی ےن ھجم رپ دقرت اپح  وت ےھجم ذعاب دے اگ اس ےئل دوھکی ہک ںیم بج رم اجؤں وت ےھجم الج ڈاانل اہیں کت ہک

و ین ای ادنکسر
حق
ش

ہی رفامای( سج دؿ زیت آدنیھ آےئ اس ںیم ھجم وک اڑا دانی، یبن یلص اہلل ہیلع بج ںیم وکہلئ وہ اجؤں وت ےھجم سیپ ڈاانل )اف 

فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ ریمے رب یک! ہک اس ےن ا ےن وٹیبں ےس اس رپ دہع ایلانچہچن اںوہں ےن ااسی یہ ایک افر اس وک زیت 

)وہ اج( وت فہ صخش اسےنم ڑھکا اھت، اہلل ےن رفامای ہک اے ریمے آدنیھ ےک دؿ وہا ںیم اڑا دای رھپ اہلل زبرگ ف ربرت ےن رفامای نک، 

ک رفامای( آپ ےن 

 

ک ای رفؼ من

 

دنبے! وت ےن ہی وج ھچک ایک اس رپ سک زیچ ےن آامدہ ایک؟ اس ےن وجاب دای ہک ریتے وخػ ےن )اخمفن

ر دفرسی ابر رفامای ہک اس ےک وسا وکح  التیف ہن رفامح ۔ رفامای ہک رھپ اہلل اعت ی ےن اس یک الت یف وج رفامح  فہ ہی یھت ہک اس رپ رمح ایک اف

امیلسؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اوبنامثؿ ےس ہی دحثی ایبؿ یک وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن ہی امیلسؿ ےس انس ےہ رگم ہی ہک اںوہں ےن 

سز" اک ظفل ایبؿ  اانت زایدہ ایبؿ ایک ہک اذرفین یف ارحبل، ، ای اسیج ہک ایبؿ ایک۔ مہ ےس ومٰیس ےن وبا

 

ی

 

ٹن
ن ن

ہطس  رمتع دحثی ایبؿ یک اس ںیم "مل 



 

 

سز" اک ظفل ایبؿ ایک، اتقدہ ےن اس یک ریسفت مل دیرخ ایب

 

ی

 

ٹن
ن ن

ؿ ایک افر ہفیلخ ےن اہک ہک مہ ےس  رمتع ےن دحثی ایبؿ یک ےہ وت اںوہں ےن "مل 

 یک ےہ۔

 ہ، ہبقع نب دبعااغلرف، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع اہلل نب ایب االوسد،  رمتع،  رمتع ےک فادل )امیلسؿ( اتقد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دخاےئ زبرگ ف ربرت اک ایقتم ےک دؿ اایبنء فریغہ ےس الکؾ رکےن اک ایبؿ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم ےک دؿ اایبنء فریغہ ےس الکؾ رکےن اک ایبؿ دخاےئ زبرگ ف ربرت اک

     2355    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ راطس، اح٤س ب٩ ًبساہلل ، ابوب٩ ًیاغ، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ُٕ ب٩ُِ َرأطٕس َحسَّ ث٨ََا یُوُس ُت أََنّشا َرضَٔی اہللُ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ًَیَّإغ  ث٨ََا أَبُو بَُِکٔ ب٩ُِ  ِبسٔ اہللٔ َحسَّ

٠ُِت  ُ٘ َٓ ُت  ٌِ ِّٔ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ُط و٢ُ َِٔذا کَاَ٪ یَِو٦ُ ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ُِط  َِٟح٨َّ  ًَ َة ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔی یَا َربِّ أَِزخ١ِٔ ا

 َ أ َٛ ا٢َ أ٧ََْص  َ٘ َٓ ٠ِبٔطٔ أَِزنَی َطِیٕئ  َٗ َِٟح٨ََّة ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔی  ُٗو٢ُ أَِزخ١ِٔ ا َیِسُخ٠ُوَ٪ ث٥َُّ أَ َٓ ْة  َٟ َز ِ َِ ٠ِبٔطٔ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َٗ ٔ ٔلَی أََػاب ِّی أ٧َُِوزُ ِ ن

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

اوبنب ایعش، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وی ف نب رادش، ادمح نب دبعاہلل ، 

ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج ایقتم اک دؿ آےئ اگ وت ریمی افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ۔ ںیم رعض 

 راح  ربارب اامیؿ وہانچہچن فہ ولگ تنج ںیم دالخ وہں ےگ رھپ رکفں اگ ہک اے رپفرداگر اس صخش وک شخب دے سج ےک دؽ ںیم

ںیم رعض رکفں اگ اس صخش وک تنج ںیم دالخ رک دے سج ےک دؽ ںیم ذرہ ربارب اامیؿ ےہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک 

  اھت( ۔ںیم وگای روسؽ اہلل یک اویلگنں وک دھکی راہ وہں )نج ےس ااشرہ رکےت وہےئ آپ ےن رفامای



 

 

 وی ف نب رادش، ادمح نب دبعاہلل ، اوبنب ایعش، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 الکؾ رکےن اک ایبؿدخاےئ زبرگ ف ربرت اک ایقتم ےک دؿ اایبنء فریغہ ےس 

     2356    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ُحب، ح٤از ب٩ زیس، ٣ٌبس ب٩ ہَل ٢، ٨ًز ی :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨َزٔیُّ  ٌَ ِٟ َبُس ب٩ُِ صََٔل٢ٕ ا ٌِ ث٨ََا ٣َ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َُحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٔ  َحسَّ ة َِٟبِْصَ ٨َا ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌِ اِجَت٤َ

٩ًَِ َحٔسیٔث اٟظَّ  ٨ََٟا  َِٟیطٔ َيِشأَُٟطُ  ٔ ِٟب٨َُانٔیِّ ِ ٨َا بَٔثابٕٔت ا ٌَ ٔلَی أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َوَذَصب٨َِا ٣َ ٨َاُظ ََٓذَصب٨َِا ِ ِ٘ َٓ َوا َٓ  ٔ ظ ِْصٔ َٗ إَٔذا صَُو فٔی  َٓ ًَٔة  ا َٔ

 َ أ َٓ َّا  َٓاِسَتأَِذ٧ َهی  ُـّ ِّی اٟ ًَةٔ ُيَؼل ا َٔ ٢َ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث اٟظَّ ٩ًَِ َطِیٕئ أَوَّ ُِٟط  َ ٨َ٠ِا َٟٔثابٕٔت ََل َتِشأ ُ٘ َٓ أططٔ  ًَلَی َٔفَ أًْس  َٗ ٨ََٟا َوصَُو  ذَٔ٪ 

 َ٘ َٓ ٔة  ًَ ا َٔ ٩ًَِ َحٔسیٔث اٟظَّ َُُک َيِشأَُٟو٧ََک  ةٔ َجا َِٟبِْصَ ا٢َ یَا أَبَا َح٤ِزََة َصُؤََلٔئ ِِٔخَوا٧َُک ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ٘ َّی اہللُ ا٢َ حَ َٓ ْس َػل ث٨ََا ٣َُح٤َّ سَّ

وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ آَز٦َ  َٓ ٕف  ٌِ ُض٥ِ فٔی َب ـُ ٌِ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٣َاَد ا٨َّٟاُض َب ا٢َ َِٔذا کَاَ٪ یَِو٦ُ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  و٢ُ ًَ ُ٘ َی َٓ ٔلَی َربَِّک  ٨ََٟا ِ  ٍِ َٔ اِط

َّطُ َخ  َٓإ٧ٔ ٠َِی٥ُِٜ بٔإٔبَِزاصٔی٥َ  ًَ  ٩ِٜٔ ََٟضا َوَل َّطُ ک٠َٔی٥ُ َِٟشُت  إ٧ٔ َٓ ٠َِی٥ُِٜ ب٤ُٔوَسی  ًَ  ٩ِٜٔ ََٟضا َوَل َِٟشُت  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ ِٔبَِزاصٔی٥َ  َٓ ٠ٔی١ُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

َیأِتُو َٓ َّطُ ُروُح اہللٔ َوک٤َٔ٠َُتطُ  َٓإ٧ٔ ٌٔیَسی  ٠َِی٥ُِٜ بٔ ًَ  ٩ِٜٔ ََٟضا َوَل َِٟشُت  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیأِتُوَ٪ ٣ُوَسی  َٓ واہللٔ  ُ٘ َی َٓ ٩ِٜٔ َ٪ ًٔیَسی  ََٟضا َوَل َِٟشُت   ٢ُ

َٓیُؤِ  ِّی  ًَلَی َرب أَِسَتأِذُٔ٪  َٓ ََٟضا  ُٗو٢ُ أ٧ََا  َ أ َٓ َیأِتُونٔی  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٕس َػل ٠َِی٥ُِٜ ب٤َُٔح٤َّ َذُ٪ لٔی َوی٠ُِض٤ُٔىٔی ٣ََحا٣َٔس أَِح٤َُسُظ بَٔضا ًَ

٤ََِٟحا٣ٔ  أَِح٤َُسُظ بٔت٠َِٔک ا َٓ نٔی اِْلَ٪  َم ََل َتِحرُضُ ٌِ ََٟک َوَس١ِ ُت  ٍِ ١ُِٗ ُيِش٤َ ٍِ َرأَِسَک َو َٓ ُس اِر و٢ُ یَا ٣َُح٤َّ ُ٘ َی َٓ ُط َسأجّسا  َٟ  ُّ ِٔ ٔس َوأَ

٠ِبٔطٔ ٣ٔثِ  َٗ ِد ٨ِ٣َٔضا ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔی  ٔ ِِ َ أ َٓ  ِٙ ٔ و٢ُ ا٧َِل٠ ُ٘ َی َٓ ًٔی  ًٔی أ٣َُّ ُٗو٢ُ یَا َربِّ أ٣َُّ َ أ َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ ٕ ٩ِ٣ٔ ِٔی٤َا٪ٕ َواِط ٌٔي ٍَة ا٢ُ َط َ٘ 

ُس  ا٢ُ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ ُی َٓ َٟطُ َسأجّسا   ُّ ِٔ ٤ََِٟحا٣ٔسٔ ث٥َُّ أَ َٓأَِح٤َُسُظ بٔت٠َِٔک ا ١ُ ث٥َُّ أًَُوزُ  ٌَ ِٓ َ أ َٓ  ُٙ ٔ أ٧ََِل٠ ََٟک َٓ  ٍِ ١ُِٗ يُِش٤َ ٍِ َرأَِسَک َو َٓ اِر

 ِٙ ٔ و٢ُ ا٧َِل٠ ُ٘ َی َٓ ًٔی  ًٔی أ٣َُّ ُٗو٢ُ َیا َربِّ أ٣َُّ َ أ َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ َم َواِط ٌِ ٕ أَِو  َوَس١ِ ُت ة ا٢ُ َذرَّ َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ِد ٨ِ٣َٔضا ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔی  ٔ ِِ َ أ َٓ

 ُّ ِٔ َ ٤ََِٟحا٣ٔسٔ ث٥َُّ أ َٓأَِح٤َُسُظ بٔت٠َِٔک ا ١ُ ث٥َُّ أًَُوزُ  ٌَ ِٓ َ أ َٓ  ُٙ ٔ أ٧ََِل٠ َٓ ِجُط  ٔ ِِ َ أ َٓ َٟٕة ٩ِ٣ٔ ِٔی٤َإ٪  َز ِ َِ ٍِ َٓ ُس اِر و٢ُ یَا ٣َُح٤َّ ُ٘ َی َٓ َٟطُ َسأجّسا 



 

 

١ُِٗ يُ  ِد ٩ِ٣َ کَاَ٪ َرأَِسَک َو ٔ ِِ َ أ َٓ  ِٙ ٔ و٢ُ ا٧َِل٠ ُ٘ َی َٓ ًٔی  ًٔی أ٣َُّ ُٗو٢ُ یَا َربِّ أ٣َُّ َ أ َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ َم َواِط ٌِ ََٟک َوَس١ِ ُت  ٍِ ٠ِبٔطٔ  ِش٤َ َٗ فٔی 

 َٓ  ١ُ ٌَ ِٓ َ أ َٓ  ُٙ ٔ أ٧ََِل٠ َٓ ِجُط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٔ ِِ َ أ َٓ َز٢ٕ ٩ِ٣ٔ ِٔی٤َإ٪  ِ َِ ا٢ٔ َحبَّةٔ  َ٘ ٠ُُِٗت أَِزنَی أَِزنَی أَِزنَی ٣ِٔث ِج٨َا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ أ٧ََٕص  َ َِ ا  َّ٤٠َ

ث٨ََ  ث٨َِاُظ ب٤َٔا َحسَّ َحسَّ َٓ َة  َٔ َِٟحَش٩ٔ َوصَُو ٣َُتَوإر فٔی ٨ِ٣َز٢ٔٔ أَبٔی َخ٠ٔی َِٟو ٣ََزِر٧َا بٔا ٔف أَِػَحاب٨َٔا  ٌِ أََتِي٨َاُظ َٟٔب َٓ ا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک 

َٟطُ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٨ََٟا  أَذَٔ٪  َٓ ٠ًََِیطٔ  ٨َ٤ِا  َش٠َّ ث٨ََا فٔی  َٓ ٥ِ٠َ ٧ََز ٣ِٔث١َ ٣َا َحسَّ َٓ ٌٔیٕس ٔجئ٨َِاَک ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس أَخٔیَک أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  یَا أَبَا َس

٥َِٟ یَزٔزِ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ صٔیِط  َ٘ َٓ  ٍٔ ٤َِِٟؤؿ ٔلَی َصَذا ا ا٧َِتَهی ِ َٓ َِٟحٔسیٔث  ث٨َِاُظ بٔا َحسَّ َٓ ا٢َ صٔیِط  َ٘ َٓ ٔة  ًَ ا َٔ ا اٟظَّ َ٘ َٓ ًَلَی صََذا  ِس ٨ََٟا  َ٘ َٟ  ٢َ

ٌٔی ٨َ٠ُِٗا یَا أَبَا َس ک٠ُٔوا  َظ أَِ٪ َتتَّ َََٓل أَِزرٔی أ٧ََٔسَی أ٦َِ ََکٔ ی٩َ َس٨َّة  ٍْ ٨ِ٣ُُذ ًرِٔشٔ ثَىٔی َوصَُو َج٤ٔی َٙ َحسَّ ٔ ا٢َ ُخ٠ َٗ ٔحَک َو ـَ َٓ ث٨َِا  َحسِّ َٓ ٕس 

ث٥َُِٜ حَ  تُُط َِٔلَّ َوأ٧ََا أُرٔیُس أَِ٪ أَُحسِّ ًَُحوَّل ٣َا َذََکِ أَِح٤َُسُظ بٔت٠َِٔک اِْلِٔنَشاُ٪  َٓ َة  ٌَ ا٢َ ث٥َُّ أًَُوزُ اٟزَّابٔ َٗ ث٥َُِٜ بٔطٔ  ٤َا َحسَّ َٛ ثَىٔی  سَّ

ٍِ تُ  َٔ َلِط َواِط ٌِ ٍِ َوَس١ِ ُت ١ُِٗ يُِش٤َ ٍِ َرأَِسَک َو َٓ ُس اِر ا٢ُ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ ُی َٓ َُٟط َسأجّسا   ُّ ِٔ ٤ََِٟحا٣ٔٔس ث٥َُّ أَ ُٗو٢ُ یَا َربِّ ائَِذِ٪ ا َ أ َٓ  ٍِ َّٔ َظ

َٗ لٔی ٓٔی َج٩َّ ٨ِ٣َٔضا ٩ِ٣َ  ٔ ِِ ُ َو٤ًَٔی ََل ًَ و٢ُ َؤًزَّتٔی َوَجََللٔی َوٛٔب ٍَِٔیأِی َو ُ٘ َی َٓ ََٟط َِٔلَّ اہللُ  ٔ ا٢َ ََل ِ َٗ ََٟط َِٔلَّ اہللُ ٩ِ٤َ  ٔ  ا٢َ ََل ِ

 آد ی اکی ہگج امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، دبعم نب الہ ؽ، زنعی ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ رصبہ ےک یئک

عمج وہےئ افر اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےک اپس ےئگ، ا ےن اسھت اثتب انبین وک یھب ےل ےلچ اتہک فہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےس امہرے ےئل افشتع یک دحثی ےک قلعتم وپےگ ں۔ اس فتق رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ےن لحم ںیم ےھت مہ ےن دالخ 

اجزت اچیہ، اںوہں ےن ااجزت دی، اوستق فہ ا ےن رتسب رپ ےھٹیب وہےئ ےھت، مہ ےن اثتب ےس اہک ہک اؿ ےس افشتع یک وہےن یک ا

دحثی ےس ےلہپ وکح  زیچ ہن وپانھچ،انچہچن اثتب ےن اہک اے اوبزمحہ! ہی اہمترے اھبح  رصبہ فاےل ںیہ افر اہمترے اپس اس ےئل آےئ 

، اںوہں ےن اہک مہ ےس دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ رفامای ہک بج ایقتم اک دؿ وہاگ ںیہ ہک مت ےس افشتع یک دحثی وپےگ ں

وت ولگ )درای یک رطح( ومج امرںی ےگ )ےب رقار وہں ےگ( وت ہی ولگ رضحت آدؾ ہیلع امالسؾ ےک اپس آںیئ ےگ افر ںیہک ےگ ہک 

اس اک الہ ںیہن وہں، نکیل مت رضحت اربامیہ ہیلع امالسؾ ےک اپس اجؤ  ا ےن رپفرداگر ےک اپس امہری افشتع ےئجیک فہ ںیہک ےگ ہک ںیم

ہک فہ اہلل ےک لیلخ ںیہ رھپ ہی ولگ رضحت اربامیہ ےک اپس آںیئ ےگ فہ ںیہک ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں، رضحت ومٰیس ہیلع 

 ےگ فہ وجاب دںی ےگ ہک ںیم ااکس الہ ںیہن امالسؾ ےک اپس اجؤ، فہ اہلل ےک میلک ںیہ ولگ رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک اپس ںیچنہپ

وہں نکیل مت رضحت ٰیسیع ہیلع امالسؾ ےک اپس اجؤ فہ اہلل یک رفح افر اس اک ہملک ںیہ، ہی ولگ رضحت ٰیسیع ہیلع امالسؾ ےک اپس آںیئ 

اجؤ، ولگ ریمے اپس آںیئ وت ںیم ےگ وت فہ یھب ںیہک ےگ ںیم اس اک الہ ںیہن وہں، نکیل مت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

وہکں اگ ںیم اس اک الہ وہں، ںیم ا ےن رب ےس ااجزت اچوہں اگ ااجزت ےلم یگ افر اہلل ریمے دؽ ںیم اےسی املکت ڈاؽ دے اگ وج 



 

 

! اانپ رس ااھٹؤ، اب ےھجم اید ںیہن افر ںیم اؿ یہ املکت ےس اس یک دمح ایبؿ رکفں اگ افر دجسے ںیم رگ اجؤں اگ، رھپ اہلل ےہک اگ اے دمحم

وہک انس اجےئ اگ، اموگن دای اجےئ اگ، افشتع رکف وبقؽ وہ یگ، ںیم رعض رکفں اگ اے ریمے رب! ریمی اتم، ریمی اتم، مکح وہاگ 

ہک سج ےک دؽ ںیم اکی وج ربارب یھب اامیؿ وہ اوکس دفزخ ےس اکنؽ ول،انچہچن ںیم اجؤں اگ افر ہی رکفں اگ رھپ ولن رک آؤں اگ افر اؿ 

 املکت ےس اس یک دمح ایبؿ رکفں اگ افر دجسے ںیم رگ اجؤں اگ وت اہک اجےئ اگ اے دمحم رس ااھٹؤ افر وہک انس اجےئ اگ، اموگن دای اجےئ اگ یہ

افر افشتع رکف وبقؽ وہیگ ںیم رعض رکفں اگ، اے رب! ریمی اتم، ریمی اتم، وت اہک اجےئ اگ ہک اجؤ افر دفزخ ںیم ےس اس 

 دؽ ںیم ذرہ ای راح  ےک ربارب اامیؿ وہ، ںیم اجؤں اگ ااسی یہ رکفں اگ رھپ ولن رک آؤں اگ افر اؿ یہ املکت ےس صخش وک اکنؽ ول سج ےک

افشتع  اس یک دمح ایبؿ رکفں اگ رھپ ںیم دجسے ںیم رگ اجؤں اگ وت اہک اجےئ اگ اے دمحم! اانپ رس ااھٹؤ، وہک انس اجےئ اگ، اموگن دای اجےئ اگ،

ض رکفں اگ اے ریمے رب! ریمی اتم، ریمی اتم، اہلل اعت ی رفامےئ اگ ہک اجؤ افر اس صخش وک دفزخ رکف وبقؽ وہیگ ںیم رع

ےس اکنؽ ول سج ےک دؽ ںیم راح  ےک داہن ےس یھب مک اامیؿ وہ، ںیم اجؤں اگ افر ااسی یہ رکفں اگ دیعس اک ایبؿ ےہ ہک بج مہ رضحت 

 ا ےن ضعب اسویھتں ےس اہک ہک اکش مہ ولگ نسح )رصبی( ےک اپس ےتلچ وج اس اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےس ےلکن وت ںیم ےن

فتق اوبہفیلخ ےک نؿ ںیم ےپھچ وہےئ ےھت افر اؿ ےس فہ دحثی ایبؿ رکےت وج مہ ےس اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ یک 

، مہ ےن اہک ہک اے اوبدیعس! مہ آپ ےک ےہانچہچن مہ ولگ اؿ ےک اپس آےئ، اںیہن السؾ ایک، اںوہں ےن ادنر آےن یک ااجزت دی

اپس آپ ےک اھبح  اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےک اپس ےس آےئ ںیہ، افشتع ےک قلعتم یسیج دحثی اںوہں ےن ایبؿ یک مہ 

دہ اںوہں ےن ےن فیسی ںیہن ینس، اںوہں ےن ایبؿ یک، بج اس آرخی اقمؾ رپ ےچنہپ وت اںوہں ےن اہک افر ایبؿ رکف مہ ےن اہک اس ےس زای

ایبؿ ںیہن ایک اںوہں ےن اہک اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہکبج فہ وہش ف وحاس ںیم ےھت سیب اسؽ اک رعگ  وہا ھجم ےس ہی دحثی ایبؿ یک 

ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ وھبؽ ےئگ ای اس ےئل اس ےک ذرک وک اندنسپ ایک ہک ولگ رھبفہس رک ںیھٹیب افر لمع وھچڑ دںی، مہ ےن اہک اے 

 دیعس! مہ ےس ایبؿ ےئجیک وت فہ  ےسن افر اہک چس ےہ ااسنؿ دلج ابز دیپا ایک ایگ ےہ، ںیم مت ےس فہ دحثی ایبؿ رکدفں اسن ریض اہلل اعتٰیلاوب

ہنع ےن ھجم ےس ایس رطح ایبؿ ایک سج رطح مت ےس ایبؿ ایک رھپ اہک ہک آپ ےن رفامای ںیم وچیھت ابر ولن رک آؤں اگ افر اؿ یہ املکت 

ؽ  دمح ایبؿ رکفں اگ رھپ دجسہ ںیم رگ اجؤں اگ وت اہلل ےہک اگ ہک دمحم رس ااھٹؤ، وہک انس اجےئ اگ، اموگن دای اجےئ اگ، افشتع رکف وبقےس اس یک

ُ اہک وہ وت اہلل اعت ی رفامےئ اگ ہک مسق
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
  ےہوہ یگ، ںیم رعض رکفں اگ اے رب ےھجم اؿ ولوگں یک ااجزت دے وہنجں ےن ل

ُ اہک وہ۔
َ
  اّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَش
َ
 ریمی زعت ف الجؽ یک افر تمظع ف ربکایح  یک ہک ںیم دفزخ ےس اوکس اکنؽ دفاگن سج ےن ل

 امیلسؿ نب  جب، امحد نب زدی، دبعم نب الہ ؽ، زنع ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 دخاےئ زبرگ ف ربرت اک ایقتم ےک دؿ اایبنء فریغہ ےس الکؾ رکےن اک ایبؿ

     2357    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ خاٟس، ًبیس اہلل ب٩ ٣وسی، اَسائی١، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیسہ، حرضت ًبس اہلل :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ًَبٔیَسةَ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔی١َ  ٩ًَِ َِِٔسَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ُس ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ا٢َ َح٤َّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  

َِٟح٨َّ  َِٟح٨َّٔة زُُخوَّل ا َ أَص١ِٔ ا ِٔ ٥َ ِٔ٪َّ آ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُد َٗ وّجا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َرُج١ْ َیِْخُ ُ ُِ َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ِٔ َة َوآ

 َٓ َٟطُ َذَٟٔک ثَََلَث ٣َزَّإت  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َِٟح٨َُّة ٣ََِلَی  و٢ُ َربِّ ا ُ٘ َی َٓ َِٟح٨ََّة  َُٟط َربُُّط اِزُخ١ِ ا و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َِٟح٨َُّة َحِبّوا  ٠ًََِیطٔ ا ٌٔیُس  ک١ُُّ َذَٟٔک يُ

و٢ُ ِٔ٪َّ  ُ٘ َی َٓ ًَرِشَ ٣َٔزارٕ  ٣ََِلَی  ٧َِیا   ََٟک ٣ِٔث١َ اٟسُّ

دمحم نب اخدل، دیبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک 

دفزخ فاولں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک الہ تنج ںیم، تنج ںیم بس ےس آرخ ںیم دالخ وہےن فاال افر 

دفزخ ےس بس ےس ےھچیپ ےنلکن فاال اکی آد ی وہاگ، وج ٹسھگ رک ےلکن اگ اس اک رپفرداگر اس ےس رفامےئ اگ ہک تنج ںیم دالخ وہ اج، فہ 

رعض رکے اگ ہک اے رپفرداگر تنج وت رھبی وہح  ےہ، اہلل اعت ی اس ےس نیت ابر ہی رفامےئ اگ، افر رہابر فہ یہی وجاب دے اگ ہک 

  رھبی وہح  ےہ، اہلل اعت ی رفامےئ اگ ہک ریتے ےئل داین یک رطح دس انگ ےہ۔تنج

 دمحم نب اخدل، دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 دخاےئ زبرگ ف ربرت اک ایقتم ےک دؿ اایبنء فریغہ ےس الکؾ رکےن اک ایبؿ



 

 

     2358    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، خثی٤ہ، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ٕ أَِخب ٧ٍَََا ًٔیَسی بِ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ َخِیَث٤ََة  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ٩ُ یُو٧َُص 

َي٨ُِوزُ  َٓ َِٟیَص بَِي٨َُط َوبَِي٨َُط تُزُِج٤َاْ٪  ٥َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أََحْس َِٔلَّ َسُیک٤ُِّ٠َُط َربُُّط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ََل َیزَ  اہللُ  َٓ ٦َ ٩ِ٣ٔ أَی٩َ٤َِ ٨ِ٣ُٔط  سَّ َٗ ی َِٔلَّ ٣َا 

َََٓل یََزی َِٔلَّ ا٨َّٟاَر ت٠ِٔ  ٦َ َوی٨َُِوزُ بَيَِن یََسیِطٔ  سَّ َٗ َََٓل یََزی َِٔلَّ ٣َا  ٠٤َٔطٔ َوی٨َُِوزُ أَِطأ٦ََ ٨ِ٣ُٔط  ِّٙ َت٤َِزةٕ ًَ ِو بٔٔظ َٟ وا ا٨َّٟاَر َو ُ٘ اتَّ َٓ اَئ َوِجضٔطٔ  َ٘

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ثَىٔی  ٤ًَُِع َوَحسَّ َ ا٢َ اَِل َبةٕ َٗ ِو بٔک٤َٔ٠َٕة كَيِّ َٟ ٩ًَِ َخِیَث٤ََة ٣ِٔث٠َُط َوَزاَز ٓٔیطٔ َو  ٣ُزََّة 

یلع نب رجح، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ہمیثخ، دعی نب احمت ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفامےئ اگ ہک اس ےک درایمؿ افر دخا ےک درایمؿ وکح  رتامجؿ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس رہ آد ی ےس اس اک رب اس رطح الکؾ 

ںیئ ہن وہاگ فہ ا ےن داںیئ رطػ دےھکی اگ وت اس وک ا ےن اامعؽ ےک وسا ھچک رظن ہن آےئ اگ افر ابںیئ رطػ دےھکی اگ وت اس وک ا ےن یہ رظن آ

ر ےک اکی ڑکٹے یہ ےک وعض ویکں ہن وہ اشمع ےن ےگ افر ا ےن آ ےگ دےھکی اگ وت منہج رظن آےئ یگ،  س دفزخ ےس وچب ارگہچ وجھک

ایبؿ ایک ہک ھجم ےس رمعف نب رمہ ےن ہمیثخ ےک فاہطس ےس ایس رطح لقن ایک افر اس ںیم اانت زایدہ ےہ، ارگہچ ایھچ ابت یہ ےک ذرہعی 

 ویکں ہن وہ۔

 یلع نب رجح، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ہمیثخ، دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 دخاےئ زبرگ ف ربرت اک ایقتم ےک دؿ اایبنء فریغہ ےس الکؾ رکےن اک ایبؿ

     2359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ؼور، ابزاہی٥، ًبیس ہ، ًبس اہللًث٤ا٪ ب٩ ابی طيبہ، جزیز، ٨٣ :  راوی



 

 

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ا٢َ َجاَئ َحب ٍِْ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ   َرضَٔی اہللُ 

 ٔ ِٟ٘ َُّط َِٔذا کَاَ٪ َیِو٦ُ ا ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ  ٔ َِٟیُضوز ًَلَی ٩ِ٣ٔ ا َّ ٍَی  ٤َِٟاَئ َواٟث ٍٕ َوا ًَلَی ِِٔػَب ٍٕ َواَِلََرٔؿيَن  ًَلَی ِِٔػَب ٤ََوأت  ١َ اہللُ اٟشَّ ٌَ َیا٣َٔة َج

ِس  َ٘ ٠َ َٓ ٠٤َُِٟٔک  ٠٤َُِٟٔک أ٧ََا ا و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ َیُضزُّص٩َُّ ث٥َُّ َي ًَلَی ِِٔػَب  َٙ ٔ َِٟدََلئ ٍٕ َوا َّی اہللُ ِِٔػَب َحُک  َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ـِ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

 َٗ ٥َ َو٣َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ِؤٟطٔ ث٥َُّ  َ٘ ٔ ا ٟ ّ٘ ّبا َوَتِؼٔسي حُّ ٌَ َّی بََسِت ٧ََوأجُذُظ َت ِؤٟطٔ َحً َٗ ٔلَی  ِ ٔ ِسرٔظ َٗ  َّٙ َسُروا اہلَل َح

وَ٪  ُٛ  ُيرِشٔ

 ہ، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید اک اکی اعمل )آپ ےک نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبع

اکی ا یلگ رپ  اپس( آای افر اہک ہک بج ایقتم اک دؿ وہاگ وت اہلل اعت ی آامسونں وک اکی ا یلگ رپ، افر زنیم وک اکی ا یلگ رپ، افر اپین افر ڑچیک وک

 ےل اگ رھپ اؿ وک الہ رک رفامےئ اگ ہک ںیم ابداشہ وہں، ںیم ابداشہ وہں، ںیم ےن آرضحنت افر درگی امتؾ ولخماقت وک اکی ا یلگ رپ ااھٹ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک اس ابت وک دنسپ رکےت وہےئ افر اس یک دصتقی رکےت وہےئ  ےسن، اہیں کت ہک آپ ےک ددناؿ 

 َقِْرـِ﴾ ےس ﴿رشیوکؿ﴾ شابرک لھک ےئگ، رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی 

َ
ّ

 

َ
َ ح
َ
فا اّ

ُ
  َقَر
َ
م
َ
آتی التفت رفامح  ﴿ف

 کت۔

 نامثؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبع ہ، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 زبرگ ف ربرت اک ایقتم ےک دؿ اایبنء فریغہ ےس الکؾ رکےن اک ایبؿدخاےئ 

     2360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ ، ػٔوا٪ ب٩ ٣َحز :  راوی

َواَ٪ ب٩ِٔ ٣َُِحٔ  ِٔ ٩ًَِ َػ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َٕ َس٤ٔ ِی َٛ ٕز أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ اب٩َِ ٤ًََُز 

 ُ٘ َی َٓ ٠ًََِیطٔ  طُ  َٔ ٨َ َٛ  ٍَ ـَ َّی َي ٥ِ ٩ِ٣ٔ َربِّطٔ َحً ُٛ ا٢َ یَِس٧ُو أََحُس َٗ و٢ُ فٔی ا٨َِّٟحَوی  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي و٢ُ اہللُ  ُ٘ َی َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠ِٔ٤ًََت  و٢ُ أَ



 

 

 ُ٘ ٥ِ َوَي ٌَ ٧َِیا َوأ٧ََا أََُِٔفُ َن ٠ًََِیَک فٔی اٟسُّ ِّی َست ٍَُِت  ٔن و٢ُ ِ ُ٘ ُرُظ ث٥َُّ َي ُیَُقِّ َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ َن ُ٘ َی َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠ِٔ٤ًََت  ا٢َ آَز٦ُ و٢ُ  َٗ َِٟیِو٦َ َو ََٟک ا َصا 

ُت ا٨َّٟ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َس٤ٔ َواُ٪  ِٔ ث٨ََا َػ َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا َطِيَباُ٪ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   ٔيیَّ َػل

دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ ، ناواؿ نب رحمز ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک مت ےن 

ںیم ےس اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رسوگیش ےک قلعتم سک رطح رفامےت وہےئ انس ےہ، اںوہں ےن اہک ہک مت 

ا ےن رپفرداگر ےس رقبی وہاگ اہیں کت ہک اہلل اعتٰیل اانپ رپدہ اس رپ ڈاؽ دے اگ رھپ رفامےئ اگ ہک وت ےن الفں الفں اکؾ ےئک ےھت، فہ 

رعض رکے اگ اہں! افر اس رطح اس ےس ارقار رکاےل اگ، وت رفامےئ اگ ہک ںیم ےن داین ںیم ریتی رپدہ وپیش یک یھت آج ںیم اؿ وک 

شخب داتی وہں۔ افر آدؾ اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن ابیشؿ ےس ایبؿ ایک فہ ےتہک ںیہ ہک مہ ےس اتقدہ ےن ایبؿ ایک اںوہں ےن اہک ہک مہ ےس 

 ناواؿ ےن ایبؿ ایک، اںوہں ےن انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔

 ، اتقدہ ، ناواؿ نب رحمزدسمد، اوبوعاہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی ےن ومٰیس ہیلع امالسؾ ےس ابت یک۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  ابت یک۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی ےن ومٰیس ہیلع امالسؾ ےس

     2361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔط  ِی١ْ  َ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  َضإب َحسَّ

ِجَت ذُرِّ  َ ِِ َّٟٔذی أَ ا٢َ ٣ُوَسی أ٧ََِت آَز٦ُ ا َ٘ َٓ ا٢َ اِحَتخَّ آَز٦ُ َو٣ُوَسی  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ َِٟح٨َّٔة  یََّتَک ٩ِ٣ٔ ا

َٙ آَز٦ُ أ٧ََِت ٣ُوَسی ا ِب١َ أَِ٪ أُِخ٠َ َٗ ًَلَیَّ  َر  ُٗسِّ ِس  َٗ  ٕ ًَلَی أ٣َِز ٣ٔطٔ ث٥َُّ َت٠ُو٣ُىٔی  اَک اہللُ بٔزَٔساََلتٔطٔ َولَِکَ َٔ ََٓحخَّ آَز٦ُ َّٟٔذی اِػَل



 

 

 ٣ُوَسی

رضحنت ییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رضحت آدؾ ہیلع امالسؾ افر رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ثحب رکےن ےگل۔ ومٰیس ےن اہک ہک مت فیہ 

 آدؾ ہیلع امالسؾ وہ وہنجں ےن اینپ افالد وک تنج ےس اکنؽ دای، آدؾ ہیلع امالسؾ ےن اہک ہک فیہ ومٰیس وہ ہک اہلل اعت ی ےن مت وک اینپ

ی افر الکؾ ےس ربسگدیہ ایک ےہ، رھپ مت ےھجم اس زیچ رپ المتم رکےت وہ وج ریمے قح ںیم ریمے دیپا وہےن ےس دقمر وہ یکچ ربمغیپ

 ےہ، آدؾ ہیلع امالسؾ، ومٰیس ہیلع امالسؾ رپ اغ بل آےئ۔

  ہنعییحی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی ےن ومٰیس ہیلع امالسؾ ےس ابت یک۔

     2362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ش٠ :  راوی

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ِٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ یَ  ٍُ ا ٥َ یُِح٤َ ُ٘ َوَس٠َّ َی َٓ َیأِتُوَ٪ آَز٦َ  َٓ ي ٍُٔیُح٨َا ٩ِ٣ٔ ٣َکَا٨َٔ٧ا َصَذا  َٓ ٔلَی َرب٨َِّا  ٨َا ِ ٌِ َٔ ِو اِسَتِظ َٟ وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َٟطُ ِو٦َ ا وُٟوَ٪ 

٤ََک أَِس٤َاَئ ک١ُِّ َطیِ  َّ٠ًَ ََٜة َو ٔ ٤َََِٟلئ ََٟک ا ٔ َوأَِسَحَس  َک اہللُ بَٔیٔسظ َ٘ َِٟبرَشٔ َخ٠َ َّی یُزٔیَح٨َا أ٧ََِت آَز٦ُ أَبُو ا ٔلَی َرب٨َِّا َحً ٨ََٟا ِ  ٍِ َٔ اِط َٓ ٕئ 

ًَّٟٔی أََػاَب  ُض٥ِ َخٔلیَئَتطُ ا َٟ َیِذَُکُ  َٓ  ٥ِ ُٛ َِٟشُت ص٨َُا ُض٥ِ  َٟ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ 

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک ومنم ولگ ایقتم 

عمج وہں ےگ وت اکی دفرسے ےس ںیہک ےگ ہک اکش مہ ا ےن رب یک ابراگہ ںیم افشتع رکاےت اتہک فہ ںیمہ امہری اس ہگج  ےک دؿ

ےس اجنت دےانچہچن ہی ولگ رضحت آدؾ ہیلع امالسؾ ےک اپس آ رک ںیہک ےگ ہک آپ امتؾ ااسنونں ےک ابپ ںیہ، اہلل ےن آپ وک 



 

 

 اسےنم دجسہ رکاای افر آپ وک امتؾ زیچفں ےک انؾ اتبےئ، امہرے رب ےک اپس امہری ا ےن اہھت ےس دیپا ایک افر رفوتشں وک آپ ےک

افشتع ےئجیک، رضحت آدؾ ہیلع امالسؾ وجاب دںی ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں افر اینپ اطخء ایبؿ رکںی ےگ سج ےک رمبکت 

 وہےئ ےھت۔

 ٰیل ہنعملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ ، رضحت اسن ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اہلل اعت ی ےن ومٰیس ہیلع امالسؾ ےس ابت یک۔

     2363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بس اٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ، س٠امی٪، َیک ب٩ ًبساہلل ، حرضت اب٩ ٣اٟکً :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  ِبٔس اہللٔ أ٧َ ًَ یٔک ب٩ِٔ  ٔ ََ  ٩ًَِ  ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِی٠ََة َحسَّ َٟ و٢ُ  ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي

َی بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػ  َِٟیطٔ َوصُوَ أَُِسٔ ٔ ِب١َ أَِ٪ یُوَوی ِ َٗ َُّط َجائَطُ ثَََلثَُة َنََفٕ  َبٔة أ٧َ ٌِ َٜ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٣َِشحٔٔس اِل ًَ َّی اہللُ  ٧َائ٥ْٔ فٔی  ل

ص٥ُِ ُخُذ  ُ ِٔ ا٢َ آ َ٘ َٓ ا٢َ أَِوَسُلُض٥ِ صَُو َخي ٍُِص٥ُِ  َ٘ َٓ ُُٟض٥ِ أَیُُّض٥ِ صَُو  ا٢َ أَوَّ َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔسٔ ا ٥ِ٠َ ا َٓ ِی٠ََة  َٓکَا٧َِت ت٠َِٔک ا٠َّٟ وا َخي ٍَِص٥ُِ 

 ٔ َذَٟٔک اَِل٧َِب َٛ ٠ِبُطُ َو َٗ ًَِي٨ُطُ َوََل ی٨ََا٦ُ  ٠ِبُطُ َوَت٨َا٦ُ  َٗ ی ٓامَٔی َیَزی  َ ِِ ُ ِی٠َّة أ َٟ َّی أََتِوُظ  ٠ُُٗوبُُض٥ِ َیَزص٥ُِ َحً ًِي٨ُُُض٥ِ َوََل َت٨َا٦ُ  َیاُئ َت٨َا٦ُ أَ

َّی  ٥ِ٠َ یُک٤ُِّ٠َوُظ َحً َٓ َٟ ٔلَی  ِ ٔ ظ َّٙ ٔجب ٍِٔی١ُ ٣َا بَيَِن ٧ََِحٔ َظ َٓ ُظ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٔجب ٍِٔی١ُ  َتَوَلَّ َٓ ٔ َز٣ِز٦ََ  وُظ ٨ًَِٔس بٔئِز ٌُ َوَؿ َٓ َْ اِحَت٠٤َُوُظ  َّی ََفَ َّتٔطٔ َحً ب

ُتَٔی بَٔلِش  ُط ث٥َُّ أ َٓ َّی أ٧ََِقی َجِو َش٠َطُ ٩ِ٣ٔ ٣َأئ َز٣ِز٦ََ بَٔیٔسظٔ َحً َِ َٓ ا ٩ِ٣ٔ َػِسرٔظٔ َوَجِوٓٔطٔ  ٕت ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ٓٔیطٔ َتِوْر ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ٣َِحُظوًّ

ٔلَی ا َد بٔطٔ ِ ُط ث٥َُّ رَعَ َ٘ َٚ َح٠ِ٘ٔطٔ ث٥َُّ أَكَِب و ىٔی رُعُ ٌِ ازٔیَسُظ َي َِ َٟ َحَظا بٔطٔ َػِسَرُظ َو َٓ َب بَابّا ٩ِ٣ٔ ِٔی٤َا٧ّا َوح٤َِّٜٔة  َٓرَضَ ٧َِیا  ٤َأئ اٟسُّ ٟشَّ

 َ٤ ٨َاَزاُظ أَص١ُِ اٟشَّ َٓ اُٟوا أَبَِوابَٔضا  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٌَٔث  ِس بُ َٗ ا٢َ َو َٗ ْس  ا٢َ ٣َعَٔی ٣َُح٤َّ َٗ َک  ٌَ اُٟوا َو٩ِ٣َ ٣َ َٗ ا٢َ ٔجب ٍِٔی١ُ  َ٘ َٓ أئ ٩ِ٣َ َصَذا 

 ٔ ٤َأئ ب٤َٔا یُزٔیُس اہللُ بٔطٔ ف ٥ُ٠َ أَص١ُِ اٟشَّ ٌِ ٤َأئ ََل َي َیِشتَِبرٔشُ بٔطٔ أَص١ُِ اٟشَّ َٓ ٤َزَِحّبا بٔطٔ َوأَصَِّل  َوَجَس فٔی ی اَِلَِرٔق َٓ َٓ ٤َٔ٠ُض٥ِ  ٌِ َّی يُ َحً

٠َِیطٔ  ًَ ٠َِیطٔ َوَرزَّ  ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََٓش٥ِِّ٠  ُط ٔجب ٍِٔی١ُ َصَذا أَبُوَک آَز٦ُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٧َِیا آَز٦َ  ٤َأئ اٟسُّ ا٢َ ٣َزَِحّبا َوأَصَِّل بٔابِىٔی  اٟشَّ َٗ آَز٦ُ َو



 

 

٤َأئ اٟسُّ  إَٔذا صَُو فٔی اٟشَّ َٓ ٥َ أَلب٩ُِ أ٧ََِت  ٌِ ٔ اُت ن َُِٟفَ ا٢َ صََذا ا٨ِّٟی١ُ َوا َٗ ا٢َ ٣َا صََذأ٪ ا٨ََّٟضَزأ٪ یَا ٔجب ٍِٔی١ُ  َ٘ َٓ َزأ٪  ٔ ٧َِیا ب٨ََٔضَزی٩ِٔ یَِطَّ

َب  رَضَ َٓ ِْصْ ٩ِ٣ٔ ُِٟؤُٟؤٕ َوَزبَزَِجٕس  َٗ ٠ًََِیطٔ   َ َِ ٕ آ إٔذَا صَُو ب٨ََٔضز َٓ ٤َأئ  ص٤َُا ث٥َُّ ٣ََضی بٔطٔ فٔی اٟشَّ إَٔذا  ٨ًُُِْصُ َٓ ا٢َ یََسُظ  َٗ صَُو ٣ِٔشْک أَذََِفُ 

 َٓ ا٧َٔیٔة  ٤َأئ اٟثَّ ٔلَی اٟشَّ َد بٔطٔ ِ ََٟک َربَُّک ث٥َُّ رَعَ  َ َّٟٔذی َخَبأ َِٜوثَزُ ا ا٢َ َصَذا اِل َٗ َُٟط ٣ِٔث١َ ٣َا ٣َا َصَذا یَا ٔجب ٍِٔی١ُ  َُٜة  ٔ ٤َََِٟلئ َِٟت ا ا َ٘

اُٟوا َو٩ِ٣َ  َٗ ا٢َ ٔجب ٍِٔی١ُ  َٗ َُٟط اَِلُولَی ٩ِ٣َ َصَذا  َِٟت  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٟیطٔ  ٔ ٌَٔث ِ ِس بُ َٗ اُٟوا َو َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ْس َػل ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َک  ٌَ ٣َ

َِٟت اَِلُولَی  ا َٗ ُط ٣ِٔث١َ ٣َا  َٟ اُٟوا  َٗ أَٟثٔة َو ٤َأئ اٟثَّ ٔلَی اٟشَّ َد بٔطٔ ِ اُٟوا ٣َزَِحّبا بٔطٔ َوأَصَِّل ث٥َُّ رَعَ َٗ ٔ َد ب ا٧َٔیُة ث٥َُّ رَعَ ةٔ َواٟثَّ ٌَ ٔلَی اٟزَّابٔ طٔ ِ

ٔلَی  َد بٔطٔ ِ َٔک ث٥َُّ رَعَ اُٟوا ٣ِٔث١َ ذَٟ َ٘ َٓ َِٟدا٣َٔشٔة  ٤َأئ ا ٔلَی اٟشَّ َد بٔطٔ ِ َٔک ث٥َُّ رَعَ ُط ٣ِٔث١َ ذَٟ َٟ اُٟوا  َ٘ َٟطُ َٓ اُٟوا  َ٘ َٓ ازَٔسٔة  ٤َأئ اٟشَّ اٟشَّ

اُٟ  َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ابٔ ٤َأئ اٟشَّ ٔلَی اٟشَّ َد بٔطٔ ِ ًَِیُت ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ث٥َُّ رَعَ أَِو َٓ اص٥ُِ  ِس َس٤َّ َٗ َُٟط ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ک١ُُّ َس٤َإئ ٓٔیَضا أ٧َِبَٔیاُئ  وا 

ِى اِس٤َُط َؤِبَِزاصٔی٥َ فٔی اٟشَّ  َٔ ٥ِ أَِح َٟ َِٟدا٣َٔشٔة  َ فٔی ا َِ ةٔ َوآ ٌَ ا٧َٔیٔة َوَصاُروَ٪ فٔی اٟزَّابٔ ةٔ ِِٔزرٔیَص فٔی اٟثَّ ٌَ ابٔ ازَٔسٔة َو٣ُوَسی فٔی اٟشَّ

َٔک ب٤َٔا ََل بٔتَ  َٚ ذَٟ ِو َٓ ًَََل بٔطٔ  ًَلَیَّ أََحْس ث٥َُّ   ٍَ َٓ ٥َِٟ أَُه٩َّ أَِ٪ یُزِ ا٢َ ٣ُوَسی َربِّ  َ٘ َٓ ٔ اہللٔ  ٦ ی١ٔ لَِکَ ـٔ َّی َجاَئ ِٔ ٤ُ٠َُط َِٔلَّ اہللُ َحً ٌِ  َي

َّی کَاَ٪ ٨٣ِٔ  َّی َحً َتَسل َٓ  ٔ زَّة ٌٔ ِٟ ٨ِ٤َُِٟتَهی َوَز٧َا ٠َِٟٔحبَّارٔ َربِّ ا َِٟیطٔ َخ٤ِٔشيَن ٔسِسَرَة ا ٔ أَِوَوی اہللُ ٓامَٔی أَِوَوی ِ َٓ ِوَسئِن أَِو أَِزنَی  َٗ اَب  َٗ ُط 

ُس  ا٢َ َیا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ اِحتََبَشطُ ٣ُوَسی  َٓ َّ ٣ُوَسی  َّی ب٠ََ ِی٠َٕة ث٥َُّ َصَبَم َحً َٟ ٕ َو تَٔک ک١َُّ َیِو٦ ًَلَی أ٣َُّ ا٢َ َػََلّة  َٗ َِٟیَک َربَُّک  ٔ ًَضَٔس ِ ٣َاَذا 

 ٔ ٨َِک َر ًَضَٔس ِ ًَ  ِٕ ِّٔ ٠ُِیَد َٓ  ٍِ اِرٔج َٓ ٍُ َذَٟٔک  َتَک ََل َتِشَتٔلی ا٢َ ِٔ٪َّ أ٣َُّ َٗ ِی٠َٕة  َٟ ٕ َو َت لَیَّ َخ٤ِٔشيَن َػََلّة ک١َُّ َیِو٦ َٔ َت ِٟ ا َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ بَُّک َو

أََط  َٓ َّطُ َيِشَتٔظي ٍُُظ فٔی َذَٟٔک  أ٧َ َٛ ٔلَی ٔجب ٍِٔی١َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِ ًَ َّی اہللُ  َِٟحبَّارٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔلَی ا ََل بٔطٔ ِ ٌَ َٓ ٥ِ ِِٔ٪ ٔطئَِت  ٌَ َِٟیطٔ ٔجب ٍِٔی١ُ أَِ٪ َن ٔ اَر ِ

ًَرِشَ َػ٠ََوإت ث٥َُّ  ٨ُِط  ًَ  ٍَ َوَؿ َٓ ٍُ َصَذا  ًٔی ََل َتِشَتٔلی إٔ٪َّ أ٣َُّ َٓ ٨ًََّا   ِٕ ِّٔ ا٢َ َوصَُو ٣َکَا٧َطُ یَا َربِّ َخ َ٘ اِحتََبَشطُ َٓ َٓ ٔلَی ٣ُوَسی  ِ ٍَ  َرَج

 ُ ٥ِ٠َ َیز٢َِ ی ا٢َ یَا ٣ُ َٓ َ٘ َٓ َِٟد٤ِٔص  ٔلَی َخ٤ِٔص َػ٠ََوإت ث٥َُّ اِحتََبَشطُ ٣ُوَسی ٨ًَِٔس ا َّی َػاَرِت ِ ٔلَی َربِّطٔ َحً زُُظ ٣ُوَسی ِ ِس َززِّ َ٘ َٟ ُس َواہللٔ  َح٤َّ

 ُٕ ٌَ ُتَک أَِؿ أ٣َُّ َٓ وُظ  ُٛ ت ٍََ َٓ ُٔوا  ٌُ ـَ َٓ ًَلَی أَِزنَی ٩ِ٣ٔ صََذا  ِومٔی  َٗ ائٔی١َ  ٠ُُٗوبّا َوأَبَِسا٧ّا َوأَبَِؼاّرا  َراَوِزُت بَىٔی َِِٔسَ أَِجَشاّزا َو

 َ ٔل ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٔٔت ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٨َِک َربَُّک ک١َُّ َذَٟٔک ی٠ََِت ًَ  ِٕ ِّٔ ٠ُِیَد َٓ  ٍِ اِرٔج َٓ ا  ًّ ُظ َوأَِس٤َا ٠َِیطٔ َوََل َیُِکَ ًَ ی ٔجب ٍِٔی١َ ُٟٔیٔظي ٍَ 

طُ ٨ًَِٔس ا ٌَ َٓ ٠ُُٗوبُُض٥ِ َوأَِس٤َاًُُض٥ِ َوأَبَِؼاُرص٥ُِ َذَٟٔک ٔجب ٍِٔی١ُ ََفَ اُئ أَِجَشازُص٥ُِ َو َٔ ٌَ ًٔی ُؿ ا٢َ یَا َربِّ ِٔ٪َّ أ٣َُّ َ٘ َٓ َِٟدا٣َٔشٔة 

٢ُ ا َُّط ََل یَُبسَّ ا٢َ ٧ِٔ َٗ َسیَِک  ٌِ َِّیَک َوَس َٟب ا٢َ  َٗ ُس  َِٟحبَّاُر یَا ٣َُح٤َّ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٨ًََّا   ِٕ ِّٔ َد َٓ ََٟسیَّ َوأَبَِسا٧ُُض٥ِ  ِو٢ُ  َ٘ ٠َِیَک فٔی  ِٟ ًَ ِؿُتُط  ٤َا ََفَ َٛ

٠َِیَک ََفَ  ًَ َٜٔتأب َوهَٔی َخ٤ِْص  هَٔی َخ٤ُِشوَ٪ فٔی أ٦ُِّ اِل َٓ رِشٔ أ٣ََِثأَٟضا  ٌَ ک١ُُّ َحَش٨َٕة بٔ َٓ ا٢َ  َٗ َٜٔتأب  ا٢َ أ٦ُِّ اِل َ٘ َٓ ٔلَی ٣ُوَسی  ِ ٍَ َج

ًَرِشَ  ًَِلا٧َا بٔک١ُِّ َحَش٨َٕة  ٨ًََّا أَ  َٕ َّٔ ا٢َ َخ َ٘ َٓ ٠َِت  ٌَ َٓ  َٕ ِی ًَلَی أَِزنَی ٩ِ٣ٔ  َٛ ائٔی١َ  ِس َواہللٔ َراَوِزُت بَىٔی َِِٔسَ َٗ ا٢َ ٣ُوَسی  َٗ أ٣ََِثأَٟضا 



 

 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  ـّ ٨ًََِک أَِي  ِٕ ِّٔ ٠ُِیَد َٓ ٔلَی َربَِّک  ِ ٍِ وُظ اِرٔج ُٛ ت ٍََ َٓ ِس َواہللٔ اِسَتِحَيِیُت  َذَٟٔک  َٗ  یَا ٣ُوَسی 

 ٔ ا٦ ََِٟحَ َى َوصَُو فٔی ٣َِشحٔٔس ا َ٘ ا٢َ َواِستَِی َٗ َٓاصِبِٔم بٔاِس٥ٔ اہللٔ  ا٢َ  َٗ َِٟیطٔ  ٔ ُت ِ ِٔ ا اِخَت٠َ ِّی ٤٣َّٔ  ٩ِ٣ٔ َرب

دبع ازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، رشکی نب دبعاہلل ، رضحت انب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ، اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک سج 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسم ہبعک ےس رعماج وہح  وت فیح ےک ےنچنہپ ےس لبق آپ ےک اپس نیت رفےتش آےئ اس رات وک روسؽ اہلل یلص

فتق آد ی اخہن ہبعک ںیم وسےئ وہےئ ےھت، اکی ےن اہک اؿ ںیم فہ وکؿ ںیہ نج یک التش ںیم مہ ںیہ،  چی فاےل ےن ااشرہ ےس اتبای ہک 

 اہک ہک اؿ ںیم وج رتہب ےہ اؿ وک ےل ول، اس رات وک یہی وہا، رھپ دفرسی رات آےن کت اؿ ںیم بس ےس اےھچ ںیہ ےلھچپ رفےتش ےن

 اؿ رفوتشں وک ںیہن داھکی۔ دفرسی رات وک فہ رفےتش آےئ، آپ اک دؽ اؿ وک دھکی راہ اھت افر آ ںیھکن وسح  وہح  ںیھت، اایبنء اک یہی احؽ

اؿ رفوتشں ےن آپ ےس وکح  ابت یک افر ااھٹ رک اچہ زجاؾ ےک اپس ےل اج  وہات ےہ ہک اؿ یک آںیھکن وسیت ںیہ افر دؽ ںیہن وسےت،

رک رھک دای، ربجلی ےن اس اکؾ وک اھبنسال، اںوہں ےک ےلگ ےس رکیل دؽ ےک ےچین کت ہنیس وک اچک ایک افر ہنیس افر ٹیپ وک )وخااشہت 

ایک رھپ وسان اک اکی تشط الای ایگ سج ںیم وسےن اک ےس( اخ ی ایک ا ےن اہھت ےس زجاؾ ےک اپین ےس دوھای، آپ ےک ٹیپ وک وخب اصػ 

اکی ربنت اامیؿ افر تمکح ےس رھبا وہا اھت اس ےس آپ ےک ہنیس افر قلح وک رھبا رھپ اس وک ربارب رک دای، رھپ آپ وک آامسؿ داین کت 

ربجلی، اںوہں ےن وپاھچ ہک ےل ڑچےھ افر اس ےک اکی درفازے وک اٹھکٹھکای، آامسؿ فاولں ےن وپاھچ وکؿ؟ اںوہں ےن وجاب دای 

اہمترے اسھت وکؿ ںیہ، اہک ریمے اسھت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ اؿ ولوگں ےن وپاھچ ایک البےئ ےئگ ںیہ، اہک اہں! اںوہں ےن 

ہلل اہک، وخب اےھچ آےئ )وخش آوددی( آامسؿ فاےل اس ےس وخش وہ رےہ ےھت، آامسؿ فاےل رفوتشں وک اس یک ربخ ںیہن وہیت ہک ا

زنیم ںیم ایک رکان اچاتہ ےہ بج کت ہک اؿ وک ؤالت ہن دے آپ ےن آامسؿ داین ںیم رضحت آ دؾ ہیلع امالسؾ وک اپای، آپ ےس ربجلی ےن 

رفامای ہک آپ ےک ابپ ںیہ اؿ وک السؾ ےئجیک آپ ےن السؾ ایک اںوہں ےن وجاب دای افر اہک ہک اہمترا آان شابرک وہ اے ریمے ےٹیب، مت 

وہ، اس فتق آپ یک رظن دف رہنفں رپ ڑپی وج ہہب ریہ ںیھت، آپ ےن رفامای اے ربجلی! ہی دف رہنںی یسیک ںیہ؟ اںوہں ےن اےھچ ےٹیب 

اہک ہک ہی  لی افر رفات اک عبنم ےہ، رھپ ایس آامسؿ ںیم آپ وک ےل رک رھپ ےن ےگل، آپ اکی رہن ےک اپس ےس سگرے سج رپ ومیت افر 

اہھت امرا وت ولعمؾ وہا ہک فہ کشم ےہ، آپ ےن وپاھچ اے ربجلی ہی ایک ےہ؟ اںوہں ےن اہک ہی  زرمد ےک لحم ر ے وہےئ ےھت آپ ےن

وکرث ےہ وج آپ ےک ےئل آپ ےک رب ےن رھک وھچڑی ےہ رھپ دفرسے آامسؿ رپ ےل ےئگ وت رفوتشں ےن اہیں یھب فیہ وساؽ ایک وج 

ں ےن وپاھچ ہک اہمترے اسھت وکؿ ےہ؟ اہک دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل ےلہپ رفوتشں ےن ایک اھت ہک وکؿ؟ وت اںوہں ےن اہک ہک ربجلی، اںوہ

فملس( اںوہں ےن وپاھچ ایک البےئ ےئگ ںیہ؟ اہک اہں، اںوہں ےن اہک اہمترا آان شابرک وہ، رھپ رسیتے آامسؿ رپ ےل ےئگ افر اؿ رفوتشں 

 آامسؿ رپ ےل ےئگ وت فاہں رپ یھب رفوتشں ےن فیہ وگتفگ ےن یھب فیہ وپاھچ وج ےلہپ افر دفرسے آامسؿ فاولں ےن وپاھچ اھت، رھپ وچےھت



 

 

یک، رھپ اپوچنںی آامسؿ رپ ےل ےئگ وت فاہں یھب رفوتشں ےن ایس رطح وگتفگ یک، رھپ ےٹھچ آامسؿ رپ ےل ےئگ وت فاہں یھب رفوتشں ےن ایس 

رہ آامسؿ رپ اایبنء ےس الماقت وہح ، اؿ اک  رطح وگتفگ یک، رھپ اسوتںی آامسؿ رپ ےل ےئگ وت فاہں یھب رفوتشں ےن ایس رطح وگتفگ یک،

 اید انؾ ایل نج ںیم ادرسی ہیلع امالسؾ اک دفرسے آامسؿ رپ افر اہرفؿ ہیلع امالسؾ اک وچےھت آامسؿ رپ افر اپ وچنںی آامسؿ رپ نج اک انؾ ےھجم

وتںی آامسؿ رپ اہلل اعت ی ےک اسھت مہ الکؾ وہےن ںیہن راہ، افر اربامیہ ہیلع امالسؾ اک ےھٹچ آامسؿ رپ افر رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےس اس

دہ یک تلیضف یک انب رپ انلم ےھجم اید ںیہن راہ، ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن رعض ایک ہک اے ریمے رپفرداگر! ھجم وک ہی امگؿ اھت ہک ھجم ےس زای

ےک وسا یسک وک ںیہن، اہیں کت ہک دسرۃایہتنمل ٰ  دنلبی رپ وکح  صخش اجےئ اگ، رھپ آپ وک اس ےس یھب افرپ ےل ےئگ سج اک ملع اہلل اعت ی ٰ

ےک اپس ےچنہپ، رھپ اہلل رب ازعلت ےس زندکی وہےئ افر اس دقر زندکی وہےئ ےسیج امکؿ ےک دف وکےن، ہکلب اس ےس یھب زایدہ 

س امنزںی رفض یک زندکی وہےئ، رھپ اہلل اعتٰیل ےن آپ وک فیح یجیھب وج فیح یجیھب، اس ںیم ہی اھت ہک آپ یک اتم رپ دؿ رات اچپ

ںیئگ، رھپ ےچین ارتے، رضحت ومیس ٰ ہیلع امالسؾ ےک اپس ےچنہپ وت اںوہں ےن آپ وک رفک ایل افر اہک اے دمحم! اہمترے رب ےن مت ےس 

 ایک دہع ایل، آپ ےن رفامای ہک ھجم ےس دؿ رات اچپس امنزںی ڑپےنھ اک دہع ایل ےہ، اںوہں ےن اہک ہک اہمتری اتم اس یک اطتق ںیہن

رطػ  ریتھک اےئلس ولن اجؤ ا ےن رب ےس ا ےن ےیل افر اینپ اتم ےک فاےطس فیفخت رکاؤ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربجلی یک

رخ ایک وگای آپ اؿ ےس روشرہ انیل اچےتہ ےھت، ربجلی ےن روشرہ دای ہک اہں ارگ آپ یک وخاشہ وہانچہچن ربجلی آپ وک اہلل اعت ی ےک 

اینپ یلہپ ہگج رپ ڑھکے وہ رک رعض ایک ہک اے رب! امنزفں ںیم مہ رپ یمک رفام، ریمی اتم اس یک اطتق  اپس ےل ےئگ، آپ ےن

ںیہن ریتھک، اہلل اعت ی ےن دس امنزںی مک رک دںی، رھپ رضحت ومیس ٰ ہیلع امالسؾ ےک اپس آےئ اںوہں ےن رفک ایل، رضحت ومیس ٰ ہیلع 

، رھپ اپچن ےک دعب رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن رفاک امالسؾ آپ وک ایس رطح ا ےن رب ےک اپس ےتجیھب

 

 

 رےہ یتحٰ  ہک اپچن امنزںی رہ ئی

 افر اہک اے دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ںیم ےن اینپ وقؾ ینب ارسالیئ وک اس ےس یھب مک امنزںی ڑپوھاان اچںیہ نکیل فہ فیعض وہ ےئگ

 افر اکؿ، ےک اابتعر ےس تہب فیعض ےہ ذہلا فا س اجؤ اہمترا رب اہمتری امنزفں افر اس وک وھچڑ دای، اہمتری اتم وت مسج، دبؿ، آھکن

 ںیم یمک رک دے اگ، رہ ابر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ربجلی یک رطػ دےتھکی ےھت اتہک اؿ ےس روشرہ ںیل افر ربجلی ہیلع امالسؾ اس وک اندنسپ

 رعض ایک اے ریمے رب! ریمی اتم ےک مسج انوتاں ںیہ افر اؿ ںیہن رکےت ےھتانچہچن اپوچنںی ابر یھب آپ وک ےل ےئگ آپ ےن

ےک دؽ افر اکؿ افر اؿ ےک دبؿ زمکفر ںیہ اس ےئل مہ رپ فیفخت رفام کیبل ف دعس کی اہلل اعت ی ٰ ےن رفامای ہک ریمے اپس ابت دب ی ںیہن 

امای رہ یکین اک وثاب دس انگ ےہ اس ےئل اپچن امنزںی وج اجیت وج ںیم ےن مت رپ رفض ایک اھت فہ اؾ ااتکلب )ولح وفحمظ( ںیم ےہ، اہلل ےن رف

مت رپ رفض وہںیئ ولح وفحمظ ںیم اچپس یہ رںیہ، آپ رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک اپس آےئ، رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن وپاھچ 

اب اطع ایک۔ رضحت ومٰیس ہیلع آپ ےن ایک اہک؟ آپ ےن اہک امہرے رب ےن امہری امنز ںیم تہب یمک رفام دی رہ یکین اک دس انگ وث

 امالسؾ ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم ےن ینب ارسالیئ ےس اس ےس یھب مک اک اطمہبل ایک اھت نکیل اںوہں ےن اس وک وھچڑ دای ذہلا ولن رک ا ےن



 

 

ےھجم ا ےن ےس رشؾ آیت  رب ےک اپس اجؤ افر اس ںیم یمک رکاؤ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے ومیس! دخا یک مسق

ےہ اس ےئل ہک ںیم ابر ابر اس ےک اپس اج اکچ وہں۔ رضحت ومیس ٰ ہیلع امالسؾ ےن اہک رھپ اہلل اک انؾ ےل رک ارتف۔ رافی اک ایبؿ ہک آپ 

 دیبار وہےئ وت اس فتق آپ دجسم  جاؾ ںیم ےھت۔

 امکل دبع ازعلسی نب دبعاہلل ، امیلسؿ، رشکی نب دبعاہلل ، رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تنج فاولں ےس اہلل ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تنج فاولں ےس اہلل ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ

     2364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ٰ ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار ، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًََلأئ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی اب٩ُِ َوصِٕب  َ٪ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَ َحسَّ ٌٔیٕس ٩ٔ َيَشإر  بٔی َس

 ِٟ و٢ُ َٔلَص١ِٔ ا ُ٘ ٥َ ِٔ٪َّ اہللَ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  َِّیَک ا َٟب وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ َِٟح٨َّةٔ  َح٨َّةٔ یَا أَص١َِ ا

و٢ُ َص١ِ َرٔؿ  ُ٘ َی َٓ َِٟدي ٍُِ فٔی یََسیَِک  َسیَِک َوا ٌِ ٔم أََحّسا َرب٨ََّا َوَس ٌِ ٥ِ ُت َٟ ًَِلِيت٨ََا ٣َا  ِس أَ َٗ ٨ََٟا ََل ٧َزَِضی یَا َربِّ َو وُٟوَ٪ َو٣َا  ُ٘ َی َٓ يُت٥ِ 

یَ  َٓ ١ُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ـَ ِٓ وُٟوَ٪ یَا َربِّ َوأَیُّ َطِیٕئ أَ ُ٘ َی َٓ ١َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ـَ ِٓ ًِٔلی٥ُِٜ أَ ُ و٢ُ أَََل أ ُ٘ َی َٓ ٠ًََِی٥ُِٜ رِٔؿوَ ٩ِ٣ٔ َخ٠َِ٘ٔک  و٢ُ أُح١ُّٔ  انٔی ُ٘

َسُظ أَبَّسا ٌِ ٠َِی٥ُِٜ َب ًَ ََل أَِسَدُم  َٓ 

ییحی ٰ نب امیلسؿ، انب فبہ، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، 

رے اگ اے تنج فاول! تنج فاےل اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی تنج فاولں وک اکپ

وجاب دںی ےگ اے رپفرداگر! مہ احرض ںیہ الھبح  ریتے اہوھتں ںیم ےہ اہلل رفامےئ اگ ایک مت ولگ وخش وہ؟ فہ ولگ وجاب دںی 

ٰیل رفامےئ ےگ ہک اے رب! مہ ویکں وخش ہن وہں ہکبج وت ےن مہ وک فہ زیچ اطعء یک ےہ وج اینپ ولخمؼ ںیم ےس یسک وک ںیہن دی وت اہلل اعت



 

 

رپ  اگ ایک مت وک اس ےس رتہب وکح  زیچ ہن دفں؟ فہ ولگ رعض رکںی ےگ ہک اس ےس ڑبھ رک وکیسن زیچ وہ یگ، اہلل اعت ی ٰ رفامےئ اگ ہک ںیم مت

 اینپ راض دنمی انزؽ رکفں اگ اب اس ےک دعب یھبک مت رپ انراض ہن وہں اگ۔

 املس، اطعء نب اسیر ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی ٰ نب امیلسؿ، انب فبہ، امکل، زدی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 تنج فاولں ےس اہلل ےک الکؾ رکےن اک ایبؿ

     2365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٨ا ٪، ٠ٓح، بَل ٢، ًلاء ب٩ يشار، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا صََٔل٢ْ ح و َحسَّ ٠َُِٓیْح َحسَّ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ُٓ َحسَّ ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ٩ًَِ ٨َا أَبُو  ٠َِیْح 

 ًَ َّى اہللُ  ٨ًَُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  ًََلأء ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ُث َو٨ًَِٔسُظ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ٥َ کَاَ٪ َیِو٣ّا یَُحسِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

َِٟح٨َّةٔ  َِٟبازٔیَٔة أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٜٔىِّی أُحٔبُّ  َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ا٢َ بَلَى َوَل َٗ َِٟشَت ٓامَٔی ٔطئَِت  َٟطُ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ اِسَتأَِذَ٪ َربَّطُ فٔی اٟزَِّر

 ُ٘ َی َٓ ِٟحَٔبا٢ٔ  َٓکَاَ٪ أ٣ََِثا٢َ ا ُُُظ َواِستِٔحَؼازُُظ  َٖ ٧ََباتُطُ َواِستَٔوا ِ
َباَزَر اِٟطَّ َٓ َبَذَر  َٓ ا٢َ  َٗ  ََ َٝ یَا ابِ أَِ٪ أَِزَر َ ٩َ آَز٦َ و٢ُ اہللُ زُو٧

َّضُ  إ٧ٔ َٓ ا أَِو أَِنَؼارٔیًّا  ٔطیًّ ابٔیُّ َواہللٔ ََل َتحُٔسُظ َِٔلَّ َُقَ ا٢َ اَِلرَِعَ َ٘ َٓ ِیْء  َِ  َٝ ٌُ ٔ َُّط ََل ُيِظب إ٧ٔ ٠َِش٨َا َٓ َٓ ا ٧َِح٩ُ  َٕ َوأ٣ََّ ٥ِ أَِػَحاُب َزِر

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  َٝ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔح ـَ َٓ  َٕ  بٔأَِػَحأب َزِر

 نب انسؿ، حلف، البؽ، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دمحم

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ وگتفگ رفام رےہ ےھت اس فتق آپ ےک اپس اکی داہییت یھب اھٹیب وہا اھت، آپ ےن رفامای ہک 

 ےن رب ےس اکاکتشری یک ااجزت اچےہ اگ، اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ وج ھچک وت اچاتہ ےہ ایک ریتے اپس وموجد ویتنجں ںیم ےس اکی صخش ا

انٹک ںیہن، فہ ےہک اگ اہں! نکیل ںیم اچاتہ وہں ہک ا یتی رکفں،انچہچن فہ دلجی رکے اگ افر کلپ ےنکپھج ےس ےلہپ اس اک اانگ، افر ڑبانھ افر 

رطح ےلغ ےک اابنر گل اجںیئ ےگ، اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ ہک اے انب آدؾ! وت اس وک ےل ےل وکح  زیچ بس وہ اجےئ اگ، افر اہپڑفں یک 



 

 

 ریتا ٹیپ ںیہن رھب یتکس، ارعایب ےن اہک ای روسؽ اہلل! آپ وک رقیشی ای ااصنری اپںیئ ےگ اس ےئل ہک یہی ولگ اکاکتشری رکےت ںیہ، مہ وت

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ دےی۔اکاکتشری ںیہن رکےت، ہی نس رک روسؽ اہلل 

 دمحم نب انس ؿ، حلف، الب ؽ، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احالہکن مت اجےتن وہ اہلل اعتٰیل اک رفامؿ ہک یسک وک اہلل اک رشکی تم انبؤ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتٰیل اک رفامؿ ہک یسک وک اہلل اک رشکی تم انبؤ احالہکن مت اجےتن وہ

     2366    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ٤ًزو ب٩ َجی١، ًبس اہلل :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِحبٔی١َ  َ َُ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ َرُج١ْ یَا ٨َا  َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ

ا َوصَُو  ا٢َ أَِ٪ َتِسًَُو ِهَّلِل ٧ٔسًّ َٗ ب ٍَُ ٨ًَِٔس اہللٔ  ِٛ ٧ِٔب أَ َٞ َخِظَیَة أَِ٪ َرُسو٢َ اہللٔ أَیُّ اٟذَّ َس َٟ ُت١َ َو ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ َت َٗ ا٢َ ث٥َُّ أَیٌّ  َٗ  َٝ َ٘ َخ٠َ

ضَ  َ٘ َّ َوَج١َّ َتِؼٔسي ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ  َٞ ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ تُزَانَٔی بَٔح٠ٔی٠َٔة َجارٔ َٗ ا٢َ ث٥َُّ أَیٌّ  َٗ  َٝ ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ َّٟضا َیِل ٔ ٍَ اہللٔ ِ َّٟٔذی٩َ ََل یَِسًُوَ٪ ٣َ ا َوا

 َ َِ َٙ أَثَا٣ّا آ َٝ ی٠َِ ٔ ١ِ َذٟ ٌَ ِٔ ِّٙ َوََل یَز٧ُِوَ٪ َو٩ِ٣َ َي َِٟح ٦َ اہللُ َِٔلَّ بٔا ًَّٟٔی َُحَّ َص ا ِٔ ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘  اِْلیَةَ َوََل َي

ہبیتق نب دیعس، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رمعف نب رشلیج، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن آرضحنت یلص 

ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک ہک اہلل ےک زندکی وکاسن انگہ بس ےس ڑبا ےہ، آپ ےن رفامای فہ ہی ےہ ہک وت اہلل اک رشکی انبےئ، اہلل 

ےس احالہکن اےنس ھجت وک دیپا ایک ےہ، ںیم ےن اہک ہی تہب ڑبا انگہ ےہ نکیل اس ےک دعب وکاسن ےہ؟ رفامای فہ ہی ہک وت اینپ افالد اس وخػ 

  ریتے اسھت اھکےئ یگ، ںیم ےن وپاھچ رھپ وکاسن؟ آپ ےن رفامای ہک وت ا ےن ڑپفیس یک ویبی ےس زان رکے۔لتق رک دے ہک

 ہبیتق نب دیعس، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رمعف نب رشلیج، دبع اہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اک وقؽ ہک مت ا ےن انگہ وک اس وخػ ےس ںیہن اپھچےت ےھت ہک اہمترے اکؿ افر اہمتراہلل

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 دںی ںیگ۔اہلل اک وقؽ ہک مت ا ےن انگہ وک اس وخػ ےس ںیہن اپھچےت ےھت ہک اہمترے اکؿ افر اہمتری آںیھکن افر اہمتری اھکںیل اہمتری الخػ وگایہ 

     2367    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہس، ابو٤ٌ٣ز، ًبس اہلل :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ َر   ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟح٤َِیٔسیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ا٢َ اِجَت٤َ َحسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ٍَ ٨ًَِٔس ضَٔی اہللُ 

 َٓ ٠ُُٗوبٔض٥ِٔ  ُط  ِ٘ ٔ ٠ٔی٠َْة ٓ َٗ ثٔي ٍَْة َطِح٥ُ بُُلو٧ٔض٥ِٔ  َٛ فٔیٌّ  َ٘ أ٪ َوَث ٔطیَّ یٌّ أَِو َُقَ ِٔ أ٪ َوَُقَ ٔٔیَّ َ٘ ِٟبَِیٔت َث ٍُ ٣َا ا ا٢َ أََحُسص٥ُِ أََتَزِوَ٪ أَ٪َّ اہلَل َيِش٤َ َ٘

 ٪ِِٔ ٍُ ٍُ ِِٔ٪ َجَضز٧َِا َوََل َيِش٤َ ُ َيِش٤َ َِ ا٢َ اِْل َٗ و٢ُ  ُ٘ ِي٨َا  َن َٔ ٍُ َِٔذا أَِخ َّطُ َيِش٤َ إ٧ٔ َٓ ٍُ َِٔذا َجَضز٧َِا  ُ ِِٔ٪ کَاَ٪ َيِش٤َ َِ ا٢َ اِْل َٗ ِي٨َا َو َٔ أَِخ

٥ِ َوََل ُج٠ُوزُ  ُٛ ٥ُِٜ َوََل أَبَِؼاُر ٌُ ٠َِی٥ُِٜ َس٤ِ ًَ  ٍُوَ٪ أَِ٪ َيِظَضَس 
ٔ

٨ُِت٥ِ َتِشَتت ُٛ الَی َو٣َا  ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت ٥ِ اِْلیَةَ َٓ ُٛ 

، وصنمر، اجمدہ، اوبرمعم، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اخہن ہبعک ےک اپس دف یفقث افر اکی دیمحی، ایفسؿ

رقیشی ای دف رقیشی افر اکی یفقث اےھٹک وہےئ، اؿ ےک وٹیپں ںیم رچیب تہب یھت )تہب ومےٹ ےھت( نکیل اؿ ےک دولں یک ھجمس مک 

ایخؽ ےہ ہک وج ھچک مہ وبےتل ںیہ اہلل اعتٰیل اوکس اتنس ےہ، دفرسے ےن اہک ہک مہ ارگ زفر ےس وب  یھت، اؿ ںیم ےس اکی ےن اہک اہمترا ایک

  وبںیل وت فہ ںیہن اتنس، رسیتے ےن اہک ارگ فہ اس وک نس اتیل ےہ وج مہ زفر ےس وبںیل وت اس وک 
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 آتی انزؽ وہح  ﴿ف

 دیمحی، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، اوبرمعم، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہلل اک وقؽ ہک رہرفز فہ اکی ےئن اکؾ ںیم ےہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک رہرفز فہ اکی ےئن اکؾ ںیم ےہ۔

     2368    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، حات٥ ب٩ ورزا٪، ایوب، ًُک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََ  ًَبَّإض َرضٔیَ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًُِٔکٔ ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ َوِرَزاَ٪ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  َٕ ا  ِی َٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا   اہللُ 

ًَضِ  ُب اِلُُٜتٔب  ٥ِ َٛٔتاُب اہللٔ أََِقَ ُٛ تُبٔض٥ِٔ َو٨ًَِٔس ُٛ  ٩ًَِ َٜٔتأب  ٥َِٟ ُيَظِب َتِشأَُٟوَ٪ أَص١َِ اِل ا  ـّ ٧َُُطُ ٣َِح  ّسا بٔاہللٔ َتُِقَ

یلع نب دبعاہلل ، احمت نب فرداؿ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک مت ولگ الہ  اتب ےس 

ں ےس یئن ےہ مت اس یک اؿ یک  اتوبں ےک قلعتم ویکں وپےتھچ وہ ہکبج اہمترے اپس اہلل یک  اتب وموجد ےہ وج اہلل یک امتؾ  اتوب

 التفت رکےت وہ اخصل ےہ اس ںیم وکح  آزیمش ںیہن ےہ۔

 یلع نب دبعاہلل ، احمت نب فرداؿ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 وقؽ ہک رہرفز فہ اکی ےئن اکؾ ںیم ےہ۔ اہلل اک

     2369    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ، ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی ًُبَِیُس  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخب ٧ٍَََا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا رَشَ  َحسَّ ٌِ ا٢َ َیا ٣َ َٗ ًَبَّإض  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  اہللٔ ب٩ُِ 



 

 

 َّ ًَلَی ٧َبٔی٥ُِِّٜ َػل َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ اہللُ  ٩ًَِ َطِیٕئ َوَٛٔتاب٥ُُِٜ ا َٜٔتأب  َٕ َتِشأَُٟوَ٪ أَص١َِ اِل ِی َٛ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَسُث ا ی اہللُ 

َّ اَِلَِخبَ  ُتٔب اہللٔ َوَُي ُٛ ُٟوا ٩ِ٣ٔ  ِس بَسَّ َٗ َٜٔتأب  ث٥َُِٜ اہللُ أَ٪َّ أَص١َِ اِل ِس َحسَّ َٗ ٥َِٟ يَُظِب َو ا  ـّ َٜتَبُوا بٔأَیِٔسیض٥ِٔ ارٔ بٔاہللٔ ٣َِح َٓ  ٍُوا 

 ُٛ ٠ٔیَّل أََوََل ی٨ََِضا َٗ اُٟوا صَُو ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اہللٔ َٟٔیِظت ٍَُوا بَٔذَٟٔک ث٨ّ٤ََا  َٗ َََٓل َواہللٔ ٣َا اِلُُٜتَب  َٟتٔض٥ِٔ  َ ٩ًَِ ٣َِشأ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٥ِ ٣َا َجائ٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا

٠َِی٥ُِٜ  ًَ َّٟٔذی أ٧ُِز٢َٔ  ٩ًَِ ا  َرأَی٨َِا َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ َيِشأَُل٥ُِٜ 

ں یک اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اے املسمون

امجتع مت الہ  اتب ےس ویکرکن یسک زیچ ےک قلعتم وپےتھچ وہ احالہکن اہمتری  اتب فہ ےہ وج اہلل ےن اہمترے یبن رپ انزؽ یک ےہ اہلل یک 

بس ےس یئن  اتب ےہ اخصل ےہ اس ںیم وکح  آزیمش ںیہن افر اہلل ےن مت ےس ایبؿ ایک ےہ ہک الہ  اتب ےن اہلل یک  اتوبں وک دبؽ 

ا ےن اہوھتں ےس ھکل رک ےتہک ںیہ ہک ہی اہلل یک رطػ ےس ےہ اتہک اس ےک وعض فہ وھتڑی  تمی فوصؽ رکںی اہمترے اپس  دای ےہ فہ

وج ملع آ اکچ ےہ ایک اس ےک قلعتم اؿ ولوگں ےس وپےنھچ وک عنم ںیہن رکات دخا یک مسق ںیم ےن اؿ ولوگں ںیم ےس یسک وک ںیہن داھکی ہک 

  وہ وج مت رپ انزؽ یک یئگ ںیہ۔مت ےس اؿ زیچفں ےک قلعتم وپےتھچ

 اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارتےت فتق آرضحنتاہلل اعت ی اک وقؽ ہک اس ےک اسھت اینپ زابؿ وک  جتک ہن دف افر فیح 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اس ےک اسھت اینپ زابؿ وک  جتک ہن دف افر فیح ارتےت فتق آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااسی رکےن اک ایبؿ۔

     2370    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ہ، ٣وسٰی ب٩ ابی ًائظہ، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتيبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ًَائَٔظَة  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ أَبٔی  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  الَی ََل َحسَّ ٌَ ِؤٟطٔ َت َٗ ًَبَّإض فٔی   اب٩ِٔ 



 

 

 ٔ ِک بٔطٔ ٟ َ تََُحِّ ت َٔ ُک َط ّة َوکَاَ٪ یََُحِّ ٨َِّزٔی١ٔ ٔطسَّ أُٟخ ٩ِ٣ٔ اٟت ٌَ ٥َ ُي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ لٔی اب٩ُِ َشا٧ََک  َ٘ َٓ ِیطٔ 

 ُٛ ٥َ یََُحِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ََٟک  ُض٤َا  ُٛ أ٧ََا أَُُحِّ َٓ ٤َا کَاَ٪ اب٩ُِ ًَبَّإض  َٛ ُض٤َا  ُٛ ٌٔیْس أ٧ََا أَُُحِّ ا٢َ َس َ٘ َٓ ُض٤َا 

 ٔ َح١َ بٔطٔ ِ ٌِ ِک بٔطٔ َٟٔشا٧ََک َٟٔت َّ َوَج١َّ ََل تََُحِّ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ تَِیطٔ  َٔ َک َط ََحَّ َٓ ُض٤َا  ُٛ ُط ًَبَّإض یََُحِّ ٌُ ا٢َ َج٤ِ َٗ آ٧َطُ  طُ َوَُقِ ٌَ ٠َِي٨َا َج٤ِ ًَ  َّ٪

َٗ فٔی َػِسرَٔک ث٥َُّ  أَُظ  ٠ًََِي٨َا أَِ٪ َتُِقَ َٟطُ َوأَِنٔؼِت ث٥َُّ ِٔ٪َّ   ٍِ َٓاِسَت٤ٔ ا٢َ  َٗ آ٧َُط  ٍِ َُقِ ٔ اتَّب َٓ أ٧َِاُظ  إَٔذا ََقَ َٓ ُُُظ  َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َتُِقَ ا٢َ 

َٓإَٔذا ا٧َِل٠َ   ٍَ ََل٦ اِسَت٤َ ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔذَا أََتاُظ ٔجب ٍِٔی١ُ  ًَ َّی اہللُ  ٤َا َػل َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٙ ٔجب ٍِٔی١ُ ََقَ

أَظُ   أََِقَ

ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، ومٰیس نب ایب اعہشئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہلل ےک )وقؽ ال رحتک ہب 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح ارتےن ےس تخس ابر وہات اھت افر آپ  اسلکن( ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک

ا ےن دفونں وہٹن الہےت ےھت، ھجم ےس انب ابعس ےن اہک ہک ںیم دفونں وہٹن اہمترے اسےنم الہات وہں سج رطح روسؽ اہلل یلص 

س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ےن دفونں وہٹن الہےت اہلل ہیلع فآہل فملس ا ےن دفونں وہٹن الہےت ےھت، دیعس ےن اہک ہک سج رطح انب ابع

ےھت ایس رطح ںیم یھب اہمترے اسےنم الہات وہں افر د ہ رک اںوہں ےن ا ےن وہٹن الہےئ ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل 

ج
ُ
ش
َ
ع
ْ
َم
جٹ
ا   َ

 

ن ْن
َل
َ
ع
ِش ِإّؿَ 

ِ
ٹ ن
ََل 
ٹ ْج
َع

 

لِی

 
َ َ

 

ا ن
َ
ش
ِ ل
ِش 

ِ
ٹ ن
 
ْ
ِک
ّ
ز َ
ُ

 

  ت
َ
 ﴾ انزؽ رفامح ، اںوہں ےن اہک ہک عمج ےس رماد ہنیس ںیم  زبرگ ف ربرت ےن آتی ﴿ل

ُ
ش
َ

 

َرُقْآن
ف

وفحمظ رکان ےہ اتہک رھپ اس وک ڑپںیھ رھپ بج اس وک ڑپھ ںیل وت اس وک ڑپےنھ یک ریپفی ےئجیک ینع اس وک اکؿ اگل رک ےینس افر اخومش 

ا ہچن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

چ ںح ن
ہیلع فآہل فملس ےک اپس بج ربجلی آےئ وت آپ اس وک رےیہ رھپ امہرے ذہم ہی ےہ ہک آپ اس وک ڑپئ 

 ےتنس افر ربجلی ےتلچ اجےت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ڑپےتھ سج رطح ربجلی ہیلع امالسؾ ےن ڑپھ رک انسای اھت۔

 ہنع ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، ومٰیس نب ایب اعہشئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک مت اینپ ابت آہتسہ آہتسہ رکف ای زفر ےس ےب کش اہلل دؽ یک ابوتں اک ج

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 کش اہلل دؽ یک ابوتں اک اجےنن فاال ےہ۔ اہلل اک وقؽ ہک مت اینپ ابت آہتسہ آہتسہ رکف ای زفر ےس ےب

     2371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ زرارہ، ہظی٥، ابوبظي ٍ، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ صَُظِی٥ٕ أَِخب ٧ٍَََا أَبُو برِٔشٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  ثَىٔی  الَی َحسَّ ٌَ ِؤٟطٔ َت َٗ ٨ًَُِض٤َا فٔی  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس  

 ٕٕ ٥َ ٣ُِدَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ٧َزَ َٗ َّی َوََل َتِحَضزِ بَٔؼََلتَٔک َوََل تَُدآِٔت بَٔضا  کَاَ٪ َِٔذا َػل َٓ ََّٜة  ب٤َٔ

 ٔ ٔ ب َُٟط َو٩ِ٣َ َجاَئ ب َ آَ٪ َو٩ِ٣َ أ٧َِز ُُِٟقِ وَ٪ َسبُّوا ا ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ُط ا ٌَ إَٔذا َس٤ٔ َٓ آٔ٪  ُُِٟقِ ٍَ َػِوَتُط بٔا َٓ َّی أَِػَحابٔطٔ َر ا٢َ اہللُ ٨َٟٔبٔیِّطٔ َػل َ٘ َٓ طٔ 

٤ُِٟرِشٔ  ٍَ ا َیِش٤َ َٓ ائَتَٔک  ٥َ َوََل َتِحَضزِ بَٔؼََلتَٔک أَِی بُٔٔقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َََٓل اہللُ  ٩ًَِ أَِػَحابَٔک  آَ٪ َوََل تَُدآِٔت بَٔضا  ُُِٟقِ َیُشبُّوا ا َٓ وَ٪  ُٛ

ّٔ بَيَِن َذَٟٔک َسبٔیَّل  ُض٥ِ َوابَِت ٌُ  ُتِش٤ٔ
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﴾ ےک  رمع نب زرارہ، میشہ، اوبریشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہلل اعت ی اک وقؽ ﴿ف

رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہی آتی اس فتق انزؽ وہح  سج فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس   ںیم  قلعتم

ےپھچ ےپھچ رےتہ ےھت بج ا ےن احصہب وک امنز ڑپاھےت وت دنلب آفاز ےس رقآؿ ڑپےتھ، بج رشمنیک اس وک ےتنس وت رقآؿ افر اس ےک 

 ﴾ اخل ینع زفر ےس ہن  ااترےن فاےل افر اس ےک الےن فاےل
َ
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ب

  
َ
ل
َ
وک ربا الھب ےتہک اس ےئل اہلل ےن ا ےن یبن وک مکح دای فہ ﴿ف

  ڑپںیھ ہک آپ ےک اسیھت ہن نس ںیکس افر اس اک درایمین رط ہق 

 

شہ
ہ 
ڑپےئھ ہک رشمنیک ںینس افر رقآؿ وک ربا الھب ںیہک افر ہن اانت آ

  ہک اسیھت یھب ہن نس ںیکس( ۔التش ےئجیک )ینع ہن تہب زفر ےس 

 

شہ
ہ 
 ڑپےئھ ہک رشمنیک نس ںیل افر ہن اانت آ

 رمع نب زرارہ، میشہ، اوبریشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿوتدیح اک :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک مت اینپ ابت آہتسہ آہتسہ رکف ای زفر ےس ےب کش اہلل دؽ یک ابوتں اک اجےنن فاال ےہ۔



 

 

     2372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ اس٤ٌٰی١، ابواسا٣ہ، ہظا٦ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ٔ اِْلیَُة َوََل َحسَّ َِٟت صَٔذظ َِٟت ٧َزَ ا َٗ َضا 

ًَائٔ   َتِحَضزِ بَٔؼََلتَٔک َوََل تَُدآِٔت بَٔضا فٔی اٟسُّ

، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دیبع اہلل نب اامسلیع، اوبااسہم

﴾ داع ےک ابرے ںیم ارتی ےہ۔
َ
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 ہی آتی ﴿ف

 دیبع اہلل نب الیعٰمس، اوبااسہم، اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک مت اینپ ابت آہتسہ آہتسہ رکف ای زفر ےس ےب کش اہلل دؽ یک ابوتں اک اجےنن فاال ےہ۔

     2373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ًَأػ٥ٕ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ٧ٍَََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ث٨ََا أَبُو  ُٚ َحسَّ ث٨ََا ِِٔسَحا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ بٔی صَُزیَِزَة 

 َّ آٔ٪ َوَزاَز َُي ٍُُِظ َیِحَضزُ بٔطٔ َػل ُُِٟقِ ٩َّ بٔا َِ ٥ِ َیَت َٟ َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

ااحسؼ، اوباعمص، انب رججی، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رقآؿ وک وخش آفاز ےس ںیہن ڑپاتھ فہ مہ ںیم ےس ںیہن افر دفرسے ولوگں ےن اانت زایدہ ایبؿ ایک ہک اس فملس ےن رفامای ہک وج صخش

 وک زفر ےس ںیہن ڑپاتھ۔



 

 

 ااحسؼ، اوباعمص، انب رججی، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک اکی صخش سج وک اہلل ےن رقآؿ دای افر فہ اس وک ر

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک اکی صخش سج وک اہلل ےن رقآؿ دای افر فہ اس وک رات دؿ ڑپاتھ راتہ ےہ۔

     2374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ُٗتَِيَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٥َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََل   َػل

ُضوَ  َٓ ُضَو یَِت٠ُوُظ آ٧َاَئ ا٠َِّٟی١ٔ َوآ٧َاَئ ا٨ََّٟضارٔ  َٓ آَ٪  ُُِٟقِ ِو أُوتٔیُت ٣ِٔث١َ ٣َا أُوتَٔی َتَحاُسَس َِٔلَّ فٔی اث٨ََِتئِن َرُج١ْ آَتاُظ اہللُ ا َٟ و٢ُ  ُ٘  َي

 ٔ ُط ف ُ٘ ٔٔ ُضَو ی٨ُِ َٓ ١ُ َوَرُج١ْ آَتاُظ اہللُ ٣َاَّل  ٌَ ِٔ ٤َا َي َٛ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٟ ١٤ًَُِ َصَذا  ٠ِٔ٤ًَُت ٓٔیطٔ ٣ِٔث١َ ٣َا  ِو أُوتٔیُت ٣ِٔث١َ ٣َا أُوتَٔی  َٟ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ طٔ  ِّ٘  ی َح

ہبیتق، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ےن رفامای 

فہ صخش سج وک اہلل ےن رقآؿ دای وہ افر فہ اس وک رات دؿ التفت رکات وہ ہک )دسح( رکش رصػ دف وصخشں رپ ایک اج اتکس ےہ اکی 

ےک قح افر دفرسا ےہک اگ اکش ےھجم یھب دای اجات وت یھب فاسی یہ رکات اسیج فہ رکات ےہ دفرسا فہ آد ی سج اہلل ےن امؽ دای وہ افر فہ اےس اس 

 ےس دای ایگ ےہ وت ںیم یھب فیہ رکات وج ہی رکات ےہ۔ںیم رخچ رکات وہ افر دفرسا ےہک ہک اکش ےھجم یھب ہی اتلم وج ا

 ہبیتق، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وک اہلل ےن رقآؿ دای افر فہ اس وک رات دؿ ڑپاتھ راتہ ےہ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد ہک اکی صخش سج 

     2375    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًبساہلل ، سٔیا٪ ، زہزی ، سا٥ٟ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ ََل َحَشَس َِٔلَّ َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ِ أَبٔیطٔ 

ُضَو یَِت٠ُوُظ آ٧َاَئ ا٠َِّٟی١ٔ َوآ٧َاَئ ا٨ََّٟضارٔ َوَرُج١ْ آَتاُظ اہللُ َٓ آَ٪  ُُِٟقِ ُط آ٧َاَئ ا٠َِّٟی١ٔ فٔی اث٨ََِتئِن َرُج١ْ آَتاُظ اہللُ ا ُ٘ ٔٔ ُضَو ی٨ُِ َٓ  ٣َاَّل 

َِٟدب ٍََ َوصَُو ٩ِ٣ٔ َػٔحیٔح َحٔسیثٔطٔ َو  ُط یَِذَُکُ ا ٌِ ٥ِ أَِس٤َ َٟ َیاَ٪ ٣َٔزاّرا  ِٔ ُت ُس ٌِ  آ٧َاَئ ا٨ََّٟضارٔ َس٤ٔ

یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ ، زرہی ، اسمل ا ےن فادل ےس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک دسح رصػ دف 

اکی فہ صخش ےسج اہلل ےن رقآؿ دای افر فہ اس وک رات دؿ ڑپاتھ ےہ افر دفرسا فہ صخش سج وک اہلل ےن امؽ دای وصخشں رپ ایک اجاتکس ےہ 

افر فہ اےس دؿ رات رخچ رکات وہ ۔یلع نب دبعاہلل ےن اہک ہک ںیم ےن ایفسؿ ےس دعتمد ابر انس نکیل اؿ وک اربخان ےک ظفل ےک اسھت ایبؿ 

  حیحص دحوثیں ںیم ےس ےہ۔رکےت وہےئ ںیہن انس احالہکن اؿ یک

 یلع نب دبعاہلل ، ایفسؿ ، زرہی ، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے روسؽ اچنہپ دےئجی وج آپ رپ آپ ےک رب یک رطػ ےس ااترا ایگ۔

 اک ایبؿوتدیح  :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے روسؽ اچنہپ دےئجی وج آپ رپ آپ ےک رب یک رطػ ےس ااترا ایگ۔

     2376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زیاز ب٩ ٓـ١ ب٩ يٌ٘وب ًبساہلل ب٩ جٌَف رِی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، سٌیس ب٩ ًبیس اہلل ث٘فی، بُک ب٩ ًبساہلل ٣زنی و  :  راوی



 

 

 جبي ٍ ب٩ حیہہ، جبي ٍ ب٩ حیہ، حرضت ٣ِي ٍہ ب٩ طٌبہ

َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ِّیُّ َحسَّ ََفٕ اٟزَِّ ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ث٨ََا  وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ١ُ ب٩ُِ َي ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٌٔیُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َس َ٪ َحسَّ

ث٨ََا بَُِکُ  فٔیُّ َحسَّ َ٘ َ اٟثَّ ٤ُِِٟٔي ٍَةُ أَِخب ٧ٍََ ا٢َ ا َٗ َة  ٔ ب٩ِٔ َحیَّ ٩ًَِ ُجَبي ٍِ َة  ٔ ب٩ِٔ َحیَّ ٤ُِٟزَنٔیُّ َوزٔیَازُ ب٩ُِ ُجَبي ٍِ ًَِبٔس اہللٔ ا َّی اہللُ ب٩ُِ  ا ٧َبٔي٨َُّا َػل

َِٟح٨َّةٔ  ٔلَی ا ُٗت١َٔ ٨٣َّٔا َػاَر ِ َّطُ ٩ِ٣َ  َٟةٔ َرب٨َِّا أ٧َ ٩ًَِ رَٔسا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ہ ہ، ریبج نب  لض نب وقعی
ب دبعاہلل نب رفعج ریق،  رمتع نب امیلسؿ، دیعس نب دیبعاہلل یفقث، رکب نب دبعاہلل جاین ف زاید نب ریبج نب خت

ہیح، رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امہرے دخا ربمغیپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس 

 قلعتم ربخ دی ہک مہ ےس وج صخش لتق ایک ایگ فہ تنج ںیم اجےئ اگ۔ امہرے رپفرداگر ےک اغیپؾ ےک

 لض نب وقعیب دبعاہلل نب رفعج ریق،  رمتع نب امیلسؿ، دیعس نب دیبع اہلل یفقث، رکب نب دبعاہلل جاین ف زاید نب ریبج نب  :  رافی

 ہ ہ، ریبج نب ہیح، رضحت ریغمہ نب ہبعش
 خت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے روسؽ اچنہپ دےئجی وج آپ رپ آپ ےک رب یک رطػ ےس ااترا ایگ۔

     2377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣َّسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ یو سٕ، اس٤ٌٰی١، طٌيی، :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت ٩ِ٣َ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  َی اہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ّسا َػل ثََک أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ِِٔس٤َأًی١َ  َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط سٔیُّ َحسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ْس َحسَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َت٥َ َطِیّئا َو َٛ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ثََک أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟت ٩ِ٣َ َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣ََِّسُ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َت٥َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  َٛ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

َِٟیَک ٩ِ٣ٔ َربَِّک  ٔ ِّ ٣َا أ٧ُِز٢َٔ ِ و٢ُ یَا أَیَُّضا اٟزَُّسو٢ُ ب٠َِّ ُ٘ الَی َي ٌَ ُط ِٔ٪َّ اہللَ َت ِٗ ََل ُتَؼسِّ َٓ َِٟوؤِی  ََٟتطُ  ا َت رَٔسا ِِ ٤َا ب٠ََّ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ َت َٟ  َؤِِ٪ 



 

 

 ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک اہک وج صخش مت دمحم نب وی  ف، اامسلیع، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ےس ہی ایبؿ رکے ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فیح ےس ھچک اپھچ ایل )دفرسی دنس( دمحم، اوباعرم، اع رم دقع ی، ہبعش، اامسلیع نب

ں ےن اہک ہک وج صخش مت ےس ہی ےہک ہک ایب اخدل، یبعش، رسم ف ؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہ

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فیح ےس ھچک اپھچ ایل ےہ وت اس وک اچس ہن انھجمس اس ےئل اہلل اعت ی ٰ رفامات ےہ ہک اے روسؽ آپ اچنہپ

 اچنہپای۔ دےئجی وج ھچک آپ ےک رب ےک رطػ ےس ااترا ایگ ےہ افر وت ےن ااسی ہن ایک وت آپ ےن اس اک اغیپؾ ہن

 دمحم نب وی  ف، الیعٰمس، یبعش، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یک رطػ ےس ااترا ایگ۔اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اے روسؽ اچنہپ دےئجی وج آپ رپ آپ ےک رب 

     2378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتيبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، ابووائ١، ٤ًزو ب٩ َجی١، ًبس اہلل :  راوی

٤ِزٔو بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اَِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َرُج١ْ یَا َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِحبٔی١َ  َ َُ  ٩ٔ

 َٗ ا٢َ ث٥َُّ أَِی  َٗ َک  َ٘ ا َوصَُو َخ٠َ ا٢َ أَِ٪ َتِسًَُو ِهَّلِل ٧ٔسًّ َٗ ب ٍَُ ٨ًَِٔس اہللٔ  ِٛ ٧ِٔب أَ َة أَِ٪ َرُسو٢َ اہللٔ أَیُّ اٟذَّ َٓ ََٟسَک ٣ََدا ُت١َ َو ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ َت

ا٢َ  َٗ َک  ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ َٟ َیِل ٔ ٍَ اہللٔ ِ َّٟٔذی٩َ ََل یَِسًُوَ٪ ٣َ َضا َوا َ٘ أ٧َِز٢ََ اہللُ َتِؼٔسي َٓ ا٢َ أَِ٪ تُزَانَٔی َح٠ٔی٠ََة َجارَٔک  َٗ َ َوََل ث٥َُّ أَِی  َِ ّضا آ

َٙ أَثَا ١ِ َذَٟٔک ی٠َِ ٌَ ِٔ ِّٙ َوََل یَز٧ُِوَ٪ َو٩ِ٣َ َي َِٟح ٦َ اہللُ َِٔلَّ بٔا ًَّٟٔی َُحَّ َص ا ِٔ ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘ َذاُب اِْلیَةَ َي ٌَ ِٟ ُط ا َٟ  ِٕ ًَ ا ـَ  ٣ّا يُ

ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اوبفالئ، رمعف نب رشلیج، دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

 وک دیپا ایک ےہ وپاھچ رھپ وکؿ ہیلع فآہل فملس وکؿ اس انگہ بس ےس ڑبا ےہ، آپ ےن رفامای ہی ہک وت اہلل اک رشکی انبےئ احالہکن اس ےن ھجت

ی اس؟ رفامای ہی ہک وت اینپ افالد وک اس ڈر ےس لتق رک دے ہک ریتے اسھت اھکےئ یگ، وپاھچ رھپ وکؿ اس؟ رفامای ہی ہک وت ا ےن ڑپفیس یک ویب

وبعمد وک ںیہن اکپر ےت ےس زان رکے وت اہلل اعت ی ٰ اس یک دصتقی رکےت وہےئ ہی آتی ااتری ہک ﴿افر وج اہلل ےک اسھت یسک دفرسے 



 

 

 افر ہن یسک اجؿ وک ےسج اہلل ےن  جاؾ ایک ےہ انقح لتق رکےت افر ہن زان رکےت ںیہ افر سج ےن ااسی ایک﴾ اخل۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، اوبفالئ، رمعف نب رشلیج، دبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک آپ د ہ دےیجی ہک وترات الؤ افر اس وک ڑپوھ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک آپ د ہ دےیجی ہک وترات الؤ افر اس وک ڑپوھ۔

     2379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ص، زہزی، سا ٥ٟ، اب٩ ٤ًزًبسا٪، ًبساہلل ، یو٧ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َر  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ٍََنٔی َسا٥ْٟٔ  ًَِبُس اہللٔ أَِخب ٧ٍَََا یُو٧ُُص  ِبَساُ٪ أَِخب ٧ٍَََا  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٨ُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ضَٔی اہللُ 

 ٥ِ ُٛ ُُ ا َ٘ ٤ََّا َب ا٢َ ٧ِٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٔ اہللُ  ِوَراة ٤ِٔص أُوتَٔی أَص١ُِ اٟتَّ ؤب اٟظَّ ٔلَی ُُغُ ِْصٔ ِ ٌَ ِٟ ٔ ا ٤َا بَيَِن َػََلة َٛ َٕ ٩ِ٣ٔ اَِل٥ٔ٣َُ  ٓٔی٩ِ٤َ َس٠َ

ًُِلوا ٗٔي ٍَاكّا ٗٔي ٍَاكّا ث٥َُّ أُوتَٔی أَص١ُِ 
ُ أ َٓ ًََحزُوا  َٕ ا٨ََّٟضاُر ث٥َُّ  َّی ا٧َِتَؼ ٠ٔ٤ُوا بَٔضا َحً ٌَ َٓ ِوَراَة  ٔ اٟتَّ َّی اِْل٧ِٔحٔی١ٔ اِْل ٠ٔ٤ُوا بٔطٔ َحً ٌَ َٓ ٧ِحٔی١َ 

بَ  َّی َُغَ ٠ِٔ٤ُت٥ِ بٔطٔ َحً ٌَ َٓ آَ٪  ُُِٟقِ ًُِلوا ٗٔي ٍَاكّا ٗٔي ٍَاكّا ث٥َُّ أُوتٔيُت٥ِ ا
ُ أ َٓ ًََحزُوا  ِْصُ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ًِٔليُت٥ِ ٗٔي ٍَاكَئِن ُػ٠َِّیِت ا

ُ أ َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ

 َّ١ُّ ٨٣ٔ َٗ َٜٔتأب َصُؤََلٔئ أَ ا٢َ أَص١ُِ اِل َ٘ َٓ ُضَو ٗٔي ٍَاكَئِن  َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا ََل  َٗ ٥ُِٜ َطِیّئا  ِّ٘ ا٢َ اہللُ ص١َِ َه٤ِ٠َُت٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َح َٗ ث ٍَُ أَِجّزا  ِٛ َ ٤ًَََّل َوأ ا 

لٔی أُوتٔیطٔ ٩ِ٣َ أََطاُئ  ـِ َٓ 

ہلب دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اسمل، انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک اہمتری اقب سگہتش اوتمں ےک اقم

ںیم ایسی ےہ ےسیج امنز رصع ےس رغفب آاتفب کت اک فتق ےہ، وترات فاولں وک وترات دی یئگ وت اںوہں ےن اس رپ لمع ایک اہیں کت 

 ایک ہک دفرہپ اک فتق آ ایگ، رھپ فہ ولگ اعزج وہ ےئگ وت اؿ وک اکی ریقاط الم، رھپ الیجن فاولں وک الیجن دی یئگ وت اؿ ولوگں ےن اس رپ لمع

کت ہک رصع یک امنز ڑپیھ یئگ رھپ فہ اعزج وہ ےئگ وت اؿ وک یھب اکی اکی ریقاط الم، رھپ مت ولوگں وک رقآؿ دای ایگ مت ولوگں ےن اس  اہیں



 

 

رپ لمع ایک اہیں کت ہک آاتفب رغفب وہایگ وت مت ولوگں وک دف دف ریقاط ےلم، الہ  اتب ےن اہک ہک اؿ ولوگں ےن مہ ےس اکؾ مک ےیک افر 

ںیم ےن اہمترے قح ںیم وکح  یمک یک ےہ، اؿ ولوگں ےن اہک ںیہن، اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک ہی  اپح ، اہلل اعت یٰ  ےن رفامای ایک ارجت زایدہ

 ریما  لض ےہ سج وک اچاتہ وہں داتی وہں۔

 دبعاؿ، دبعاہلل ، ویسن، زرہی، اس مل، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل فملس ےن امنز وک لمع رفامای۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اس ارم اک ایبؿ ہک یبن یلص اہلل فملس ےن امنز وک لمع رفامای۔

     2380    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س٠امی٪، طٌبہ، وٟیس، )زوَسی س٨س( ًبازہ ب٩ يٌ٘وب اسسی، ًباز ب٩ ًو ا٦، طيبانی، وٟیس ب٩ ًیزار، ابو٤ًزو  :  راوی

 طيبانی، حرضت اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

وَب اَِلََسٔسیُّ أَ  ُ٘ ٌِ ًَبَّازُ ب٩ُِ َي ثَىٔی  َِٟؤٟیٔس ح و َحسَّ ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُ٪ َحسَّ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ِيَبانٔیِّ َحسَّ ٩ًَِ اٟظَّ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ِخب ٧ٍَََا 

٨ًَُِط أَ٪َّ َرُجَّل  ٕ َرضَٔی اہللُ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ِيَبانٔیِّ  ٤ًَِزٕو اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔی  ِیزَارٔ  ٌَ ِٟ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٩ًَِ ا َّی اہللُ  َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٤ًَِا٢ٔ أَ  َ ِٟحَٔضازُ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَیُّ اَِل َِٟوأَٟسی٩ِٔ ث٥َُّ ا تَٔضا َوبٔزُّ ا ِٗ ََلةُ َٟٔو ا٢َ اٟؼَّ َٗ  ١ُ ـَ ِٓ 

زار، اوبرمعف ابیشین، رضحت انب وعسمد 

 

 
امیلسؿ، ہبعش، فدیل، )دفرسی دنس( ابعدہ نب وقعیب ادسی، ابعد نب وع اؾ، ابیشین، فدیل نب غ

اںوہں ےن ایبؿ ایک اکی صخش ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک وکؿ اس  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ

 لمع ا لض ےہ، آپ ےن رفامای امنز ا ےن فتق رپ ڑپانھ افر فادلنی ےک اسھت یکین رکان، رھپ دخا یک راہ ںیم اہجد رکان۔

زار، اوبرمعف ابیشین، رضحت امیلسؿ، ہبعش، فدیل، )دفرسی دنس( ابعدہ نب وقعیب ادسی، ابعد نب :  رافی

 

 
 وع اؾ، ابیشین، فدیل نب غ



 

 

 انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک ااسنؿ تہب یہ ربھگاٹہ فاال دیپا ایک ایگ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اک وقؽ ہک ااسنؿ تہب یہ ربھگاٹہ فاال دیپا ایک ایگ۔ اہلل

     2381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ا٤ٌ٨ٟا٪، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩، ٤ًزو ب٩ ت٠ِب :  راوی

 ًَ ث٨ََا  َِٟحَش٩ٔ َحسَّ ٩ًَِ ا  ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٠َٔب  ِِ ٤ِزُو ب٩ُِ َت

َُ اٟزَُّج١َ َو  ًِٔلی اٟزَُّج١َ َوأََز ُ ِّی أ ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ ًَتَبُوا  َُّض٥ِ  ُط أ٧َ َِ َب٠َ َٓ ی٩َ  ٔ َِ ٍَ آ ِو٣ّا َو٨َ٣َ َٗ ًَِلی  َ أ َٓ َّٟٔذی ٣َا٢ْ  ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ ا َُ أََحبُّ ِ َّٟٔذی أََز ا

ًِٔلی  ُ ٔ أ ٠ُُٗوبٔض ١َ اہللُ فٔی  ٌَ ٔلَی ٣َا َج َوا٣ّا ِ ِٗ ٍٔ َوأَک١ُٔ أَ َض٠َ ِٟ َٔ َوا َ َِٟحز ٠ُُٗوبٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا َوا٣ّا ٤َٟٔا فٔی  ِٗ ًِٔلی أَ ُ ٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أ َِٟدي ٍِ ِِٟٔىَی َوا ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا

 َّ ٤ِْزو ٣َا أُحٔبُّ أَ٪َّ لٔی بٔک٤َٔ٠َةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َٔب  ِِ ٤ِزُو ب٩ُِ َت ًَ ٥ٔ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٤َُِز ا٨َّٟ  ی اہللُ 

اوب اامعنلؿ، رجری نب احزؾ، نسح، رمعف نب بلغت ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک 

راض وہ ےئگ ںیہ وت آپ ےن رفامای ںیم یسک وک امؽ آای وت آپ ےن ھچک ولوگں وک دای افر ھچک ولوگں وک ںیہن دای، آپ وک ہی ربخ یلم ہک ولگ ان

داتی وہں افر یسک وک ںیہن داتی احالہکن ےسج ںیم ںیہن داتی وہں فہ ےھجم اس ےس زایدہ وبحمب وہات ےہ سج وک داتی وہں ںیم اؿ ولوگں وک 

اس ےب اینزی افر الھبح  ےک  اس ےئل داتی وہں ہک اؿ ےک دولں ںیم ربھگاٹہ افر ےب ینیچ وہیت ےہ )افر ںیہنج ںیہن داتی( اؿ وک

وحاےل رک داتی وہں وج اہلل ےن اؿ ےک دولں ںیم ڈاؽ دی ےہ۔ رمعف نب بلغت اںیہن ںیم ےس ےہ رمعف ےن اہک ہک ںیم دنسپ ںیہن رکات 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس ےملک ےک اجبےئ ریمے اپس رسخ افٹن وہ۔

 ؾ، نسح، رمعف نب بلغتاوب اامعنلؿ، رجری نب احز :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن اپک یلص اہلل فملس اک ا ےن رپفرداگر ےس ذرک ف رفاتی رکےن اک ایبؿ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿ۔ یبن اپک یلص اہلل فملس اک ا ےن رپفرداگر ےس ذرک ف رفاتی

     2382    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٟز حی٥، ابوزیس سٌیس ب٩ ربیٍ ہزوی، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٌٔیُس ب٩ُِ اٟزَّب ث٨ََا أَبُو َزیِٕس َس ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔی اہللُ َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟضزَؤیُّ َحسَّ ٍٔ ا ی

ٔلَیَّ ٔطب ٍِّ  ِبُس ِ ٌَ ِٟ َب ا ا٢َ َِٔذا َتَُقَّ َٗ ٩ًَِ َربِّطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیزِؤیطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ِطُ  َب ًَ ا َؤِذَا َتَُقَّ ًّ َِٟیطٔ ذَٔرا ٔ بُِت ِ ٣ٔىِّی ا َتَُقَّ

َّٟة  ا َؤَِذا أََتانٔی ٣َِظّیا أََتِيُتطُ َصزَِو ًّ بُِت ٨ِ٣ٔطُ بَا ا َتَُقَّ ًّ  ذَٔرا

دمحم نب دبعارلمیح، اوبزدی دیعس نب رعیب رہفی، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن ےس، آپ ا ےن رب ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 وہات ےہ وت ںیم اس ےس اکی سگ رقبی وہات وہں افر ھجم ےس اکی سگ رقبی ہک دخا ےن رفامای ہک بج دنبہ ھجم ےس اکی ابتشل رقبی

وہات ےہ وت ںیم اس ےس اکی ابع )دفونں اہوھتں اک الیھپؤ( رقبی وہات وہں افر بج فہ ریمے اپس لچ رک آات ےہ وت ںیم دفڑ رک آات 

 وہں۔

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعارل میح، اوبزدی دیعس نب رعیب رہفی، ہبعش، اتقدہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن اپک یلص اہلل فملس اک ا ےن رپفرداگر ےس ذرک ف رفاتی رکےن اک ایبؿ۔



 

 

     2383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌی ، تییم، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ ُرب٤ََّا َذََکَ ا٨َّٟ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِّییٔمِّ  ٩ًَِ اٟت ٩ًَِ َیِحٌَی  ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

ا أَ  َِٔذا ًّ بُِت ٨ِ٣ُٔط بَا ا َتَُقَّ ًّ َب ٣ٔىِّی ذَٔرا ا َؤَِذا َتَُقَّ ًّ بُِت ٨ِ٣ٔطُ ذَٔرا ِبُس ٣ٔىِّی ٔطب ٍِّا َتَُقَّ ٌَ ِٟ َب ا ُت َتَُقَّ ٌِ َت٤ْٔز َس٤ٔ ٌِ ا٢َ ٣ُ َٗ ا َو ًّ ِو بُو

٩ًَِ َربِّ  ٥َ َیزِؤیطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت أََنّشا  ٌِ َّ َوَج١َّ أَبٔی َس٤ٔ ًَز  طٔ 

دسمد، ییحی ، یمیت، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یئک ابر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

بج فہ اراشد رفامای ےہ ہک اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک بج دنبہ ھجم ےس اکی ابتشل رقبی وہ وت ںیم اس ےک اکی سگ رقبی وہات وہں افر 

ریمے اکی سگ رقبی وہات ےہ وت ںیم اس ےک اکی ابع رقبی وہات وہں )دفونں اہوھتں اک الیھپؤ( افر  رمتع ےن اہک ںیم ےن ا ےن فادل 

ےس انس، اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افر آپ ا ےن رپفرداگر ےس 

 ںیہ۔رفاتی رکےت 

 دسمد، ییحی ، یمیت، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن اپک یلص اہلل فملس اک ا ےن رپفرداگر ےس ذرک ف رفاتی رکےن اک ایبؿ۔

     2384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 آز٦، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ُس ب٩ُِ زٔیَاز ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا آَز٦ُ َحسَّ ًَ  َحسَّ ٩ًَِ اہللُ  ٥َ یَزِؤیطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ائ٥ٔٔ أَكَِیُب ٨ًَِٔس اہللٔ  ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َُٟد٠ُو ِو٦ُ لٔی َوأ٧ََا أَِجزٔی بٔطٔ َو اَرْة َواٟؼَّ َّٔ َٛ  ١ٕ٤ًََ ا٢َ ٟٔک١ُِّ  َٗ ٤ِِٟٔشٔک َرب٥ُِِّٜ    ٩ِ٣ٔ رٔیٔح ا



 

 

فآہل فملس ےس، آپ ا ےن رب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل  آدؾ، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع

اعت ی ےن رفامای ہک رہ لمع ےک ےیل افکرہ وہات ےہ افر رفزہ ریمے ےیل ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل داتی وہں افر رفزہ دار ےک ہنم یک وب 

 اہلل وک کشم یک وخوبش ےس یھب زایدہ دنسپ ےہ۔

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعآدؾ، ہبعش، دمحم نب زاید، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن اپک یلص اہلل فملس اک ا ےن رپفرداگر ےس ذرک ف رفاتی رکےن اک ایبؿ۔

     2385    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٗتازہ ، )زو َسی س٨س( خ٠یٔہ، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ ، ابواٌٟاٟیہ، اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ُة َحسَّ َٔ ا٢َ لٔی َخ٠ٔی َٗ َتاَزَة ح و  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓامَٔی َیزِؤیطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَٟیةٔ  ٌَ ِٟ و٢َ ا ُ٘ ِبٕس أَِ٪ َي ٌَ ٔ ا٢َ ََل ی٨ََِبغٔی ٟ َٗ ٩ًَِ َربِّطٔ 

 َّ َُّط َخي ٍِْ ٩ِ٣ٔ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣ًَ ٔلَی أَبٔیطٔ ٧ِٔ  ی َوَنَشَبطُ ِ

 صفح نب رمع، ہبعش، اتقدہ ، )دف رسی دنس( ہفیلخ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ ، اوبااعلہیل، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص

ای ہک یسک دنبے ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےس، آپ ا ےن رپفرداگر ےس وج رفاتی رکےت ںیہ اس ںیم رفامےت ںیہ ہک اہلل اعت ی ےن رفام

 ےئل انمبس ںیہن ہک فہ ہی ےہک ہک ںیم ویسن نب یتمٰ ےس ا لض وہں افر ویسن ہیلع امالسؾ وک اؿ ےک فادل یک رطػ وصنمب ایک۔

 صفح نب رمع، ہبعش، اتقدہ ، )دف رسی دنس( ہفیلخ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ ، اوبااعلہیل، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن اپک یلص اہلل فملس اک ا ےن رپفرداگر ےس ذرک ف رفاتی رکےن اک ایبؿ۔

     2386    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َیح، طبابہ، طٌبہ، ٣ٌاویہ ب٩ َقہ، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ ٣زنیاح٤س ب٩  :  راوی

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َة  اؤَیَة ب٩ِٔ َُقَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط یِٕخ أَِخب ٧ٍَََا َطَبابَُة َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔی َُسَ ا٢َ َرأَیُِت َحسَّ َٗ ٤ُِٟزَنٔیِّ  ١ٕ ا َّٔ َِ ہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ

َّی اہللُ جَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ََفَ َٗ ِتٔح  َٔ ِٟ ِتٔح أَِو ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ ا َٔ ِٟ أُ ُسوَرَة ا َُٟط َيُِقَ ٕة  َٗ ًَلَی ٧َا ِتٔح  َٔ ِٟ ٥َ یَِو٦َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ث٥َُّ   َٗ ٍَ ٓٔیَضا 

 َٟ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ٍَ ا٨َّٟاُض  َِٟوََل أَِ٪ یَِحَت٤ٔ ا٢َ  َٗ ١ٕ َو َّٔ َِ ائََة اب٩ِٔ ٣ُ اؤیَُة َیِحکٔی َٔقَ ٌَ أَ ٣ُ َّی ََقَ ١ٕ َیِحکٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّٔ َِ ٍَ اب٩ُِ ٣ُ ٤َا َرجَّ َٛ ُت  ٌِ َزجَّ

ا٢َ آ آ آ ثَََلَث ٣َزَّإت  َٗ طُ  ٌُ َٕ کَاَ٪ َتزِٔجی ِی َٛ اؤَیَة  ٌَ ٠ُِت ٤ُٟٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

، ابشہب، ہبعش، اعمفہی نب رقہ، دبعاہلل نب لفغم جاین ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم

ٹ

 

 ےن روسؽ اہلل وک حتف   ںیم اینپ ادمح نب رسي

افینٹن رپ وسار داھکی آپ وسرۃ حتف ڑپھ رےہ ےھت ای اہک ہک وسرۃ حتف ےس ڑپھ رےہ ےھت، رھپ آپ ےن ہی آںیتی دف ابرہ، ہس ابرہ ڑپںیھ، 

اپس اےھٹک ہن وہاج ےت ہبعش اک ایبؿ ےہ ہک رھپ اعمفہی ےن اب لفغم یک رقات یک لقن رکےت وہےئ ڑپاھ افر اہک ہک ارگ ولگ اہمترے 

وت ںیم اس وک دفابرہ ہس ابرہ ڑپاتھ، سج رطح انب لفغم ےن دفابرہ ہس ابرہ ڑپاھ اھت ہبعش اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اعمفہی ےس وپاھچ ہک 

 اںوہں ےن رتحیج سک رطح یک یھت اںوہں ےن آ، آ، آ، نیت ابر اہک۔

 اہلل نب لفغم جاینادمح نب رشحی، ابشہب، ہبعش، اعمفہی نب رقہ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وترات ف درگی بتک اہیہل یک رعیب افر دفرسی زابونں ںیم ریسفت ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ`

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 ابونں ںیم ریسفت ےک اجزئ وہےن اک ایبؿوترات ف درگی بتک اہیہل یک رعیب افر دفرسی ز`



 

 

     2387    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌٰی ب٩ ٛثي ٍ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُ  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ثٔي ٍ َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٤َُِٟباَرٔک  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخب ٧ٍَََا 

 َ ٔة َٔل َزبٔیَّ ٌَ ِٟ و٧ََضا بٔا ُ َّسِّ َٔ ٔة َوُي ٌٔب ٍَِا٧ٔیَّ ِٟ ِوَراَة بٔا َُُ٪ اٟتَّ َٜٔتأب َيُِقَ ا٢َ کَاَ٪ أَص١ُِ اِل َٗ ٔ صَُزیَِزَة  َّی ص١ِٔ اِْل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ ِسََل٦

ُٗوُٟوا آ٨٣ََّا بٔاہللٔ َو٣َا أ٧ُِز٢َٔ  بُوص٥ُِ َو َٜذِّ َٜٔتأب َوََل تُ ُٗوا أَص١َِ اِل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ُتَؼسِّ  اِْلیَةَ اہللُ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں دمحم نب اشبر، نامثؿ نب رمع، یلع نب شابرک، ییحی نب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض 

ےن ایبؿ ایک ہک الہ  اتب وترات وک ربعاین زابؿ ںیم ڑپےتھ ےھت افر املسمونں ےک ےئل اس یک ریسفت رعیب ںیم رکےت ےھت وت روسؽ اہلل 

 مہ اہلل رپ افر اس یک زیچ رپ وج انزؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک الہ  اتب یک ہن وت دصتقی رکف افر ہن اؿ یک ذکتبی رکف افر وہک

 یک یئگ اامیؿ الےئ اخل۔

ٰی نب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
حت 
 
ب

 دمحم نب اشبر، نامثؿ نب رمع، یلع نب شابرک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وترات ف درگی بتک اہیہل یک رعیب افر دفرسی زابونں ںیم ریسفت ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 وترات ف درگی بتک اہیہل یک رعیب افر دفرسی زابونں ںیم ریسفت ےک اجزئ وہےن اک ایبؿ

     2388    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤ٌٰی١، ایوب ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُت ا٢َ أ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  َی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

 ِٟ أِتُوابَٔزُج١ٕ َوا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٥ُ ُوُجوَصُض٤َا َو٧ُِدزٔیض٤َٔا  اُٟوا نَُشدِّ َٗ وَ٪ بٔض٤َٔا  ٌُ ٔ ٣َا َتِؼ٨َ ا٢َ ٠َِٟٔیُضوز َ٘ َٓ ِس َز٧ََیا  َٗ  ٔ ٔ  َیُضوز ِوَراة بٔاٟتَّ



 

 

أَ  َُقَ َٓ  ِ أ ًَِوُر اَِقَ ٩ِ یَزَِؿِوَ٪ یَا أَ اُٟوا َٟٔزُج١ٕ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ا  ُُ َحا َٓ ٨ُِت٥ِ َػازٔٗٔيَن  ُٛ اِت٠ُوَصا ِِٔ٪  ٍَ یََسُظ َٓ َوَؿ َٓ ٍٕ ٨ِ٣َٔضا  ٔلَی ٣َِؤؿ َّی ا٧َِتَهی ِ َحً

٠ًََِیض٤َٔا ا ُس ِٔ٪َّ  ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ إٔذَا ٓٔیطٔ آیَُة اٟزَِّج٥ٔ َت٠ُوُح  َٓ ٍَ یََسُظ  َٓ ٍِ یََسَک ََفَ َٓ ا٢َ اِر َٗ ٠َِیطٔ  أ٣َََز ًَ َٓ ٨َّٜٔا ٧ُکَات٤ُٔطُ بَِي٨َ٨َا  ٟزَِّج٥َ َوَل

أَیِ  ِٟٔحَحاَرةَ بٔض٤َٔا ََفُٔج٤َا ََفَ ٠َِیَضا ا ًَ  ُتُط یَُحا٧ُٔئ 

دسمد، اامسلیع، اویب انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وہیدی 

 ایک رکےت وہ، اؿ رمد افر اکی وہیدی وعرت الح  یئگ وہنجں ےن زان ایک اھت، آپ ےن وہیدی ےس رفامای ہک مت اؿ دفونں ےک اسھت

 ولوگں ےن اہک مہ ااکن ہنم اکال رک ےک اںیہن روسا رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک وترات الؤ افر اس وک ڑپوھ ارگ مت ےچس وہ، فہ ولگ ےل رک

اانپ اہھت آےئ افر اکی آد ی ےس ےسج ہی ولگ دنسپ رکےت ےھت اہک ہک اے اوعر وت ڑپھ فہ ڑپےنھ اگل بج فہ اس اقمؾ رپ اچنہپ وت اس ےن 

 یلص اس رپ رھک دای، آپ ےن اہک اانپ اہھت ااھٹؤ، اس ےن اانپ اہھت ااھٹای وت فاہں رپ آتی رمج یھت وج کمچ ریہ یھت وت اس ےن اہک ہک اے دمحم

ےن اہک ہک  اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ رپ رمج رکان ےہ نکیل مہ اس وک آ س ںیم اپھچےت ےھت، رھپ آپ ےن مکح دای وت فہ رمج ےئک ےئگ انب رمع

 ںیم ےن داھکی فہ رمد وعرت رپ اکھج ڑپات اھت۔

 دسمد، الیعٰمس، اویب انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ولوگں ےک اسھت وہاگ۔یبن یلص اہلل فملس اک رفامؿ ہک امرہ رقآؿ زبرگ افر  کی

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل فملس اک رفامؿ ہک امرہ رقآؿ زبرگ افر  کی ولوگں ےک اسھت وہاگ۔

     2389    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی حاز٦، یزیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حرض :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٔس ب٩ِٔ ِٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَزٔیَس   ٕ ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ ثَىٔی ِٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ٍَ  َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة أ٧َ َس٤َ٠ََة 



 

 

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  آٔ٪ یَِحَضزُ بٔطٔ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُُِٟقِ ِؤت بٔا  ٣َا أَذَٔ٪ اہللُ َٟٔظِیٕئ ٣َا أَذَٔ٪ ٨َٟٔٔيٓیٕ َحَش٩ٔ اٟؼَّ

اربامیہ نب زمحہ، انب ایب احزؾ، سیدی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن 

وہےئ انس ہک اہلل اعت ی یسک زیچ وک اکؿ اگل رک ںیہن اتنس ےہ انتج وخش آفاز یبن ےک رقآؿ وک اب آفاز دنلب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت 

 ڑپےنھ وک اتنس ےہ۔

 اربامیہ نب زمحہ، انب ایب احزؾ، سیدی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل فملس اک رفامؿ ہک امرہ رقآؿ زبرگ افر  کی ولوگں ےک اسھت وہاگ۔

     2390    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

ٔ َو  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَي ٍِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخب ٍََنٔی رُعِ ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ٤َُة َحسَّ َ٘ ٠ِ ًَ ٤َُِٟشیَّٔب َو ٌٔیُس ب٩ُِ ا َس

َٟضَ  ا٢َ  َٗ ًَائَٔظَة حٔيَن  ٩ًَِ َحٔسیٔث  ِبٔس اہللٔ  ًَ إؾ َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َّٗ ّة ٩ِ٣ٔ ب٩ُِ َو َٔ ٔ ثَىٔی كَائ اُٟوا َوک١ٌُّ َحسَّ َٗ ِٓٔک ٣َا  ٔ ا أَص١ُِ اِْل

ِّی بَزٔیَئْة َوأَ٪َّ اہلَل یُب ٍَِّئُىٔی َوَل  ٥ُ٠ًَِ أَن ی َوأ٧ََا حٔي٨َئٕٔذ أَ ِٔ ا ًَلَی َٔفَ ُت  ٌِ اِؿَلَح َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟحٔسیٔث  ٨ُِت أَُه٩ُّ أَ٪َّ اہللَ ا ُٛ ٜٔىِّی َواہللٔ ٣َا 

ٕ یُِتلَی َوأ٧َِز٢ََ ی٨ُِز٢ُٔ فٔی َط  ٔسی کَاَ٪ أَِحَُقَ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یََتک٥ََّ٠َ اہللُ فٔیَّ بٔأ٣َِز ِٔ ِنٔی فٔی َن ََٟظأ ِنٔی َوِحّیا یُِتلَی َو ُُا أ َّٟٔذی٩َ َجا زَّ َوَج١َّ ِٔ٪َّ ا ًَ اہللُ 

رِشَ اِْلَیأت ک٠ََُّضا ٌَ ِٟ ِٓٔک ًُِؼَبْة ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا ٔ  بٔاِْل

نب اہشب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک ھجم ےس رعفہ نب زریب، دیعس نب بیسم افر ہمقلع نب ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، ا

فاقص افر دیبع اہلل نب دبعاہلل ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک فاہعق اکف یک دحثی ایبؿ یک، افر رہ اکی ےن ھجم ےس اکی 

رتسب رپ ٹیل یئگ اس فتق ںیم اجیتن یھت ہک ںیم اپک دانم وہں افر اہلل اعت ی  ڑکٹا ایبؿ ایک، رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ا ےن

ریمی ربأت رضفر اظرہ رکے اگ نکیل دخا یک مسق ریما امگؿ ہی ہن اھت ہک اہلل اعت ی ریمی اشؿ ںیم فیح انزؽ رفامےئ اگ سج یک التفت 



 

 

 ی ریمے قلعتم ایسی ابت رفامےئ اگ سج وک ولگ التفت رکںی یک اجےئیگ، ریمے ایخؽ ںیم ریما رمہبت اس ےس ریقح اھت ہک اہلل اعت

ْم اخل وپری دس آ ںیتی انزؽ رفامںیئ۔
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 ےگ افر اہلل زعفلج ےن ِإّؿَ اّل

 ییحی نب ریکب، ثیل، ویسن، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل فملس اک رفامؿ ہک امرہ رقآؿ زبرگ افر  کی ولوگں ےک اسھت وہاگ۔

     2391    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، ٣شٌز، ًسی ب٩ ثابت، )ُا ٟبا( حرضت بزاء :  راوی

ُت ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِٟب ٍََاَئ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت أَُراُظ   ٩ًَِ ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ٥َ ث٨ََا أَبُو نُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ُت أََحّسا أَِحَش٩َ َػِوّتا أَِو  ٌِ ٤َا َس٤ٔ َٓ ئن َواٟزَّیُِتؤ٪  ٌَٔظأئ َواٟتِّ ِٟ أُ فٔی ا ائَّة ٨ِ٣ٔطُ  َيُِقَ  َٔقَ

اوب میعن، رعسم، دعی نب اثتب، )اغ ابل( رضحت رباء ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اشعء ںیم 

 وسرت فانیتل ف ازلوتیؿ ڑپےتھ وہےئ انس، ںیم ےن یسک وک آپ ےس زایدہ وخش آفاز ای رتہب رقات رکےن فاال ںیہن انس۔

 ، رعسم، دعی نب اثتب، )اغ ابل( رضحت رباءاوب میعن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل فملس اک رفامؿ ہک امرہ رقآؿ زبرگ افر  کی ولوگں ےک اسھت وہاگ۔

     2392    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہظی٥، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبي ٍ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض َرضٔیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٍِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحسَّ ٨ًَُِض٤َاَحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ   اہللُ  َٗ

ُُِٟقِ  وَ٪ َسبُّوا ا ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٍَ ا إَٔذا َس٤ٔ َٓ ٍُ َػِوَتُط  َٓ ََّٜة َوکَاَ٪ َیزِ ٥َ ٣َُتَوارّٔیا ب٤َٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّ َػل ًَز ا٢َ اہللُ  َ٘ َٓ آَ٪ َو٩ِ٣َ َجاَئ بٔطٔ 

٥َ َوََل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َتِحَضزِ بَٔؼََلتَٔک َوََل تَُدآِٔت بَٔضاَوَج١َّ ٨َٟٔبٔیِّطٔ َػل

اجحج نب اہنمؽ، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن   ںیم ےپھچ رےتہ ےھت افر 

اعت ی ےن ا ےن یبن ےس رفامای ہک ہن اینپ آفاز دنلب رکےت ےھت رشمنیک بج ےتنس وت رقآؿ افر اس ےک الےن فاےل وک ربا الھب ےتہک وت اہلل 

 اینپ آفاز امنز ںیم تہب دنلب رکف افر ہن یہ تہب آہتسہ رکف۔

 اجحج نب اہنمؽ، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل فملس اک رفامؿ ہک امرہ رقآؿ زبرگ افر  کی ولوگں ےک اسھت وہاگ۔

     2393    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

خسری  اس٤اًی١، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ػٌؼٌہ اپ٨ے واٟس سے، حرضت ابوسٌیس :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َػ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا ِِٔس٤َأًی١ُ َحسَّ َّطُ أَِخب ٍََُظ أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ َة  ٌَ َؼ

َٟطُ  ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ُِٟدِسرٔیَّ َرضَٔی اہللُ  ٌٔیٕس ا ََلةٔ  أَبَا َس أَذ٧ََِّت ٠ٟٔؼَّ َٓ ٨َِت فٔی ٤٨َََُٔک أَِو بَازَٔیتَٔک  ُٛ إَٔذا  َٓ َِٟبازٔیََة  ٥َ٨َ َوا َِ ِٟ ِّی أََراَک تُحٔبُّ ا ٔن ِ

ٔ٪ ٔج٩ٌّ َوََل ٧ِِْٔص َوََل َطِیْئ َِٔلَّ َطضَٔس  ٤َُِٟؤذِّ ٍُ ٣ََسی َػِؤت ا َُّط ََل َيِش٤َ إ٧ٔ َٓ ٍِ َػِوَتَک بٔا٨َِّٟسأئ  َٓ اِر َٟطُ یَِو٦َ َٓ ا٢َ أَبُو    َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٌٔیٕس َس٤ٔ  َس



 

 

صعہ ا ےن فادل ےس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 
صغ
اامسلیع، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

ںیم داتھکی وہں ہک رکبایں افر لگنج ںیہمت تہب دنسپ ںیہ، بج اینپ رکبویں ںیم ای لگنج  قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن اہک ہک

ںیم وہ وت امنز ےک ےئل اذاؿ دف افر اینپ آفاز وک اذاؿ ںیم دنلب رکف، اس ےئل ہک اذاؿ دےنی فاےل یک آفاز اہجں کت ےچنہپ یگ افر نج ف 

رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل  اسن افر وج زیچ یھب ےنس یگ ایقتم ےک دؿ وگایہ دے یگ

 ہیلع فآہل فملس ےس ہی انس ےہ۔

صعہ ا ےن فادل ےس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
صغ
اامسلیع، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل فملس اک رفامؿ ہک امرہ رقآؿ زبرگ افر  کی ولوگں ےک اسھت وہاگ۔

     2394    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗبیؼہ، سٔیا ٪، ٨٣ؼور، اپىی ٣اں سے وہ :  راوی

َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بٔیَؼُة َحسَّ َٗ ث٨ََا  آَ٪ َحسَّ ُُِٟقِ ُ ا أ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َيُِقَ ًَ

 َوَرأُِسُط فٔی َحِحزٔی َوأ٧ََا َحائْٔف 

اینپ امں ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص ہصیبق، ایفسؿ، وصنمر، 

 اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ ڑپےتھ ےھت افر اس فتق آپ اک رس ریمی وگد ںیم وہات افر ںیم احہضئ وہیت یھت۔

  اعتٰیل ہنعہصیبق، ایفس ؿ، وصنمر، اینپ امں ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہلل اک وقؽ ہک رقآؿ ڑپوھ وج مت ےس آاسین ےس وہےکس۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک رقآؿ ڑپوھ وج مت ےس آاسین ےس وہےکس۔

     2395    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌٰی ب٩ بٜي ٍ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ، ٣شور ب٩ ٣ْخ٣ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبس اٟ٘اری، حرضت ٤ًز ب٩  :  راوی

 خلاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٕ َحسَّ َٜي ٍِ ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ب ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٣ََة َو ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َِْخَ َوةُ أَ٪َّ ا ی رُعِ

 ُ أ ٜٔی٥ٕ َيُِقَ ُت صَٔظا٦َ ب٩َِ َح ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ أب َي َِٟدلَّ ا ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ ثَاُظ أ٧َ ارٔیَّ َحسَّ َ٘ ِٟ ِبٕس ا ًَ أ٪ فٔی َحَیاةٔ ب٩َِ  َٗ َُِٟفِ ُسوَرَة ا

َّی اہللُ  ئ٨ِٔیَضا َرُسو٢ُ اہللَٔرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥ِ ُيُِقٔ َٟ ثٔي ٍَةٕ  َٛ  ٕٖ ًَلَی ُُحُو أُ  إَٔذا صَُو َيُِقَ َٓ ائَتٔطٔ  ُت ُٟٔٔقَ ٌِ اِسَت٤َ َٓ  ٥َ َّی اہللُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َػل

 ُ٘ َٓ ٠َبَبُِتطُ بٔزَٔزائٔطٔ  َٓ َّی َس٥ََّ٠  َّ ٍُِت َحً َتَؼب َٓ  ٔ ََلة ِٜٔسُت أَُساؤُرُظ فٔی اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَّٟٔی ًَ وَرَة ا ٔ اٟشُّ أََک صَٔذظ ٠ُِت ٩ِ٣َ أََِقَ

 ًَ أ٧َٔیَضا  َذبَِت أََِقَ َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٧َٔیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أََِقَ َٗ  ُ أ ُتَک َتُِقَ ٌِ ُت بٔطٔ َس٤ٔ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ أَِت  ٔ ٣َا ََقَ لَی َُي ٍِ

َّی  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٗوزُُظ ِ َ٘ أَ َٓ ئ٨ِٔیَضا  ٥َِٟ ُتُِقٔ  ٕٖ ًَلَی ُُحُو أ٪  َٗ َُِٟفِ أُ ُسوَرَة ا ُت َصَذا َيُِقَ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٠ُِت ِ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ اہللُ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُتُط  ٌِ ًَّٟٔی َس٤ٔ ائََة ا ُِٟٔقَ أَ ا َُقَ َٓ ِ َیا صَٔظا٦ُ  أ ا٢َ َرُسو٢ُ أَِرٔس٠ُِط اَِقَ َٗ َِٟت ث٥َُّ  ٔ َذَٟٔک أ٧ُِز َٛ  ٥َ

َِٟت ِٔ٪َّ  ٔ َذَٟٔک أ٧ُِز َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ أَنٔی  ًَّٟٔی أََِقَ أُِت ا ََُٓقَ ِ یَا ٤ًَُزُ  أ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اَِقَ ًَ َّی اہللُ  ٖٕ  اہللٔ َػل ٔة أَُِحُ ٌَ ًَلَی َسِب آَ٪ أ٧ُِز٢َٔ  ُُِٟقِ صََذا ا

َ ٨ِ٣ٔطُ  ُُا ٣َا َتَیَّسَّ اَِقَ َٓ 

 نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، وسمر نب رخمہم، دبعارلنمح نب دبع ااقلری، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی

ےس رفاتی رکےت ںیہ، اؿ وک ایبؿ رکےت انس ہک ںیم ےن اشہؾ نب میکح وک وسرۃ رفاقؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زدنیگ ںیم 

داھکی ہک فہ تہب ےس اےسی  جفػ ےک اسھت ڑپھ رےہ ےھت وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ںیہن ڑپےتھ وہےئ انس وت 

ڑپاھےئ ےھت، رقبی اھت ہک ںیم امنز یہ ںیم اؿ رپ ہلمح رکدفں نکیل ںیم ےن ربص ایک اہیں کت ہک اںوہں ےن السؾ ریھپا وت ںیم ےن 

 ہی وسرت سک ےن ڑپاھح  ےہ وج ںیم ےن ےھجت ڑپےتھ وہےئ انس ےہ، اںوہں ےن اہک ہک ےھجم اچدر اؿ ےک ےلگ ںیم ڈاؽ دی افر اہک ہک ےھجت



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑپاھح  ےہ، ںیم ےن اہک مت وھجن ےتہک وہ سج رطح مت ڑپےتھ وہ ےھجم وت اس رطح ںیہن ڑپاھای 

 فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ایگ افر ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اؿ وک وسرۃ ےہ،انچہچن ںیم اؿ وک اتچنیھک وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رفاقؿ اؿ رطوقیں ےس ڑپےتھ وہےئ انس ےہ وج آپ ےن ےھجم ںیہن ڑپاھےئ ںیہ، آپ ےن رفامای اےس وھچڑ دف، رھپ رفامای ہک اے اشہؾ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقآؿ ایس رطح ڑپوھ سج رطح ںیم ےن اؿ وک ڑپےتھ وہےئ انس اھت اںوہں ےن ایس رطح ڑپاھ، یبن

ای اھت انزؽ ایک ایگ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع مت ڑپوھ،انچہچن سج رطح ےھجم آپ ےن ڑپاھ

ت رطوقیں رپ ارتا ےہ ذہلا وج مت ےس آاسین ےس وہ ایس رطح ںیم ےن ڑپاھ، آپ ےن رفامای رقآؿ ایس رطح انزؽ ایک ایگ، ہی رقآؿ اس

 ےکس ڑپوہ۔

ٰی نب ریکب، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ، وسمر نب رخمہم، دبعارلنمح نب دبع ااقلری، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل  :  رافی
حت 
 
ب

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک مہ ےن رقآؿ وکتحیصن ےک ےیل آاسؿ رکدای ےہ۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک مہ ےن رقآؿ وکتحیصن ےک ےیل آاسؿ رکدای ےہ۔

     2396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٖ ب٩ ًبساہلل ، ٤ًز ا٪ابو ٤ٌ٣ز، ًبس اٟوارث، یز یس، ٣ِط :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪  ًَِبٔس اہللٔ  ُٖ ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُِطِّ ا٢َ َیزٔیُس َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٓامَٔی َحسَّ ا٢َ  َٗ

َٟطُ   َٙ ٔ ْ ٤َٟٔا ُخ٠ ا٢َ ک١ٌُّ ٣َُیَّسَّ َٗ ا٠٣ُٔوَ٪  ٌَ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌِ  َي

، دبع اولارث، سی دی، رطمػ نب دبعاہلل ، رمع اؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اوب رمعم

اہلل رھپ سک ےک ےئل لمع رکےن فاےل لمع رکےت ںیہ، آپ ےن رفامای ہک رہ صخش ےک ےئل فیہ آاسؿ وہات ےہ سج ےک ےئل دیپا ایک 



 

 

 ےہ۔

 رث، سی دی، رطمػ نب دبعاہلل ، رمع اؿاوب رمعم، دبع اولا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک مہ ےن رقآؿ وکتحیصن ےک ےیل آاسؿ رکدای ےہ۔

     2397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٨ُسر، طٌبہ، ٨٣ؼور و ا٤ًع، سٌس ب٩ ًبازہ ابوًبساٟزح٩٤ حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َس ب٩َِ ًُ  ٌِ ا َس ٌَ ٤ًَِٔع َس٤ٔ َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواَِل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَب ًَِبٔس بَِیَسَة  ی 

 ٕ َُّط کَاَ٪ فٔی َج٨َاَزة ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ   ٩ًَِ ١َ ی٨َُُِٜت فٔی اَِلَِرٔق اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٌَ َح َٓ أََخَذ ًُوّزا  َٓ

ُسُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَ  ٌَ ِ٘ تَٔب ٣َ ُٛ ا٢َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٕس َِٔلَّ  َ٘ ا ٩ِ٣َ َٓ أ٣ََّ َٓ  ْ ک١ٌُّ ٣َُیَّسَّ َٓ ٠٤ًَُِوا  ا٢َ ا َٗ ک١ُٔ  اُٟوا أَََل ٧َتَّ َٗ َِٟح٨َّٔة  ِو ٩ِ٣ٔ ا

ًَِلی َواتََّقی اِْلیَةَ   أَ

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، وصنمر ف اشمع، دعس نب ابعدہ اوبدبعارلنمح رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

ںیہ ہک آپ اکی انجزہ ںیم ےھت، آپ ےن اکی ڑکلی  ی افر اس ےس زنیم رکدیےن ےگل، آپ ےن رفامای مت ںیم وکح  رفاتی رکےت 

صخش ااسی ںیہن سج اک اکھٹہن تنج ای دفزخ ںیم ہن ھکل دای وہ، ولوگں ےن رعض ایک ہک رھپ مہ رھبفہس ویکں ہن رک ںیل؟ آپ ےن رفامای رہ 

﴾ اخل۔صخش وک ایس ںیم آاسین دی اجیت ےہ سج

َ

 
َ
ّ

 

اَّ
َ
ی ف
َ
عْػ
َ
َ  نَمْ أ

ّ
ٔ َم َ

 

  ےک ےئل دیپا ایک ایگ، رھپ ہی آتی ڑپیھ ﴿ف

 دمحم نب اشبر، دنغر، ہبعش، وصنمر ف اشمع، دعس نب ابعدہ اوبدبعارلنمح رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہلل اک وقؽ ہک ہکلب فہ زبرگ رقآؿ ےہ وجولح وفحمظ ںیم ےہ،۔

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک ہکلب فہ زبرگ رقآؿ ےہ وجولح وفحمظ ںیم ےہ،۔

     2398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

١، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ٛے واٟس )س٠امی٪( ٗتازہ، ابورآٍ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ ابی ُاٟب، ٣ح٤س ب٩ اس٤ٌٰی :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

و٢ُ حَ  ُ٘ ُت أَبٔی َي ٌِ َت٤ْٔز َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ُس ب٩ُِ ِِٔس٤َأًی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َُأٟٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ أَبٔی  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ ٔ َتاَزةُ أَ٪َّ أَبَا َرآ َٗ ث٨ََا  سَّ

ثَطُ  ُ٘  َحسَّ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٨ِطُ َي ًَ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َّطُ َس٤ٔ ِب١َ أ٧َ َٗ َتَب َٛٔتابّا  َٛ و٢ُ ِٔ٪َّ اہلَل 

 َٚ ِو َٓ ُضَو ٣َُِٜتوْب ٨ًَِٔسُظ  َٓ ٔيی  ـَ َُ ِت  َ٘ َٙ ِٔ٪َّ َرِح٤ًَٔی َسَب َِٟد٠ِ َٙ ا زِٔغ  أَِ٪ َیِد٠ُ ٌَ ِٟ  ا

دمحم نب ایب اغ بل، دمحم نب اامسلیع،  رمتع،  رمتع ےک فادل )امیلسؿ( اتقدہ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ولخمؼ وک دیپا رکےن ےس

لبق اہلل اعت ی ےن اکی رحتری ھکل دی ہک ریمی رتمح ریمے  بض رپ تقبس ےل یئگ ےہ افر فہ اہلل اعتٰیل ےک اپس رعش ےک افرپ 

 یھکل وہح  ےہ۔

 دمحم نب ایب اغ بل، دمحم نب الیعٰمس،  رمتع،  رمتع ےک فادل )امیلسؿ( اتقدہ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےن مت وک افر وج مت رکےت وہدیپا ایک؟

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےن مت وک افر وج مت رکےت وہدیپا ایک؟

     2399    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس اہلل ب٩ ًبس اٟوہاب، ًبس اٟوہاب، ایوب، ابوَٗلبہ وٗاس٥، ت٤ییم، زہس٦ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبََة َوا ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبسٔ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَ َحسَّ ٤ٔییٔمِّ  أس٥ٔ اٟتَّ ا٢َ کَاَ٪ َ٘ َٗ ٩ِ َزصَِس٦ٕ 

ُُقِّ  َٓ زٔیِّ  ٌَ ٨َُّٜا ٨ًَِٔس أَبٔی ٣ُوَسی اَِلَِط َٓ زٔیِّيَن ُوزٌّ َؤَِخاْئ  ٌَ ٕ َوبَيَِن اَِلَِط َِٟهیِّ ٩ِ٣ٔ ُجز٦ِ َِٟح٥ُ َزَجإد بَيَِن َصَذا ا ا٦ُ ٓٔیطٔ  ٌَ َِٟیطٔ اٟلَّ ٔ َب ِ

َّطُ ٩ِ٣ٔ  أ٧َ َٛ ا٢َ َو٨ًَِٔسُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َتِی٥ٔ اہللٔ  َ٘ َٓ ُت ََل آک٠ُُُط  ِٔ َح٠َ َٓ ٔذِرتُطُ  َ٘ َٓ ِّی َرأَیُِتطُ َیأِک١ُُ َطِیّئا  ٔن ا٢َ ِ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ًَاُظ ِ َس َٓ ٤ََِٟوالٔی  ا

زٔیِّ  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َنََفٕ ٩ِ٣ٔ اَِلَِط ًَ َّی اہللُ  ِّی أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔن ٩ًَِ َذاَک ِ ثَِک  ََِٓلَُحسِّ ا٢َ َواہللٔ ََل أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ يَن َنِشَتحِ َص٥ُ٠َّ  َٗ ٠ٔ٤ُطُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًََّا  َشأ٢ََ  َٓ ٥َ ب٨َِٔضٔب ِٔب١ٕٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ َٓ ٨ََٟا َو٣َا ٨ًِٔسٔی ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  أ٣َََز  َٓ زٔیُّوَ٪  ٌَ أَی٩َِ ا٨َََّٟفُ اَِلَِط

َری ث٥َُّ ا٧َِل  ٥َ أَِ٪ ََل یَِح٨َ٠َٔ٤ا َو٣َا ٨ًَِٔسُظ ٣َ بَٔد٤ِٔص ذَِوزٕ ُُغِّ اٟذُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َا َح٠َ ٌِ ٨َ٠ُِٗا ٣َا َػ٨َ ٨َا  ِ٘ ا ٠َ

٠ُٔح أَ  ِٔ ٥َ َی٤ٔي٨َُط َواہللٔ ََل نُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َ٠ِا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّٔ َِ َِٟشُت بَ َیِح٨َُ٠ٔ٤ا ث٥َُّ َح٨َ٠َ٤َا َت ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٨َا ِ ٌِ َج ّسا ََفَ

َُي ٍََِصا َخي ٍِّا ٨ِ٣ٔضَ  أََری  َٓ ًَلَی ی٤َٔيٕن   ُٕ ٔ ِّی َواہللٔ ََل أَِح٠ ٔن ٩َّٜٔ اہلَل َح٥ُِٜ٠َ٤َ َوِ َّٟٔذی صَُو َخي ٍِْ ٨ِ٣ٔطُ أ٧ََا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ َوَل ا َِٔلَّ أََتِیُت ا

٠ُِتَضا  َوَتَح٠َّ

 اولاہب، دبع اولاہب، اویب، اوبالقہب فاقمس، یمیمت، زدہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رجؾ ےک اس ہلیبق افر ارعشویں دبع اہلل نب دبع

ےک درایمؿ دفیتس افر اھبح  اچرہ اھت، مہ ولگ اوبومیس ارعشی ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اؿ ےک اپس اھکان الای ایگ سج ںیم رمیغ اک 

 اہلل اک اکی صخش اھٹیب وہا اھت فہ وسا ی ںیم ےس ولعمؾ وہات اھت اس وک اھکےن ےک ےئل البای وت ںیم وگتش اھت اس فتق اؿ ےک اپس ینب میت

ےن اہک ہک ںیم ےن اس وک اھکےت وہےئ داھکی ےہ سج ےس ےھجم نھگ آح  ںیم ےن مسق اھک ی ہک ںیم ہی یھبک ہن اھکؤں اگ، اوبومیس ریض 

قلعتم اکی دحثی ایبؿ رکفں، ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ارعشویں یک  اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک آؤ ںیم ںیہمت اس ےک

اکی امجتع ےک اسھت احرض وہا اتہک آپ ےس وساری امںیگن، آپ ےن رفامای ہک دخا یک مسق ںیم ںیہمت وساری ںیہن دفاگن افر ہن 

آہل فملس ےک اپس تمینغ ےک ھچک افٹن الےئ ےئگ وت آپ ریمے اپس ھچک ےہ ہک ںیہمت وساری ےک ےئل دفں، رھپ یبن یلص اہلل ہیلع ف

ےن مہ ولوگں ےک قلعتم وپاھچ افر رفامای ہک ارعشویں یک امجتع اہکں ےہ رھپ امہرے ےیل اپچن ومےٹ افر اتزے افر دمعہ افٹن 

فملس وت مسق اھک ےکچ ےھت ہک ںیمہ وساری دےنی اک مکح رفامای، مہ اںیہن ےل رک ےلچ وت آ س ںیم اہک مہ ےن ہی ایک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

ہن دںی ےگ افر ہن آپ ےک اپس ھچک ےہ ہک وساری ےک ےئل دںی رھپ یھب ںیمہ وساری دی )اشدی( آپ اینپ مسق وھبؽ ےئگ، دخبا مہ 

ی ہکلب اہلل الفح ںیہن اپ ےتکس، مہ آپ ےک اپس ولن رک ےئگ افر آپ ےس رعض ایک وت آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن ںیہمت وساری ںیہن د

ےن دی دخبا بج ںیم یسک ابت رپ مسق اھکات وہں افر الھبح  اس ےک الخػ اپات وہں وت فیہ رکات وہں وج الھب وہات ےہ افر اینپ مسق اک 

 افکرہ دے داتی وہں۔

 دبع اہلل نب دبع اولاہب، دبع اولاہب، اویب، اوبالقہب فاقمس، یمیمت، زدہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےن مت وک افر وج مت رکےت وہدیپا ایک؟

     2400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ؿبعی٤ًزو ب٩ ًلی، ابوًاػ٥، َقہ ب٩ خاٟس، ابوح٤زہ  :  راوی

َبعٔیُّ  ُـّ ث٨ََا أَبُو َج٤َِزَة اٟ ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َُقَّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ُِٓس َحسَّ ٔس٦َ َو َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبَّإض  ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ   

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِیٔص  َ٘ ِٟ ِبٔس ا َِٟیَک َِٔلَّ فٔی ًَ ٔ َّا ََل َنٔؼ١ُ ِ ٛٔيَن ٩ِ٣ٔ ٣ُرَضَ َو٧ِٔ ٤ُِٟرِشٔ اُٟوا ِٔ٪َّ بَِي٨َ٨َا َوبَِي٨ََک ا

َِٟیَضا ٩ِ٣َ َوَرائ٨ََ  ٔ َِٟح٨ََّة َو٧َِسًُو ِ ٨َ٠ِٔ٤ًَا بٔطٔ َزَخ٨َ٠ِا ا  ٪ِِٔ ٔ ٤ُز٧َِا بُٔح١ٕ٤َ ٩ِ٣ٔ اَِل٣َِز َٓ  ٕ ٕ ُُح٦ُ ٍٕ َو أَِطُضز ٥ِ بٔأَِربَ ُٛ ا٢َ آ٣ُزُ َٗ ٩ًَِ ا   ٥ِ ُٛ أ٧ََِضا

َط َِٔلَّ اہللُ َٟ ٔ ٥ِ بٔاِْلٔی٤َأ٪ بٔاہللٔ َوَص١ِ َتِسُروَ٪ ٣َا اِْلٔی٤َاُ٪ بٔاہللٔ َطَضاَزةُ أَِ٪ ََل ِ ُٛ ٍٕ آ٣ُزُ ُلوا أَِربَ ٌِ ََلةٔ َؤِیَتاُئ اٟزَّکَاةٔ َوُت ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ  َوِ

ٍٕ ََل  ٩ًَِ أَِربَ  ٥ِ ُٛ ُِٟد٤َُص َوأ٧ََِضا ٥ٔ٨َ ا ِِ ٤َ ِٟ َِٟح٨َِت٤َةٔ  ٩ِ٣ٔ ا َتةٔ َوا َّٓ ٤ُِٟزَ ٖٔ ا زُو ٔ َواٟوُّ بَّأئ َوا٨َّٟ٘ٔي ٍ بُوا فٔی اٟسُّ  َترِشَ

رمعف نب یلع، اوباعمص، رقہ نب اخدل، اوبزمحہ یعبض ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس )وکح  دحثی 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای وت رعض ایک ہک امہرے افر  ایبؿ رکےن وک( اہک وت اںوہں ےن اہک ہک دبعاسیقل اک فدف

آپ ےک درایمؿ افکر رضم احلئ ںیہ اس ےئل مہ آپ ےک اپس رصػ  جاؾ یہ ےک ونیہمں ںیم احرض وہ ےتکس ںیہ آپ ںیمہ اےسی 

رطػ اؿ ولوگں وک یھب دوعت دںی وج امہرے ےھچیپ رہ ایاکؾ ؤالت دےئجی ہک ارگ اس رپ لمع رکںی وت تنج ںیم دالخ وہ اجںیئ افر اس یک 



 

 

 افر ےئگ ںیہ آپ ےن رفامای ہک ںیہمت اچر ابوتں اک مکح داتی وہں افر اچر ابوتں ےس عنم رکات وہں، ںیم مت وک اہلل رپ اامیؿ الےن اک مکح داتی

وکح  وبعمد ںیہن، امنز اقمئ رکان، زوکۃ دانی، تمینغ اک مت اجےتن وہ ہک اہلل رپ اامیؿ ایک الان ےہ اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل ےک وسا 

ہ رظفػ ںیم ہن ویپ )ویک ہکن ہی ربنت رشاب ںیم 

 

ن

 

ن

 

خن
 سز، جا ت، افر 

لی

 

ت
اپوچناں ہصح دانی افر مت وک اچر ابوتں ےس عنم رکات وہں دابء، 

 اامعتسؽ وہےت ےھت( ۔

 رمعف نب یلع، اوباعمص، رقہ نب اخدل، اوبزمحہ یعبض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےن مت وک افر وج مت رکےت وہدیپا ایک؟

     2401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س حرضت ًائظہ ٗتيبہ ب٩ سٌیس ٟیث ٧آٍ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔی اہللُ  ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِيَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  

َورٔ ٔ اٟؼُّ ا٢َ ِٔ٪َّ أَِػَحاَب َصٔذظ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُت٥ِ  اہللُ  ِ٘ َُٟض٥ِ أَِحُیوا ٣َا َخ٠َ ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َويُ بُوَ٪ َیِو٦َ ا ذَّ ٌَ  يُ

ہبیتق نب دیعس ثیل انعف اقمس نب دمحم رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 

 اگ افر اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک وج مت ےن دیپا ایک ےہ اس ںیم اجؿ ہک اؿ وصروتں ےک انبےن فاولں وک ایقتم ےک دؿ ذعاب دای اجےئ

 ڈاول۔

 ہبیتق نب دیعس ثیل انعف اقمس نب دمحم رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 مت وک افر وج مت رکےت وہدیپا ایک؟ اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےن

     2402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧ا ٍٓ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔی اہللُ   ٍٕ ٔ ٧َآ

ُت٥ِ  ِ٘ ُض٥ِ أَِحُیوا ٣َا َخ٠َ َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َوُي بُوَ٪ یَِو٦َ ا ذَّ ٌَ َورٔ ُي ٔ اٟؼُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔ٪َّ أَِػَحاَب صَٔذظ

ت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل اوباامعنلؿ، امحد نب زدی، اویب، ان عف، رضح

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وصروتں وک انبےن فاولں وک ایقتم ےک دؿ ذعاب دای اجےئ اگ افر اؿ ےس اہک اجےئ اگ وج مت ےن دیپا ایک ےہ 

 اس ںیم اجؿ ڈاول۔

 ، اویب، ان عف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباامعنلؿ، امحد نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک اہلل ےن مت وک افر وج مت رکےت وہدیپا ایک؟

     2403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اب٩ ٓـی١، ٤ًارہ ، ابوزرًہ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َرضٔ  َة َس٤ٔ ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌِ َحسَّ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ًَِطُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َی اہللُ 

٠ِیَ  َٓ َد٠ِقٔی  َٛ  ُٙ ٩ِ َذَصَب َیِد٠ُ َّ َوَج١َّ َو٩ِ٣َ أَِه٥ُ٠َ ٤٣َّٔ ًَز ا٢َ اہللُ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  وا َحبَّّة أَِو َػل ُ٘ ّة أَِو َٟٔیِد٠ُ وا َذرَّ ُ٘ ِد٠ُ

ٌٔي ٍَةّ   َط



 

 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص  دمحم نب العء، انب لیضف، امعرہ ، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل ےن رفامای ہک اس صخش ےس ڑبھ رک وکؿ اظمل وہاگ وج ریمی رطح دیپا رکان اچےہ، ارگ ااسی

 ےئ۔ےہ وت فہ اکی انچ یہ دیپا رک ےک داھکےئ ای اکی وج دیپا رک ےک داھک

 دمحم نب العء، انب لیضف، امعرہ ، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افرج افر انمقف ےک رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ اخل

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

  رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ اخلافرج افر انمقف ےک

     2404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ ، ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابو٣وسی ٰ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا صُِسبَُة ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی َرضَٔی اہللُ  ث٨ََا أ٧ََْص  َحسَّ

٤َُضا كَیِّْب َورٔیُحَضا كَیِّْب َو٣ََث١ُ  ٌِ َ ٔة ك آَ٪ کَاَِلُِتزُجَّ ُُِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َيُِقَ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ا ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ  ٥َ ٤ِ  َوَس٠َّ ُ کَاٟتَّ أ َّٟٔذی ََل َيُِقَ ٔ ا َزة

٤ََث١ٔ اٟزَّیَِحا٧َةٔ رٔیُحَضا كَیِّْب  َٛ آَ٪  ُُِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َيُِقَ ٔ ا أجز َٔ ِٟ ََٟضا َو٣ََث١ُ ا ٤َُضا كَیِّْب َوََل رٔیَح  ٌِ َ ٔ ك أجز َٔ ِٟ ٤َُضا ٣ُزٌّ َو٣ََث١ُ ا ٌِ َ َوك

ََٟضا ٤َُضا ٣ُزٌّ َوََل رٔیَح  ٌِ َ َِٟح٨َِو٠َٔة ك ٤ََث١ٔ ا َٛ آَ٪  ُُِٟقِ أُ ا َّٟٔذی ََل َيُِقَ  ا

 دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ٰ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی

رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ومنم یک اثمؽ وج رقاؿ ڑپاتھ ےہ وکچرتے یک رطح ےہ ہک اس اک جاہ ااھچ ےہ افر اس یک وب یھب وخوگشار 

یک اثمؽ وج رقآؿ ںیہن ڑپاتھ وجھکر یک رطح ےہ ہک اس اک جاہ وت ااھچ ےہ نکیل اس ںیم وخوبش ںیہن ےہ افر دباکر یک اثمؽ وج ےہ افر اس 

رقآؿ ڑپاتھ ےہ راحیؿ یک رطح ےہ ہک اس ںیم وخوبش وت ےہ نکیل اس اک جاہ خلت ےہ افر دباکر یک اثمؽ وج ہک رقآؿ ںیہن ڑپاتھ 



 

 

 یھب خلت ےہ افر اس ںیم وخوبش یھب ںیہن۔ادنرانئ یک رطح ہک اس اک جاہ 

 دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ٰ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 قف ےک رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ اخلافرج افر انم

     2405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی، ہظا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ح، اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو ٧ص، اب٩ ہظاب، یٰحٌی ب٩ رعوہ، اب٩ زبي ٍ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ حرضت ًائظہ

ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ًَلٔیٌّ َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ابِ  َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص  ٨ًََِبَشُة َحسَّ ث٨ََا  ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٩ٔ أَِخب ٧ٍَََا ٣َ

ًَائَٔظُة َرضَٔی  َِٟت  ا َٗ  ٔ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَي ٍِ ٍَ رُعِ َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَي ٍِ ٨ًَُِض٤َا َسأ٢ََ أ٧َُاْض ا٨َّٟٔيیَّ أطَضإب أَِخب ٍََنٔی َیِحٌَی ب٩ُِ رُعِ ہللُ 

َّضُ  َٓإ٧ٔ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َِٟیُشوا بَٔظِیٕئ  َُّض٥ِ  ا٢َ ٧ِٔ َ٘ َٓ أ٪  ٩ًَِ اِلُٜضَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َٗ ا  ًّ٘ ِیٔئ یَُٜوُ٪ َح ثُوَ٪ بٔاٟظَّ ٥ِ یَُحسِّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ٔ اٟسَّ َٓ ة ََقَ َُقِ َٛ َصا فٔی أُذُٔ٪ َؤٟیِّطٔ  َٔقُ ُیَُقِ َٓ ِٟحٔىِّیُّ  َُٔضا ا ِّٙ َیِدَل َِٟح ِٟک٤َٔ٠َُة ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ت٠َِٔک ا َجاَجٔة ِیطٔ َوَس٠َّ

ِذبَةٕ  َٛ ث ٍََ ٩ِ٣ٔ ٣ٔائَٔة  ِٛ َیِد٠ُٔلوَ٪ ٓٔیطٔ أَ َٓ 

رعفہ، انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ ےس  یلع، اشہؾ، رمعم، زرہی، ح، ادمح نب اصحل، تنع، ویسن، انب اشہب، ییحی نب

رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ھچک ولوگں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکونہں 

ں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل فہ ولگ ےک قلعتم وپاھچ آپ ےن رفامای ہک ہی ولگ ھچک ںیہن ںیہ )ینع اؿ اک وکح  اابتعر ںیہن ےہ( ولوگ

ضعب دہعف ایسی ابت ےتہک ںیہ وج یچس یتلکن ےہ، آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی ابت دخا یک رطػ ےس وہیت ےہ سج 

 رکیت ےہ، وک اطیشؿ )نس رک( اید راتھک ےہ افر اوکس ا ےن دفتس ےک اکؿ ںیم  ٹک  ٹک رک ےک ڈاؽ داتی ےہ سج رطح رمیغ  ٹک  ٹک

 رھپ ہی اس ںیم وس ےس زایدہ وھجن الم دےتی ںیہ۔



 

 

ی نب رعفہ، انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت  :  رافی  
ت
ٰ
 ح
ب

یلع، اشہؾ، رمعم، زرہی، ح، ادمح نب اصحل، تنع، وی سن، انب اشہب، 

 اعہشئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتدیح اک ایبؿ :   ابب

 افرج افر انمقف ےک رقآؿ ڑپےنھ اک ایبؿ اخل

     2406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا٤ٌ٨ٟا٪، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪، ٣ح٤س ب٩ سي ٍی٩، ٣ٌبس ب٩ سي ٍی٩، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َبٔس ب٩ِٔ ٔسي ٍٔی٩َ  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ُث  َس ب٩َِ ٔسي ٍٔی٩َ یَُحسِّ ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ٣َِضٔسیُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َس٤ٔ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ٌٔیٕس  أَبُو ا٨ُّٟ ٩ًَِ أَبٔی َس

ُد ٧َاْض ٩ِ٣ٔ  ا٢َ َیِْخُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨ُِط  ًَ ُِٟدِسرٔیِّ َرضَٔی اہللُ  آَ٪ ََل یَُحاؤُز  ا ُُِٟقِ َُُ٪ ا ٚٔ َوَيُِقَ ٤َِٟرِشٔ َٗٔب١ٔ ا

وَز  ٌُ َّی َي وزُوَ٪ ٓٔیطٔ َحً ٌُ ٔة ث٥َُّ ََل َي ِض٥ُ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ی٩ٔ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ُٓوٗٔطٔ ٗٔی١َ ٣َا ٔسامَیص٥ُِ َتَزاَٗٔیُض٥ِ َی٤ِزُ ٔلَی  ِض٥ُ ِ اٟشَّ

ِح٠ٔی ا٢َ ٔسامَیص٥ُِ اٟتَّ ِشبٔیُس َٗ ا٢َ اٟتَّ َٗ  ُٙ أَِو 

اوباامعنلؿ، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب ریسنی، دبعم نب ریسنی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 و ں ےس ےچین 
شلی

 

ئ ن

ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای رشمؼ یک رطػ ےس ھچک ولگ ںیلکن ےگ افر رقآؿ ڑپںیھ ےگ وج اؿ یک 

ںیہن ارتے اگ فہ ولگ دنی ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ سج رطح ریت اکشر ےس اپر وہ اجات ےہ، فہ ولگ ولن رک دنی ںیم ںیہن آںیئ 

ٹن د  
شن

 

ت

ےگ بج کت ہک ریت اینپ ہگج رپ ہن ولن آےئ، یسک ےن وپاھچ اؿ یک اشنین ایک ےہ آپ ےن رفامای ہک رس ڈنماان )آپ ےن قیلخت ای 

 ۔رفامای رافی وک کش ےہ( 

 اوباامعنلؿ، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب ریسنی، دبعم نب ریسنی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اہلل اک وقؽ ہک مہ رتازف وککیھٹ کیھٹ رںیھک ےگ۔

 اک ایبؿ وتدیح :   ابب

 اہلل اک وقؽ ہک مہ رتازف وککیھٹ کیھٹ رںیھک ےگ۔

     2407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ اطکاب، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ِِٔطکَإب َحسَّ ٨ًَِطُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َرضَٔی اہللُ  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ٨َا ٣َُح٤َّ

ًَلَی ا٠َِّٟش  َتأ٪  َٔ ٔٔی ٔلَی اٟزَِّح٩ٔ٤َ َخ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک٤َٔ٠ََتأ٪ َحبٔيبََتأ٪ ِ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  ٤ِٟٔیزَأ٪ أ٪ َث َٗ ٘ٔی٠ََتأ٪ فٔی ا

ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ا  ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِٔسظ

ادمح نب ااکشب، دمحم نب لیضف، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ، اںوہں ےن 

ہک دف ےملک اےسی ںیہ وج دخا وک تہب وبحمب ںیہ افر زابؿ رپ اہنتی ےکلہ ںیہ رگم  ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
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 زیماؿ )وتؽ( ںیم تہب اھبری ںیہ, فہ املکت ہی ںیہ ﴿

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب ااکشب، دمحم نب لیضف، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


